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Formáli 

 

Þegar ég var sex ára heyrði ég söguna af djáknanum á Myrká. Mér var skemmt, 

ég varð hrædd og ímyndunaraflið fór á flug. Hvíti bletturinn á hnakka djáknans 

var fastur í huga mér og ég þakkaði fyrir að hafa ekki verið í sporum Guðrúnar 

unnustu hans. Þrátt fyrir að sagan sé líklega skáldskapur frá rótum þá er hún að 

mínu mati bæði eftirminnileg og spennandi.  

Umrædd saga á að gerast á Norðurlandi en um drauga landsbyggðarinnar 

hefur einmitt mikið verið skráð niður og skrifað. Hinsvegar hefur minna borið á 

samskonar sögum úr Reykjavík. Sem aðdáandi slíkra sagna tók ég ákvörðun um 

að safna saman sögum um reimleika í höfuðborginni, því þær eru jú margar, þrátt 

fyrir að hafa hlotið takmarkaða athygli. 

Þegar ég fór að leita heimilda var um margt að velja og ég fékk strax 

ábendingar um allskyns draugasögur, bæði gamlar og nýjar. Þær komu líka frá 

flestum svæðum borgarinnar og efnið var það mikið að ég þurfti að takmarka mig 

á einhvern hátt. Því hef ég ákveðið að fara með ykkur í ferð um miðbæ 

Reykjavíkur og segja ykkur frá nokkrum sögum þaðan sem eru frá miðri nítjándu 

öld og allt til dagsins í dag.  

Sögurnar eru fengnar víðsvegar að en allar eiga þær það sameiginlegt að fjalla 

um atburði sem fólk telur sig hafa upplifað og erfitt er að útskýra. Þær hafa 

sprottið upp af ýmsum ástæðum og misjafnar skoðanir eru á því hvort atburðirnir 

hafi gerst í raun og veru. Ætlunarverk mitt er þó ekki að dæma um það heldur vil 

ég aðeins benda á þann mikla sagnaarf í miðborg Reykjavíkur sem fjallar um 

reimleika. Ég vona að þið njótið ferðarinnar. 
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~ Inngangur ~ 

 

Frá aldaöðli virðist fólk hafa trúað á ýmsar kynjaverur og líf eftir dauðann. Þar 

eru Íslendingar engin undantekning. Í baðstofunni voru sagðar sögur á meðan 

fólk sat við vinnu og sumir einstaklingar lifðu á því að flakka á milli bæja og 

segja frá. Hluti af þessum sögum byggðu á draugatrú og enn í dag má finna sögur 

sem fjalla um reimleika. Þessar sögur, eins og aðrar, hafa þó breyst með árunum.  

Hér áður fyrr var trúin á að líkami látinna manna lifði áfram eftir dauðann 

nokkuð þekkt og ef menn gengu aftur var talið að líkaminn sjálfur væri á ferð. 

Þessi draugatrú hefur fylgt þjóðinni frá upphafi og heiðnar skoðanir forfeðranna 

hafa haldist í trúnni allt fram á þennan dag. Trúin á drauga hefur þannig verið stór 

hluti af þjóðtrú Íslendinga í gegnum árin og er enn, þrátt fyrir að hafa dvínað og 

tekið nokkrum breytingum. 

Fyrst um sinn lifði draugatrúin aðallega í munnmælasögum en þó má sjá 

einstaka draugasögur í Íslendingasögum, eins og um Fróðárundrin í Eyrbyggju og 

Glám í Grettis sögu. Á 

þessum tíma var litið á 

draugana sem líkamleg 

fyrirbæri. Eftir siðaskipin 

eða um 1600 fóru draugar 

síðan að verða sífellt meira 

áberandi í rituðu máli. Ís-

lenskar draugasögur náðu 

síðan hápunkti sínum á 18. 

og 19. öld en langflestar 

sögur um drauga eru frá þeim tíma.  

Þegar skipulögð þjóðsagnasöfnun hófst á Íslandi um miðja 19. öld var 

draugatrú því enn í blóma og í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar eru margar sögur 

Afturgangan Glámur var þekktur fyrir líkamlega 
yfirburði. 
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sem segja frá reimleikum. Draugar nútímans birtast hinsvegar aðallega í 

reynslusögum fólks og er þeim þá oftast lýst sem andlegum fyrirbærum frekar en 

líkamlegum. 

Líkt og kom fram í formála bókarinnar virðist sem sögur um reimleika utan af 

landi hafi ætíð verið meira áberandi í íslenskum ritum heldur en sambærilegar 

sögur úr höfuðborginni. Flest höfum við til dæmis lesið um móra og skottur 

landsbyggðarinnar, sendingar galdramanna frá Vestfjörðum og djáknann á Myrká í 

Eyjafirði. Hinsvegar hafa færri heyrt um draugagang á Mokka Kaffi eða reimleika í 

Austurstræti. Þrátt fyrir að lítið hafi verið skrifað um slíkar sögur í Reykjavík 

virðist við nánari athugun ansi reimt í borginni.  

 

 

Ferð um miðbæ Reykjavíkur 

 

* 

 

Elsti hluti Reykjavíkur er í daglegu tali kallaður Kvosin en sum húsin þar eru allt 

frá 18. öld. Þetta er svæðið 

milli Landakotsholts og 

Skólavörðuholts. Að norðan 

nær Kvosin að höfninni en 

að tjörninni að sunnan. 

Kjarni þessa svæðis er 

miðbær Reykjavíkur en hann 

hefur þó stækkað með 

árunum og nær nú langt út 

fyrir Kvosina. Miðbærinn 

hafði tekið á sig góða mynd 
Reykjavíkurtjörn, séð frá Vonarstræti. 
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strax fyrir aldamótin 1900 en síðan þá hefur verið fyllt upp í höfnina og byggt á 

þeirri uppfyllingu. Einnig hefur verið fyllt nokkuð upp í norðurenda tjarnarinnar og 

byggt þar. Mörg helstu kennileiti borgarinnar er að finna í miðbænum og má þar 

nefna Hallgrímskirkju, Tjörnina, Alþingishúsið og Ráðhúsið. Miðbærinn er einnig 

fullur af minningum og sögum, þar á meðal sögum um reimleika. 

Sú staðreynd að draugasögur landsbyggðarinnar hafa verið meira áberandi en 

sögur um reimleika í Reykjavík hefur fengið fræðimenn til þess að álykta að 

draugatrú þjóðarinnar tengist strjálbýli sterkari böndum en þéttbýli. Það er auðvitað 

skiljanlegt að draugasögur hafi sprottið upp í myrkrinu hér áður fyrr, sérstaklega 

þegar næstu nágrannar voru ef til vill í margra kílómetra fjarlægð. Þegar þéttbýli 

fór að myndast og lýsing að verða sífellt meiri þá varð draugatrú Íslendinga smám 

saman veikari. Hún er hinsvegar langt frá því að vera horfin. Trú á einhverskonar 

anda lifir til dæmis enn góðu lífi í miðbæ Reykjavíkur, allt eins og á 19. öld. Í 

næstu köflum mun ég fylgja ykkur í gegnum miðbæinn og staldra við á nokkrum 

stöðum þar sem sögur um reimleika hafa sprottið upp, bæði gamlar og nýjar.  

Ferðin byrjar á Hverfisgötu þar sem Þjóðleikhúsið stendur. Samkvæmt 

sögunum leynast draugar í flestum gömlum leikhúsum hér á landi og á það líka við 

um Þjóðleikhúsið. Bæði leikarar og aðrir starfsmenn hafa lent í undarlegum 

atvikum í byggingunni sem þeir kunna enga skýringu á. 

Frá Þjóðleikhúsinu heldur ferðin svo áfram um Smiðjustíg, þá Bergstaðastræti 

og niður Skólavörðustíginn. Neðst í þeirri götu er staðsett eitt elsta kaffihús 

bæjarins, Mokka Kaffi. Þar hafa bæði gestir og starfsmenn fundið fyrir dularfullri 

nærveru sem virðist hvað sterkust á neðri hæð hússins.  

Eftir að við kveðjum þetta gamla kaffihús á Skólavörðustígnum liggur leiðin 

niður Bankastræti og Lækjargötu þar til komið er að Menntaskólanum í Reykjavík. 

Þetta er elsti framhaldsskóli landsins og þar af leiðandi fjöldi fólks haft þar 

viðkomu. Til eru sögur af reimleikum í skólanum og er draugagangurinn oftast nær 
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tengdur við atburði sem eiga að hafa átt sér stað á háaloftinu í þessu gamla 

timburhúsi. 

Næsti viðkomustaður er örstutt frá skólanum, nánar tiltekið í Vonarstræti 3, 

sem er hinum megin við Lækjargötu. Þar er Iðnó staðsett en húsið, sem var reist af 

Iðnaðarmannafélagi Reykjavíkur, var í marga áratugi helsta athvarf Leikfélags 

Reykjavíkur. Viðburðirnir sem haldnir hafa verið í húsinu eru orðnir óteljandi og 

sumir halda því fram að þar séu gamalkunnir einstaklingar enn á sveimi.  

Fimmti áfangastaðurinn er Dómkirkjan í Reykjavík en til þess að komast 

þangað þarf einungis að ganga upp Templarasundið. Kirkjan stendur við 

Austurvöll og var hún reist árið 1787 en ekki vígð fyrr en níu árum síðar. Eftir 

vígsluna sáu nokkrir kirkjugestir vofu Steinunnar Sveinsdóttur í jarðarförum sem 

þar fóru fram. Steinunn þessi er gjarnan kennd við morðin á Sjöundá og var hún 

fangi í tugthúsinu á Arnarhóli í nokkur ár, meðan hún beið þess að vera líflátin. 

Eftir viðkomu í kirkjunni er ferðinni heitið eftir Kirkjustrætinu að 

Thorvaldsensstræti 6, en áður fyrr stóð þar bygging sem hýsti fyrstu lyfjabúð 

Hér má sjá hvar áfangastaðir ferðarinnar eru staðsettir. 
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Reykjavíkur. Búðin var nefnd Reykjavíkur Apótek og á meðan hún stóð gerðust 

þar nokkrir óhugnanlegir atburðir sem gátu af sér sögur um reimleika.  

Við endum ferðina á því að ganga yfir Austurvöll og niður Austurstræti þar sem 

verslunin Gyllti kötturinn er nú til húsa. Fjölbreytt starfsemi hefur verið í 

byggingunni og saga hennar merkileg. En meðal þess sem merkilegt er við staðinn 

er að margir eigendur hússins hafa orðið varir við eitthvað sem ekki virðist þessa 

heims, bæði áður fyrr og enn í dag. 

Nú hef ég sagt stuttlega frá þeim stöðum sem við ætlum að stoppa á og kominn 

tími til að kíkja á andana sem sveima um elsta leikhús landsins. 
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~ Þjóðleikhúsið~ 

 

Þjóðleikhúsið stendur við Hverfisgötu 19 en upphaflega var því valinn staður úr 

landi Arnarhóls á lóð sem ríkið hafði heitið að gefa undir leikhúsið. Miklar deilur 

urðu hinsvegar um staðsetninguna og margir töldu að byggingin myndi ekki njóta 

sín við Arnarhól. Það varð því úr að leikhúsið reis við Hverfisgötu og hefur staðið 

þar síðan. 

Það var rithöfundurinn Indriði Einarsson sem fyrstur setti fram hugmynd um 

byggingu Þjóðleikhússins í 

tímaritinu Skírni árið 1907. Til 

að byrja með fékk hann 

dræmar undirtektir og margir 

hneyksluðust á þeim kostnaði 

sem af leikhúsinu myndi leiða. 

Árið 1918 fékk Indriði loks 

alþingismenn til liðs við sig og 

framkvæmdir við leikhúsið hófust árið 1928. Síðan þá hefur Indriði verið kallaður 

faðir Þjóðleikhússins. 

Byggingin var reist eftir teikningum Guðjóns Samúelssonar arkitekts og 

húsasmíðameistara ríkisins, en hann fór nokkrar ferðir utan til að kynna sér leikhús 

og rekstur þeirra. Framkvæmdir á húsinu höfðu þó einungis staðið í nokkur ár 

þegar þær voru stöðvaðar vegna fjárskorts árið 1932. Eftir að Ísland var hernumið 

af Bretum vorið 1940 var Þjóðleikhúsið notað sem birgðastöð fyrir herinn og var 

byggingin nýtt á þann hátt fram til ársins 1944. Þá var leikhúsið rýmt og hafist 

handa við að ljúka frágangi hússins, með Guðjón Samúelsson fremstan í flokki.  

Indriði Einarsson skrifaði pistil um byggingu 
leikhússins í Skírni. 
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Þjóðleikhúsið var tilbúið til notkunar árið 1950 og vígsla þess fór fram við 

hátíðlega athöfn á sumardaginn fyrsta það ár. Við opnunina var leikritið 

Nýársnóttin eftir Indriða 

Einarsson frumsýnt og 

fékk sýningin góðar 

undirtektir. Síðan eru liðin 

rúmlega sextíu ár og þær 

leiksýningar sem settar 

hafa verið upp í leikhúsinu 

orðnar fjölmargar. Það 

sama má segja um 

einstaklingana sem þar 

hafa starfað og minningar 

um starfsemina því óteljandi. Nokkrir starfsmenn hafa meðal annars upplifað 

dularfulla strauma í Þjóðleikhúsinu og einhverjir telja að þar séu andar fortíðar á 

ferð. 

 

 

Það er endalaust verið að stríða okkur 

 
* 

 

Leikhúsdraugar virðast halda til í flestum gömlum leikhúsum, hér á landi sem 

erlendis. Þar er Þjóðleikhúsið engin undantekning og ýmsar sögur hafa farið af 

reimleikum í húsinu. Fáir hafa þó séð neitt með berum augum en aftur á móti hafa 

margir fundið fyrir einhverskonar nærveru í leikhúsinu. Mismunandi getgátur eru 

til um uppruna þess sem þar er á ferli og sumir telja að draugaganginn megi rekja 

til manns sem lést af slysförum í húsinu. Aðrir eru á því að rekja megi uppruna 

Þjóðleikhús Íslands. 
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reimleikanna til tíma breska hersins í byggingunni, en þá vissu Íslendingar lítið um 

það sem fór fram innan luktra dyra Þjóðleikhússins. Að lokum hafa komið fram 

hugmyndir um að þarna sé einfaldlega um að ræða látna leikara sem snúa aftur til 

þess að heilsa upp á gamla samstarfsmenn og vini. 

Í janúar árið 1999 birtist grein í dagblaðinu Degi þar sem Guðrún Helga 

Sigurðardóttir spjallaði við nokkra 

íslenska leikara og ræddi við þá um 

leikhúsdrauga landsins. Einn þeirra sem 

Guðrún ræddi við var Sveinn Einarsson, 

fyrrum Þjóðleikhússtjóri. Sjálfur hefur 

Sveinn aldrei séð neitt í leikhúsinu en 

þó mundi hann eftir einu skrítnu atviki 

sem átti sér stað þegar hann var að æfa 

leikrit með leikkonunni Þóru 

Friðriksdóttur. Þá þótti þeim báðum 

eins og einhverjir væru að láta vita af 

sér og það oftar en einu sinni. Sveinn 

taldi þetta ekki ímyndun þar sem að 

hann og Þóra litu alltaf samtímis til 

baka. Eftir atvikið voru leikararnir tveir sammála um að þarna hefðu líklega verið á 

ferðinni þau Lárus Pálsson og Inga Þórðardóttir, sem bæði léku í Þjóðleikhúsinu.  

Þau gátu auðvitað aldrei sannað þetta en voru viss um að eitthvað hefði þarna 

verið á ferli því annars hefðu þau ekki bæði brugðist svona við á sama tíma. Þau 

heyrðu þrusk uppi í stúkunni og þegar þessi hljóð endurtóku sig báru þau saman 

bækur sínar. Þetta var eina undarlega atvikið sem Sveinn gat vitnað í en hinsvegar 

hafa nokkrir aðrir starfsmenn upplifað skrítna atburði í húsinu. Elva Ósk 

Ólafsdóttir, sem leikið hefur í Þjóðleikhúsinu í fjölda ára, er ein þeirra.  

Leikhúsið séð frá Lindargötu. 
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Á síðasta gamlársdag hljómaði útvarpsþátturinn Flakk á Rás 1 og var sá þáttur 

tileinkaður reimleikum í Reykjavík. Þar ræddi útvarpskonan Lísa Pálsdóttir meðal 

annars við Elvu Ósk Ólafsdóttur um reimleika í Þjóðleikhúsinu. Elva hafði frá 

ýmsu merkilegu að segja og þar sem að hún hafði því miður ekki tíma til þess að 

spjalla við mig gáfu þær stöllur mér leyfi til að vitna í viðtalið: 

 

Já ég hef oft fundið fyrir einhverju en aldrei séð, en já mjög oft 

fundið fyrir einhverju og já margir fleiri hér í húsinu hafa fundið 

fyrir einhverju svona nálægt sér en aldrei getað sett svona puttann 

beint á það. En svona ein áþreifanlegasta sagan sem að ég upplifði 

hérna þá vorum við að leika Hart í bak árið 2009 og við 

frumsýndum reyndar 2008, við vorum að sýna þetta fram í 2009, 

fram í vor og það var á einni vetrarsýningunni, það var snemma í 

janúar að það var rosalega fallegt vetrarkvöld, mikil stilla og logn 

og frost og svona. Og við komum í hús eins og vanalega og gerum 

okkur klár og svo byrjar bara, það byrjar bara allt á, það er allt 

einhvernvegin, það fer allt öfugt hjá okkur.  

Það byrjar á því að við ætlum að byrja sýninguna og þá er ekki 

hægt að byrja vegna þess að ein leikkonan finnur ekki hluta af 

leikbúningnum sínum, sem að gerist nú alveg stundum sko en, en 

mjög sjaldan og það var ekkert hægt að redda, þú veist þetta var 

peysa og það var ekkert hægt að redda einhverri annarri peysu 

vegna þess að í þessari peysu var næla sem að hafði þýðingu í 

leikritinu, sem var vitnað í og svona. Þannig að það fór allt í 

stresskast og allir voru að hjálpast að finna peysuna og hún fannst 

sem betur fer eftir smá seinkun en svo gátum við byrjað og þá 

byrjaði bara hvert óhappið á fætur öðru og það er endalaust verið 

að stríða okkur. 



 15 

Það er einn leikarinn sem að gleymir innkomu sem að aldrei 

hefur gleymt innkomu áður og það er einn leikari sem að bara man 

ekkert hvað hann á að segja og, og þetta hefur bara aldrei komið 

fyrir þennan leikara áður og ég er til dæmis sjálf, ég er á leiðinni 

að hlaupa í hraðskiptingu, í fataskiptingu og ég hleyp framhjá hurð 

sem að gengur inn að, að sviðsmönnunum þar sem að 

sviðsmennirnir hafa aðstöðu. Þar heyri ég bara þessi rosa læti, 

bara partýstuð og ég hugsa bara hvað vita þau ekki, hvað eru þau 

með útvarp eða sjónvarp í gangi, vita þau ekki að sýningin er 

byrjuð! Og ég opna hurðina og ætla að fara öskra eitthvað en þá 

bara, það er bara alveg hljóð þarna inni og ekkert að gerast og ég 

tala við sminkurnar og stelpurnar og þær heyrðu þetta líka, svona 

partýlæti.  

Maður fer svona að klóra sér í hausnum og svo kemur að hléinu 

og þá segist hérna, hún hafa gengið, hún hérna Helga sem að var 

hvíslari hjá okkur, hún gekk í fangið á einhverri, einhverri veru sem 

að við vitum ekki hvað var eða hver var en hún fann fyrir að hún 

gekk í fangið á einhverri manneskju. Og svona gekk þetta fram og 

til baka og, og meira segja talaði ég svo við sviðsmennina eftir 

sýningu, að þá hafði á þessu, á þessu fallega vetrarkvöldi glugginn 

hjá þeim fokið upp. Og ekki nóg með það, úti í honum stóð þungur, 

mjög þungur svona kertastjaki og við hliðina á kertastjakanum var 

lítið staup. Kertastjakinn rauk á gólfið og brotnaði allur en staupið 

sat kyrrt í gluggakistunni. 

Þannig að það voru allir að klóra sér í hausnum yfir þessu. En 

við komumst að því að þetta, þetta bara hlýtur að hafa verið, jaa ég 

veit ekki þetta er leikrit eftir Jökul Jakobsson. Þetta er ekki það 

eina sem gerðist, því oft á sýningum var oft einhver stríðni í gangi. 
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Við til dæmis vorum með leikmun sem að, svona fornaldar klukka, 

bara svona kúkú klukka sem að svona lítill, svona fugl kemur út og, 

og gaggar. Nema hvað að það er náttúrulega búið að taka batteríið 

úr þessu og allt og þetta er bara svona leikmunur. Og svo allt í einu 

eftir fjörutíu og eitthvað sýningar erum við Þóra Karítas að leika 

eina senu, allt í einu fer þessi klukka í gang, fer að slá. Tink, tonk, 

tink, tonk. Þannig að við svona stirðnum svolítið upp á sviðinu og 

horfumst í, horfumst í augu og svo náttúrulega förum við bara að 

leika yfir þetta. Og við spurðum einmitt hérna sviðsmennina eftir 

sýninguna bíddu settuð þið batterí í klukkuna? Nei, nei, nei, nei, nei. 

Þannig að maður hugsar alltaf bíddu er verið að stríða okkur 

hérna? En þetta er kannski, kannski eru til skýringar ég veit það 

ekki. Svo einhvertíma að þá hrundi líka til dæmis úr leikmyndinni. 

Við vorum með svona litla hillu með myndum og svona litlum 

hlutum á og það hrundu nokkrar myndir niður og samt fann maður 

ekki fyrir neinum jarðskjálfta eða neinni hreyfingu á bak við. 

Heyrðu ég gleymdi að segja að í þessari sýningu sem að við 

upplifðum allt þetta að ég stend fyrir, bakvið, bakvið semsagt settið 

og er að bíða eftir innkomu að þá hrynur úr leikmyndinni bútur 

þannig að ég bara sést fyrir framan alla og ég þarf að forða mér 

svo að sjáist ekki í mig. 

Þú veist þetta var, það var hvert óhappið á fætur öðru. Og þetta 

er engin, það er engin eðlileg skýring til. 

 

Elva Ósk nefndi einnig dæmi um aðra starfsmenn sem hefðu orðið fyrir svipaðri 

reynslu í leikhúsinu.  
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Einn sýningarstjóranna fann oft fyrir einhverskonar nærveru og taldi sig meira 

að segja sjá veru í eitt skiptið. Sömu sögu var að segja um einn hvíslara sem starfar 

í leikhúsinu, en hann hefur 

nokkrum sinnum fundið 

fyrir viðveru í salnum 

þegar á æfingum stendur. 

Oft smellur til að mynda í 

sætunum, eins og einhver 

sé að standa upp úr þeim, 

þó svo að enginn sitji þar nema hvíslarinn. Leikkonan segir að nærveran sem svo 

margir nefna sé þó ekki óþægileg og upplifunin minni helst á stríðni látinna félaga.  

Flestir taka í svipaðan streng en þó hafa örfáir fundið fyrir óþægilegum 

straumum í húsinu og var Árni Ibsen heitinn einn af þeim. 

 

 

Hálfi maðurinn 

 

* 

 

Árni Ibsen var afkastamikið leikskáld og ljóðskáld sem starfaði hjá Þjóðleikhúsinu 

í tugi ára. Ferill hans hjá leikhúsinu var farsæll og þær voru ófáar stundirnar sem 

hann eyddi í húsinu. Kvöld eitt er Árni var þar við vinnu varð hann fyrir ónotalegri 

reynslu sem hann ræddi um við Guðrúnu Gunnlaugsdóttur í viðtali sem birtist í 

Morgunblaðinu árið 2004: 

 

Ég var ekki myrkfælinn sem barn. Oft bað amma mig að ,,skreppa 

ofan“ (niður í kjallara) til að sækja í búrið sultukrukku eða 

kartöflur. Aldrei varð ég þó hræddur í þeim ferðum þótt dimmt væri 

niðri.  

Sætin í Þjóðleikhúsinu. 



 18 

Ég varð þó einu sinni löngu síðar mjög skelkaður vegna 

yfirnáttúrlegra og óvinsamlegra áhrifa. Ég hafði vinnuaðstöðu 

norðanmegin í Þjóðleikhúsinu. Til að komast þangað þurfti að fara 

um pall framan við inngang að norðanverðu sem mikið var notaður 

meðan skrifstofan var í húsinu. Eitt sinn var ég að vinna síðla 

kvölds, einn í húsinu. Þegar ég kom niður á stigapallinn þyrmdi yfir 

mig ákaflega skrítin tilfinning. Ég var lengi niður stigann og þorði 

ekki að líta til baka. Seinna fannst mér ég ekki komast þarna niður 

og fór heldur yfir dimmt sviðið og gegnum allt húsið. Ég hafði orð 

á þessu og í ljós kom að margir höfðu sömu sögu að segja. Einn 

leikarinn sagði: ,,Er þetta ekki þar sem hálfi maðurinn er?“ Einn 

starfsmaður elti mannveru um allt hús sem hvarf svo.  

Ég tel að þessi slæðingur eigi rætur að rekja til þess hlutverks 

hússins að vera fangelsi og jafnvel aftökustaður hersins á 

stríðsárunum. Þess ber þó að geta að sum gömul leikhús hafa orð á 

sér fyrir að vera full af draugum. Um þetta eru til margar sögur, 

einkum erlendar. 

 

Árni leitar skýringa á upplifun 

starfsfólksins með því að tengja hana við 

voveiflega og lítt þekkta atburði sem áttu 

sér stað í húsinu áratugum áður. Slík 

tenging er algeng þegar kemur að 

draugasögum því skiljanlega er algengt að 

þær spretti upp á stöðum þar sem eitthvað 

óhugnanlegt eða undarlegt hefur átt sér 

stað.  Bretar fyrir utan leikhúsið. 
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Þau Tryggvi Dór Gíslason og Valgerður Óskarsdóttir, þjóðfræðingar og 

nemendur í menningarmiðlun við Háskóla Íslands, gerðu stutta mynd haustið 2012 

þar sem fjallað er um draugagang í Þjóðleikhúsinu. Þar ræddu þau við hina 

þjóðþekktu leikkonu, Herdísi Þorvaldsdóttur, sem lést nú fyrir skömmu. Herdís 

sagði þeim frá tímabilinu þegarBretar höfðust við í húsinu og sögur af draugagangi 

sem tengdar eru þessum tíma: 

 

Svo kemur stríðið og 1940 þá koma hérna Bretar og þegar þeir sjá 

þetta stóra hús tómt þá notuðu þeir það sem pakkhús og það var notað 

sem pakkhús öll stríðsárin. Það voru hérna reykháfar út um gluggana 

og það var reykur og alveg hörmulegt ástand. 

En það hefur skeð hérna í húsinu á meðan Bretarnir voru hérna að 

það var þarna ungur maður. Það er ekki vitað hvað hefur komið fyrir 

hann eða hvort honum hefur bara leiðst svona mikið hérna, hann 

hengir sig í húsinu. 

Jæja svo lýkur nú stríðinu og þá er farið að hugsa um að gera 

eitthvað við þetta bákn hérna og það hefur verið svona líklega 

nítjánhundruðfjörtíuogfimm, sex, þá er byrjað aftur á húsinu og nú er 

ákveðið að klára það. Og það er ákveðið að það sé tilbúið 1950 og 

eftir það þá verða margir varir við eitthvað sem ekki á að vera hérna 

og þegar farið er að leika hérna og vinna hérna þá kemur ýmislegt 

fyrir.  

Það er til dæmis brattur stigi upp í æfingarsalinn og það er maður 

að fara þarna niður með dót og honum finnst sér bókstaflega vera 

hrint niður tröppurnar. 

Nú Arndís Björnsdóttir leikkona hún hérna fer út á, þetta var bara 

nokkrum dögum fyrir opnunina. Hún fer á sviðið og fer að skoða 

leikmyndina, óskaplega hrifin og gengur afturábak svo finnst henni 



 20 

bókstaflega að henni sé hrint ofan í gryfjuna og hún meiðist illa og fer 

á spítala og alveg skelfingu lostin að geta ekki verið hérna þegar 

opnað er. Og hún kemur hérna öll í spelkum frá spítalanum og kemst í 

gegnum rulluna sína þarna á opnuninni og fer svo beint á spítalann 

aftur.  

Og svo var það þannig að það var verið að mála íbúðina hennar 

Arndísar og hún gat ekki verið í íbúðinni, hún gat ekki sofið í íbúðinni. 

Það var svo óskaplega sterk lykt 

af málningu á þessum tíma og hún 

fær að vera hérna í búnings-

herberginu í leikhúsinu, sofa 

hérna í nokkrar nætur. Og fyrstu 

nóttina þá vaknar hún við það að, 

að hún heyrir að það er komið við 

snerilinn og þegar hún lítur á 

hurðina þá er hurðin svona mjög 

rólega að opnast og hún var nú 

skyggn hún hérna Arndís og varð 

ekki beint hrædd við þetta en hún vissi ekki betur en að hún væri alein 

í öllu húsinu. Svo hún stendur upp og opnar dyrnar og kallar fram á 

ganginn ,,Hver er hér?“ og það er ekki nokkur, nokkur einasta sála 

nálægt. 

Og þetta endaði með því að Arndís Björnsdóttir og nokkrir 

kunningjar hennar, þeir eru með miðilsfund á mánudagskvöldum. Það 

var bara á fyrstu árunum, alveg þarna skömmu eftir þetta. Arndís 

hafði áhuga á þessu og eins og ég var hún sjálf búin að verða vör við 

það að það var eitthvað hér á hreyfingu. Svo þeim datt í hug að reyna 

að hafa samband við þennan blessaða mann og bara láta hann vita að 

Arndís Björnsdóttir. 
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þetta væri misskilningur. Og Arndís segir að þeir hafi náð sambandi 

við hann og sagt honum frá því að hann ætti ekki að vera að þvælast 

hérna í myrkrinu. 

 

Herdís heyrði aldrei sögur af draugum í leikhúsinu eftir þetta og taldi því að 

reimleikarnir hefðu hætt eftir umræddan miðilsfund. Hinsvegar hafa margir yngri 

leikarar leikhússins upplifað dularfulla atburði í byggingunni á undanförnum árum 

og þess vegna telja sumir að enn séu andar á ferð í þessu elsta leikhúsi landsins.  

Líkt og ég nefndi fyrr í kaflanum er Þjóðleikhúsið langt frá því að vera eina 

leikhúsið í heimi þar sem sögur af reimleikum eru til staðar og ef til vill er 

ástæðan sú að leikarar eru einfaldlega opnari og næmari fyrir því sem aðrir ekki 

sjá. Kannski eru þeir líka betri sagnamenn en flestir og með einstaklega frjótt 

ímyndunarafl. Jafnvel þótt þessar getgátur gætu útskýrt alla leikhúsdraugana eru 

það ekki bara leikarar sem verða varir við slíka hluti. Á mörgum öðrum stöðum í 

Reykjavík, sem og annar staðar, má nefnilega finna sögur af óútskýranlegum 

atburðum. Kaffihúsið Mokka á Skólavörðustíg er einn þeirra og nú er förinni 

heitið þangað.  
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~ Mokka Kaffi~ 

 

Nú erum við komin að Skólavörðustíg, götu í austurbænum sem dregur nafn sitt af 

gömlu Skólavörðunni. Það er talið að 

upphaf stígsins megi rekja til þess þegar 

varðan var endurreist árið 1834. Þá var 

stígurinn fyrst og fremst hugsaður fyrir 

gangandi vegfarendur og öll umferð 

hesta bönnuð. Með tímanum breyttist 

ásýnd Skólavörðustígs og í kringum 

1950 tók Hallgrímskirkja við af 

Skólavörðunni sem helsta kennileiti 

götunnar. Þessi stærsta kirkja Íslands 

stendur efst í götunni en leið okkar 

liggur hinsvegar alveg niður stíginn að 

Skólavörðustíg 3a, þar sem Mokka kaffi 

er staðsett.  

Það voru hjónin Guðmundur 

Baldvinsson og Guðný Guðjónsdóttir sem stofnuðu Mokka árið 1958 og er það eitt 

elsta kaffihús bæjarins. Guðmundur hafði farið í óperusöngnám til Ítalíu og 

kynntist þar ítalskri kaffimenningu sem hann hreifst af. Þegar hann hélt aftur til 

Íslands kom fljótlega í ljós að söngurinn nægði ekki sem lifibrauð og því ákvað 

hann að opna kaffihúsið sem einkenndist af ítölsku yfirbragði.  

Ásýnd Mokka hefur lítið breyst á þessum langa tíma og á kaffihúsið sér trygga 

fastagesti. Sérstaklega hafa listamenn sótt staðinn og ótal listsýningar hafa verið 

settar þar upp. Þetta er notalegt kaffihús sem er einna þekktast fyrir ljúffengar 

vöfflur, ítalskt kaffi og rjúkandi heitt súkkulaði. Margir hafa fundið fyrir 

Útsýnið frá Skólavörðustíg að 
Hallgrímskirkju. 
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óvenjulegri nærveru á staðnum og starfsmenn fá oft á tilfinninguna að þar séu fleiri 

gestir á ferð en þeir sem sjást með berum augum.  

 

 

Stútfullt af fólki 

 

* 

 

Ónefnd stelpa, sem vann á kaffihúsinu fyrir 

nokkrum árum síðan, sagði mér að hún hefði helst 

ekki viljað vera ein í húsinu þegar kom að því að 

loka á kvöldin. Hún hræddist það. Alltaf hafði hún 

á tilfinningunni að hún væri ekki einsömul, þrátt 

fyrir að aðrir starfsmenn væru farnir heim. Það 

voru því ófá kvöldin sem hún bað vinkonur eða 

kærasta að veita sér félagsskap á meðan hún lokaði. 

Fleiri starfsstúlkur hafa verið gripnar svipaðri 

tilfinningu í húsinu þrátt fyrir að þær hafi ekki allar 

óttast það sem þær upplifðu.  

Í júlímánuði sumarið 2012 gerði ég mér ferð í Laugardalinn og hitti Hugrúnu R. 

Hjaltadóttur, mannfræðing. Þar fékk ég kaffi af bestu gerð sem var lagað á 

svipaðan máta og á Mokka. Hugrún sagði 

mér að eftir að hafa unnið á kaffihúsi væri 

ekki annað hægt en að gera almennilegt 

kaffi, en hún vann á Mokka kaffi í nokkur 

ár. Aðallega vann hún þar með skóla en 

einnig í fullri vinnu á sumrin og var auk 

þess tíður gestur á kaffihúsinu áður en hún 

Mokka Kaffi. 

Veitingarnar á Mokka eru ekki af 
verri endanum. 



 24 

hóf störf. Við spjölluðum saman um hennar upplifun af staðnum en Hugrún fann 

allaf fyrir sterkri nærveru í húsinu: 

 

Mér leið alltaf mjög vel þarna það var ekki eins og eitthvað ógnaði 

manni í þessari tilfinningu. Þetta var meira eins og hérna, það 

skipti ekki máli hvort það var kvöld eða dagur eða hvort það væri 

há sumar eða bjart úti eða þú veist dimmt kvöld að vetri til. Þá var 

hérna, það var alltaf svona viðvera. Mér fannst staðurinn aldrei 

jafn fullur af fólki og eins og þegar hann var alveg tómur. Eins og 

bara þögnin var einhvernvegin svona þrúgandi. Manni fannst að 

það ætti alltaf að vera kliður sko og þarna, það er einhvernvegin 

þannig sko að meira segja þegar maður lítur yfir salinn þá er hann 

ekki tómur útaf því að fólk er búið að sitja öll þessi ár upp við 

vegginn að það er 

komið bara far eftir 

líkama í panelinn. 

Þannig að allt 

fólkið sem er búið 

að koma inn á 

Mokka það situr 

þarna ennþá 

einhvernvegin. 

Manni finnst þetta 

vera kliður og 

stundum fékk maður 

á tilfinninguna að 

það væri ekki pláss För í veggnum eftir gamla kúnna. 
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fyrir mig að vera eitthvað hérna að vesenast útaf því að það var allt 

einhvernvegin fullt.  

En þetta var ekki þannig eins og mér liði eitthvað illa þarna, 

hrædd eða neitt svoleiðis. Það skipti heldur ekki máli hvort það var 

fullt af fólki inni í húsinu eða hvort það var bara tómt, mér fannst 

alltaf eins og einhver væri að koma upp tröppurnar. Maður sat inni, 

þar er svona hringborð og þó að maður sæti við það þá sá maður 

ekkert almennilega fram, sko á borðið, hvort það væri einhver að 

biðja um afgreiðslu eða eitthvað svoleiðis og það var mjög sjaldan 

sem ég leit og gáði hvort einhver væri að biðja um afgreiðslu á 

meðan ég var alltaf að gá hvort það væri einhver að koma upp 

tröppurnar. En það er svona helsti staðurinn. Maður er kannski að 

flýta sér niður tröppurnar og þá er eins og maður mæti einhverjum, 

sem maður sér ekki.  

En þetta var ekki á nokkurn hátt þrúgandi eða yfirþyrmandi eins 

og maður hefur oft heyrt fólk sem hefur orðið vart við eitthvað tala 

um. Þetta var alltaf svona notaleg viðvera. Ég hef alveg fengið 

svona tilfinningu annar staðar að ég sé ekki velkomin en það var 

aldrei þarna, alltaf voðalega notalegt. Maður heldur líka að ef 

þetta er einhver draugur að þá er þetta náttúrulega fólk sem þótti 

vænt um staðinn og er komið til að fá sér kaffi og spjalla og svona. 

Það er ekkert ógnandi í því. En mér fannst vera þessi rosa sterka 

viðvera, eins og setið væri í hverju sæti. Það er stútfullt af fólki. 

 

Hugrún var aldrei skelkuð þrátt fyrir að finna fyrir þessu, en gat samt ímyndað sér 

að einstaklingum sem upplifðu eitthvað svipað þætti það yfirþyrmandi og 

óþægilegt.  
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Þó að Hugrún hefði aldrei verið beint hrædd fékk stundum á tilfinninguna að 

sumt ætti ekki að viðhafast í húsinu, eins og það athæfi að spá í bolla: 

 

Mér fannst samt eins og það hafi verið með þetta að spá í bollana, 

mér fannst það alltaf eitthvað hálf skuggalegt útaf því mér fannst 

alltaf allir komnir ofan í bollann einhvernvegin, að það myndaðist 

einhver svona spenna, þannig að mér fannst ekki spennandi að taka 

þátt í því þó svo ég hafi oft verið að taka þátt í eins og hérna, ég er 

semsagt sjúkraliði líka og þar er alltaf verið að spá í bolla og þar 

vildi ég alveg vera með en þarna vildi ég ekki taka þátt í því. Það 

var einhvernvegin bara, einhver stoppari sko.  

Svo voru svona hlutir eins og rjómavélin. Það er eins og hún 

hafi eitthvað sjálfstætt líf. Svo kom viðgerðarmaðurinn og þá var 

ekkert að henni og fullt af einhverjum svona hlutum. Mér fannst 

samt aðallega vera með þessa rjómavél. Það gerðist samt aldrei 

þegar það var einhver rosa toppur og endalaust verið að panta 

heitt kakó og rjóma og vöfflur og allt sem þurfti mikinn rjóma og 

eitthvað. Það einhvernvegin gerðist bara þegar þú hafðir hvort eð 

er ekkert að gera og ég veit ekki hvort það sé bara eitthvað að 

tæknin hún virkar best þegar hún er undir álagi eða eitthvað þú 

veist og svo þegar stendur í pípunum þá fer þetta allt í klessu, ég 

veit það ekki. En maður þurfti náttúrulega að taka þetta í sundur og 

þrífa þetta á hverju kvöldi og stundum þegar hún var að láta 

eitthvað illa og maður tók hana í sundur og var að þrífa hana þá 

var ekkert að henni. Þá hugsaði ég oft það er ekkert að þessari 

rjómavél það er bara einhver að stríða mér!  

Svo eru hlutir sem að hverfa og birtast svo aftur bara beint fyrir 

framan þig eins og einhver hafi bara fengið þá lánaða eða eitthvað. 
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Ég notaði gleraugu en þau voru ekkert rosalega sterk þannig ég var 

alltaf að taka þau af mér og það var svo oft sem að ég fann þau 

ekki þegar ég var að fara og ég skyldi ekkert í þessu og leitaði út 

um allt og bara fokk it ég verð bara að keyra heim með engin 

gleraugu og þú veist koma við í fyrramálið og ná í þau áður en ég 

fer í skólann og það var alltaf þannig að ég labbaði inn og tók þau 

upp. Þú veist ég var samt kannski búin að eyða einhverjum tíu 

mínútum í að leita og svo gat ég komið daginn eftir og bara labbað 

að þeim og samt var ég kannski að koma klukkan átta og það er 

enginn búin að vera þarna frá því að ég fór. 

 

Fyrir ofan kaffihúsið er íbúð þar sem eigendur Mokka bjuggu og sagði Hugrún mér 

að þar hefði andrúmsloftið verið allt öðruvísi heldur en á kaffihúsinu sjálfu. Það 

virðist því sem þessir straumar í húsinu einskorðist við Mokka en séu ekki til staðar 

í allri byggingunni. Einnig virðist raunin sú að einstaklingar finni einna helst fyrir 

sérstakri tilfinningu í stiganum sem liggur niður að salernisaðstöðunni.  

 

 

Brotinn bolli 

 

* 

 

Samkvæmt því sem Hugrún sagði upplifðu sumir fremur óþægilega tilfinningu á 

staðnum og á það bæði við um starfsfólk og viðskiptavini. Hún sagði meðal annars 

að nokkrum starfsstúlkum hefði þótt nærveran það yfirþyrmandi að þær hættu 

vinnu á kaffihúsinu og einhverjir gestir þorðu ekki niður stigann til þess að nota 

klósettin: 
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Varðandi hvort kúnnarnir hafi einhvertíman talað um að þeir hafi 

upplifað eitthvað. Ég man eftir 

nokkrum sem að fóru aldrei á 

klósettið sko heldur fóru 

eitthvert annað til að fara á 

klósettið. Það var fyrrverandi 

kærasti minn sem að kom 

þarna mikið hann til dæmis 

þurfti alltaf að fara eitthvað 

annað til að fara á klósettið 

hann gat aldrei farið á 

klósettið þarna niðri. Svo var 

svona fólk sem að vildi ekki 

vera eitt.  

Það er líka mjög sjaldan að þú kemur inn á tóm kaffihús og þú 

labbar hringinn og ferð aftur út, nema þú sért að leita að 

einhverjum en mér fannst meira eins og sumir væru að gá hvort að 

það væri, að þeir vildu ekki vera þarna eða eitthvað þannig sko. 

 

Einhverjir einstaklingar hafa því fundið fyrir ónotalegri tilfinningu í húsinu og 

sumir jafnvel ekki viljað starfa þar vegna þess.  

Menningarmiðlarinn Emilía Örlygsdóttir, sem vann á Mokka í einhvern tíma, 

sagði mér frá merkilegum atburði sem gerðist á kaffihúsinu fyrir nokkrum árum og 

átti hann sér einmitt stað á neðri hæð hússins:  

 

Við vorum staddar þar þrjár vinkonur, ég var hætt en ein af okkur 

vann ennþá á staðnum. Sú sem vann á Mokka gerði það stundum að 

gamni sínu að spá í bolla og þennan dag vildum við vinkonur 

Stiginn sem liggur á neðri 
hæð Mokka. 
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hennar endilega að hún gerði það. Hún var samt svo treg til og 

sagði eitthvað við okkur að hún vildi ekki að bollinn myndi brotna. 

Við vissum ekkert hvað hún var að bulla og vorum hissa á 

þessum viðbrögðum. Skildum ekkert hvers vegna henni datt í hug 

að það myndi gerast. Svo sögðum við henni bara að hafa ekki 

áhyggjur og ef svo ólíklega vildi til að bollinn myndi brotna þá 

ætluðum við að borga fyrir hann. Þannig að á endanum samþykkti 

vinkona mín að spá fyrir okkur. Eftir að hin vinkona mín hafði 

drukkið úr sínum bolla ætluðum við að setja hann á ofn og þurrka 

hann svo það væri hægt að spá. Þess vegna fórum við saman niður 

stigann og ætluðum að setja bollann á ofninn sem er þarna á neðri 

hæð hússins, þar sem klósettin eru. 

En svo gerðist ekkert smá skrítið því um leið og við lögðum 

bollann á hvolf á ofninn 

þá flaug hann upp í 

loftið og niður á gólf. 

Hann mölbrotnaði og 

þetta var ekki eins og 

hann hefði bara dottið 

af ofninum. Bollinn 

þeyttist alveg upp og 

svo niður á gólf. En þá 

var eins og vinkona mín hefði einhvernvegin fundið á sér að hann 

myndi brotna. Sem ég skil ekki hvernig hún gerði.  

 

Emilía sagði mér að atburðurinn hefði skiljanlega vakið með þeim óhug og hafa 

þær aldrei fundið skýringu á því hvernig þetta gat gerst.  

Ofninn sem stelpurnar lögðu 
kaffibollann á. 
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Þeir einstaklingar sem ég ræddi við vissu lítið um sögu hússins og hvort 

eitthvað hefði þar átt sér stað sem gæti útskýrt reimleikana. Ég reyndi því að 

grennslast fyrir um Skólavörðustíg 3a en fann ekkert sem benti til þess að sögur 

hefðu farið af draugagangi þar fyrir tíma Mokka. Eins og Hugrún kom inn á eru því 

ef til vill á ferð gamlir gestir sem ekki eru tilbúnir að yfirgefa kaffihúsið. Þeirri 

spurningu verður hinsvegar seint svarað og tími kominn til að halda áfram ferðinni 

um miðbæinn. Næsta heimsókn er í Menntaskólann í Reykjavík, en aðalbygging 

framhaldsskólans stendur við Lækjargötu 7. 
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~ Menntaskólinn í Reykjavík~ 

 

Flestir Íslendingar þekkja til Menntaskólans í Reykjavík, en hann var fyrsti 

framhaldsskóli landsins. Aðalbygging skólansstendur uppi á hæð við Lækjargötuna 

og er húsið auðþekkjanlegt. Þetta er stokkbyggt timburhús sem var teiknað af 

ríkishúsameistara Dana, Jörgen Hansen Koch, en efniviðurinn kom frá Noregi. 

Skólanum var valinn staður í landi Söðlakots fyrir austan lækinn og hófst smíði 

hússins árið 1844,en lauk um þremur árum seinna.  

Aðalbygging Menntaskólans í Reykjavík er því eitt elsta hús landsins en 

skólinn sjálfur á sér þó enn lengri sögu. Hann á rætur að rekja allt til 

biskupsstólsins í Skálholti, en þar hófst skólahald árið 1056.Skálholtsskóli starfaði 

til ársins 1786 þegar hann var fluttur í húsnæði á svonefndum Hólavelli í Reykjavík, 

þar sem nú er Hólavallakirkjugarður. Húsið sem var reist undir skólann reyndist 

hinsvegar hið mesta hrófatildur og hélt hvorki vatni né vindi. Vegna þessara lélegu 

Gömul mynd af Menntaskólanum í Reykjavík. 
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aðstæðna var ákveðið að flytja skólann í Bessastaðastofu að Bessastöðum árið 

1805 og þar var skólinn starfræktur í tæplega tuttugu ár. 

Haustið 1846 var skólinn færður í núverandi húsnæði í Lækjargötu 7 og var það 

skólameistarinn Sveinbjörn Egilssonsem setti skólann við hátíðlega athöfn. Á 

þessum tíma gnæfði hið nýreista húsyfir lágreista byggðina í Reykjavík og voru 

þetta lengi veglegustu húsakynni á Íslandi. Hefur skólinn starfað óslitið í húsinu 

síðan, ef frá eru talin árin 1940–1942, þegar húsið var í höndum breskra hermanna. 

Alþingi starfaði einnig í húsinu á sumrin frá árinu 1845 uns Alþingishúsið reis við 

Austurvöll árið 1881, en sú starfsemi hafði engin áhrif á skólahald. Þar að auki var 

Prestaskólinn starfræktur í húsinu frá 1847 þar til hann fékk inni í Sívertsenhúsi 

árið 1951 og hefur byggingin því gegnt ýmsum hlutverkum. 

Fyrstu áratugina eftir að skólinn var fluttur í miðbæinn hét hann Reykjavíkur 

Lærði skóli, en var einnig kallaður Reykjavíkurskóli, Lærði skólinn eða 

Latínuskólinn. Nafninu var breytt árið 1937 en síðan þá hefur skólinn heitið 

Menntaskólinn í Reykjavík. Skólinn var lengi vel æðsta menntastofnun landsins, er 

enn mjög virtur og margir þekktir Íslendingar hafa stundað nám þar í gegnum 

tíðina. Menntaskólinn hefur því sett mikinn svip á miðbæjarlífið í þau rúmlega 

hundrað og sextíu ár sem hann hefur verið viðLækjargötuna. 

Frá því að skólahald hófst í Lærða skólanum og fram yfir aldamótin 1900 urðu 

skólapiltar oft að ferðast langar leiðir að heiman til þess að sækja námið. Þessi 

ferðalög þeirra, til skóla og aftur heim, voru kölluð skólapiltaferðir og má sjá 

lýsingar á ferðunum í endurminningum stúdenta frá þessum tíma. Samkvæmt Séra 

Sigurbirni Á. Gíslasyni áttu flestir skólapiltar langan veg að sækja og ferðuðust 

jafnan einir á hestbaki svo dögum skipti. Vegna þess hve margir nemendur komu 

langt að var starfrækt heimavist í skólanum til fjölda ára og höfðust flestir 

skólapiltanna við á svokölluðu langalofti sem var á annarri hæð skólans. 

Samkvæmt Ingólfi Gíslasyni lækni voru það einna helst fátækir strákar utan aflandi 
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sem sóttu um þessi hlunnindi og voru þeir nemendur sem dvöldu á loftinu kallaðir 

heimasveinar. 

 

 

Langaloft 

 

* 

 

Samkvæmtlýsingum þeirra sem dvöldu á loftinu var heimavistin viss heimur út af 

fyrir sig og ekki alltaf dans á rósum. Til að mynda var mikið plássleysi á langalofti 

enda bjuggu tvær fjölskyldur í húsinu ásamt heimasveinum. Samt sem áður var 

loftið ætlað um þrjátíu piltum úr neðstu bekkjum skólans og í bókinni Minningar 

úr Menntaskóla lýsir fyrrnefndur Ingólfur Gíslason þeim aðstæðum sem drengirnir 

bjuggu við: 

 

Í langaloftið, sem var að vestanverðu, var gengið af ganginum nálægt 

dyrum salarins. Opnaðist því sú hurð inn í norðausturhorn loftsins 

gegnt gluggunum, sem vissu mót vestri, – niður að læknum. Ég hef 

ekki við höndina nákvæm mál af herbergi þessu, en nærri mun láta, að 

það hafi verið 17–18 metrar á lengd og rúmir 6 á breidd. Í 

norðurenda þess – inn af dyrunum – var stórt þvottaborð fyrir öllum 

gaflinum með mörgum þvottaskálum úr blikki. Svo var vatnstunna þar 

úti við gluggann og stampar fyrir skólp. Litlu innar voru svo 

rúmaraðirnar með höfðagafl út að veggjunum, fimmtán rúm í hvorri 

röð, tvö og tvö saman eins og hjónarúm, en svo 40 sm bil til næstu 

samstæðu og í bili þessu lítill, baklaus stóll við vegginn. Í rúminu er 

hálmdýna, sem eftir útliti og mýkt að dæma hlýtur að eiga sér langan 

aldur. Má vera, að hún hafi verið búin til í fyrstuaf miklum hagleik 

handa Ragnheiði Brynjólfsdóttur, lent svo inn til skólapilta og gæti 



 34 

sagt sögur frá Hólavallar- og Bessastaðaskóla. Nokkurs konar 

rekkjuvoð var breidd yfir dýnuna, og svo komu eitt eða tvö 

samanbrotin ullarteppi í yfirsængur stað. Þau voru mjög 

margbreytileg eftir aldri, lit og gæðum. Mér var sagt, að sum þeirra 

væru frá Hólaskóla og hefði Galdra-Loftur sofið við eitt þeirra, en því 

trúði, held ég, enginn. Gangurinn milli rúmaraðanna, – fótgaflanna 

báðum megin, – var svo breiður, að þar gátu fjórir menn gengið 

samhliða. Gizka ég á, að hann hafi verið um 2 metrar á breidd. Tveir 

olíulampar héngu í lofti, og stór, gamall ofn var í horni hjá 

þvottaborðinu, og stöku sinnum var lagt í hann í miklum frostum. 

Langaloftið var ætlað 30 piltum úr fjórum neðstu bekkjunum, en 

hinum megin 

við ganginn 

var litlaloftið. 

Þar voru 10 

rúm, og var 

herbergið að 

stærð sem 

rúmlega einn 

þriðji langa-

loftsins. Þar 

bjuggu fimmtu- 

og sjöttubekkingar. Fyrirkomulag var þar svipað og í hinu svefnloftinu, 

en auðvitað ríkti þar meiri göfgi og fyrirmennskubragur. 

 

Samkvæmt því sem Ingólfur segir var skólaborðið með tilheyrandi skúffu og rúmið 

í langa- eða litlalofti einu föstu punktarnir á dvalarsviði heimasveina, því annað 

heimili áttu þeir ekki.  

Svæðið á annarri hæð fyrir miðju 
Aðalbyggingarinnar kallaðist áður langaloft. 
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Daglegt líf þeirra sem dvöldu á loftinu var því erfitt á köflum og til að mynda 

var ekkert mötuneyti rekið í skólanum. Sumir drengjanna þurftu jafnvel að lifa 

allan veturinn á því nesti sem þeir tóku með sér að heiman. Margar fjölskyldur í 

bænum höfðu þó tekjur af því að selja piltunum fæði eða matreiða fyrir þá vistir 

sem þeir fengu sendar að heiman. Strangur agi ríkti líka hjá heimasveinum og ef 

þeir brutu reglur hlutu þeir svokallaðar nótur. Þótt aginn væri mikill fundu þeir sér 

samt sem áður margt til skemmtunar og tóku til dæmis í spil, fóru með ljóð eða 

sögðu sögur. Heimasveinar urðu stundum varir við skrítin hljóð og aðra undarlega 

atburði þegar þeir gistu í skólanum og þess vegna komu upp getgátur um reimleika 

í húsinu. Draugagangurinn var aðallega tengdurvið langaloftið og háaloftið þar 

fyrir ofan, þar sem spítali skólans var staðsettur forðum daga. 

Ein saga um reimleika á efri hæðum hússins birtist í Morgunblaðinu þann 1. 

febrúar árið 1966 og þar er sagt frá 

reynslu nokkurra einstaklinga sem 

lágu á spítalanum. Samkvæmt 

heimildum er sagan upprunalega 

höfð eftir skólapiltum á árunum 

1877–1882. Ekki er vitað nánar um 

heimildarmanninn en frásögnin segir 

af sorglegum atburði sem átti sér stað á háalofti skólans: 

 

Svo er sagt að maður hafi hengt sig uppi á háaloftinu í 

Latínuskólanum í Reykjavík, og á að vera þar reimt síðan. Að vísu 

hafa skólapiltar sjálfir stundum leikið draug þar uppi á loftinu, þó það 

hafi ekki orðið uppvíst, og hefir það orðið til þess að auka trúnað á 

það, að eitthvað óhreint væri þar á slóðum. En aftur hefir stundum 

orðið vart við ýmislegt óskiljanlegt þar á loftinu sem ómögulegt er að 

piltar hafi átt neinn þátt í. Einkum hafa þeir orðið varir við 

Frásögn af reimleikum í skólanum 
birtist í Morgunblaðinu 1. febrúar árið 

1986. 
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reimleikann, sem hafa sofið á skólaspítalanum, bæði þeir sem hafa 

verið sjúkir, og þeir sem vaka hafa yfir sjúklingunum. 

Einu sinni lágu þeir þar t.d. Einar H. Kvaran rithöfundur og 

Þorsteinn Halldórsson, sem seinna varð prestur í Mjóafirði. Þeim 

heyrðist oft einhver ókyrrleiki koma upp í klefa þeim, sem er til hægri 

handar við spítalann, eins og barið væri á spítalahurðina. Þeir 

félagar urðu varir við þessi högg hverja nóttina eftir aðra, en ávallt 

datt allt í dúnalogn þegar þeir kveiktu ljós. 

Ekki bar minna á þessum ókyrrleika, þegar þeir lágu í 

skólaspítalanum þeir Jakob Sigurðsson og Valtýr Guðmundsson, síðar 

prófessor. Þeir voru báðir dauðveikir, og dó Jakob þar. Heyrðu þeir 

oft högg og slög á spítalavegginn og stundum hrökk jafnvel hurðin 

upp um miðjar nætur. Aðrir skólapiltar sváfu hjá þeim til að hagræða 

þeim, ef á þyrfti að halda, og urðu þeir líka varir við reimleikann, en 

ekkert fannst ef að var gáð. 

 

Þó svo að heimasveinar hafi stundum hrekkt hvern annan fundust ekki skýringar á 

þessum óhljóðum og höggum sem menn urðu varir við á háalofti skólans. 

Eiríkur Haraldsson, fyrrum kennari í menntaskólanum, kann ýmsar sögur þaðan 

og þar á meðal af sorglegum atburðum sem áttu sér stað á loftinu. Eiríkur er fæddur 

í Reykjavík árið 1931 og var viðriðinn skólann í meira en fimmtíu ár. Hann gekk 

sjálfur í Menntaskólann í Reykjavík og eftir að hann lauk námi kenndi hann við 

skólann um árabil, fyrst leikfimi en þýsku lengst af. Eiríkur sagði mér tvær sögur 

sem hafa verið settar í samhengi við reimleika og er önnur þeirra tengd 

fyrrnefndum spítala: 

 

Í gamla daga voru íbúð rektors og heimavist nemanda á miðhæðinni.  

Uppi á háalofti er síðan herbergi sem snýr frá sjónum í suðurátt, út að 
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Íþöku, sem er bókasafn menntaskólans. Þetta herbergi er undir súð og 

núna er þar skrifstofa rektors. Þarna upp í þessu herbergi var spítali 

þar sem þeir sem voru veikir höfðu aðsetur. Ég veit ekki hvort það 

voru bara nemendur skólans sem fengu að liggja þarna eða einhverjir 

fleiri. Allavega veit ég að nemendur veiktust oft og sumir náðu sér 

aldrei af veikindunum. Svo voru það einhverjir sem dóu jafnvel úr 

sulti. 

Á þessum tíma gengu skólapiltar til skóla að heiman, oft langar 

vegalengdir. Þeir höfðu með sér mat að heiman sem þeir þurftu að lifa 

á mest allan veturinn. Stundum dugði hann ekki til og því dóu sumir úr 

sulti. Drengirnir hafa kannski ekki þorað að biðla til fólks í bænum 

um mat. 

Þegar Valdimar Sveinbjörnsson kenndi leikfimi í skólanum í 

kringum 1930 var þessi spítali enn í notkun og þá dóu líka einhverjir 

nemendur þarna uppi.  

 

Þessir atburðir hafa eflaust verið átakanlegir og sorglegir fyrir þá skólapilta sem 

horfðu upp á félaga sína veikjast og jafnvel deyja undir sama þaki. Eiríkur hafði 

ekki heyrt til þess að einhver hafi framið sjálfsvíg á háaloftinu, líkt og kemur fram 

í frásögn skólapilta, en samkvæmt frásögn hans fór að bera á sögum um reimleika 

eftir andlát þessara sjúklinga. 

Skólapiltar hræddust þó fleiri anda en þá sem látnir voru. Umsjónarmenn þeirra 

voru nefnilega ætíð nálægir og birtust stundum upp úr þurru líkt og verstu draugar. 

Séra Jes A. Gíslason, sem er einmitt afi Eiríks Haraldssonar, er einn þeirra sem 

lýsti tilfinningunni sem einkenndi andrúmsloftið þegar Björn M. Ólsen, síðar 

rektor, hafði aðalumsjón með hegðun piltanna. Frásögina má finna í áðurnefndri 

bók, Minningar úr menntaskóla, sem kom út árið 1946:  
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Við lítum inn. Kl. er 11 og búið að slökkva. Það er verið að segja 

sögu. Friðrik Friðriksson segir þá sem oftar sögu. Einhver stingur 

upp á því, að sögunni verði hætt og að nú séu fluttar vísur eða kvæði, 

sem valdar séu fremur af lakari endanum, – það hljóti að vera ágæt 

tilbreyting. 

Sú skemmtun er hafin, og er mikið um glaðværð. Allt í einu er 

hurðinni hrundið upp, og úr myrkrinu heyrist dimm rödd, sem 

segir: ,,Það er fallegt, sem þið eruð að fara með núna.“ Það þekktu 

allir röddina, hláturinn og glaðværðin hættu skyndilega, og andinn 

hvarf hljóðlega í burtu, eins og hann hafði komið. 

 

Þarna var því ekki um eiginlegan draug að ræða heldur Björn, sem alls staðar var 

nálægur og kom oft fast að piltum, án þess að þeir yrðu hans varir. Það er því ekki 

ólíklegt að hið þungaandrúmsloft í skólanum hafi stuðlað að því að sögur um 

slæma atburði og jafnvel drauga,hafi lifað góðu lífi meðal nemenda. 

Núverandi rektor, Yngvi Pétursson, hefur heyrt einhverjar sögur um drauga í 

skólanum en samt aldrei orðið vitni að neinu afgerandi sjálfur. Hann vissi til þess 

að fyrrum skólapiltar sem dvöldust á langalofti hafi gjarnan sagt sögur sín á milli 

og einnig að einhverjir þeirra hafi látið lífið, sem varð til þess að fleiri frásagnir 

komust á kreik. Hann gat ekki nefnt eina sérstaka sögu en sagði að enn í dag 

heyrðust oft sérkennileg hljóð í skólanum. Hinsvegar nefndi Yngvi að um væri að 

ræða gamalt timburhús sem ávallt væri á hreyfingu og því gætu hljóðin átt sér 

eðlilegar skýringar. 

Margir einstaklingar hafa þó fundið fyrir nærveru í húsinu sem erfitt er að 

útskýra og eins og komið hefur fram má gjarnan reka augun í sérkennilegar 

lýsingar þegar minningar frá gömlum nemendum eru skoðaðar. 
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Stunginn í hjartað 

 

* 

 

Í áðurnefndri minningabók er rithöfundurinn Indriði Einarsson einn af mörgum 

nemendum sem lýsir skólagöngu sinni í menntaskólanum. Þegar hann gekk í 

skólann ríktu þar strangar reglur og þáverandi rektor var víst mjög refsingasamur. 

Hann hét Bjarni Johnsen og gegndi embætti rektors frá 1851 þar til hann lést árið 

1868. Samkvæmt frásögn Indriða lagði hann hendur á skólapilta og jafnvel kennara 

í þeim tilgangi að koma á aga í skólanum. Oft sá Bjarni undarlegar sýnir í 

skólanum sem erfitt reyndist að skýra, en nemendur kenndu fremur drykkju 

rektorsins um heldur en að þeir tengdu sýnir hans við yfirnáttúrlega atburði. Indriði 

nefndi að persónulega hefði hann aldrei séð Bjarna undir áhrifum og því getur vel 

verið að rektorinn hafi upplifað eitthvað óhreint í skólanum, eitthvað sem ekki var 

tengt hugarórum vegna drykkju. 

Annar einstaklingur sem sakaður hefur verið um drykkju er skáldið Kristján 

Jónsson. Hann var fæddur í Kelduhverfi í Norður-Þingeyjarsýslu árið 1842 og 

byrjaði ungur að yrkja. Ljóð Kristjáns einkennast af mikilli bölsýni og vonleysi, 

enda átti skáldið erfiða ævi. Hann missti til dæmis föður sinn aðeins fjögurra ára 

gamall og var farinn að vinna fyrir sér um tólf ára aldurinn. Lengst af var hann 

vinnumaður á Hólsfjöllum í Norðurþingi en kom til náms við Latínuskólann 

haustið 1864 og tókst þá vinskapur með þeim Indriða. Samkvæmt lýsingum var 

Kristján skynsamur, hæfileikaríkur og góður vinur en hneigðist því miður að 

drykkjuskap og hætti að lokum í skóla þess vegna. Síðasta kvöld Kristjáns í 

skólanum var sérstætt og er þetta kvöld meðal þess sem Indriði lýsir í 

endurminningum sínum frá Latínuskólanum: 
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Mér er minnisstætt síðasta kvöld Kristjáns Jónssonar í 

Latínuskólanum. Hann var heimasveinn og las í 2. bekk, en var í 3. 

bekk  A. Mánaðarfrí hafði verið um daginn, og sumir piltar komu 

drukknir eftir klukkan átta. Hann var einn af þeim og kom svo seint, 

að umsjónarmaðurinn sá hann og sagði, að hann mundi fá nótu. Ég 

sat hjá honum uppi við efsta borðið 

allt kvöldið. 

Ég hefði viljað hugga hann, en 

þess var ekki kostur. Hann orti þar 

um kvöldið kvæðið Ekki er allt sem 

sýnist, en ég las það úr pennanum. 

Hann strikaði lítið út. Það er eitt af 

miklu ljóðunum hans, en er 

yfirkomið af heimsþjáningu. 

Morguninn eftir, þegar við gengum 

frá bænum kl. 8, hneig hann niður í 

dyrum salsins. Hann sagði, að sér 

hefði sýnzt maður stinga sig í 

hjartað. Hann var borinn í rúm sitt, en síðar um daginn sagði hann 

sig úr skóla. 

 

Þessi atburður átti sér stað árið 1868 en Kristján náði sér aldrei á strik eftir þetta og 

lést um það bil ári seinna norður á Vopnafirði, aðeins tuttugu og sex ára að aldri. 

Þegar leið á 20. öldina voru enn að koma upp sögur af reimleikum í skólanum 

og sagði Eiríkur Haraldsson mér frá því að Karl Kristjánsson, sem starfaði sem 

húsvörður skólans um miðja öldina, hafi oft orðið var eitthvað óhreint. Karl hélt 

því fram að reimt væri í byggingunni og þegar hann sjálfur lést átti sér stað 

undarlegt atvik: 

Kristján Fjallaskáld. 
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Þetta hefur verið um 1958–1959 þegar Karl Kristjánsson var 

húsvörður í skólanum. Hann hafði gaman af því að spjalla og 

samkvæmt honum var reimt í húsinu. Karl hélt því samt fram að 

reimleikarnir væru ekki 

af hinu illa, heldur 

góðkynja. Karl útskýrði 

þetta ekki frekar en 

þegar hann lést gerðist 

svolítið sérstakt í 

skólanum. 

Inn í anddyri MR er 

stór klukka sem hefur 

verið þar langa lengi og 

gekk hún í marga 

áratugi án þess að bila 

eða stoppa. Karl hafði 

ekki verið mjög lengi 

húsvörður þegar hann lést í mars árið 1961. En nóttina sem hann dó 

þá stoppaði klukkan skyndilega. Ég veit ekkert hvort þarna var um 

eitthvað dulrænt að ræða en það hugsuðu margir að þarna hefði 

Karl verið að minna á sig. 

 

Þarna var ef til vill um tilviljun að ræða en samt sem áður má teljast undarlegt að 

klukkan sem ætíð hafði gengið ,,eins og klukka“, hafi bilað nákvæmlega á þessum 

tímapunkti. 

Margar sérstakar frásagnir eru því til úr Menntaskólanum í Reykjavík þrátt 

fyrir að lítið hafið borið á sögum um reimleika þaðan undanfarin ár. Þegar ég hafði 

Klukkan í anddyri skólans. 
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samband við núverandi nemendur skólans könnuðust þeir til að mynda ekki við að 

hafa rekist á neina anda á sveimi. Einhverjir nefndu samtað kjallarinn í húsinu væri 

einstaklega drungalegur og að þeir gætu vel trúað að þar leyndist eitthvað 

óhugnanlegt. 

Á næsta áfangastað okkar eru hinsvegar til glænýjar sögur af reimleikum og 

núverandi framkvæmdastjóri spjallar meira segja stöku sinnum við 

gömluhússtýruna á staðnum. Þarna er ég að tala um Iðnó en byggingin sem hýsir 

þetta gamla leikhús stendur örstutt frá menntaskólanum, hinum megin við 

Lækjargötu, alveg við Reykjavíkurtjörn. 
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~ Iðnó~ 

 
Iðnó stendur við Vonarstræti 3 en sú gata var fullgerð árið 1906 eftir að fyllt hafði 

verið út í Reykjavíkurtjörn. Þess má geta að nafn götunnar er dregið af því að 

götustæðið við norðurenda tjarnarinnar var erfitt yfirferðar vegna bleytu og þess 

vegna gat brugðið til beggja vona hvort að hún yrði að veruleika. Það hafðist þó að 

lokum og Iðnó reis meira að segja aðeins áður en lokið var við framkvæmdir við 

Vonarstrætið. 

Nokkru fyrir aldamótin 1900 fékk Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík leyfi til 

þess að gera uppfyllingu í 

norðanverðri Tjörninni, 

vestan við lækinn. Þar 

hófu iðnaðarmennirnir 

síðan að reisa sam-

komuhús árið 1896 og 

var það tekið í notkun ári 

seinna. Einar J. Pálsson 

teiknaði húsið og þótti 

það geysistórt á sínum 

tíma. Húsið fékk fljótlega 

gælunafnið Iðnó og var 

það bæði nýtt til leiksýninga og til ýmisskonar samkomuhalds. Þar voru meðal 

annars haldnir fundir, fyrirlestrar, tónleikar, dansleikir, stórar veislur og sýndar 

kvikmyndir. Fyrst og fremst er það þó leiklistarstarfsemi Reykjavíkur sem tengist 

húsinu sterkum böndum.  

Leikfélag Reykjavíkur var stofnað í janúar árið 1897 að frumkvæði 

iðnaðarmanna, sem vildu, eins og gefur að skilja, hafa tekjur af leiksviðinu í Iðnó. 

Meðlimir félagsins komu úr tveimur leikflokkum sem störfuðu í Reykjavík á 

Reykjvíkurtjörn, Ráðhúsið og Iðnó. 
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þessum tíma, en annar þeirra hafði haft aðsetur í Góðtemplarahúsinu á meðan hinn 

var til húsa í Fjalakettinum við Aðalstræti 8. Félagið fór hægt af stað og fyrsta 

leiksýningin í Iðnó var ekki frumsýnd fyrr en í desember árið 1897. Þetta er mjög 

skiljanlegt þar sem allir þeir sem stóðu að stofnuninni voru áhugamenn og þurftu 

því að sinna leikstarfinu utan venjulegs vinnutíma. 

Þrátt fyrir að Leikfélag Reykjavíkur hafi verið veikburða til að byrja með náði 

það betri árangri með tímanum og segja má að með stofnun þess hafi í fyrsta sinn á 

Íslandi tekist að festa leiklist í sessi. Félagið hafði aðsetur í Iðnó allt til ársins 1989 

er það flutti í Borgarleikhúsið. Eftir flutningana var allt óráðið um framtíð hússins 

en árið 1992 samþykkti borgarstjórn að kaupa Iðnó í samstarfi við nokkra aðra 

aðila og gera það upp. Endurbyggingin tók nokkur ár og ákveðið var að í húsinu 

ætti að reka bæði veitingasölu og 

leikstarfsemi. Sú tilhögun hefur 

verið í gildi síðan árið 1998 eftir 

að Leikfélag Íslands og Iðnó við 

Tjörnina tóku við lyklavöldum. 

Leikfélag Íslands komst hinsvegar 

í þrot um síðustu aldamót og 

síðan þá hefur Iðnó ehf. séð um 

rekstur hússins. Nú er þar boðið 

upp á veisluþjónustu, nokkrar 

leiksýningar eru haldnar á ári 

ásamt fjölbreyttum tónleikum og myndlistasýningum. 

Það eru því margir gestir, leikarar og aðrir starfsmenn sem hafa haft viðkomu í 

Iðnó, jafnvel aðilar sem ekki tilheyra okkar heimi. 

 

 

 

Nú er húsið aðallega nýtt undir veisluhald. 
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Bíldraugur 

 
* 

 

Sögur sem fara af draugum í bílum hafa lengi verið algengar erlendis. Eftir að 

bifreiðar komu til Íslands voru draugarnir hér á landi síðan fljótir að tileinka sér 

þessa spennandi nýjung. Síðan um 1930 

hafa heyrst sögur um íslenska bíldrauga, 

sem meðal annars eru duglegir að húkka 

sér far á vegum úti og taka jafnvel sjálfir í 

stýrið. 

Ein slík saga mun hafa gerst eftir 

skemmtun í Iðnó árið 1931 og er hana að 

finna í Grímu hinni nýju. Jón Jóhannesson 

skráði söguna upphaflega eftir frásögn 

Gísla Ólafssonar frá Eiríksstöðum. Gísli 

var mikill hagyrðingur og átti atvikið í 

Iðnó sér stað er hann dvaldi einn vetur í Reykjavík við vinnu. Þess ber að geta að í 

sögunni hefur nöfnum annarra einstaklinga verið breytt:  

 

Veturinn 1931 dvaldi ég í Reykjavík. Vann ég að því að 

skrásetja og hreinrita að nokkru allmikið safn af ljóðum og 

lausavísum eftir ýmsa höfunda fyrir einn af kunningjum mínum þar, 

sem safnar miklu af slíku tagi. Ég var einn mín liðs, því fjölskylda 

mín dvaldi norður á Sauðárkróki þar sem hið eiginlega heimili 

okkar var. 

Ég kom alloft þennan vetur í hús eitt á Hverfisgötunni og 

kynntist ég þar konu einni giftri, er Soffía hét. Hún var kona 

rúmlega þrítug að aldri, myndarleg í sjón, greind vel, glaðvær og 

Iðnó var lengi vel eitt helsta 
samkomuhús bæjarins. 
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skemmtileg. Þar kynntist ég einnig annarri stúlku, Ástu að nafni, 

sem var vinkona Soffíu og kom oft til hennar. Ásta átti heima á 

Skólavörðustígnum, og minnir mig, að hún væri ekkja. Ásta var 

einnig glaðlynd og greind. Hún kom mjög oft til Soffíu, og voru þær 

miklar vinkonur. 

Það var nú kvöld eitt um veturinn, að ég var á leið inn 

Hverfisgötuna, og þegar ég kom á móts við hús það, sem Soffía átti 

heima í, hittist svo á, að þær Soffía og Ásta komu þar út úr portinu. 

Þær heilsuðu mér glaðlega að vanda og voru hinar kátustu. ,,Veiztu 

það Gísli“ segir Soffía, ,,að það er auglýst ball og gömlu dansarnir 

í Iðnó í kvöld? Þú ættir nú að bjóða okkur þangað.“ Ég tók þessu 

fjarri í fyrstu, en þær höfðu gaman af að stríða mér á því, að ég 

tímdi því ekki. Ég bauð þeim að láta þær fá aura fyrir aðgöngumiða, 

en slíkt sögðust þær ekki taka í mál; ég yrði að koma með þeim. Ég 

hafði ekkert við bundið þetta kvöld, svo að það varð úr, að ég lét 

undan nauði þeirra. Gengum við svo öll niður í Iðnó. Keypti ég 

aðgöngumiða handa okkur, og dönsuðum við svo fram eftir 

kvöldinu og skemmtum okkur vel. 

Að áliðnu kvöldi hættum við dansinum, tókum yfirhafnir okkar 

og fórum út í þeim vændum að halda heim til okkar. Þá var kominn 

rokstormur og úrhellisrigning. Ég sagði við stúlkurnar, að ég yrði 

að reyna að ná í bíl til að aka okkur heim, því annars yrðum við öll 

holdvot. Þær færðust undan því og sögðu, að ég væri búinn að eyða 

nógu, þótt ekki bættist bílakstur við. Ég hélt þó fast við mitt og fór 

að svipast um eftir bíl. Þarna stóðu nokkrir bílar, sem biðu eftir 

fólki af dansleiknum. Meðal þeirra var einn ljósbrúnn á lit og stóð 

hann lítið eitt til hliðar. Ég gekk að bíl þessum, og stúlkurnar komu 

á eftir mér. Bílstjórinn sat inni í bílnum. Það var ungur maður og 
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myndarlegur; var hann snöggklæddur, í hvítri eða mjög ljósri 

skyrtu, og veitti ég því eftirtekt, að í skyrtuermunum voru stórir, 

kúlulagaðir víravirkishnappar úr silfri, sérkennilegir nokkuð. Ég 

drap fingrum á bílrúðuna, og vatt bílstjórinn hana þegar niður. Ég 

spurði hann, hvort hann gæti ekið okkur heim, og játaði hann því. Í 

þessu kom Soffía þarna að. ,,Nei Steini! Ert það þú?“ sagði hún, og 

það var í senn bæði undrun og gleði í röddinni. ,,Já,“ sagði 

bílstjórinn, ,,og ert þetta þú Soffía? En hvað það er langt síðan við 

höfum sézt! Jú, ég held ég aki þér heim. Komdu inn í bílinn. Þú 

situr hérna í framsætinu hjá mér.“ Soffía settist svo inn hjá 

bílstjóranum, og við Ásta í aftursætið. ,,Hvar áttu heima 

nú?“ Spurði hann og Soffía sagði honum það, og ók hann þegar af 

stað inn Hverfisgötuna. Þau töluðust hljótt við þá litlu stund, sem 

það tók að aka þangað. Þau virtust vera vel kunnug og mjög ánægð 

yfir því, að fundum þeirra hafði borið saman þarna óvart. En leiðin 

var stutt inn Hverfisgötuna, og fyrr en varði vorum við komin að 

heimili Soffíu. ,,Þú kemur nú líklega inn, Steini, og drekkur 

kaffisopa með okkur,“ sagði Soffía. Nei, hann kvaðst ekki mega 

vera að því og svo þyrfti hann líka að koma okkur Ástu heim til 

okkar. Soffía vildi greiða honum aksturinn, en við það var ekki 

komandi. Við kvöddum Soffíu, og bað hún okkur Ástu að koma 

daginn eftir og drekka hjá sér kaffi og bílstjórann bað hún endilega 

að heimsækja sig bráðlega; tók hann vel í það, þegar hann hefði 

tíma til þess. 

Þegar bílstjórinn og við höfum kvatt Soffíu, spurði hann, hvert 

hann ætti að aka. Ásta gaf honum upp heimilisfang sitt, og ók hann 

þangað. Hún vildi einnig borga honum aksturinn, en bílstjórinn 

vildi ekki taka við greiðslu. ,,Hvert á ég nú að aka þér?“ spurði 
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hann mig, eftir að Ásta hafði kvatt okkur. Ég gaf honum upp 

heimilisfang mitt, en það var uppi á Njarðargötu. ,,Ég er ekki viss 

um, að ég muni nú, hvar þetta er,“ sagði bílstjórinn. Hann virtist 

hugsa sig um andartak og sagði svo: ,,Jú, nú man ég, hvar það 

er,“ og síðan ók hann af stað upp eftir, en hann staðnæmdist lítið 

eitt neðar í götunni en ég átti heima. ,,Er það ekki hér, sem þú 

býrð?“ sagði hann. Ég sagði honum, að ég ætti heima tveimur 

húsum innar í götunni, og benti honum á húsið. Það var líkt og 

hann hikaði ofurlítið, og svo sagði hann: ,,Ég er bara að athuga, 

hvort ég geti snúið við hérna, en ég ek bara niður á næstu 

götu.“ Svo ók hann heim að bústað mínum. Ég tók upp pening og 

ætlaði að greiða honum fyrir aksturinn, en hann vildi ekki taka við 

borgun. Ég kvaddi hann svo og þakkaði fyrir aksturinn, og hann ók 

burtu og hvarf mér út í næturmyrkrið. 

Það var orðið það áliðið kvöldsins, að fólkið í húsinu var háttað. 

Enn rigndi óhemju mikið, og stormurinn geisaði um auðar göturnar. 

Ég flýtti mér inn, klæddi mig úr kápunni í forstofunni, hengdi hana 

á snaga og lét þar eftir skóhlífarnar. Svo fór ég upp í herbergi mitt 

og háttaði. Ég sofnaði strax og svaf vært til morguns. 

Um morguninn, þegar ég var kominn á fætur, hitti ég 

húsráðanda. Hann fór að spauga við mig, eins og hann gerði oft, 

um það, að það væri fallegt lag á mér, að koma ekki fyrr en komið 

væri fram á nótt, ,,eða varstu kannski með einhverri stúlkunni í 

gærkvöldi? ,,Já,“ svaraði ég, ,,og heldur tveimur en 

einni.“ ,,Varðstu ekki votur, önnur eins ósköp og rigndi í 

gærkvöldi?“ spurði hann. Ég sagði honum, að ég hefði látið aka 

mér heim á bíl. Hann furðaði sig á því að hann hefði ekki heyrt í 

bílnum. ,,Hvaða bíll kom með þig?“ Ég sagði honum að það hefði 
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verið ljósbrún drossía frá bílastöð, sem ég nafngreindi, og að 

bílstjórinn hefði verið kallaður Steini, líklega heitið Þorsteinn. 

Húsráðandi minn hafði um mörg ár haft atvinnu við benzí-útsölu í 

Reykjavík og þekkti því alla bílstjóra, eða flesta þeirra. Hann segir 

nú: ,,Ég þekki nú alla bílstjórana í bílastöðinni, sem þú nefndir, en 

það er enginn þar, sem heitir Steini, en hjá Steindóri er einn sem er 

kallaður Steini. Ég man ekki heldur eftir ljósbrúnum bíl á 

bílastöðinni, sem þú nefndir. Varstu nokkuð undir áhrifum víns, svo 

að þetta hafi ruglazt í þér?“ Ég sagði honum, að ég hefði ekki 

bragðað áfengi í marga daga, og það var satt. Við skildum svo. Ég 

tók kápuna mína og skóhlífarnar í forstofunni; kápan var alveg 

þurr og skóhlífarnar hreinar. 

Síðara hluta dagsins fór ég í kaffið til Soffíu. Ásta var þar fyrir. 

Þær tóku mér glaðlega að vanda, og Soffía fór strax að leggja á 

borðið. Meðan hún var að því, sagði hún við mig: ,,Þú fórst laglega 

að ráði þínu, Gísli, í gærkveldi við okkur Ástu.“ ,,Nú hvernig 

þá“ svaraði ég. ,,Að hlaupa frá okkur niðri við Iðnó í 

hellirigningunni. Þú varst allt í einu horfinn, og við stóðum þarna 

eftir í óveðrinu og héldum, að þú værir að ná í bíl, eins og þú 

talaðir um, en svo komst þú aldrei aftur, og við neyddumst til að 

ganga heim og komumst heim hraktar og holdvotar,“ sagði Soffía 

og Ásta tók undir þetta. ,,Nú, hvað gengur eiginlega að ykkur 

báðum?“ sagði ég, ,,eruð þið eitthvað miður ykkar? Eða eruð þið 

búnar að gleyma því, að okkur var öllum ekið heim í bíl, 

ljósbrúnum frá bílastöðinni,“ og nefndi ég nafn stöðvarinnar. ,,Ég 

fer nú að halda að það sért þú, Gísli minn, sem ekki ert með sjálfum 

þér,“ sagði Ásta, ,,fötin okkar sýna sig, því þau eru ekki orðin þurr 

enn.“ Ég lýsti nú bæði bílnum og bílstjóranum eins vel og ég gat og 
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bætti svo við: ,,Og þú, Soffía, sem þekktir hann svo vel og nefndir 

hann alltaf Steina. Þú sazt þarna í framsætinu hjá honum, en Ásta í 

aftursætinu hjá mér. Þið virtust mjög glöð að hittast og vera 

gamalkunnug, og þið voruð að hvíslast eins og gamalt kærustupar. 

Vitaskuld létuð þið ekki okkur Ástu heyra, hvað ykkar fór í milli. 

Tókstu ekki eftir því, að hann var í hvítri eða ljóslitri milliskyrtu og 

með stóra víravirkishnappa, kúlulagaða, í ermunum?“ Soffía hafði 

hellt kaffinu í bollana, og við sátum yfir því, en vorum ekki byrjuð 

að drekka það. Þegar ég nefndi víravirkishnappana, hallaði hún sér 

fram á borðið og barst í sáran grát. Samtalið þagnaði strax. Við 

Ásta sátum bæði þögul og undrandi og skildum ekkert í því, hvað 

valdið gæti þessum geðshrifum Soffíu. Hún stóð svo upp frá 

borðinu og gekk grátandi fram í eldhúsið. 

,,Hvað gekk að Soffíu?“ spurði ég Ástu, þegar Soffía var gengin 

fram. ,,Þú spyrð mig þar um meira en ég get svarað,“ sagði 

Ásta, ,,en þetta er ekki líkt Soffíu. En Gísli, ég botna ekkert í þessu. 

Þú mátt til að trúa mér; við vorum ekki í neinum bíl í gærkveldi; við 

gengum heim í óveðrinu og urðum holdvotar. Reyndu að átta þig á 

þessari vitleysu um bílinn, en annars skulum við ekki tala meira um 

þetta núna, vegna Soffíu.“ Ásta fór svo fram til Soffíu, og eftir 

dálitla stund komu þær báðar inn aftur. Soffía var grátbólgin og 

mjög föl, og báðar voru þær fámæltar. Við drukkum kaffið, en í 

samræðum varð lítið, og glaðværð öll var horfin. Ég kvaddi því 

bráðlega og fór heim til mín. 

Um kvöldið var ég inni hjá húsráðanda. Hann braut að fyrra 

bragði upp á að tala um bílinn og bílstjórann. ,,Ég hef spurzt fyrir á 

öllum bílastöðvunum um bílstjórann. Það er enginn Steini þar til, 

sem lýsing þín geti átt við, en þó finnst mér ég kannast við 
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lýsinguna. Lýstu honum aftur fyrir mér.“ Ég lýsti nú manninum enn 

fyrir honum og svo greinilega, sem mér var unnt. Húsráðandi 

hlýddi á lýsingu mína með mikilli athygli. Hann sat hljóður um 

stund; svo sagði 

hann: ,,Lýsing þín í 

öllum minnstu atriðum 

við einn bílstjóra, sem 

ég hef þekkt, en hann er 

dáinn. Hann ók fram af 

hafnarbakkanum fyrir 

nokkrum árum – í 

ljósbrúnum bíl, eins og 

þú lýsir bílnum, sem þú 

telur að hafi ekið þér í gærkveldi. Steini var látinn, þegar bíllinn 

náðist upp, og hann var snöggklæddur inni í honum, alveg eins og 

þú lýstir honum áðan.“ 

Nokkrum dögum síðar hitti ég Ástu, og við tókum tal 

saman. ,,Hvernig datt þér í hug, Gísli, að finna upp á allri þessari 

vitleysu, sem þú sagðir okkur á dögunum um bílferðina?“ sagði 

Ásta. Ég sagði henni að það væri sannfæring mín, að það, sem ég 

sagði þeim um, hefði í öllum atriðum verið sannleikanum 

samkvæmt. Ásta taldi þetta fjarstæðu. ,,Þú heldur því þó víst ekki 

fram í alvöru, að Soffía hafi boðið þér og bílstjóranum í kaffið 

daginn eftir?“ Jú, ég hélt því fram. ,,Nei,“ sagði Ásta, ,,þú mátt 

trúa mér til þess, að Soffía bjóst ekki við þér í kaffið, af þeirri 

einföldu ástæðu, að hvorki hún eða ég skipti orðum við þig, eftir að 

við misstum af þér niður við Iðnó um kvöldið.“ Ég benti Ástu á þá 

staðreynd, að kápan mín var alveg þurr um morguninn og að það 

Gömul drossía. 
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hefði hún ekki getað verið, ef ég hefði gengið heim á sama tíma og 

þær, því að mín leið hefði verið lengri en þeirra, og þær hefðu, að 

hennar sögn, orðið holdvotar. Svo bætti ég við: ,,Hvernig stóð 

annars á því, að Soffíu varð svona mikið um, þegar ég var að lýsa 

bílstjóranum fyrir ykkur og þegar ég nefndi ermahnappana?“ ,,Æ 

minnztu helst aldrei á þetta framar við aumingja Soffíu,“ sagði 

Ásta, ,,það fær svo mjög á hana. Það ýfir upp gamalt, illa gróið sár. 

Áður en hún giftist, var hún trúlofuð pilti, sem var kallaður Steini, 

og hún hafði gefið honum hnappa eins og þú lýstir, skömmu áður 

en hann dó.“ ,,Hvernig dó hann?“ spurði ég. ,,Hann drukknaði 

hérna í höfninni, hann var bílstjóri og hann ók fram af 

hafnarbakkanum. Hnapparnir sem Soffía hafði gefið honum voru í 

skyrtuermunum hans, þegar lík hans náðist upp með bílnum.“ 

 

Ég veit ekki til þess að aftur hafi sést til látna kærastans fyrir utan Iðnó en 

hinsvegar eru sögur um bíldrauga enn hluti af þjóðsögum Íslendinga, enda bílafloti 

landsins stór. Flestir þessara drauga reyna þó að forðast eril miðbæjarins og fara á 

puttanum með bílstjórum sem eru akandi utan borgarmarkanna. Þrátt fyrir ég hafi 

ekki fundið aðrar sögur af látnaleigubílstjóranum í Iðnó eru fleiri sögur til af ókyrrð 

í húsinu. Líkt og í Þjóðleikhúsinu virðast leikarar sem fallnir eru frá vera duglegir 

að heimsækja sinn gamla vinnustað og dæmi eru til þess að þar hafi starfsmenn átt 

samtöl við félaga sem fallnir eru frá.  
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Á tali við hina látnu 

 

* 

 

Leikkonan Guðrún Ásmundsdóttir hefur verið fastráðin hjá Leikfélagi Reykjavíkur 

allt frá árinu 1964. Hún eyddi því ófáum tímum í Iðnó áður en félagið færði sig um 

set í Borgarleikhúsið. Blaðamaðurinn Guðrún Helga Sigurðardóttir ræddi við nöfnu 

sína um draugagang í leikhúsinu og birtist frásögnin í Degi árið 1999. Þar kemur 

fram að leikkonan hafi sjálf aldrei séð draug í Iðnó en hinsvegar hefur hún heyrt 

sögur af reimleikum þaðan: 

 

Leikhúsdraugar? Nei, ég hef aldrei séð neinn. Og einhvern 

veginn hefur mér alltaf fundist að hinir látnu vinir mínir úr 

leikhúsinu hafi eitthvað svo miklu meira spennandi og 

skemmtilegra að fást við í eilífðinni en það að rápa upp og niður 

stigana í Iðnó.  

Hins vegar hef ég heyrt margar og mergjaðar draugasögur sem 

áttu að hafa gerst í leikhúsinu. Ein sagan var sú að þegar Gullna 

hliðið var sýnt hjá Leikfélagi Reykjavíkur einhvern tíma milli 1940-

50 gerði sú sýning slíka stormandi lukku undir stjórn Lárusar 

Pálssonar að farið var með hana í leikför til Finnlands. Alda 

Möller sem lék Maríu mey í sýningunni lést nokkrum vikum eftir að 

komið var heim úr leikförinni. Var önnur leikkona fengin til að 

leika þetta tigna hlutverk. En eins og ég heyrði söguna fylgdi ekki 

nafn leikkonunnar sem við hlutverkinu tók heldur það að hún hefði 

verið rammskyggn og séð hluti sem ekki öllum er ætlað að sjá. Og 

var henni mikil raun að á hverri sýningu sem hún lék sá hún alltaf 

hina látnu leikkonu fyrir framan sig á sviðinu leikandi hið sama 

hlutverk. Var þetta orðið það þrálátt að leikkonan kom að máli við 
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leikstjórann og sagðist ekki halda að hún treysti sér til að leika 

fleiri sýningar ef þessu héldi áfram. Og Lárus Pálsson sem þekktur 

var fyrir ýmislegt annað en að 

kveða niður drauga sást 

tveimur klukkustundum fyrir 

næstu sýningu ganga um sviðið 

í Iðnó sannfærður um að 

enginn sæi til hans. Var hann í 

hrókasamræðum við hina látnu 

vinkonu sína og grátbað hana 

að vera ekkert að þvælast fyrir 

þeim á sviðinu í gerfi hinnar 

helgu meyjar. „Þú gerir þetta 

nú fyrir mig Alda, stúlkan er 

orðin hrædd við þetta," sagði 

hann í bænarróm út í tómið. 

Hafandi ekki hugmynd um að 

æringinn og vinur hans Indriði Waage stóð í myrkrinu á bak við 

aftasta bekk. Hafði af tilviljun átt erindi í leikhúsið og orðið vitni að 

særingum leikstjórans til verndar sýningu sinni. En hvað um það. 

Þessi vinarbeiðni Lárusar yfir í annan heim hefur hrifið. Því hin 

unga leikkona fékk að leika Maríu mey óáreitt eftir það í hinu 

Gullna hliði Davíðs Stefánssonar 

 

Þarna kemur Lárus Pálsson við sögu líkt og í frásögn Sveins Einarssonar um 

umgang í Þjóðleikhúsinu. Lárus var mikill áhrifamaður í íslensku leikhúslífi og var 

hann meðal annars fyrsti leikarinn og leikstjórinn sem gat lifað af þessu starfi hér á 

Tilkynnt um andlát Öldu í 
Tímanum árið 1948. 
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landi. Lárus var því brautryðjandi í sögu leiklistar og það sama má segja um félaga 

hans Indriða Waage, sem þarna sá vin sinn eiga í vægast sagt sérstökum samræðum.  

En það voru ekki einungis leikarar sem urðu varir við eitthvað yfirnáttúrlegt í 

þessu gamla leikhúsi og samkomustað. Guðrún hafði frá fleiru að segja í þessu 

sambandi og að þessu sinni var það eldhússtýran Kristín Kristjánsdóttir sem talaði 

við þá látnu: 

 

Hún Kristín okkar sem sá um kaffið niður í Iðnó bjó yfir mikilli 

reynslu í sambandi við yfirnáttúrulega reynslu. Þetta vissum við og 

reyndum mikið til að fá hana til að segja okkur frá. En hún varð þá 

bara spúkí á svipinn og sagðist lítið þurfa að gaspra um það. En 

við þyrftum ekki að hafa áhyggjur af því að eldsvoði grandaði Iðnó 

því það væri svo vel verndað. Enda sýndi Kristín alveg fádæma 

æðruleysi þegar kviknaði í ruslakörfunni niður í kjallara þar sem 

búningsherbergin voru. (Og eru reyndar enn.) Hafði einhver hent 

sígarettustubbum í fötuna sem full var af pappírsþurrkum sem 

leikararnir höfðu notað til að taka af sér sminkið eftir sýninguna þá 

um kvöldið. 

Kristín sem hafði herbergi uppi á efstu hæðinni í Iðnó vaknaði 

við annarlega reykjarlykt. Brá hún sér þá bara í náttsloppinn sinn 

og trítlaði niður í kjallara og slökkti eldinn, fór svo aftur upp á 

háaloft og hélt áfram að sofa. Horfðum við með aðdáun á 

matseljuna okkar daginn eftir. „Cool", sagði einn af ungu 

leikurunum við hana. „Og varstu ekkert hrædd?" „Nei," sagði 

Kristín fálega og rétti honum brauðsneið með hangikjeti og gaf 

ekkert meira út á það. En við hin litum hvort á annað og vorum 

sannfærð um að hún hefði komið af stað einhverju annars heims 
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Securitaskerfi áður en hún lagðist aftur til svefns þessa örlagaríku 

nótt.  

Og morgun einn þegar við komum á æfingu og settumst upp í 

„Kringlu“ til Kristínar að fá smá kaffisopa. (Stóra hringlaga 

borðið uppi í eldhúshorninu í Iðnó var alltaf kallað Kringlan) 

Vorum við mjög slegin og sögðum Kristínu þær fréttir að Haraldur 

Björnsson hefði dáið þá um nóttina. „Það þykir mér skrýtið," sagði 

Kristín. „Hann kom hingað í morgunkaffi til mín klukkan átta í 

morgun eins og hann er vanur.“ 

 

Þegar Kristín sagði frá atvikinu með 

Harald Björnsson leikara, rengdi enginn 

bústýruna. Eins og Guðrún nefnir í 

minningargrein um Kristínu, fannst 

þeim nefnilega öllum eðlileg viðbrögð 

hjá látnum Iðnóleikara að bregða sér 

eftir dauðann í Kringluna til Kristínar, 

svona meðan verið væri að ná áttum á 

nýju tilverustigi. 

Núverandi framkvæmdastjóri Iðnó, Margrét Rósa Einarsdóttir, kann einnig 

sögur af reimleikum í Iðnó og hefur hún meðal annars rekist á Kristínu sjálfa. 

Margrét ræddi um lífið í Iðnó í grein sem birtist í nýjasta tímariti Félags kvenna í 

atvinnulífinu í byrjun apríl 2013: 

 

Margrét Rósa Einarsdóttir var lengi á Lækjarbrekku og þaðan lá 

leiðin á Pisa við Austurstræti. Ýmsa aðra staði mætti nefna s.s. 

Tjörnina, Humarhúið og Caruso í Bankastræti sem hún keypti ásamt 

vinafólki sínu.  

Kristín bjó í risi hússins í fjölda ára. 



 57 

,,Ég verð alltaf svo spennt þegar ég heyri af nýjum hugmyndum 

og það er gaman að láta á það reyna hvað gengur og hvað ekki. 

Caruso var ein af þessum skemmtilegu tilraunum og ég seldi ekki 

minn hlut fyrr en mér bauðst að taka við rekstrinum á Iðnó.“ 

Þar hefur Rósa ráðið ríkjum í ellefu ár.  

,,Þessi staður hefur gjörbreytt lífi mínu, það er óhætt að segja 

það. Ég hef alltaf 

unnið mikið og í 

alltof mörg ár snérist 

líf mitt um að vinna, 

sofa og halda áfram 

að vinna. Ég sótti fáa 

menningarviðburði 

en nú er ég með þá 

hérna hjá mér og það er ómetanlegt. Þessa dagana ómar t.d. söngur 

nemanda Söngskólans í Reykjavík um allt húsið því hér er verið að 

setja upp Gondóla og glæsipíur, sýningu sem byggir á óperum eftir 

Gilbert og Sullivan.“ 

Iðnó iðar sannarlega af lífi. Þar eru leiksýningar, 

myndlistarsýningar, jazzhátíðir, tangóhátíðir, Innipúkinn og 

Airwaves. Bókmenntahátíðir og veisluþjónusta … og ýmislegt sem 

ekki er þessa heims. 

,,Það er fallega reimt hér“ segir Margrét Rósa ,,og enginn til 

vandræða … ekki að ráði a.m.k. Reyndar er einn sem á það til að 

bregða fæti fyrir mann í stiganum – en hann gætir þess að við 

dettum upp en ekki niður.“ Margrét Rósa kann ýmsar sögur sem 

tengjast reimleikum í Iðnó og sjálf átti hún það til að bregða sér upp 

Margrét Rósa við Iðnó. 
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á þriðju hæðina og spjalla við Kristínu sem eitt 

sinn var matráðskona í húsinu.  

,,Hún var elskuð og dáð og var hjarta 

hússins í áratugi“ segir Margrét Rósa ,,Mér 

finnst gott að vita af henni hérna og þegar ég 

var efins um reksturinn hér á árum áður bað ég 

hana stundum að leiðbeina mér og hún brást 

aldrei“ bætir hún við brosandi. 

 

Samkvæmt þessum frásögnum er því enn mikið líf í Iðnó og það má segja að 

félagsskapurinn sé verulega fjölbreyttur. 

En nú skulum við segja þetta gott af leikhússögum og halda ferð okkar áfram 

upp Templarasundið að annarri merkri byggingu í miðbæ Reykjavíkur, 

Dómkirkjunni í Reykjavík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristín. 
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~ Dómkirkjan~ 

 

Dómkirkjan í Reykjavík stendur í Kirkjustræti við Austurvöll. Upphaflega átti hún 

þó að rísa á horni Aðalstrætis og 

Kirkjustrætis en þar stóð fyrir 

Víkurkirkja, sem hafði verið 

sóknarkirkja Reykvíkinga í margar 

aldir. Á sama stað stóð 

kirkjugarðurinn Víkurgarður og þar 

voru Reykvíkingar jarðaðir í rúm átta 

hundruð ár. Þegar kom að því að 

grafa fyrir nýrri kirkju áleit 

landlæknir hinsvegar að það væri 

ekki skynsamlegt að raska í gömlum 

gröfum vegna smithættu. Þar af 

leiðandi var ákveðið að flytja kirkjuna 

aðeins til austurs og bygging Dómkirkjunnar í Reykjavík hófst haustið 1787. 

Kirkjan var byggð úr steini og grjótið tekið úr nágrenninu, aðallega í túninu hjá 

hjáleigunni Grjóta, á svæðinu sem nú er nefnt Grjótaþorp. Ef litið er á fangaskrár 

frá þessum tíma er ljóst að fangarnir í Tugthúsinu í Reykjavík voru látnir vinna 

mikið við byggingu Dómkirkjunnar. Þeir drógu grjótið á vagni yfir sumartímann en 

á sleða þegar snjór var á jörðu. Þetta hefur verið mikil erfiðisvinna en álagið 

minnkaði eitthvað þegar tveir hestar og betri vagnar voru fengnir frá Danmörku. 

Ýmsir erfiðleikar komu upp við byggingu kirkjunnar og til að mynda vantaði færa 

verkamenn í smíðina. Þessar hindranir urðu til þess að kirkjan var ekki vígð fyrr en 

árið 1796. Kirkjan hefur því staðið á sama stað í rúmlega tvö hundruð ár. 

Hinsvegar er útlit hennar ekki upprunalegt þar sem bæði hefur verið byggt við 

kirkjuna og hún nokkrum sinnum tekin alveg í gegn.  

Dómkirkjan í Reykjavík. 
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Margt sögulegt hefur átt sér stað í Dómkirkjunni á þessum langa tíma og erfitt 

að útskýra suma atburðina sem þar gerðust. Á nítjándu öld sást oft til konu í 

kirkjunni sem virtist ekki mannleg og margir telja að þarna hafi verið á ferð 

Steinunn Sveindóttir, sem kennd er við Sjöundá í Rauðasandshreppi og morðin 

sem þar voru framin.  

 

 

Morðin á Sjöundá 

 

* 

 

Áður en ég kem að sögunni um vofuna í Dómkirkjunni er rétt að rifja upp morðin á 

Sjöundá og örlög Steinunnar. Steinunn Sveinsdóttir var tengd morðum sem framin 

voru á bænum Sjöundá á Rauðasandi árið 1802. Sjöundármálið er eitt frægasta 

morðmál Íslandssögunnar og margir hafa ritað um atburðina í blöð og tímarit. 

Þekktasta verkið sem fjallar um atburðina er samt sögulega skáldsagan Svartfugl. 

Hún er eftir Gunnar Gunnarsson og kom fyrst út á dönsku árið 1929 en í íslenskri 

þýðingu níu árum síðar. 

Árið sem morðin voru framin bjuggu þau Bjarni Bjarnason og Guðrún 

Egilsdóttir á hálfri jörðinni en á móti þeim Steinunn Sveinsdóttir og Jón 

Þorgrímsson, sem höfðu flutt þangað vorið 1801. Fljótlega eftir komu Jóns og 

Steinunnar byrjaði samdráttur hennar og Bjarna. 

Í apríl árið 1802 hvarf svo Jón og talið var að hann hefði hrapað fyrir björg í 

Skorarhlíðum, sem eru nokkuð austan við Rauðasand. Þegar Guðrún lést hinsvegar 

snögglega í júní sama ár komust sögur á kreik um að dauðsföllin væru ekki af 

eðlilegum toga. Um haustið fannst lík Jóns rekið á Rauðasandi og fóru þá 

grundsemdir manna að aukast. Líkið var mikið skaddað og á því sáust áverkar sem 

taldir voru af mannavöldum. Hinsvegar fundust engin beinbrot á líkinu sem þótti 

undarlegt ef Jón hefði hrapað úr bröttum hlíðunum. 
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Í framhaldi af þessu var Bjarni handtekinn og hafður í haldi. Nokkru síðar var 

hann fluttur á þingstað í 

Sauðlauksdal og þangað var 

Steinunn einnig flutt til 

yfirheyrslu. Fyrst um sinn 

mótmæltu Steinunn og Bjarni 

tengslum við  atburðina en eftir 

miklar yfirheyrslur játuðu þau 

loks að hafa myrt maka sína. 

Kom þá í ljós að Bjarni drap Jón 

en Steinunn vissi af því og var 

þar með meðsek. Þau myrtu svo Guðrúnu í sameiningu. Fyrst reyndu þau að gefa 

henni eitur en þegar það dugði ekki til kæfði Bjarni hana á meðan Steinunn hélt 

höndum hennar föstum. 

 

 

Örlög Bjarna og Steinunnar 

 

* 

 

Eftir réttarhöldin voru Steinunn og Bjarni bæði dæmd til lífláts með öxi. Dómurinn 

kvað einnig á um að klípa ætti Bjarna með glóandi töngum á leið frá þeim stað þar 

sem afbrotin voru framin og til aftökustaðarins. Auk þess átti að höggva af honum 

hægri höndina og því næst höfuðið. Loks átti að koma útlimunum fyrir á stjaka yfir 

dysinni á aftökustaðnum. Sumarið 1803 voru Bjarni og Steinunn flutt til 

Reykjavíkur og þau höfð í haldi í tugthúsinu á Arnarhóli. Þar voru þau á meðan 

málið fór fyrir Landsrétt og síðar konung, þar sem dauðadómurinn var staðfestur. 

Konungur kvað þó um að Bjarni skyldi sleppa við pyntingarnar. 

Á þessum slóðum átti Jón að hafa hrapað. 
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Aftakan fór þó ekki strax fram þar sem að illa gekk að finna böðul til verksins á 

Íslandi. Það var Rasmus Frydensberg, fyrsti bæjarfógetinn í Reykjavík, sem hafði 

umsjón með aftökunni. 

Á þessum tíma var 

maður að nafni 

Þorleifur Andrésson 

böðull Norðlendinga en 

Frydensberg treysti 

honum ekki í verkið 

vegna þess hve gamall 

og lasburða hann var 

orðinn. Bæjarfógetinn 

hóf því leit að hæfum 

aðila í starfið og sannfærði loks skósmiðinn Hans Vingaard Richdal um að taka að 

sér aftökuna. Þegar almenningur í Reykjavík frétti af böðulstarfinu fylltist það 

hinsvegar viðbjóði á verkinu sem skósmiðurinn hugðist taka að sér og hunsaði 

hann algjörlega. Þetta leiddi til þess að tveimur dögum síðar mætti Richdal aftur til 

fógetans og neitaði verkinu á þeim forsendum að afkoma hans sem skósmiðs væri í 

veði. 

Frydensberg hélt því áfram leitinni án árangurs. Ekki batnaði ástandið síðan 

fyrir yfirvöld þegar Bjarna tókst að strjúka úr fangelsinu og náðist ekki fyrr en 

tveimur vikum síðar þegar hann var handsamaður í Borgarfirði. Þeir sem höfðu 

umsjón með aftökunni ákváðu því að leita nýrra úrræða og sóttu um náðun fyrir 

Bjarna og Steinunni. Ef sá kostur gengi ekki eftir vildu þeir fá böðull sendan til 

landsins frá Danmörku. Þar með var málinu frestað til ársins 1805 en síðla sumars 

það ár bárust fyrirmæli frá Kaupmannahöfn um að senda skyldi Bjarna og 

Steinunni til Noregs þar sem taka ætti þau af lífi.  

Miðbærinn um miðja 18. öld. Tugthúsið efst til hægri. 
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Það var hinsvegar lítið um ferðir þangað um sumarið og áður en kom að 

flutningunum lést Steinunn í fangavistinni þann 31. ágúst. Það var Waldbohm 

tugthúsmaður sem tilkynnti Frydensberg fógeta andlát hennar en ekki er vitað með 

vissu hvernig hún lést. Samkvæmt heimildum hafði hún þó verið hraust fram að 

þessu og dauða hennar bar snögglega að. Steinunn var send í krufningu hjá 

landlækni og þegar engir áverkar sáust á líkinu ályktaði hann að hún hefði fengið 

slag af hugarangri. Þrátt fyrir það komust fljótt sögur á kreik um að Steinunn hefði 

ekki dáið á eðlilegan máta og segir meðal annars frá þessu í Tímanum árið 1962: 

 

Ein sagan er á þann veg, að sjálfur Friðrik Trampe, er um 

þessar mundir var orðinn stiftamtmaður, hafi af vorkunnsemi 

hlutast til um það, að hún fengi eitur til þess að fyrirfara sér á, 

þegar sýnt var, að lífi hennar yrði ekki borgið. Það mun að sönnu 

rétt, að Trampe kenndi í brjósti um þau Bjarna og Steinunni, en hitt 

er fjarri lagi, að hann hafi farið að stofna embættisheiðri sínum í 

hættu með slíku tiltæki, enda hefði þá líkinu sennilega verið holað í 

jörðina ókrufðu. 

Önnur saga hermir, að Steinunn hafi verið þunguð eftir 

fangavörðinn, og var honum eignað það, að hann hefði fyrirfarið 

henni. Við þessa sögu var síðar tengt nafn fangagæslumanns er 

látinn var, þegar þessir atburðir gerðust. Vafalaust er þetta ekki 

heldur annað en þjóðsaga. Það hefur þótt best við hæfi í frásögum, 

að endalok Steinunnar væru sem sögulegust. 

Í þriðja lagi komst það á kreik, að Steinunn hefði drepið höfði 

við vegginn í hegningarhúsinu og rotað sig með þeim hætti.  

 

Það var í Annál nítjándu aldar sem séra Pétur Guðmundsson bendir á söguna um 

að Steinunni hafi verið byrlað eitur. Lýsinginn þar passar við lýsinguna hér að ofan 
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en þar er fangavörðurinn nafngreindur og kallaður Brúnn. Þarna á Pétur líklega við 

danska fangavörðinn Sigvardt Bruun sem var þekktur fyrir allt annað en 

góðmennsku og mikil vanræksla var á föngum þau ár sem hann réði yfir 

fangelsinu. Þetta passar samt ekki vegna þess að Bruun lést árið 1787 og því 

útilokað að hann hafi ráðið Steinunni bana. Enn eina sögu um dauða hennar má 

finna í Árbókum Jóns Espólíns en þar segir að Steinunn hafi látist þegar hún frétti 

af staðfestingu hæstaréttar á dauðadómi sínum. 

Það voru því margar getgátur um dauða Steinunnar og enn ekki vitað 

nákvæmlega hvernig dauða hennar bar að. Aftur á móti er vitað til þess að í 

framhaldi af krufningunni hafi lík hennar verið sett í trékistu og hún dysjuð á 

Arnarhólsholti, sem nú heitir Skólavörðuholt. Bjarni var hinsvegar færður til 

Kristiansand í Noregi sama haust þar sem hann var hálshöggvinn. 

 

 

Steinkudys og vofa Steinunnar 

 

* 

 

Nokkrir fangar sáu um að flytja kistu Steinunnar 

upp á Skólavörðuholt og var gröfinni valinn staður 

í alfaraleið út úr bænum, suðaustur af staðnum þar 

sem Leifsstytta stendur nú. Fangarnir grófu grunna 

holu fyrir kistuna og röðuðu steinum í kring. Þeir 

mokuðu síðan mold að og báru grjót á gröfina þar 

til myndaðist dys. Þar ofan á var svo reistur stjaki 

sem höfuð Steinunnar hefði átt að festast á, ef 

böðullinn hefði náð að framkvæma verk sitt. Með 

tímanum safnaðist talsvert af smásteinum á dysina 
Leifsstytta. 
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en það var forn hefð að ferðamenn sem áttu leið framhjá dysjum sakamanna 

köstuðu steini á þær. 

Misjafnar skýringar eru á siðnum en ástæðan sem Séra Pétur á Kálfafellsstað 

gaf birtist í Nýja kirkjublaðinu árið 1915: 

 

Ég lagði margan stein á Steinkudys, er eg var ungur. Var það sagt 

að það ætti hver að gera er gengi þar hjá, og var hugsunin að 

halda við dysinni. Ég man að strákar höfðu þá hálfvegis beig af 

dysinni, en sumir kenndu í brjósti um hana er þar var jarðsett. 

 

Skoðanir fólks á konunni sem þarna lá voru því misjafnar. Sumir vorkenndu henni, 

einhverjir höfðu óbeit á henni, á meðan enn aðrir óttuðust hana. Margir töldu 

Steinunni ganga aftur og dysin var oft kölluð draugadys.  

Þegar ég spjallaði við Óla Kára Ólason, sagnfræðing og umsjónarmann 

draugagöngunnar, sagði hann mér að sumir hefðu kastað steini á dysina í þeim 

tilgangi að stöðva afturgönguna: 

 

Þeir setja einhverja steina þarna á gröfina og það verður þessi 

siður til að menn taka upp stein og henda í Steinkudys, sem hún var 

kölluð. Nefnd eftir henni. Sérstaklega fólk frá Vestfjörðum, þeim 

var mjög tamt að gera þetta. Þannig að þetta er víst eitthvað tengt. 

Ég hef heyrt sko, að semsagt ef þú hendir svona steini í gröfina hjá 

draugi þá gefur maður svona vísbendingu um að hann eigi að láta 

þig í friði.  

 

Ýmsar sögur gengu um að ólánskvendið sem lá í dysinni væri á sveimi um holtið 

og lét hún einnig til sín sjást víðar um bæinn.  
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Óli Kári sagði mér söguna af afturgöngu Steinunnar í Dómkirkjunni en 

samkvæmt henni varð vofunnar aðallega vart við jarðarfarir: 

 

Það var talið að hún væri draugur sko. Og síðan þarna í 

Dómkirkjunni verður vart við hana í jarðarförum. Nú man ég ekki 

hversu margar jarðarfarir þetta eru sko en samt sem áður er þetta 

viðvarandi saga að hún semsagt gangi aftur þarna í Dómkirkjunni 

og sæki þessar jarðarfarir og þetta gengur alveg og gengur. Síðan 

er þessi saga þarna um manninn sem henti sér út um gluggann víst 

sönn. Að hann semsagt heldur að Steinunn sitji við hliðina á honum 

og verður svo um að hann hendir sér út um gluggann og brýtur 

hann. Draugurinn magnast þarna eitthvað í gegnum tíðina. 

 

Steinunn sást oft í kirkjunni og sat gjarnan á bekk og tók þátt í athöfninni. 

Skiljanlega urðu margir skelkaðir og sumir ruku jafnvel út af hræðslu. Þekktust er 

þó sagan sem Óli Kári nefndi 

af manninum sem henti sér út 

um glugga kirkjunnar af 

skelfingu. Ef litið er í gamlar 

kirkjubækur má sjá að það 

brotnaði rúða í kirkjunni á 

þessum tíma og því ekki 

ómögulegt að gera sér í 

hugarlund að atvikið hafi í 

raun og veru átt sér stað. 

Samkvæmt sögunum  héldu 

þessir reimleikar í kirkjunni 

Óli Kári segir frá vofu Steinunnar í 
Dómkirkjunni. 
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síðan áfram í nokkra áratugi og mögnuðust með tímanum allt þar til að bein 

Steinunnar voru færð í vígða mold árið 1915. 

 

 

Hvíld í Hólavallagarði 

 
* 

 

Reykjavík stækkaði óðum á 19. öld og eftir aldamótin 1900 var bærinn opinberlega 

orðinn höfuðstaður landsins. Byggð færðist sífellt nær Skólavörðuholtinu sem áður 

hafði verið nokkuð frá bænum. Veturinn 1914–1915 voru verkamenn komnir í 

fulla vinnu við að 

sprengja upp kletta, losa 

jarðgrýti og rífa upp 

grjót í Skólavörðuholti í 

þeim tilgangi  að flytja 

það í nýja hafnar-

garðinn. Það var svo 

þann 8. janúar 1915 sem 

mennirnir voru komnir að Steinkudys og lýsir Björn Th. Björnsson þessum atburði 

eftirminnilega í bók sinni Minningarmörk í Hólavallagarði: 

 

Vafalaust hafa þeir orðið fegnir því lausagrjóti sem hér var að hafa, og 

ólíklega hefur hlaupið hland fyrir hjartað á þeim út af smávegis 

fjalabútum og beinadrasli. En þá er það sem frakkaklæddur maður 

með svartan hatt stendur allt í einu yfir þeim og segir: Ekki lengra, 

drengir mínir. 

 

Teikning af Steinunni í trékistunni. 
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Þarna var um að ræða Matthías Þórðarson fornminjavörð Íslendinga en með honum 

í för var blaðamaðurinn Árni Óla, sem nú er þekktur fyrir skrif sín um sögu 

Reykjavíkur. Matthías lét grafa í kringum dysina, taka upp fúnu kistuna og koma 

henni í heillegu lagi ofan í stóran kassa. 

Nokkrum dögum síðar voru bein Steinunnar skoðuð og henni svo komið fyrir í 

Líkhúsinu í Hólavallagarði. Þann 19. janúar sátu svo um tuttugu manns á bekkjum 

líkhússins á meðan Ólafur Ólafsson fríkirkjuprestur las yfir líkamsleifunum. Að því 

búnu var kista hennar borin út í suðvesturhorn kirkjugarðsins þar sem gröf hafði 

verið tekin milli leiða og hver fór með sína bæn í hljóði. 

Árni Óla mælti svo um örlög sakakonunnar: ,,Hún hafði hrasað og mennirnir 

kváðu upp dóm yfir henni. Hún var 

dæmd til lífláts og líkami hennar til 

eilífrar útlegðar frá friðhelgum 

grafreitum kristinna manna. Í rúma öld 

hefur hún legið hjá alfaravegi, friðlaus 

og fyrirlitin. Í rúma öld hafa guðsbörnin 

kastað steinum að legstað hennar.“  

Hvorki gröf né greftrun Steinunnar 

voru færð í bækur kirkjugarðsins og 

leiði hennar ekki merkt á neinn hátt. 

Þrátt fyrir að Steinunn hafi verið hálf 

yfirgefin í kirkjugarðinum virðist hún 

samt sem áður hafa öðlast ró eftir 

flutninginn í Hólavallagarð. Sagan segir 

að minnsta kosti að ekkert hafi sést til 

Steinunnar eftir 1915, hvorki í Dómkirkjunni né annar staðar.  

Með tímanum breyttist líka viðhorf almennings til Steinunnar og sífellt fleiri 

fóru að taka upp hanskann fyrir þessa dularfullu konu og sýna samkennd með 

Leiði Steinunnar í Hólavallagarði. 
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örlögum hennar. Nú má sjá leiði Steinunnar Sveinsdóttur frá Sjöundá í 

Hólavallagarði en það var loksins merkt þegar einn af afkomendum Steinunnar 

sendi framkvæmdastjórn Kirkjugarða Reykjavíkurprófasts-dæma bréf árið 2011, 

þar sem hann fór fram á að leyfi til að setja legstein á leiði hennar. Þegar ég gekk 

þar framhjá sumarið 2012 var búið að leggja blóm á moldina og er það líklega til 

merkis um að eftir öll þessi ár hugsar einhver hlýtt til Steinunnar Sveinsdóttur. 

Fleiri sögur eru til af ólánsömum konum sem gengið hafa aftur í miðbænum og 

sú sem við ætlum að heyra um næst var dönsk apótekarafrú. Hún bjó ásamt manni 

sínum í Gamla Reykjavíkurapóteki sem stóð áður fyrr á Thorvaldsensstræti, rétt hjá 

Dómkirkjunni.  
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~ Reykjavíkur Apótek~ 

 

Ef gengið er eftir Kirkjustrætinu kemur maður fljótlega að Thorvaldsensstræti, þar 

sem Reykjavíkur Apótek var áður til húsa. Apótekið stóð fyrst um sinn á 

Seltjarnarnesi í húsi sem kallast Nesstofa og er eitt elsta steinhús landsins. Árið 

1833 var lyfjabúðin hinsvegar flutt til Reykjavíkur. Frumkvöðullinn að þessum 

flutningi var Oddur Thorarensen, þáverandi apótekari í Nesstofu. Hann reisti hús 

við Thorvaldsensstræti 6 þar sem hann opnaði Reykjavíkur Apótek og hafði sjálfur 

aðsetur.  

Húsið snéri að Austurvelli og var bindingshús með risi en tók það þó nokkrum 

breytingum í gegnum tíðina. Sem dæmi var settur kvistur á austurhlið hússins árið 

1855, þakið klætt með hellu og inngönguskúr byggður við það. Árið 1881 var 

byggð viðbygging með flötu þaki norðan við húsið. 

Á þaki viðbyggingarinnar voru tvö eirlíkneski af Hebu, gyðju æsku og þjónustu, 

og Asklepíosi, guði lyfja og lækninga. Oddur Thorarensen stansaði stutt á 

Thorvaldsensstræti því 

hann seldi apótekið til 

Johan Georg Möller árið 

1836. Frá þessu ári og allt 

til ársins 1919 tók hver 

danski lyfjasalinn af 

öðrum við rekstri 

apóteksins og er þessi tími 

oft nefndur danska 

tímabilið. Árið 1919 

komst Reykjavíkur Apótek loks aftur í hendur íslenskra eigenda þegar Þorsteinn 

Scheving Thorsteinsson festi kaup á húsinu. Tíu árum síðar keypti Þorsteinn húsið 

að Austurstræti 16 en þangað var apótekið flutt árið 1930 og stóð það í sama 

Reykjavíkur Apótek eftir breytingarnar árið 
1881. 
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húsnæði allt þar til reksturinn var lagður niður árið 1999. Landsíminn keypti 

hinsvegar húsin við Thorvaldsensstræti 6 og var byggingin rifin árið 1960 til að 

rýma fyrir nýrri viðbyggingu Pósts og síma. 

Margir aðilar komu því að rekstri Reykjavíkur Apóteks í tæplega 240 ára sögu 

þess. Einn af þeim var lyfsalinn Niels Smidt Krüger sem bjó í húsinu við 

Thorvaldsensstræti frá 1877–1890. Hann átti þátt í að breyta húsinu og byggði 

meðal annars sölubúð og vinnustofur norðan við gamla húsið. Krüger lyfsali var 

kvæntur og hét eiginkona hans Marie Josefine Angelique en örlögin sem biðu 

hennar í húsinu voru heldur dapurleg. 

 

 

Frú Krüger 

 

* 

 

Árið 1882 gerðist atburður að Thorvaldsensstræti 6 sem var íbúum Reykjavíkur 

lengi minnistæður. Þá fyrirfór frú Krüger sér með því að taka inn eitur og eftir það 

fóru að ganga sögur af reimleikum í húsinu. Árið 1930 birtist umfjöllun um sögu 

Reykjavíkur Apóteks í tímaritinu Lögbergi og þar segir meðal annars frá 

voveiflegum dauðdaga frú Krüger: 

 

Frú María Josefine Angelique Kruger var eitt sinn, eftir því sem 

sagan segir, snemma dags á fótum í borðstofu Apóteksins. Var hún 

þannig klædd, að hún var í náttkjól með slegið hár. Maðurinn 

hennar, Kruger apótekari, var og þar í stofunni, og varð þeim 

hjónum sundurorða. Frúin hafði í hendinni meðalaglas með 

karbólsýru í; og er henni rann svo í skap við mann sinn, að hún var 

til búin að leita örþrifaráða, kallaði hún til hans, að ef hann léti 

eigi að orðum sínum, þá myndi hún súpa út úr karbólsýruglasinu. 
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Apótekarinn lét eigi skipast við hótun konu sinnar og sagði 

eitthvað á þá leið, að hún mundi gera svo sem henni bezt þóknaðist. 

Gekk hann því næst út úr stofunni og inn í lyfjabúðina, en hafði 

aðeins verið þar drykklanga stund, er honum barst til eyrna, að 

frúin hefði drukkið karbólsýruna. Átti hún skammt eftir ólifað, er að 

var komið. Hún var körðuð í þeim hluta kirkjugarðsins gamla, er 

apótekið hafði þá fengið fyrir blómagarð.                            

 

Blómagarðurinn sem þarna er nefndur var hluti af kirkjugarðinum Víkurgarði sem 

var síðar nefndur Fógetagarður. Garðurinn tilheyrði Víkurkirkju sem líklega var 

reist í Kvosinni stuttu eftir að kristni var innleidd á Þingvöllum árið 1000. 

Staðsetning Víkurkirkju og kirkjugarðsins var þar sem nú er horn Aðalstrætis og 

Kirkjustrætis. Kirkjan var aflögð árið 1796 og jöfnuð við jörðu tveimur árum síðar 

en Dómkirkjan reist í staðinn. Víkurgarður var hinsvegar í notkun til ársins 1839 

sem þýðir að hann 

entist í um það bil 

800 ár og talið er að 

um þrjátíu kynslóðir 

Reykvíkinga hvíli í 

garðinum. Árið 1883 

var Georg Schierbeck 

landlækni leyft að 

byggja sér hús 

norðan við mörk garðsins sem varð Aðalstræti 11 og jafnframt heimilað að taka 

sjálfan grafreitinn til blómaræktunar og trjáplöntunar. Samkvæmt heimildum varð 

hann þá einn fallegasti bletturinn í Reykjavík í áratugi. 

Minnisvarði um Víkurkirkju. 
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Árið áður en Schierbeck fékk leyfið var Marie Josefine Krüger grafin í 

garðinum og seinna barnung dóttir hennar og Niels Smidt Krüger. Frú Krüger var 

jörðuð þann 6. september árið 1882 en eiginmaður hennar hafði þá fengið 

konungsleyfi til að jarðsetja hana í sérstökum grafreit í gamla kirkjugarðinum. 

Ingeborg dóttir þeirra var síðan grafin á sama stað tæplega ári seinna eða þann 25. 

janúar árið 1883. Reiturinn 

þar sem mæðgurnar voru 

jarðsettar var í garðinum að 

baki Reykjavíkur Apóteki 

við Thorvaldsensstræti en 

sá garður var að hluta innan 

marka hins forna grafreits. 

Fallega var búið um leiðið 

sem var umlukið vönduðu 

grindverki úr steypujárni. 

Var litið svo á að þarna 

væri sérstakur heimagrafreitur og prófastar töldu það skyldu sína að huga að 

leiðinu. Grindverkið er nú geymt á lofti Dómkirkjunnar. 

Eftir dauða frú Krüger bárust ýmsar sögur á milli manna um konu apótekarans. 

Margir töldu sig hafa orðið vara við vofu hennar í byggingunni og samkvæmt 

sögunum hélt hún einna helst til í borðstofunni, þá klædd náttkjól og með slegið 

hár. Árið 1922 gerðist sérstakur atburður í húsinu sem margir telja að tengist frú 

Krüger og ýtti undir sögurnar um að hún hefði ekki öðlast ró eftir dauða sinn: 

 

Þann 14. júlí 1922 kom hingað til Reykjavíkur austurrískur 

tökudrengur, til sumarvistar í Reykjavíkur Apóteki. Hann var 

þreyttur eftir sjóferðina og var vísað til sængur upp á lofti, undir 

eins og hann kom. 

Skrúðgarðurinn við Aðalstræti 11, þar sem áður 
stóð Víkurgarður. 
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Þann sama dag giftu þau sig í Kaupmannahöfn, Þorsteinn Sch. 

Thorsteinsson, eigandi apóteksins, og Borgþóra Patursson. 

Foreldrar Þorsteins og systkini bjuggu í apótekinu, og var efnt þar 

til gleðskapar í tilefni af giftingunni. En hinn ókunnugi, austurríski 

drengur svaf uppi á lofti meðan á því stóð. 

Um miðnætti kom herbergisnautur hans inn til hans og ætlaði 

að ganga til rekkju. En í því rís pilturinn á fætur. Sást á látbragði 

hans, að hann gekk í svefni. Gekk hann út úr herberginu, niður 

stigann, og út í eldhús, út um litlar bakdyr og út í blómagarðinn. 

Gekk hann hægt og stillt sem kunnugur, þó aldrei hefði hann farið 

þessa leið. Er hann eigi þurfti að taka til höndum til þess að opna 

hurðir og þess háttar hélt hann fórnandi höndum á brjósti sér. Þá 

hann kom út í blómagarðinn, gekk hann rakleitt að leiði frú Kruger, 

kraup þar á kné og fórnaði höndum stundarkorn. En síðan gekk 

hann sömu leið til hvílu sinnar, án þess að vakna, og svaf til 

morguns.  

Um morguninn var hann að því spurður, hvað hann hefði 

dreymt um nóttina, eða hvort ekkert hefði fyrir hann borið. Kvað 

hann nei við því. Var honum aldrei sagt frá svefngöngunni, og veit 

hann ekkert um hana enn í dag. En meðan hann var í Reykjavíkur 

Apóteki það sumar og síðar, bar aldrei á, að hann gengi í svefni.  

 

Þar sem þetta var erlendur piltur sem aldrei hafði komið áður til Reykjavíkur, né 

heyrt um sögur af frúnni var atburðurinn talinn sérstæður og hvert veit nema frú 

Krüger hafi leitt hann í svefni þessa umræddu nótt. 

Frú Krüger var samt ekki sú eina sem mætti hræðilegum örlögum í þessari 

fornfrægu byggingu og talið er að þar hafi fleiri andar verið á sveimi. 
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Jón Tómasson og aðrir húsandar 

 

* 

 

Jón Tómasson var lyfjafræðingur í Reykjavíkur Apóteki stuttu fyrir aldamótin 

1900 og tók hann sér, líkt og frú Krüger, eitur til bana. Eftir dauða Jóns spruttu upp 

margar sögur tengdar honum og taldi starfsfólk apóteksins sig stundum sjá vofu 

Jóns í húsinu, þá aðallega í tengslum við afgreiðsluna: 

 

Það var eitt sinn, er Þorsteinn Sch. Thorsteinsson var 

aðstoðarmaður í Reykjavíkur Apóteki, að hann sem oftar annaðist 

næturvörslu. Um morguninn klukkan 8 kom Kristinn Jónsson, sem 

allir Reykvíkingar þekkja, inn til Þorsteins og spyr hann nokkuð 

stuttlega, hvort annríki hafi verið þar í Apótekinu í morgun. 

Þorsteinn neitar því, segist ekki hafa þurft að hreyfa sig síðan 

snemma um nóttina. „Nú,“ ,segir Kristinn, ,,hvaða rugl er þetta þá 

í kerlingunni.“  

 

Þarna átti Kristinn við konu að nafni Margrét sem þvoði gólf apóteksins á 

morgnana, áður en afgreiðslutími byrjaði. Hún var vön því að byrja að þvo gólfið í 

þeim hluta afgreiðslunnar þar sem útbúin voru meðöl. Sá partur var hinsvegar 

óþveginn þegar Kristinn kom þar að. Kristinn spurði Margréti hvernig á þessu 

stæði og svar hennar var á þessa leið: 

 

 Þegar eg kom í morgun, ætlaði eg eins og vant er inn 

í ,,receptúrinn“, en svo var nefndur þessi hluti Apóteksins. Þá sé eg, 

að ,,blessaður kandidatinn“ stóð þar í hvíta sloppnum og var að 

vinna. Eg sagði góðan daginn, en hann anzaði ekki. Eg vildi þá ekki 

vera að trufla hann, svo eg fór að þvo annars staðar. En eg var allt 
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af að líta við og við inn til hans, og alltaf var hann þarna að 

vinna.“ 

 

Þegar Þorsteinn sagði Margréti að hann hefði sofið í næsta herbergi allan tímann 

varð Margréti verulega brugðið og hljóp í burtu. Eftir þennan atburð vildi hún 

aldrei vinna aftur í apótekinu. Hvað frásögn hennar varðar þóttist fólk sem þekkti 

til vita að þarna hefði Jón Tómasson verið á ferð.  

Vofu Jóns brá oftar fyrir í apótekinu. Stúlka nokkur sem kom þar inn eitt sinn 

sá hvítklæddan mann sem stóð innan við afgreiðsluborðið. Þegar hún ætlaði að 

ávarpa hann kom ein af afgreiðslustúlkunum til hennar og það var greinilegt að hún 

sá ekki umræddan mann. Stuttu seinna hvarf maðurinn stúlkunni úr augsýn og aftur 

var Jón talinn þarna á ferð. 

En það eru fleiri sögur sem segja frá húsöndum í gamla Reykjavíkur Apóteki. 

Danskur lyfjafræðingur, að nafni Lindgreen, kom til dæmis í apótekið einn dag 

þegar hann vantaði 

gistingu í Reykjavík. Fékk 

hann því að gista í 

næturvarðarklefanum 

fyrstu nóttina eftir að hann 

kom til Íslands. Um 

morguninn þegar hann var 

spurður hvernig hann 

hefði sofið sagðist hann 

hafa sofið vel, þegar hann 

sofnaði loksins eftir langa 

mæðu. Hafði þá verið 

Fógetagarður eins og hann lítur út í dag. Bláa 
húsið er Thorvaldsensstræti 6. 
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mikill hávaði og læti á loftinu fyrir ofan sem héldu fyrir honum vöku fram á nótt. 

Það skrítna við sögu aðkomumannsins var þó að engin hæð var fyrir ofan herbergið 

heldur einungis þakið eitt og því næst himinninn. 

Fleiri einstaklingar sem gistu í umræddu herbergi urðu varir við eitthvað 

óvenjulegt og þóttust heyra raddir og hávaða að ofan. Áðurnefndur Þorsteinn 

Scheving veitti því einkum athygli hvort menn yrðu varir við eitthvað þegar þeir 

gistu sína fyrstu nótt í 

næturvarðarklefa apóteksins. Þess 

má geta að Þorsteinn var lengi 

viðriðinn Reykjavíkur Apótek. Hann 

byrjaði þar sem aðstoðarmaður en 

varð síðar meir lyfsali og loks 

eigandi. Hann eignaðist apótekið 

árið 1919 og dvaldi í húsinu við 

Thorvaldsensstræti til ársins 1930 en 

þá flutti hann reksturinn að 

Austurstræti 16. Áður en hann flutti 

sig um set heyrði hann hinsvegar margar óvenjulegar sögur frá einstaklingum sem 

sváfu í næturklefanum sem og annarskonar frásagnir úr byggingunni.  

Enn einn dularfullur atburður í húsinu hófst til að mynda með því að Þorsteinn 

var að gróðursetja tré í garði sínum fyrir utan apótekið. Sagan birtist í Lögbergi og 

segir þar um Þorstein: 

 

Rakst hann þá á grafletursspjald í moldinni, tók það upp, hreinsaði 

og gerði upp leiði, þar sem spjaldið fannst, og bjó um faglega. 

 Daginn eftir var margt af ungu fólki í gleðskap í apótekinu. Sat 

það að kaffidrykkju í borðstofunni, er heimamaður einn opnaði 

borðstofuhurðina úr eldhúsinu. Er hann sér fjölmennið, hörfar 

Þorsteinn Scheving Þorsteinsson. 
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hann til baka. En í því sem honum verður litið fram í eldhúsið aftur, 

sér hann, að kona stendur við þvottasvelginn. Heldur hann, að hún 

sé ein gestanna að ná sér í vatn. Með því að skuggsýnt var dálítið, 

segir hann: ,,Á ég ekki að kveikja fröken?“ En er hann hefur kveikt, 

er kvenmaðurinn horfinn. Þykir honum þetta afar furðuleg hegðun. 

En þar eð hann var þess fullviss, að kvenmaðurinn hafði ekki farið 

inn í borðstofuna, þá fer hann út í húsagarðinn; jú, þar sá hann 

konuna aftur. Hún hverfur á undan honum út í blómgarðinn, og 

ætlar nú heimamaður að veita henni eftirför. Fer hún gegnum 

grindahlið, sem var á milli garðanna. En er heimamaður kemur að 

grindunum, kemst hann að raun um, að hliðið er lokað með 

hengilás. 

Þá fyrst dettur honum í hug, að eitthvað sé bogið við sýnina. 

Hugleiddi hann það síðar, að konan var í ankannalegum búningi, 

með axlapokaermum og þess háttar útflúri. 

 

Eftir þennan atburð fóru menn að athuga leiðið með plötunni sem Þorsteinn fann 

og kom þá í ljós að það tilheyrði konu Ullstrups landfógeta sem var eitt sinn 

húsbóndi Jónasar Hallgrímssonar. Hún dó af barnsförum þann 13. mars árið 1830 

en dóttir Ullrups sem þá fæddist, var móðir Richelieu aðmíráls sem var einn 

merkasti Dani tuttugustu aldar. 

Samkvæmt ofangreindum sögum fór margt fram í gamla Reykjavíkur Apóteki 

sem erfitt er að útskýra og það er spurning hvort draugar hússins haldi enn til í 

Thorvaldsensstræti eða hvort þeir hafi ef til vill farið á flakk um miðbæinn þegar 

apótekið var rifið árið 1960. Að minnsta kosti veit ég ekki til þess að heyrst hafi 

um reimleika í nýja húsnæði apóteksins. Hinsvegar eru til nýlegar sögur af 

reimleikum frá síðasta staðnum sem við heimsækjum í þessum leiðangri um miðbæ 
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Reykjavíkur. Þetta er Austurstræti 8 þar sem nú er staðsett fataverslunin Gyllti 

kötturinn.  
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~ Austurstræti 8 ~ 

 

Austurstræti er þriðja gatan sem byggðist í Reykjavík, á eftir Aðalstræti og 

Hafnarstræti. Neðst í götunni stendur Austurstræti 8 og er það eins og áður sagði 

síðasti viðkomustaðurinn í þessari ferð um miðbæinn. Fjölbreytt starfsemi hefur 

verið í húsinu í 

gegnum tíðina en 

það var klæðskeri 

að nafni Clement 

Lint Thoroddsen 

sem fyrst lét reisa 

húsið árið 1825. 

Hann var í einhvern 

tíma með starfsemi 

sína í byggingunni og varð það til þess að húsið gekk lengi undir nafninu 

Skraddarahúsið.  

Húsið skipti ört um eigendur og var einn þeirra þýski skósmiðurinn Johan 

Jörgen Billenberg. Hann var jafnan kallaður Billenberg skóari og bjó í Austurstræti 

ásamt fjölskyldu sinni í kringum miðja nítjándu öld. Skóarinn var þekktur fyrir illt 

innræti og var samkomulag Johans við konu sína, Lovísu, það slæmt að menn vissu 

að hann beitti hana ofbeldi. Árið 1852 fékk Lovísa slag og Hansína dóttir þeirra 

vildi koma henni undir læknishendur en fékk ekki samþykki föður síns. 

Samkvæmt heimildum lét Johan konu sínu liggja umhirðulausa í marga 

sólarhringa, allt þar til Jón Thorstensson landlæknir gerði sér ferð þangað og lagði í 

framhaldi fram kæru til yfirvalda vegna illrar meðferðar. Lovísa dó stuttu seinna og 

höfðað var mál gegn Johan og Hansínu dóttur hans. Málinu lyktaði þannig að 

mæðginin þurftu að greiða sekt fyrir vanrækslu en þau voru þrátt fyrir allt ekki 

dæmd fyrir að stytta konunni aldur. 

Skraddarahúsið í Austurstræti. 
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Eftir 1860 var húsið í eigu kaupmannsins Guðmundar Lambertsen sem rak þar 

ölgerð, krá og verslun. Árið 1886 keypti síðan Björn Jónsson, ritstjóri Ísafoldar, 

Austurstræti 8 en hann lét rífa gamla húsið og reisti í stað þess tvílyfta byggingu. 

Fyrirkomulagið í húsinu var þannig að Björn bjó með fjölskyldu sinni á efri hæð 

hússins en á neðri hæðinni var prentsmiðja, bókaverslun, ritstjórn og afgreiðsla 

dagblaðsins Ísafoldar. Þegar Björn varð ráðherra árið 1909 tók sonur hans, Ólafur, 

við Ísafoldarprentsmiðju og átti hann aðild að stofnun Morgunblaðsins árið 1913. 

Blaðið hafði lengi aðalbækistöð sína í húsinu og var það prentað í 

Ísafoldarprentsmiðju til ársins 1942. 

Nú býr enginn í húsinu en meðal þeirra sem þar eru með rekstur eru 

veitingastaðurinn Thorvaldsen og fataverslunin Gyllti kötturinn. Margar sögur hafa 

farið af reimleikum í Austurstræti 8 í gegnum árin og bæði eigendur og gestir 

hússins hafa orðið varir við draugagang þar.  

 

 

Stelpan í stiganum 

 

* 

 

Enn virðist eitthvað á kreiki í húsinu því eigendur 

Gyllta kattarins hafa séð dularfulla stúlku birtast í 

stiga verslunarinnar og virðist hún nokkuð hrekkjótt. 

Þjóðfræðingurinn Margrét Sigvaldadóttir, ræddi um 

reimleikana við Hafdísi Þorleifsdóttur, annan eiganda 

verslunarinnar, í viðtali sem hún tók  árið 2009. 

Hafdís hefur orðið vitni að margvíslegum atvikum í 

verslun sinni og fékk ég leyfi til þess að vitna í 

frásögn hennar:  

Fyrir utan Gyllta 
köttinn. 
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Hér er reimt og hér er stúlka á ferð sem er þarna voðalega mikið 

niðri í kjallara og, hún er svolítið stríðin og, ég tel hana vera unga 

en ég er ekki alveg viss hvaðan hún kemur. 

Stuttu eftir að ég leigði fyrir rúmum þremur árum þá fór ég að 

vera svolítið mikið ein hérna á kvöldin að, þá fór ég að finna fyrir 

henni og, og þarna, bæði sem sagt fór að finna nærveru hennar og 

svo svona einstaka sinnum sem að ég hleypi því að þannig að ég sé 

hana bregða fyrir. 

Hún reynir svolítið að flækjast fyrir mér, hún reynir svona að 

hafa samband við mig með því að fela hluti og, þarna, já ég týni 

voða mikið af hlutum þegar ég er hérna ein og svo hefur annar 

miðill sagt mér að þarna, henni finnist ég hafa allt í óreiðu hérna 

niðri, henni finnist ég eigi að skipuleggja mig betur, vera ekki að 

hlaða niður fötum í eitt hornið og gleyma því að ganga frá því, að 

ég eigi að ganga frá. Þannig að, en ofsalega svona góður, góðir 

straumar frá henni. 

Svo var ég að deila þessu með systur minni hérna einu sinni og 

fyrir svona rúmu ári síðan, sem hefur ekki mikla trú. Og þarna og 

hún hélt svona á köku í hendinni og hún er eitthvað að segja svona 

þetta er nú bara ekkert, þetta er nú einhver bara ímyndun í þér, 

sagði hún og það var bara eins og hendi væri veifað að kakan flaug 

úr hendinni á henni. Hún missti hana ekki heldur var hún slegin úr 

hendinni á henni. Og þá er ég viss um að mín stúlka hafi verið að 

gefa smá skilaboð að hún væri nú hérna til staðar, væri nú ekki sátt 

við það að það væri ekki verið að trúa því sem við vorum að tala 

um. 

Hún er tíu ára eða yngri. Mér finnst svona suðrænt yfirbragð 

yfir henni og, hún er með svart sítt hár og hún er mjög langt aftur í 
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tímann, því að klæðnaðurinn á henni bendir til þess. Og ég svona 

ímynda mér það að hún sé ekki héðan, að hún hafi komið með 

einhverri uppáhalds flík sinni, einhvers staðar sem hún hafi, mér 

finnst einhvern veginn eins og að hún hafi komið með einhverri 

sendingunni að utan. En það þarf ekki að vera, það getur verið að 

hún sé búin að vera hérna. 

Hún er með svart, dökkt sítt hár og er í svona hálfgerðum flóka 

skóm, og í svona kjól sem er brúnleitur og er svona eins og 

blúndukragi í hálsinn, þetta er svona, það er voða vítt pilsið sem 

hún er í, það er eins og hún sé frá því 1940.Ég bið aldrei um að fá 

að vita af henni, hún leitar alltaf til mín og ég finn mest fyrir því 

þegar ég er ein. 

 

Það má einnig lesa um stelpuna í grein sem birtist í Morgunblaðinu í júní árið 

2008. Þar ræddi Kristín Heiða Kristinsdóttir við Hauk Inga, sem er eiginmaður 

Hafdísar og hinn eigandi verslunarinnar:  

 

Þetta byrjaði þannig að við urðum vör við að ýmislegt smálegt fór 

að hverfa hér niðri á lager, oft eitthvað sem við starfsfólkið áttum 

eða vorum að nota, eins og til dæmis splunkunýr farsími konunnar 

minnar, Hafdísar Þorleifsdóttur. Einn daginn varð hún vör við 

stelpu á sveimi hér, og hún var ekki þessa heims. Síðan þá höfum 

við litið svo á að hún sé að stríða okkur þessi stelpa, með því að 

láta hluti hverfa.  
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Skúli Lorenz frændi minn og miðill kom í heimsókn hingað til 

okkar í búðina og við vorum 

ekkert að segja honum frá því 

sem Hafdís hafði orðið vör við. 

En við fórum á miðilsfund með 

honum um kvöldið og þá sagðist 

hann hafa séð stúlku í stiganum 

hér í búðinni. Hann sagði hana 

vera um tíu ára og hann tók það 

fram að hún væri ekki íslensk. 

Hann sagði að henni liði vel 

hérna og að hún vildi fá að vera 

hér áfram. 

 

Eftir heimsókn miðilsins í búðina urðu margar starfsstúlkurnar skelkaðar og að 

sögn Ásu Ottesen, verslunarstjóra, voru þær til að byrja með skíthræddar við að 

fara einar niður á lager. Haukur Ingi segir að það hafi þó breyst eftir stuttan tíma:  

 

,,En fljótlega komust allir að því að þessi ótti var alveg ástæðulaus, 

því að þetta stelpuskott er besta skinn og meinlaus, þó hún sé 

svolítill prakkari í sér. Henni er velkomið að fikta hér í öllu og vera 

með okkur,“ segir Haukur Ingi og bætir við að daginn eftir 

miðilsfundinn hafi stelpan í stiganum minnt rækilega á tilvist sína. 

,,Þá stóð tjaldið sem hangir fyrir hurðaropinu sem skilur að 

verslunina og lagerinn, beint fram, nánast um níutíu gráður, eins 

og það kæmi ósýnilegt rok eða kraftur innan frá sem svipti því 

svona upp. Þetta varði í nokkra daga og hefur aldrei gerst, hvorki 

fyrr né síðar og okkur þótti þetta stórundarlegt.“ 

Stiginn niður á lager. 
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Það er þó ekkert nýtt að þeir sem dvalið hafa í Austurstræti 8 hafi orðið varir við 

dularfulla atburði í húsinu. Þegar Ísafoldarprentsmiðja var þar urðu til dæmis 

margir varir við umgang sem erfitt er að fá botn í. 

 

 

Ísafoldarprentsmiðja 

 

* 

 

Eftir að Björn Jónsson, ritstjóri Ísafoldar, flutti í Austurstræti 8 árið 1886, gerðist 

margt óútskýranlegt í húsinu. Björn bjó á efri hæðinni en á þeirri neðri var 

Ísafoldarprentsmiðja sem var stofnuð árið 

1877. Til að byrja með ætla ég að benda á 

frásögn sem birtist í Íslenzkum þjóðsögum 

Ólafs Davíðssonar og er eftir sögn Jens 

Benedikts Waage frá árinu 1901. Þar segir 

frá reimleikum í prentsmiðjunni og 

sérstökum hljóðum sem bárust þaðan á 

hverri nýársnótt: 

 

Ísafoldarprentsmiðja stendur þar sem 

hús Guðmundar Lambertsens (d. 

1885) stóð áður. Hverja nýársnótt 

heyrast þar hlunkar miklir og 

háreysti, eins og verið væri að spila, 

og heyrist greinilega glamra í 

peningum. Spilamennirnir eiga að vera Einar Þórðarson prentari 

(d. 1888), Sigmundur Guðmundsson prentari (d. 1898) og 

Ísafoldarprentsmiðja. 
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Guðmundur Lambertsen. Sigmundur prentari hló allra manna 

voðalegast, enda heyrast stundum ruddalegir hlátrar til 

spilamannanna. Oft heyrast högg í prentsmiðjunni, eins og verið sé 

að fleyga niður letur.  

 

Eins og kom fram fyrr í kaflanum rak Guðmundur Lambertsen ölgerð og krá í 

húsnæðinu en þeir Einar og Sigmundur unnu í prentsmiðjunni eftir að Björn 

stofnaði hana. Sögnin eftir Jens er þó lengri og segir hún einnig frá atviki sem 

henti Guðmund Þorláksson, sem var einn þeirra sem vann fyrir Björn:  

 

Guðmundur Þorláksson, cand. mag., var nokkra vetur á vegum 

Ísafoldar-Bjarnar, og var hann einu sinni sendur að kvöldi til þess 

að smeygja einhverju inn í prentsmiðjuna um hleypiloku, sem kvað 

vera millum hennar og annars herbergis. Þá er Guðmundur lagði 

það, sem hann hafði handa á milli, inn um lokugatið, kom á móti 

honum stór hönd og loðin, en hann varð hræddur, hljóp inn aftur 

og sagði frá því, er fyrir hann hafði borið. Hann var spurður, 

hvernig honum hefði virzt höndin, og skýrði hann frá því; kom þá 

upp úr kafinu, að hann lýsti hendinni alveg eins og höndin hafði 

verið á vinnukonu, sem hafði dáið þar í húsinu um veturinn.  

 

Sögur af reimleikum í húsinu hafa því lengi gengið manna á milli og eftir að Björn 

Jónsson hóf, ásamt öðrum, tilraunir með spíritisma skutu enn fleiri frásagnir af 

reimleikum upp kollinum.  

Indriði Indriðason, fyrsti miðill landsins og jafnframt einn sá merkasti, kom til 

Reykjavíkur árið 1905 í þeim tilgangi að læra prentiðn í Ísafoldarprentsmiðju. Á 

meðan á náminu stóð dvaldi hann um skeið á heimili frænda síns, Indriða 

Einarssonar og eiginkonu hans Mörtu Maríu Gudjohnssen. Þau hjónin stunduðu 
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gjarnan athuganir á dulrænum fyrirbrigðum og upp úr 1904 hafði myndast hópur 

áhugamanna um slíkt í Reykjavík. Árið 1905 tók hópurinn upp nafnið 

Tilraunafélagið og var Björn Jónsson einn af frumkvöðlum þess. Fljótlega eftir að 

Indriði fluttist til Reykjavíkur kom í ljós að hann hafði mikil áhrif á þessi 

fyrirbrigði sem hópurinn kannaði og það varð úr að á árunum 1905-1909 fóru allar 

athuganir að snúast um Indriða miðil. Áður en langt um leið var hann orðinn 

landsþekktur fyrir hæfileika sína og varð það til þess að Indriði sagði að lokum 

skilið við prentiðnina.  

Á meðan hann var í námi við Ísafoldarprentsmiðju gerðist hinsvegar margt 

undarlegt þegar hann var nærri. Í grein sem birtist í Morgunblaðinu árið 2002 segir 

frá atviki sem átti sér stað þegar Indriði fór ásamt Brynjólfi Þorlákssyni, 

söngkennara, í heimsókn til Björns í prentsmiðjuna:  

 

Kvöld eitt skruppu þeir Indriði og Brynjólfur til Björns ritstjóra í 

Austurstræti 8.  

Björn tók þeim vel, bauð þeim sæti og 

epli að borða. En eplið þeyttist úr 

höndum Brynjólfs og klesstist á 

vesturvegginn á móti honum. Fylgdi 

smellur þegar eplið skall á vegginn.  

Þá segir Björn:  

,,Já-já! Það er þá svona.“ 

Rétt á eftir tókst upp stóll sem stóð á 

skrifstofugólfinu og hófst alla leið upp 

að lofti, og var þó allhátt undir loft, 

dettur síðan niður á gólf og brotnar 

undan honum einn fóturinn. Þá segir 

Brynjólfur við Indriða:  Indriði Indriðason, 
miðill. 
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,,Nú skulum við hypja okkur út, svo að ekki hljótist verra af.“  

Þessar glettur voru kenndar Jóni úr Vestmannaeyjum.  

 

Brynjólfur sat fjölmarga tilraunafundi með Indriða og seinna skráði Þorbergur 

Þórðarson endurminningar Brynjólfs um miðilinn í bókinni Indriði miðill. Þar segir 

meðal annars frá manni nokkrum sem hét Jón og var oftast kenndur við heimabæ 

sinn, Vestmannaeyjar.  

Forsagan var sú að haustið 1907 dvaldi Indriði í Eyjum í boði séra Oddgeirs 

Guðmundssonar. Dag einn er hann var á gangi um bæinn með dætrum Oddgeirs 

kom hann auga á mann sem enginn annar sá. Maðurinn var rennvotur, berhöfðaður 

og jakkalaus í röndóttri milliskyrtu, svörtum buxum og með mjóa mittisól yfir um 

sig. Dætur prestsins þóttust vita af lýsingunni að þar væri Jón Einarsson á ferð. 

Hafði Jón þessi drekkt sér í Vestmannaeyjum í reiðikasti ári áður og sögur voru á 

lofti um að reimt væri í húsi Jóns eftir að hann drukknaði. Indriði hafði hinsvegar 

aldrei heyrt getið um manninn.  

Þegar Indriði fór frá Vestmannaeyjum og kom til Reykjavíkur þótti fljótlega 

ljóst að Jón hefði fylgt honum. Sumir sögðu að það væri í hefndarskyni fyrir glettni 

Indriða í garð Jóns þegar hann sá hann fyrst en það var samt ekki vitað með vissu. 

Haraldur Níelsson, Björn Jónsson og Einar H. Kvaran voru þrír af 
frumkvöðlum Tilraunafélagsins. 
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Að minnsta kosti leitaðist Jón við að gera Indriða ýmsar glennur og sótti hart að 

honum. Gekk áleitni Jóns loks svo nærri Indriða að hann treysti sér ekki að sofa 

einn og fékk Þórð son Oddgeirs prests til að vera hjá sér um nætur. Ekki leið á 

löngu þar til Jón tók að láta til sín taka á tilraunafundunum og þá gekk mikið á 

samkvæmt frásögnum fundargesta. Það var síðan í desember sama ár sem 

reimleikar af völdum Jóns urðu svo rammir að allt ætlaði að ganga af göflum í 

Tilraunahúsinu í Þingholtsstræti, þar sem fundirnir fóru fram eftir 1907.  

Miðillinn virtist vera í mikilli hættu og fóru menn því að skiptast á að passa upp 

á Indriða. Jón hélt áfram að vera hinn versti og fylgdi honum hvert fótmál. Af 

þessum ástæðum töldu menn að atburðurinn í Austurstræti 8 væri tengdur Jóni og 

heift hans í garð Indriða. Með tímanum urðu ásóknirnar minni og hættu að lokum. 

Af Indriða er það að segja að hann veiktist árið 1909 og dvínaði starfsemi félagsins 

í kjölfarið. Fyrst um sinn hrjáði taugaveiki miðilinn en nokkrum árum síðar fékk 

hann berkla og lést Indriði af þeim sjúkdómi árið 1912, aðeins 28 ára að aldri. 

Enn fleiri dulrænar sögur tengjast húsinu í Austurstræti og margar þeirra eru frá 

því að Morgunblaðiðhafði aðsetur þar. Margir starfsmenn blaðsins töldu sig finna 

fyrir reimleikum í byggingunni og samkvæmt þeim virtist bæði um að ræða góðar 

og slæmar verur. 

 

 

Morgunblaðið og Árni Óla 

 

* 

 

Morgunblaðið kom fyrst út árið 1913 og var upphafsmaður þess Vilhjálmur 

Finsen. Ólafur Björnsson, sonur Björns Jónssonar, lagði hinsvegar til húsnæði og 

prentaðstöðu í Austurstræti 8 og hafði blaðið aðstöðu þar í tugi ára. Blaðamaðurinn 

Árni Óla var einn þeirra sem hóf störf við Morgunblaðið árið sem það kom út og 

starfaði þar meira og minna alla sína ævi.  
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Árið 1925 var aðstaða blaðsins færð í viðbyggingu austan undir húsinu þar sem 

áður var vélasalur prentsmiðjunnar. Árni segir frá húsnæðinu í bók sinni Erill og 

ferill blaðamanns en samkvæmt frásögninni var 

það bæði þröngt og lítt viðunandi. Húsnæðið 

hafði samt sem áður þann kost að standa við 

hliðina á prentsmiðjunni svo það var stutt að fara 

á milli. Inni í þessari viðbyggingu var stigi sem 

lá upp á pall, sem hafði einnig það hlutverk að 

vera kjallarahurð. Stiginn var á hjörum öðrum 

megin þannig hægt var að reisa hann upp við 

vegginn og þá opnaðist gangur niður í kjallara 

hússins. Hægt var að krækja stiganum upp við 

vegginn svo dyrnar að kjallaranum héldust 

opnar. Þetta gat verið hættulegt í myrkri ef 

gleymdist að skella stiganum aftur en oft gerðist það að menn duttu þá fram af 

pallinum og ofan í kjallarann.  

Þrátt fyrir þetta urðu aldrei alvarleg slys á mönnum og segir sagan að það hafi 

verið að þakka verndarvætt sem hefði bólfestu í húsinu og tæki fallið af mönnum. 

Það var þó líka eitthvað illt á ferð í byggingunni og má lesa frásögn Árna á 

fyrirbærinu í grein sem birtist í Morgunblaðinu árið 1988: 

 

Um þennan stiga þurftum við að fara ótal ferðir á dag milli 

skriftstofu og setjarasalar. Og ef menn voru að flýta sér var 

stundum einsog kippt væri í fætur þeirra í stiganum, og var þá lán 

ef menn féllu ekki. Ég varð nokkrum sinnum var við þetta og þótti 

undarlegt, en mér var sagt af kunnugum, að eitthvað óhreint væri 

undir stiganum. Mér fannst rétt að reyna að ganga úr skugga um 

hvort svo væri, og einu sinni fékk ég skyggna konu til þess að 
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athuga þetta. Henni brá er hún leit undir stigann, en sagði svo að 

þar hnipraði sig einhver hörmuleg vesæl vera, varla í mannsmynd, 

og svo ógeðsleg að henni væri ekki hægt að lýsa. Hún hefði það sér 

til gamans eða dægrastyttingar, að skyrpa milli stigarimanna í 

fætur manna og við það drægi mátt úr þeim. Ekki kvaðst konan geta 

sagt hvers konar vera þetta væri, en henni mundi líða mjög illa og 

væri góðverk að biðja fyrir henni. Býst ég við að konan hafi gert 

það, því að eftir þetta varð ég einskis var í stiganum. – Sumir 

sögðu, að þessi vera mundi hafa verið í gamla Skraddarahúsinu, og 

ekki hreyft sig þótt það hús væri rifið og annað reist á lóðinni. Ekki 

var laust við að fleira gerðist undarlegt í húsinu. Þrátt fyrir þetta 

vissi ég ekki til þess að neinn maður væri myrkfælinn í Ísafold. 

Menn voru vissir um að þar væru góðir andar, sem héldu 

verndarhendi yfir húsinu. 

 

Þessi saga Árna um veruna undir stiganum er síðasta frásögnin að sinni enda 

lokasetning hans um góða anda í Austurstræti 8 vel við hæfi. Hún lýsir nokkuð vel 

því viðhorfi sem hefur birst okkur í sögunum. 

Nú hef ég fjallað um sjö þekkta staði þar sem sögur af draugagangi hafa 

sprottið upp. Samkvæmt mínum heimildum eru þessir staðir samt sem áður aðeins 

lítill hluti þeirra húsa í bænum þar sem má finna sögur af svipuðum toga. Það 

mætti því segja að á þessu litla svæði sé þrælreimt. Hinsvegar er oftast nær um 

frekar vinalega anda að ræða og draugar miðborgarinnar virðast nokkuð 

viðkunnanlegir þrátt fyrir að óhugnanlegra væri að mæta sumum þeirra úti á götu 

en öðrum.  
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