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Inngangur 

Sem uppalendur og í starfi með börnum hafa höfundar 

tekið eftir hversu mikilvægur þáttur leikir og frásagnir 

eru í uppeldi, kennslu og hópeflingu. Í nútímaþjóðfélagi 

sem einkennist öðru fremur af hraða og mötun efnis eins 

og sjónvarpsáhorfi og tölvunotkun er nauðsynlegt að 

njóta gæðastunda með börnum til hins ítrasta.  

Þessi bók hefur að geyma fjölda leikja og frásagna og er 

hugsuð fyrir uppalendur að grípa í til að njóta 

gæðastunda með börnum og barnabörnum. Höfundar 

völdu efni sem þeim er kært úr barnæsku og vildu miðla 

áfram til komandi kynslóða. 
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Dimmalimm 

Einn þátttakandi stendur upp við vegg og snýr baki í aðra 

þátttakendur. Þeir raða sér aftur á móti hlið við hlið á 

merktri línu í hæfilegri fjarlægð. Keppt er um að læðast 

að þeim sem grúfir sig á meðan hann telur upphátt: 

„1,2,3,4,5, dimmalimm“, en þá má hann loks snúa sér 

við. Sjái hann einhvern þátttakenda hreyfast þegar hann 

lítur við verður sá eða sú að byrja að nýju. Þátttakendur 

verða því að læðast mjög varlega. Sá eða sú, sem kemst 

alla leið að þeim sem grúfir, klappar létt á bak hans og 

allir reyna síðan að forða sér aftur fyrir byrjunarlínu. Sá 

sem grúfði reynir að ná einum úr hópnum áður en hann 

nær línunni. Ef það tekst verður sá sem náðist að vera 

„hann“, annars verður sá sami að vera „hann“ aftur. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:46) 

Ein króna 

Leikurinn hefst á því að einn er „hann“ en aðrir leikmenn 

fela sig í nágrenninu á meðan hann grúfir sig upp við 

staur og telur upp í 100. Þegar viðkomandi er búinn að 

telja á hann að reyna að finna hina krakkana en þarf 

jafnframt að passa staurinn sinn. Hinir leikmennirnir eiga 

að reyna að komast að staurnum og kalla: „Ein króna“ og 

þá má ekki reyna að ná þeim. Sá sem fyrst er náð á að 

vera „hann“ í næsta leik en ef engum er náð þarf 

viðkomandi að vera „hann“ aftur. 

(Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar, e.d.:22) 
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Eitur í flösku 

Einn þátttakandi er „hann“ og snýr baki í aðra þátttakendur 

sem halda aftan í fatnað hans. Hann snýr sér snöggt við og 

segir: „Eitur í .... t.d. hjóli, bíl, húsi“ o.s.frv. Þetta er gert til 

að koma hinum á óvart þegar loksins er sagt: „Eitur í 

flösku!“ Eltingaleikurinn hefst ekki fyrr en sá sem er hann 

segir: „Eitur í flösku!“ Reyna þá allir að forða sér áður en 

þeir verða klukkaðir. Þeir sem eru klukkaðir standa kyrrir 

með fætur sundur og mega ekki hreyfa sig fyrr en þeir eru 

„frelsaðir“. Hægt er að frelsa þá með því að skríða milli fóta 

þeirra. Til þess að þátttakendur verði virkari í leiknum er 

hægt að fjölga þeim sem elta. Eins er hægt að hafa 

afmarkað svæði sem þátttakendur fara á þegar þeir nást. Í 

stað þess að standa með fætur sundur er hægt að láta þá sem 

nást styðja hönd við vegg eða girðingu og mynda þannig op 

milli veggjar og líkama. Með því móti á sá eða sú sem 

frelsar auðveldara með að leysa viðkomandi úr prísundinni. 

Gott er að auðkenna þá sem elta með vestum eða borðum. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:51) 

Fallin spýta 

Einn leikmaður er „hann“. Hann þarf að telja upp í 50 áður 

en hann má hefja leit að hinum þátttakendunum sem fela sig 

fyrir honum. Síðan hefst leitin. Ef sá sem leitar finnur 

einhvern sem hefur falið sig hleypur sá fyrrnefndi að 

spýtunni, sem stillt hafði verið við vegg, fellir hana og 

segir: „Fallin spýta fyrir t.d. Jóni 1,2 og 3“ og nefnir nafn 

þess sem fannst. Þá verður sá sem fannst úr leik. Ef sá sem 

fannst er á undan að komast að spýtunni og fella hana 

sleppur hann í borg og er hólpinn það sem eftir lifir leiksins. 

Sá sem spýtan er fyrst felld fyrir leitar í næsta leik. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:42) 
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fyrir honum. Síðan hefst leitin. Ef sá sem leitar finnur 

einhvern sem hefur falið sig hleypur sá fyrrnefndi að 

spýtunni, sem stillt hafði verið við vegg, fellir hana og 

segir: „Fallin spýta fyrir t.d. Jóni 1,2 og 3“ og nefnir nafn 

þess sem fannst. Þá verður sá sem fannst úr leik. Ef sá sem 

fannst er á undan að komast að spýtunni og fella hana 

sleppur hann í borg og er hólpinn það sem eftir lifir leiksins. 

Sá sem spýtan er fyrst felld fyrir leitar í næsta leik. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:42) 
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Hlaupa í skarðið 

Þátttakendur mynda stóran hring. Einn þátttakenda tekur 

sér stöðu utan hringsins. Leikurinn hefst með því, að sá, 

sem er utan hringsins, tekur á rás og hleypur umhverfis 

hann. Hann á síðan að skora á einn í hringnum í 

kapphlaup umhverfis hringinn með því að klappa á bak 

hans og kalla upp: „Hlauptu!“ Þá á sá að bregða skjótt 

við og taka á sprett en í gagnstæða átt við áskorandann. 

Hvor reynir að verða á undan hinum að hlaupa hringinn 

og komast í skarðið. Sá sem verður seinni byrjar leikinn 

að nýju. 

(Ingimar Jónsson, 1983:25) 

Kötturinn og músin 

Þátttakendur haldast í hendur og mynda hring. Tveir leika 

kött og mús. Músin er inni í hringnum en kötturinn utan 

hans. Kötturinn á að klófesta músina innan hrings eða 

utan en hún reynir að forða sér. Þeir sem mynda hringinn 

verða að hjálpa músinni með því að hindra leið kattarins 

en greiða leið músarinnar inn og út úr hringnum. Takist 

kettinum að klófesta músina eru aðrir þátttakendur valdir 

til að vera í hlutverkum kattarins og músarinnar. Takist 

kettinum ekki að ná músinni innan ákveðins tíma eiga 

hinir að telja upp að 10 hægt og rólega og hafi kötturinn 

þá ekki náð músinni taka aðrir við hlutverkum þeirra. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:7) 

Mamma, má ég? 

Einn leikmaður er í hlutverki „mömmunnar“, stendur 

uppi við vegg og snýr baki í aðra þátttakendur. Þeir raða 
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sér aftur á móti hlið við hlið á merktri línu í hæfilegri 

fjarlægð. Síðan spyr hver þátttakandi fyrir sig: „mamma, 

mamma, má ég?“ og „mamman“ svarar eftir geðþótta, 

t.d. „eitt hænuskref og eitt risaskref“ og verður sá sem 

spurði að hlýða því. Sá eða sú, sem kemst fyrst alla leið 

að mömmunni, klappar létt á bak hennar og reynir síðan 

að forða sér aftur fyrir byrjunarlínu. Mamman bregður 

hart við og eltir allan hópinn og reynir að ná einhverjum 

áður en hann kemst aftur fyrir byrjunarlínu. Takist það á 

sá sem náðist að vera mamman. Ef ekki heldur sá sami 

áfram að vera mamman. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:47) 

Síldarnót 

Leikmönnum er skipt í tvö lið. Liðin taka sér stöðu hvort 

við sína endalínu vallarins. Liðsmenn annars liðsins 

(fiskarnir) eiga að reyna að komast yfir völlinn 

endilangan. Hitt liðið (sjómennirnir) sækja fram á móti. 

Liðsmenn þess halda höndum saman og mynda þannig 

net sem þeir reyna að veiða hina í, þ.e. króa þá af. 

Fiskarnir mega ekki rífa „netið“ eða þröngva sér í 

gegnum það heldur verða þeir að reyna að komast 

framhjá því. Völlurinn þarf að vera talsvert breiðari en 

netið. Eftir hverja veiðiför skipta liðin um hlutverk. Lið 

hlýtur eitt stig fyrir hvern þann fisk, sem það veiðir. Það 

lið sigrar sem hefur hlotið fleiri stig eftir ákveðinn fjölda 

endurtekninga. 

(Ingimar Jónsson, 1983:59) 
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Stórfiskaleikur 

Einn er stórfiskur (jafnvel fleiri) og tekur sér stöðu fyrir 

aftan aðra endalínu vallarins eða nálægt miðju hans. 

Hinir taka sér stöðu fyrir aftan hina endalínuna. Þegar 

stórfiskarnir klappa saman lófunum eða kalla „út“ eiga 

hinir að taka á rás og reyna að komast yfir völlinn og að 

gagnstæðri endalínu án þess að stórfiskunum takist að 

klukka þá eða klófesta. Stórfiskarnir reyna hins vegar að 

ná sem flestum.  

Nokkrar útfærslur eru af þessum leik: 

a) Einn byrjar sem stórfiskur. Þeir sem hann nær hjálpa 

að ná hinum í næstu umferðum. Leiknum lýkur þegar 

öllum hefur verið náð.  

b) Tveir byrja sem stórfiskar og halda saman höndum. 

Nái þeir einhverjum tekur sá við af öðrum þeirra.  

c) Nokkrir byrja og skipta um hlutverk við þá sem þeir 

ná. Hver náðist sjaldnast eftir tiltekinn fjölda 

endurtekninga? 

d) Hópar elta hver á eftir öðrum. Hvaða hópur nær 

flestum?  

Breyta má leiknum með því að láta þátttakendur hoppa á 

öðrum fæti, ganga á „fjórum fótum“ eða bera félaga í 

stað þess að hlaupa. Ef leikvöllurinn er mjór má láta þann 

eða þá sem elta hoppa á öðrum fæti eða bera knött sem 

þeir verða að drepa á hina. Einnig má láta leikinn vera 

þannig að aðeins einn þeirra sem elta megi „ná“, en hinir 

eigi þá að halda þeim sem þeir ná föstum þar til hann 

getur komið og slegið þá með hendinni (klukkað þá). 

(Ingimar Jónsson, 1983:46)  
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Bimm bamm bimm bamm 

Hópurinn stendur upp við vegg, nema einn sem snýr á 

móti hinum og stendur í dálítilli fjarlægð frá hópnum. Sá 

sem er „hann“ (t.d. Þórir) byrjar fram í fyrri hluta 

vísunnar en bakkar til baka í þeim síðari. Syngur Þórir: 

„Bim-bam-bim-bam, bimbi-rimbi-rim-bam.“ Um leið 

gengur hann fram í fyrri hluta. Þá svarar hópurinn (og 

gengur fram og aftur eins og áður) „Hver er að berja, 

bimbi-rimbi-rim-bam“, Þórir: „Það er hann Þórir, bimbi-

rimbi-rim-bam“. Hópur: „Hvern vill hann finna, bimbi-

rimbi-rim-bam“. Þórir: „Elskulegu Stínu sína, bimbi-

rimbi-rim-bam“ (og nú nefnir Þórir þann sem hann vill fá 

til sín, ath. að það getur verið hvort sem er strákur eða 

stelpa). Hópur: „Hvað vill hann með hana, bimbi-rimbi-

rim-bam“. Þórir: „Láta hana þvo upp, bimbi-rimbi-rim-

bam“. (Auðvitað ákveðið börnin sjálf hvað viðkomandi á 

að gera). Hópur: „Hvað fær hún að launum, bimbi-rimbi-

rim-bam“. Þórir: „Tíu börn í bala og átján rottuhala“ 

(muna að vera sniðugur í svari en ekki leiðinlegur). 

Hópur: „Fari hún þá með gleði, bimbi-rimbi-rim-bam“ 

(eða skít og skömm, eftir því hvað við á). Nú fer Stína 

yfir til Þóris og þau koma sér saman um hvern á að biðja 

um næst o.s.frv.  

(Una Margrét Jónsdóttir, 2009:50) 

Ein ég sit og sauma 

Börnin leiðast í hring og ganga réttsælis. Eitt barnanna er 

inni í hringnum og situr á hækjum sér og þykist vera að 

sauma (góð æfing í látbragðsleik). Þegar sungið er: 

„Hoppaðu upp“ þá hoppar miðjumaðurinn upp og gerir 

eins og sagt er í vísunni; lokar augunum, bendir í austur 
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(gott tilefni til að læra áttirnar) og síðan í vestur, stoppar 

síðan með útrétta hönd og sá er „bestur“ sem 

miðjumaðurinn bendir á þegar vísunni lýkur.  

Ein ég sit og sauma 

inni’ í litlu húsi.  

Enginn kemur að sjá mig 

nema litla músin.  

Hoppaðu upp og lokaðu augunum,  

bentu í austur, bentu í vestur,  

bentu á þann sem að þér þykir bestur. 

(Una Margrét Jónsdóttir, 2009:31) 

Fram fram fylking 
Tveir af þátttakendum eru tilnefndir „brúarstólpar“. Þeir 

koma sér saman um það hvor þeirra tákni epli eða perur, 

appelsínur eða sítrónur eða eitthvert annað góðgæti. 

Síðan draga þeir strik á milli sín á jörðina, taka saman 

höndum og mynda brú. Aðrir þátttakendur ganga í 

halarófu undir brúna og syngja: 

„Fram, fram, fylking! 

Forðum okkur háska frá 

því ræningjar oss vilja ráðast á. 

Sýnum nú hug, 

djörfung og dug. 

Vakið, vakið vaskir menn! 

Voða ber að höndum. 

Sá er okkar síðast fer  

sveipaður verður böndum.“ 

Um leið og lokaorðin eru sungin grípa „brúarstólparnir“ 

utan um þann eða þau sem næst eru í röðinni og taka til 

fanga. Fangarnir eiga nú að segja hvort þeir kjósi perur 
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eða epli o.s.frv. Ekki má segja orðið upphátt, því það á að 

vera leyndarmál hvor „stólpinn“ er epli og hvor pera. Að 

valinu loknu raða þátttakendur sér fyrir aftan þann 

„stólpann“ sem þeir völdu sér. Þegar allir hafa náðst og 

hafa valið tekur hver um mittið þess sem stendur fyrir 

framan en „brúarstólparnir“ haldast enn í hendur. Nú 

hefst reiptog, og það liðið sem dregur alla með sér yfir 

strikið vinnur sigur. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:22) 

Frímann fór á engi 

Hann Frímann fór á engjar, einn fagran sumardag, 

og var þar furðu lengi, húrra, húrra, húrra. 

Hann tíndi líka rósir, hann tíndi líka ber, 

hann tíndi líka liljur í safnið handa þér. 

Hann Frímann hann breiðir út armana sína 

og biður að dansa við kærustu sína. 

Hæ-falla, diddí-ralla, hæ-falla, diddí ralla. 

Og sjáið hve fjörugt þau fara af stað, 

og sjáið hve fjörugt þau fara af stað. 

Börnin dansa réttsælis í hring, einn er inni í hringnum og 

leikur Frímann. Þegar kemur að 5. línu gengur Frímann 

að þeim sem hann vill dansa við og breiðir út armana á 

móti honum. Börnin í hringnum stoppa, lyfta upp 

höndum en leiðast áfram og taka nú eitt skref til vinstri 

og annað til hægri, alltaf til skiptis. Eins geta þau bara 

staðið kyrr en vingsað höndunum í takt við lagið. 

Og sjáið hve fjörugt: Frímann og frú dansa en krakkarnir 

ganga áfram í hring. 

(Una Margrét Jónsdóttir, 2009:70) 
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Í grænni lautu 

Í grænni lautu þar geymi ég hringinn 

sem mér var gefinn og hvar er hann nú, 

sem mér var gefinn og hvar er hann nú? 

Þátttakendur syngja lagið og ganga réttsælis í hring allir 

nema einn sem grúfir sig niður í miðjum hringnum. Áður 

en leikurinn hefst fær eitt barnið hring sem það geymir í 

lófa sínum. Um leið og lagið endar rétta allir fram hendur 

með kreppta hnefa, eins og þeir væru með eitthvað í 

höndunum (ef þátttakendur eru margir má láta þá rétta 

fram aðra höndina). Nú fær miðjumaðurinn þrjár tilraunir 

til þess að finna hringinn. Það gerir hann með því að slá 

létt á hendur hinna, en fær aðeins þrjár tilraunir. Ef hann 

finnur ekki hringinn grúfir hann aftur, en í næsta skipti 

eru hendurnar hafðar fyrir aftan bak sem slegið var á í 

fyrra skiptið. 

(Una Margrét Jónsdóttir, 2009:24) 

Mærin fór í dansinn 

Mærin fór í dansinn, 

og fótinn létt og liðugt bar, 

að leita sér að pilti 

sem laglegastur var. 

Og ... hann er hér og hann er þar 

og hann er líka alls staðar. 

Börnin ganga réttsælis í hring og syngja vísuna. „Mærin“ 

er inni í hringnum. 

Þegar kemur að 5. línunni stoppa allir og bíða eftir að 

mærin finni piltinn (syngja langt ooooog) sem hún fer 

síðan með inn í hringinn. (Piltur finnur stúlku). Börnin í 
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hringnum setja hendur á mjaðmir og eins gerir parið í 

hringnum. Síðan hoppa allir og setja fæturna fram til 

skiptis á meðan 5. og 6. lína eru sungnar. 

7. og 8. lína: Parið í hringnum krækir saman 

handleggjum og valhoppa kringum hvort annað en á 

meðan standa hinir kyrrir, syngja og klappa í takt við 

lagið. 

(Una Margrét Jónsdóttir, 2009:77) 
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Mylla 

Mylla er tveggja manna spil og hefur hvor leikmaður 9 

töflur, svartar eða hvítar. Leikmenn leggja til skiptis töflu 

á hvern þann punkt sem auður er á borðinu. Þegar 

töflurnar eru komnar út skiptast leikmenn á að flytja töflu 

frá einum punkti til annars. Við uppröðun á færslu er 

miðað að því að búa til myllu. Þ.e.a.s. stilla upp þremur 

töflum í röð. Þegar leikmaður fær myllu má hann 

fjarlægja eina töflu andstæðings síns ef taflan stendur í 

myllu.  

Spilið telst unnið þegar leikmaður hefur fækkað töflum 

andstæðings síns  niður í tvær eða komið í veg fyrir að 

nokkur tafla hans verði hreyfð úr stað.  

http://mennta.hi.is/vefir/stae/staerdfraedileikir/mylla.htm  

Orðaböðullinn 

Einn þátttakandi hugsar sér 

ákveðið orð. Síðan eru strikuð 

á töflu jafnmörg lárétt strik og 

nemur fjölda stafa í því orði 

28 

Mylla 

Mylla er tveggja manna spil og hefur hvor leikmaður 9 

töflur, svartar eða hvítar. Leikmenn leggja til skiptis töflu 

á hvern þann punkt sem auður er á borðinu. Þegar 

töflurnar eru komnar út skiptast leikmenn á að flytja töflu 

frá einum punkti til annars. Við uppröðun á færslu er 

miðað að því að búa til myllu. Þ.e.a.s. stilla upp þremur 

töflum í röð. Þegar leikmaður fær myllu má hann 

fjarlægja eina töflu andstæðings síns ef taflan stendur í 

myllu.  

Spilið telst unnið þegar leikmaður hefur fækkað töflum 

andstæðings síns  niður í tvær eða komið í veg fyrir að 

nokkur tafla hans verði hreyfð úr stað.  

http://mennta.hi.is/vefir/stae/staerdfraedileikir/mylla.htm  

Orðaböðullinn 

Einn þátttakandi hugsar sér 

ákveðið orð. Síðan eru strikuð 

á töflu jafnmörg lárétt strik og 

nemur fjölda stafa í því orði 



29 

sem hinir þátttakendurnir eiga að geta upp á. Síðan eru 

gefnir upp nokkrir stafir í orðinu (oft er miðað við u.þ.b. 

1/5 af þeim stöfum sem eru í orðinu) og þeir skráðir á 

réttan stað.  

Dæmi: 

_ ó _ _ m _ _ _ _ (Kókómjólk)  

Þátttakendur eiga að finna það orð sem stjórnandinn er að 

leita eftir til þess að koma í veg fyrir „hengingu“. 

Þátttakendur rétta upp hönd til að giska á hugsanlega stafi 

í orðinu. Ef þeir giska á rétta stafi skrifar stjórnandinn þá 

inn í eyðurnar. Ef þeir hins vegar giska á vitlausa stafi fá 

þeir refsistig, svo það er eins gott að vera ekkert að giska 

út í bláinn. Refsistigin eru strik sem smám saman byggja 

upp gálga (sjá mynd). Þegar maður er kominn í gálgann 

er leiknum lokið og stjórnandinn segir þátttakendum 

hvert orðið var. Þegar einhver þátttakandi hins vegar 

heldur að hann viti hvert orðið er réttir hann upp hönd og 

lætur vita. Ef hann hefur rétt fyrir sér hefur hann bjargað 

manninum úr gálganum og má jafnvel stjórna sjálfur og 

velja nýtt orð. Ef hann hins vegar hefur rangt fyrir sér er 

hann úr leik og verður að sitja hjá þangað til næsta orð er 

tekið fyrir.  

Þórunn Hilma Svavarsdóttir (munnleg heimild 1. ágúst 

2011) 

Að meta rétt fjarlægðir, krónuleikur 

Stjórnandi leggur sex krónur eða aðra peninga á borðið 

og raðar þeim í beina röð með mikilli nákvæmni þannig 

að bilin á milli þeirra verði sem allra jöfnust. Jafnframt 

sýnir hann öðrum þátttakendum nákvæmt mæliband sem 
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hann kveðst muni leggja á peningana síðar og ganga úr 

skugga um hvort bilin á milli þeirra séu jöfn. Áður ætli 

hann að prófa hæfileika gestanna til þess að meta 

fjarlægðir með augunum. Skuli nú ganga fram einn og 

einn og giska á milli hvaða peningar bilið sé breiðast. 

Sennilegt er að skoðanir verði skiptar. Hvert er svarið? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:57) 

Fjórir í hvorri röð, krónuleikur 

Níu krónum er raðað þannig á borðið að þær myndi 

stafinn L. Eru 5 í lóðréttu línunni en 4 í þeirri láréttu. 

Hvernig á að færa til einn pening svo að báðir armar 

verði eins? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:58) 

Þríhyrningurinn, krónuleikur 

Tíu sams konar peningum er raðað þétt saman á borð á 

þann veg að í efstu röðinni eru 4 peningar, 3 í þeirri 

næstu, síðan 2 og loks einn. Kemur þá í ljós þríhyrningur 

sem snýr horni niður. Vandinn er að færa til 3 af þessum 

peningum á þann veg að þríhyrningurinn snúist 

gjörsamlega við. Hornið vísi upp en fjórar krónurnar í 

láréttri röð verði neðst. 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:60) 

Bókaormurinn 

Efnaður maður keypti sér töluvert af bókum í dýru og 

fögru bandi til þess að gera hlýlegra í stofunni og fallegra 

í bókaskápnum. En hann var fjarri því að vera nokkur 

bókaormur og bækur hans fengu því að vera óhreyfðar og 
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ólesnar. Á meðal bókanna voru fræðirit í forkunnar fögru 

bandi. Fjögur bindi voru, hvert 5 sentímetrar á þykkt, þar 

af spjöldin á hverju bindi hálfur sentímetri til samans. 

Einhverju sinni kemur það fyrir að gestur, sem gaman 

hafði af bókum, kemur í þetta hús. Verður honum á að 

skoða þessa fögru bók og sér þá, að reglulegur 

bókaormur hefur með óskiljanlegum hætti komist í þetta 

ágæta rit og etið sig alla leið frá byrjun 1. bindis og aftur 

á síðustu blaðsíðu 4. bindis. Nú er spurt: „Hversu löng 

voru þau göng sem ormurinn hafði grafið?“ 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:88) 

Hattasalinn 

Maður fór inn í hattaverslun og keypti sér þar hatt fyrir 

550 krónur. Hann greiddi hattinn með þúsund króna 

seðli. Kaupmaðurinn gat ekki gefið til baka og skrapp því 

með seðilinn í bankann, sem var í næsta húsi og fékk 

honum skipt, greiddi síðan kaupandanum 450 krónur, 

sem nú þakkaði fyrir sig, fór út með peningana og hattinn 

og er úr sögunni. Litlu seinna var hringt úr bankanum og 

tilkynnt að þúsund króna seðillinn væri falsaður og 

einskis virði. Varð kaupmaður því að greiða bankanum 

þúsund krónur. Spurt er: „Hversu miklu tapaði 

kaupmaðurinn á þessum viðskiptum?“ 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:76) 

Hvar og hvenær mætast þeir? 

Bílstjóri leggur af stað klukkan eitt á hádegi frá 

Reykjavík til Akureyrar, sem er 450 kílómetra löng leið. 

Sama dag klukkan fjögur eftir hádegi fer maður á vörubíl 

frá Akureyri áleiðis til Reykjavíkur. Bílstjórinn frá 
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Reykjavík ekur á 50 kílómetra hraða til jafnaðar en hinn 

aðeins á 25 kílómetra hraða. Þetta voru góðir og gamlir 

kunningjar. Hvað var klukkan þegar þeir mættust? Og 

hvar voru þeir þá staddir? Hvar hefðu þeir mæst ef bílinn 

frá Reykjavík hefði bilað og tafist vegna þess í einn og 

hálfan tíma? Og hvað hefði klukkan verið? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:85) 

Jólabaksturinn 

Konan var í óða önn að baka til jólanna frammi í eldhúsi. 

Allt í einu kallar hún og biður mann sinn að finna sig. 

„Hérna stendur,“ segir hún, „að í þetta kökudeig eigi að 

nota 7 desílítra af mjólk. En hvernig á ég að mæla þetta, 

þar sem ég hef ekki við höndina nema þetta glas sem ég 

veit að tekur nákvæmlega 4 desílítra upp að gylltu 

röndinni og bláa, emeleraða mælinn, sem átti að taka lítra 

upp að svarta strikinu, en það er ekki rétt, það eru aðeins 

9 desílítrar, hvernig sem á því stendur. Manninum tókst 

að ráða fram úr þessum vanda á endanum. En lengi var 

hann að því. Hvernig á að fara að? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:72) 

Krakkar Jóns og Gunnu 

Jón og Gunna höfðu bæði verið gift sitt í hvoru lagi, og 

bæði höfðu eignast börn í þeim hjónaböndum. Einhvern 

veginn slitnaði upp úr hjúskap þeirra beggja og skömmu 

seinna varð það úr að þau rugluðu saman reitum sínum, 

sem raunar voru lítið annað en krakkarnir. Eftir fárra ára 

sambúð voru þau búin að bæta við það sem fyrir var 

allálitlegum hóp. Var þá orðið æði hávaðasamt í kotinu 

og sló oft í brýnu á milli krakkaormanna. Alls voru 
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börnin á heimilinu orðin 16. Af þeim voru 11 börn Jóns 

en 12 börn Gunnu. Hvað mörg börn höfðu þau eignast 

eftir að þau tóku saman? Og hve mörg börn áttu þau 

hvort um sig þegar þau tóku saman? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:71) 

Skiptaráðandinn 

Ekki er alltaf auðvelt að vera skiptaráðandi og erfðaskrár 

oft orðaðar þannig að örðugt getur verið að skilja þær. 

Svo var um erfðaskrá Sigga ríka sem kallaður var. Hann 

hafði hvorki eignast konu né börn en bjó með bílstjóra 

sínum sem sá um heimilið jafnframt því að aka karli 

hvert sem hann fór. Bróðir Sigga ríka var bláfátækur og 

hafði hlaðið niður krökkum. Hann átti 4 syni og 6 dætur. 

Ekki var kært með bræðrunum en Sigga var hlýtt til 

krakkanna hans. Eignir Sigga ríka að frádregnum 

sköttum og kostnaði reyndust vera 1 miljón og 200 

þúsund krónur. Samkvæmt erfðaskránni áttu eignirnar að 

skiptast á milli bróðurbarna hans og bílstjórans þannig að 

bílstjórinn átti að fá þrefalt á við hvern bróðursoninn en 

bróðurdæturnar urðu að sætta sig við að fá helming hvor 

á við hvern bræðranna. Hvernig skiptist arfurinn? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:82) 

Skógareldur 

Nýgift hjón kusu að eyða hveitibrauðsdögunum á eyðiey 

í Suðurhöfum fjarri allri byggð. Þau höfðu með sér tjald 

og vistir en engan bát. Eyjan var láglend og öll skógi 

vaxin. Hún var 6 kílómetra á lengd en tæpur kílómetri á 

breidd þar sem hún var breiðust. Eina nóttina vakna þau 

við það að brostið er á ofsaveður af norðri með þrumum 
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og eldingum. Elding kveikir í skóginum nyrst á eynni og 

verður af ægilegt bál er brennir allan skóginn og æðir 

eldurinn óðfluga undan vindi suður eyna og nálgast 

tjaldið. Engin leið var að slökkva bálið og eftir 1-2 

klukkustundir hlaut eldurinn að hafa lagt undir sig alla 

eyna og brennt bæði tjaldið og hjónin sjálf til ösku. Allt í 

einu datt þeim í hug öruggt ráð til bjargar. Hvert var það 

ráð? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:89) 

Snigillinn og gjáin 

Stóreflis brekkusnigill hafði orðið fyrir því óhappi að 

detta ofan í gjá. Gjáin var 15 metra djúp, en ekki 

beinbrotnaði snigillinn við fallið, enda er hann beinlaus 

og fótalaus í þokkabót. Þess vegna er hann jafnan 

hægfara. Svo varð og er hann var að skríða upp úr gjánni. 

Klettaveggurinn var þverhníptur, rennisléttur og háll 

þegar hann blotnaði af áfalli. Nú er það að segja af 

ferðum snigilsins, að honum tókst að skríða upp 5 metra 

á hverjum degi en á nóttunni þegar kletturinn varð 

blautur mjakaðist hann niður um 4 metra. Hvað er nú 

aumingja snigillinn marga daga að komast upp úr gjánni? 

(Sveinn Víkingur, 1982:76) 

Sunnudagsferðin 

Tvær skólasystur og vinkonur sem áttu heima í sama húsi 

fengu leyfi til þess að fara eitthvað út úr bænum sér til 

hressingar. Þær lögðu af stað klukkan 12 og áttu að vera 

komnar aftur á mínútunni sex. Þær ákváðu að aka með 

áætlunarbíl út fyrir bæinn og fara svo gangandi heim. 

Þær töldu sig geta gengið 6 kílómetra á klukkustund en 

34 

og eldingum. Elding kveikir í skóginum nyrst á eynni og 

verður af ægilegt bál er brennir allan skóginn og æðir 

eldurinn óðfluga undan vindi suður eyna og nálgast 

tjaldið. Engin leið var að slökkva bálið og eftir 1-2 

klukkustundir hlaut eldurinn að hafa lagt undir sig alla 

eyna og brennt bæði tjaldið og hjónin sjálf til ösku. Allt í 

einu datt þeim í hug öruggt ráð til bjargar. Hvert var það 

ráð? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:89) 

Snigillinn og gjáin 

Stóreflis brekkusnigill hafði orðið fyrir því óhappi að 

detta ofan í gjá. Gjáin var 15 metra djúp, en ekki 

beinbrotnaði snigillinn við fallið, enda er hann beinlaus 

og fótalaus í þokkabót. Þess vegna er hann jafnan 

hægfara. Svo varð og er hann var að skríða upp úr gjánni. 

Klettaveggurinn var þverhníptur, rennisléttur og háll 

þegar hann blotnaði af áfalli. Nú er það að segja af 

ferðum snigilsins, að honum tókst að skríða upp 5 metra 

á hverjum degi en á nóttunni þegar kletturinn varð 

blautur mjakaðist hann niður um 4 metra. Hvað er nú 

aumingja snigillinn marga daga að komast upp úr gjánni? 

(Sveinn Víkingur, 1982:76) 

Sunnudagsferðin 

Tvær skólasystur og vinkonur sem áttu heima í sama húsi 

fengu leyfi til þess að fara eitthvað út úr bænum sér til 

hressingar. Þær lögðu af stað klukkan 12 og áttu að vera 

komnar aftur á mínútunni sex. Þær ákváðu að aka með 

áætlunarbíl út fyrir bæinn og fara svo gangandi heim. 

Þær töldu sig geta gengið 6 kílómetra á klukkustund en 



35 

ætluðu að koma við á litlum veitingastað á heimleiðinni 

til að fá sér hressingu. Það mundi ekki tefja þær meira en 

15 mínútur. Áætlunarbíllinn ók með 40 km. hraða á 

klukkustund. Hvað máttu þær aka langt með bílnum ef 

þær áttu að geta verið komnar heim í tæka tíð og ekkert 

tefði þær umfram það sem þær höfðu ráð fyrir gjört? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:71) 

Svínin sögðu til um aldur eigandans 

Skafti á Bakka var eini bóndinn í sveitinni sem tók upp á 

því að koma upp svínabúi. Hann gætti svínanna sjálfur og 

var mjög natinn við það starf. Einu sinni sem oftar fer 

hann að vitja um svínin og voru þá allar gylturnar nýlega 

búnar að gjóta. Fór hann nú að handleika og telja grísina. 

Tekur hann eftir því að allar áttu gylturnar jafnmarga 

grísi á lífi og að hver gylta átti jafnmarga grísi og hinar 

gylturnar á búinu voru margar. Þetta þótti honum 

einkennilegt en hitt fannst honum þó enn skrýtnara af því 

að hann átti afmæli þennan dag að öll svínin, gylturnar, 

grísirnir og gölturinn voru til samans nákvæmlega 

jafnmörg og árin sem hann hafði lifað. Þess skal að 

lokum getið að hann var ári betur en fimmtugur þegar 

hann byrjaði svínaræktina og var staðráðinn í að leggja 

hana niður þegar hann yrði sjötugur. Hvað varð Skafti 

gamall þennan afmælisdag? 

(Séra Sveinn Víkingur, 1982:72) 
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Kisa segir mjá 

Börnin sitja í hring á stólum. Eitt barnið er valið til að vera 

kisan. Trefill er bundinn um augu þess. Einn þátttakandinn 

tekur að sér að snúa barninu í hring og sest síðan sjálfur í 

stól. Blindinginn á að þreifa sig áfram þangað til hann 

finnur einhvern og setjast ofan á fórnarlambið. Þegar hann 

er sestur segir hann: „Kisa segir mjá, mjá“og á þá 

fórnarlambið að mjálma og er það gjarnan gert ámátlega. Þá 

má sá sem er „hann“ giska á hver mjálmar. Giski hann rétt 

eru höfð hlutverkaskipti. Hægt er að setja reglur um að sá 

sem er „hann“ megi giska þrisvar sinnum, eða jafnvel eins 

og menn vilja. Allir sem sitja í hringnum verða að sýna 

stillingu, því ef þeir hlæja og flissa koma þeir strax upp um 

sig. 

(Jón Kr. Ísfeld, 1995:32) 

Hvaða hljóð er þetta? 

Börnin sitja í hring og hlusta. Þau loka augunum, þar sem 

þau mega ekki sjá hvað stjórnandinn ætlar að gera. Sá sem 

er „hann“ myndar eitthvert hljóð, flettir til dæmis bók. 

Börnin eiga að giska á hvað hann var að gera og eiga að 

lýsa því í orðum hvernig hljóðin eru mynduð.  

Tillögur um hljóð: 

Klippa með skærum. 

Fletta bók. 

Skella bók saman. 

Ydda blýant. 

Skrifa með blýanti. 

Hnoða saman álpappír eða plastpoka. 

Rífa sundur pappír eða tusku.  

Klóra / skafa / skrapa. 

Hamarshögg. 
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Rekja bolta. 

Stappa í gólfið. 

Snýta sér, hósta eða geispa. 

Tromma með nöglum í borðið. 

Smella með fingrum. 

Taka upp lyklakippu. 

Hringla lyklakippu. 

Setja bolla á undirskál. 

Slá saman tveimur hlutum, skeiðum, bókum, blýöntum, 

boltum eða bollum. 

(Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg 

Þóroddsdóttir, 2000:30) 

Hver stal kökunni? 

Leikurinn hefst á því að allir eiga að sitja í hring og fá 

númer eftir því hversu margir taka þátt í leiknum. Síðan 

klappa allir saman höndum og á læri til skiptis og mynda 

taktfastan rythma. Einn er fenginn til að byrja leikinn. 

Þátttakendur verða að halda taktinn allan tímann en ef þeir 

ruglast eru þeir úr leik. Hinir sem eftir eru verða einnig að 

fylgjast með því hvaða númer detta út, því ef þeir nefna 

númer einhvers sem er úr, eru þeir sjálfir úr leik. 

Allir byrja: „Hver stal kökunni úr krúsinni í gær?“ 

Byrjandinn eða sá sem datt síðast úr: „Númer þrjú stal 

kökunni úr krúsinni í gær.“ Númer þrjú svarar: „Ha ég?“ 

Hópurinn: „Já, þú.“ Númer þrjú: „Ekki satt.“ Hópurinn: 

„Hver þá?“ Númer þrjú: „Númer tíu stal kökunni úr 

krúsinni í gær.“ 

Og þannig heldur leikurinn áfram. Þegar fáir eru eftir er hert 

á taktinum, og þarf þá sjaldan að bíða lengi eftir 

sigurvegaranum. 

(Una Margrét Jónsdóttir, 2009:156) 
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Að verpa eggjum 

Þátttakendur raða sér í röð, hver fyrir aftan annan, fyrir 

framan vegg. Fremsti þátttakandi byrjar með boltann og 

kastar honum í vegginn. Þegar boltinn kemur til baka 

hoppar þátttakandinn yfir hann, lætur boltann fara milli 

fóta sér og sá næsti grípur hann síðan. Ekki er leyfilegt að 

lyfta bara upp öðrum fætinum til þess að boltinn komist 

milli fóta þess sem kastar honum. Boltinn má aðeins einu 

sinni fara í jörðina. Um leið og hoppað hefur verið yfir 

boltann er hlaupið aftast í röðina. Ef þátttakanda mistekst 

er hann úr leik og kallast „fúlegg“. Hver þátttakandi 

reynir að gera þeim næsta erfitt fyrir, því að sá verður að 

grípa boltann, annars er hann úr leik. Hægt er að hafa 

leikinn í formi boðhlaups þar sem leikmenn skipta sér í 

raðir og keppast um að ljúka röðinni fyrst. Ef einhverjum 

mistekst verður sá hinn sami að gera aftur og tefur um 

leið fyrir sinni röð. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:50) 

Brennó (höfðingjaleikur) 

Stærð leiksvæðisins á að miðast við getu og aldur 

þátttakenda. Miðlína skiptir leiksvæðinu í tvo 

vallarhelminga. Liðin taka sér stöðu hvort á sínum 

vallarhelmingi að undanteknum tveimur liðsmönnum 

(höfðingjum) sem taka sér stöðu fyrir aftan vallarhelming 

(endalínur) mótliðsins. Þeir eru „úti“ en hinir, sem eru á 

vallarhelmingnum, eru „inni“. Hvort liðið um sig reynir 

að kasta bolta í mótherjana, þá sem eru „inni“. Öllum er 

heimilt að kasta boltanum. Sá sem fær boltann í höfuðið 

telst ekki hæfður og heldur ekki ef boltinn hefur áður 

snert völlinn. Heimilt er að grípa boltann á lofti og þá er 
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sá úti sem kastaði. Þegar einn liðsmaður er eftir í öðru 

hvoru liðinu á höfðinginn að koma inn á til aðstoðar. 

Allir liðsmenn hafa einungis eitt líf nema höfðinginn sem 

hefur tvö líf. Þeir sem eru hæfðir færa sig aftur fyrir 

mótliðið til höfðingja síns þangað til búið er að hæfa alla 

í öðru hvoru liðinu. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:12) 

Hollí hú 

Leikurinn hefst á því að þátttakendur raða sér upp hlið 

við hlið nema einn sem er „hann“. Sá stendur á móti 

hópnum með bolta sem hann kastar til þess sem er lengst 

til vinstri í röðinni og kallar t.d.: „A karlmannsnafn“.  Á 

þá sá eða sú sem fékk boltann að reyna að geta einu sinni 

upp á karlmannsnafni sem byrjar á stafnum A og kasta 

boltanum um leið til baka. Sé nafnið rangt er boltanum 

kastað til þess sem næstur er í röðinni og þannig áfram 

þangað til einhver segir rétt nafn. Ef getið er upp á réttu 

nafni fær stjórnandinn boltann aftur kastar boltanum í 

jörðina og hallar „hollí“ og hleypur eins langt og hann 

kemst frá boltanum áður en sá sem gat upp á nafninu 

grípur boltann og kallar „hú“. Sá sem er hann á þá að 

nema staðar og mynda „pott“ með báðum handleggjum. 

Sá sem gat upp á nafninu fær að taka þrjú risaskref og 

þrjú hænuskref í áttina að honum  og reyna að hitta með 

boltanum ofan í „pottinn“. Takist það verður hann næsti 

stjórnandi en takist það ekki fær sá sem er næstur í 

röðinni að spreyta sig. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:13) 
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Kýló 

Þátttakendum er skipt í tvo hópa og fjórar borgir eru 

markaðar á leiksvæðinu. Hver í sínu horni. Annar 

hópurinn byrjar „inni“ og á einn þátttakandi að slá 

boltanum eins langt í burtu og hann getur og reyna að 

hlaupa einn hring á leiksvæðinu með viðkomu í 

borgunum. Komist viðkomandi ekki heilan hring nemur 

hann staðar í einhverri borginni þangað til næsti samherji 

slær boltann burtu og hleypur af stað en þá má 

viðkomandi reyna að ljúka við að hlaupa hringinn. 

Hópurinn sem er „úti“ á að reyna að grípa boltann og er 

þá sá sem kastaði úr leik. Takist það ekki á „útiliðið“ að 

kasta boltanum til samherja sem stendur í „potti“ og 

kastar hann boltanum í pottinn og kallar „kýló“ Takist 

það áður en mótherji úr „innihópnum“ nær að komast í 

borg er mótherjinn úr leik. Þegar allir úr „innihópnum“ 

eru úr leik er skipt um hlutverk. Til þess að skapa meiri 

virkni hjá þátttakendum er hægt að leyfa þeim sem var úr 

leik að byrja að nýju ef samherji hans nær að hlaupa 

heilan hring án þess að verða úr leik. Einnig er hægt að 

leyfa „innihópnum“ að hafa ákveðinn tíma til að vera inni 

og svo öfugt 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:36) 

Sóló (tíubolti) 

Þátttakendur eiga að reyna að leysa þrautir með 

boltanum. Aðeins einn þátttakandi má gera í hvert sinn 

en hinir bíða í röð eftir tækifæri. Þátttakandi má halda 

áfram þar til honum mistekst en bíður þá þar til röðin 

kemur aftur að honum. Þá heldur hann áfram með þá 

þraut þar sem mistökin voru gerð. Númer þrautarinnar 
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segir til um hversu oft á að kasta boltanum. Sem dæmi 

má nefna: Í þraut 1 er aðeins kastað einu sinni en í þraut 

5 er kastað fimm sinnum og í þraut 10 tíu sinnum. Til eru 

mörg afbrigði af þessum leik og skiptir ekki máli hvaða 

þrautir eru valdar. Þátttakendur geta komið sér saman um 

hvaða þrautir þeir vilja hafa.  

Hugmyndir: 

1 Lágkast, boltanum kastað í gólf og látinn fara í vegg og 

gripið  

2 Hákast, boltanum fyrst kastað í vegginn, látinn fara í 

gólfið og gripið 

3 Kastað undir vinstri fót í gólf, þaðan í vegg og gripið. 

4 Kastað undir hægri fót í gólf, þaðan í vegg og gripið. 

5 Kastað undir báða fætur með hoppi í gólf, þaðan í vegg 

og gripið. 

6 Kastað aftan frá milli fóta í gólf, í vegg og gripið. 

7 Baki snúið í vegginn. Kastað á milli fóta í gólf og 

þaðan í vegg, snúið við og gripið. 

8 Slá boltann í jörðina, síðan í vegginn og gripið. 

9 Lágkast í jörð, þaðan í vegg , snúa sér í hring og grípa. 

10 Lágkast í jörð, klappað framan og aftan við bak og 

gripið. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:49) 

Sto 

Leikurinn hefst á því að boltanum er kastað upp og er 

markmiðið síðan að ná boltanum, hrópa hátt „sto“ og 
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eiga allir að frjósa og mega ekki færa sig úr stað. Sá sem 

nær boltanum á að reyna að skjóta í einhvern hinna. Hitti 

hann einhvern á sá hinn sami að yfirgefa leikvöllinn. 

Enginn má hreyfa sig úr stað eftir að búið er að kalla 

„sto“ nema sá sem heldur á boltanum. Hann má taka þrjú 

skref inn á völlinn. Ekki má kasta í höfuð. Leikmaður er 

ekki úr leik ef boltinn snertir völlinn eða vegginn áður en 

boltinn hittir viðkomandi. Takist einhverjum að grípa 

boltann á lofti er sá úr leik sem kastaði. Eftir að boltanum 

hefur verið kastað er hann „laus“ og má hver sem er 

reyna að ná honum og kasta næst. Hægt er að leyfa þeim 

sem var úr leik að koma aftur inn á þegar næsti leikmaður 

er skotinn úr leik eða í staðinn fyrir þann sem skaut 

leikmanninn upphaflega 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:12) 

Yfir 

Til þess að hægt sé að fara í „yfir“ þarf að vera til staðar 

lítill skúr, girðing eða eitthvað sem hægt er að kasta yfir 

án þess að liðin sjái hvort annað og þó samt ekki það hátt 

að allir geti kastað boltanum yfir það. Það þarf einnig að 

vera hægt að hlaupa hringinn í kringum skúrinn. 

Leikmönum er skipt í tvö jafnfjölmenn lið sitt hvorum 

megin við skúrinn. Annað liðið byrjar með boltann og 

kastar yfir skúrinn og hrópar „yfir“ um leið. Hitt liðið 

reynir að grípa boltann þegar hann kemur. Ef það tekst 

ekki kasta þau yfir og hrópa „yfir“ um leið en ef 

einhverjum í liðinu tekst að grípa boltann áður en hann 

kemur í jörðina þá hleypur hann yfir á svæði hinna og 

hrópar „gripinn“ um leið og hann kemur fyrir hornið og 

reynir að skjóta eins marga með boltanum og hann getur. 

Liðið sem gripið var hjá reynir að hlaupa hring í kringum 
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skúrinn. Þeir sem geta það án þess að verða fyrir skoti 

halda áfram í leiknum eins og ekkert hafi í skorist en þeir 

sem urðu fyrir skoti verða að fara í hitt liðið. Það lið 

sigrar sem nær að skjóta alla í hinu liðinu eða það lið sem 

er fjölmennara þegar ákveðið er að hætta leik. 

(Sóley Ó. Elídóttir, 2007:39) 
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Fagur fiskur í sjó 

Fagur fiskur í sjó. 

Brettist upp á halanum  

með rauða kúlu á maganum.  

Vanda, banda,  

gættu þinna handa. 

Vingur, slingur,  

vara þína fingur. 

Fetta, bretta, 

svo skal högg á hendi detta.  

Á meðan farið er með vísuna er lófi barns strokinn. Þegar 

komið er að orðinu „detta“ reynir sá sem strýkur lófann 

að vera snöggur að slá á lófa barnsins en um leið reynir 

barnið að vera fljótt að kippa hendinni að sér.  

(Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg 

Þóroddsdóttir, 2000:68) 

Flækjumamma 

Einn þátttakandinn er flækjumamma og fer út í horn á 

stofunni og úr augsýn hinna þátttakendanna. Hinir leiðast 

í hring og eiga að vefja sig hver um annan án þess að 

sleppa höndunum. Flækjumeistarar stjórna 

flækjuverkinu. Þeir láta þátttakendur fara undir eða yfir 

handleggi hvers annars, krjúpa, snúa sér o.s.frv. Þegar 

þátttakendur eru búnir að þessu fara þeir með þuluna:  

Flækjumamma, flækjumamma, 

þú mátt ekki okkur skamma, 

Komdu og leystu þennan hnút 

og hleyptu okkur út.  
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Mamman kemur og reynir að leysa hnútinn. Þátttakendur 

mega ekki sleppa höndunum á meðan hnúturinn er 

leystur. Þegar búið er að leysa hnútinn fara börnin með 

vísuna: 

Flækjumamma, flækjumamma, 

þú vildir ekki okkur skamma. 

Þú komst og leystir þennan hnút 

og hleyptir okkur út. 

(Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg 

Þóroddsdóttir, 2000:60) 

Flöskustútur 

Þátttakendur setjast og mynda hring á gólfi. Einn 

þátttakenda tekur flösku og leggur hana lárétt á gólfið. 

Því næst segir hann: „Sá sem flöskustútur lendir á skal 

....“ og snýr flöskunni. Sá þátttakandi sem flöskustúturinn 

lendir á þarf að gera það sem ákveðið var, t.d. hoppa tíu 

sinnum jafnfætis, taka tíu armbeygjur eða syngja lagstúf 

o.s.frv. Ef þátttakandinn nær að leysa þrautina snýr hann 

flöskunni og ræður hvað gera eigi næst. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:64) 

Frúin í Hamborg 

Leikurinn felst í því að einn þátttakandinn er frúin í 

Hamborg og spyr hann hina þátttakendurna einhverra 

spurninga. Ef viðkomandi svarar: já, nei, svart eða hvítt 

er hann úr leik. Dæmi: „Hvað gaf frúin í Hamborg þér í 

gær?“ „Hún gaf mér köku.“ „Var hún stór?“ „já, hún var 

mjög stór.“ Þarna svaraði viðkomandi „já“ og er því úr 

leik. Til að gera leikinn flóknari má bæta við bannorðum 
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t.d. „það“. ÞAÐ er mjög erfitt að nota aldrei ÞAÐ orð í 

leiknum. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:54) 

Horfast í augu 

Leikurinn felst í því að leikmenn eru tveir og sitja hvor á 

móti öðrum og horfast í augu. Þeir fara með eftirfarandi 

þulu: 

Horfumst í augu  

sem grámyglur tvær.  

Sá skal vera músin sem mælir,  

kötturinn sem sig skælir,  

fíflið sem fyrr hlær,  

folaldið sem fyrr lítur undan  

og skrímslið sem skína lætur í tennurnar.  

Síðan hefst keppni þeirra á milli um hvor verður á undan 

að bregða svið eins og þulan segir til um. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:70) 

Mamma segir 

Tveir og tveir þátttakendur eru saman. Annar byrjar að 

sippa og fer með eftirfarandi þulu: 

„Mamma segir komdu inn 

að borða hafragrautinn þinn.  

Pabbi segir farðu út  

að passa litla labbakút.“ 

Amma segir komdu inn 

að máta nýja kjólinn þinn. 
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Afi segir farðu út 

að kaupa nýjan vasaklút 

Meðan farið er með fyrri helminginn á hinn 

þátttakandinn að koma inn í og sippa með en hlaupa út úr 

sippinu þegar seinni helmingurinn kemur. 

(Hörður G. Gunnarsson og Páll Erlingsson, 1995:19) 

Hvíslleikur 

Allir sitja í hring. Einn þátttakandinn er hvíslstjórinn og 

hvíslar orð eða setningu í eyrað á sessunauti sínum sem 

hvíslar því sem hann heyrði í eyrað á næsta manni o.s.frv. 

Hvíslið fer allan hringinn. Síðasta barnið segir upphátt 

það sem það heyrði. Þá kemur oft allt annað orð en lagt 

var upp með.  

Hugmyndir: Súkkulaði, appelsína, jólasveinn, skólataska. 

Í dag er þriðjudagur. Ég fer í fríið. Ég fékk nýja úlpu í 

gær. 

(Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg 

Þóroddsdóttir, 2000:38). 
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Epli og pera (hreyfileikur) 

Epli og perur  

Hanga á trjánum 

Þegar þau eru þroskuð  

Þá detta þau niður 

Þennan leik er hægt að útfæra á margan hátt. Hann er 

notaður við sundkennslu til að æfa börn í að fara í kaf. Þá 

haldast þau í hendur og hoppa meðan þau fara með 

vísuna. Þegar síðasta erindið klárast fara þau öll í kaf. 

Einnig er þessi leikur oft leikinn af fullorðnum sem setja 

barnið þá á læri sér, halda í hendur barnsins og hossa því 

upp og niður meðan þulan er sögð, við lok þulunnar færa 

þau lærin í sundur nógu mikið til að barnið „dettur“ 

aðeins niður, mismunandi langt eftir aldri barnsins. 

Guðrún Erla Magnúsdóttir (munnleg heimild, 4. júlí 

2011) 

Fingravísur 

Einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur,  

fjórir litlir, fimm litlir sex litlir fingur, 

sjö litlir, átta litlir, níu litlir fingur 

tíu litlir fingur á höndum.  

(Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg 

Þóroddsdóttir. 2000:55) 
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Kirkjusmiðurinn á Reyni 

Einu sinni bjó maður nokkur á Reyni í Mýrdal. Átti hann 

að byggja þar kirkju en varð naumt fyrir með 

timburaðdrætti til hennar. Var komið að slætti, en engir 

smiðir fengnir, svo hann tók að ugga að sér að kirkjunni 

yrði komið upp fyrir veturinn. Einn dag var hann að reika 

út um tún í þungu skapi. Þá kom maður til hans og bauð 

honum að byggja kirkjuna fyrir hann. Skyldi bóndi segja 

honum nafn hans áður en smíðinni væri lokið en að 

öðrum kosti skyldi bóndi láta af hendi við hann einkason 

sinn á sjötta ári. Þessu keyptu þeir. Tók aðkomumaðurinn 

til verka. Skipti hann sér af engu nema smíðum sínum og 

var fáorður mjög enda vannst smíðin undarlega fljótt og 

sá bóndi að henni mundi lokið nálægt sláttulokum. Tók 

bóndi þá að ógleðjast mjög en gat eigi að gjört. Um 

haustið þegar kirkjan var nærri fullsmíðuð ráfaði bóndi út 

fyrir tún. Lagðist hann þar fyrir utan í hól nokkurn. 

Heyrði hann þá kveðið í hólnum, sem móðir kvæði við 

barn sitt, og var það þetta: 

Senn kemur hann Finnur 

faðir þinn frá Reyn 

með þinn litla leiksvein. 

Var þetta kveðið upp aftur og aftur. Bóndi hresstist nú 

mjög og gekk heim til kirkju. Var smiðurinn þá búinn að 

telgja hina seinustu fjöl yfir altarinu og ætlaði að festa 

hana. Bóndi mælti: „Senn ertu búinn, Finnur minn.“ Við 

þessi orð varð smiðnum svo bilt við að hann felldi fjölina 

niður og hvarf. Hefur hann ekki sést síðan. 

(Jón Árnason.I., 2003:57). 
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Átján barna faðir í álfheimum 

Það var á bæ einum um sumar að fólk allt var á engjum 

nema húsfreyja. Hún var heima og gætti bæjar með syni 

sínum á þriðja eða fjórða árinu. Sveinn þessi hafði vaxið 

og vel dafnað til þess tíma. Altalandi var hann orðinn, 

skýr og efnisbarn eitthvert hið mesta. En með því konan 

átti um ýmis bæjarstörf að annast auk sveinsins varð hún 

að víkja sér frá honum litla hríð og fór út í læk er var 

skammt frá bænum að þvo mjólkurtrogin. Skildi hún 

barnið eftir á meðan í bæjardyrunum og segir ekki af því 

fyrr en konan kom aftur eftir drykklanga stund. Þegar 

hún yrðir á það hrín það og æpir illilegar og ámátlegar en 

hún átti von á því áður var barnið mesta spektarbarn, 

þýðlynt og þægt. En nú fær hún ekki af því nema óhljóð 

ein og illhrinur. Líður svo nokkuð hér frá að barnið mælir 

ekki orð frá munni en var ákaflega keipótt og rellið svo 

konan kunni ekkert lag á þessum háttaskiptum. Það vex 

og ekki og lætur fíflslega mjög. Konan var orðin mjög 

angruð af þessu og tekur það ráð að hún fer að hitta 

grannkonu sína, er þótti vera hyggin og margfróð, og 

segir henni frá hörmum þeim sem sig hafi hent. Konan 

innir hana grannt eftir hvað langt sé síðan að barnið hafi 

tekið þessa fásinnu og hvernig hún ætli það hafi atvikast. 

Móðir sveinsins segir henni allt af létta eins og gengið 

hafði. Þegar grannkonan hin fróða hafði heyrt alla 

málavöxtu, segir hún: „Heldurðu ekki, góðin mín, að 

sveinninn sé umskiptingur? Því það er ætlun mín að um 

hann hafi skipt meðan þú gekkst frá honum í 

bæjardyrunum.“ „Ég veit ekki,“ segir hin, „eða geturðu 

ekki kennt mér ráð til að komast eftir því?“ „Það mun ég 

geta,“ segir konan. „Skaltu einhvern tíma skilja barnið 

eftir eitt saman og láta einhverja nýlundu bera fyrir það 
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og mun það þá eitthvað mæla er það sér engan í kringum 

sig. En þú skalt hlera til og vita hvað því verður að orði. 

Þyki þér þá orðtök sveinsins undarleg og ískyggileg 

skaltu strýkja hann vægðarlaust uns eitthvað skipast um.“ 

Að svo mæltu skildu þær talið og þakkaði móðir 

sveinsins grannkonu sinni heilræðin og fór heim síðan. 

Þegar konan er heim komin setur hún höldupott lítinn á 

mitt eldhúsgólf. Síðan tekur hún sköft mörg, bindur hvert 

við enda annars svo að efri endinn tók allt upp í 

eldhússtrompinn en við hinn neðri batt hún þvöruna og 

lét hana standa í pottinum. Þegar hún hafði veitt þennan 

umbúnað í eldhúsinu sótti hún sveininn og lét hann þar 

einan eftir verða. Gekk hún þá úr eldhúsinu og stóð á 

hleri þar sem hún sá gegnum dyragættina inn í eldhúsið. 

Þegar hún var fyrir litlu burt gengin sér hún að barnið fer 

að vappa í kringum pottinn og virða hann fyrir sér með 

þvöruna í og segir síðan: „Nú er ég svo gamall sem á 

grönum má sjá, átján barna faðir í álfheimum, og hef ég 

þó aldrei séð svo langan gaur í svo lítilli grýtu.“ Fer þá 

konan aftur inn í eldhúsið með vænan vönd, tekur 

umskiptinginn og hýðir hann lengi og óvæglega. Æpir 

hann þá ógurlega. Þegar konan hefur strýkt sveininn um 

hríð sér hún, að ókunnug kona kemur inn í eldhúsið með 

sveinbarn á handlegg sér, fagurt og frítt. Lét hún vel að 

því og segir við konuna: „Ójafnt höfumst við að. Ég dilla 

barni þínu en þú berð bóndann minn.“ Að því mæltu 

setur hún af sér sveininn, son húsfreyju, og verður hann 

þar eftir en hefur karl sinn burtu með sér og hurfu þau 

þegar. En sveinninn óx upp hjá móður sinni og varð 

efnismaður. 

(Jón Árnason I., 2003:43). 
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Sýslumannskonan á Burstafelli 

Að Burstafelli í Vopnafirði var einu sinni sýslumaður, ríkur 

og stórættaður. Hann var kvongaður og átti rausnarbú 

mikið. Sá var siður á Burstafelli að fólk lagðist til svefns á 

vetrum áður en ljós var kveikt í baðstofu og réð konan 

sýslumannsins því alltént hvað lengi var sofið. Kveikti hún 

sjálf ljós og vakti fólkið. Það var einhverju sinni að konan 

vaknar ekki sem hún var vön og fer vinnufólkið á fætur og 

kveikir. Vill ekki sýslumaður láta vekja hana. Segir hann að 

hana muni dreyma og skuli hún njóta draumsins. Og er 

langt er liðið á nótt vaknar hún loksins og varpar 

allmæðulega öndinni. Segir hún þá draum sinn að henni 

þyki maður hafa komið að sér og beðið sig upp standa og 

fara með sér. Hún gjörir það og fer hann með hana nokkuð 

frá bænum og að steini einum stórum sem stóð í landeign 

Burstafells og hún þekkti. Maðurinn gengur þrisvar 

réttsælis í kringum steininn og sýnist þá konunni hann verða 

að litlu en skrautlegu húsi. Leiðir hann svo konuna inn í 

húsið og er þar allt fagurlega umbúið. Þar sér hún, að kona 

liggur á gólfi og er mjög þunglega haldin. Kerling ein var 

og í húsinu og ekki fleira manna. Maðurinn bar þá upp 

erindið við konu sýslumannsins og biður hana bjarga konu 

sinni sem liggi á gólfi og mundi deyja nema hún njóti að 

fulltingis mennskra manna. Sýslumannskonan gengur þá að 

sængurkonunni og segir: „Jesús góður hjálpi þér.“ Við þessi 

orð brá svo að konan varð bráðum léttari og aflar það þeim 

öllum hinnar mestu gleði. Það sér sýslumannskonan að eftir 

það hún nefndi Jesúnafn, skreiðist kerlingin ofan og sópar 

sem vandlegast innan allt eldhúsið og ímyndar 

sýslumannskonan sér að kerlingu hafi lítið þótt hreinkast 

híbýlin við það nafn. Nú er tekið til að lauga barnið og skal 

sýslumannskonan vera fyrir þeim starfa. Fær sængurkonan 

henni bauk með smyrslum í sem hún á að bera í augu 
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barnsins um leið og hún laugar. Þetta gjörir 

sýslumannskonan og ætlar að smyrsl þessi muni heilnæm. 

Dettur henni í hug að bera þau í augu sér en þorir það þó 

ekki fyrir fólkinu. Þó getur hún með lagi og svo enginn sá 

brugðið fingurgómunum í hægra auga sitt. Er svo lokið 

lauganinni og býst sýslumannskonan til heimferðar. En að 

skilnaði gefur sængurkonan henni dúk mjög dýran. Var 

hann úr guðvef og allur gullofinn. Gengur svo maðurinn 

með sýslumannskonunni út úr húsinu og er þau koma út 

gengur hann þrisvar rangsælis í kringum húsið og verður 

það þá aftur að steini. Fylgir hann konunni síðan aftur heim 

að Burstarfelli og skilur þar við hana. Tekur nú 

sýslumannskonan dúkinn undan höfði sér og sýnir til 

jarteikna um sögu sína. Þóttist enginn slíkan grip séð hafa af 

samri tegund og er svo sagt að dúkur þessi sé enn hafður að 

altarisklæði við kirkju þá sem Burstarfell á kirkjusókn að. 

En frá sýslumannskonunni er það að segja að hún fann þá 

breytingu á hægra auga sínu, sem hún hafði borið smyrslin 

í, að nú sá hún með því allt sem skeði bæði í jörðu og á. Er 

svo sagt að nálægt Burstarfelli sé klappir miklar og björg 

stór. Sá nú sýslumannskonan að þetta var raunar öðruvísi en 

sýndist og að þetta var allt bæir, hús og þorp stór. Var það 

allt fullt af fólki sem hafði allt atferli sem annað fólk, sló og 

rakaði og yrkti tún og engjar. Það átti naut, sauði og hesta, 

sem allt gekk innan um annan búsmala, og eins fólkið, það 

gekk með öðru fólki og vann það sem því sýndist. En 

enginn sá það nema sýslumannskonan. Tók hún eftir því að 

þetta fólk var miklu verkhyggnara og veðurgleggra en 

annað fólk. Breiddi það oft hey þegar ekki var þerrir og 

stundum breiddi það ekki þó á væri brakandi þerrir. Tók 

sýslumannskonan eftir því að þá kom ætíð þerrir þegar það 

breiddi en rigning ef það breiddi ekki en aðrir breiddu og 

svo var um annan verknað. Tók sýslumannskonan mjög 
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eftir því búnað og verklag og þótti henni sér það allt að 

góðu verða. Liðu svo fram nokkrir tímar. 

Það var einhverju sinni að sýslumannskonan kemur í 

kaupstað. Og er hún kemur í krambúð sér hún að kona sú er 

hún sat yfir forðum er fyrir innan búðarborðið. Hefur hún 

tínt saman og hlaðið í fang sér ýmislegu sem fágætast var af 

kramvöru hjá kaupmönnum. Það sér sýslumannskonan að 

enginn verður var við konu þessa nema hún. Hún gengur 

því að borðinu og segir mjög vingjarnlega: „Og við sjáumst 

þá hérna aftur.“ Huldukonan snýr sér við mjög reiðilega og 

hrækir í hægra augað á sýslumannskonunni án þess að segja 

nokkuð. En svo brá við að sýslumannskonan sá ekki 

huldukonuna upp frá því og ekkert framar en hún hafði séð 

áður en hún bar smyrsl í hægra augað á sér. 

(Jón Árnason I., 2003:15). 

Selshamurinn 

Einu sinni var maður nokkur austur í Mýrdal sem gekk hjá 

klettum við sjó fram að morgni dags fyrir fótaferð. Hann 

kom að hellisdyrum einum; heyrði hann glaum og danslæti 

inn í hellinn en sá mjög marga selshami fyrir utan. Hann tók 

einn selshaminn með sér, bar hann heim og læsti hann ofan 

í kistu. Um daginn nokkru seinna kom hann aftur að 

hellisdyrunum. Sat þar þá ungleg kona og lagleg; var hún 

allsber og grét mjög. Þetta var selurinn er átti haminn er 

maðurinn tók. Maðurinn lét stúlkuna fá föt, huggaði hana 

og tók hana heim með sér. Var hún honum fylgisöm en 

felldi skap sitt miður við aðra. Oft sat hún samt og horfði á 

sjóinn. Eftir nokkurn tíma fékk maðurinn hennar og fór vel 

á með þeim og varð barna auðið. Haminn geymdi bóndi 

alltaf læstan niður í kistu og hafði lykilinn á sér hvert sem 

hann fór. Eftir mörg ár reri hann eitt sinn og gleymdi 
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lyklinum heima undir koddabrún sinni. Aðrir segja að bóndi 

hafi farið með heimamönnum sínum til jólatíða en kona 

hans hafði verið lasin og ekki getað farið með honum. Hafi 

honum gleymst að taka lykilinn úr vasanum á 

hversdagsfötum sínum þegar hann hafði fataskipti en þegar 

hann kom heim aftur var kistan opin, konan og hamurinn 

horfinn. Hafði hún tekið lykilinn og forvitnast í kistuna og 

fundið þar haminn; gat hún þá ekki staðist freistinguna, 

kvaddi börn sín, fór í haminn og steyptist í sjóinn. Áður en 

konan steypti sér í sjóinn er sagt hún hafi mælt þetta fyrir 

munni sér: 

Mér er um og ó 

 ég á sjö börn á sjó 

og sjö börn á landi. 

Sagt er að manninum féllist mjög um þetta. Þegar maðurinn 

reri síðan til fiskjar var selur oft að sveima í kringum skip 

hans og var eins og tár rynnu af augum hans. Mjög var hann 

aflasæll upp frá þessu og ýms höpp báru upp á fjörur hans. 

Oft sáu menn það að þegar börn þeirra hjóna gengu með 

sjávarströndinni synti þar selur fyrir framan í sjónum, 

jafnframt sem þau gengu á landi eða í fjörunni, og kastaði 

upp til þeirra marglitum fiskum og fallegum skeljum. En 

aldrei kom móðir þeirra aftur á land. 

(Jón Árnason I., 2003:629). 

Vinnumaðurinn og sæfólkið 

Einu sinni var ríkur bóndi á bæ. Voru þar húsakynni 

mikil og þrifleg og baðstofan öll þiljuð í hólf og gólf. En 

sá annmarki var á bæ hans að hver sem heima var á 

jólanóttina fannst dauður daginn eftir og var því fremur 

illt fólkshald á bænum því enginn vildi vera heima þessa 

nótt en þó hlaut einhver jafnan að gjöra það. Einu sinni 
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sem oftar réð bóndi til sín nýjan smala því hann átti 

fjölda fjár og þurfti duglegan mann til að gegna því. 

Bóndi sagði manninum frómlega frá annmarka þeim sem 

var á bæ hans og fyrr er getið. En maðurinn lést ekki 

hirða um slíkar bábiljur og væri hann allt eins fús á að 

fara til hans fyrir það. Fer nú maðurinn til bóndans og 

líkar hvorum þeirra mjög vel við annan. Líður svo fram 

til jóla um veturinn. Býst þá bóndi og allt fólk hans til 

aftansöngs á aðfangadaginn nema smalinn. Hann bjó sig 

ekki til kirkjuferðar. Bóndi spyr því hann fari ekki að búa 

sig. Vinnumaður segist ætla að vera heima því það sé 

ófært að yfirgefa bæinn mannlausan og láta skepnurnar 

standa svo lengi málþola. Bóndi bað hann að skeyta ekki 

um það, segist hafa sagt honum að engum manni væri 

óhætt þar heima að vera á jólanóttina því hvert kvikindi 

sem þá sé inni í bænum sé drepið og vilji hann fyrir 

engan mun eiga það á hættu. Smalinn lét sem þetta mundi 

vera hégilja ein og sagðist vilja reyna. Þegar bóndi gat 

engu við hann ráðið um þetta fór hann burtu með fólkinu 

en vinnumaðurinn varð einn eftir heima. Þegar smalinn 

var nú einn orðinn um kvöldið fór hann að hugsa um 

áform sitt með sjálfum sér og að ekki mundi hér allt með 

felldu svo að víst mundi sér betra að vera við öllu búinn. 

Kveikir hann nú ljós í baðstofunni svo þar er vel bjart. 

Að þvi búnu fer hann að leita sér að stað að vera á. Losar 

hann þá þiljur tvær við gaflhlað baðstofunnar, smýgur þar 

inn fyrir og lætur svo þiljurnar aftur á sinn stað svo ekki 

bar á nývirkinu. Stóð hann þarna á milli þils og veggjar 

en um rifu á þilinu gat hann séð fram um alla baðstofuna. 

En hundur hans lá undir einu rúminu í baðstofunni. 

Nokkru eftir að vinnumaðurinn var búinn að koma sér 

fyrir sér hann að tveir menn, ókunnugir og heldur 
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ófrýnilegir, komu inn í baðstofuna. Skimuðu þeir um allt. 

Þá segir annar: „Mannaþefur, mannaþefur.“ Hinn svarar: 

„Nei, hér en enginn maður.“ Taka þeir þá ljós og lýsa alls 

staðar hátt og lágt um baðstofuna og finna loksins 

hundinn undir rúminu. Taka þeir hann, snúa hann úr 

hálsliðunum og snara honum svo fram úr baðstofunni. 

Sér þá vinnumaður að ekki mundi sér hafa tjáð að vera á 

færi þessara karla og hrósaði nú happi með sjálfum sér að 

vera þar sem hann var. Eftir þetta fylltist nú baðstofan 

með fólk. Setti það upp borð og reiddi á dúka. Allan 

borðbúnað hafði það úr silfri, diska, spæni og hnífa. 

Síðan bar það mat á borð og settist þar að. Hafði fólk 

þetta glaum mikinn og gleði og var þarna að eta, drekka 

og dansa alla nóttina. En tveir voru settir til þess að vera 

á verði og áttu þeir að hafa gát á og segja til ef nokkur 

maður væri á ferð úti og hvenær dagur rynni upp. Fóru 

þeir út þrisvar um nóttina og sögðust aldri sjá neinn á 

ferð og ekki væri enn kominn dagur. En þegar 

vinnumaðurinn hélt að komið væri í dögun eftir 

tímalengdinni greip hann báðar lausu þiljurnar, stökk 

fram á gólfið með allramesta æði, skellti saman þiljunum 

og öskraði upp af öllum mætti: „Dagur, dagur.“ Varð þá 

ókunnuga fólkinu svo bilt við að það ruddist út hvað um 

annað þvert og skildi allt sitt dót eftir, borðin, 

borðbúnaðinn og fötin sem það hafði farið úr um nóttina 

til að vera léttara á sér við dansinn. Meiddist sumt fólkið 

en sumt tróðst undir en vinnumaðurinn elti það og var 

alltaf að skella saman þiljunum og orga: „Dagur, dagur.“ 

þangað til það kom að vatni einu skammt frá bænum. Þar 

steypti það sér allt saman í og sá hann þá að þetta var 

sæfólk eða vatnabúar. Eftir það sneri vinnumaðurinn 

heim, dró út þá dauðu og drap þá hálfdauðu og brenndi 
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síðan líkin. Ræsti hann síðan til í bænum, tók allan 

borðbúnaðinn, fötin og gripina og geymdi. Sýndi hann 

bónda allt þetta þegar hann kom heim og sagði honum 

upp alla sögu hvernig farið hafði. Þótti bónda hann hafa 

mikill lánsmaður verið að svo fór sem fór. Tók 

vinnumaður helming af öllu sem sæfólkið hafði skilið 

eftir en fékk bónda hinn helminginn og var það mikið fé. 

Dvaldi vinnumaðurinn enn nokkur ár hjá bónda og 

græddi á tá og fingri og varð mesti maður en aldrei bar á 

neinum kynjum framar á jólanóttina á bæ þessum. 

(Jón Árnason I., 2003:112). 
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Átján skólabræður 

Eitt sinn voru átján skólapiltar á ferð yfir Skeiðarársand. 

Bar svo til að einn þeirra varð eftir af hinum að gera við 

hjá sér á hestinum en hinir lagsmenn hans riðu á undan. 

Þeir sjá þar þá einhverja mannslíkan skríða um sandinn á 

fjórum fótum. Sjá þeir að þetta er skessa. Hún skríður nú 

til þeirra og biður þá að hjálpa sér suður yfir ána. En þeir 

hlæja að henni og yfirgáfu hana þar og fóru leið sína. Nú 

kemur sá sem eftir varð af hinum. Hann hét Þórarinn og 

biður hún hann að hjálpa sér yfir ána. Hann kvað það 

velkomið ef hún treysti sér að komast á bak hestinum 

fyrir aftan Þórarin og flytjast þau þannig yfir ána. Og sem 

þau komu á land spyr hann hvert hún vilji halda. Hún 

segist ætla að halda inn með ánni, „og mun ég nú komast 

héðan til byggða minna og vildi ég einhvern tíma geta 

launað þér þessa greiðvikni sem þú hefur auðsýnt mér. 

En það kann ég þér að segja að vetur þessi verður hinn 

harðasti. Og nær sem þú kemur í Skálholt skaltu teyma 

hesta þína í brekkuna fyrir ofan staðinn. Skal ég þá hirða 

þá það eftir er til vordaga og máttu, þegar þú ferð af stað 

úr skóla, vitja þeirra á sama stað sem þú skildir við þá.“ 

Hann þakkar henni fyrir þetta og síðan skilja þau með 

kærleikum. Ríður hann nú lengi eftir félögum sínum uns 

hann nær þeim. Hlæja þeir mjög að honum og segja hann 

hafi lengi dvalið hjá fallegu stúlkunni á Skeiðarársandi en 

Þórarinn lét sem hann heyrði það ekki. En sem þeir komu 

í Skálholt fer hann með hesta sína eins og fyrir hann var 

lagt. Leið svo fram að þorra um veturinn. Voru þá hestar 

allra skólapilta gerfallnir því að vetur var mjög harður. 

En um vorið þá er skólapiltar voru ferðbúnir gengur 

Þórarinn þangað sem hann skildi við hesta sína og standa 

þeir þar bundnir á streng og eru þeir feitari en um 
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haustið. Verða nú lagsmenn hans forviða og spyrja hver 

hafi fóðrað hesta hans en hann gefur þeim ekkert svar 

upp á það. En svo fór að þeir máttu allir kaupa sér hesta 

til ferðarinnar nema Þórarinn. 

Mörgum árum seinna þegar Þórarinn var orðinn prestur 

var hann eitt sinn í kynnisferð og reið yfir Kjalveg 

snemma vors með einum unglingsdreng. Gerði þá að 

þeim ófæra snjóhríð svo þeir fóru afvega og bárust loks 

fyrir undir stórum steini og hugðu að þeir mundu láta þar 

lífið. Heyra þeir þá að þrammað er að steininum og sjá 

þeir þar koma ófrýnilega skessu. Hún biður þá með sér 

koma en prestur þorði það varla og fór þó af stað með 

henni. En þar kom að drenginn þraut að ganga. Stakk hún 

honum þá í styttu sína að aftanverðu. Og sem þau höfðu 

farið um stund þraut prest líka göngu. Tók þá skessan 

hann og lét hann koma í styttuna að framanverðu. 

Þrammar hún svo lengi uns hún sprettir þeim úr styttunni 

í einum hellisdyrum. Er þar fyrir ung stúlka og veita þær 

þeim góða sæng og beina um nóttina. En um morguninn 

spyr skessa prest hvort hann þekki sig ekki. Hann kvað 

nei við. Segir hún honum þá að þetta sé dóttir sín og hún 

hafi þá verið ólétt með léttasóttinni af henni þegar þau 

fundust á sandinum. Situr prestur nú þarna hjá henni í 

hálfan mánuð og fylgir hún honum síðan aftur á rétta 

leið. Prestur spyr hvað hún vilji að launum hjá sér fyrir 

alla hjálpina. Hún bað hann að gefa sér einu sinni að éta. 

Skilja þau síðan með kærleik miklum. En um haustið lét 

presturinn drenginn reka 20 sauði gamla og uxa átta vetra 

gamlan til skessunnar. Er mælt hún hafi sent presti aftur 

ýmsa góðgripi og hélst vinfengi þeirra alla ævi síðan. 

(Jón Þorkelsson, 1956:109) 
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Gilitrutt 

Einu sinni bjó bóndi einn ungur austur undir Eyjafjöllum. 

Hann var ákafamaður og starfsamur. Þar var sauðaganga 

góð er hann var og átti bóndi sauðfé mikið. Hann var þá 

nýkvæntur er þessi saga gjörðist. Kona hans var ung, en 

duglaus og dáðlaus. Nennti hún ekkert að gjöra og skipti 

sér lítið af búinu. Þetta líkaði bónda mjög illa, en gat þó 

ei að gjört. Um haustið fékk hann henni ull mikla og bað 

hana nú að vinna hana til voðmála, en konan tók ekki 

líflega undir það. Leið svo fram á veturinn að konan tók 

ekki á ullinni og ámálgaði þó bóndi það oft.  

Einu sinni kemur kerling ein heldur stórskorin til 

konunnar og bað hana að greiða eitthvað fyrir sér. 

„Geturðu unnið nokkuð fyrir mig í staðinn?“ segir konan. 

„Til er það,“ segir kerling,“ eða hvað á ég að vinna?“ 

„Ull til voðmála,“ segir konan. „Fáðu mér hana þá,“ segir 

kerling. Konan tekur þá ákaflega mikinn ullarpoka og fær 

henni. Kerling tekur við sekknum og snarar á bak sér og 

segir: „Ég skal koma með voðina á sumardaginn fyrsta.“ 

„Hvað viltu hafa í kaup?“ segir konan. „Það er ekki 

mikið,“ segir kerling, „þú skalt segja mér nafn mitt í 

þriðju gátu og erum við þá sáttar.“ Konan játti því og fer 

nú kerling burt. Líður nú veturinn og spyr bóndi oft 

konuna hvar ullin sé. Hún segir hann það engu skipta og 

skuli hann fá hana á sumardaginn fyrsta. Bóndi lét sér fátt 

um finnast og leið nú fram á útmánuði. Þá fer konan að 

hugsa um nafn kerlingar, en sá sér engin ráð til að komast 

að því. Varð hún nú áhyggjufull og hugsjúk af þessu. 

Bóndi sér það að henni var brugðið og bað hana að segja 

sér hvað að henni gengi. Hún sagði honum þá alla sögu. 
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Varð þá bóndi hræddur og segir að nú hafi hún illa gjört 

því þetta muni tröll vera sem ætli að taka hana.  

Einu sinni varð bónda gengið upp undir fjallið og kom 

hann á grjóthól einn mikinn. Hann var að hugsa um 

raunir sínar og vissi varla af sér. Þá heyrist honum högg í 

hólnum. Hann gengur þá á hljóðið og kemur að smugu 

einni. Sér hann þá hvar kona ein heldur stórvaxin situr að 

vef og hefur hún vefinn milli fóta sér og slær mjög 

vefinn. Hún kvað fyrir munni sér þetta: 

„Hæ, hæ og hó, hó. 

Húsfreyja veit ei, hvað ég heiti;  

hæ, hæ, og hó, hó. 

Gilitrutt heiti ég, 

hó, hó. 

Gilitrutt heiti ég, 

hæ, hæ, og hó, hó.“ 

Þetta lét hún ganga og sló mjög ákaflega vefinn. Bóndi 

varð nú glaður og þóttist vita að þetta mundi vera kerling 

sú er hafði fundið konu hans um haustið. Hann fer síðan 

heim og ritar hjá sér á miða nafnið „Gilitrutt“. Ekki lét 

hann konu sína heyra það og kom nú hinn síðasti 

vetrardagur. Þá var húsfreyja mjög angurvær og fór hún 

ekki í klæði sín um daginn. Bóndi kemur til hennar og 

spyr hvort hún viti nafn vinnukonu sinnar. Hún segir: 

„Nei“ – og kveðst nú ætla að harma sig til dauða. Bóndi 

segir að þess þurfi ekki og fékk henni blað með nafninu á 

og segir henni upp alla sögu. Hún tók við blaðinu, en 

skalf af ótta því hún var hrædd um að nafnið kynni að 

vera rangt. Biður hún nú bónda að vera hjá sér þegar 

kerling komi. Hann segir: „Nei, og varstu ein í ráðum 
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þegar þú fékkst henni ullina svo best er að þú gjaldir ein 

kaupið.“ Fer hann burt síðan.  

Nú kemur sumardagurinn fyrsti og lá konan ein i rúmi 

sínu, en enginn var annar í bænum. Heyrir hún dunur 

miklar og undirgang og kemur þar kerling og ei frýnileg. 

Hún snarar inn vaðmálsstranga miklum og segir: „Hvað 

heiti ég nú, hvað heiti ég nú?“ Konan var nær dauða en 

lífi af ótta og segir: „Signý?“ „Það heiti ég, það heiti ég, 

og gettu aftur, húsfreyja,“ segir kerling. „Ása?“ segir 

hún. Kerling segir: „Það heiti ég, það heiti ég, og gettu 

enn, húsfreyja!“ „Heitirðu ekki Gilitrutt?“ segir konan. 

Kerlingunni varð svo bilt við að hún datt endilöng niður á 

gólfið og varð þá skellur mikill. Rís hún síðan upp og fór 

burtu og sást ekki eftir það. Konan varð nú fegin að hún 

slapp frá óvætti þessum og varð nú öll önnur. Gjörðist 

hún iðjusöm og stjórnsöm og vann æ ull sína sjálf. 

(Jón Árnason I., 2003:172) 

Mjóafjarðarskessan 

Fyrir framan Fjörð í Mjóafirði er gil eitt sem kallað er 

Mjóafjarðargil. Þar hafðist fyrr meir við skessa sem síðan 

hefur verið kölluð Mjóafjarðarskessa, og var hún vön að 

seiða til sín í gilið prestana frá Firði. Gjörði hún það á 

þann hátt að hún fór til kirkjunnar þegar presturinn var 

uppi í stólnum og bar til annarri hendinni fyrir utan 

stólsgluggann. Urðu prestarnir þá ærir og sögðu: 

Takið úr mér svangann og langann; 

nú vil ég að gilinu ganga 

Takið úr mér svilin og vilin; 

fram ætla ég í Mjóafjarðargilið 
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Hlupu þeir að svo mæltu út úr kirkjunni fram að gilinu og 

sagði ekki af þeim úr því. Eitt sinn fór ferðamaður um 

gilið og sá fyrir ofan sig skessuna þar sem hún sat á 

klettasnös og hélt á einhverju í hendinni. Kallaði hann þá 

til hennar og mælti: „Á hverju heldur þú þarna, kerling 

mín?“ „Ég er nú að kroppa seinast um hauskúpuna af 

honum síra Snjóka,“ mælti skessan. Sagði maðurinn 

tíðindi þessi og þóttu þau ekki góð. Prestarnir fóru þannig 

hver á fætur öðrum og til vandræða horfði því prestar 

urðu tregir til að fara að Firði þegar þeir vissu hver 

meinvættur var í gilinu. Þar kom loksins að enginn ætlaði 

að fást. En þá bauðst prestur nokkur til að fara þangað þó 

honum væri ekki ókunnugt hver vágestur var í gilinu. 

Áður en hann messaði í fyrsta sinn í Firði var hann búinn 

að leggja undir við menn sína hvað þeir skyldu taka til 

bragðs ef að þeir sæju að nokkurt fát kæmi á sig í 

stólnum. Hann sagði svo fyrir að sex skyldu þá hlaupa á 

sig og halda sér, aðrir sex skyldu hlaupa að klukkunum 

og hringja þeim en tíu skyldu hlaupa á hurðina. Jafnframt 

valdi hann þá menn er þetta skyldu gjöra hvað um sig. 

Þegar er presturinn var kominn upp í stólinn kom höndin 

upp á gluggann og iðaði fyrir utan hann, ærðist þá prestur 

og mælti: 

Takið úr mér og svangann og langann; 

nú vil ég að gilinu ganga. 

Takið úr mér svilin og vilin; 

fram ætla ég í Mjóafjarðargilið. 

Síðan ætlaði prestur að hlaupa út en þá stukku þeir sex 

menn sem til þess voru kvaddir á hann og hinir sex 

hringdu klukkunum og hinir tíu hlupu á hurðina. Þegar 

skessan heyrði til klukknanna tók hún til fóta. Stökk hún 

á kirkjugarðinn og sprakk stórt skarð í garðinn undan fæti 
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hennar og mælti hún þá: „Stattu aldrei.“ Skessan hljóp 

fram í gilið og hefur ekki orðið vart við hana síðan. En 

síðan hefur aldrei tollað í skarði því er skessan sté í 

kirkjugarðinn hversu vel sem það hefur verið hlaðið.  

Hermann nokkur bóndi í Firði, dáinn um 1830, kvaðst 

muna eftir járnskó skessunar sem fallið hafði af henni þá 

er hún sté skarðið úr garðinum; var skórinn hafður fyrir 

sorptrog. 

(Jón Árnason I., 2003:146). 

Nátttröllið 

Það var á einum stað að sá sem gæta átti bæjarins á 

jólanóttina meðan hitt fólkið var við aftansöng fannst 

annaðhvort dauður að morgni eða æðisgenginn. Þótti 

heimamönnum þetta illt og vildu fáir verða til að vera 

heima á jólanóttina. Einu sinni býðst stúlka ein til að 

gæta bæjarins. Urðu hinir því fegnir og fóru burtu. 

Stúlkan sat á palli í baðstofu og kvað við barn sem hún 

sat undir. Um nóttina er komið á gluggann og sagt: 

Fögur þykir mér hönd þín, snör mín en snarpa, og dillidó. 

Þá segir hún: 

Hún hefur aldrei saur sópað, ári minn Kári, og korriró. 

Þá er sagt á glugganum: 

Fagurt þykir mér auga þitt, snör mín en snarpa, og 

dillidó. 

Þá segir hún: 

Aldrei hefur það illt séð, ári minn Kári, og korriró. 

Þá er sagt á glugganum: 
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Fagur þykir mér fótur þinn, snör mín en snarpa, og 

dillidó. 

Þá segir hún: 

Aldrei hefur hann saur troðið, ári minn Kári, og korriró. 

Þá er sagt á glugganum: 

Dagur er í austri, snör mín en snarpa, og dillidó. 

Þá segir hún: 

Stattu og vertu að steini, en engum þó að meini, ári minn 

Kári, og korriró. 

Hvarf þá vætturinn af glugganum. En um morguninn 

þegar fólkið kom heim var kominn steinn mikill í 

bæjarsundið og stóð hann þar æ síðan. Sagði þá stúlkan 

frá því sem hún hafði heyrt (en ekkert sá hún, því hún leit 

aldrei við) og hafði það verið nátttröll sem á gluggann 

kom. 

(Jón Árnason I., 2003:198). 

Tröllabyggð í Lóni 

Sagnir herma að allt fram á 19. öld hafi verið tröllabyggð 

í Lóni við Ísafjarðardjúp og fram undir seinustu aldamót 

var því trúað að eftir göngur mætti ekki liggja þar úti við 

heyskap sökum skessna. 

Það bar til á seinni hluta 19. aldar að sláttufólk frá 

Ármúla lá úti í Lóni eftir göngur. Kvöld eitt er 

sláttufólkið, fernt allt, sest að í tjaldi sínu heyrir það 

hunda er fylgdu því gelta og óskapast svo að ekki heyrist 

mannsins mál. Fólkið fer allt út og skyggnist að 

mannaferðum. Sá það skessu svo stóra að nam við 
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jökulinn og þrammaði hún í áttina til fólksins og hélt á 

skálm mikilli. Fólkið hélt að skessan ætlaði að fá sér 

menn í soðið, varð lafhrætt og í ofboði þrifu 

karlmennirnir orfin, réttu upp ljáina í þjóbugnum og 

röðuðu sér fyrir framan tjalddyrnar til þess að hræða 

skessuna. Snýr hún þá við, heldur fram Lón. Ætlar 

sláttufólkið hættunni afstýrt og fer inn í tjaldið. En brátt 

taka hundarnir að gelta jafnofsalega og áður. 

Karlmennirnir þjóta þá út og sjá að skessan hefur snúið 

við, stefnir á tjaldið. Karlmennirnir taka enn orfin, rétta 

upp ljáina á þjóbugnum og standa hinir vígalegustu 

kringum tjaldið. Heldur skessan þá á snið við tjaldið, 

steðjar inn Lónið, hverfur inn á milli fellanna. Eftir það 

hefur skessna eigi orðið vart í Lóni. 

Eftir þetta hafa ýmsir menn leitað hellis þessa en eigi 

fundið hann. 

(Bergmál, 1996:70). 
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Djákninn á Myrká 

Í fyrri daga var djákni einn að Myrká í Eyjafirði. Ekki er 

þess getið hvað hann hét. Hann var í þingum við konu sem 

Guðrún hét. Hún átti að sumra sögn heima á Bægisá, hinum 

megin Hörgár, og var hún þjónustustúlka prestsins þar. 

Djákninn átti hest gráföxóttan og reið hann honum jafnan. 

Þann hest kallaði hann Faxa. Einhverju sinni bar svo til litlu 

fyrir jól að djákninn fór til Bægisár til að bjóða Guðrúnu til 

jólagleði að Myrká og hét henni að vitja hennar í ákveðinn 

tíma og fylgja henni til gleðinnar aðfangadagskvöld jóla. 

Dagana áður en djákninn fór að bjóða Guðrúnu hafði gjört 

snjóa mikla og ísalög. En þann sama dag sem hann reið til 

Bægisár kom asahláka og leysing og þegar á leið daginn 

varð áin ófær fyrir jakaferðum og vatnagangi á meðan 

djákninn tafði á Bægisá. Þegar hann fór þaðan hugði hann 

ekki að því sem skipast hafði um daginn og ætlaði að áin 

mundi enn liggja sem fyrr. Hann komst yfir Yxnadalsá á 

brú en þegar hann kom til Hörgár hafði hún rutt sig. Hann 

ríður því fram með henni uns hann kemur fram á móts við 

Saurbæ, næsta bæ fyrir utan Myrká, þar var brú á ánni. 

Djákninn ríður á brúna en þegar hann er kominn á hana 

miðja brestur hún niður en hann fór í ána. Morguninn eftir 

þegar bóndinn á Þúfnavöllum reis úr rekkju sér hann hest 

með reiðtygjum fyrir neðan túnið og þykist þekkja þar Faxa 

djáknans á Myrká. Honum verður bilt við þetta því hann 

hafði séð til ferða djáknans ofan hjá daginn áður en ekki 

orðið var við að hann færi til baka og grunaði því brátt hvað 

vera mundi. Hann gengur þvi ofan fyrir túnið. Var þá sem 

honum sýndist að þar var Faxi, allur votur og illa til reika. 

Gengur hann síðan ofan að ánni, ofan á svokallað 

Þúfnavallanes. Þar finnur hann djáknann, rekinn örendan á 

nesinu framanverðu. Fer bóndi þegar til Myrkár og segir 

tíðindin. Djákninn var mjög skaddaður á höfðinu aftanverðu 
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af ísjaka er hann fannst. Var hann svo fluttur heim til 

Myrkár og grafinn í vikunni fyrir jólin. 

Frá því djákninn fór frá Bægisá og til þess á aðfangadaginn 

hafði engin fregn farið milli Myrkár og Bægisár um þessa 

atburði neina sökum leysinga og vatnagangs. En á 

aðfangadaginn var veður stilltara og hafði runnið úr ánni 

um nóttina svo að Guðrún hugði gott til jólagleðinnar á 

Myrká. Þegar leið á daginn fór hún að búa sig og þegar hún 

var vel á veg komin með það heyrði hún að það var barið. 

Fór þá önnur kona til dyra, sem hjá henni var, en sá engan 

úti enda var hvorki bjart úti né myrkt því tungl óð í skýjum 

og dró ýmist frá eða fyrir. Þegar stúlka þessi kom inn aftur 

og kvaðst ekki hafa séð neitt sagði Guðrún: „Til mín mun 

leikurinn gjörður og skal ég að vísu út ganga.“ Var hún þá 

albúin nema hún átti eftir að fara í hempuna Tók hún þá til 

hempunnar og fór í aðra ermina en fleygði hinni erminni 

fram yfir öxlina og hélt svo í hana. Þegar hún kom út sá hún 

Faxa standa fyrir dyrum og mann hjá er hún ætlaði að væri 

djákninn Ekki er þess getið að þau hafi átt orðræðu saman. 

Hann tók Guðrúnu og setti á bak og settist síðan sjálfur á 

bak fyrir framan hana. Riðu þau þá svo um hríð að þau 

töluðust ekki við. Nú komu þau til Hörgár og voru að henni 

skarir háar en þegar hesturinn steyptist fram af skörinni 

lyftist upp hattur djáknans að aftanverðu og sá Guðrún þá í 

höfuðkúpuna bera. Í þeirri svipan rak skýin frá tunglinu. Þá 

mælti hann: 

Máninn líður, 

dauðinn ríður, 

sérðu ekki hvítan blett í hnakka mínum, 

Garún, Garún? 

En henni varð bilt við og þagði. En aðrir segja að Guðrún 

hafi lyft upp hatti hans að aftan og séð í hvíta kúpuna. Hafi 
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hún þá átt að segja: „Sé ég það sem er.“ Ekki er sagt af 

samræðum þeirra fleirum né ferðum fyrr en þau komu heim 

að Myrká og fóru þau þar af baki fyrir framan sáluhliðið. 

Segir hann þá við Guðrúnu: 

Bíddu hérna, 

Garún, Garún, 

meðan ég flyt hann Faxa, Faxa, 

upp fyrir garða, garða. 

Að því mæltu fór hann með hestinn en henni varð lítið inn í 

kirkjugarðinn. Sá hún þar opna gröf og varð mjög hrædd en 

tekur þó það til bragðs að hún grípur í klukkustrenginn. Í 

því er gripið aftan í hana og varð henni þá það að happi að 

hún hafði ekki fengið tíma til að fara nema í aðra 

hempuermina því svo var sterklega til þrifið að hempan 

gekk sundur um axlarsauminn og á þeirri erminni er hún var 

komin í. En það sá hún síðast til ferða djáknans að hann 

steyptist með hempuslitrið er hann hélt ofan í gröfina opnu 

og sópaðist moldin frá báðum hliðum ofan yfir hann. En 

það er frá Guðrúnu að segja að hún hringdi í sífellu, allt til 

þess að bæjarmenn á Myrká komu út og sóttu hana því af 

öllu þessu var hún orðin svo hrædd að hún þorði hvergi að 

fara né heldur hætta að hringja því hún þóttist vita að hún 

hefði átt þar við djáknann afturgenginn þó henni hefði ekki 

áður komið nein fregn um lát hans. Enda gekk hún úr 

skugga um að svo hafði verið er hún náði tali af 

Myrkármönnum er sögðu henni upp alla sögu um lát 

djáknans og hún aftur þeim af ferðum sínum. Þessa sömu 

nótt, þegar háttað var og búið að slökkva ljósið, kom 

djákninn og ásótti Guðrúnu og voru svo mikil brögð að því 

að fólkið varð að fara á fætur og varð engum svefnsamt þá 

nótt. Í hálfan mánuð eftir þetta mátti hún aldrei ein vera og 

varð að vaka yfir henni hverja nótt. Sumir segja að 

presturinn hafi orðið að sitja á rúmstokknum hjá henni og 
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lesa í Saltaranum. Nú var fenginn galdramaður vestur í 

Skagafirði. Þegar hann kom lét hann grafa upp stein einn 

mikinn fyrir ofan tún og velta heim að skálastafni. Um 

kvöldið þegar dimma tók kemur djákninn og vill inn í 

bæinn en galdramaðurinn hneppir hann suður fyrir 

skálastafn og setur hann þar niður með særingum miklum. 

Veltir hann síðan steininum ofan á og þar á djákninn að 

hvíla enn í dag. Eftir þetta tók af allan reimleik á Myrká og 

Guðrún að hressast. Litlu seinna fór hún heim til sín að 

Bægisá og er sögn manna að hún hafi síðan aldrei orðið 

söm og áður. 

(Jón Árnason I., 2003:270) 

Draugaskipið 
Fyrir mörgum árum fórst skip undir Eyjafjöllum með 14 

mönnum. Þrír komust á kjöl og kölluðu á hjálp því að fjöldi 

manna stóð á sandinum – skipinu barst á skammt undan 

lendingu – en brimið var svo mikið að ómögulegt var að 

hjálpa þeim. En er mennirnir voru allir dauðir og drukknaðir 

þá snerist skipið við og kom sjálft í land eins og því væri 

stýrt. Stóð það svo uppi í fjörunni og snart enginn við því 

fyrr en veturinn eftir er það var sett á ís yfir Holtsós og upp 

að Steinahelli. Vildi enginn róa því framar því að geigur 

stóð mönnum af skipinu. Þegar það var sett á ísnum upp að 

hellinum stóðu fjármenn frá Steinum,sem er næsti bær við 

hellinn, uppi undir fjallinu yfir fé. Sáu þeir þá að öll dauða 

skipshöfnin gekk á eftir skipinu þegar það var sett og var 

ófrýn að sjá. Eftir það stóð skipið í djúpri laut sem er öðrum 

megin við hellinn. Skömmu seinna reið þar um bóndi utan 

af Rangárvöllum er Þorkell hét og bjó á Rauðnefsstöðum. 

Ætlaði hann austur undir Fjöll. Þetta var í svartasta 

skammdegi og reið Þorkell bóndi um hjá hellinum því þar 

liggur alfaravegur. Lítill lækur fellur ofan að vestanverðu 
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við hellinn. Þegar Þorkell er kominn yfir lækinn mætir 

honum maður er hann bar eigi kennsl á og segir sá við hann: 

„Settu með okkur, lagsmaður!“ Þorkel grunar ekkert því að 

skipið sást ekki af götunni og tekur hann vel undir þetta. 

Ekki mælti maður þessi fleira en snýr við og bendir Þorkeli 

að koma á eftir sér. Þorkell ríður svo á eftir honum en það 

þótti honum skrýtið að hestur hans var alltaf að frýsa og 

virtist nauðulega vilja elta manninn. Nú koma þeir í lágina 

þar sem skipið stóð og sér Þorkell þá 13 menn standa í 

kringum skipið og voru svaðalegir álitum. Þá man Þorkell 

fyrst eftir skipreikanum undir Fjöllunum um haustið og 

þykist hann þarna þekkja þá sem drukknað höfðu. Verður 

hann þá skelkaður mjög og slær upp á klárinn. Tekur hann 

til fótanna en Þorkell heyrir draugana kveða vísu þessa um 

leið og hann reið upp úr lautinni: 

Gagnslaus stendur gnoð í laut, 

gott er myrkrið rauða. 

Halur fer með fjörvi braut, 

fár er vin þess dauða, fár er vin þess dauða. 

Þorkell nam vísuna. Reið hann nú allt hvað af tók og náði 

að Steinum um kvöldið. Eftir það fór Þorkell bóndi aldrei 

einn um þennan veg og lét alltaf einhverja fylgja sér þótt 

albjartur dagur væri. Skipið var loks höggvið niður í eldinn 

en áður höfðu menn oft heyrt högg og brak í því einkum er 

kvölda tók. 

(Bergmál, 1996:94) 

Kynlegur farþegi 

Fyrir nokkrum árum var bifreiðarstjóri einn úr Reykjavík 

sendur með vörur suður í Sandgerði og átti hann að taka 

þar einhvern flutning á bifreiðina til baka. Þetta var um 

vetrartíma og segir ekki af ferðum hans fyrr en í 
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Sandgerði. Þegar hann er þar að athafna sig kemur maður 

að máli við hann og biður hann að taka stúlku til 

Reykjavíkur, ef hann geti, því að hún hafi misst af 

áætlunarferðinni en þurfi nauðsynlega að komast til 

bæjarins fyrir kvöldið. Bifreiðastjórinn heitir þessu og 

verður það að samkomulagi að hann taki stúlkuna við hús 

eitt þar í þorpinu. Kveðst hann munu koma þangað og 

gefa hljóðmerki þegar hann leggi af stað og verði stúlkan 

þá að koma tafarlaust. Slíta þeir svo talið og heldur 

bifreiðastjórinn áfram að reka erindi sín. Einhver dráttur 

varð á því að hann fengi afgreiðslu og var komið fram 

yfir dagsetur er hann var ferðbúinn. Ekur hann nú að 

húsinu þar sem hann átti að taka stúlkuna en ekki þarf 

hann að bíða þar né gera vart við sig því að áður en hann 

nemur staðar vindur konu í dökkri kápu að bifreiðinni, 

þeim megin er frá honum veit. Opnar hann þá hurðina en 

konan stígur upp í og sest í sætið við hlið hans. Tösku 

litla hafði hún meðferðis og lét hana hjá sér í sætið. Síðan 

skellir hann hurðinni í lás, setur öryggið fyrir og ekur af 

stað. Ekki heilsar konan eða tók kveðju hans. Þótti 

honum það undarlegt og hugsaði með sér að hún væri 

eitthvað dreissug þessi og lét sig það engu skipta að öðru 

leyti. Logn var veðurs en dimmt til jarðar og fáferðugt á 

veginum. Bifreiðastjórinn lét því gamminn geisa og hafði 

ekki augun af veginum. Nokkrum sinnum reyndi hann þó 

að brjóta upp á umræðuefni við hinn fáláta sessunaut sinn 

en fékk aldrei neitt svar svo að hann hætti því og taldi að 

best væri að láta konukindina eiga sig. 

Ekur hann nú sem leið liggur inn Vatnsleysuströnd og um 

Hafnarfjörð. En er hann er kominn inn undir Reykjavík 

dettur honum í hug að rétt sé að spyrja konuna hvert hún 

ætli að fara. Í sömu svipan finnst honum hann vera 
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orðinn einn í bifreiðinni. Hægir hann þá ferðina og lítur 

til hliðar en þá er sætið autt og sér ekki urmul eftir af 

konunni eða tösku hennar. Kemur honum þá helst í hug 

að hurðin muni hafa hrokkið upp og konan dottið út án 

þess að hann yrði þess var. Stöðvar hann bifreiðina 

samstundis og athugar hurðina en hún er harðlæst sem 

fyrr og öryggishúnninn í réttum skorðum. Nú verður 

manninum ekki um sel, fer út og leitar allt í kringum 

bifreiðina. Ekki verður hann þó neins vísari um konuna. 

En er hann litast um sér hann að bifreiðin stendur á 

veginum beint fyrir utan sáluhliðið á kirkjugarðinum í 

Fossvogi. 

En næst er hann átti leið suður í Sandgerði hitti hann 

manninn sem áður getur og segir sá að hann hafi illa 

brugðist sér er hann fór hjá án þess að taka stúlkuna eins 

og um hafi verið talað. 

(Bergmál, 1996:95). 

Miklabæjar-Solveig 

Stúlka ein er Solveig hét var hjá síra Oddi Gíslasyni á 

Miklabæ. Hvort sem prestur hefur þá verið milli kvenna 

eða verið búinn að missa konu sína er óvíst, en hitt er víst 

að stúlka þessi lagðist á hugi við prest og vildi umfram 

allt að hann ætti sig en prestur vildi ekki. Af þessu varð 

stúlkan sturluð og sat um að sálga sér er henni gafst færi 

á. Kona ein svaf hjá henni á næturnar, sem Guðlaug hét 

Björnsdóttir, systir síra Snorra á Húsafelli, til að verja 

henni að fara ofan en á daginn höfðu allir heimamenn gát 

á henni. Eitt kvöldið í ljósaskiptunum komst Solveig þó 

ofan og stökk þegar út í tóftarbrot er var á túninu. 

Vinnumaður var hjá presti er Þorsteinn hét. Hann var 
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Vinnumaður var hjá presti er Þorsteinn hét. Hann var 
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ötull og ófyrirleitinn. Hann varð var við Solveigu er hún 

hljóp úr bænum og veitti henni þegar eftirför. En svo var 

hún handfljót að hún var búin að skera sig á háls í tóftinni 

er hann kom að. Þá er sagt að Þorsteini hafi orðið að orði 

er hann sá hvernig blóðið fossaði óstöðvandi úr hálsinum 

á henni: „Þar tók andskotinn við henni.“ Solveig svaraði 

því engu en svo mikið skildi hann af því sem hún lagði 

að hún bað hann að skila til prests að grafa sig í 

kirkjugarði. Prestur leitaði til þess leyfis hjá yfirboðurum 

sínum en fékk afsvar þar eð hún hefði farið sér sjálf. Á 

meðan þessu fór fram stóð lík Solveigar uppi. En nottina 

eftir að prestur hafði fengið afsvarið dreymdi hann að 

Solveig kæmi til sín og segði: „Fyrst þú vilt ekki unna 

mér legs í vígðri mold skaltu ekki njóta þar legs heldur.“ 

Var hún þá með reiðisvip miklum þegar hún vasaði 

burtu. Eftir þetta var lík Solveigar dysjað utan 

kirkjugarðs og án yfirsöngs. En skömmu síðar fór að bera 

á því að hún ásótti síra Odd þegar hann var einn á ferð 

hvort sem hann reið annexíuna að Silfrúnarstöðum eða 

annað. Þetta varð mjög héraðsfleygt svo maður gjörði sér 

að skyldu að fylgja honum heim einkum ef hann var seint 

á ferð eða einn. Einu sinni reið síra Oddur á annexíu sína 

en aðrir segja að Víðivöllum og leið svo dagurinn að 

hann kom ekki. Heimamenn voru óhræddir um hann af 

því þeir vissu að presti var áallt fylgt ef hann var seint á 

ferð. Það var og í þetta skipti að presti var fylgt heim að 

túninu á Miklabæ. Annars var vant að skilja ekki við 

hann fyrr en hann var kominn á fund heimamanna. Þá 

sagði hann við fylgdarmanninn að hann þyrfti nú ekki að 

fara lengra því nú mundi hann komast klakklaust heim og 

þar skildi fylgdarmaðurinn við prest eftir því sem hann 

sagði síðan sjálfur frá. Um kvöldið á vökunni heyrðu 
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heimamenn á Miklabæ að komið var við bæjarhurðina en 

af því þeim þótti nokkuð undarlega barið fóru þeir ekki 

til dyra. Síðan heyrðu þeir að komið var upp á baðstofuna 

í mesta snatri en áður en sá fékk ráðrúm til að guða sem 

upp kom var hann dreginn ofan aftur eins og tekið hefði 

verið aftan í hann eða fæturna á honum. Jafnframt þóttust 

menn þá heyra hljóð nokkurt. Síðast er komið var út um 

kvöldið sáu menn að hestur prestsins stóð á hlaðinu og 

var keyrið hans og vettlingarnir undir sessunni í 

hnakknum. Varð mönnum nú mjög órótt af þessu öllu því 

menn sáu að prestur hafði komið heim en var nú allur 

horfinn. Var þá farið að leita að honum og spurt eftir 

honum á öllum bæjum sem líkindi þóttu að hann hefði að 

komið og fékkst þá sú fregn að honum hefði verið fylgt 

heim að túngarðinum um kvöldið en hann ekki viljað 

fylgdina lengur. Eftir það var gjörður mannsöfnuður og 

hans leitað í marga daga samfleytt. En allt kom það fyrir 

ekki. Síðan var leitinni hætt og töldu flestir það víst að 

Solveig myndi hafa efnt orð sín og séð svo fyrir að hann 

fengi ekki leg í kirkjugarði og að hún mundi hafa haft 

hann með sér í dys sína en þó var þar aldrei leitað. Þegar 

allri leit var hætt ásetti Þorsteinn, vinnumaður prests, sér 

að hætta ekki fyrr en hann yrði þess vísari hvað orðið 

hefði um húsbónda sinn. Þorsteinn þessi svaf í rúmi rétt á 

móti konu þeirri er sofið hafði hjá Solveigu og var hún 

bæði skýr og skyggn. Þorsteinn tekur sig til eitt kvöld, 

safnar saman fötum og ýmsu sem var af prestinum, 

leggur það undir höfuðið á sér og ætlar að vita hvort sig 

dreymi hann ekki en biður Guðlaugu að liggja vakandi í 

rúmi sínu um nóttina og vekja sig ekki þó hann láti illa í 

svefni en taka eftir því sem fyrir hana beri. Þar með lét 

hann loga ljós hjá sér. Leggjast þau svo bæði fyrir. 
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Guðlaug verður þess vör að Þorsteinn getur með engu 

móti sofnað framan af nóttinni en þó fer svo um síðir að 

svefninn sigrar hann. Hún sér þá að litlu seinna kemur 

Solveig og heldur á einhverju í hendinni sem hún sá ekki 

glöggt hvað var. Gengur hún inn á gólfið og að skör fyrir 

framan rúm Þorsteins, því götupallur var í baðstofunni, 

og grúfir yfir hann og sér að hún myndar til á hálsinum á 

Þorsteini eins og hún vildi bregða á barkann á honum. Í 

því fer Þorsteinn að láta illa í svefninum og brýst um á 

hæl og hnakka í rúminu. Þykir henni þá að svo búið megi 

ekki lengur standa, fer því ofan og vekur Þorstein en vofa 

Solveigar hopar fyrir henni og fékk ekki staðist augnaráð 

hennar. En það sér Guðlaug að rauð rák var á hálsinum á 

Þorsteini þar sem Solveig hafði myndað til skurðarins. 

Síðan spyr hún Þorstein hvað hann hafði dreymt. Hann 

sagði að sér hefði þótt Solveig koma til sín og segja að 

ekki skyldi sér þetta duga og aldrei skyldi hann vísari 

verða hvað orðið hefði um síra Odd. Þar með hefði hún 

lagt á sig hendur og ætlað að skera sig á háls með stórri 

sveðju og kenndi hann enn sársaukans er hann vaknaði. 

Eftir það hætti Þorsteinn þeim ásetningi sínum að grafast 

eftir hvar prestur væri niður kominn. Lítið hefur borið á 

Solveigu síðan. Þó hafði síra Gísli sem síðast var prestur 

að Reynistaðarklaustri (1829-1851), sonur síra Odds, sagt 

frá því að fyrstu nóttina sem hann svaf hjá konu sinni 

hefði Solveig ásótt sig ákaflega svo hann hefði þurft að 

hafa sig allan við að verjast henni en hann var 

heljarmenni til burða sem faðir hans. Aðrar sögur hafa 

ekki farið af Solveigu.  

(Jón Árnason I., 2003:284). 
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Móðir mín í kví kví 

Einu sinni var vinnukona á bæ. Hún hafði orðið þunguð, 

alið barn og borið út sem ekki var mjög ótítt á landi hér 

meðan harðar skriftir, sektir eða líflát voru lögð við 

slíkum brotum. Eftir það bar svo til eitthvert sinn að 

halda átti gleði þá er vikivaki nefndist og alltíðir voru hér 

áður á landi og var þessari hinni sömu stúlku boðið til 

vikivakans. En af því hún var ekki svo fjölskrúðug að 

hún ætti skartföt er sambyði slíkum skemmtifundi sem 

vikivakar voru á fyrri dögum, en var kona glysgjörn, lá 

allilla á henni að hún yrði þess vegna að sitja heima og 

verða af gleðinni. Einu sinni á málum meðan gleðin stóð 

til var griðkona þessi að mjólka ær í kvíum með öðrum 

kvenmanni. Var hún þá að fárast um það við hina 

mjaltakonuna að sig vantaði föt að vera í á vikivakann. 

En í því hún sleppir orðinu heyra þær þessa vísu kveðna 

undir kvíaveggnum: 

Móðir mín í kví, kví, 

kvíddu ekki því, því. 

Ég skal ljá þér duluna mína, 

að dansa í, að dansa í. 

Griðkona sú sem hafði borið út barn sitt þóttist þekkja 

hér skeyti sitt, enda brá henni svo við vísuna að hún varð 

vitstola alla ævi síðan. 

(Jón Árnason I., 2003:217). 

Stúlkan í veggnum 

Nálægt 1718 kom fyrir sá fáheyrði atburður er nú skal 

sagður. Hjón bjuggu að Vatnsholti í Flóa. Ekki er hér 

getið um nöfn þeirra. Þau héldu vinnustúlku ásamt 
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einhverju fleiru fólki. Stúlka þessi var nýlega heitbundin 

vinnumanni á bænum. Reri kærasti hennar til sjós suður á 

Nesjum.  

Það var eitt kvöld að húsfreyja fór fram í búr að skammta 

fólki sínu. Það var framarlega í bænum og löng göng að 

fara þangað úr baðstofu. Bað konan stúlkuna að færa sér 

matarhylkin þangað fram. Hún tók askana úr askaklefa í 

svokallaða askagreip og fór fram með þá. En það er að 

segja af konunni að hún kallaði og kallaði, beið og beið í 

búrinu. En ekki kom stúlkan. Loksins reiddist hún 

seinlæti stúlkunnar og hljóp inn í baðstofu. En frétti þar 

að stúlkan hafði farið ofan með ílátin. Fær konan nú 

bónda með sér og leita þau með loganda ljósi um allan 

bæinn. Síðan komu fleiri til en ekkert dugði. Daginn 

næsta komu menn af öðrum bæjum og var nú enn leitað. 

En allt varð það til verr en einskis því hvorki fannst 

vinnustúlkan né tréaskarnir. Varð nú margrætt um 

þennan atburð. Kom mönnum helst saman um það að 

stúlkan hefði hlotið að villast í bæjardyrunum, lenda út 

og svo eitthvað frá bænum. Öðruvísi gátu menn eigi 

skilið þetta. Var svo leitinni hætt og leið svo ár af ári. En 

það fréttu menn litlu eftir hvarf stúlkunnar að einmitt 

sama kvöldið og hún týndist hafði kærasti hennar 

drukknað í fiskiróðri af Suðurnesjum. Hafði hann einnig 

verið henni heitt unnandi og var stúlkan þunguð af hans 

völdum. Settu menn þá hvarf hennar í samband við 

drukknun hans, töldu svip hans mundu hafa vitjað hennar 

og heimilis. 

(Bergmál, 1996:90). 
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Galdra-Loftur 

Loftur hét skólapiltur einn á Hólum. Hann lagði alla 

stund á galdur og kom öðrum til þess með sér þó ekki 

yrði meira úr því fyrir þeim en kuklið eitt. Æsti Loftur 

skólabræður sína til að gjöra öðrum ýmsar galdraglettur 

og sjálfur var hann forsprakkinn. Einu sinni fór Loftur 

heim til foreldra sinna um jólin. Tók hann þá 

þjónustustúlku á staðnum og járnaði hana og lagði við 

hana beisli og reið henni svo í gandreið heiman og heim. 

Lá hún lengi eftir af sárum og þreytu en gat engum frá 

sagt meðan Loftur lifði. Öðru sinni barnaði Loftur 

vinnukonu á staðnum og drap hann þá barnsmóður sína 

með gjörningum. Henni var ætlað að bera aska inn í 

eldhús og úr því. Voru þeir til flýtis bornir á nokkurs 

konar trogmynduðu verkfæri er hét askafloti og tók 

marga aska í einu. Lét Loftur opnast göng fyrir henni í 

miðjum vegg svo hún gekk inn í þau. En sökum þess að 

stúlkan varð þá hrædd og hikaði hreif galdurinn svo að 

veggurinn luktist aftur. Löngu seinna þegar veggurinn 

var rifinn fannst í honum beinagrind af kvenmanni 

uppstandandi með askahrúgu í fanginu og ófullburða 

barnsbein í holinu. 

Þorleifur prófastur Skaftason vandaði um við Loft því að 

hann var dómkirkjuprestur um þær mundir. En Loftur 

skipaðist lítt við það. Bekktist hann síðan stundum til við 

prófast en gat ekki gjört honum neitt mein því að hann 

var svo mikill guðsmaður og kunnáttumaður um leið að 

ekkert óhreint gat grandað honum Einhvern tíma reið 

prófastur til kirkju og átti að fara yfir Hjaltadalsá í 

leysingu og vexti. Varð hesturinn þá staður og hræddist 

svo að prófastur varð að ganga af honum í miðri ánni, 
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greip hann hempupoka sinn og óð til lands. Sakaði hann 

ekki og flutti messu um daginn. Þá var þessi vísa kveðin: 

Furðar mig á fréttum þeim, 

fótgangandi var hann, 

þegar hann kom á Hóla heim, 

hempuna sína bar hann. 

Ekki létti Loftur fyrr en hann hafði lært allt sem var á 

Gráskinnu og vissi það út í hörgul. Leitaði hann þá fyrir 

sér til ýmsra galdramanna en enginn vissi þá meir en 

hann. Hann gjörðist nú svo forn og illur í skapi að allir 

skólapiltar urðu hræddir við hann. Þorðu þeir ekki annað 

en að láta allt vera sem hann vildi þó þeim stæði stuggur 

af. Einhvern tíma snemma vetrar kom Loftur að máli við 

skólapilt einn sem hann vissi að var hugaður og bað hann 

að hjálpa sér til.að vekja upp biskupa þá hina fornu. Hinn 

taldist undan en Loftur kvaðst þá mundi drepa hann. 

Skólapilturinn spurði hvert gagn hann mætti vinna 

honum það sem hann kynni engan galdur. Loftur sagði að 

hann þyrfti ekki annað en standa í stöplinum og halda í 

klukkustrenginn, hreyfast hvergi en horfa stöðugt á sig og 

taka í klukkuna jafnsnart og hann gæfi honum merki með 

hendinni. „Vil ég nú,“ mælti Loftur, „segja þér gjörla af 

áformi mínu. Þeir sem eru búnir að læra galdur viðlíka og 

ég geta ekki haft hann nema til ills og verða þeir allir að 

fyrirfarast hvenær sem þeir deyja. En kunni maður nógu 

mikið þá hefur djöfullinn ekki lengur vald yfir manninum 

heldur verður hann að þjóna honum án þess að fá nokkuð 

í staðinn eins og hann þjónaði Sæmundi fróða og hver 

sem veit svo mikið er sjálfráður að því að nota kunnáttu 

sína svo vel sem hann vill. Þessari kunnáttu er nú á 

dögum ekki auðið að ná síðan Svartiskóli lagðist af og 

Gottskálk biskup grimmi lét grafa Rauðskinnu með sér. 
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Vil ég því vekja hann upp og særa hann til að láta af 

hendi Rauðskinnu við mig en þá munu allir hinir gömlu 

biskupar rísa á fætur því að þeir munu ekki þola eins 

miklar særingar yfir sér og Gottskálk og mun ég láta þá 

segja mér þá forneskju sem þeir vissu í lifanda lífi og 

kostar það mig ekki mikla fyrirhöfn því að það má sjá 

það á svipnum hvort maðurinn hefur kunnað galdra eða 

ekki. En hina seinni biskupa get ég ekki vakið upp því að 

þeir eru allir grafnir með ritninguna á brjóstinu. Dugðu 

nú vel og gjörðu eins og ég legg fyrir þig og hringdu 

hvorki of fljótt né of seint því að við því liggur stundleg 

og eilíf velferð mín. Skal ég þá launa þér svo vel að 

enginn annar skal þér fremri.“ Þeir bundu nú þetta 

fastmælum og fóru á fætur skömmu eftir háttatíma og 

upp í kirkju. 

Tunglskin var úti svo bjart var í kirkjunni. Nam 

skólapilturinn staðar á stöplinum en Loftur fór upp í 

prédikunarstól og tók að særa. Kom bráðum maður upp 

úr gólfinu með alvarlegum og þó mildum svip og hafði 

kórónu á höfði. Þóttist skólapilturinn vita að þar mundi 

kominn hinn elsti biskup. Hann sagði við Loft: „Hættu, 

vesall maður, meðan tóm er til því að þungar munu þér 

bænir Gvendar bróður míns ef þú ónáðar hann.“ Loftur 

sinnti því ekki og hélt áfram að særa. Komu nú allir hinir 

gömlu biskupar í röð upp úr gröfum sínum í hvítum 

sloppum með krossmark á brjósti og staf í hendi. Allir 

skiptu þeir eitthvað lítið orðum við Loft en ekki er getið 

hvað það var. Þrír þeirra höfðu kórónur á höfðinu, hinn 

fyrsti og seinasti og sá sem stóð í miðið (líklega 

Guðmundur Arason þó það skakki nokkru). Engin 

forneskja duldist með neinum þeirra. 
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Gottskálk þrumdi þetta af sér. Tók þá Loftur að særa fyrst 

að marki og sneri málið sínu að Gottskálki einum. Sneri 

hann þá iðrunarsálmum Davíðs upp á djöfulinn og gjörði 

játningu fyrir allt sem hann hefði vel gjört. Stóðu þá þrír 

hinir kórónuðu biskupar lengst frá með upplyftum 

höndum og sneru andlitinu móti Lofti en hinir horfðu 

undan og á þá. Heyrðust þá dunur miklar og kom upp 

maður með staf í vinstri hendi og rauða bók undir hinni 

hægri, ekki hafði hann krossmark á brjósti. Leit hann 

óhýru auga til biskupanna en horfði glottandi til Lofts er 

særði þá sem fastast. Gottskálk færðist hóti nær og sagði 

háðslega: „Vel er sungið, sonur, og betur en ég hugði en 

eigi nærð þú Rauðskinnu minni.“ Loftur umhverfðist þá 

og hamaðist og var sem aldrei hefði hann sært fyrr. Sneri 

hann þá blessunarorðunum og faðirvori upp á djöfulinn. 

Kirkjan hrikti öll og lék á reiðiskjálfi. Virtist 

skólapiltinum sem Gottskálk þokaðist nær Lofti og rétti 

með semingi að honum eitt horn bókarinnar. Hafði hann 

áður verið smeykur en skalf nú af ótta og sortnaði fyrir 

augum. Virtist honum sem biskup brygði upp bókinni og 

Loftur rétti fram höndina. Hugði hann þá að hann gæfi 

sér merki og tók í klukkustrenginn. Hvarf þá allt ofan í 

gólfið með þys miklum. Loftur stóð stundarkorn 

höggdofa í stólnum og lagði höfuð í hendur sér, stumraði 

síðan hægt ofan og fann lagsmann sinn, stundi hann þá 

við og mælti: „Nú fór verr en skyldi og get ég þó ekki 

gefið þér sök á því. Ég mátti vel bíða dögunar, mundi 

biskup þá hafa sleppt bókinni og lagt hana sjálfur upp til 

mín því að ekki hefði hann unnið það til að ná ekki aftur 

gröf sinni og ekki heldur leyfst það vegna hinna 

biskupanna. En hann varð drýgri en ég í viðskiptum 

okkar því að þegar ég sá bókina og heyrði frýjunarorð 
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hans gjörðist ég svo óður að ég hugðist að hafa hana strax 

með særingum og rankaði ég fyrst við mér þegar svo 

langt var komið að hefði ég farið einu særingarstefi 

lengra þá mundi kirkjan hafa sokkið og það var það sem 

hann ætlaðist til. Ég sá í sama bili í andlit hinna krýndu 

biskupa og verð felmt við en vissi að þú mundir falla í 

ómegin við klukkustrenginn og hún þá gefa hljóð af sér 

en bókin var svo nærri mér að mér virtist ég geta náð 

henni enda kom ég við horn hennar og munaði ekki öðru 

en því að ég hefði náð svo góðu haldi á henni eins og 

þurfti til að fella hana ekki niður. En svo verður að fara 

sem auðið er og er útséð um velferð mína en laun þín. 

Skulum við samt láta þetta liggja í þagnargildi. 

Loftur varð nú hljóður mjög og því næst sturlaður svo að 

hann þoldi ekki að vera einn og kveikja varð ljós fyrir 

hann þegar rökkva tók. Fór hann að mæla fyrir munni 

sér: „Sunnudaginn í miðföstu verð ég í helvíti og 

kvölunum.“ Var honum þá ráðið að flýja til prests eins á 

Staðarstað. Hann var þá aldraður. Var hann trúmaður 

mikill og klerkur besti. Batnaði öllum sturluðum eða 

þeim sem höfðu orðið fyrir gjörningum ef hann lagði 

hendur yfir þá. Loftur leitaði sér þá hælis hjá honum. 

Kenndi prestur í brjósti um hann og tók við honum, lét 

hann aldrei við sig skilja nótt né dag, úti né inni. Hresstist 

nú Loftur mikið en þó varð presti aldrei ugglaust um 

hann. Stóð honum mesti stuggur af því að Loftur vildi 

aldrei biðjast fyrir með honum. Þó fylgdi Loftur presti 

þegar hann vitjaði sjúkra og freistaðra og var þá 

viðstaddur. Bar það þó oft við svo prestur fór aldrei svo 

að heiman að hann hefði ekki hempu sína, brauð og vín, 

kaleik og patínu með sér. 
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Svona leið nú þangað til laugardaginn fyrir sunnudaginn í 

miðföstu. Var Loftur þá sjúkur og sat prestur fyrir framan 

hann og hressti hann með kristilegum samræðum. En um 

dagmálabil komu honum orð frá vini hans í sókninni að 

hann væri kominn að andláti og óskaði að prestur vildi 

þjónusta sig og búa sig undir guðrækilegt andlát. Prestur 

gat hvorki né vildi neita því. Leitaði hann þá til við Loft 

hvort hann gæti ekki fylgt sér en hann kvaðst hvergi 

mega hrærast fyrir verkjum og óstyrkleik. Prestur hvað 

honum líka duga mundi ef hann kæmi ekki út undir bert 

loft meðan hann væri burtu. Loftur lofaði því. Blessaði 

prestur síðan yfir hann og minntist við hann og fyrir 

bæjardyrum féll hann á kné og baðst fyrir og gjörði 

krossmark fyrir þeim. Heyrðu menn hann þá mæla fyrir 

munni sér: „Guð má vita hvort þessum manni verður 

bjargað og hvort ekki liggja kröftugri bænir móti honum 

en mínar.“ Prestur fann síðan manninn er hannvar sóttur 

til, veitti honum alla þjónustu og var viðstaddur við 

andlát hans, en síðan flýtti hann sér af stað og reið hart 

mjög sem þó var ei venja hans. 

Þegar presturinn var farinn hresstist Loftur brátt. Veður 

var hið fegursta og vildi hann því fyrir hvern mun komast 

út. Karlmenn voru farnir til vers og ekki aðrir heima en 

konur og ungmenni er ekki tjáði að letja hann Loftur 

gekk nú til annars bæjar. Þar var aldurhniginn bóndi, 

heldur óþokkasæll, er var hættur að róa. Hvatti Loftur 

hann til að hvolfa upp litlum bát er hann átti og róa lítið 

út fyrir landsteina og renna færi sér til skemmtunar. Lét 

bóndi að orðum hans. Logn hélst allan daginn en til 

bátsins hefur aldrei spurst síðan og þótti það undarlegt að 

ekki rak af honum svo mikið sem árarblað. Maður þóttist 

sjá það af landi að grá hönd loðin hefði komið upp þegar 
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báturinn var kominn út fyrir landsteinana og hefði tekið 

um skutinn þar sem Loftur sat og dregið svo allt saman í 

kaf. 

(Jón Árnason I., 2003:572). 

Sæmundur fróði I. Sæmundur í Svartaskóla 

Sæmundur hinn fróði sigldi og fór í Svartaskóla. Engan 

skólameistara var að sjá í Svartaskóla en allt hvað menn 

vildu vita var skrifað á vegginn. Yfir dyrum Svartaskóla 

innan til var þetta ritað: „Inn mátt þú ganga, töpuð er 

sálin.“ Þau voru lög í skólanum að hver sem þangað 

kæmi skyldi vera þar í þrjú ár. Allir sem á sama ári út 

fóru skyldu fara út á sama degi og tíma og skyldi 

fjandinn ætíð eiga þann sem síðastur gekk út og þar fyrir 

var jafnan hlutað um hver síðastur gekk. Rið var upp að 

ganga úr skólahúsinu. Einu sinni voru þrír Íslendingar í 

Svartaskóla, Sæmundur, Kálfur Árnason og Hálfdán sem 

seinna var prestur að Felli í Sléttuhlíð. Þeir átt allir að 

fara burt í einu og bauðst þá Sæmundur til að ganga 

seinastur. Urðu hinir því fegnir. Þegar Sæmundur gekk 

upp riðið og kom út í dyrnar skein sólin á móti honum og 

bar skugga hans á vegginn. Þegar nú kölski ætlaði að taka 

Sæmund þá sagði hann: „Ég er ekki síðastur. Sérðu ekki 

þennan sem á eftir mér er?“ Kölski þreif þá til skuggans 

sem hann hélt mann vera en Sæmundur slapp út og skall 

hurðin á hæla honum. Upp frá þeirri stundu var 

Sæmundur jafnan skuggalaus því kölski sleppti aldrei 

skugga hans. 

(Bergmál, 1996:97). 
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Sæmundur fróði II. Sæmundur fær Oddann 

Þegar þeir Sæmundur, Kálfur og Hálfdán komu úr 

Svartaskóla var Oddinn laus og báðu þeir þá allir kónginn 

að veita sér hann. Kóngurinn vissi dável við hverja hann 

átti og segir að sá þeirra skuli hafa Oddann sem fljótastur 

verði að komast þangað. Fer þá Sæmundur undir eins og 

kallar á kölska og segir: „Syntu nú með mig til Íslands og 

ef þú kemur mér þar á land án þess að væta kjóllafið mitt 

í sjónum þá máttu eiga mig.“ Kölski gekk að þessu, brá 

sér í selslíki og fór með Sæmund á bakinu. En á leiðinni 

var Sæmundur alltaf að lesa í Saltaranum. Voru þeir eftir 

lítinn tíma komnir undir land á Íslandi. Þá slær 

Sæmundur Saltaranum í hausinn á selnum svo hann sökk 

en Sæmundur fór í kaf og synti til lands. Með þessu varð 

kölski af kaupinu en Sæmundur fékk Oddann. 

(Jón Árnason I., 2003:478). 

Sæmundur fróði III. Kölski ber vatn í hripum 

Svo bar til einn vetur að maður kom til fjósakonu 

Sæmundar fróða og bauð henni að sækja allt vatn fyrir 

hana um veturinn, bera út mykjuna og fleira þess konar ef 

hún vildi gefa sér það í staðinn sem hún bæri undir 

svuntu sinni. Fjósakonu þótti þetta boð gott því hún 

hugsaði ekki eftir því að hún var þunguð og mundi ekki 

til að hún hefði neitt fémætt undir svuntunni. Hún gekk 

því að kaupunum. En þegar út á leið veturinn smálukust 

upp augun á griðkunni og þóttist hún þá sjá hvar hún var 

að komin. Varð hún þá þögul og fáskiptin og eins og utan 

við sig. Sæmundur tók eftir því, tók hana tali og gekk á 

hana um orsökina til fálætis þess sem á hana væri komið. 

Í fyrstunni vildi hún ekki segja honum það en að síðustu 
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komst hún ekki undan og sagði frá öllu greinilega og rétt 

um kaup sitt við manninn. Sæmundur lét hana þá fyrst 

vita að sér hefði raunar ekki verið dulið ráðlag hennar 

enda þó hann hefði ekki skipt sér af því fyrr. „Vertu 

ókvíðin,“ segir Sæmundur, „ég skal kenna þér ráð til þess 

að láta kölska verða af kaupinu. Þú skalt á morgun biðja 

hann að sækja vatnið í hripum og ganga hjá sáluhliði, 

annars sé hann af kaupinu.“ Fjósakonan gjörir nú allt eins 

og Sæmundur hafði lagt fyrir hana. Kölski fer nú með 

hripin og rambar eftir vatninu. En þegar hann kemur að 

sáluhliði hringir Sæmundur klukkunum og fór þá allt 

vatnið niður úr hripunum. Kölski reyndi til þrisvar 

sinnum en það fór alltaf á sömu leið. Snaraði hann þá frá 

sér hripunum í bræði sinni og hvarf burt. Fjósakonan ól 

síðan barn sitt og vitjaði kölski þess aldrei. Þar á móti 

hugsaði hann Sæmundi presti gott til glóðarinnar því 

hann þóttist eiga honum fyrir grátt að gjalda. 

(Jón Árnason I., 2003:482). 
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Grímseyingurinn og bjarndýrið 

Einu sinni vildi svo til um vetur að eldur dó í Grímsey 

svo ekki varð kveikt upp á nokkrum bæ. Þá voru logn og 

frosthörkur svo miklar að Grímseyjarsund var lagt með 

ísi og kallað manngengt. Grímseyingar réðu það þá af að 

senda menn til meginlands til að sækja eld og völdu til 

þess þrjá hina vöskustu menn í eynni. Hófu þeir ferðina 

snemma morguns í heiðríku veðri og fylgdi þeim fjöldi 

eyjarskeggja út á ísinn, báðu þeim lukkulegrar ferðar og 

fljótrar afturkomu. 

Það segir nú ekki af ferðum sendimanna fyrr en þeir á 

miðju sundi koma að vök einni sem ekki sá fyrir endann 

á og var svo breið að tveir gátu með naumindum stokkið 

yfir hana en einn treysti sér ekki til þess. Þeir réðu honum 

þá að hverfa aftur til eyjarinnar og héldu áfram ferð sinni 

en hann stóð eftir á vakarbarminum og horfði á eftir 

þeim. Honum var nauðugt að hverfa aftur við svo búið og 

ræður því af að ganga með vökinni ef hún kynni að vera 

mjórri í einum stað en öðrum. Þegar á leið daginn fór loft 

að þykkna og gekk upp sunnanátt með stormi og regni. 

Ísinn tók að leysa sundur og maðurinn varð loks staddur 

á jaka einum sem rak til hafs. Um kveldið ber jakann að 

stórri spöng og gengur maðurinn upp á hana. Sér hann þá 

bjarndýr skammt frá sér sem liggur þar á ungum. Hann 

var orðinn kaldur og svangur og kveið nú fyrir lífinu. 

Þegar bjarndýrið sér manninn horfir það á hann um hríð. 

Síðan stendur það upp, gengur til hans og allt í kringum 

hann og gefur honum merki að hann skuli leggjast niður í 

bælið hjá ungunum. Hann gjörir það með hálfum huga. 

Síðan leggst dýrið niður hjá honum, breiðir sig út yfir 

hann, kemur honum á spenana og lætur hann sjúga með 
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hann, kemur honum á spenana og lætur hann sjúga með 
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ungunum. Nú líður nóttin. Daginn eftir stendur dýrið upp, 

gengur spölkorn frá bælinu og bendir manninum að 

koma. Þegar hann kemur út á ísinn leggst dýrið niður 

fyrir fætur hans og bendir honum upp á bakið á sér. Þegar 

hann er kominn því á bak stendur dýrið upp, hristir sig og 

skekur uns maðurinn dettur niður. Það gjörði þá ekki 

frekari tilraun að sinni en manninn furðaði mjög á 

þessum leik. Nú liðu þrír dagar og lá maðurinn á 

næturnar í bæli dýrsins og saug það en á hverjum morgni 

lét það hann fara sér á bak og hristi sig uns hann gat ekki 

lengur haldið sér. Fjórða morguninn gat maðurinn haldið 

sér föstum á baki dýrsins hvernig sem það hristi sig. Þá 

leggur það á áliðnum degi til sunds með manninn á 

bakinu og syndir með hann til eyjarinnar. Þegar maðurinn 

kemur í land gengur hann upp á eyna og bendir 

bjarndýrinu að koma á eftir sér. Hann gengur heim til sín 

á undan því og lætur þegar mjólka bestu kúna í fjósinu og 

gefur dýrinu að drekka nýmjólk eins og það vildi. Síðan 

gengur hann á undan því til fjárhúss síns, lætur taka tvo 

vænstu sauðina og drepa, bindur þá saman á hornunum 

og lætur um þvert bak á dýrinu. Þá snýr það til sjávar og 

syndir út til unganna. En þá var gleði mikil í Grímsey því 

meðan eyjarmenn horfðu undrandi eftir bjarndýrinu sáu 

þeir skip koma úr landi er sigldi hraðbyri til eyjarinnar. 

Væntu þeir þar hinna sendimannanna með eldinn. 

(Jón Árnason I. 2003:606). 

Húfan full með rauðagull 

Einu sinni ásetti strákur sér að ná í óskastund. Fór hann 

einn laugardagsmorgunn upp á bæjarburst föður síns, 

settist þar og hélt opinni húfunni sinni og óskaði í und og 

æð allan daginn eins hart og hann gat talað: „Húfan full 
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með rauðagull, húfan full með rauðagull!“ Gaf hann sér 

varla tíma til að draga andann. Loks bar þar að mann sem 

bæði misunni honum gullsins og var orðinn leiður á 

dælunni. Hann orgaði þá í gremju sinni: „Og ég vildi hún 

yrði full af skít“. Og það varð því að hann hitti 

óskastundina. Strákur stökk ofan, bálreiður af kjaftæði 

mannsins, fleygði á hann úr húfunni og sagði: „Njóttu 

þess þá! Þú ert best að því kominn að fá það í kjaftinn!“ 

Litlu munaði með annan strák sem sat allan laugardaginn 

og óskaði að húfan sín yrði full af peningum. Kom þá 

kerling út sem var í nöp við strák, gellur við og segir: 

„Hálf af peningum, hálf af skít“, og rættist það því að hún 

hitti á réttu stundina. 

(Bergmál, 1996:137). 

Lífsteinar 

Oddur biskup Einarsson var einu sinni á visitasíuferð nótt í 

Kalmanstungu en það var á aðfaranótt Jóns messu skírara. 

Um morguninn fyrir sól fór hestadrengur hans að smala 

hestum þeirra biskups. Hann fór norður á engjar og norður 

yfir Norðlingafljót og upp á hálsinn fyrir austan Fljótstungu. 

Þar varð fyrir honum hellusteinn. Á hellusteininum voru 

nokkrir smásteinar sem voru á sífelldum hlaupum um 

helluna. Þeir ýmist hoppuðu hver yfir annan eða hlupu hver 

í kringum annan eins og þegar lömb leika sér um stekk. Þeir 

voru bleikleitir en þó með ýmsum litum og á ýmsri stærð. 

Piltinum varð starsýnt á þetta furðuverk. Þegar hann hafði 

horft á það stundarkorn tók hann einhvern minnsta steininn, 

fór með hann heim og sýndi biskupi. Biskupi þótti vænt 

mjög um steininn og sagði það væri lífsteinn og hellan 

lífsteinshella. En þar af má marka hvað biskupi þótti vænt 

um steininn að hann gaf piltinum fyrir hann tuttugu 
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hundraða jörð og lét á sér heyra að sér hefði þótt vænt um ef 

hann hefði fært sér helluna með öllu saman. Þá hefði hann 

mátt biðja konung einhverrar bænar, hverrar helst sem hann 

hefði viljað. Vildi þá pilturinn fara aftur á stað og sækja 

helluna en það sagði biskup að mundi verða til einskis því 

nú væri hellan með steinunum sjálfsagt horfin og búin að 

flytja sig þar eð hún hefði misst einn steininn. Þar að auki 

sagði hann að lífsteinahella sæist ekki nema á 

Jónsmessumorgunn. 

Lífsteinninn hefur verið mjög nafntogaður að fornu sem 

sjá má af Kormákssögu og fleiri fornsögum og því er 

ekki kyn þó hann bæði lífgar það sem dautt er eða 

dauðvona, lengir líf manns og græðir sár fljótar og betur 

en nokkur hlutur annar. Þegar maður nær lífsteini þarf 

því ekki annað en gjöra skinnsprett á sér undir vinstri 

handar síðu og geyma hann þar í því hann græðir sjálfur 

benina fyrir utan sig. Einnig má bera hann í gullhring á 

þriðja fingri frá þumalfingri. 

(Jón Árnason I., 2003:650). 

Lífsteinn 

Einu sinni var maður sem hafði lífstein á sér undir 

holhendinni svo að hann skyldi ekki deyja. Maðurinn 

varð skipreika og spurðist ekki til hans í mörg ár. Loksins 

rak hann einhversstaðar máttfarinn. Menn voru við 

sjávarströndina þar sem hann bar að landi og spurði hann 

þá hvort þeir hefðu ekki hníf á sér og bað þá að spretta til 

undir holhendinni á sér. Var svo gjört. Dó maðurinn 

þegar og varð að glætu. 

(Jón Árnason I., 2003:650). 
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Nennir 

Einu sinni var smalastúlka að leita að fé. Hún hafði 

gengið lengi og var orðin lúin mjög. Sér hún þá hest 

gráan og verður fegin, hnýtir upp í hann sokkabandinu 

sínu, leggur svuntuna sína á hann, leiðir hann að þúfu og 

ætlar á bak. En í því hún ætlar á bak segir hún: „Ég trúi 

ég nenni þá ekki á bak.“ Þá tekur hesturinn viðbragð 

mikið og stökk út á vatn eitt skammt þaðan og hvarf. 

Stúlkan sá nú hvers kyns var að þetta var nykur því það 

er náttúra hans að hann má eigi heyra nafn sitt, þá fer 

hann í vatn sitt en hann heitir öðru nafni Nennir og því 

fór hann þegar stúlkan sagði nennir. Sama verður og ef 

nykurinn heyrir sagt andskoti. 

 (Jón Árnason I., 2003:131). 

Ormurinn í Lagarfljóti 

Það bar til einu sinni í fornöld að kona nokkur bjó á bæ 

einum í Héraðinu við Lagarfljót. Hún átti dóttur eina 

vaxna. Henni gaf hún gullhring. Þá segir stúlkan: 

„Hvernig get ég haft mest gagn af gullinu því arna, móðir 

mín?“ „Leggðu það undir lyngorm,“ segir konan. Stúlkan 

tekur þá lyngorm og lætur gullið undir hann og leggur 

ofan á trafeskjur sínar. Liggur ormurinn þar nokkra daga. 

En þegar stúlkan fer að vitja um eskjurnar er ormurinn 

svo stór orðinn að eskjurnar eru farnar að gliðna í sundur. 

Verður stúlkan þá hrædd, þrífur eskjurnar og kastar þeim 

með öllu saman í fljótið. Líða svo margir tímar og fara 

menn nú að verða varir við orminn í fljótinu. Fór hann þá 

að granda mönnum og skepnum sem yfir fljótið fóru. 

Stundum teygðist hann upp á fljótsbakkana og gaus eitri 

ógurlega. Þótti þetta horfa til hinna mestu vandræða en 
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enginn vissi ráð til að bæta úr þeim. Voru þá fengnir til 

Finnar tveir. Áttu þeir að drepa orminn og ná gullinu. 

Þeir steyptu sér í fljótið en komu bráðum upp aftur. 

Sögðu Finnarnir að hér væri við mikið ofurefli að eiga og 

væri ekki hægt að bana orminum eða ná gullinu. Sögðu 

þeir að annar ormur væri undir gullinu og væri sá miklu 

verri en hinn. Bundu þeir þá orminn með tveimur 

böndum. Lögðu þeir annað fyrir aftan bægslin en annað 

aftur við sporðinn. Ormurinn getur því engum grandað, 

hvorki mönnum né skepnum, en við ber að hann setur 

upp kryppu úr bakinu og þykir það jafnan vita á 

stórtíðindi þegar það sést, t.d. harðæði eða grasbrest. Þeir 

sem enga trú leggja á orm þennan segja að það sé 

froðusnakkur og þykjast hafa sagnir um það að prestur 

nokkur hafi ekki alls fyrir löngu róið þar þvert yfir sem 

ormurinn sýndist vera til að sanna með því sögu sína að 

hann sé enginn. 

(Jón Árnason I., 2003:635). 

Skoffín og Skuggabaldur 

Skoffín er sagt að sé afkvæmi tófu og kattar og er 

kötturinn móðir. Verða skoffín því ætíð drepin áður en 

þau komast upp. Skuggabaldrar eru í föðurætt af ketti en í 

móðurætt af tófu og eru þeir eins skæðir að bíta og 

stefnivargar, eða refir sem galdramenn magna til að rífa 

annars fé, og ekki kveikja menn byssur þegar á þá er 

hleypt. 

Einn skuggabaldur hafði eitt sinn gjört sauðfé 
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henni Bollastaðarkisu að hann skuggabaldur hafi verið 

stunginn í dag í gjánni.“ Þetta þótti undarlegt. Kom bani 

skuggabaldurs að Bollastöðum og var þar nótt. Lá hann 

uppi í rúmi um kvöldið og sagði frá þessari sögu. Gamall 

fressköttur sat á baðstofubita. En þegar maðurinn hermdi 

orð skuggabaldurs hljóp kötturinn á hann og læsti hann í 

hálsinn með klóm og kjafti og náðist kötturinn ekki fyrr 

en höfuðið var stýft af honum en þá var maðurinn 

dauður. 

(Jón Árnason I., 2003:610). 

Skrímslið hjá Haga á Barðaströnd 

Fyrir nokkrum árum komu menn úr brúðkaupsveislu á 

Barðaströnd, og voru tveir menn samferða. Annar var 

dálítið kenndur og reið sá með sjó fram en hinn fór efra veg. 

Maðurinn sem reið fjöruna fór allhart en þegar minnst varði 

kom að honum dýr ókennilegt og réðst aftan á hestinn. Það 

hafði klær mjög miklar. Hesturinn sneri sér við og lamdi 

skrímslið svo að hann losnaði við það en maðurinn braut á 

því svipu sína. Hann reið nú undan skrímslinu slíkt sem af 

tók en það elti hann. Einu sinni kom það klónum í lær hans 

utanvert og reif inn úr reiðbuxum, utanhafnarbuxum og 

nærbuxum inn í hold. Það blés og einhvers konar froðu 

fram úr sér og kom hún framan i manninn og á hestlendina. 

Ekki er þess getið hve skrímslið elti manninn langt en heim 

komst hann til bæja og sýndi verksummerkin. Daginn eftir 

var farið þangað er maðurinn hafði átt við skrímslið og 

sáumst þá djúp för eftir það í fjörusandinum. Svo lítur út 

sem slefa skrímslisins hafi ekki verið sem hollust því að 

maðurinn fékk slæm útbrot um andlitið og sár hestsins greru 

líka illa en þó varð hvor tveggja heill að lokum. 

(Bergmál, 1996:132). 
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Hans og Gréta 

Einu sinni var skógarhöggsmaður, sem átti heima í 

námunda við stóran skóg. Hann bjó í kofa ásamt konu 

sinni og tveim börnum frá fyrra hjónabandi, litlum dreng, 

sem hét Hans, og stúlku, sem hét Gréta. Hann átti 

naumlega til hnífs og skeiðar, og eitt sinn, þegar 

hungursneyð var í landinu, gat hann ekki aflað hinnar 

daglegu fæðu. Og eitt kvöldið, er hann lá hugsi í rúmi 

sínu og bylti sér svefnlaus af áhyggjum, andvarpaði hann 

og sagði við konu sína: „Hvað verður um okkur? Hvernig 

eigum við að halda lífinu í börnunum, þegar við höfum 

naumast nóg handa sjálfum okkur?“ 

„Ég skal kenna þér ráð, bóndi minn“, sagði hún. „Við 

skulum fara með þau snemma í fyrramálið út í skóg, þar 

sem hann er þykkastur, kveikja þar eld fyrir þau og gefa 

þeim hvoru um sig eina brauðsneið. Síðan snúum við 

aftur heim til vinnu okkar og látum þau eiga sig. Þau 

munu þá ekki rata heim aftur, og við erum laus við þau“. 

„Nei, kona“, svaraði hann, „það get ég aldrei gert. 

Hvernig getur þú fengið af þér að skilja börnin mín eftir 

ein og bjargarlaus úti í skógi! Því að villidýrin munu brátt 

koma og rífa þau í sig?“ „Ó, heimskinginn þinn!“ sagði 

hún. „Þá verðum við að deyja öll fjögur, og það er best 

fyrir þig að smíða líkkisturnar handa okkur“. Og hún 

linnti ekki látunum, fyrr en hann lét undan og sagði: „Æ, 

ég kenni í brjósti um blessuð börnin“. 

En börnin höfðu ekki getað sofnað fyrir hungri, og því 

heyrðu þau allt, sem stjúpa þeirra sagði við föður þeirra. 

Gréta grét sárlega og hún sagði við Hans: „Hvað verður 

um okkur?“ „Vertu hughraust, Gréta litla, gráttu ekki, ég 

skal finna ráð“. Og þegar foreldrar þeirra voru sofnuð, fór 
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hann á fætur, fór í úlpuna sína, dró lokuna frá hurðinni og 

fór út. Það var glaðatunglskin, og smásteinarnir, sem 

voru úti fyrir dyrunum, glitruðu eins og perlur. Hans laut 

niður og tíndi eins marga smásteina í vasa sína og í þá 

komust. Og þegar hann kom aftur inn til Grétu, sagði 

hann: „Vertu róleg, elsku systir, og sofðu óhrædd. Guð 

mun ekki yfirgefa okkur“. Að svo mæltu lagðist hann út 

af aftur. 

Morguninn eftir fyrir sólarupprás vakti konan börnin. 

„Hafið ykkur á fætur, letingjarnir ykkar, við erum á 

förum út í skóg til að tína brenni“. Síðan gaf hún þeim 

sína brauðsneiðina hvoru og sagði: „Þetta er 

miðdegismaturinn ykkar, þið skuluð ekki eta hann fyrir 

hinn rétta tíma, því að annað fáið þið ekki“. 

Gréta vafði brauðið innan í svuntuna sína, því að vasar 

bróður hennar voru fullir af smásteinum. Og því næst var 

lagt af stað. Er þau höfðu gengið spölkorn, nam Hans 

staðar og leit aftur heim til hússins. Og þetta endurtók 

hann nokkrum sinnum, þar til faðir hans sagði: „Hans, á 

hvað ertu að horfa, og hví geturðu ekki fylgt okkur eftir? 

Reyndu að hugsa um að komast áfram“. 

„Æ, pabbi, ég er að horfa á hvíta köttinn okkar, sem situr 

uppi á þakinu heima og er að reyna að kveðja okkur“. 

„Mikill einfeldningur ertu!“ sagði konan, „það er ekki 

köttur, heldur aðeins sólin, sem skín svona á hvítan 

reykháfinn“. En í raun og veru var Hans ekki að horfa á 

neinn kött. En í hvert sinn, sem hann nam staðar, lét hann 

einn smástein úr vasa sínum falla á skógargötuna. 

Þegar þau voru komin inn í miðjan skóginn, sagði 

faðirinn börnunum að fara að tína saman eldivið, hann 

ætlaði að kveikja eld handa þeim, svo að þeim yrði ekki 
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kalt. Hans og Gréta báru því saman stóreflis hrúgu af 

greinum. Síðan kveiktu þau eldinn, og er hann tók að 

skíðloga, sagði konan: „Jæja, börnin góð, nú skuluð þið 

leggjast nálægt eldinum og hvíla ykku , meðan við förum 

lengra inn í skóginn og tínum brenni. Þegar við erum 

búin að því, skal ég koma og sækja ykkur“. 

Hans og Gréta settust við eldinn, og þegar kominn var 

miður dagur, átu þau brauðsneiðarnar sínar, og þar eð þau 

heyrðu axarhögg, héldu þau, að faðir þeirra væri á næstu 

grösum. En það voru ekki axarhögg, heldur grein, sem 

hann hafði bundið við fúið tré til þess að hún skyldi slást 

í vindinum. Þau biðu svo lengi, aðloks lokuðust augu 

þeirra af þreytu, og þau sofnuðu. Þegar þau vöknuðu 

aftur, var orðið aldimmt, og Gréta fór að gráta og sagði: 

„Hvernig eigum við að komast út úr skóginum?“ En 

Hans reyndi að hugga hana og sagði: „Við skulum doka 

við um stund, þar til tunglið kemur upp, og þá munum 

við brátt finna hina réttu leið“. 

Tunglið kom upp og Hans tók systur sína við hönd sér og 

fylgdi steinvölunum, sem glampaði á í tunglskininu og 

vísuðu þeim veginn. Þau gengu alla nóttina, og í birtingu 

um morguninn komu þau örþreytt heim til sín. Þau drápu 

á dyr, og þegar konan kom út og sá þau, hrópaði hún: 

„Óþekktarangarnir ykkar, því sváfuð þið svona lengi? 

Við héldum, að þið mynduð ekki koma heim aftur“. En 

faðir þeirra var mjög glaður, því að hann hafði tekið það 

sárt að skilja þau ein eftir úti í skóginum. 

Ekki löngu síðar varð aftur mikill skortur í landinu. Og 

eina nóttina heyrðu börnin, að stjúpmóðir þeirra sagði við 

pabba þeirra: „Nú er allur matur búinn aftur. Við eigum 

aðeins eftir hálft brauð, og þá er það gamanið á enda. Við 

114 

kalt. Hans og Gréta báru því saman stóreflis hrúgu af 

greinum. Síðan kveiktu þau eldinn, og er hann tók að 

skíðloga, sagði konan: „Jæja, börnin góð, nú skuluð þið 

leggjast nálægt eldinum og hvíla ykku , meðan við förum 

lengra inn í skóginn og tínum brenni. Þegar við erum 

búin að því, skal ég koma og sækja ykkur“. 

Hans og Gréta settust við eldinn, og þegar kominn var 

miður dagur, átu þau brauðsneiðarnar sínar, og þar eð þau 

heyrðu axarhögg, héldu þau, að faðir þeirra væri á næstu 

grösum. En það voru ekki axarhögg, heldur grein, sem 

hann hafði bundið við fúið tré til þess að hún skyldi slást 

í vindinum. Þau biðu svo lengi, aðloks lokuðust augu 

þeirra af þreytu, og þau sofnuðu. Þegar þau vöknuðu 

aftur, var orðið aldimmt, og Gréta fór að gráta og sagði: 

„Hvernig eigum við að komast út úr skóginum?“ En 

Hans reyndi að hugga hana og sagði: „Við skulum doka 

við um stund, þar til tunglið kemur upp, og þá munum 

við brátt finna hina réttu leið“. 

Tunglið kom upp og Hans tók systur sína við hönd sér og 

fylgdi steinvölunum, sem glampaði á í tunglskininu og 

vísuðu þeim veginn. Þau gengu alla nóttina, og í birtingu 

um morguninn komu þau örþreytt heim til sín. Þau drápu 

á dyr, og þegar konan kom út og sá þau, hrópaði hún: 

„Óþekktarangarnir ykkar, því sváfuð þið svona lengi? 

Við héldum, að þið mynduð ekki koma heim aftur“. En 

faðir þeirra var mjög glaður, því að hann hafði tekið það 

sárt að skilja þau ein eftir úti í skóginum. 

Ekki löngu síðar varð aftur mikill skortur í landinu. Og 

eina nóttina heyrðu börnin, að stjúpmóðir þeirra sagði við 

pabba þeirra: „Nú er allur matur búinn aftur. Við eigum 

aðeins eftir hálft brauð, og þá er það gamanið á enda. Við 



115 

verðum að senda börnin burtu. Við förum með þau lengra 

inn í skóginn, svo að þau rati ekki heim aftur. Það er eina 

ráðið fyrir okkur til að komast af“. 

En maður hennar var dapur í bragði: „Það er betra, að við 

deilum síðasta bitanum með börnunum“. En kona hans 

vildi ekki heyra neitt slíkt, og ásakaði hann og ávítti 

endalaust. Sá sem segir A, verður líka að segja B. Og 

fyrst hann hafði einu sinni fallist á tillögur hennar, varð 

hann að gera það aftur. 

En börnin höfðu hlustað á samtal þeirra, því að þau voru 

vakandi, og er hjónin fóru að sofa, fór Hans á fætur til 

þess að tína steinvölur. En konan hafði lokað húsinu, svo 

að hann komst ekki út. En hann huggaði Grétu og sagði: 

„Gráttu ekki, reyndu að sofa, guð mun ekki sleppa 

höndinni af okkur“. Snemma morguninn eftir kom stjúpa 

þeirra og rak þau upp úr rúminu og gaf þeim sína 

brauðsneiðina hvoru og mun minni en í fyrra skiptið. Á 

leiðinni braut Hans sína brauðsneið í vasa sínum, nam 

öðru hverju staðar og lét einn og einn mola falla á 

götuna. „Hans, hví ertu alltaf að stansa og líta í kringum 

þig?“ spurði faðir hans. „Haltu þig á götunni“. „Ég er að 

líta eftir litlu dúfunni minni“, svaraði Hans. „Flón!“ sagði 

konan, „það er ekki dúfa, heldur aðeins sólin, sem skín á 

reykháfinn“. En Hans hélt áfram að láta brauðmolana 

falla, um leið og hann gekk. 

Konan fór með börnin langt inn í skóginn, þangað sem 

þau höfðu aldrei komið áður. Hún kveikti stórt bál og 

sagði við þau: „Setjist hérna og hvílið ykkur, og þegar 

þið verðið þreytt, getið þið fengið ykkur dálítinn blund. 

Við förum inn í skóginn til þess að höggva eldivið, og í 
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kvöld, þegar verkinu er lokið, komum við aftur og 

sækjum ykkur“. 

Um miðdegisleytið skipti Gréta brauðinu á milli sín og 

Hans, því að hann hafði mulið alla brauðsneiðina sína 

niður í götuna. Síðan fóru þau að sofa. En það leið að 

kvöldi, og enginn kom til að sækja börnin, og þegar 

komin var dimm nótt, vöknuðu þau, og Hans huggaði 

systur sína og sagði: „Bíddu róleg, Gréta, þar til tunglið 

kemur upp.“ Og þau lögðu af stað, en þau gátu ekki séð 

brauðmolana, því að allur fuglaskarinn, sem heima átti í 

skóginum, hafði étið þá upp. En Hans hélt áfram að róa 

systur sína með því, að þau myndu áreiðanlega rata fyrir 

því. En það gerðu þau nú ekki, og þau gengu og gengu 

alla nóttina og daginn eftir, og aldrei komu þau út úr 

skóginum. Og þau urðu svo svöng, því að þau höfðu 

ekkert til að borða nema berin, sem þau fundu á 

runnunum. Loks urðu þau svo þreytt, að þau gátu ekki 

dregist áfram lengur, og lögðust þau þá niður undir tré 

einu og fóru að sofa. 

Nú var kominn þriðji morguninn, frá því þau fóru að 

heiman, og enn héldu þau áfram á ganga. En þau gengu 

aðeins lengra og lengra inn í skóginn, og Hans sá fram á, 

að ef hjálp bærist ekki mjög bráðlega, myndu þau deyja 

úr hungri. 

Um hádegisbilið sáu þau, hvar snjóhvítur, fallegur fugl 

sat á trjágrein, og hann söng svo unaðslega, að þau námu 

staðar til að hlusta á hann. Hann hóf sig brátt til flugs, 

breiddi út vængina og flaug á brott. Og þau eltu hann, þar 

til þau komu að kofa einum, sem hann settist á. Og er þau 

komu nær, sáu þau að kofinn var búinn til úr brauði og 

fínum kökum, og gluggarúðurnar voru úr hvítasykri.  
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„Hér förum við inn“, sagði Hans, „og fáum okkur vel að 

borða. Ég ætla að borða hluta af þakinu, og þú borðar 

gluggana. Heldurðu, að þeir séu ekki sætir á bragðið?“ 

Og Hans teygði sig upp og braut dálítinn hluta úr þakinu 

til að vita, hvernig það bragðaðist, en Gréta gekk að 

glugganum og tók að gæða sér á honum. Þá heyrðist 

hljómfögur rödd innan úr kofanum: „Tip-tap, tip-tap, 

hver er að fitla við hurðina mína?“ Og börnin svöruðu: 

„Vindurinn, vindurinn, sonur himinsins“. Og þau héldu 

áfram að borða án þess að vera trufluð. Hansi fannst 

þakið einkar gott á bragðið og braut sér því stóran bita af 

því, en Gréta braut stóra, kirnglótta rúðu úr einum 

glugganum og settist niður með hana og gæddi sér á 

henni. 

Í þeim svifum opnuðust dyrnar, og út kom gömul kona, 

sem gekk við hækjur. Þau Hans og Gréta urðu svo hrædd, 

að þau misstu niður allt góðgætið, sem þau héldu á. En 

gamla konan kinkaði kolli til þeirra og sagði: „Ó, blessuð 

börn, hvernig stendur á því, að þið eruð komin hingað? 

Komið inn og dveljið hjá mér, ykkur skal ekki verða gert 

neitt mein“: 

Og hún tók þau bæði við hönd sér og leiddi þau inn í 

kofann. Hin ljúffengasta máltíð var á borð borin, 

pönnukökur og mjólk, sykur, epli og hnetur. Og í innra 

herberginu voru tvö lítil og falleg uppbúin rúm með 

hvítum ábreiðum, þar sem Hans og Gréta lögðust til 

hvíldar, og þeim fannst, sem þau væru komin i himnaríki. 

Gamla konan var fjarska góð við þau, en í rauninni var 

hún vond norn, sem afvegaleiddi börnin og byggði 

fallega brauðhúsið til þess að lokka þau. En er hún hafði 

þau á valdi sínu, drap hún þau, sauð þau og gerði sér úr 

þeim gómsætan veislukost. Nornir hafa rauð augu og geta 
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ekki séð sérlega langt. En þær eru þefvísar eins og 

villidýr, svo að þær vita, þegar börn eru í nánd. Þegar 

Hans og Gréta nálguðust hús nornarinnar, hló hún illilega 

og sagði: „Þarna koma tvö, og þau skulu ekki sleppa“. 

Og snemma um morguninn, áður en þau vöknuðu, fór 

hún inn til þeirra og sá, hve vært þau sváfu og hve 

kennarnar á þeim voru bústnar og rjóðar, og hún tautaði: 

„Þetta verður góður biti“. 

Síðan tók hún Hans og lokaði hann inni í dálitlu búri með 

grindahurð fyrir. Og þó að hann æpti hástöfum, stoðaði 

það ekkert. Því næst hristi hún Grétu, þar til hún vaknaði, 

og sagði: „Hafðu þig á fætur, letinginn þinn, og sæktu 

vatn handa mér, því að ég ætla að elda nokkuð gott handa 

bróður þínum, sem verður að sitja þarna í búrinu og verða 

feitur. Þegar hann er orðinn nógu feitur, ætla ég að éta 

hann“. Gréta fór að skæla, en það var tilgangslaust, því 

að nornin lét hana gera það, sem hún sagði henni. Var nú 

eldaður góður matur handa Hansi, en Gréta fékk ekkert 

nema eina krabbakló. 

Á hverjum morgni kom vonda nornin að búrinu og sagði: 

„Hans, réttu út fingurinn, svo ég geti fundið, hvort þu ert 

farinn að fitna“. En Hans rétti bein út á milli rimlanna, og 

nornin, sem var gömul og farin að sjá mjög illa, hélt, að 

þetta væri fingurinn á honum og var steinhissa á því, 

aðhann skyldi ekki fitna Þegar mánuður var liðinn og 

Hans braggaðist ekkert, missti hún þolinmæðina og vildi 

ekki bíða lengur. „Gréta“, kallaði hún gremjulega, „sæktu 

vatn í skyndi, hvort sem Hans er feitur eða magur, ætla 

ég að drepa hann í dag og sjóða hann“. 

Ó, hvað litla systir hans var sorgmædd, þegar hún var 

neydd til þess að sækja vatnið, og tárin runnu í lækjum 
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niður kinnarnar. „Góði guð, hjálpaðu okkur nú!“ hrópaði 

hún. „Hefðum við aðeins verið rifin í sundur af 

villidýrum í skóginum, þá hefðum við þó fengið að deyja 

saman“. „Hættu þessum hávaða, skinnið mitt, hann 

kemur þér ekki að neinu gagni!“ 

Gréta varð því neydd til þess að fylla stóra ketilinn 

snemma um morguninn og kveikja undir honum. „Fyrst 

skulum við nú samt baka“ sagði nornin. „Ég er búin að 

hita ofninn og hnoða deigið“. Með þessum orðum ýtti 

hún Grétu að ofninum, þar sem bjarta logana lagði út. 

„Skríddu inn“, sagði nornin, „og vittu, hvort hann er 

orðinn nógu heitur“. 

En hún ætlaði að loka Grétu litlu inni í ofninum og 

steikja hana, svo að hún gæti étið hana um leið og Hans. 

En Gréta skildi, hvað hún ætlaði sér, og sagði: „Ég veit 

ekki, hvernig á að fara að því. Hvernig á ég að komast 

inn í hann?“ 

„Heimskingi“, sagði gamla nornin, „opið er nógu stórt. 

Sjáðu, ég gæti meira að segja komist inn í hann!“ Og hún 

gekk að ofninum og stakk höfðinu inn í hann. Þá hrinti 

Gréta henni beint inn í ofninn, skellti aftur járnhurðinni 

og setti slána fyrir. Síðan hljóp hún út og lofaði vondu 

norninni að brenna til ösku. 

Síðan hljóp hún til bróður síns, opnaði hurðina á búrinu 

og kallaði: „Okkur er borgið, Hans, gamla nornin er 

dauð!“ 

Hans flaug eins og fugl út úr búrinu sínu, er búið var að 

opna dyrnar, og þau voru svo glöð, að þeu féllu hvort um 

hálsinn á öðru og kysstust aftur og aftur. Og nú þegar þau 

þurftu ekkert að óttast lengur, fóru þau inn í kofa 
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„Heimskingi“, sagði gamla nornin, „opið er nógu stórt. 
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þurftu ekkert að óttast lengur, fóru þau inn í kofa 
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nornarinnar, þar sem voru kassar og kistur í hverju horni, 

barmafullar af perlum og gimsteinum. 

„Þetta er nú betra en steinvölurnar heima“, sagði Hans og 

fyllti vasa sína. Og Gréta hugsaði: „Ég ætla að koma með 

fáeina heim líka“, og fyllti svuntuna sína. „Nú verðum 

við að fara“, sagði Hans, „og komast sem fyrst út úr 

þessum galdraða skógi“.  

En er þau höfðu gengið í tvær klukkustundir, komu þau 

að breiðri á. „Við komumst ekki yfir“, sagði Hans. „Ég sé 

hvergi brú“. 

„Og það er ekki heldur neinn bátur“, sagði Gréta, „en 

þarna syndir hvít önd, ég ætla að biðja hana að flytja 

okkur yfir“. Og Gréta litla fór að syngja: 

„Öndin mín, 

öndin trú, 

hér erum við komin 

Hans og Gréta. 

Fyrst hvorki er bátur né brú 

biðjum við þig að hjálpa okkur nú. 

Hvort muntu geta, 

hvort muntu vilja og geta?“ 

Þá kom öndin til þeirra, og Hans settist á bakið á henni, 

og bað systur sína að setjast fyrir aftan sig. „Nei“, sagði 

Gréta, „það verður of þungt fyrir öndina góðu, hún 

verður að fara með annað okkar í einu“. Þetta gerði góði, 

litli fuglinn, og þegar þau voru komin bæði heilu og 

höldnu yfir og höfðu gengið spölkorn, komu þau í skóg, 

sem þau könnuðust mætavel við, því að þar þekktu þau 

hvert tré og hverja hæð, og bráðulega sáu þau heim til 

sín. 
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Þau tóku nú sprettinn og stönsuðu ekki fyrr en þau voru 

komin inn í húsið. Þar féllu þau um hálsinn á föður 

sínum. Hann hafði ekki litið glaðan dag, síðan hann skildi 

börnin sín eftir úti í skóginum. Og nú var konan hans 

dáin. Gréta hristi svuntuna sína, og allar perlurnar og 

gimsteinarnir hrundu á gólfið, og Hans stráði einni 

hnefafyllinni af annarri úr vösum sínum. Og nú voru allar 

sorgir á enda, og þau lifðu saman hamingjusöm og ánægð 

í skógarkofanum sínum. 

(Einu sinni var-: stóra ævintýrabókin, 1979:108) 

Sagan af Hringi kóngssyni 

Einu sinni voru kóngur og drottning í ríki sínu. Þau áttu 

sér eina dóttur sem Ingibjörg hét og einn son er Hringur 

hét. Hann var hugdirfskuminni en tignir menn gerðust á 

þeim tíma og enginn var hann íþróttamaður. Þegar hann 

var tólf ára reið hann á skóg með mönnum sínum einn 

góðan veðurdag að skemmta sér. Þeir ríða lengi þar til 

þeir sjá hind eina með gullhring um hornin. Kóngsson 

vill ná hindinni ef kostur væri. Þeir veita henni eftirför og 

ríða hvíldarlaust þangað til allir eru búnir að sprengja 

hesta sína og loks springur hestur kóngssonar líka. Þá 

laust yfir þoku svo svartri að þeir gátu ekki séð hindina. 

Voru þeir þá komnir mjög langt frá öllum 

mannabyggðum og vildu fara að halda heim á leið aftur 

en voru farnir að villast. Gengu þeir nú allir samt það 

sem horfði þangað til hverjum fór að þykja sinn vegur 

réttur. Skildu þeir þá og fór sinn í hverja áttina. 

Nú er að segja frá kóngssyni að hann er villtur eins og 

hinir og ráfar eitthvað í ráðleysu þangað til hann kemur í 

dálítið rjóður skammt frá sjó. Þar sér hann hvar kona situr 
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á stóli og tunna mikil stendur þar hjá henni. Kóngsson 

gengur til konunnar og heilsar henni kurteislega. Hún 

tekur þæglilega kveðju hans. Þá verður honum litið ofan í 

tunnuna og sér hvar óvenjulega fallegur gullhringur 

liggur á tunnubotninum. Kviknar þá hjá honum ágirnd á 

hringnum og getur ekki haft af honum augum. Þetta sér 

konan og segist sjá að hann hafi hug á gullinu sem sé í 

tunnunni. Hann segir svo vera. Hún segir að hann megi 

eiga það ef hann vilji vinna til að ná því. Hann þakkar 

henni fyrir og segir að það sé nú minnst vert að ná því. 

Fer hann þá að teygja sig ofan í tunnuna, er honum virtist 

ekki djúp, og ætlar að verða fljótur að taka hringinn en 

tunnan dýpkaði eftir því sem hann seildist lengra. Þegar 

hann var kominn hálfur inn af barminum stendur konan 

upp, stingur honum á höfuðið ofan í tunnuna og segir að 

hann skuli þá gista þarna. Síðan slær hún botn í tunnuna 

og veltir henni fram á sjó. Kóngssyni þykir nú illa komið 

fyrir sér. Hann finnur að tunnan flýtur eitthvað frá landi 

og veltist lengi í öldunum, en ekki vissi hann hvað marga 

daga, þangað til hann finnur að hún naggrar við klöpp. 

Glaðnar þá dálítið yfir kóngssyni því hann hugsar að 

þetta muni vera land heldur en sker. Honum kemur nú til 

hugar að reyna að spyrna botninum úr tunnunni því hann 

var dálítið syndur. Hann ræður þetta af þó hann hins 

vegar væri hræddur um slæma landtöku. En það var öðru 

nær því sléttar klappir voru þar við sjóinn svo honum 

gekk vel að komast á land en há björg voru fyrir ofan. 

Vill hann nú komast eitthvað upp frá sjónum þótt torsótt 

sýndist og gengur stundarkorn fram með björgunum þar 

til hann fer að reyna að klifra upp og tekst honum það um 

síðir. Þegar hann var kominn upp litast hann um og sér að 

það er ey sem hann er í kominn. Hún er skógi vaxin og 
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frjósöm og sá hann þar vaxa epli, góð átu. Þótti honum 

þarna skemmtilegt að því er landið snerti. 

Þegar hann hafði verið þar nokkra daga heyrði hann eitt 

sinn hark mikið í skóginum. Varð hann þá ákaflega 

hræddur og hljóp í skóginn til að reyna að fela sig. Hann 

sér nú hvar risi kemur með viðarsleða og stefnir á hann. 

Hann hafði þá engin önnur ráð en að fleygja sér niður þar 

sem hann stóð. Þegar risinn fann hann stóð hann dálitla 

stund kyrr og horfði á kóngsson. Síðan tók hann hann í 

fang sér, bar hann heim til sín og var honum óvenjulega 

góður. Gefur hann nú sveininn kerlingu sinni er nær því 

var karlæg. Kvaðst hann hafa fundið barn þetta í 

skóginum og skyldi hún hafa það til vika í kringum sig. 

Kerlingu þótti ósköp vænt um þetta og fór að klappa 

kóngssyni með miklum blíðmælum. Hann dvelst nú 

þarna hjá þeim og er þeim mjög þægur og eftirlátur í öllu 

er þau beiddu hann enda voru þau honum hvern daginn 

öðrum betri. Einn dag fer risinn með hann og sýnir 

honum í allar hirslur sínar nema í eldaskálann. Af þessu 

kom forvitni i kóngsson til að sjá í eldaskálann því hann 

hugsaði þar væri einhver fáséð gersemi inni. Einn dag 

þegar risinn var farinn á skóg fer kóngsson og ber sig að 

ná upp eldaskálanum og kemur hurðinni í hálfa gátt. Sér 

hann þá að eitthvert kvikindi hristir sig, hleypur fram 

eftir gólfinu og talar eitthvað. Kóngsson hrekkur nú 

öfugur frá hurðinni, skellir henni aftur og pissar í 

buxurnar af hræðslu. Þegar heldur fór að renna af honum 

hræðslan ræður hann til aftur því hann hafði gaman af að 

heyra hvað það segði en það fór á sömu leið fyrir honum 

sem fyrr. Honum sárnar nú við sjálfan sig og harkar af 

sér sem hann kann. Hann ræður þá til í þriðja sinn, lýkur 

upp skálanum og ber sig að standa við. Sér hann þá að 
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þetta er hundur sem talar enn til hans og segir, „Kjóstu 

mig, Hringur kóngsson.“ Hann flýtir sér nú burt 

lafhræddur og hugsar með sér: „Ekki er hérna mikil 

gersemi,“ en annars vegar varð honum það minnisstætt 

sem hann heyrði í skálanum. 

Þess er ekki getið hvað lengi hann var þarna hjá risanum 

en einn dag kemur risinn til hans og segist nú vilja koma 

honum til lands úr eynni því hann kveðst eiga skammt 

eftir ólifað. Þakkar hann nú kóngssyni fyrir góða 

þjónustu og segir að hann skuli kjósa sér einhvern hlut úr 

eigu sinni því hann skuli eflaust fá það sem hann girnist. 

Hringur þakkar honum kærlega og segist ekki eiga hjá 

honum borgun fyrir viðvik sín þar þau væru þess ekki 

verð en fyrst hann vilji gefa sér nokkuð þá kjósi hann það 

sem sé í eldaskálanum. Risanum varð bilt við og mælti: 

„Þar kaustu hægri hönd af dyrgju minni en þó má ég eigi 

brigða orð mín.“ Síðan fer hann og sækir hundinn. Þegar 

hundurinn kemur með mikilli ferð og feginleika verður 

kóngsson hræddur svo að hann átti nóg með að harka af 

sér að eigi bæri á því. Síðan fer risinn með hann til 

sjávar. Þar sá hann steinnökkva sem ekki var stærri en 

svo að hann naumast bar þá báða og hundinn. En er þeir 

eru komnir til lands kveður risinn Hring vinsamlega og 

segir að hann megi eiga það sem sé í eynni eftir sinn dag 

og vitja þess að liðnum hálfum mánuði því þau verði þá 

dauð. Kóngsson þakkar honum vinsamlega, bæði fyrir 

þetta og annað gott undanfarið. 

Risinn fór nú heimleiðis en kóngsson gekk eitthvað upp 

frá sjónum. Hann þekkti ekki landið sem hann var 

staddur á en þorði ekki að tala neitt til hundsins. Þegar 

hann er búinn að ganga þegjandi um hríð þá talar 

hundurinn til hans og segir: „Ekki þykir mér þú vera 

124 
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forvitinn að þú skulir ekki spyrja mig að nafni.“ 

Kóngsson ber sig þá að segja: „Hvað heitirðu?“ 

Hundurinn segir: „Þér er best að kalla mig Snata-Snata. 

En nú komum við heim að einu kóngsríki og skaltu biðja 

kóng veturvistar og að hann ljái þér lítið herbergi fyrir 

okkur báða.“ Kóngssyni fer nú að minnka hræðslan við 

hundinn. Hann kemur heim að kóngsríki og biður kóng 

veturvistar. Kóngur tók þvi vel. Þegar kóngsmenn sáu 

hundinn tóku þeir að hlæja og gera sig líklega til að erta 

hann Þegar kóngsson sá það sagði hann: „Ég vil 

ráðleggja ykkur að glettast ekki við hundinn minn, þið 

kunnið að hafa illt af því.“ Þeir sögðu að sér virtist hann 

jafnlíklegur til hvors tveggja. Hringur fær nú herbergi sér 

hjá kóngi eins og ráð var fyrir gert á leiðinni. Þegar hann 

hefur verið með kóngi nokkra daga fer honum að þykja 

mikið til hans koma og virðir hann öðrum fremur. 

Ráðgjafi einn var með kóngi sem Rauður hét. Þegar hann 

sá að kóngur tók að virða Hring öðrum fremur kom í 

hann öfund. Einn dag kemur Rauður að máli við kóng og 

segist ekki vita hvernig því dálæti sé varið sem hann hafi 

á manni þessum hinum nýkomna, hann hafi þó engar 

íþróttir sýnt þar frekar en aðrir. Kóngur segir skammt 

síðan hann hafi komið. Rauður segir að hann skuli nú á 

morgun láta þá fara báða og höggva skóg og vita hvor 

þeirra verði mikilvirkari. Þetta heyrði Snati-Snati og 

sagði Hringi. Ræður hann nú Hringi til að biðja kóng að 

ljá sér tvær axir svo að hann hefði aðra til taks ef hin 

kynni að brotna. Morguninn eftir biður kóngur þá Hring 

og Rauð að höggva fyrir sig skóg. Þeir taka því vel. 

Hringur fær tvær axir og svo fer sinn í hvora áttina. Þegar 

Hringur er kominn út í skóginn tekur Snati öxina og fer 

að höggva með kóngssyni. Um kvöldið kom kóngur að 
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líta yfir dagsverk þeirra eins og Rauður hafði lagt fyrir. 

Var þá viðarköstur Hrings meira en helmingi stærri. 

Kóngur mælti þá: „Þetta grunaði mig að Hringur mundi 

engin mannleysa vera og hef ég aldrei séð þvílíkt 

dagsverk“ Varð nú Hringur í miklu meiri metum hjá 

kóngi eftir en áður. 

Rauður þoldi mjög illa yfir þessu. Einn dag kemur hann 

til kóngs og segir: „Fyrst Hringur þessi er slíkur 

íþróttamaður sem hann er þykir mér þú mega biðja hann 

að drepa blótneytin hérna á skóginum og flá þau sama 

dag en færa þér hornin og húðirnar að kvöldi.“ Kóngur 

mælti: „Sýnist þér slíkt ekki forsending þar eð þau eru 

mannskæð og enginn hefur enn komið er þorað hafi að 

ganga á móti þeim?“ Rauður segir hann hafi þá ekki 

nema eitt líf að missa. Það sé gaman að reyna 

karlmennsku hans og kóngur hafi þá heldur orsök til að 

tigna hann ef hann vinni þau. Kóngur lætur nú til leiðast 

fyrir þrámælgi Rauðs, þótt honum væri það nauðugt, og 

einn dag biður hann Hring að fara og drepa fyrir sig 

nautin sem þar séu í skóginum og færa sér af þeim hornin 

og húðirnar að kvöldi. Hringur vissi ekki hvað ill nautin 

voru viðureignar og tekur vel máli kóngs. Fer hann nú 

þegar af stað. Rauður verður nú glaður við því hann taldi 

Hring þegar dauðan. Þegar Hringur kemur í augsýn 

nautanna koma þau öskrandi á móti honum. Var annað 

hræðilega stórt en hitt minna. Hringur verður ákaflega 

hræddur. Þá segir Snati: „Hvernig líst þér nú á?“ „Illa,“ 

segir kóngsson. Snati segir: „Ekki er um annað að gera 

fyrir okkur en að ráðast að þeim ef vel á að fara og skaltu 

ganga móti litla nautinu en ég á móti hinu.“ Í sama bili 

hleypur Snati að stóra bola og er ekki lengi að vinna 

hann. Kóngsson gengur skjálfandi móti hinum og þegar 
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Snati kemur þá var nautið búið að leggja Hring undir. 

Var hann nú ekki seinn að hjálpa húsbónda sínum. Síðan 

flógu þeir sitt nautið hvor en þegar Snati var búinn að flá 

stóra nautið var Hringur vart búinn að hálfflá hitt. Um 

kvöldið þegar þeir voru búnir að þessu treysti kóngsson 

sér ekki til að bera hornin öll og báðar húðirnar svo Snati 

segir honum að fleygja því á hrygg sér heim undir 

borgarhliðið. Kóngsson þiggur þetta og lætur allt á 

hundinn nema húðina af minna nautinu. Hana rogast 

hann sjálfur með. Skilur hann þar allt eftir við 

borgarhliðið, gengur fyrir kóng og biður hann ganga með 

sér þangað, afhendir hann honum nú húðirnar og hornin 

af nautunum. Kóngur undrast mikillega hetjuskap hans 

og segir engan hans líka vera munu. Þakkar hann honum 

innilega fyrir verkið. Eftir þetta setur kóngur hann hið 

næsta sér. Virtu allir hann mikils og héldu hina mestu 

hetju og jafnvel gat nú ekki Rauður mótmælt því en fór 

þó alltaf versnandi í þeim ásetningi að ráða hann af 

dögum. 

Eitt sinn kemur honum gott ráð í hug. Gengur hann því 

fyrir kóng og kveðst þurfa að tala nokkuð við hann. 

Kóngur spyr hvað það sé. Rauður segir að sér hafi nú 

dottið í hug gullskikkjan góða, gulltaflið góða og 

lýsigullið góða sem kóngur hafi misst hérna um árið. 

Kóngur biður hann að minnast ekki á það. Rauður spyr 

hvort kóngi muni ekki lítast sama og sér. Kóngur spyr 

hvað það sé. Rauður segist sjá að Hringur sé 

afbragðsmaður og halda að honum vinnist allt. Hafi sér 

því komið til hugar að ráða kóngi að biðja hann að leita 

uppi þessa dýrgripi og vera kominn með þá fyrir jólin. 

Skuli hann lofa honum dóttur sinni í staðinn. Kóngur 

segir sér þyki í alla staði ósæmilegt fyrir sig að inna að 
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slíku við Hring þegar hann geti þá ekki vísað honum til 

þeirra. Rauður lætur sem hann heyri ekki undanfærslu 

kóngs en telur sífellt um fyrir honum þangað til kóngur 

lætur að orðum hans. Þegar mánuður var til jóla þá var 

það einn dag að kóngur kemur að máli við Hring og 

segist ætla að biðja hann stórrar bónar. Hringur spyr hver 

hún sé. Kóngur segir: „Hún er sú að sækja fyrir mig 

gullskikkjuna mína góðu, gulltaflið mitt góða og 

lýsigullið mitt góða sem stolið var frá mér hérna um árið. 

Ef þú getur fært mér þetta fyrir jólin skal ég gefa þér 

dóttur mína.“ Hringur mælti: „Hvar ætti ég helst að 

leita?“ Kóngur mælti: „Þú verður að segja þér það sjálfur 

því ég veit það ekki.“ Hringur gengur nú burt frá kóngi 

og er hljóður í skapi því hann þóttist í vanda staddur en 

þótti þó á hinn bóginn ágætt að eiga von á kóngsdóttur. 

Snati sér nú að húsbóndi hans er ráðafár og segir því við 

hann að hann skuli ekki leggjast það undir höfuð sem 

kóngur hafi beðið hann en sínum ráðum skuli hann fylgja 

því ella muni hann verða í vandræðum staddur. Kóngsson 

hlýðir þessu og fer að búast til ferðar. Síðan gengur hann 

inn fyrir kóng og kveður hann. Þegar Hringur er genginn 

út aftur frá kóngi þá segir Snati: „Nú skaltu fyrst fara hér 

um sveitina í kring og fá þér svo mikið salt sem þú 

getur.“ Kóngsson gerir þetta og fær svo mikið af salti að 

hann getur ekki borið. Snati segir að hann skuli fleygja 

pokanum á hrygg sér. Hringur gerir það. Nú var komið 

að jólum. Hundurinn rennur alltaf á undan kóngssyni 

þangað til þeir koma undir ein björg. „Hér verðum við að 

fara upp,“ segir Snati. „Ekki held ég það verði neinn 

hægðarleikur.“ segir kóngsson. „Haltu fast í rófu mína,“ 

segir Snati. Síðan stekkur Snati með Hring í rófunni upp 

á neðsta stallinn og fær Hringur þá svima. Svo stekkur 
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Snati með hann upp á annan stallinn. Er þá nærri liðið 

yfir Hring. Í þriðja sinn stekkur hann með hann upp 

björgin. Er þá alveg liðið yfir Hring. Eftir litla stund 

raknar hann við. Ganga þeir stundarkorn eftir sléttum 

völlum þar til þeir koma að einum helli. Þá var 

aðfangadagskvöld jóla. Þeir gengu upp á hellinn og fundu 

þar glugga. Sáu þeir þar inn um fjögur flögð liggja 

sofandi viðeld og stóran grautarpott uppi yfir. „Nú skaltu 

sá öllu saltinu ofan í grautarpottinn,“ segir Snati. Hringur 

gerir það og að því búnu vakna flögðin. Gamla kerlingin 

er var óttalegust þeirra allra, fer nú fyrst að smakka á 

grautnum og segir: „Nú er grauturinn saltur, hvernig 

stendur á því? Ég sem seyddi mjólkina úr fjórum 

kóngaríkjum í gær og nú er hann þó saltur.“ 

Samt fara nú flögðin að sleikja grautinn og þykir gott en 

þegar þau eru búin þyrstir kerlingu svo mjög að hún þolir 

ekki við. Biður hún þá dóttur sína fara út og sækja sér 

vatn í móðuna sem þar var skammt frá. „Ég fer ekki,“ 

segir hún, „nema þú ljáir mér lýsigullið góða.“ „Þó ég 

drepist færðu það ekki,“ segir kerling. „Drepstu þá,“ segir 

stelpan. „Farðu þá, stelpan þín, og taktu það og flýttu þér 

svo með vatnið,“ segir kerling. Stelpan tekur gullið og 

hleypur út með það. Glampar þá af því um völlinn. Þegar 

hún kemur að móðunni leggur hún sig ofan að vatninu og 

fer að drekka. En á meðan hlaupa þeir ofan af glugganum 

og stinga henni á hausinn ofan í móðuna. Kerlingu tekur 

nú að leiðast eftir drykknum og segir að stelpan hafi nú 

farið að hoppa með lýsigullið um völlinn. Segir hún þá 

viðson sinn: „Farðu og sæktu mér vatnssopa.“ „Ég fer 

ekki,“ segir hann, „nema ég fái gullskikkjuna góðu.“ „Þó 

ég drepist þá færðu hana ekki,“ segir kerling. „Drepstu 

þá,“ segir hann. „Farðu þá, strákur, og taktu hana en flýta 
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máttu þér með vatnið,“ segir kerling. Hann fer nú í 

skikkjuna og þegar hann kemur út glampaði af henni svo 

hann sá til að ganga. Hann kemur nú að móðunni og fer 

að drekka sem systir hans. Í því hlupu þeir Hringur að 

honum, færðu hann úr skikkjunni og fleygðu honum í 

móðuna. Kerling þolir nú ekki við fyrir þorsta og biður 

karl sinn að sækja sér að drekka. Segir hún að krakkarnir 

hafi sjálfsagt fariðað hoppa og leika sér úti eins og sig 

hafi grunað þó hún hefði farið að gegna kvabbinu úr 

þeim, óhræsunum þessum. „Ég fer ekki,“ segir karlinn, 

„nema þú ljáir mér gulltaflið góða.“ „Þó ég drepist þá 

færðu það aldrei,“ segir kerling. „Ég held þú megir þá 

fara,“ segir karlinn, „fyrst þú vilt ekki vinna til að gera 

svona litla bón fyrir mig.“ „Taktu það þá, afmánin þín, 

fyrst þú ert eins og krakkarnir,“ segir kerling. Karl fer nú 

út með gulltaflið, gengur að móðunni og fer að drekka. 

Með það koma þeir, taka af honum taflið og stinga 

honum í móðuna en áður en þeir eru komnir upp á hellinn 

aftur kemur karltötrið afturgenginn úr móðunni. Snati 

hleypur þegar móti honum og Hringur ræðst á hann líka, 

þó með hálfum huga, og eftir harða glímu geta þeir unnið 

hann í annað sinn. En þegar þeir koma upp á gluggann þá 

sjá þeir að kerling er farin að akast fram eftir gólfinu. Þá 

segir Snati: „Nú er okkur annaðhvort að gera að fara inn 

og reyna til að vinna á henni því ef hún kemst út þá 

verður hún óvinnandi því þetta er hið versta flagð sem til 

er og á hana bítur ekkert járn. Skal nú annar okkar ausa á 

hana sjóðandi graut úr pottinum en hinn skal klípa hana 

með glóandi járni.“ Þeir fara nú inn. Þegar kerling sá 

Snata talar hún til hans og segir: „Þú ert þá kominn, 

Hringur kóngsson, þú munt hafa séð fyrir bónda mínum 

og börnum.“ Þykist Snati nú vita að kerling muni ætla að 
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fara að leggja á þá og veður að henni með glóandi járnið 

úr eldinum en hinn eys hvíldarlaust á hana grautnum og 

með þessum hætti gátu þeir um síðir banað henni. Síðan 

brenndu þeir karlinn og hana til ösku. Eftir það könnuðu 

þeir hellinn og fundu nóg gull og gersemar. Það 

dýrmætasta af þessu fluttu þeir með sér fram á björgin og 

gengu þar frá því. Síðan hröðuðu þeir ferð sinni heim til 

kóngs með dýrgripi hans. 

Seint á jólanóttina gengur nú Hringur í höllina og 

afhendir kóngi dýrgripi hans. Kóngur varð frá sér numinn 

af gleði og undrast hversu ágætur Hringur er í öllum 

íþróttum og visku. Hefur hann nú miklu meira við hann 

en áður, fastnar hann honum nú dóttur sína og skyldi 

veislan fara fram um hátíðina. Hringur þakkar kóngi 

kurteislega, bæði fyrir þetta og annað gott. Þegar hann 

hefur borðað og drukkið í höllinni gengur hann til hvíldar 

í herbergi sínu. Snati segist nú ætla að biðja hann að lofa 

sér að liggja í sænginni í nótt en hann skuli aftur vera í 

bælinu sínu. Hringur segir það velkomið og að hann eigi 

meira skilið af sér en því nemi. Snati fer nú upp í 

sængina. Eftir stutta stundu liðna kemur hann aftur og 

segir kóngssyni að fara upp í en hann skuli muna sig um 

að hræra við engu í sænginni.  

Nú víkur sögunni til Rauðs. Hann kemur inn í höllina og 

sýnir kóngi hægri handlegg sinn handarlausan og segir að 

hann skuli sjá hvaða mannkosti tengdasonur hans 

tilvonandi hafi til að bera og þetta hafi hann gert sér 

öldungis saklausum. Kóngur varð afar reiður og segist 

bráðum skuli komast að því sanna. Ef Hringur hafi 

höggvið af honum saklausum höndina þá skuli hann 

hengjast en sé það ekki þá hljóti Rauður að deyja. 

Kóngur kallar nú Hring fyrir sig og spyr hvað til þess hafi 
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komið að hann skyldi höggva af Rauð höndina eða hvort 

Rauður hafi eigi verið saklaus. Snati var búinn að segja 

Hringi hver valdur mundi vera að því er við bar um 

nóttina. Hann biður því kóng að ganga með sér og segist 

skuli sýna honum nokkur verksummerki. Gengur kóngur 

nú með Hringi í svefnherbergi hans. Sér hann þá hvar 

mannshönd með sverði í liggur á sænginni. Hringur segir 

að þessi hönd hafi komið þar inn um þilið um nóttina og 

ætlað að leggja sig í gegn í sænginni. Hafi hann þá 

brugðið vopni sér til varnar. Kóngur segist eigi lá honum 

það, fyrst svona hefði staðið á, þótt hann hefði leitast við 

að verja líf sitt og eigi Rauður sökina að sjálfum sér og sé 

hann dauða verður. Var Rauður síðan hengdur en Hringur 

drakk brúðkaup sitt til kóngsdóttur. 

Fyrstu nóttina sem þau hvíldu saman biður Snati Hring 

að lofa sér að liggja á fótum þeirra. Hringur veitir honum 

það. Nú ganga brúðhjónin í eina sæng og Snati fer upp í 

til fóta þeirra. Um nóttina heyrir Hringur eitthvert ýl og 

ólæti þar hjá þeim. Hann kveikir með flýti ljós og sér þá 

hvar óvenjulegur ljótur hundshamur liggur á þiljunni en 

fríður kóngsson í sænginni. Hann tekur þegar haminn og 

brennir hann en dreypir á kóngsson, sem lá í óviti, svo 

hann raknar við. Brúðguminn spyr hann að heiti en hann 

segist heita Hringur og vera kóngsson. Kveðst hann á 

æskuárum hafa misst móður sína en faðir sinn hefði í 

hennar stað fengið flagð fyrir drottningu. Hefði hún lagt á 

sig að hann skyldi verða að hundi og ekki komast úr þeim 

álögum nema kóngsson sem héti sama nafni og hann 

lofaði sér að liggja á fótum sínum fyrstu nóttina sem 

hann svæfi hjá konunni. Enn fremur sagði hann: „Þegar 

hún vissi að ég eignaðist þig fyrir nafna þá vildi hún 

reyna að ráða þig af dögum svo þú yrðir ekki til að frelsa 
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mig úr álögunum. Hún var hindin sem þú og félagar þínir 

eltuð forðum, konan sem þú fannst í rjóðrinu hjá 

tunnunni og flagðið sem við drápum í hellinum núna fyrir 

skemmstu.“ 

Eftir að veislutíminn var liðinn fara þeir nafnar og fleiri á 

björgin og flytja allt þaðan heim til borgarinnar. Einnig 

fóru þeir í eyna og tóku það sem var fémætt. Hringur gaf 

nafna sínum er fór úr álögunum systur sína Ingibjörgu og 

föðurleifð sína til umráða. En sjálfur var hann með kóngi, 

tengdaföður sínum, og hafði hálft ríkið meðan kóngur 

lifði en allt eftir hans dag. 

(Jón Árnason II., 2003:347) 

Sagan af Sesselju fögru 

Einu sinni var kóngur og drottning. Ekki er þess getið í 

hvaða landi það hafi verið. Drottningin var svo fríð 

sýnum að enginn fannst hennar líki um víða veröld. 

Kóngur unni henni mjög og hafði hann gefið henni í 

brúðargjöf þann dýrðlegasta drottningarsk´ruða sem 

tilvar í heimi til þess að búningur hennar skyldi bera svo 

af pðrum drottningarskrúðum sem hún bar sjálf af öðrum 

drottningum. Þau kóngur áttu sér eina dóttur er Sesselja 

hét. Hún var snemma allra meyja fríðust, einkum var þó 

til þess tekið hversu hárprúð hún var og fagureygð. Þegar 

Sesselja var 10 vetra dó drottningin móðir hennar. 

Kóngur tók sér svo nærri missi drottningar sinnar að hann 
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er hann átti go geymdi mynd drottnngar hans frá 

brúðkaupsdegi þeirra þar sem hún stóð í blóma æskunnar, 

klædd skrúðanum dýra. Þarna sat hann í algleymingi og 

starði inn í skuggsjána. Liðu svo tvö ár að ekki létti harmi 
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kóngs og vanrækti hann gjörsamlega stjórn ríkisins. 

Ráðgjafar hans sáu að svo búið mátti eigi standa. Ráða 

þeir því kóngi til að leita sér kvonfangs að nýju. Hann tók 

dauflega máli þeirra og kvað vart mundu þá konu fædda 

er jafnast gæti við drottningu sína að fegurð og ástríki. En 

fyrir bænastað þeirra og fortölur lofaði hann að hlíta 

ráðum þeirra ef þeir gætu fundið þá mey er væri eins 

fögur og drottningin hans sálaða hefði verið er hann sá 

hana í fyrsta sinni. Hann fékk þeim skrúðann. Skyldu þeir 

færa í hann þær meyjar er þeim þætti líklegastar og leiða 

þær fram fyrir skuggsjána svo að hann gæti dæmt um 

fegurð þeirra. Var nú leitað víða um lönd til hinna 

fegurstu kóngadætra en engin stóðst raunina. Loks gjörðu 

nokkrir af hirðmönnum kóngs það af rælni sinni að þeir 

færðu Sesselju í skrúðann og leiddu hana fyrir 

skuggsjána. Jafnskjótt og kóngur sá mynd hennar spratt 

hann upp og sagði að þessa mey skyldi hann eiga því að 

hún væri enn fríðari en drottningin hefði nokkru sinni 

verið. Honum var sagt að það mætti eigi verða því að það 

væri Sesselja dóttir hans. Hann kvaðst nú einu sinni hafa 

sagt það og því hlyti svo að vera. Þegar þetta barst til 

eyrna Sesselju sló á hana felmtri við þá hryllilegu 

tilhugsun að eiga að giftast föður sínum. Hún leitar þá í 

öngum sínum til gamallar konu er verið hafði fóstra 

hennar. Hún réð henni að flýja burt til fjarlægra landa. 

„Skaltu,“ sagði hún, „taka með þér hörpuna er ég gaf þér 

í tannfé og láta þar í skrúðann dýra. Má vera að þeir 

gripir verði þér til hamingju.“ Sesselja kveður nú fóstru 

sína og heldur síðan á stað ein saman. Gengur hún lengi, 

lengi, þar til hún er komin í annað konungsríki. Þar réð 

fyrir gamall kóngur er átti unga dóttur er Sesselja hét og 

var kölluð hin ríkiláta. Var hún kölluð svo fyrir þá sök að 
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hún vildi engum biðlum taka, hverra tignir menn sem 

þeir voru. Sesselja bjó í skemmu skammt frá höll föður 

síns og hafði hún þann sið að safna til sín þeim fegurstu 

meyjum er finna mátti, hverrar ættar sem þær voru. 

Gjörðust þær þernur kóngsdóttur. 

Nú er að segja frá Sesselju fögru. Hún þorði ekki að 

ganga heim í kóngsríki af kvíða fyrir því að faðir sinn 

kynni þá fremur að frétta til sín. Fer hún því tilkarls og 

kerlingar er bjuggu í skógi skammt frá og biður þau 

viðtöku. Karlinn telur öll tormerki á því og segir að 

þeimmuni ekki haldast á svo fallegri stúlku stundinni 

lengur fyriri kóngsmönnum er alltaf séu á flakki að leita 

að þernum handa Sesselju ríkilátu. Kerling kvað það 

lítinn vanda að breyta útliti stúlkunnar ef hún vilji vinnan 

það til. „Enda ber hér vel tilþví að dóttir okkar er dáin 

fyrir skömmu og getum við látið sem þú sért okkar 

dóttir.“ Verður það þá úr að þau veita henni viðtöku. 

Tekur nú karl hana og rakar af henni hárið og ber í tjöru. 

Síðan eru henni færðir tötrar að fara í hetta sett á höfuð 

henni. Tekur hún þá við sauðageymslu hjá karli og 

kerlingu. Brátt fór hún að iðrast eftir því að hafa látið 

raka af sér hárið því að hún undi illa tjörukollinum. Fer 

hún því að rækta það aftur á laun við þau karl og hafði 

það einatt sér til gamans í hjásetunni að greiða hár sitt en 

batt það upp undir hettuna þess á milli. Aldrei vildi hún 

lofa þeim að sjá í kollinn á sér.  

Liðu svo þrjú ár að ekkert bar á rekana. Þá var hún orðin 

steinleið á vistinni í kotinu enda þótt karl og kerling ynnu 

henni hugástum og gjörðu til hennar eftir föngum. Einn 

góðan veðurdag fer hún heiman með fénu að vanda. Karl 

var einatt vanur að áminna hana um að halda fénu í 

láglendinu og varast sem mest að fara upp í fjallshlíðina. 
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Hafði hún aldrei breytt út af boðum karls í því efni. 

Þennan dag ítrekar hann fastlega áminningu sína. Aldrei 

þessu vön hafði Sesselja nú með sér hörpuna og 

skrúðann. Um daginn gengur hún upp í hlíðina, fleygir 

þar af sér tötrunum og fer í skrúðann. Lét hún glóbjart 

hárið liðast um sig alla. Síðan sest hún niður og slær 

hörpuna. Ekki líður á löngu áður þar koma að menn 

Sesselju ríkilátu. Verða þeir öldungis forviða af fegurð 

meyjarinnar og þykjast þar fundið hafa gott þernuefni 

handa kóngsdóttur. Þeir spyrja hana hver hún sé. Hún 

segist vera dóttir karls og kerlingar. „Viltu gjörast þerna 

Sesselju ríkilátu?“ segja þeir. „Fús er ég til þess,“ segir 

hún, „og tel ég víst að foreldrar mínir muni sleppa mér ef 

þeim er boðið nóg fé til.“ Þeir fara nú að finna karl og 

kerlingu og segja þeim frá meyjunni fögru með glóbjarta 

hárið er þeir hafa fundið þar upp í fjallshlíðinni og 

mælast til þess að þau lofi henni að fara með sér heim í 

kóngsríki. Þau aftaka það með öllu að það geti verið 

þeirra dóttir er þeir eigi við, hún sem sé nauðasköllótt, 

segjast gjarnan skulu sýna þeim hana til þess að taka af 

öll tvímæli. Er nú sent eftir Sesselju. Hefur hún þá klæðst 

tötrum sínum aftur. „Öðruvísi er þessi mær búin en sú er 

við sáum fyrr,“ sögðu þeir, „en augun eru hin sömu.“ 

Sesselja kastar þá tötrunum og fer í skrúðann. Þykir nú 

karli og kerlingu hún hafa heldur en ekki leikið á sig, 

segjast fyrir engam mun vilja missa hana. Sesselja segir 

að þau megi vel af sér sjá ef þau fái svo mikið fé fyrir að 

þau megi lifa kvíðalaust það sem eftir sé ævinnar. Verður 

það úr að Sesselja fer heim í kóngsríki og gjörist þerna 

Sesselju ríkilátu. 

Kóngsdóttur fannst mikið um fegurð og atgjörvi 

karlsdóttur- því að Sesselja lét ekki getið ættar sinnar- og 

136 

Hafði hún aldrei breytt út af boðum karls í því efni. 

Þennan dag ítrekar hann fastlega áminningu sína. Aldrei 

þessu vön hafði Sesselja nú með sér hörpuna og 

skrúðann. Um daginn gengur hún upp í hlíðina, fleygir 

þar af sér tötrunum og fer í skrúðann. Lét hún glóbjart 

hárið liðast um sig alla. Síðan sest hún niður og slær 

hörpuna. Ekki líður á löngu áður þar koma að menn 

Sesselju ríkilátu. Verða þeir öldungis forviða af fegurð 

meyjarinnar og þykjast þar fundið hafa gott þernuefni 

handa kóngsdóttur. Þeir spyrja hana hver hún sé. Hún 

segist vera dóttir karls og kerlingar. „Viltu gjörast þerna 

Sesselju ríkilátu?“ segja þeir. „Fús er ég til þess,“ segir 

hún, „og tel ég víst að foreldrar mínir muni sleppa mér ef 

þeim er boðið nóg fé til.“ Þeir fara nú að finna karl og 

kerlingu og segja þeim frá meyjunni fögru með glóbjarta 

hárið er þeir hafa fundið þar upp í fjallshlíðinni og 

mælast til þess að þau lofi henni að fara með sér heim í 

kóngsríki. Þau aftaka það með öllu að það geti verið 

þeirra dóttir er þeir eigi við, hún sem sé nauðasköllótt, 

segjast gjarnan skulu sýna þeim hana til þess að taka af 

öll tvímæli. Er nú sent eftir Sesselju. Hefur hún þá klæðst 

tötrum sínum aftur. „Öðruvísi er þessi mær búin en sú er 

við sáum fyrr,“ sögðu þeir, „en augun eru hin sömu.“ 

Sesselja kastar þá tötrunum og fer í skrúðann. Þykir nú 

karli og kerlingu hún hafa heldur en ekki leikið á sig, 

segjast fyrir engam mun vilja missa hana. Sesselja segir 

að þau megi vel af sér sjá ef þau fái svo mikið fé fyrir að 

þau megi lifa kvíðalaust það sem eftir sé ævinnar. Verður 

það úr að Sesselja fer heim í kóngsríki og gjörist þerna 

Sesselju ríkilátu. 

Kóngsdóttur fannst mikið um fegurð og atgjörvi 

karlsdóttur- því að Sesselja lét ekki getið ættar sinnar- og 



137 

gjörði hana að trúnaðarmey sinni. Féll henni við hana á 

hverjum deginum betur og brátt gjörðist mjög kært með 

þeim. 

Einn dag voru þær nöfnur á gangi úti. Komu þær þá að 

gljúfri einu miklu. Frá gljúfrinu heyra þær vesallegt væl 

og verða þess varar að það er fugl er kvakar niðri í 

berginu og ber sig aumlega. Kóngsdóttir vill endilega 

hjálpa fuglinum því að hann muni eiga eitthvað bágt og 

biður karlsdóttur að kenna sér ráð til þess að ná honum. 

Karlsdóttir segist hafa heyrt þess getið að fuglar hænist 

að hári og þyki gaman að hjúfra sig í því. Kóngsdóttir 

leysir þá hár sitt, leggst á gljúfurbarminn og lætur hárið 

lafa fram af. En það kom fyrir ekkert því aðhárið var of 

stutt. Hún stendur þá upp og biður karlsdóttur að reyna 

því að hún hafi meira hár. Karlsdóttir leggst þá fram á 

brúnina en kóngsdóttir heldur í fætur henni. Hárið náði 

langt niður. Leitar nú fuglinn þangað og hjúfrar sig í það. 

Kóngsdóttir tosar þá öllu upp á bakkann og nær 

fuglinum. Þótt henni mjög vænt um hann, fer með hann 

til skemmu sinnar og hefur hann í svefnherbergi sínu um 

nóttina. 

Þess verður að geta að kónginn föður Sesselju ríkilátu 

hafði eitt sinn dreymt draum þess efnis að illa mundi fara 

fyrir dóttur sinni í ástasökum. Hafði hann því nánar gætur 

á hegðun hennar. Kóngur átti tvo kostgripi, gullhring 

einn svo mikinn að hvergi gat slíkan og gull eitt þeirrar 

náttúru að sjá mátti hvort sú mær hafði karlmann kennt er 

á gullinu hélt því að það varð svart ef spjölluð mær hélt á. 

Gripi þessa hafði hann gefið dóttur sinni og var síðan 

vanur að koma við og við í skemmuna og skoða gullið til 

þess að fullvissa sig um hreinlífi dóttur sinnar. Annað 
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gull átti kóngsdóttir, sömu náttúru, og gaf hún það nú 

karlsdóttur í launa skyni fyrir að hafa náð fuglinum. 

Morguninn eftir,er fyrr var frásagt, var fuglinn horfinn úr 

herbergi kóngsdóttur. Þótti henni það svo mikill skaði og 

það því fremur sem hana hafði dreymt svo yndislega um 

nóttina Fáum dögum síðar kemur hún að máli við 

karlsdóttur og segir að sér sé eitthvað svo undarlegt og 

skilji hún ekkert í hvað valda muni. Hún segir henni líka 

hvað sig hafi dreymt um nóttina sem fuglinn var í 

herberginu. Fara þær þá að skoða gullin. Verða þau svört 

í höndum kóngsdóttur en jafnskjótt og karlsdóttir tekur 

við þeim verða þau björt sem fyrr. Þetta þótti kóngsdóttur 

kynlegt því að hún þóttist með öllu saklaus af 

karlmönnum. Gjörðist hún harla hugsjúk um sinn hag og 

kvíðir mest reiði föður sísn og þeirri hneisu að mega ekki 

halda sóma sínum. Biður hún karlsdóttur í guðanna 

bænum að finna nú upp einhver ráð til þess að koma sér 

úr þessum vandræðum. Karlsdóttir segir að næst er faðir 

hennar komi til skemmunnar skuli þær sitja saman og 

muni hún þá geta brugðið sínu gulli fyirr og villt honum 

þannig sjónir. Kóngsdóttir fellst á þetta. Þegar kóngur 

kom hittir hann þær nöfnur saman. Hann biður að vanda 

að fá að sjá gull þeirra. Karlsdóttir leggur handlegginn 

utan um kóngsdóttur og getur brugðið svo fyrir gulli sínu 

að kóngur hélt að væri gull dóttur sinnar. Síðan skoðar 

hann gull karlsdóttur því að hann vildi vera viss um að sú 

sem dóttir hans hafði valið sér að vinstúlku væri henni 

samboðin að skírlífi. Verður hann glaður við er bæði 

gullin voru björt. Þannig fóru þær jafnan að er kóngur 

kom að hnýsast um hegðun þeirra. 

Nú líður að þeim tíma er kóngsdóttir skyldi verða léttari. 

Veit hún þá ekki sitt rjúkandi ráð hvernig fara skuli að 

138 

gull átti kóngsdóttir, sömu náttúru, og gaf hún það nú 

karlsdóttur í launa skyni fyrir að hafa náð fuglinum. 

Morguninn eftir,er fyrr var frásagt, var fuglinn horfinn úr 

herbergi kóngsdóttur. Þótti henni það svo mikill skaði og 

það því fremur sem hana hafði dreymt svo yndislega um 

nóttina Fáum dögum síðar kemur hún að máli við 

karlsdóttur og segir að sér sé eitthvað svo undarlegt og 

skilji hún ekkert í hvað valda muni. Hún segir henni líka 

hvað sig hafi dreymt um nóttina sem fuglinn var í 

herberginu. Fara þær þá að skoða gullin. Verða þau svört 

í höndum kóngsdóttur en jafnskjótt og karlsdóttir tekur 

við þeim verða þau björt sem fyrr. Þetta þótti kóngsdóttur 

kynlegt því að hún þóttist með öllu saklaus af 

karlmönnum. Gjörðist hún harla hugsjúk um sinn hag og 

kvíðir mest reiði föður sísn og þeirri hneisu að mega ekki 

halda sóma sínum. Biður hún karlsdóttur í guðanna 

bænum að finna nú upp einhver ráð til þess að koma sér 

úr þessum vandræðum. Karlsdóttir segir að næst er faðir 

hennar komi til skemmunnar skuli þær sitja saman og 

muni hún þá geta brugðið sínu gulli fyirr og villt honum 

þannig sjónir. Kóngsdóttir fellst á þetta. Þegar kóngur 

kom hittir hann þær nöfnur saman. Hann biður að vanda 

að fá að sjá gull þeirra. Karlsdóttir leggur handlegginn 

utan um kóngsdóttur og getur brugðið svo fyrir gulli sínu 

að kóngur hélt að væri gull dóttur sinnar. Síðan skoðar 

hann gull karlsdóttur því að hann vildi vera viss um að sú 

sem dóttir hans hafði valið sér að vinstúlku væri henni 

samboðin að skírlífi. Verður hann glaður við er bæði 

gullin voru björt. Þannig fóru þær jafnan að er kóngur 

kom að hnýsast um hegðun þeirra. 

Nú líður að þeim tíma er kóngsdóttir skyldi verða léttari. 

Veit hún þá ekki sitt rjúkandi ráð hvernig fara skuli að 



139 

svo að hún megi halda heiðri sínum. Karlsdóttir biður 

hana að vera ekki hugsjúka um það efni. Hún skuli láta 

það spyrjast meðal skemmumeyja sinna að hún sé veik 

og vilji ekki láta neina aðra hjúkra sér en Sesselju 

karlsdóttur. Síðan skuli hún láta sig leggjast og segja að 

hún hafi alið barnið. Þetta þótti kóngsdóttur óskaráð. Hún 

leggst síðan á sæng og elur sveinbarn, forkunnar frítt. Var 

karlsdóttir ein yfir henni. Þegar kóngsdóttir fór að 

hressast reis hún úr rekkju en karlsdóttir lagðist. Varð 

það brátt hljóðbært um kóngsríkið að skemmumærin 

fagra hefði alið barn og þótti það mikil hneisa. En sakir 

vináttu við kóngsdóttur fékk hún þó að halda vistinni. 

Var kóngsdóttir henni mjög þakklát fyrir hjálpina og 

kvaðst ávallt skyldu muna henni það. Gaf hún henni 

hringinn góða í launaskyni. 

Nú líða fram stundir þar til er sveinninn er fjögra vetra. 

Þá var það einn dag að skrautleg skip koma af hafi. Þar 

réð fyrir kóngssonur einn, auðugur af fé og fríður sýnum. 

Sá bað Sesselju ríkilátu og var hún nú fús til ráðahagsins. 

Eftir að festrarölið var drukkið kom hann eitt sinn að 

máli við heitmey sína, kvaðst hafa heyrt þess getið að 

hún ætti gull eitt er væri hinn mesti kostagripur. Biður 

hann hana sýna sér það. Hún lætur sér ekki bilt við verða 

heldur leiðir hann til skemmunar og fer að svipast eftir 

gullinu. Þykist hún þá hvergi geta fundið það og segir að 

einhver af skemmumeyjum sínum hljóti að hafa stolið 

því. Segir hún að sú skuli hörðu gjalda þjófnaðinn. Lætur 

hún leita hjá nokkrum af þernum sínum og ´síðan hjá 

Sesselju karlsdóttur. Þykist hún þar finna gullið, en það 

var reyndar gull Sesselju sjálfrar. Verður þá kóngsdóttir 

óð og uppvæg svo að Sesselja getur engum afsökunum 

fyrir sig komið. Skammar hún hana blóðugum 
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skömmum, segir að hún sé dáfalleg dækja. Fyrst hafi hún 

stofnað heiðri sínum í hættu með því að drýgja ólifnað í 

sínum húsum og svo bæti hún nú gráu ofan á svart með 

því að stela einasta dýrgrip sínum. Rekur hún hana og 

drenginn á burt með harðri hendi og biður þau aldrei 

þrífast. Sesselja leitar þá sem fyrr til gömlu hjónanna í 

kotinu og taka þau henni fegins hugar. 

Nú er efnt til brúðkaups í kóngsríkinu. Fyrsta dag 

veislunnar segir Sesselja fagra við drenginn að nú skuli 

hann fara heim í kóngsríki. Skuli hann ganga inn fyrir 

brúðarbekkinn og segja þrisvar sinnum við brúðina eins 

hátt og hann geti: „Hvað gafstu henni móður minni þegar 

hennar var lengra en þitt? Hvað gafstu o.s.frv.?“ „Þegiðu, 

þorparinn þinn,“ sagði brúðurin og brá litum. „Berja skal 

ég þig ef þú snautar ekki burt sem skjótast.“ 

Drenghnokkinn verður lafhræddur og hraðar sér heim 

aftur til mömmu sinnar, segist aldrei fara slíka sendiferð 

oftar. 

Daginn eftir biður móðir hans hann enn að fara heim i 

kóngsríki og segja þrisvar sinnum við brúðina: „Hvað 

gafstu henni móður minni þegar hennar var bjartara en 

þitt?“ Drengurinn var tregur til að fara en lét þó loks 

tilleiðast er móðir hans lofaði honum gullum og góðgæti 

fyrir. Þegar hann kemur í höllina nemur hann staðar fyrir 

framan brúðina og segir hátt: „Hvað gafstu henni móður 

minni þegar hennar var bjartara en þitt? Hvað gafstu 

henni móður minni o.s.frv.?“ Brúðurin verður óð og 

uppvæg af reiði og segir að það sé þó býsna djarft af 

dyravörðunum að hleypa slíku illþýði í höllina hvern 

daginn eftir annan. Heitir hún á menn að veita þessum 

pútusyni maklega ráðningu fyrir veisluspjöllin. Er nú 

drengurinn hrakinn með hörðu út úr höllinni. Kemur 
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hann hágrátandi heim til mömmu sinnar og segist aldrei 

vilja koma í kóngsríki oftar. Næsta dag biður móðir hans 

hann enn að fara til hallarinnar. Skuli hann halda sér sem 

næst brúðgumanum og segja þrisvar sinnum við brúðina 

eins hátt og hann geti. „Hvað gafstu henni móður minni 

fyrir að hún gjörðist móðir að mér?“ Drengurinn vildi 

með engu móti fara en móðir hans segir að þetta skuli 

verða í síðasta sinni og lofar að gefa honum miklu meira 

af gullum og góðgæti en hann hafi fengið nokkru sinni 

áður meðan þau lifðu í allsnægtum í skemmu 

kóngsdóttur. Drengurinn herðir þá upp hugann og fer til 

kóngsríkis. Hann gengur innar fyrir brúðhjónin og segir 

svo hátt að heyra mátti um alla höllina: „Hvað gafstu 

henni móður minni fyrir að hún gjörðist móðir að mér? 

Hvað gafstu henni móður minni o.s.frv.?“ Brúðinni 

bregður svo viðað hún verður ýmist rauð sem blóð og 

ýmist bleik sem nár. Ætlaði hún að þrífa til sveinsins í 

bræði en kóngssonur verður fyrri til og biður hana að láta 

drenginn í friði. Segist nú hafa heyrt nóg til þess að skilja 

að hér sé ekki allt með felldu. „Eða hverra manna er 

sveinn þessi?“ Kóngsdóttir segir að hann sé sonur 

ókvendis eins er búi í karlskoti skammt þaðan. „Kynleg 

þykja mér orð þau er sveinn þessi hefur haft upp þrjá 

daga í röð og vil ég þegar fá að finna móður hans.“ 

Sendir hann þá nokkra af mönnum sínum með sveininum 

og biður hana koma á sinn fund. Hún bregður við skjótt, 

tekur skrúðann dýra úr hörpunni, fer í hann og heldur 

síðan á fund kóngssonar. Hann tekur henni virðulega og 

biður hana að segja sér ævisögu sína en hún að best muni 

að heitmey hans segi fyrst frá. Kóngsdóttir aftekur það 

með öllu. „Þá er ekki annað fyrir en að ég taki sjálfur til 

frásagna,“ segir kóngsson. „Er það þá upphaf sögu 
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minnar að foreldrar mínir réðu fyrir víðlendu og voldugu 

ríki. Ég var einkabarn þeirra. Meðan ég var á unga aldri 

dó móðir mín. Faðir minn leitaði sér kvonfangs aftur en 

það kom brátt upp að stjúpa mín var hið versta flagð. 

Lagði hún það á mig að ég skyldi verða að fugli og sitja 

fastur í bergsnös í gljúfri einu, er hún tiltók, þar til er 

einhver kóngsdóttir hætti lífi sínu til að frelsa mig og 

þætti síðan svo vænt um mig að hún hefði mig í 

svefnherbergi sínu eina nótt. Hvernig ég losnaði úr 

álögunum er ykkur sjálfum kunnugt. Því næst hélt ég 

heim til mín og frelsaði föður minn úr klóm stjúpu 

minnar. Síðan var það mitt fyrsta að vitja aftur 

meyjarinnar er ég átti lausn mína að launa. Meira hefi ég 

ekki að segja í máli þessu og vildi ég nú gjarnan heyra 

frásögn ykkar.“ Kóngsdóttir sat við sinn keip og 

þverneitaði að segja frá nokkru. Tók þá Sesselja fagra til 

máls og gat þess fyrst að hún hefði af ógreindum 

ástæðum hrakist burt úr ríki föður síns og síðan greindi 

hún frá öllu er fram hafði farið í skemmunni. Þegar hún 

hafði lokið sögu sinni vék kóngsson sér að Sesselju 

ríkilátu og kvaðst ekki geta gengið að eiga þá stúlku er 

þannig hefði farið að ráði sínu. Að svo mæltu sneri hann 

sér að drengnum og sagði að nú skyldi hann eigi framar 

þurfa að skiljast við þá konu er hefði ekki skammast sín 

fyrir að vera móðir að honum. Er nú ekki að orðlengja 

það, kóngsson hefur þegar upp bónorð sitt til Sesselju 

fögru. Var það auðsótt af hennar hendi. Síðan sigla þau 

með drenginn heim í ríki kóngssonar en Sesselja ríkiláta 

situr eftir með sárt enni og skömm í stað gjöfulegs 

eiginorðs. Lýkur svo að segja frá Sesselju fögru. 

(Bergmál, 1996:223) 
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Bakkabræður 

Á bæ þeim sem á Bakka heitir í Svarfaðadal bjó bóndi einn 

fyrir löngu. Hann átti þrjá sonu, Gísla, Eirík og Helga. Voru 

þeir orðlagði fyrir heimsku og heimskupör þeirra mjög í 

frásögur færð þó fæst þeirra verði hé talin. Einu sinni þegar 

þeir bæðu voru vel á legg komnir reru þeir á sjó með föur 

sínum til fiskidrátta. Varð þá kali svo snögglega illt að hann 

lagðist fyrir. Þeir höfðu haft með sér blöndukút á sjóinn og 

kallaði karl til sona sinna þegar stund var liðin og bað þá 

um kútinn. Þá segir einn þeirra: „Gísli, Eiríkur, Helgi, „ því 

svo voru þeir allajafna vanir að segja þegar einhver þeirra 

talaði til annars af því þeir vissu aðeins að þessi voru nöfn 

þeirra allra, „faðir vor kallar kútinn.“ Þá segir annar: „Gísli-

Eiríkur-Helgi, faðir vor kallar kútinn.“ 

Allt eins sagði hinn þriðji og á þessu voru þeir að stagast 

þangað til karlinn var dauður þvi enginn þeirra skildi hvað 

karlinn vildi kútnum. Síðan er það haft fyrir máltæki að sé 

„kalli kútinn“ sem er að deyja. Eftir þetta héldu þeir bræður 

til lands, bjuggu um lík karls og bundu það upp á brúna 

meri sem hann átti, ráku hana síðan af stað og létu hana 

ráða hvert hún færi því þeir sögðu hún gamla Brúnka mundi 

rata. Seinna fundu þeir Brúnku berbakaða og bandlausa í 

högum sínum og vissu þá að hún afði ratað en ekki 

skyggndust þeir neitt eftir því hvað hún hefði gert af 

karlinum. Þeir bræðu bjuggu eftir föður sinn á Bakka og 

voru kenndir við bæinn og kallaðir ýmist Bakkabræður eða 

Bakkaflón. Þeir erfðu Brúnku eftir karlinn og létu sér mjög 

annt um hana. Einu sinni kom hvassviðri mikið og urðu þeir 

þá hræddir um að Brúnka myndi fjúka, báru því á hana og 

hlóðu um með henni svo miklu grjóti sem á henni tolldi. 

Eftir það fauk hún hvorki né stóð upp framar. 
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Þeir bræður keyptu einu sinni stórkerald suður í Borgarfirði 

og slógu það sundur svo það væri því hægra í vöfunum að 

flytja það. Þegar heim var komið var keraldið sett saman og 

farið að safna í það en það vildi leka. Fóru þá bræðurnir að 

skoða hvað til þess kæmi. Segir svo einn þeirra: „Gísli-

Eiríkur-Helgi, ekki er kyn þó keraldið leki, botninn er suður 

í Borgarfirði.“ Síðan er það haft fyrir máltæki: „Ekki er kyn 

þótt keraldið leki.“ 

Eitt sinn fóru Bakkabræður í viðarmó. Var það hátt upp í 

brattri fjallshlíð. Nú rifu þeir viðinn og bundu byrðar til að 

velta ofan brekkuna. Þá hugsaðist þeim að hvorki gætu þeir 

séð hvað byrðunum liði á leiðinni né heldur vitað hvað af 

þeim yrði þegar ofan kæmi. Kom þeim þá það ráð í hug að 

binda einn þeirra bræðra innan í eina byrðina og skyldi hann 

hafa auga á byrðunum. Tóku þeir svo Gísla, bundu hann í 

eina byrðina og létu höfuðið standa út úr. Síðan veltu þeir 

byrðunum af stað og ultu þær ofan á jafnsléttu. En þegar 

þeir Eiríkur og Helgi komu ofan fóru þeir að hyggja að 

bróður sínum og vantaði þá á hann höfuðið svo hann gat 

ekkert sagt þeim hvernig byrðunum hafði liðið né hvar þær 

höfðu lent. Þó þeir Eiríkur og Helgi væru ekki nema tveir 

eftir sögðu þeir ávallt eins og áður þegar annar talaði til 

hins: „Gísli-Eiríkur-Helgi.“ 

(Jón Árnason II., 2003:499-502) 

Nú skyldi ég hlæja, væri ég ekki dauður 

Einu sinni voru tvær konur að þrætast á um það hvor 

þeirra ætti heimskari mann. Loksins kom þeim saman um 

að þær skyldu nú reyna hvort þeir væru eins heimskir og 

þeir sýndust vera. Tók þá önnur konan það til bragðs 

þegar maður hennar kom frá vinnu sinni að hún tók 

kamba og rokk, sest niður og fer að kemba og spinna en 
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þó sá hvorki bóndi né aðrir að hún hefði neina ull handa á 

milli. Þegar maðurinn sér þetta spyr hann konu sína hvort 

hún sé gengin frá vitinu að vera að arga kömbunum og 

þeyta rokkinn án þess að hafa ull og biður hana að segja 

sér hvað þetta eigi að þýða. Hún segir að það sé varla von 

að hann sjái það sem hún sé að spinna því það sé híalín 

og eiga að vera í föt handa honum. Hann lætur það þá svo 

vera og er einlægt að furða sig á hvað kona sín sé vel að 

sér og hlakar mjög til að fá þessi föt sem verða svo 

afbragðs smágjör og falleg. 

Þegar konan læst vera búin að spinna nóg í fötin fer hún 

og festir voðarefnið upp í vefstólinn og þykist svo fara að 

vefa. Maðurinn er að smávitja um hana og dást að 

kunnáttu hennar. Hún hefur mikið gaman að þessu og 

flýtir sér að koma öllu þessu laglega í kring. Nú þykist 

hún taka voðina úr vefstólnum og fer fyrst að þvo það og 

þæfa og seinast fer hún að sníða og sauma. Þegar hún er 

búin að öllu þessu biður hún mann sinn að koma og fara í 

fötin en segist ekki þora að láta hann fara einsamlan í og 

skuli hún hjálpa honum. Nú læst hún færa hann í þau og 

þó manntetrið væri reyndar nakinn hafði hann þá 

ímyndun að konan sín hefði búið sér til svona smágjör föt 

og var svo hjartans feginn yfir þessu að hann réð sér ekki 

fyrir gleði. 

Nú er að segja frá hinni konunni að þegar maður hennar 

kemur heim spyr hún hann því hann sé á fótum. 

Manninum þykir þetta undarleg spurning og spyr hana 

hvers vegna hún tali svona. Hún telur honum trú um að 

hann sé sárveikur og honum sé langbest að fara upp í 

rúm. Hann trúir öllu þessu og fer sem fljótast að hátta. 

Þegar nokkur tími er liðinn segist hún ætla að fara að 

leggja hann til. Hann spyr hvernig standi á því og biður 
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hana blessaða að gera það ekki. Hún spyr hvernig hann 

láti, hann sem hafi dáið í morgun og það eigi að fara að 

smíða utan um hann. Svona liggur þá mannskepnan 

þangað til hann er kistulagður. Síðan ákveður hún 

greftrunardaginn og tekur til sex líkmenn og biður nú hin 

hjónin að fylgja manni sínum til grafarinnar. Kona dauða 

mannsins hafði látið gera glugga á aðra hliðina á kistunni 

þar sem hann gæti séð það er bæri við. Þegar á að fara að 

hefja líkið út kemur þar bóndinn nakti og hélt að allir 

mundu dást að smáunnu fötunum sínum. En það varð 

nokkuð á annan veg því þó líkmönnum væri annað í hug 

gat enginn stillt sig fyrir hlátri er sá hann og þegar sá sem 

í kistunni var kom auga á hann kallaði hann upp svo hátt 

sem hann gat og segir: „Nú skyldi ég hlæja, væri ég ekki 

dauður.“ Var nú hætt við greftrunina og manninum 

hleypt út úr kistunni. Komst það þá upp að konurnar 

höfðu gabbað og ginnt menn sína þannig og voru báðar 

hýddar á þingi fyrir tiltækið. 

(Jón Árnason II., 2003:513) 
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Lokaorð 

Það er von höfunda að Handbók fyrir afa og ömmur muni 

gagnast öfum, ömmum og öðrum uppalendum til að fá 

hugmyndir að gæðastundum með börnum og hún nýtist 

sem hugmyndabanki sem auðvelt er að grípa í. Efnið sem 

er í bókinni er höfundum hugljúft og valið sérstaklega til 

að miðla áfram til komandi kynslóða. 
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Lausn á gátum, krónu og eldspýtna-
þrautum. 

Að meta rétt fjarlægðir, krónuleikur 

Að lokum leggur hann málbandið á til þess að skera úr 

þessu. Ýmsir verða hissa þegar hann segir brosandi: 

„Málbandið sýnir ótvírætt að mesta fjarlægð er á milli 

peningsins lengst til vinstri og þess sem er lengst til 

hægri!“ 

Fjórir í hvorri röð, krónuleikur 

Að sjálfsögðu með því að leggja hann ofan á einhvern 

hinna. 

Hvernig leysir þú vandann? Krónuleikur 

Þetta er gert með því að byrja á því að styðja fingri á efri 

krónuna til vinstri, færa hana í boga til vinstri fyrir ofan 

hina krónuna og síðan niður og leggja hana hægra megin 

við neðri röðina svo að þar verði þrjár krónur sem allar 

snertast. Síðan styður þú fingri á miðkrónuna dregur hana 

niður úr röðinni og síðan í boga upp uns hún liggur þétt 

að efri krónunni og vinstra mein við hana. 

Þríhyrningurinn, krónuleikur 

Þetta er gert á þann einfalda hátt að færa peningana 

beggja megin í efstu röð niður í þriðju línu og færa síðan 

neðsta peninginn þannig að hann verði efstur. 
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Bókaormurinn 

Í bókaskáp er bókum raðað þannig, að kjölur veit fram og 

verður þá titilsíða bókarinnar hægra megin og bókarlokin 

til vinstri. Af þessu leiðir, að bókaormurinn át sig aðeins í 

gegn um spjald 1. bindis, allt II. og III. bindi og spjald 

IV. bindis. Leið hans var því aðeins í gegn um tvö bindi, 

og tvö spjöld hinna bindanna þ.e. 10 sentímetra plús 

hálfan = 10 og hálfan sentímetra. 

Hattasalinn 

Hann tapar aðeins því sem hann lét kaupandann fá fyrir 

falska seðilinn, þ.e.a.s. 450 krónum og hattinum. 

Hvar og hvenær mætast þeir? 

Þeir hittast kl. átta 100 km. frá Akureyri. A hefur ekið frá 

Reykjavík 7x50=350 km. B hefur ekið frá Akureyri 

4x25=100 km. 

Jólabaksturinn 

Maðurinn byrjaði á því að hella fullt 4 dl. málið og hellti 

síðan úr því í 9 dl. málið, hellti á ný í 4 dl. málið og úr 

því í 9 dl. málið, fyllti litla málið í þriðja sinn og hellti úr 

því í 9 dl. málið 1 dl., því að þá var það fullt, og hellti því 

næst úr því í fötuna. Voru þá eftir 3 dl. í 4 dl. málinu. 

Þeim hellti hann í 9 dl. málið og fyllti 4 dl. málið enn 

einu sinni og hellti í 9 dl. málið. Voru þá í því 3 plús 4= 7 

dl., og vandinn þar með leystur. 
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Krakkar Jóns og Gunnu 

Börn Jóns voru 11 en börn Gunnu 12 eða 23 til samans. 

Þar sem nú aðeins voru 16 börn eða 7 færri, hafa þau Jón 

og Gunna átt saman 7 börn, af því leiðir að Jón hefur átt 

4 krakka og Gunna 5 áður en þau giftust. 

Skiptaráðandinn 

Þetta er auðveldast að leysa með því að leggja hlut hvers 

bróður til grundvallar. Þeir fá þá allir 4 bróðurparta, 

bróðurdæturnar 61/2 bróðurhlut hver eða alls 3 og 

bílstjórinn 3 bróðurhluti. Alls eru það 10 hver á 120 

þúsund krónur. Bræðurnir fá því 120 þúsund krónur hver, 

systurnar 60 þúsund krónur hver og bílstjórinn 360 

þúsund krónur. 

Skógareldur 

Þau tóku það ráð að kveikja sjálf skógareld þvert yfir 

eyna, lítið eitt sunnan við tjald þeirra. Sá eldur æddi 

undan vindi suður eyna. Þau fluttu síðan tjald sitt og 

farangur suður á hið brunna gróðurlausa svæði. þegar 

eldurinn að norðan kom suður þangað, sem skóginn 

þraut, slokknaði hann að sjálfsögðu og hjónunum var 

borgið. 

Snigillinn og gjáin 

Eftir 10 sólarhringa er snigillinn kominn 10 metra áleiðis, 

og þar sem hann skríður upp 5 metra á dag, er hann 

kominn alla leið að kvöldi 11. dags. 
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Sunnudagsferðin 

Þær máttu ekki aka lengra en 30 kílómetra. Þá leið var 

bíllinn ¾ úr klukkustund, stundarfjórðungi eyddu þær í 

sælgætisbúðinni og 5 stundir voru þær að ganga þessa 30 

kílómetra heim til sín. 

Svínin sögðu til um aldur eigandans 

Skafti hefur verið 65 ára. Hann hlaut að vera yfir 

fimmtugt, því þá byrjaði hann svínaræktina og hann hefur 

verið innan við sjötugt, þvi þá var hann staðráðinn í að 

hætta henni. Þar sem hver gylta átti jafnmarga grísi og 

hinar gylturnar voru margar, hefur tala grísa og gylta 

hlotið að vera kvaðrat tala. Slík tala á milli 51 og 70 er 

ekki til nema ein, þ.e. 8. 8 gyltur og með 7 grísi hver 

verða 64 svín og svo gölturinn að auki.
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