
 

 

 

Hugvísindasvið 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lítinn spöl frá Köldukvísl

 
Sýning á Vegamótum á Snæfellsnesi um draugasögur á 

Kerlingarskarði 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokaverkefni til MA-prófs í hagnýtri menningarmiðlun 

 

 

Hjördís Pálsdóttir 

 

September 2013 



 

 

Háskóli Íslands  

Hugvísindasvið  

Sagnfræði- og heimspekideild 

 

 

 

 

Lítinn spöl frá Köldukvísl 

 

 
Sýning á Vegamótum á Snæfellsnesi um draugasögur á 

Kerlingarskarði 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MA-prófs í hagnýtri menningarmiðlun 

 

     Hjördís Pálsdóttir 

Kt.: 080686-2699 

 

Leiðbeinendur: Guðbrandur Benediktsson og Rósa Þorsteinsdóttir 

September 2013 



 

 

3 

 

 

 

Ágrip 

 

Þessi greinargerð er hluti af lokaverkefni mínu í meistaranámi í hagnýtri menningarmiðlun 

við Sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands og er metin til 30 ECTS eininga. 

 

Lítinn spöl frá Köldukvísl er sýning sem sett var upp á Vegamótum á Snæfellsnesi. 

Sýningin var opnuð 1. júní 2013 og byggir hún á sögum af Kerlingarskarði, bæði gömlum 

þjóðsögum sem og upplifunum fólks af skarðinu í seinni tíð.  

 

Sýningin fjallar um gamlar drauga- og þjóðsögur af Kerlingarskarði ásamt upplifunum 

fólks af skarðinu. Fjölbreyttar miðlunarleiðir eru notaðar á sýningunni og eru þær spjöld, 

upptökur, ljósmyndir og hefti með sögum. Meðal annars er fjallað um Skriðu-Fúsa, 

Kerlinguna og Smaladysjar, auk fróðleiks um sæluhúsin og Vegamót. Sýningargestir geta 

hlustað á upptökur af frásögnum fólks sem lent hefur í hrakningnum á skarðinu og einnig 

skoðað gamlar ljósmyndir og blaðaúrklippur. 

 

Í þessari greinargerð verður greint frá hugmyndinni á bak við verkefnið, hvernig 

hugmyndin varð til og hvernig sýningin varð að veruleika, auk þess sem farið er í gegnum 

vinnuferlið. Einnig verður fjallað um þær miðlunarleiðir sem notast er við á sýningunni. 
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Þakkir 

 

Verkefnið var unnið undir leiðsögn Guðbrands Benediktssonar og Rósu Þorsteinsdóttur. 

Þeim vil ég þakka fyrir góðar ábendingar og gott samstarf. Menningarráði Vesturlands 

þakka ég fyrir veittan fjárstyrk og rekstraraðilum Vegamóta fyrir að leyfa mér að halda 

sýninguna. Sérstaklega vil ég þakka Ólafi Ingibergssyni sem aðstoðaði mig við gerð 

spjaldanna, Ómari Smára Kristinssyni fyrir að gera teikningar á spjöldin og fjölskyldu 

minni við aðstoð á uppsetningu sýningarinnar. Einnig vil ég þakka viðmælendum og 

þátttakendum rannsóknarinnar fyrir að deila minningum og upplifunum sínum ásamt því 

góða fólki sem veitti mér aðstoð og stuðning í þessu ferli. 
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Inngangur 

Árið 2012 sat höfundur námskeiðið Miðlun í verki. Frá hugmynd til framkvæmdar í námi 

sínu í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands undir leiðsögn Önnu Hinriksdóttur. Á 

námskeiðinu áttu nemendur að vinna með eina hugmynd og hvernig hægt væri að útfæra 

hana í mismunandi miðlum. Hugmynd höfundar var að vinna með draugasögur á 

Kerlingarskarði en hluti af námsmatinu var að gera lokaskýrslu og velja eina af 

miðlunarleiðunum til þess að útfæra hugmyndina. Hugmyndin um draugasögur á 

Kerlingarskarði fólst í því að setja upp sýningu í Norska húsinu í Stykkishólmi – 

Byggðasafni Snæfellinga og Hnappdæla. Úr því varð hins vegar ekki því höfundur ákvað að 

sýningin ætti betur heima á Vegamótum á Snæfellsnesi, en rekstur á Vegamótum hófst 

fljótlega eftir að vegurinn um Kerlingarskarð var opnaður. Hins vegar studdist höfundur við 

áðurnefnda skýrslu að nokkru leyti en þar sem sýningarrýmið er af allt öðrum toga en áður 

var ætlað varð að útfæra uppsetninguna á annan hátt og verður greint frá því í þessari 

greinargerð. Farið verður í gegnum ferlið á uppsetningu sýningarinnar, sagt frá hugmyndinni 

á bak við hana, hvernig hún varð til og fjallað um þær miðlunarleiðir sem notast er við á 

sýningunni sem og markmið og markhópa sýningarinnar. 
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Markmið 

Sýningin Lítinn spöl frá Köldukvísl er miðlunarsýning þar sem gömlum sögnum og nýjum 

frásögnum er miðlað bæði sjónrænt og í upptökuformi. Gamlar ljósmyndir af Vegamótum 

eru á sýningunni sem eiga að vekja fólk til umhugsunar um breytta tíma og til upprifjunar 

fyrir þá sem eiga minningar tengdar staðnum og leiðinni yfir Kerlingarskarð. 

Miðlunarleiðirnar sem notast er við á sýningunni eru spjöld, upptökur og ljósmyndir sem 

eiga að vera fræðandi og upplýsandi fyrir gesti. Þar sem vegurinn um Kerlingarskarð lagðist 

af fyrir tólf árum er mikilvægt að miðla þessu efni og safna í sarpinn þeim sögum sem 

skarðið hefur að geyma og myndu annars falla í gleymsku. Þegar hanna á sýningu er 

mikilvægasta spurningin hvert markmið hennar er. Markmiðin eru undir áhorfendanum 

komin, en nauðsynlegt er við skipulagningu sýningar að það sé ljóst hverjum hún sé ætluð 

(Ambrose og Paine, 1998:105).  

 

Meginmarkmið sýningarinnar eru að: 

 

 Efla vitund yngri kynslóða um tilurð vegarins og breytta tíma. 

 Fá það staðfest hvort eitthvað væri til í þeim sögum sem fylgja Kerlingarskarði og  

hvort fólk hefði orðið vart við eitthvað yfirnáttúrulegt eða lent í einhverskonar 

lífsháska.  

 Auka menningarlega afþreyingu fyrir ferðamenn á Snæfellsnesi. 

 Efla söguvitund á Snæfellsnesi. 

 

 Oft er á það minnst „hvað við erum nú heppin að hafa fengið Vatnaleiðina― en það er 

nýi vegurinn sem liggur mun lægra en Kerlingarskarð. Engar sögur fara af ferðum fólks 

um núverandi veg þar sem fólk hefur ekki orðið veðurteppt eða lent í hrakningnum þar svo 

vitað sé. Um veginn yfir Kerlingarskarð er aftur á móti til urmull af sögum sem ber að 

halda við og er gildi svona sýningar sem miðlar sögum um veginn mikið, sér í lagi til þess 

að þær gleymist ekki. Í greininni Miðlun sögu á sýningum. Safna – og sýningarferð um 

Ísland 2002–2003 eftir Eggert Þór Bernharðsson segir hann að menningartengd 

ferðaþjónusta á Íslandi hafi verið í mikilli sókn á undanförnum tíu til tuttugu árum og mikil 

vakning hefur orðið á sýningarstarfi (Eggert Þór Bernharðsson, 2003:15). 

 

 



 

 

8 

Nú orðið fást kannski meiri peningar inn í slíka starfsemi og söfnin eru smám saman að 

verða meiri miðpunktur í ferðaþjónustunni. Fjölgun ferðamanna hefur orðið gríðarleg og 

menn eru smám saman að átta sig á því að ferðamenn eru ekki einungis að horfa á 

íslenska náttúru, heldur leita þeir einnig að menningu og þá gegna söfn og sýningar 

mikilvægu hlutverki (Eggert Þór Bernharðsson, 2003:15). 

  

 Menningarferðaþjónusta er sérgrein innan ferðaþjónustu, grein sem kynnir menningu 

þjóðar eða svæðis og skilgreinir menningu sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn (Tómas Ingi 

Olrich, 2001:13). Sýning þessi flokkast undir menningartengda ferðaþjónustu. Vegamót er 

þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn sem geta um leið og þeir njóta þjónustunnar fræðst um 

menningu Kerlingarskarðs í nálægð við staðinn. Þegar ferðamenn fara aftur heim langar þá 

að taka með sér skemmtilegar minningar um ferðalagið og upplifunina (Timothy og Boyd, 

2003:2-7). Sýningunni Lítinn spöl frá Köldukvísl er ætlað að stuðla að því. 
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Markhópur 

Markhópur sýninga, safna og setra á Íslandi er í flestum tilfellum mjög breiður. Innan hans 

getur verið heimafólk, íslenskir ferðamenn, skólakrakkar, erlendir ferðamenn og fólk á 

öllum aldri (Eggert Þór Bernharðsson, 2003:54). Því er mikilvægt að hafa alla þessa hópa í 

huga við uppsetningu á sýningu. Sýningin Lítinn spöl frá Köldukvísl er sett upp á 

ferðamannastað, vegasjoppu þar sem ferðamenn stoppa til að taka bensín eða fá sér að 

borða. Þegar sett er upp sýning fyrir slíkan markhóp þarf umfjöllun sýningarinnar að vera 

fræðandi og skemmtileg í senn. Einnig þarf hún að skilja eitthvað eftir, eins og til dæmis 

fróðleik og eitthvað nýtt sem ferðalangurinn vissi ekki áður (Már Jónsson, 2000:327-332). 

Sýningin má ekki vera of viðamikil og það má ekki taka of langan tíma að skoða hana, þar 

sem sumir gestanna sem koma á Vegamót eru á hraðferð. Hún þarf jafnframt að vera 

grípandi fyrir gesti og vekja áhuga þeirra.  

Textinn á spjöldunum er hafður eins almennur og hægt er, þannig að hver sem er geti 

lesið hann og áttað sig á því hvað um er að ræða. Nokkrir aðilar, sem voru ekki endilega  frá 

Snæfellsnesi og þekktu þannig ekki til sagnanna, lásu spjöldin yfir. Það var gert til að vera 

alveg viss um að allir myndu skilja og hafa gaman af að lesa texta spjaldanna. Einnig var 

textinn þýddur yfir á ensku, bundinn inn í hefti og raðað upp í þeirri röð sem spjöldin koma 

fyrir. Í upphafi var sýningin miðuð út frá heimamönnum en þar sem svo gríðarlegur fjöldi 

fólks kemur á Vegamót á sumrin varð meginmarkhópurinn íslenskir ferðamenn.  

Samkvæmt umferðatölum Vegagerðarinnar frá árinu 2012 óku að meðaltali 454 bílar 

yfir Vatnaleið á hverjum degi. Yfir sumarmánuðina er meðaltalið 666 bílar en yfir 

vetrarmánuðina er það 313 bílar (Vegagerðin, 2012:12). Ekki er um að villast að töluvert af 

þessum bílum stoppa við Vegamót. Ekki má heldur gleyma þeim sem fara ekki Vatnaleið, 

heldur aka sunnanvert Snæfellsnes hvort sem þeir eru að koma eða fara úr Staðarsveit, en frá 

Vatnaleið og að Ölkelduvegi aka að meðaltali 341 bíll á dag, 616 bílar yfir sumarið en 160 

bílar á veturna (Vegagerðin, 2012:11). 

Vegamót hafa ekki verið opin allt árið. Sumaropnun byrjar vanalega um páska sem í 

ár voru 31. mars og lokað er í kringum 1. september. Samkvæmt Hagstofu Íslands var fjöldi 

gestkomanda á Vesturlandi frá apríl til ágúst 2012, 82.104 útlendingar og 54.809 Íslendingar 

(Hagstofa Íslands, 2012, apríl). Ekki er unnt að greina sérstaklega frá tölum er varða 

eingöngu Snæfellsnes.  
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Kerlingarskarð 
 

     

                   Kerlingin 2013                                                            Ljósmynd: Páll Gíslason 

 

Kerlingarskarð ber nafn sitt af sínu helsta kennileiti – Kerlingunni. Kerlingin er mikill 

móbergsdrangur og minnir útlit hans helst á kerlingu með silungakippu á bakinu (Einar 

Haukur Kristjánsson, 1986:98). Nokkrar þjóðsögur eru til um Kerlinguna. Á sýningunni er 

stuðst við frásögn Gunnars Guðbjartssonar bónda frá Hjarðarfelli um Kerlinguna, en 

Hjarðarfell stendur sunnanmegin við fjallshlíðar Kerlingaskarðs.  

Kerlingarskarð hefur verið í alfaraleið frá því sögur hófust. Lagning vegar yfir 

skarðið var til umræðu í upphafi 20. aldar, þó nokkru áður en bílar sáust fyrst á Snæfellsnesi. 

Fjallað var um þessi áform á forsíðu Fjallkonunnar 30. desember 1901. Þar er frá því greint 

að Erlendur Zakaríasson hefði þá um haustið mælt veginn sem leggja átti á milli Mýra og 

Stykkishólms (Stykkishólmsvegur, 1901). Í tímaritinu Lögréttu árið 1912 segir að vegurinn 

við Kerlingarskarð sé landsjóðsvegur og mjög fjölfarinn (Guðmundur Magnússon, 

1912:137). Þann 29. júlí 1928 fór fyrsti bíllinn yfir Kerlingarskarð. Á bílnum, sem var nýr 

Whippet-Overland bíll, voru þeir Jónatan Þorsteinsson og Þorkell Teitsson. Í Morgunblaðinu 

frá 31. júlí 1928 er atburðinum lýst svo:  

 

Morgbl. hafði tal af sr. Sigurði Lárussyni í Stykkishólmi, og sagði hann frá ferð þeirra 

fjelaga. Þeir Jónatan og Þorkell komu kl. 10 á sunnudagskvöld til Stykkishólms. Með 

þeim voru í bílnum, kona Þorkels, Jón Björnsson kaupmaður í Borgarnesi og kona hans. 

Eigi gat Sigurður um það, hve lengi þau hefðu verið á leiðinni. Allmiklar vegabætur 
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þurftu þeir að gera, til þess að komast leiðar sinnar yfir Kerlingarskarð. En ferðin gekk að 

öllu leyti að óskum― (Morgunblaðið, 1928).  

 

Þegar það spurðist út að bíll hefði keyrt yfir skarðið, gátu þeir sem þekktu til gengið úr 

skugga um að ekki ætti eftir að gera miklar vegabætur, til þess að skarðið yrði bílfært 

(Morgunblaðið, 1928).   

 

Kerlingarskarð 2103                                                    Ljósmynd: Páll Gíslason 

 

Margir íbúar af Snæfellsnesi eiga sér minningar af Kerlingarskarði og lýsir Haraldur 

Sigurðsson eldfjallafræðingur minningum sínum svo: 

 

Í bernsku man ég eftir mörgum ferðum yfir Kerlingaskarð á Snæfellsnesi í rútubílnum. 

Þegar komið var að sunnan var oftast stanzað í Efri Sneið, þar sem útsýnið yfir 

Breiðafjörð birtist eins og svift væri frá blæju. „Hvílík fegurð!‖ sagði móðir mín. 

Karlarnir tóku upp vasapelana og jafnvel sjálfur bílstjórinn fékk alltaf einn vel útilátinn 

brennivínssnaps, áður en það var rennt niður í Stykkishólm. En nú er leiðin um 

Kerlingarskarð lögð af, og fólkið ekur í staðinn yfir fremur sviplitla Vatnaleið, tekur 

ekki eftir neinu, og missir alveg af þeirri fegurð og sögu sem Kerlingarskarð hefur að 

geyma (Haraldur Sigurðsson, 2010). 

 

Skarðið hefur verið höfundi sýningarinnar hugleikið síðan vegurinn lagðist af. Það er 

einhvern veginn eins og vegurinn hafi horfið - þrátt fyrir að hann sé þar ennþá. Hann er til, 

en samt ekki, sem gerir hann ef til vill enn dularfyllri nú á tímum. Í kringum aldamótin  
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síðustu spruttu upp deilur um hvort leggja ætti veginn af á Kerlingarskarði og gera veg 

yfir Vatnaheiði en þar áttu náttúruverndarsjónarmið stóran þátt (Skipulagsstofnun, 1999). 

Þær deilur verða ekki nánar útlistaðar hér, en eitt er víst að Kerlingarskarðsvegur geymir 

mikinn sagnabálk, sem vert að halda til haga       

 Þekktasta sagan af Kerlingarskarði er um förukarlinn Vigfús eða Skriðu-Fúsa eins og 

hann var kallaður. Hann var óreiðumaður mikill og var dæmdur til þess að skríða ávallt á 

fjórum fótum í annarra manna viðurvist. Hann mátti þó ganga uppréttur, þar sem ekki var 

manna von. Hann gat því farið í sendiferðir og verið selsmali. Ef hann sá til manna varð 

hann að kasta sér á fjóra fætur. Sagt er að hann hafi oft legið á alfaravegum eða í úthögum 

og veinað eymdarlega. Með þessu tældi hann til sín brjóstgóðar konur en þegar þær komu 

nær tók hann þær með valdi. Eitt sumar var hann smali í Selgili við Húsafell og urðu þá tvær 

dætur prests, er í seli voru, ófrískar af hans völdum. Eitt sinn var Skriðu-Fúsi á ferð yfir 

Kerlingarskarð að vetri til þegar óveður mikið skall á og varð hann úti. Þessa sömu nótt 

dreymdi bóndann á Hjarðarfelli að Fúsi kom á baðstofugluggann og kvað: 

 

Skriðu-Fúsi hreppti hel 

hálfu fyrr en varði. 

Úti dó — það ei fór vel — 

á Kerlingarskarði. 

 

Þar sem götur ganga á víxl, 

glöggt má að því hyggja, 

lítinn spöl frá Köldukvísl, 

kveð ég hann Fúsa liggja. 

 

Fúsi fannst dauður í kvíslum á miðju fjallinu og draga þær nafn sitt af honum. Þar þykir 

mjög reimt og hefur mönnum oft orðið illt eða óglatt á þeim stað og bílar bilað upp úr þurru 

(Einar Haukur Kristjánsson, 1986:96-98). Þar sem Skriðu-Fúsi spilar stórt hlutverk í þeim 

heimildum sem höfundur fann og í viðtölum sem hann tók, var ákveðið að láta nafnið á 

sýningunni á einhvern hátt vísa til hans. Því var ákveðið að sýningin skyldi heita Lítinn spöl 

frá Köldukvísl, sem er tilvísun í ljóðið um Skriðu-Fúsa. Svæðinu þar sem Skriðu-Fúsi varð 

úti er lýst svo í Árbók Ferðafélags Íslands 1986: 
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Þegar Gæshólamýri sleppir, tekur við melhryggur. Þar innan við eru upptök 

Köldukvíslar. Þá eru margar djúpar lænur og skorningar í moldarflög, sem nefnast 

Fúsaskurðir og draga nafn sitt af förukarli, sem þarna varð úti. Landið allt er frekar 

ömurlegt, enda voru þarna taldir vera mestu reimleikar á öllum þessi fjallvegi, sem oft 

kom þó við sögu vegna draugagangs (Einar Haukur Kristjánsson, 1986:96). 

 

  

        Við Fúsaskurði 2013                                                   Ljósmynd: Páll Gíslason 

 

Mikil dulúð hefur fylgt svæðinu og þar varð oft villugjarnt vegna þoku og slæmra 

veðurskilyrða. Fyrir tíma sæluhúsa og bílasamgangna kom það fyrir að fólk yrði úti á 

Kerlingarskarði bæði vegna óveðurs og lélegs útbúnaðar. Vegna sagna af þessum villuförum 

þóttu miklir reimleikar á Kerlingarskarði. Sæluhúsið er meðal annars umfjöllunarefni á einu 

spjaldinu á sýningunni, en ekki varð hjá því komist að hafa það með, þar sem það gegndi 

mikilvægu hlutverki á Kerlingarskarði þegar fólk lenti í ógöngum.  

Á Kerlingarskarði hafa staðið tvö sæluhús. Hið fyrra lét sýslunefndin reisa eftir að 

sunnanpósturinn varð úti við annan mann í janúar árið 1906 til þess að vegfarendur gætu 

forðað sér þangað og haft þar afdrep í illviðrum. Sæluhúsið var hlaðið grjóti, veggirnir 

óþéttir eftir því og hurðin léleg. Umgengni var mjög slæm, rúður brotnar, skófla og 

eldunartæki hurfu. Húsið þótti ill vistvera og oft nánast hálffullt af snjó og af því fór 

reimleikaorð. Elías Kristjánsson sem lengi bjó á Elliða í Staðarsveit orti svo um gamla 

sæluhúsið:  
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Hér er djöfla og drauga höll 

dimmum fjalls í ranni. 

Þakin snjó og ísi öll, 

engum boðleg manni  

 

 

Fyrir tilstuðlan Vegagerðarinnar var nýtt sæluhús reist á árunum 1957-1958 (Einar Haukur 

Kristjánsson, 1986:96-97) og þjónaði það tilgangi sínum allt til ársins 2001 þegar vegurinn 

var lagður af. Sæluhúsið stendur enn og er nú í eigu jeppaklúbbsins Leikbræðra í 

Stykkishólmi. 

 

   

                       Sæluhúsið á Kerlingarskarði 2013                      Ljósmynd: Páll Gíslason 
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Vegamót  
 

 

Vegamót, lengst til hægri á myndinni er íbúðarhúsið sem rifið var árið 1990. Lengst til vinstri er 

sláturhúsið sem nú er einnig búið að rífa. Ljósmynd: Sæmundur Bjarnason, tekin kringum 1970. 

 

Saga Vegamóta er í raun samofin sögu Kerlingarskarðs. Starfsemi Vegamóta hófst árið 

1933, fimm árum eftir að vegurinn um Kerlingarskarð var opnaður fyrir umferð. Í ár eru því 

85 ár síðan vegurinn um Kerlingarskarð var opnaður og 80 ár síðan rekstur á Vegamótum 

hófst. Erlendur Halldórsson frá Dal fjallar um sögu Vegamóta í bókinni Snæfellingar og 

Hnappdælingar II. Eyja og Miklaholtshreppur – Ábúendur og saga Eyja- og 

Miklaholtshrepps frá 1900. Þegar vegur var kominn inn í Stykkishólm þótti kjörið tækifæri 

að koma upp veitinga- og þjónustumiðstöð þar sem þjóðvegurinn skiptist, annars vegar til 

Stykkishólms og hins vegar til Ólafsvíkur. Það voru hjónin Steinunn Þórðardóttir og Jón 

Aðalsteinn Sigurgeirsson sem hófu rekstur á Vegamótum sumarið 1933. Jón Aðalsteinn var 

með fyrstu mönnum á þessum slóðum til að hefja vöru- og fólksflutninga, en árið 1928 

keypti hann vöruflutningabifreið með farþegabyrgi. Ók hann frá Borgarnesi og vestur eftir 

eins langt og vegurinn náði (Erlendur Halldórsson, 2000:487-488). 

 

Það kom einu sinni fyrir hann, er hann var á suðurleið, við annan mann í bílnum 

og kominn upp á Kerlingarskarð, að þeir sjá allt í einu gangandi mann fyrir 

framan bílinn. Skipti það engum togum, að maður þessi varð undir bílnum áður 

en Jóni tókst að stöðva hann. Fóru þeir Jón og farþeginn strax út úr bílnum að gá 

að hinum slasaða manni, en þar fannst enginn maður og engin spor eða neitt, 

sem benti til þess að maður hefði verið þar á ferð. Varð Jóni Sigurgeirssyni svo 

mikið um þetta, að kunnugir fullyrða, að hann hafi aldrei lagt einn á Skarðið eftir 

þetta (Ragnar Ásgeirsson, 1972:229-230).  
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Fyrst um sinn var reksturinn hjá þeim hjónum í stóru veitingatjaldi og litlum 

bárujárnsskúr en opið var yfir sumarmánuðina. Árið 1935 festu þau kaup á stóru íbúðarhúsi 

úr timbri en húsið hafði staðið í Skógarnesi. Húsið setti mikinn svip á staðinn en var rifið 

árið 1990. Hjónin bjuggu í húsinu og settu veitingatjaldið upp á sumrin og efndu stundum til 

dansleikja og annarra skemmtana. Vegamót voru rekin af Kaupfélagi Stykkishólms á 

árunum 1943 til 1962. Þá var reist verslunar- og veitingahús vestur af gamla íbúðarhúsinu og 

í framhaldi af því sláturhús. Það kom í stað gamals bragga sem var notaður í sama tilgangi 

en sauðfjárslátrun var á Vegamótum á árunum 1942 til 1967. Eftir það var sláturfé flutt í 

Borgarnes (Erlendur Halldórsson, 2000:487-488).   

Árið 1963 keypti Kaupfélag Borgnesinga Vegamót og rak til ársins 1992, en þá tóku 

Þorsteinn Þorleifsson og Snjólaug Dagsdóttir við rekstrinum. Árið 1998 keyptu núverandi 

eigendur, þau Hrefna Birkisdóttir og Eyjólfur Gísli Garðarsson Vegamót. Vegamót hefur 

spilað stóran þátt í lífi fólks í nágrenni þess, sér í lagi íbúa Eyja- og Miklaholtshrepps 

(Erlendur Halldórsson, 2000:487-488).  

Þegar Kaupfélagið rak staðinn mátti fá þar helstu nauðsynjavörur bæði fyrir menn og 

dýr. Eftir að vegasamgöngur og ökutæki fóru að batna og fólk varð fljótara á milli staða dró 

úr vöruúrvalinu og í dag miðast það við þarfir ferðafólks. Á Vegamótum voru haldnar ýmsar 

samkomur svo sem  bænda- og nefndarfundir, spilakvöld, skákæfingar og dansleikir. Margir 

unglingar úr sveitunum í kring stigu þar sín fyrstu skref á vinnumarkaðinum (Erlendur 

Halldórsson, 2000:487-488).  

Það má segja að á síðustu tuttugu árum hafi hlutverk Vegamóta breyst úr því að 

þjónusta bændur í nágrenninu í það að þjónusta ferðamenn, en til stendur að opna 

gistiheimili á Vegamótum í október 2013. Verið er að reisa nýbyggingu þar sem gamla 

sláturhúsið stóð áður og verða þar þrettán herbergi. Einnig verður þar nýr veislusalur 

(Skessuhorn, 2013).  

Núna eru salirnir á Vegamótum tveir, innri og ytri salur. Í ytri salnum er afgreiðsla 

og matsalur, í innri salnum er einnig matsalur. Aðstæður til sýningarhalds á Vegamótum eru 

nokkuð góðar fyrir spjöld og ljósmyndir. Erfitt væri að hafa þar annarskonar sýningar, þar 

sem koma þyrfti fyrir munum og öðru slíku, nema þá með því að fjarlægja borðin sem eru í 

innri salnum. Einn stór ókostur við að setja upp sýningu á Vegamótum er að staðurinn er 

ekki í þéttbýli og því getur komið sér illa ef eitthvað gleymist að taka með fyrir uppsetningu. 

Víðsvegar um Ísland er að finna sambærilegar vegasjoppur og ber þar meðal annars að nefna 

Staðarskála, Litlu Kaffistofuna, Víðigerði, Baulu og Bjarkarlund svo fátt eitt sé nefnt.  
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                        Séð inn í báða salina                      Ljósmyndir: Þórunn Sigþórsdóttir 

 
                           Innri salur                                        Ljósmynd: Þórunn Sigþórsdóttir 
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Þegar höfundur var lítil stelpa og fór í sveitina til afa síns og ömmu á Álftarvatni í 

Staðarsveit var keyrt yfir Kerlingarskarð og alltaf framhjá Vegamótum. Stundum var 

stoppað en oftar keyrt framhjá þar sem oftast var lokað á veturna. Þrátt fyrir að Vegamót séu 

ekki í Staðarsveit heldur í Eyja- og Miklaholtshreppi, þá tengir höfundur staðinn iðulega 

ferðum sínum í sveitina og er það ein ástæða þess að sýningin var sett upp þar. 
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Gerð sýningar  

Þegar unnið er við rannsóknir fyrir sýningar getur hugsunarferlið tekið mislangan tíma og 

mikilvægt er að halda utan um ferlið með vinnudagbók eða verkáætlun. Áður en hún er 

samin þarf að vera ljóst hver tilgangur sýningarinnar er og hvaða þýðingu hún hefur 

(Bertron, 2006:74). Mikilvægt er einnig að gera  kostnaðar- og fjárhagsáætlun, en með því 

má gera grein fyrir umfangi verkefnisins. Huga þarf að því hvar sé hægt að sækja um styrki. 

Fyrir sýninguna Lítinn spöl frá Köldukvísl var sótt um styrk til Menningarráðs Vesturlands, 

en einn megintilgangur þess er að úthluta fjármagni til menningarverkefna á grundvelli 

umsókna. Styrkirnir eiga meðal annars að verða til þess að efla menningartengda 

ferðaþjónustu á Vesturlandi. Þannig styður Menningarráðið sérstaklega við verkefni sem  

laða að ferðamenn, sem efla starfsemi á sviði sagnahefðar og stuðla að nýsköpun í 

verkefnum tengdum menningu og menningartengdri ferðaþjónustu (Menningarráð 

Vesturlands, e.d.).  

 

Styrkur fékkst upp á 80.000 krónur. Umsjón sýningar og eftirlit þarf höfundur ekki 

að greiða fyrir á Vegamótum né heldur leigu á húsnæði því það er hagur fyrir staðinn að 

hafa sýninguna þar. Uppsetningu á sýningunni sá höfundur um ásamt nokkrum 

fjölskyldumeðlimum. Kostnaðurinn við það var því enginn og ekkert var greitt fyrir 

tryggingar eða auglýsingar. Stærsti kostnaðarliðurinn við gerð sýningarinnar voru spjöldin, 

ljósmyndirnar og diskamotturnar eða allt það sem þurfti að prenta og kostaði það 100.000 

krónur. Annar kostnaður var 120.000 krónur sem sundurliðaður er hér að neðan og höfundur 

sá sjálfur um að greiða. 

 

 

      



 

 

20 

 

Við uppsetningu sýningar er einnig mikilvægt að gera SVÓT greiningu, en það er 

aðferð til að draga saman með skilvirkum hætti styrkleika og veikleika í innri gerð, ógnanir 

og tækifæri í ytra umhverfi þess fyrirbæris sem til skoðunar er. Aðferðin er gott tól til þess 

að fá heildaryfirsýn yfir verkefnið, hvað er gott og hvað er slæmt. Til þess er notast við 

SVÓT- greiningu þar sem innviðir sýningarinnar, styrkur og veikleikar eru kannaðir annars 

vegar og hins vegar ytri aðstæður, ógnanir og tækifæri (Karl Friðriksson og Sævar 

Kristinsson, e.d.:12). 
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Styrkleikar sýningarinnar eru fólgnir í því að sýningin er nýjung á staðnum og hefur 

því góð áhrif á gesti staðarins. Frítt er inn á sýninguna svo að flestir ferðamenn sem koma á 

staðinn koma til með að kíkja á hana. Hún er staðsett inni í vinsælli vegasjoppu. Staðsetning 

sýningarinnar er hennar helsti styrkleiki, þar sem ekki væri hægt að hafa sýninguna nær 

þeim slóðum sem sagnirnar eru frá. Sýningin er fræðandi, skemmtileg og myndræn  og ekki 

of mikill texti á spjöldunum. Samstarfið við starfsfólk Vegamóta  er gott.  Veikleikar 

sýningarinnar er að hún er ekki staðsett í þéttbýli, fólk sem ætlar sérstaklega að fara að 

skoða sýninguna þarf ef til vill að gera sér sérstaka ferð þangað.  

Ógnanir sýningarinnar eru þær að hún er staðsett í tæplega tveggja tíma 

akstursfjarlægð frá Reykjavík, hún er háð fjármagni og er ekki í almennum sýningarsal, svo 

það þarf að aðlaga sig aðstæðum og því sem fyrir er á staðnum. Mikið framboð er af 

afþreyingu á Snæfellsnesi, því þurfa ferðamenn oft að velja hvað þeir skoða og hverju þeir 

sleppa. Auk þess er fólk oft á hraðferð þegar það kemur inn á vegasjoppu, rútur stoppa stutt 

við til að halda áætlun. Veðurfar á Íslandi getur verið breytilegt og hefur áhrif á ferðmynstur 

fólks. Breytt efnahagsástand þjóðarinnar gæti leitt til þess að fólk ferðaðist minna og svo er 

minna af opinberum styrkjum. 

Tækifærin felast í því að sýningin laðar að sér fólk sem hefur áhuga á efninu. Þetta 

eykur fjölda ferðamanna á Vegamótum og eflir einnig starfsemi á sviði sagnahefðar á 

Snæfellsnesi. Hægt væri að selja hefti með sögunum. Einnig er hægt að stækka verkefnið 

með því að setja upp samskonar sýningar á öðrum vegasjoppum á Íslandi.  

Ef á heildina er litið eru styrkleikar og tækifæri sýningarinnar mun meiri heldur en 

ógnanir og veikleikar. Það er sýningunni til góðs að fjöldinn allur af ferðamönnum kemur á 

Vegamót á hverju sumri og það kostar ekkert inn á hana. Einnig laðar sýningin að 

ferðamenn sem vita af sýningunni en hefðu ef til vill ekki stoppað á Vegamótum annars. 

Að baki sýningarinnar er rannsókn sem fólst í því að skoða gamlar sagnir af 

Kerlingarskarði og komast að því hvort þær höfðu áhrif á fólk þegar það keyrði yfir skarðið, 

hvað væri til í þeim sögum sem færu af svæðinu og hvernig sagnir frá fortíðinni urðu 

ljóslifandi fyrir fólki á síðari hluta 20. aldar.  
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Spjöld 

Salurinn á Vegamótum skiptist í tvennt, spjöldin og rútusætin eru í innri salnum en í fremri 

matsalnum er spjald um Vegamót, gamlar ljósmyndir frá Vegamótum, ljósmyndir af rútum á 

Kerlingarskarði og blaðaúrklippur með fréttum um Kerlingarskarð. 

Spjöldin á sýningunni eru sjö talsins og á hverju og einu er tekið fyrir eitt 

viðfangsefni. Spjöldin eru í stærðinni 70 sentímetrar á breidd og 100 sentímetrar á hæð. 

Salurinn var mældur sérstakalega til að taka mið af því hversu stór spjöldin ættu að vera. Á 

fyrsta spjaldinu eru veðurlýsingar af Kerlingarskarði, því þar voru oft mjög slæm veður. 

Þessar veðurlýsingar eru fengnar úr gömlum veðurfregnum. Á hinum spjöldunum er 

efniviðurinn eftirfarandi: Kerlingarskarð, Smaladysjar, sæluhús, Kerlingin, Skriðu-Fúsi og 

Vegamót.  

Við gerð sýningarspjalda er að mörgu að huga. Algengt er að safngestir lesi aðeins 

einn tíunda af textanum, því er textinn á spjöldunum ekki of langur. Enginn texti á að vera 

lengri en 300 orð og textagerðin verður einnig að miðast við markhópinn (Ambrose og 

Paine, 1998:105). Á mörgum íslenskum sögusýningum er tryggð við ritaðan texta afar 

almenn. Langur texti getur verið tímafrekur í lestri, krefjandi og reynt á þolinmæði gesta. 

Með því að hafa ekki of mikinn texta, heldur hafa nokkra miðla og flétta saman skemmtun 

og fróðleik, eru auknar líkur á að gestirnir fá meira út úr sýningunni (Eggert Þór 

Bernharðsson, 2006:100). 

Leturgerðin á spjöldunum heitir Old Claude og var hönnuð af Paul Shaw í þeim 

tilgangi að líkja eftir hinu klassíska Garamond letri 16. og 17. aldar. Áberandi grófar brúnir 

og mót stafanna líkja eftir útliti hinna hefðbundnu handprentvéla. Old Claude letursettið 

inniheldur bæði litla, stóra og gamla stafi og er því mjög hentugt fyrir sýninguna (Myfonts, 

2007). Letrið er svart og bakgrunnurinn drapplitaður, í gamaldags útliti. Hafa þurfti 

leturstærðina sérstaklega í huga, þar sem spjöldin voru flest sett fyrir ofan borð sem ná 120 

sentímetra út frá veggnum og eru 69 sentímetrar á breidd. Leturstærðin sem valin var er 40 

punktar í meginmálinu og 100 punktar í fyrirsögnum. Það skiptir máli að textinn sé 

aðgengilegur og ekki á bak við muni sem eru fyrir í salnum, ekki of lágt niðri og ekki of hátt 

uppi, en texta er auðveldast að lesa ef hann er 1–1,5 metra frá gólfi (Ambrose og Paine, 

1998:5). Á sýningunni var sérstaklega gætt að því að spjöldin væru einn metra frá gólfinu.  

Á spjöldunum eru teikningar eftir Ómar Smára Kristinsson sem hann teiknaði út frá 

textunum þegar þeir voru fullunnir. Teikningarnar eru blýantsteikningar í gamaldags stíl. 

Ómar Smári er fæddur árið 1967 í Rangárvallasýslu. Hann stundaði myndlistarnám í 

Reykjavík og í Hannover. Hann hefur haldið nokkrar einkasýningar og tekið þátt í 
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samsýningum en minna í seinni tíð. Ómar Smári vinnur aðallega við teiknun, til dæmis fyrir 

skilti, bæklinga og bækur. Hann er einnig höfundur Hjólabókarinnar. Síðasta Hjólabók 

fjallaði um Vesturland, þar sem Kerlingarskarð kemur lítillega við sögu. Hann er búsettur á 

Ísafirði með Nínu Ivanovu, rússneskri eiginkonu og samstarfskonu. Þau hafa meðal annars 

rekið verslun í Landmannalaugum og verið vetursetufólk í Æðey í Ísafjarðardjúpi (Ómar 

Smári Kristinsson, munnleg heimild, 16. maí 2013).  

 

 

Fyrsta spjaldið á sýningunni - Veðurlýsingar 
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Ljósmyndir 

Á sýningum eru ljósmyndir notaðar í margvíslegum tilgangi. Ljósmyndir eru til dæmis 

notaðar til að skapa ákveðið andrúmsloft, sýna sambærilega hluti, sýna ákveðna sögu og 

breytingar og auka semhengi sýningarinnar (Ambrose og Paine, 1998:105). Slíkt átti að gera 

á þessari sýningu en á hvert spjald var ætlunin að setja ljósmyndir sem tengdust efni þess. 

Þar sem það gekk ekki eftir vegna þess hve lítið fannst af ljósmyndum, fyrir utan þær af 

Vegamótum, var ákveðið að fá teiknara til að teikna myndir fyrir hvert viðfangsefni. Hins 

vegar fékk höfundur nokkrar gamlar ljósmyndir frá Vegamótum og af rútum á 

Kerlingarskarði. Þær voru prentaðar út og settar upp á sýningunni til þess að gefa sögu 

Vegamóta meira vægi en með notkun ljósmynda á sýningu verður sagan raunverulegri og 

hefur meiri áhrif á móttakandann (Sumarliði Ísleifsson, 1989:85). Ljósmyndir eru einnig 

mikilvægar heimildir við rannsóknir og í seinni tíð hefur notkun ljósmynda færst í aukana 

við ýmiss konar útgáfu. Í íslenskri sagnahefð hefur hið ritaða mál oft fengið meira vægi. 

Einnig þykir það sjálfsagt að geta þess hver tók myndirnar. Ein ljósmynd getur sagt meiri 

sögu en langt ritað mál. Ljósmynd og ritað mál styðja oft hvort annað (Guðjón Friðriksson, 

1987:249). 

Ljósmyndir eru ein af algengustu heimildum hversdagsins. Þær eru notaðar á 

hverjum degi í fjölmiðlum, skírteinum og albúmum, til að sanna, staðfesta og sýna fram á 

tilvist fólks og atburði (Gunnþórunn Guðmundsdóttir, 2004:27). Myndræn framsetning er 

því lykilatriði á flestum sviðum. Ljósmyndir móta það hvernig við upplifum fortíðina, því 

við þekkjum hana ekki nema af myndum og textum fyrri tíðar manna (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 2004:321).    

Þegar ljósmyndir eru notaðar sem heimildir er hægt að skipa þeim í tvo flokka. 

Annars vegar eru það ljósmyndir sem aðrir hafa tekið, en hins vegar ljósmyndir sem 

rannsakandi tekur sjálfur. Ljósmyndir í fyrri flokknum geta verið í eigu ljósmyndasafna eða 

úr einkasöfnum og geta gefið góða mynd af hlutum, umhverfi eða liðnum atburðum. 

Nauðsynlegt er að ljósmyndirnar séu settar í rétt samhengi. Við öflun ljósmynda fyrir 

sýninguna var leitast við að fá gamlar ljósmyndir frá fólki af Snæfellsnesi eða sem hafði 

búið þar. Flestar þær myndir sem sýndar eru á sýningunni eru fengnar frá Sæmundi 

Bjarnasyni, en hann var útibússtjóri á Vegamótum á Snæfellsnesi á árunum 1970-1978. 

Ljósmyndirnar eru teknar á Vegamótum á því tímabili og gefa góða mynd af umhverfi 

staðarins og tíðaranda. Í seinni flokknum eru myndir sem teknar eru á vettvangi. Ein 

aðferðin er sú að rannsakandi lætur einhvern annan hafa myndavél til þess að taka myndir af  
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ákveðnu myndefni fyrir sig (Bogdan og Biklen, 1998:141-150). Slíkt var gert fyrir 

sýninguna, áhugaljósmyndari fór upp á Kerlingarskarð og tók ljósmyndir, sem sagt myndir 

teknar fyrir rannsakanda. Þær eru notaðar sem diskamottur á borðin á Vegamótum, alls átta 

myndir, fjórar á hverju borði.  

  



 

 

26 

Munnleg saga  

Skilgreiningin á munnlegri sögu er skrásetning/upptaka af persónulegum vitnisburði sem 

fluttur er á munnlegan hátt, þau hugtök sem einnig hafa verið notuð um munnlega sögu eru 

meðal annars ævisaga (e. life history), persónuleg frásögn (e. personal narrative) og 

minningafrásögn (e. memoir). Hvaða hugtak sem fólk kýs að nota þá felst í því að það er 

alltaf einhver utanaðkomandi aðili sem hvetur viðmælanda til að rifa upp gamla tíma eða 

einstaka atburði (Yow,  2005:3-4).   

Aðferðin er hvað þekktust meðal annars í sagnfræði og þjóðfræði og felur í sér 

söfnun á sögulegri þekkingu með viðtölum við fólk sem þekkir til þeirra atburða sem verið 

er að rannsaka. Munnleg saga hefur á síðari árum verið viðurkennd sem áhrifarík aðferð 

innan sagnfræðinnar. Með þessari aðferð tekst oft að gefa sögunni meira líf en með notkun 

annarra heimilda. Það fer meira fyrir atriðum eins og viðhorfum og lífsháttum fólks, 

upplifun einstaklinga og tilfinningum (Miðstöð munnlegrar sögu b, e.d.). Á heimasíðu 

Miðstöðvar munnlegrar sögu kemur fram að hlutverk miðstöðvarinnar sé „að stuðla að 

aukinni notkun munnlegra heimilda í sagnfræðirannsóknum, skapa umræður um 

aðferðafræði munnlegrar sögu og aðstoða fræðimenn sem fást við munnlegar heimildir― 

(Miðstöð munnlegrar sögu a, e.d.). Einnig felst hlutverk Miðstöðvarinnar í að „stuðla að 

greiðum aðgangi almennings og fræðimanna í ýmsum greinum vísinda og fræða að 

munnlegum heimildum og efla munnlega sögu sem aðferð innan sagnfræði með rannsóknum 

og fræðilegri umræðu― (Miðstöð munnlegrar sögu a, e.d.).   

Flestir einstaklingar búa yfir einhverri vitneskju um fortíðina. Vitneskjan er ekki 

meðfædd, heldur hefur fólk verið frætt um merka atburði og fólk, en innan sögunnar er 

einnig að finna hversdagslega einstaklinga sem hafa frá einhverju að segja. Minni gegnir 

mjög mikilvægu hlutverki þegar unnið er með munnlegar heimildir. Minningar geta verið 

góðar og slæmar, þegar viðmælendur rifja upp eitthvað slæmt, getur það komið þeim til að 

gráta á stuttum tíma og sama má segja um þegar fólk rifjar upp eitthvað fyndið, þá er 

gleðitilfinningin ekki langt undan. Minni hefur því sterk áhrif á fólk og tilfinningar hafa 

áhrif á hvernig það man hlutina (Yow, 2005:35). Fyrir sýninguna voru teknar upp tíu 

frásagnir fólks sem lenti í hrakningnum á Kerlingarskarði eða fannst það hafa orðið vart við 

eitthvað yfirnáttúrulegt þar, eða heyrði sögur af þannig atburðum. Þrátt fyrir að sumir 

þessara atburða sem frásagnirnar fjalla um séu ef til vill ekki góðar minningar, þá var sagt 

frá þeim á yfirvegaðan hátt. Það var frekar að þeir sem sögðu frá væru ánægðir með að hafa 

sloppið frá því sem þeir lentu í, heldur en að þeir minntust atburðanna með skelfingu. 
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Í flestum tilfellum fóru upptökurnar fram heima hjá þeim viðmælendum sem sögðu 

frá. Upptökurnar voru gerðar í frásagnarstíl en ekki viðtalsstíl, þannig að einungis 

viðmælandinn talar inn á upptökuna. Ástæða þess er, að það jók notkunarmöguleika hvers 

viðtals. Þannig upptökur er hægt að nota á sýningu, þær eru skýrara hlustunarefni, en hver 

og ein frásögn mátti heldur ekki vera of löng. 

Upphaflega var hugmyndin að hafa gamla rútu fyrir utan Vegmót þar sem gestir gætu 

sest og hlustað á upptökurnar. Úr því varð hins vegar ekki, þar sem ekki er fylgst með 

svæðinu allan sólarhringinn. Hugmyndin var því útfærð þannig að tvö rútusæti voru fengin 

að láni hjá Sæmundi Sigmundssyni rútubílstjóra í Borgarnesi. Þar var komið fyrir tveimur 

gömlum heyrnartólum tengdum við tvo mp3 spilara þar sem sýningargestir geta hlustað á 

frásagnir af Kerlingarskarði. Bæði eru þetta frásagnir sem teknar voru upp og einnig gamlar 

frásagnir af vefnum Ímús, en það er íslenskur gagnagrunnur sem geymir og birtir gögn er 

varða íslenska menningu fyrr og nú, svo sem hljóðrit, kvikmyndir, ljósmyndir, handrit og 

texta. Öllum er heimill aðgangur að Ísmús og efnið sem þar er birt má meðal annars nota til 

einkanota, við kynningar, við kennslu og rannsóknir (Um Ísmús, e.d.). Spilararnir með 

hljóðupptökunum voru faldir bak við sætin, starfsfólk Vegmóta sér um að kveikja á þeim 

þegar opnað er á morgnana, síðan spilast upptökurnar aftur og aftur.  

 

 

                         Rútsætin á Vegamótum                  Ljósmynd: Þórunn Sigþórsdóttir 
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                           Hlustað á frásagnir                          Ljósmynd: Þórunn Sigþórsdóttir 

 

Munnlegar heimildir eru oft ekki álitnar áreiðanlegar. Notkun þeirra hefur þó aukist 

mikið á undanförnum árum. Heimildirnar eru ekki taldar áreiðanlegar vegna þess að minni 

hjá fólki er ekki fullkomið og fólk leggur misjafna áherslu á atburðarásina (Hoffman, 

1996:88). Það er margt hægt að gera til þess að vinna gegn þeim vanda og er algengasta 

leiðin að leita annarra heimilda varðandi atburð eða lykilþætti frásagnarinnar og styrkir það 

heimildagildi hennar. Munnlegar heimildir og frásagnir eru ekki verri en aðrar heimildir, ef 

vel er að því staðið að skrásetja frásögnina og ef sá sem tekur viðtalið er hlutlaus og kann til 

verka (Hoffman,  1996:92). 

Það sem meðal annars þarf að hafa í huga þegar viðmælendur fyrir rannsóknir eru 

fundnir er að oft vitum við ekki mikið um bakgrunn fólksins sem segir frá, til dæmis muna 

konur og karlar hluti á mismunandi hátt. Konur muna oft ýmis smáatriði betur og muna 

hvernig þeim leið á ákveðnum tímapunkti. Minningar fólks frá sama atburðinum eru ekki 

nákvæmlega eins. Þess vegna hafa sagnfræðingar í gegnum tíðina litið niður á munnlegar 

heimildir og frekar viljað notast við önnur gögn og skjöl (Yow, 2005:50). 

Það sem réði ferðinni við val á viðmælendum fyrir sýninguna voru upplifanir þeirra á 

Kerlingarskarði, það er allir áttu það sameiginlegt að hafa lent í ákveðinni reynslu sem ekki 

ber að rengja. Það eykur áreiðanleika sýningarinnar að sýna fram á það í gegnum 

frásagnarformið að fólk hafi lent í einhverju á Kerlingarskarði. Það hefði ekki verið hægt að 

fullyrða það án þess að hafa fyrir því einhverjar heimildir. Erfitt er að vita með vissu hvort 

persónulegar frásagnir séu sannar, þó verður að passa að taka tillit til þess að menn eru ekki 

eins og engir tveir upplifa atburði á nákvæmilega sama hátt. Þegar einhverjum finnst hann 
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sjá eitthvað eða verða var við eitthvað, getur öðrum fundist það hugarburður, þar sem við 

erum mis næm og ber að taka tillit til þess. 

Árin 1974–1975 framkvæmdi Erlendur Haraldsson lektor í sálfræði við Háskóla 

Íslands umfangsmikla könnun á dulrænni reynslu landsmanna. Meðal annars var spurt um  

þjóðtrú, trúhneigð, trúarreynslu og viðhorf til dulrænna fyrirbæra. Könnunin leiddi í ljós að í 

landinu ríkir sterk trú á tilveru ýmissa fyrirbæra og taldi stór hópur svarenda sig hafa orðið 

fyrir ýmsum tegundum dulrænnar reynslu, meðal annars berdreymi, orðið vart við látinn 

mann, fengið hugboð um atburði og fleira. Einnig sýndi könnunin fram á trú á ýmis 

fyrirbæri í þjóðtrúnni, eins og að hafa orðið var við fylgju og hafa séð álfa og huldufólk. 

Niðurstöður könnunarinnar ollu á þessum tíma miklu írafári og þóttu bera vott um hjátrú og 

hindurvitni. Ástæðan er sú að litið er á öll þessi fyrirbæri sem yfirnáttúruleg, þau eru handan 

hins efnislega veruleika og þar með geta þau ekki verið til (Erlendur Haraldsson, 2007:794). 

Árin 2006 og 2007 var könnunin framkvæmd aftur að frumkvæði Terry Gunnell dósents í 

þjóðfræði við Háskóla Íslands. Sú könnun leiddi í ljós að trú á þessi dulrænu fyrirbæri hafði 

aukist. Í báðum könnununum var fólk spurt hvort það hefði orðið fyrir ákveðinni reynslu eða 

ekki, en ekki beðið um nánari útskýringu á reynslunni. Því verður ekki fullyrt um það hvort 

það hafi átt sér stað raunveruleg reynsla af ákveðnu fyrirbæri eða ekki. „Stundum er það svo 

að sama eða sams konar reynsla ólíkra einstaklinga er túlkuð með mismunandi hætti eða 

gefin ólík skýring af þessum sömu einstaklingum― (Erlendur Haraldsson, 2007:794-800). 

Vegna efasemda um annarskonar tilveru getur fólk oft verið tregt til eða illa við að 

segja frá upplifun sinni, því kom það ekki fram undir nafni, enda er það ekki aðalatriði hver 

segir söguna í þessu tilfelli, heldur eru það upplifunin sjálf. Viðmælendur skrifuðu undir bréf 

þar sem þeir samþykktu að nota mætti frásögnina á sýningunni. Ástæða þess að fólk getur 

verið tregt til þess að koma fram undir nafni, getur verið að margir vilja ekki viðurkenna að 

þeir trúi á eitthvað sem er æðra okkar skilning. Trú eða trúleysi er einkamál hvers og eins, 

hvort sem það er trúin á guð eða drauga. Viðmælendur mínir voru á aldinum 40 ára til 85 

ára. Allir höfðu þeir mismunandi sögur að segja, en allar tengdust þær óförum á 

Kerlingarskarði. Öll viðtölin nema eitt snerust um viðmælandann sjálfan, en það viðtal var 

frásögn af reynslu annarra.   
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Undirbúningur og uppsetning 

Þegar velja átti ákveðna miðlunarleið til þess að fjalla um draugasögur á Kerlingarskarði 

kom eiginlega ekkert annað til greina en að hafa sýningu og að sjálfsögðu að hafa hana á 

Snæfellsnesi, helst sem næst Kerlingarskarði og helst á fjölförnum stað.  

Það var í júlí 2012 sem undirbúningur verksins hófst, þegar rætt var við 

staðareigendur á Vegamótum um hvort leyfi fengist til að halda sýninguna þar og tóku 

eigendur vel í það. Þann 18. nóvember var sótt um styrk til Menningarráðs Vesturlands og 

var umsókninni svarað í janúar 2013, en styrkur fékkst upp á 80.000 krónur. Síðla árs 2012 

fór höfundur í heimsókn til Sæmundar  Sigmundssonar eiganda rútufyrirtækisins Sæmundur 

Sigmundsson ehf. í Borgarnesi. Heimsóknin var farin til þess að kanna hvort hann ætti 

einhverja muni til að lána á sýninguna og einnig hvort hann ætti einhvern rútugarm sem 

mætti standa fyrir utan Vegamót þar sem gestir sýningarinnar gætu hlustað á þær 

hljóðupptökur sem safnað yrði. Þegar leið á heimsóknina komust Sæmundur og höfundur að 

þeirri niðurstöðu að réttast væri að setja rútusæti inn á sýninguna, þar sem engin gæsla yrði á 

rútunni á þeim tíma sólahrings sem Vegamót yrði lokað. Einnig hefði þurft að kaupa 

tryggingu á rútuna sem hefði haft aukinn kostnað í för með sér fyrir höfund, sem og að það 

hefði verið dýrt að flytja hana frá Borgarnesi að Vegamótum, þar sem að rútan var ekki 

gangfær. Um miðjan janúar 2013 var hafist handa við að safna gögnum og heimildum fyrir 

sýninguna en það sem þurfti að finna voru ljósmyndir, viðmælendur, teiknari, hönnuður, 

prentsmiðja og svo framvegis.  

Í bókinni Recording Oral History fjallar Valerie Raleigh Yow um það hvaða leiðir 

séu hentugastar til að finna viðmælendur fyrir ákveðnar rannsóknir. Þær leiðir sem hún 

nefnir eru til dæmis að skrifa fólki sem rannsakanda hefur verið bent á og að setja 

auglýsingu í bæjarblaðið. Bestu leiðina segir hún hins vegar vera meðmæli frá þeim sem 

rannsakandi hefur tekið viðtal við um sama efni, hann geti sennilega bent á fleiri 

heimildarmenn. Þegar haft er samband við líklega viðmælendur er best að senda bréf og lýsa 

verkefninu og hvers vegna rannsakandi hefur áhuga á því. Gott er að útskýra hvers vegna 

gott sé að fá upplýsingar frá því fólki sem veit hvað mest um efnið og að útskýra hvers 

vegna var haft samband við það. Síðan er best að hringja viðkomandi. Sumt eldra fólk getur 

verið efins ef um ókunnuga er að ræða, þess vegna er gott að rannsakandi kynni sig vel og 

hverra manna hann er. Þegar tímasetning fyrir viðtal er ákveðin er best að leyfa 

viðmælandanum að ráða henni (Yow, 2005:80-84). 

Þegar höfundur fór að leita að viðmælendum gekk það illa í fyrstu því það fólk sem 

hafði verið bent á, þóttist ekkert muna, eða hreinlega var orðið of gamalt eða treysti sér ekki 
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að segja frá. Auglýst var eftir viðmælendum í bæjarblöðum á Snæfellsnesi og á facebook 

síðum og fór svo að átta viðmælendur fundust, eftir ábendingar og önnur ráð. Þegar haft var 

samband við viðmælendur, kynnti höfundur sig með nafni og sagði hverra manna hann væri 

ef það átti við, ef til dæmis viðmælendur þekktu til foreldra eða ömmu og afa höfundar.  

Viðmælendur fengu að ráða sjálfir hvenær frásögnin var tekin upp og skrifuðu allir undir 

leyfisbréf þess efnis að nota mætti upptökuna á sýningunni. 

Einnig þurfti að finna heimildir til að hafa á spjöldunum, veðurlýsingarnar voru eftir 

gömlum veðurfregnum, textinn um Kerlingarskarð var að mestu frá Vegagerðinni, sagan um 

smaladysjarnar var í Þjóðsögur og munnmæli frá 1899. Heimildirnar um sæluhúsinu voru í 

Árbók Ferðafélags Íslands frá árinu 1986 og einnig í lýsingum Oscars Clausen. Textinn um 

Kerlinguna er eftir minni Gunnars Guðbjartssonar frá Hjarðarfelli, textinn um Skriðu-Fúsa 

er einnig í Árbók Ferðafélags Íslands frá árinu 1986. Heimildirnar um Vegamót voru 

fengnar frá Erlendi Halldórssyni frá Dal og birtustu í Snæfellingar og Hnappdælingar II – 

Eyja og Miklaholtshreppur. Fjölmargar aðrar sögur fundust frá Kerlingarskarði sem bundnar 

voru inn í hefti og geta áhugasamir gestir á sýningunni því lesið meira efni en er á 

spjöldunum. 

Sýningin Lítinn spöl frá Köldukvísl er skilgreind sem frásagnarsýning því tilgangur 

hennar er að segja sögu og fræða gesti, en samkvæmt Ambrose og Paine (1998:102-103) má 

skipta sýningum í eftirfarandi sex flokka: 

 

 Vekjandi sýning, það er sýning á munum sem eru fallegir eða veita 

innblástur og reynt er að fá gesti til þess að velta vöngum yfir efni 

sýningarinnar.  

 Frásagnarsýning, þar sem reynt er að segja sögu og fræða gesti eða kenna  

þeim eitthvað. 

 Endurgerðarsýning, þar sem búin er til sviðsmynd, annað hvort 

raunveruleg eða ímynduð. 

 Flokkuð sýning, þar sem skyldum munum er raðað saman með mjög 

lítilli túlkun, til dæmis eftir tímabilum.  

 Sýnigeymslur, þar sem geymslur eru hafðar opnar og allir munir á safni 

eru til sýnis.  

 Uppgötvunarsýning, þar sem ekkert heildarskipulag er á sýningunni 

heldur eru gestir hvattir til að gera sínar eigin uppgötvanir. 
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Sýningar eru settar upp í ákveðnum tilgangi, þær fela í sér tilraun til að miðla og 

skýra efni þannig að gestir geti lært af þeim. Sýningar eiga sér yfirleitt stað innan safna, en 

geta einnig verið í almannarými eða á öðrum stöðum, eins og á við í þessu tilfelli (Lackey, 

2008:34). Hægt er að beita ýmsum aðferðum við framsetningu efnis og miðlun á 

sögusýningum, meðal annars með rituðum texta, ljósmyndum, hreyfimyndum, margmiðlun, 

hljóði og snertiskoðun. Það getur reynst erfitt fyrir fræðimenn að tvinna saman margs konar 

form á sem fjölbreyttastan hátt og standa þeir misjafnlega að vígi (Eggert Þór Bernharðsson, 

2003:16). Langflestar sýningar á Íslandi flokkast undir það sem kalla má vitsmunalega 

upplifun, þar sem megináherslan er lögð á hefðbundna fræðslu, oftast í formi texta en í 

samspili við annað efni (Eggert Þór Bernharðsson, 2006:99-100). Miðlunarleiðirnar mega 

heldur ekki vera of margar, þannig að sýningin verði of mikið kraðak. Rýmið á Vegamótum 

er heldur ekki stórt og er ekki gert til þess að þar sé hægt að hafa mikið af munum, því var 

veggplássið nýtt sem best. 

Eins og komið hefur fram var sýningin sett upp á vegasjoppu, sem hefur ekki áður 

hýst sýningu af þessu tagi. Þær sýningar sem hafa verið þar áður hafa verið málverka- eða 

ljósmyndasýningar. Helstu vandkvæði sem höfundur stóð frammi fyrir voru að í innri 

salnum var engin rafmagnsinnstunga fyrir spilarana með upptökunum. Það var leyst með því 

að leiða rafmagnssnúru í ljósið í salnum, það var gert á snyrtilegan máta þannig að sem 

minnst færi fyrir. Einnig þurfti höfundur að aðlaga sig að því rými sem hann hafði og því 

sem þegar er á staðnum. Í þessu tilfelli voru í gluggunum blómaskreytingar, sem áttu ekki 

alveg heima á sýningunni, en í innri salnum voru þær teknar niður og í staðinn settir litlir 

bílar, fimm stykki í hvorn glugga.  

Það getur líka verið erfitt að setja upp sýningu utan þéttbýlis ef það er eitthvað sem 

vantar svo þegar að uppsetningunni kemur, þá er ekki hægt að skjótast út í næstu búð. Því 

þarf skipuleggjandi að vera vel undirbúinn þegar kemur að því að setja sýninguna upp. 

Einnig stóð höfundur frammi fyrir því að geta ekki útvegað rútu en leysti það með því að 

hafa rútusætin og eftir á að hyggja kom það sennilega betur út. 

Sýningin Lítinn spöl frá Köldukvísl, var opnuð laugardaginn 1. júní 2013 kl. 14:00. 

Boðið var upp á léttar veitingar en starfsfólk Vegamóta var búið að útbúa snittur. Þar sem 

Vegamót er ekki staðsett í þéttbýli heldur í fámennum sveitahreppi, Eyja- og 

Miklaholtshreppi, var ekki við því að búast að mikill fjöldi myndi mæta á opnuna, en 

gróflega áætlað voru það um 50 manns, vinir, ættingjar og sveitungar.  Sýningin var auglýst 

í helstu bæjarblöðum á Snæfellsnesi og þurfti ekki að greiða fyrir. Sett var upp facebook 

síða um sýninguna, rétt fyrir opnuna eða 26. maí. Síðan var sett upp til þess að auglýsa 
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sýninguna, setja inn myndir og annan fróðleik en slóðin inn á hana er  

https://www.facebook.com/LitinnSpolFraKoldukvisl. Einnig fékk sýningin talsverða 

umfjöllun í fréttablaði Vesturlands – Skessuhorni. Allar þessar auglýsingar voru því ókeypis, 

en ef ekki eru til miklir peningar til að fjármagna auglýsingar á sýningum, þá þarf að vera 

ljóst hvernig hægt sé að auglýsa á sem ódýrastan hátt (Ambrose og Paine, 1998:33). 

Ódýrasta auglýsingin sem þessi sýningin hefur fengið er orðsporið sem fer af henni. Því 

þegar sýningargestum líður vel og finnst heimsóknin skemmtileg eru meiri líkur á því að þá 

langi að koma aftur, að þeir segi öðrum frá og mæli með staðnum (Timothy og Boyd, 

2003:134). 

  

https://www.facebook.com/LitinnSpolFraKoldukvisl
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Lokaorð  

Í þessari greinargerð hefur verið fjallað um markmið sýningarinnar Lítinn spöl frá 

Köldukvísl og markhópurinn skilgreindur. Fjallað var um þær miðlunarleiðir sem notast var 

við á sýningunni og þau vandkvæði sem höfundur stóð frammi fyrir við uppsetningu. Einnig 

var gerð grein fyrir kostnaði við sýninguna sem og kostnaðarliðum.  

Í inngangi greinargerðarinnar voru sett fram markmið með sýningunni. Eitt af 

meginmarkmiðum sýningarinnar var að efla vitund yngri kynslóða um tilurð vegarins á 

Kerlingarskarði og vekja til umhugsunar breytta tíma. Það var gert með því að setja textann 

á sýningunni skýrt fram þannig að hann næði til allra kynslóða. Höfundur varð einnig var 

við það þegar ungt fólk skoðaði sýninguna að það minntist þess ekki að hafa heyrt allar 

þessar sögur og hafði gaman af. Sýningin átti einnig að efla söguvitund á Snæfellsnesi, það 

er að fræða fólk um sögurnar sem tengjast Kerlingarskarði og gera íbúa þess einnig 

meðvitaðri um þær. Það var leyst með upplýsandi og fræðandi spjöldum sem gaman væri að 

horfa á, en teikningarnar áttu stóran þátt í því.      

 Annað markmiðið var að fá það staðfest hvort eitthvað væri til í þeim sögum sem 

fylgja Kerlingarskarði og hvort fólk hefði orðið vart við eitthvað yfirnáttúruleg eða lent í 

einhverskonar lífsháska. Það var gert með því að taka upp frásagnir frá ýmsum 

einstaklingum sem allir höfðu orðið fyrir slíkri reynslu eða þekktu til hennar.  

Einnig fengu frásagnirnar mikla athygli á sýningunni og margir gáfu sér góðan tíma 

og hlustuðu á þær allar. Gestir sýninga hafa  mismunandi þarfir og því var einnig hentugt að 

hafa upptökur, ef fólk vildi ekki lesa textana. Sýningin átti einnig að auka menningarlega 

afþreyingu fyrir ferðamenn á Snæfellsnesi, þar sem margt ferðafólk stoppar á Vegamótum. 

Þar fræðist það um menningu horfinna tíma og þjóðsögur, um hvernig fólk þurfti að ganga 

og aka fjallveginn yfir Kerlingarskarð fyrir tíma allra tækninýjunga, þar sem það gat 

einungis stólað á guð og lukkuna ef mikið illviðri skall á. 

Viðtökur við sýningunni sumarið 2013 hafa verið vonum framar. Eigendur Vegamóta 

vilja hafa sýninguna uppi áfram í haust, þar sem þar er verið að opna gistiheimili. Þess má 

geta að höfundur hefur fengið fjölda athugasemda um sýninguna bæði á facebook síðu 

sýningarinnar sem og í tölvupósti og er þessi þar á meðal: 

 

Búin að skoða þessa bráðgóðu sýningu þína á Vegamótum! Við hjónin gerðum okkur 

sérferð þangað í gær með 14 ára dótturson og undum lengi við að skoða og njóta. Margt 

skemmtilegt var rifjað upp og var strákur alveg heillaður! Okkur fannst texti og myndir 

koma einstaklega vel út og gömlu sögurnar urðu ljóslifandi fyrir manni! Eftir að hafa 
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svo fengið okkur að borða, keyrðum við gamla Kerlingaskarðið sem var hápunktur 

dagsins fyrir drengnum. Vegurinn var svolítið strembinn yfirferðar en það gerði ekkert 

til, við vissum það fyrirfram og svo lá okkur ekkert á. Þetta var yndisleg ferð, takk fyrir 

okkur. 

 

Þann 5. september 2013 höfðu um 600 manns skrifað í gestabók sýningarinnar. 
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Viðaukar 
 

Vinnudagbók – Draugasögur á Kerlingarskarði 2012 – 2013 

Júlí 2012: Eftir að vera búin að ákveða að sýningin eigi heima á Vegamótum, kom ég þar 

við til að ræða við Hrefnu og Gísla um það hvort ég mætti hafa sýningu hjá þeim næsta 

sumar. Ég bara droppaði inn og ræddi við þau, fékk strax jákvæð viðbrögð.  

 

Ágúst 2012: Fór að velta fyrir mér hugsanlegum viðmælendum og spurðist aðeins fyrir um 

það í Stykkishólmi, var bent á nokkra sem ég ætla að hafa í huga þegar ég fer í það að taka 

viðtöl. 

Nóvember  2012: Sótti um styrk hjá Menningarráði Vesturlands 18. nóvember, kemur í ljós 

í janúar hvernig það fer. Ýmsar vangaveltur í gangi, eins og hvar ég ætti að fá rútu. Hafði 

samband við Kristínu Einars., sem benti mér á að tala við Sæmund í Borgarnesi. Hringdi í 

Sæmund og hann tók vel í þetta, kíki til hans í desember. 

Desember 2012: Á leiðinni vestur í jólafrí kom ég við hjá Sæmundi í Borgarnesi. Nokkrir 

úr fjölskyldu minni voru með mér, við stoppuðum í einhvern tíma. Niðurstaðan varð að fá 

rútusæti hjá honum og hafa þau inn á sýningunni frekar en að hafa rútu fyrir utan, þar sem 

enginn gæsla er á Vegamótum á lokunartíma. Einnig hefði það töluverðan kostnað í för með 

sér. Það hefði þurft að kaupa tryggingu á rútuna og að koma henni úr Borgarnesi á Vegamót, 

en rútan sem mér leist best á er ekki gangfær. 

Janúar 2013: Fékk 80.000 kr. í styrk frá Menningarráði Vesturlands. Hafði samband við 

nokkra sem mér var bent á vegna viðtala. Enginn tók vel í þetta. Pabbi vinkonu minnar benti 

mér á einn sem ég gæti talað við. Tek viðtal við hann næst þegar ég fer inn í Hólm. 

Febrúar 2013: Fór vestur í Hólm á þorrablót og tók þá upp fyrsta viðtalið mitt -  það gekk 

vel. Á þorrablótinu fann ég líka annan viðmælanda, heyri í henni þegar ég kem í bæinn. 

Fékk auk þess lánaða bók hjá viðmælandanum heima sem ég get notað við gerð ítarefnis 

fyrir sýninguna, bókin heitir Við yl minningana eftir Oscar Clausen. Seinna í febrúar tók ég 

annað viðtal heima og fékk líka bók um íbúa Eyja- og Miklaholtshrepp. Bókin á eftir að 

koma að góðum notum. Þar er til dæmis greinagóð lýsing á sögu Vegamóta – eftir Erlend 

Halldórsson frá Dal, en hann er minn næsti viðmælandi.  



 

 

41 

Tók viðtal við E.H. hann hafði frá mörgu skemmtilegu og forvitnilegu að segja, meðal 

annars um mann sem þorði ekki upp á skarðið, heldur leitaði sér skjóls á forstofugólfinu 

heima hjá þeim, þrátt fyrir að ekkert væri að veðrinu. Búin að tala við Óla, hann ætlar  að 

hjálpa mér að setja upp spjöldin þegar textarnir og myndirnar verða tilbúin. 

Mars 2013: Búin að taka nokkur viðtöl í viðbót og fá forvitnilegar sögur, get notað þetta allt 

á sýningunni, en þarf að klippa sumt aðeins til, aðallega byrjun og enda af, það er svolítið 

mikið skrjáf. 

Apríl 2013: Búin að ákveða að skrifa greinargerðina í sumar. Stefni að því að opna 

sýninguna laugardaginn 1. júní  - fínn dagur til að opna og það er afmælisdagurinn hans 

pabba. 

Fór eftir páskafrí og mældi allt á Vegamótum, lengd á veggjum, bil á milli glugga og fleira. 

Sendi Óla mælingarnar á sölunum í Vegamótum, erum búin að fara yfir hversu stór spjöldin 

eiga að vera. Er búin að ákveða að spjöldin og rútusætin verði í innri salnum, en 

ljósmyndirnar verði í salnum þegar maður kemur inn á Vegamót. Veggirnir í innri salnum 

eru mun stærri og henta vel fyrir spjöld. 

 

Maí 2013: Hef verið í basli við að finna ljósmyndir. Ætla að leysa þetta með því að finna 

teiknara. Er búin að tala við Ómar Smára Kristinsson en hann tók vel í þetta. Ég sendi 

honum textana og sagði honum hvað ég væri að hugsa varðandi hvert spjald. Einnig ætlar 

áhugaljósmyndari að fara upp á Kerlingarskarð og taka fyrir mig myndir, eins og til dæmis  

af Fúsaskurðum, sæluhúsinu, Kerlingunni, dysjunum og fleiru. 

  

Búin að klára að taka upp viðtölin og textarnir á spjöldin tilbúnir. Er búin að fá myndirnar 

frá Smára, er mjög sátt með þær, þetta kemur örugglega vel út. Ljósmyndirnar af skarðinu 

eru fínar. Ég ætla að nota þær sem diskamottur. Er líka búin að fá gamlar ljósmyndir frá 

Sæmundi Bjarnasyni, sem var einu sinni útibússtjóri á Vegamótum. 

Við Óli sátum einn dag og tvö kvöld við að setja upp spjöldin, það var mikil handavinna að 

láta textana passa á réttan stað og passa upp á bil í textum. Þetta verður svo allt saman 

prentað hjá prentsmiðjunni Velmerkt ehf. og þetta á að vera tilbúið 29. maí. Er búin að 

kaupa allt fyrir uppsetninguna, franskan rennilás til að hengja upp spjöldin með, gestabók og 

pappír fyrir það sem þarf að prenta. 
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Pabbi kom og náði í mig í bæinn 31. maí, spjöldin voru ekki tilbúin fyrr en þá, brunuðum 

svo vestur að Vegamótum, þar sem mamma og Guðný systir komu og hittu okkur. Þetta var 

stressandi dagur en hafðist að lokum. Opnun gekk rosa vel og voru allir sáttir.  
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Hér má sjá ljósmyndir af því hvernig sýningin var sett upp og frá opnun sýningarinnar.  
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Gamlar ljósmyndir – sem eru á sýningunni 
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Ljósmyndir 

 

1. Ljósmynd Sæmundur Bjarnason, 1971-1972. 

2. Ljósmynd Sæmundur Bjarnason, 1973-1974, á myndinni er Jón Kristinn 

sumarstarfsmaður. 

3. Ljósmynd Áslaug Benediktsdóttir, réttardagur 1976. Strákurinn á hestbaki er 

Hjálmar Sigurþórsson sem bjó í Lynghaga. 

4. Ljósmynd Sæmundur Bjarnason, 1971. 

5. Ljósmynd í eigu Karls Ásgrímssonar, fyrir eða um 1970. P-80 í erfiðum dansi 

í Kerlingarskarði. 

6. Ljósmynd í eigu Karls Ásgrímsson, fyrir eða um 1970. P 200, eldsneyti tekið í 

Gröf. 

7. Ljósmynd Jónína Kristjánsdóttir, 1960-1962. 

8. Ljósmynd úr dánarbúi Kristjáns Jónassonar, ártal óvíst.  P-222 fyrir framan 

Vegamót.  
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Ljósmyndir sem prentaðar voru út sem diskamottur 
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Spjöld 
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Textar á ensku í þeirri röð sem spjöldin koma fyrir á sýningunni: 

 

 
 
 

The road Kerlingarskarð on Snæfellsnes is closed. 
 

Kerlingarskarð is  also closed due to flooding. 
 

The road Kerlingarskarð on Snæfellsnes is open. 
 

It’s very windy on Snæfellsnes and the road Kerlingarskarð is 
closed because of the storm. 

 
The southern part of Snæfellsnes is not safe for traveling 

because of weather conditions and Kerlingarskarð is closed 
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Kerlingarskarð 
 

Kerlingarskarð is  mentioned in Sturlunga where it is said that Þórður Kakali had 
ridden the same horses none stop from Þingvellir across Kerlingarskarð. He left 
Þingvellir at noon on a Thursday and arrived at Helgafell on Friday night when the 
stars were in the east. Men could see by that, that Þórður would have had important 
meetings to attend. Kerlingarskarð has been a popular passing since Iceland was 
discovered. Making a road over Kerlingarskarð  was first planned at the beginning 
of the 20th century, long before cars were seen on Snæfellsnes. These plans were 
discussed on the front page of Fjallkonan, 30th september 1901.  
The article said that Erlendur Zakarísson had planned the road between Mýrar  and  
Stykkishólmur that autumn. The magazine Lögrétta published in 1912 said the road 
over Kerlingarskarð was a national highway and there was much traffic on it. The 
first car crossed Kerlingarskarð in 1928 and it was written in the National Road 
Administrator's report for 1933, that Kerlingarskarð  was one of the major tourists 
roads. A road reached almost to Kaldakvísl to the south of Kerlingarskarð and from 
there a pushed trough road over the mountain to Bakká.  
Before shelters and traffic from cars, people sometimes died on Kerlingarskarð due 
to bad weather and equipment.  Superstition has a strong hold on the area as a 
result of the many accidents that have happened.  
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Shepard's cairns 
 

On Kerlingarskarð Snæfellsnes there are two cairns right by the road. The story 
goes that the shepherds from Hjarðarfell and Berserkjahraun once met on the 

mountain and fought. They ended up injuring each other so badly they could not 
move. They were then found by men who wanted to get them to nearby farms to be 
nursed but the injuries were so severe they could not be moved, and they asked to 

be buried on the mountain. 
 

The one from Hjarðarfell wanted his cairn to be where he could see south of the 
mountain because Hjarðarfell is to the south. Berserkjarhraun is to the north so the 

shepherd from there wanted  his cairn to be in that direction, which was done. 
Short distance is between the two cairns. As is with most places where cairns are 
placed, people are expected to throw a stone on the cairn the first time they pass 

them and any respectable person does so. Some people even throw a stone for their 
horses or dogs. 

 
Published in Þjóðsögur and munnmæli 1899. 
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Refuge 
 
On Kerlingarskarð there have been two huts. The first one was built by the county 
administration in January 1906, after the postman from the south died with another 
man, so that travelers could take refuge there in bad weather. Oscar Clausen 
describes the old hut like this: The hut is made of stones and was from the start 
rather poorly built and not waterproof since there was never anything done to glue 
the stones together. Every window has now been broken and the door is so crooked 
on the hinges it is almost impossible to close the door. The cooking utensils that 
where there at the beginning have been lost for a long time and the shovel to 
remove snow from the hut is now being used to shovel manure in someones 
cowshed. 
Elías Kristjánsson a farmer at Elliði in Staðarsveit wrote a poem about the old hut: 
Here we have a castle for devils and ghosts 
on a dark mountain.  
Covered with snow and ice 
not fit for any man. 
A new hut was built in 1957-1958 by the National Road Administration and was in 
use until 2001, when the road was disused. The hut is still standing and is now 
owned by the SUV club Leikbræður in Stykkishólmur. 
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Giantess 
A story is told on Snæfellsnes that a giantess used to live in a large cave in 
Hítardalur. She had a fiancée that lived in a cave west by Snæfellsnesjökull. One 
summer night they decided to have date on Hólstindur in Staðarsveit. The giantess 
wanted to give her fiancée gifts from the farm. She had many sheep and made 
curds (skyr) from the sheep milk. The giantess took a horse she owned and put gifts 
on it. On one side a big barrel of curds and on the other side a big bunch of trout. 
Then she started on her journey to the west on the mountains far from people.  
The journey was slow because of the horse's burden. A short while after the 
giantess came to the west of Sátufjall in Eyjahreppur, the horse lay down and 
refused to stand up again. The giantess had to leave the horse and since then there 
is a mountain called Hestur (Horse). She did not want to leave her gifts so she 
decided to carry the barrel on her back and the trout bunch on her chest, and he 
walked on for a while like that. Soon she decided that she could not handle the 
burden the whole way. She put down the curd barrel which is now a mountain 
called Skyrtunna (Curd barrel) north of Hafursfell. Where Miklaholtshreppur and 
Eyjahreppur meet, there is a strange looking mountain, easily spotted because of it's 
shape.  
The giantess kept going with the trout bunch on her back. When she reached the 
west side of Kerlingarskarð and was going to cross it in one stride to Hafrafell, a 
Christian man was riding south on the road across the mountains. She didn’t want 
to walk over the man, so she waited for the man to go out of sight. While she was 
waiting, the morning sun rose and the giantess turned into stone and is still 
standing there. Her  fiancée was true to her and waited at the meeting place on 
Hólstindur, turned into stone as well and is still standing there.   

Retold from memory by Gunnar Guðbjartsson from Hjarðarfelli. 
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Skriðu Fúsi – Crawling Fúsi 
 

In the latter part of the 18th century there was a traveling man named Vigfús, but 
called Fúsi.  He was not well liked by his contemporaries and he was a drunk. For 
one of his crimes he was sentenced to crawl on four legs when he met people and 
was  therefore nick-named Skriðu Fúsi (Crawling Fúsi). 
 
There are no records of anyone else getting the same sentence. He was allowed to 
walk upright only when he was alone. Therefore he could run errands and be a 
shepherd far away from other people but if he saw anyone approaching he had to 
go down on all fours. It is said that he often lay where people would be walking or 
where sheep were kept in the summer and cried loudly.  One summer he was a 
shepherd in Selgil by Húsafell when two of the priest's daughters became pregnant 
by him. It was said he had crawled too close to the sisters which resulted in the 
pregnancies. Skriðu Fúsi met his demise when he was going across Kerlingarskarð, 
and got caught in a storm. 
 
That night the farmer at Hjarðarfell had a dream. He dreamt that Skriðu Fúsi came 
to his window and said: 
 
Skriðu Fúsi faced his death 
with half his life still left. 
Died outside – I am sorry to tell 
On Kerlingarskarð. 
 
Where the roads come to cross 
you  can see if look closely. 
Only a short distance from Kaldakvísl 
I believe Fúsi is lying. 
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Fúsi was found dead on crossroads on middle of the mountain. These crossroads 
now bear his name. That place is said to be very haunted; people feel sick, and even 
vomit, and cars sometimes break down.  
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Vegamót (Crossroads) 
 
Steinunn Þórðardóttir and Jón Sigurgeirsson opened a restaurant and shop in 1933, 
when it became evident that a road to Stykkishólmur was a reality. In 1928 road 
construction began from Langholt up trough Dalaflóinn, this was seen as a golden 
opportunity to start businesses on the crossroads. 
The business was primitive to begin with, and was in a large tend and a small hut 
clad with corrugated iron which was only open in the summer. In 1935 they bought 
a big wooden house which had been a shop in Skógarnes.  
The house, which the owners also lived in, made a big difference to the place but it 
was torn down in 1990. In addition to the house, they built a restaurant tent during 
summers where dances were held and even election meetings. 
Vegamót was run by Kaupfélag Stykkishólm from 1943-1962. During that time a 
house was built to the west of the old house, to house the restaurant and a shop. 
Later on a new slaughterhouse was built to replace the one that had been housed in 
old barracks. Sheep were slaughtered at Vegamót from 1942-1967, after that the 
sheep slaughtering business was moved to Borgarnes. In 1963, Vegamót was 
bought by Kaupfélag Borgnesinga and was owned by them until 1992 when 
Þorsteinn Þorleifsson and Snjólaug Dagsdóttir bought it. Vegamót's current owners 
are Hrefna Birkisdóttir and Eyjólfur Gísli Garðarson, and have been since 1998. 
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Kynning á sýningu - hangir í ramma fyrir framan innri sal og þegar 

komið er inn á Vegamót 
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Um höfunda - hangir í ramma fyrir framan innri sal og þegar komið er 

inn á Vegamót 
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Ítarefni sem sett var í hefti: 

 

 
Frásögn Oscar Clausen – Við yl minningana, 1960  
 

Það var 25. janúar 1906, sem ég sá fyrstu dulsýnina í lífi mínu. Ég var þá aðeins 

nítján ára gamall og vann við verzlunina í Stykkishólmi. Þá var enginn sími í 

Hólminum; hann kom ekki fyrr en sex árum síðar,  – og ekkert samband við 

umheiminn á vetrum, nema landspósturinn, sem kom úr Borgarnesi einu sinni í 

mánuði sunnan yfir Kerlingarskarð á hestum ef færð leyfði, en oftast gangandi með 

póstinn á bakinu eða sleða í togi, ef fjallið var ófært hestum vegna snjóþyngsla. – 

Pósturinn var ungur maður úr Borgarfirði, sem Marís hét Guðmundsson, lítill vexti, 

en hraustur náungi, rólegur og einbeittur. Við höfðum kynnzt í búðinni hjá okkur. 

Þar kom hann í hverri ferð og átti viðskipti við mig.  

 

Ekki gat maður þessi á árum vitað, hvern daginn pósturinn kæmi að sunnan. Menn 

urðu að taka vonbrigðum með karlmennsku og bíða rólegur, þó að bréfum frá 

unnustunni seinkaði um einn eða tvo daga eða jafnvel lengur. – Enginn í 

Hólminum lét sér detta í hug, að pósturinn kæmi þennan áðurgreinda dag. Það var 

sortabylur allan daginn, og þegar dimmdi, hljóp hann í vestrið með frosti og 

harðneskju.  

Um kvöldið sátum við piltarnir á skrifstofunni og skrifuðum reikninga. Skrifstofan 

var inn í búðinni og ljósið slökkt í henni þegar lokað var eða klukkan sex, en um 

annað ljós en á steinolíulampa var ekki að ræða. Ég hafði keppzt við allan daginn 

og ekki hugsað um annað en tölur frá morgni til kvölds. Ég var því orðinn andlega 

tærður, ég var á góðum vegi með að nálgast sálarástand fávitans, eða að minnsta 

kosti orðinn harla einhæfur í hugsun og því ef til vill næmur fyrir óvæntum og 

snögglegum áhrifum. 

 

Ég þurfti að skreppa út og spratt upp af stólnum, opnaði skrifstofuhurðina fram í 

búðina, og sló þá birtunni fram. En þá sá ég Marís póst standa fyrir framan mig, 

máske eins metra fjarlægð. Hann var klæddur eins og hann var í vetrarferðunum, 

með niðurbrotshúfu, í úlpu, með stóran trefil um hálsinn. – Mér varð hverft við, 



 

 

67 

þegar ég sá Marís þarna ljóslifandi, að ég sneri við aftur inn á skrifstofuna og sagði 

piltunum frá þessari einkennilegu sýn. Síðan gekk ég til húsbænda minna og sagði 

þeim frá þessu, en þau gerðu lítið úr og kváðu þetta rugl, sem ekki bæri að taka 

neitt alvarlega. 

Svo liðu nokkrir dagar, en enginn sunnanpóstur kom, en það undraði engan, því 

allir töldu þetta eðlilegt, það er líklegast væri, að bátnum hefði seinkað upp í 

Borgarnes, en enginn vissi neitt. – Svo barst okkur þá einhversstaðar að, líklega úr 

símanum norðan af Borðeyri, sem þá var næsta símstöð við Stykkishólm, fregn um 

það, að Kristján níundi Danakonungur hefði dáið einmitt um kvöldið, sem ég sá 

svip póstsins, og þá var kirkjuklukkunum í Hólminum hringt líkhringingu í 

klukkutíma í tilefni þess.  

 

Svo var það, að einhver kunningi minn spurði mig að því, hvort ég væri nú alveg 

viss um, að það hefði ekki verið gamli kóngurinn, sem ég hefði séð í Sæmundarbúð. 

Ég skildi auðvitað sneiðina, en stóð fastur á mínu máli. Að viku liðinni kom svo 

lausnin á gátunni. Það var áframhaldandi harðviðri næstu daga, mikill snjór og 

hjarnbreiða yfir allt, en svo slotaði veðrinu, og þá fóru menn á rjúpnaveiðar fram í 

fjall, – upp undir Kerlingarskarð. – Þá bjó í Dældarkoti Kári Magnússon, sem síðar 

bjó í Haga í Staðarsveit. Kári fór einn daginn fram í fjall á rjúpnaveiðar. Sá hann þá 

staf, sem stungið hafði verið í snjóinn skammt frá vaðinu á Bakká, fyrir neðan 

Stórholt. Þegar hann svo gáði betur að, fann hann þar tvo menn helfrosna, og lá 

annar á grúfu, eins og hann hefði fallið fram yfir sig. – Þetta voru sunnanpósturinn 

Marís Guðmundsson og Erlendur bóndi Erlendsson á Hjarðarfelli, sem hafði fylgt 

honum inn yfir skarðið. – Kári brá sér þá heim að Gríshóli og fékk sér mannhjálp til 

þess að flytja líkin þangað. Læknirinn var sóttur niður í Hólm, og voru líkin þídd 

upp í baðstofunni á Gríshóli. Síðan var búið um þau og þau jörðuð. Marís heitinn 

var jarðaður á Helgafelli, en lík Erlends heitins var flutt suður yfir fjall og jarðað í 

Miklaholti. – Líkkista Erlends var dregin á sleða suður, en þá hafði hlánað lítið eitt, 

og markaði sleðinn spor í snjóinn, en svo fraus aftur.  
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Nokkru síðar átti ég leið suður yfir Kerlingarskarð, en fengum við kafaldsmuggu og 

töpuðum stefnunni, en fundum þá sporin eftir sleðann, sem lík Erlends var dregið 

á. Fylgdum við þeim og komum klakklaust ofan Hjarðarfellssneiðina. – Mér er það 

enn í minni, hvað mér þótti þetta óhugnanlegur vegvísir.  

 

Þegar farið var að rannsaka stundaseðil póstsins og ferðalag hans, kom í ljós að þeir 

Erlendur heitinn höfðu lagt á fjallið eftir hádegi sama dag og ég sá sýnina og verið 

komnir yfir, þegar vestan harðviðrið skall á. – Það stóð heima um tímann, að þeir 

hafa verið að gefast upp og helfrjósa um það leyti kvöldsins, sem ég sá Marís 

heitinn í Sæmundarbúð. 
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Baulárvallaundrin 

Við Baulárvallavatn stóð eitt sinn bærinn Baulárvellir. Um miðbik nítjándu aldar bjó þar 

maður er Jón hét og var kallaður Jón Sundmann og Kristín kona hans. Jón var mikill 

íþróttamaður og hirti heimili sitt lítið enda voru þau mjög snauð. Einu sinni um vetur 

þegar Jón var að heiman, eins og svo oft áður var  Kristín ein heima með börnin. Ís var á 

vatninu og mikill snjór kringum bæinn. Eitt kvöldið heyrast mikil óhljóð frá vatninu. 

Kristín og börnin hræðast mjög. Kristín lokar þá bænum vel áður en hún fer að sofa og 

signir allar dyr. Þegar hún er komin í rekkju getur hún ekki sofnað. Hún hafði vakað 

í stutta stund þegar hún heyrir mikla bresti og undirgang og finnst henni þessi ógangur 

þokast nær og nær þar til bærinn fer allur að skjálfa. Kona sér þá ekkert nema endalokin 

fyrir sér og fyllist skelfingu. Hún heyrir að komið er upp að bænum að framan með svo 

miklum gauragangi að brakar í hverju tré. Finnur hún svo kaldan gust í baðstofunni að það 

er sem hún sé úti. Hún þykist því vita að bæjarhúsin hafi verið rofin að framan. Hún heyrir 

þessi læti í langan tíma og taldi hún þetta hafa staðið í allt að þrjá tíma. Til morguns liggur 

hún skelfingu lostin í rúmi sínu. Þá fer hún á fætur og klæðist. Þykir henni ekki fagurt um 

að litast. Hún sér að allur frambærinn með eldhúsi og búri er brotinn niður. Þekjan og 

veggirnir sem höfðu verið gaddfreðnir voru muldir í smátt.  

Mikil slóð lá frá bænum og út í vatnið og þar stór vök skammt undan landi, þó var allt að 

álnarþykkur ís á vatninu. Kristín vildi ekki gista á Baulárvöllum aðra nótt og lagði því að 

stað með börnin til byggða. Gekk hún niður Dufgusdal og alla leið niður að bænum Hrísdal 

í Miklaholtshreppi. Þar segir hún frá tíðindum á Baularárvöllum. Þegar hreppstjórinn og 

sveitungar fóru að skoða vegsummerki á Baulárvöllum, trúði hreppstjórinn því ekki að það 

hefði mannlegur kraftur verið að verki, þó að tíu manns hefði beitt öllu afli, myndu þeir 

ekki hafa getað afrekað slíka eyðileggingu á einni nóttu.  

Bærinn var svo endurreistur en hann féll úr byggð árið 1864. 

Heimildir fengar úr ævisögu Séra Árna Þórarinsson. 
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Fargjaldið 
 

Á Kerlingarskarði á Snæfellsnesi hefur lengi verið talið reimt, og hefur sú trú 

haldizt fram á síðustu ár. Bílstjóri, Jón Sigurgeirsson að nafni, ók lengi áætlunarbíl 

milli Borgarness og Stykkishólms. Það kom einu sinni fyrir hann, er hann var á 

suðurleið, við annan mann í bílnum og kominn upp á Kerlingarskarð, að þeir sjá 

allt í einu gangandi mann fyrir framan bílinn. Skipti það engum togum, að maður 

þessi varð undir bílnum áður en Jóni tókst að stöðva hann. Fóru þeir Jón og 

farþeginn strax út úr bílnum að gá að hinum slasaða manna, en þar fannst þá 

enginn maður og engin spor eða neitt, sem benti til þess að maður hefði verið þar á 

ferð. Varð Jóni Sigugeirssyni svo mikið um þetta, að kunnugir fullyrða  að hann hafi 

aldrei lagt einn á Skarðið eftir þetta. 

Öðru sinni kom það fyrir, að annar bílstjóri þurfti að fara frá Stykkishólmi suður 

yfir Skarð, með átján manna fólksbíl, tóman. Með honum var aðeins einn maður, 

bóndi úr Miklaholtshreppi, á leið heim til sín. Þegar þeir voru komnir upp á 

Kerlingar-skarðið fóru þeir að finna til einhverra óþæginda, og fannst þeim helzt 

eins og þeir væru ekki lengur einir í bílnum. Litu þeir þá um öxl, og sýndist þá 

bílstjóranum að bíllinn væri fullsetinn af fólki. Greip þá geigur mikill, og bílstjórinn 

herti aksturinn eins og bíllinn þoldi mest. Kom að því að bóndanum ofbauð 

keyrslan, og segir hann þá við bílstjórann: „Þetta nær engri átt, það endar með því 

að við steindrepum okkar á þessari keyrslu. – Okkur væri skrattans nær að snúa 

okkur við og rukka þá um fargjaldið!“ Litu þeir þá aftur í bílinn og sáu, að nú voru 

öll sætin auð, og urðu þeir einskis varir það sem eftir var leiðarinnar. 

 

Ragnar Ásgeirsson – Skrudda I 
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Í bernsku 

 

Í  bernsku man ég eftir mörgum ferðum yfir Kerlingaskarð á Snæfellsnesi í 

rútubílnum.  Þegar komið var að sunnan var oftast stanzað í Efri Sneið, þar sem 

útsýnið yfir Breiðafjörð birtist eins og svift væri frá blæju.  “Hvílík fegurð!”  sagði 

móðir mín. Karlarnir tóku upp vasapelana og jafnvel sjálfur bílstjórinn fékk alltaf 

einn vel útilátinn brennivínssnaps, áður en það var rennt niður í Stykkishólm.  En 

nú er leiðin um Kerlingarskarð lögð af, og fólkið ekur í staðinn yfir fremur sviplitla 

Vatnaleið, tekur ekki eftir neinu, og missir alveg af þeirri fegurð og sögu sem 

Kerlingarskarð hefur að geyma.  

 
Haraldur Sigurðsson, Stykkishólmi. 
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Baulárvallavatn 
 

Norðan til á Snæfellsnesfjallgarði, fyrir vestan Kerlingarskarð, milli þess og 

Elliðatinda, er allstórt stöðuvatn sem heitir Hraunfjarðarvatn. Það er örskammt 

suðvestur af Baulárvallavatni og fellur lítil á út öðru vatninu í hitt. Í 

Baulárvallavatni hafa menn þóst sjá annarleg dýr og heyra ókennileg hljóð og vilja 

sumir rekja til þessara kvikinda húsbrotin miklu á Baulárvöllum í tíð Jóns 

sundmanns. Eitt vor nálægt 1890 til 1891 ráku tveir menn stóð á fjall upp á 

Baulárvelli. Annar var Kristján Þorleifsson frá Bjarnarhöfn. Þeir áðu stóðið við 

vatnið. Þá tóku þeir eftir því að eitthvað kvikt var niðri í vatninu, bleikgrátt á lit. 

Þeir töldu hrossin og sáu að þau voru öll. Þeir gengu upp á hæð við vatnið og sáu 

að skepna var í vatninu. Þeir tóku að hóa á dýrið og kom það á land. Það var með 

hala, fax á hálsinum og topp fram úr enninu. Kristján sagði þessa sögu þegar hann 

lá banaleguna á Landsspítalanum sumarið 1959. Kristján var lengi hreppstjóri 

Eyrarsveitar. Margir sem hafa gengið Hraunfjarðarvatn á haldi, hafa heyrt furðuleg 

hljóð í vatninu, auk þess fundið ísinn ganga í öldum undir sér.  

 

Einu sinni gekk Pétur Jónsson bóndi í Borgarholti í Miklaholtshreppi, 

Hraunfjarðarvatn á ísi. Þegar hann kom út á mitt vatnið, heyrði hann í því 

undirgang og óhljóð og jafnframt fann hann ísinn svigna undan sér. En jafnskjótt og 

hann steig í land, varð steinþögn í vatninu. Þetta mun hafa verið nálægt 1880. 

Nálægt 11. nóvember 1908 fór Hafliði í kindasmölum norður í Eyrarsveit og lagði af 

stað klukkan fjögur að morgni. Leið hans lá hjá Hraunfjarðarvatni, sem þá var 

gaddfrosið. Hann hugðist ganga yfir vatnið til að komast að raun um, hvað væri 

hæft í sögunum, sem gengið höfðu af ólátunum í því, þegar farið væri yfir það á ísi. 

Hafliði gekk um hálftíma gang og þegar hann var kominn 3-4 metra út á vatnið 

hófust ferleg óhljóð og ólæti í ísnum. Þetta var einna líkast og eitthvað afl væri 

undir ísnum. 

Gráskinna hin meiri II (1962), 203-206 
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Úr Stykkishólmi suður yfir Kerlingarskarð – Oscar Clausen 1968 

 

Þegar ég á fyrsta áratug þessarar aldar, fór fyrst að fara um Kerlingarskarð, var ég 

orðinn nærri tvítugur, en á þeim árum átti ég tíðar ferðir um Skarðið – frá 

Stykkishólmi suður Hnappadalssýsluna. Ég var árlega og oft á ári samferða 

rosknum, greinagóðum manni, Stefán Guðmundssyni, hreppstjóra á Borg í 

Miklaholtshreppi, en hann hafði alizt upp á Elliða í Staðarsveit, sem er efsti bærinn í 

sveitinni og næstur Kerlingarskarði. Stefán mundi margt, sem hafði skeð á 

Skarðinu, hverjir höfuð orðið þar úti á öldinni, sem leið o.s.frv., og var að segja mér 

sögurnar af því, þegar við vorum á leiðinni. – Sumar sögurnar hafði Stefán eftir 

gömlu fólki og þá einkanlega föður sínum, Guðmundi, sem bjó á Elliða mestan 

búskap sinn. Stefán gat því sagt mér sögur, sem voru orðnar heillar aldar gamlar. – 

Þó að gamlar slysasögur af fjallvegum séu varla til skemmtunar, þá er það nú eigi 

að síður svo, að næstu kynslóðir mega gjarna vita það, þegar máske löngu verður 

hætt að ferðast nema í flugvélum, hversu oft forfeðurnir hafa á ferðalögum að 

vetrum, átt við örðugleika að etja,  og hversu margir hafa orðið að láta lífið  í 

harðviðrunum á fjallvegum landsins á árum áður. –  

 

Vegurinn úr Stykkishólmi liggur um Þórsnesið, fyrir botn Nesvogs, sem til forna 

hét Mjóifjörður. Á þessum vogi er sagt að séu þau álög, að þar eigi að drukkna 

tuttugu menn, en nítján þeirra séu þegar farnir. Er nú farið varlega yfir voginn á ís 

að vetrinum, því að enginn vill verða sá tuttugasti. Flestir þeirra, sem þarna hafa 

farist, munu hafa farið niður um ís, sem oft er þar veikur á álnum, sem er miðjum 

vognum. – Það var í þessum vogi sem Elís smiður drukknaði fyrir rúmum 100 

árum, svo sem ég hef sagt áður.  

 

Þegar kemur upp úr Þórsnesinu, taka við mýrar og grasgróið flatlendi um miðbik 

Helgafellssveitar, og er þar kotbær, sem Skjöldur heitir og dregur eflaust nafn af 

hól, sem er skammt undan og er bungumyndaður eins og skjöldur, hann heitir nú 

Arnarhóll. Þarna er þingstaður Helgfellinga. Fyrir austan veginn á flatneskjunni 
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fyrir neðan Skjöld er allstór þúfa eða þústa, en í námunda við hana gjörðist ein 

sorgarsagan fyrir 30 árum. 

 

Það var að kvöldi 26. janúar 1906, að á hljóp með ofsa vestanrok og harðneskjubyl 

svo svartan, að varla sást af augun. – Mér er þetta kvöld mjög minnisstætt, bæði 

vegna óveðursins og atburðanna, sem urðu. – Þennan dag dó konungurinn, Kristján 

gamli níundi, úti í Kaupmannahöfn, en þegar lát hans fréttist hingað til lands, var 

öllum kirkjuklukkum hringt líkhringingu, sálu hans til samúðar og léttis, en þetta 

kvöld urðu líka þrír menn úti í Helgafellssveit.  

 

Jón nokkur Þorgeirsson var þarna á ferð undir Jökli. Hann var orðinn aldraður 

maður og hafði verið til sjós á jögtum með dönskum, þegar hann var ungur, en þeir 

dönsku höfðu átt bágt með að nefna föðurnafn hans og kölluðu hann því alltaf Jón 

Trega eða jafnvel aðeins Trega, og loddi þetta við hann alla ævi. – Þegar bylurinn 

skall á, var Tregi gamli að rangla milli bæjanna og villtist á flatneskjunni fyrir neðan 

Skjöld. – Bylurinn var ógurlegur, frostið mikið og veðurofsinn eftir því, en Tregi 

gamli var orðinn hrumur og kulvís, og eflaust hefur hann verið illa klæddur. 

Karlinn mun líka hafa verið drukkinn, því að hann var drykkfelldur, enda var þá 

greitt um aðgang að víni, því að vínflöskurnar voru á boðstólnum í hverri búð í 

Stykkishólmi á þessum árum. Gamli maðurinn hefur gefist upp og króknað. Hann 

fannst helfrosinn, þegar veðrinu slotaði, við þústina á engjunum. En þá voru 

augntóftir hans orðnar tómar, – krummi hafði veitt sér sælgætið, sem í þeim var. – 

Lík Jóns gamla trega var svo flutt í þinghúsið á Skildi, og stóð þar uppi, þangað til 

það var jarðað í Helgafelli.  

 

Tveir menn aðrir en Jón Tregi urðu úti í Helgafellssveit þetta óveðurskvöld. – 

Miðvetrarpósturinn í Reykjavík var á leiðinni frá Borgarnesi og hafði komið að 

Hjarðarfelli, efsta bæ í Miklaholtshreppi, sunnan Skarðs, um hádegisbil, áður enn 

bylurinn skall á, og fengið bóndann þar, Erlend Erlendsson, til fylgdar við sig. Snjór 

var svo mikill í skarðinu, að þeim þóttu ekki tiltök að fara með hesta og tóku því 

nokkuð af póstinum á bakið, en létu það, sem þeir gátu ekki borið, á lítinn sleða og 
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drógu hann. – Báðir þessir menn voru frískir dugnaðarmenn, alvanir ferðalögum. – 

Pósturinn hét Marís, hann var lítill maður en knálegur, og Erlendur var þrautseigur 

maður á miðjum aldri, en máski eitthvað farinn að láta sig. – Þeim hefur eflaust 

gengið ferðin vel inn undir Gæshóla, sem eru í háskarðinu. Þar sáust síðar merki 

þess, að þeir hefðu búið um sig og ætlað að láta þar fyrirberast, því að þar fundust 

blaðavöndlar, sem þeir höfðu tapað úr pjönkum sínu. En hvað, sem hefur ráðið, þá 

héldu þeir félagar áfram ferð sinni og börðust á móti veðrinu. Þeir villtust ekki og 

komust alla leið norður úr Skarðinu, niður að vaðinu á Bakká, sem rennur fyrir 

neðan Stórholt, en þá hafa þeir verið orðnir uppgefnir, sofnað og orðið til. –  

 

Rétt áður en lagt er á brattann suður Kerlingarskarð, er stór klettur að ofanverðu 

við götuna, grettistak, sem Grettir auðvitað hefur aldrei höndum snert fremur en 

önnur slík víðs vegar um land, en sunnan undir þessum stóra kletti lauk einu 

dauðastríðinu fyrir tæpum 100 árum. Þar fannst förukona helfrosin. – Hún hafði 

farið síðast frá Drápuhlíð og ætlað suður úr Kerlingarskarði; sat líkið upp við 

steininn í skjóli fyrir norðannepjunni. –  

Augun voru opin og störðu brostin á móti sólu. Hún var með mal sinn á bakinu, en 

í honum var það, sem miskunnsamir menn höfuð vikið að henni. Handleggirnir 

voru krosslagðir á brjóstinu, en hendurnar voru krepptar. – Þessu lýsti gamall 

maður, sem einu sinni varð mér samferða bjarta sumarnótt norður yfir 

Kerlingarskarð, en hann hafði þetta eftir föður sínum, sem hafi fundið lík gömlu 

konunnar, þegar hann var unglingur, og hafði það orðið honum eftirminnilegt. –  

 

Þegar kemur á sandinn suður af sæluhúsinu, er stór steinn að sunnanverðu við 

götuna. – Í skjóli af þessum steini átti ein sorgarsagan endi sinn. – Þarna fannst 

pilturinn, sem varð úti á jólunum fyrir rúmum 30 árum. – Hann kom innan af 

Skógarströnd og ætlaði út í Ólafsvík til þess að vera þar um jólin og njóta 

jólagleðinnar hjá móður sinni. – Ég man vel eftir þessum pilti; hann var innan við 

tvítugt og kom í búðina til okkar, áður en hann lagði upp í þessa síðustu ferð sína, 

og keypti þar eitthvert smáræði til jólanna. – Það var logndrífa á Þorláksmessu, 

þegar hann gekk út í Helgafellssveitina, og um kvöldið villtist hann í sortanum 
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suður í Skarðið, og á fjallinu var hann að svingla öll jólin. – Það var álit manna, að 

hann hafi ekki sezt fyrr en á þriðja degi jóla, og mátti marka það af því, að þegar 

hann fannst helfrosinn við stóra steininn, sat hann sunnan undir honum í skjóli af 

norðanáttinni. Báða jóladagana var logndrífa og hlóð niður snjó, en á þriðja degi 

hátíðarinnar hljóp á norðangarður með hörku frosti, og þá hefur pilturinn króknað. 

Þetta harðviðri hélzt fram að nýárinu, en þegar batnaði, var farið að leita, og sáust 

þá för piltsins í snjónum. Spor hans voru eilífa hringi kringum stóra steininn. Sú 

hringganga var lokaþátturinn í villu hans, en það er sagt, að þeir sem verða villtir 

og missi áttirnar, gangi alltaf sífellt í hringi. –  

 

Fyrir rúmri hálfri öld urðu mæðgur úti í Fúsaskurðum. Það var roskin kona og 

dóttir hennar, unglingsstúlka. Seint um haust, skömmu eftir veturnætur, voru þær á 

ferð utan út Eyrarsveit og ætluðu suður Hnappadal, þar sem þær áttu heima. Þær 

höfðu lagt á Skarðið seinni hluta dags og hafði þá staðið að með kafald, en þær gjört 

sér vonir um, að ekki skylli á með byl, fyrr en þær voru komnar suður yfir; en þessi 

von brást. – Á þær skall bylurinn, þegar þær voru komnar suður í Fúsaskurði, og 

þar urðu þær til, vesalingarnir. – Stefán frá Borg, sem fyrr getur, var einn þeirra, 

sem leitaði þessara mæðgna, og fann þær, Hann sagði mér að sýnilegt hefði verið, 

að stúlkan hefði gefizt upp og orðið veik og dáið á undan, því að henni hefði verið 

hagrætt, og veittar nábjargirnar, en móðir hennar hefði svo hnigið fram yfir sig, 

yfirbuguð af kulda og þreytu, og þannig lá hún þvert yfir lík stúlkunnar, þegar þær 

fundust í skjóli af moldarbarðinu stóra, sem er rétt fyrir sunnan götuna. –  

 

Rétt fyrir ofan brúna á Grímsá varð úti gamall einstæðingur um aldamótin síðustu. 

Það var Gvendur „pati“ vesæll förumaður, sem hafði hrakizt eirðarlaus um allt 

Suður- og Vesturland og lifað á því, sem góðir menn viku að honum í 

guðsþakkaskyni. – Guðmundur var lítill maður og hvatlegur, ættaður norðan úr 

Húnavatnssýsli. Þegar hann talaði, pataði hann mikið og benti með höndunum, og 

af því fékk hann  þetta viðurnefni. Hann var flöktandi aumingi, sem hvergi 

stöðvaðist, og sú fluga hafði sett sig fast í höfuð hans, að allir sýslumenn og yfirvöld 

væru á hælum hans og ætluðu að taka hann fastan. – Þessi hugsun þjáði hann, og 
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því forðaðist hann alla valdsmenn eins og heitan eldinn, þó að hann hefði enga 

ástæðu til þess að vera smeykur, þyrfti raunar engan að óttast, því að hann hafði 

aldrei gjört nokkrum manni mein eða hnuplað nokkrum hlut. –  Þessi veslings 

förumaður var á flandri um sveitirnar á sunnanverðu Snæfellsnesi að vetri til og 

baðst gistingar á bæ, þar sem honum var greiðinn velkominn há gestrisnum og 

greiðsömum húsbænum, en af einhverjum ástæðum flaug Gvendi það gamla í hug, 

að sýslumaður væri þarna líka á ferð og yrði honum samnátta á bænum. – Þetta var 

hugarburður einn hjá gamla manninum, en hann þaut í burtu og hélt leiðar sinnar. 

– Um kvöldið kastaði á él, en ekki var frostið mikið. Þó var það nóg til þess, að þessi 

gamli og þreytti förumaður varð úti. Hann fannst nokkru síðar helfrosinn niður á 

ísnum á Grímsá. 
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Umsókn um styrk til Menningarráðs Vesturlands.  

 
Verkefnið sem sótt er um styrk til 

Á umsóknarblaðinu þurfa öll grundvallaratriði um hvert verkefni að koma fram. Ekki 

er fullnægjandi að vísa í frekari upplýsingar í fylgiskjölum. Lýsandi heiti verkefnis: 

  
Draugasögur af Kerlingarskarði.  

_____________________________________________________________________ 

Greinargóðar upplýsingar um verkefnið: 

 Markmið 

 Hvernig fellur verkefnið að áherslum Menningarráðs Vesturlands? 

 Er verkefnið samstarfsverkefni? 

 Markmið með sýningar arfinn  

  

Á þessari sýningu sem verður sumarsýning á  Vegamótum á Snæfellsnesi  árið 2013 verður 

fjallað um draugasögur og mannshvörf af Kerlingarskarði á myndrænan og hljóðrænan hátt. 

Markmið með sýningunni er að koma á heildstæðri mynd af draugasögum og frásögnum frá 

Kerlingarskarði, eins konar sarp af sögnum frá svæðinu.  Einnig verður leitast við að safna 

heimildum frá ofanverðri 20. öld og þá einna helst frá atvinnubílstjórum og íbúum á 

Snæfellsnesi, þar sem hægt verður að hlusta á þeirra frásögn á sýningunni. Sýning þessi er 

lokaverkefni mitt í MA námi í hagnýtri menningarmiðlun og opnar á Páskadag 31. mars 

2013, en það er opnunardagur vegasjoppunnar Vegamóta fyrir næsta sumar. Eigendur 

Vegamóta hafa veitt góðfúslegt leyfi til að hýsa sýninguna. 

 

Verkefnið fellur vel að áherslum Menningarráðs. Sýningin mun hafa góð áhrif á 

ferðaþjónustu á Snæfellsnesi, efla starfsemi á sviði sagnahefðar og veita aukið fræðslugildi 

fyrir heimamenn.  

Verkefnið er ekki samstarfsverkefni nema að því leiti að sýningin verður sett upp á 

vegasjoppunni Vegmótum og mun því vera í samstarfi við eigendur.   

_____________________________________________________________________ 

Hvenær hófst vinna við verkefnið og hvenær er gert ráð fyrir að henni ljúki? (verk- og 

tímaáætlun) 

Hugmynd mín að þessari sýningu kviknaði síðastliðinn vetur þegar ég sat áfanga í hagnýtri 

menningarmiðlun sem nefnist Miðlun í verki: Frá hugmynd í framkvæmd. Þar vann ég 

mikið með þessa hugmynd og velti fyrir mér ýmsum miðlunarleiðum, en komst loks að 

þeirri niðurstöðu að þetta væri skemmtilegasta útfærslan – sýning. Vinnan við verkefnið 

hófst því sl. vetur og heldur áfram með frekari söfnun gagna og undirbúningi að uppsetningu 

sýningarinnar og lýkur þegar sýningin verður tekin niður haustið 2013.  

 

 

Kostnaðaráætlun: 

Tilgreina skal hvern kostnaðarlið fyrir sig og svo samtölu. Mikilvægt er að vanda vel 

allar áætlanir. Hámarksstyrkir ráðsins eru 50% af kostnaðaráætlun. 

1. Umsjón, eftirlit og launakostnaður = 150.000  kr. 

2. Uppsetning á sýningunni = 100.000 kr. 

3. Sýningaskrá  1000, eintök = 100.000 kr. 

4. Tryggingar  = 20.000 kr. 

5. Auglýsingar  = 100.000 kr. 

6. Veggspjöld = 200.000 kr. 
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7. 5 mp3 spilarar = 25.000 kr. 

8. Leiga á húsnæði = 100.000 kr. 

9. Annar kostnaður = 25.000 kr. 

Samtals  820.000 kr. 

_____________________________________________________________________ 

 

Fjármögnun: 

Tilgreina skal hvern tekjulið fyrir sig ásamt eigin framlagi sem skal vera að lágmarki 

50% 

1. Styrkur frá Menningarráði Vesturlands = 410.000 kr. 

2. Framlag Vegamóta  í formi húsnæðis og eftirlits = 150.000 kr. 

3. Eigið framlag í vinnu og peningum = 260.000 kr. 

Samtals 820.000 kr. 

_____________________________________________________________________ 

 

Gerið grein fyrir þeim framlögum sem verkefnið hefur fengið síðustu tvö ár: 

Hafi umsækjandi áður fengið styrk hjá Menningarráði Vesturlands, er ný umsókn 

einungis tekin til úthlutunar ef lokaskýrsla fyrri verkefna hefur verið samþykkt. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

* Fjárhæð sem sótt er um til Menningarsjóðs Vesturlands:     Kr. 410.00 kr.  

 

* Mótframlag:     Kr. 410.000 kr. 

_____________________________________________________________________ 

 

Er sótt um styrk til annarra aðila vegna þessa verkefnis nú og þá hverra? Það er 

kostur ef sótt er um styrk í aðra sjóði. 

_____________________________________________________________________ 

Hvernig á að standa að kynningu á verkefninu? Mikilvægt er að geta Menningarráðs 

Vesturlands í kynningu. 

Sýningin verður auglýst í helstu fjölmiðlum og þá sérstaklega í bæjarblöðum á Snæfellsnesi.  

Einnig verður bæklingum dreift á helstu upplýsingamiðstöðvar og söfn á Snæfellsnesi.  

_____________________________________________________________________ 

 

Nöfn þeirra sem veitt gætu upplýsingar um umsækjanda og verkefni hans: 

Guðbrandur Benediktsson stundakennari við Háskóla Íslands - leiðbeinandi verkefnisins. 

_____________________________________________________________________ 

 

Aðrar upplýsingar sem umsækjandi óskar að koma á framfæri: 

Ég er fædd og uppalin í Stykkishólmi og hef því farið ófáar ferðir yfir Kerlingarskarð og 

ekki síst af því að afi minn og amma bjuggu sunnan megin á Snæfellsnesi. Það er ekki svo 

langt síðan að vegurinn um Kerlingarskarð lagðist af, eða rúm tíu ár, því tel ég að fólk hafi 

mjög gaman af því að heyra sagnir frá svæðinu og einnig verða þetta góðar heimildir  fyrir 

komandi kynslóðir. Mér finnst einnig mikilvægt að setja upp sýningu á Snæfellsnesi þar sem 

ég bý þar og hef unnið á sumrin (í Norska húsinu í Stykkishólmi) þó svo að lögheimili mitt 

sé í Reykjavík á meðan ég er í námi.  

 

__________________________________________________________________________ 
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Menningarráð Vesturlands mun birta stuttan kynningartexta um þau verkefni sem 

hljóta styrki. Skrifið stutta lýsingu á verkefninu og þau markmið sem skipta máli. 

 

Draugasögur af Kerlingarskarði. Sýning um draugasögur frá Kerlingarskarði á Vegmótum 

sumarið 2013. Leitast var við að safna sögum af svæðinu og er sýningin sett upp til þess að 

minna fólk á að vegurinn á sér mikla sögu sem ber að varðveita um ókomna tíð. 

 

__________________________________________________________________________ 
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Lokaskýrsla til Menningarráðs Vesturlands 
 

Lokaskýrsla til Menningarráðs Vesturlands  

vegna verkefnastyrks. 
 
      Heiti verkefnis   : Lítinn spöl frá Köldukvísl (sögur og sagnir af  

       Kerlingarskarði) 

      Styrkhafi    : Hjördís Pálsdóttir 

      Forsvarsmaður verkefnis : Hjördís Pálsdóttir 

      Styrkupphæð   : 80.000 kr. 

      Kennitala    : 080686-2699 

      Bankareikningur  : 309-13-110086 

      Heimilisfang og símanúmer      : Mávahlíð 26, 105 Reykjavík. S. 847-5640 

      styrkhafa eða forsvarsmanns  

 

 

1. Stutt yfirlit um framkvæmd verkefnisins og stöðu þess. 

Haustið 2012 hófst vinna við sýninguna, en þá fékk ég hugmyndina að þessari 

sýningu. Er þjóðfræðimenntuð og langaði að lokaverkefnið fjallaði á einhvern hátt 

um þjóðsögur og eitthvað sem stæði mér nærri. Fyrr um sumarið hafði ég talað við 

rekstraraðila á Vegamótum og fengið leyfi hjá þeim til að hafa sýninguna sumarið 

2013.  

 

Ég tók meðal annars viðtöl við fólk sem varð fyrir einhverjum óhöppum eða 

sérkennilegri reynslu af Kerlingarskarði, en stærsti parturinn var að hanna skiltin og 

einnig veigamesti kostnaðarliðurinn. 

 

Sýningin opnaði 1. júní síðastliðinn, við góðar undirtektir. 

 

2. Gerið grein fyrir fjölda áhorfenda/þátttakenda í verkefninu. 

Þetta verkefni er einstaklingsverkefni, en vissulega hafa margir að því komið og ber 

þar að nefna, teiknara, grafískan hönnuð, prófarkalesara, þýðanda og einnig fékk ég 

góða aðstoð við að koma sýningunni upp. 

 

Það er mikið af fólki sem kemur á Vegamótum, hversu margir munu sjá sýninguna 

kemur betur í ljós í haust. 

 

3. Leggið mat á ávinning verkefnisins? 

Markmið verkefnisins er að fá fólk til að rifja upp gamlar minningar frá 

Kerlingarskarði og efla söguvitund. Vegurinn um Kerlingarskarð er sameiginlegt 

minni þeirra sem búa /bjuggu á Snæfellsnesi. Því tek ég mikilvægt að varðveita 

minningu hans, sem ég tel að þessi sýning muni gera á einhvern hátt. 

Sýningin setur einnig sterkan þátt á matssal Vegamóta og því líka ávinningur fyrir 

staðarhaldara, að hýsa sýninguna. 

 

 

4. Kostnaðaryfirlit: sundurliðað munið eftir 50% mótframlagi 

 
Gjöld: 

Verkþáttur                    225.000 Krónur 
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Tekjur: 

Verkþáttur       Krónur  
 

  

5. Hvernig var verkefnið kynnt/markaðssett?  

Gerð var facebook síða fyrir sýningu og viðburðar auglýsing, einnig var sett 

auglýsing í bæjarblöð. Einnig hafði spurst af sýningunni, vegna auglýsinga um 

upplýsingar um viðmælendur og ljósmyndir. 

 

6. Var Menningarráðs Vesturlands getið í kynningu?  

Já þess var getið. 

 

7. Hvernig nýttist og hverju skiptir styrkur Menningarráðsins? 

Styrkurinn nýttist til að greiða fyrir spjöld, ljósmyndir og diskamottur 

 

8. Fylgiskjöl (ef einhver eru): 

Kostnaðaráætlun 

 

 

Staður  :    Reykjavík 

Dagsetning :    05.06. 2013 
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Draugasögur á Kerlingarskarði – sýning á Vegamótum 2013 

 

Samkomulag um not og miðlun á viðtali  
 

Ég undirrituð(aður) heimila Hjördísi Pálsdóttur (kt.080686-2699).  

 

a) Miðla viðtalinu eða veita leyfi til miðlunar þess, í hluta eða heild, 

á prenti eða upptöku þegar sýningin stendur. 

b) Nota viðtalið til kynningar á verkefninu og til útgáfu tengdri 

verkefninu.  

c) Veita aðgang að viðtalinu til rannsókna og kennslu.  

 

 

 

 

Nafn 

_______________________________________________________ 

 

Kennitala 

_______________________________________________________ 

 

Heimilisfang 

_______________________________________________________ 

 

Dagsetning og staður 

______________________________________________________ 

 

 

 

 


