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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um draugasögur sem ganga meðal skáta á Íslandi. Flestar 

sögurnar eru sagðar í útilegum eða skálaferðum. Farið verður í gegnum þróun rannsókna um 

sagnir og draugasögur sem og um hópamyndanir til að varpa skýrara ljósi á sagnaskemmtun 

skáta.  

Saga skátahreyfingarinnar verður reifuð í stuttu máli bæði hérlendis og erlendis, til þess 

að gefa góð mynd af því hvernig stemning myndast á kvöldvökum skáta. Kvöldvökurnar eru 

þó ekki eini vettvangur sagnaskemmtunar, og margar sögur eru einnig sagðar þegar allir eru 

lagstir ofan í svefnpokana og foringjarnir segja þá sögurnar til að svæfa krakkana. Sögurnar 

hafa misjafnan tilgang. Sumar eru til að svæfa á meðan aðrar tilheyra ákveðnum leikjum. 

Flestar sögurnar eiga þó það sameiginlegt að vera sagðar á kvöldin. Þá spilar myrkrið 

hlutverk, rétt eins og á kvöldvökum Íslendinga hér fyrr á öldum. Kvöldvökur skáta eru því 

eins konar framhald af menningararfi sem sumir halda á lofti en margir hafa misst niður. Þess 

vegna fer heill kafli í umfjöllun um kvöldvökur nú til dags sem á fyrri tíð.  

Loks verða dregnar fram helstu sögurnar og sagt frá útkomu könnunar sem var send út til 

skáta í leit að efni og gögnum. 
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1 Inngangur 

Í umfjölluninni hér á eftir verður sjónum beint að þeim kvöldvökum sem lengi hafa tíðkast 

meðal skáta, íslenskra jafnt sem erlendra, og sér í lagi þeirri sagnaskemmtun sem þar fer fram.  

Skátahreyfingin hefur verið vinsæl á Íslandi í yfir 100 ár. Það hafa komið tímabil þar sem 

þátttakan hefur dvínað en hún eykst alltaf aftur, og sér í lagi í kringum stór skátamót, svo sem 

alheimsmót skáta sem haldin eru á þriggja ára fresti. Einnig eru haldin landsmót á þriggja ára 

fresti en þau fara öll fram innanlands. Um þessi mót verður fjallað síðar í ritgerðinni.  

Skátar hafa ákveðið orðspor. Flestir sem hugsa um skáta ímynda sér að þeir fáist helst við 

að hjálpa gömlum konum yfir götu, binda hnúta eða syngja lög í kringum varðeld. Vissulega 

binda skátar einhverja hnúta, til að mynda þurfa þeir að kunna að hnýta saman snæri eða reipi, 

sem getur komið að góðum notum ætli þeir sér að klifra eða bjarga sér úti í náttúrunni; oft 

getur eitt band orðið að miklu gagni. Hins vegar efast ég um að allir skátar kunni alla hnúta 

fullkomlega. Ekki eru bundnir hnútar á hverjum skátafundi heldur eru jafnvel haldnir einungis 

einn eða tveir hnútafundir yfir veturinn. Til gamans má einnig geta þess að það er enginn 

hnútur til sem nefnist skátahnútur, þótt hugtakið sjálft sé til. 

Skátum finnst gaman að kveikja varðeld, væntanlega líkt og öðru fólki. Mörgum þykir 

mjög þægilegt að sitja og horfa á eldinn brenna upp viðinn og láta hugann reika eða hlusta á 

sögur á meðan. Þetta er mikið stundað í skátahreyfingunni og er eldstæði hjá flestum 

skátaskálum og tjaldsvæðum. Þar safnast skátarnir saman á kvöldin og eiga notalega stund og 

eiga það jafnvel til að syngja nokkur létt lög. Oftast nær eru það litlir hópar sem safnast saman 

í kringum eldinn og yfirleitt eru það skátar sem þekkjast vel; ef ekki þá sameinar þetta hópinn. 

Nærveran við eldinn er líka góð leið til að læra á hann; sjá hvernig hann brennur og hvernig 

ber að varast hann og bera virðingu fyrir honum. Mjög er brýnt fyrir skátunum að kveikja 

eldinn ekki of nálægt skálunum og sitja ekki í reyknum of lengi. Svo er líka vinsælt að baka 

sér brauð eða hita sér sykurpúða yfir eldinum. Einnig er það mikið sport meðal færeyskra 

skáta að poppa sér poppkorn yfir eldinum.  

Þriðja og síðasta staðalímyndin, hjálpsemin, passar ágætlega við skáta. Í skátaheitinu er 

minnst á að þeim beri að hjálpa öðrum. Eitt gildi meðal skáta er að reyna að gera að minnsta 

kosti eitt góðverk á dag. Fyrir það stendur klúturinn og hnúturinn með, sem allir skátar bera, 

en hann á að minna þá á að gera góðverk. Hnúturinn er einnig til merkis um að allir skátar séu 

bundnir saman í bræðralagi, því skátahnúturinn býður „einn heim og eitt heiti“. Skátar gera þó 

fleiri góðverk en að hjálpa gömlum konum yfir götu. Þeir eiga að gera allt það sem í þeirra 

valdi stendur til að hjálpa öðrum. Þeim yngstu sem koma á skátafundi er sagt að reyna að 
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hjálpa meira til á heimilnu og eru jafnvel látnir halda úti dagbók með góðverkum sínum og 

þurfa að fá undirskrift fyrir hvert verk. Eftir því sem skátarnir eru lengur í starfi læra þeir 

hversu mikið eitt lítið verk getur hjálpað öðrum mikið. Skátum er einnig kennd fyrsta hjálp og 

hvernig á að bera sig að þegar slys eiga sér stað til að geta komið að sem mestu gagni. Það 

getur skapast mikil slysahætta á ferðalögum skáta og því gott að allir í ferðinni séu með helstu 

atriðin á hreinu. Skátar eru því þjálfaðir upp í að stoppa og bjóða aðstoð um leið og þeir sjá 

einhvern sem er í vandræðum. Þess vegna fara margir skátar í björgunarsveitir þegar þeir hafa 

aldur til. Björgunarsveitirnar og sveitir með eldri skátum eru ekki svo ólíkar og halda þær 

meira að segja eina útilegu á ári í sameiningu. Sú útilega nefnist að sjálfsögðu „Saman“. 

Það helsta sem trekkir börn að skátastarfi eru ferðalögin. Flest félög reyna að fara í sem 

flestar ferðir með skátana. Það er mjög spennandi fyrir börn að komast út úr bænum með 

jafnöldrum sínum og forráðamanni sem er ekki í fjölskyldunni. Í ferðalögunum myndast því 

einstök stemning og böndin sem myndast á milli skátanna eru órjúfanleg. Í þessum ferðum er 

mikið gert og því flestir orðnir mjög þreyttir á kvöldin og þá eru haldnar kvöldvökur. Á þeim 

er margt gert. Þar sem skátum er yfirleitt margt til lista lagt er þeim kennt að tjá sig á þann 

máta sem þeir vilja. Allir eru látnir setja upp lítil skemmtiatriði og allir þurfa að koma fram á 

einhvern hátt. Eftir kvöldvökurnar er svo öllum komið í háttinn og er þá stundum gripið til 

þess að segja drauga- eða hryllingssögur. Þær eru oft spunnar upp á staðnum, en oftar en ekki 

fjalla sögurnar um eitthvað sem á að hafa gerst í umhverfi skálans eða tjaldsvæðisins sem gist 

er í/á í það skiptið. Sögurnar eru nær eingöngu sagðar til að vekja spennu. Það skiptir því 

miklu máli fyrir skátana að vera saman þegar hlustað er á sögurnar og telja flestir að 

sögustundirnar þjappi hópnum enn betur saman; sér í lagi þegar þeir vakna daginn eftir og sjá 

hversu vel umhverfið fellur að sögunni. Áður en fjallað verður nánar um þennan þátt 

skátastarfsins, sögustundina fyrir svefninn, skal vikið að þeim aðferðum sem notaðar verða 

við rannsóknina, auk þess sem gerð verður grein fyrir fyrri rannsóknum. Fyrst langar mig þó 

til að þakka öllum þeim skátum sem tóku þátt í könnun minni og þá sérstaklega Jónasi 

Sigurðssyni úr Landnemum. Einnig vil ég þakka móður minni, Védísi Skarphéðinsdóttur og 

föður mínum, Gunnlaugi Johnson fyrir yfirlestur og stuðning. Mestar þakkir fær þó 

leiðbeinandi minn, Aðalheiður Guðmundsdóttir, fyrir að hjálpa mér með rannsóknina og 

byggingu ritgerðarinnar. 

1.1 Aðferðafræði 

Við undirbúning ritgerðarinnar leitaði ég uppi helstu rannsóknir um sagnir, en hafði þó lært 

mikið um þær í þjóðsagnafræði (ÞJÓ104G), sem er eitt af skyldunámskeiðum þjóðfræðinnar. 
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Einnig ákvað ég að fræðast um draugasögur sérstaklega, sem og hópamyndanir. Allt þetta 

kemur manni til að átta sig betur á því hvernig hópur skátarnir eru og hvernig sögurnar þeirra 

verða til og dreifast. Einnig skoðaði ég ítarlega kvöldvökur þar sem þær eru helsti grundvöllur 

sagnaskemmtunar á Íslandi. En til þess að komast sem næst því hvernig kvöldvökum skáta er 

háttað skoðaði ég einnig gögn um ferðalög og skálalíf – sem og auðvitað skátahreyfinguna 

sjálfa. Allt þetta leiddi svo til þeirrar rannsóknar sem málið snýst um; á sögunum sjálfum. 

Örlítið vandamál kom þá upp sem aftraði mér frá skrifum, en það var hversu fáir voru tilbúnir 

til að tjá sig í viðtali og rifja upp sögur úr skátastarfinu.  

Á þessu stigi rannsóknarinnar ákvað ég að útbúa könnun og senda á sem flesta skáta sem 

ég þekkti og bað þá um að segja mér helstu sögurnar sem þeir mundu eftir. Þá kom hins vegar 

í ljós að skátar eru kannski ekki eins hjálpsamir og maður hefði haldið; þremur dögum fyrir 

skil á uppkasti ritgerðarinnar og þremur vikum eftir að ég sendi könnunina út höfðu aðeins 

fimmtán manns svarað og þar af nokkrir sem höfðu engar sögur eða neitt markvert að segja. Í 

könnunina setti ég einungis tíu spuringar, og tvær þeirra snéru sérstaklega að þeim sögum sem 

ég leitaði að. Hinar voru bakgrunnsspurningar og stemningarspurningar, en tilgangurinn með 

þeim var að athuga hversu mikilvægur hræðsluþátturinn var og einnig hvort, og þá hvernig, 

umhverfið hefði haft áhrif á sögurnar.  

Eftir að Facebook-vefurinn (Facebook.com) var stofnaður auðveldaði hann mjög 

samskipti á milli skáta, enda hafa flestir aðgang að Facebook, bæði einstaklingar og félög. Þar 

er hægt að fylgjast með því hvaða dagskrá er í gangi og hvenær fundir eru haldnir. Facebook 

gerði mér auk þess kleift að dreifa könnuninni sem víðast. Ég gat sent skilaboð á öll félögin 

um tilgang könnunarinnar og einnig setti ég inn hlekk sem leiddi fólk inn á könnunina sjálfa. 

Meira verður rætt um útkomu könnunarinnar í þriðja kafla, en könnunin sjálf fylgir með í 

viðauka. 

Vegna skorts á gögnum um skáta og verkefni þeirra hef ég beitt eigindlegum 

rannsóknaraðferðum við öflun gagna. Hef ég þá notað reynslu mína sem skáti, skoðað 

bloggsíður og talað við aðra skáta og notað sem efni. Þessari aðferð kynntist ég í námskeiðinu 

Söfnun þjóðfræða (ÞJÓ204G) sem og í Inngangi að mannfræði (MAN103G). Í umfjölluninni 

verður því minna af beinum textaheimildum en ég hefði viljað. 
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2 Rannsóknarsagan 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarsögu sagna með áherslu á draugasögur, auk þess 

sem reifaðar verða helstu hugmyndir fræðimanna um hópamyndanir. Ég mun telja upp nokkra 

áhugaverða fræðimenn og kenningar þeirra, en langt er þó frá því að hægt verði að gera öllum 

þeim fjölda kenninga sem snerta munnmælasögur skil.  

Mikill munur er á sögnum og ævintýrum. Þar sem fjallað verður um sagnir í þessari 

ritgerð verður áherslan lögð á þær og miðast eftirfarandi umfjöllun við að útskýra fræðilega 

greiningu á þeim. Á hinn bóginn verður ekki farið í rannsóknir á þjóðsögum/ævintýrum, sem 

eru lengri sögur og eiga sér oftast nær enga raunveruleikatengingu enda fjalla þær oft um 

yfirnáttúrlega atburði. Um ævintýri má t.d. lesa hjá Jóni Hnefli Aðalsteinssyni og fjöldann 

allan af sögnum og ævintýrum má lesa í hinum ýmsu þjóðsagnasöfnun, svo sem hinu fræga 

safni Jóns Árnasonar. Jón var frumkvöðull Íslendinga í þjóðsagnasöfnun og gaf út eitt stærsta 

safnið hérlendis. Rit hans hefur verið gefið út í sex bindum og nefnist Íslenzkar þjóðsögur og 

ævintýri. 

2.1 Sagnategundir og fræðimenn  

Bræðurnir Wilhelm og Jacob Grimm eru vel þekktir innan þjóðfræðarinnar. Þeir voru þýskir 

bræður sem söfnuðu munnmælasögum þvert yfir allt Þýskaland og gáfu út undir titlinum 

Kinder- und Hausmärchen árin 1812–14. Grimm bræður vildu aðgreina ævintýri og sagnir og 

héldu því fram að ævintýrin væru skáldlegri en sagnir sögulegri, þ.e. sagnfræðilegri. Með 

útgáfu safnsins gáfu þeir tóninn og í kjölfarið fóru fleiri safnarar að huga að sambærilegu efni 

í sínu nágrenni. Helst hafa þeir verið gagnrýndir fyrir að breyta efninu fyrir útgáfu, þótt sjálfir 

hafi þeir lýst yfir afar nákvæmum vinnubrögðum. Við skulum snúa okkur að nokkrum 

mikilvægum rannsóknum á munnmælaefni. 

Linda Dégh er ungverskur þjóðfræðingur sem hefur skoðað sagnamenningu í 

Ungverjalandi, og þá sér í lagi hjá tilteknum þjóðflokki, svonefndum Szeklers þar sem löng 

hefð er fyrir flutningi þjóðsagna. Dégh skoðaði hvernig á því stóð að sagnahefð þeirra lifði 

svo lengi sem raun bar vitni. Rannsókn hennar var gefin út 1969, en sagnaskemmtun hafði 

almennt farið þverrandi á þeim tíma. Hún telur sögur þeirra vera byggðar að miklu leyti á 

sviðlistarlegum grundvelli, þ.e.a.s. að þær hafi lengi lifað í munnmælum með viðeigandi 

tjáningu sagnaþularins, en sjaldan verið skrifaðar niður og lesnar upp af blaði. Dégh segir að 

sagnir, ólíkt ævintýrunum, séu einþáttungar, og snúist um einn atburð. Sagnir geta þó blandast 

http://books.google.is/books?id=_C5moxK78RMC&pg=PA3&source=gbs_toc_r&cad=4
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saman og þá vandast málið við að skilja á milli hvar ein sögn endar og sú næsta hefst.
1
 Fleiri 

fræðimenn hafa skoðað samfélög með mikla sagnahefð, og þar á meðal félagarnir Albert Lord 

og Millmann Parry, sem skoðuðu hvernig formúlur sagnamenn nota til að muna lengri kvæði; 

bók þeirra The Singer of Tales kom út 1960.
2
 Sagnaskemmtun hefur verið til í flestum 

samfélögum og hlutverk hennar er að kenna og auðvitað að skemmta líka. Víðast hvar hefur 

lifandi sagnaskemmtun þó fallið niður vegna tilkomu fjölmiðla og með tilkomu tölva á hvert 

heimili, sem auðveldar hverjum og einum að ná sér í skemmtiefni að eigin smekk.  

Þjóðfræðingurinn Timothy Tangherlini, kennari við Háskólann í Californiu (UCLA), 

hefur skrifað margar bækur og liggur áhugasvið hans á víð og dreif, sérstaklega meðal 

Norðurlandabókmennta og tungumála. Hann skrifaði meðal annars bókina Interpreting 

Legend, þar sem hann fjallar ítarlega um sagnir (e. legend(s)). Samkvæmt honum eru sagnir 

oftast sögur um einhvern sem er til eða hefur verið til og hafa þær átt sér stað í 

raunveruleikanum, öfugt við ævintýri. Rannsók Tangherlins er mjög ítarleg, og auk þess að 

fjalla um sagnir sjálfur  gefur hann gott yfirlit yfir sögu rannsókna á sögnum í bók sinni. Hann 

segir meðal annars að í þjóðsögum séu galdrar og yfirnáttúrlegar verur eðlilegur hluti af 

veruleika sögunar og ekki til að velta vöngum yfir, hvorki fyrir lesandann eða áheyrendann. Í 

sögnum sé þetta með öðrum hætti, en þar er bakgrunnur sögunnar sá hinn sami og í hinum 

raunverulega heimi. Þetta gerir það að verkum að fólk á auðveldara með að trúa því að þessi 

tiltekna sögn hafi raunverulega átt sér stað, á meðan ævintýrin eru aðeins til að skemmta fólki 

og miða ekki að því að vera trúverðug.
3
 

Tangherlini metur hina mismunandi flokka sagna í samhengi og skilgreinir með 

eftirfarandi hætti:  

Legend, typically, is a traditional (mono)episoldic, highly ecotypified, 

localized and historicized narrative of past events told as a believable in a 

conversational mode. Psychologically, legend is a symbolic representation of 

folk belief and reflects the collective experiences and values of the group to 

whose tradition it belongs.
4
 

 

Að mati Tangherlini skýrir sögnin þannig frá einni afmarkaðri reynslu (er einþætt) sem berst á 

milli manna í munnmælum og endurspeglar sameiginlega reynslu og gildi þess hóps sem 

                                            
1
 Dégh, Folktales and Society, bls 63-119. 

2
 Magnús Fjalldal, Kenning Lord og Parrys um tilurð og varðveizlu munnlegs  

kveðskapar, bls. 89-96.  

3
 Tangherlini, Interpreting Legend, bls. 3-28. 

4
 Tangerlini, Interpreting Legends, bls. 22. 
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sögnin á við. Með þessari skilgreiningu er margt skýrt í einu og hentar hún því vel til að grípa 

í þegar útskýra þarf sagnir í fljótu bragði.  

 Fleiri fræðimenn hafa fjallað um sagnir og má þá nefna til dæmis Juha Pentikӓnen sem er 

finnskur fræðimaður við háskólann í Helsinki. Hann er virkur greinahöfundur og hefur skrifað 

margar bækur, þá sérstaklega um trúarbrögð. Pentikӓnen vill meina að fomúlur að sögnum 

séu breytilegar eftir því hvaða boðskap þær eigi að bera. Frásagnarhátturinn breytist eftir því 

hvort sögnin eigi að kenna eitthvað eða bara að skemmta og fer eftir því hvaða markmiði 

sagnaþulurinn vill ná með sögunni. Áheyrendahópurinn er í lykilstöðu því sögurnar þurfa að 

ná til hans, svo að hann fái sem mest út úr sagnaskemmtuninni.
5
 Þetta hafa margir sagnaþulir 

nýtt sér, en ekki allir ná þessari fínu tækni sem þarf til að ná áheyrendum á sitt band. 

Wilhelm Fritz Hermann Nicolaisen, sem er þýskur þjóðfræðingur og málvísindamaður, 

skipti sögnum upp í svið og telur að þær geti verið samsettar úr allt að sex sviðum en í það 

minnsta tveimur. Fyrsta stigið er óhlutdræga sviðið eða úrdráttur, en þá gengur lífið vel fyrir 

sig og er eins konar lýsing á hinu venjulega lífi. Næsta svið er afstaða eða kynning, en þá 

kemur eitthvað upp á sem breytir miklu í lífi persóna. Þriðja stigið er flækja, sem einkennist af 

því að þá er lífið orðið flókið því eitthvað hefur gerst sem þarf að leysa á einhvern hátt svo allt 

komist aftur í sitt vanalega horf. Fjórða stigið er mat, en þá er lagt mat á hvernig gengur og 

komist að því hvernig á að klára málið. Næst síðasta stigið er niðurstaðan, þar sem málið er 

leyst en allt fellur ekki í ljúfa löð fyrr en síðasta stigið hefur gengið í garð. Þó sleppa margar 

sagnir síðasta stiginu og enda söguna á niðurstöðu. Niðurlagskaflinn skýrir lokin vel og kemur 

öllum á réttan skrið eftir hrakfarirnar.
6
 Þetta er vel þekkt form og nýta margir sér þessi stig; til 

að mynda byggjast flestar nútíma kvikmyndir svona upp. 

Carl Wilhelm von Sydow kenndi þjóðfræði við háskólann í Lundi í Svíþjóð. Með því að 

skoða þjóðfræðaefni út frá kenningum í náttúrufræði komst hann að því að líkt og gróður 

dreifast þjóðsögur misvel um heiminn. Hann kynnti í kjölfarið hugtökin ecotype eða oikotype. 

Þetta vistfræðilega hugtak vísar til þess að plöntur þurfa ákveðinn jarðveg til að blómstra og 

ef hann er ekki til staðar vaxa þær hvorki né dafna. Þetta yfirfærði hann á þjóðfræðaefni og 

komst að því að samfélagið væri eins og jarðvegurinn. Ef einhver saga eða sögn ber einkenni 

sem enginn þekkir og þykir lítt spennandi fellur hún í grýttan jarðveg. Til að mynda dafna 

sögur um úlfa lítið á Íslandi því engir úlfar eru hér, en í löndum þar sem úlfar eru algengir 

gæti sögnin þótt spennandi. Þess vegna er munur á þjóðfræðaefni á milli svæða, því að 

                                            
5
 Pentikäinen, The Dead without Status, bls. 128-134. 

6
 Nicolaisen, „The Linguistic Structure of Legends“, bls. 72. 
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samfélögin eru ólík sín á milli. Öll svæði hafa sín sérkenni og skilgreina sig þannig frá 

öðrum.
7
  

Von Sydow skrifaði einnig um mismun sagna eftir því hvernig fólk segir þær og taldi þær 

skiptast í tvo mismunandi flokka; memorat og fabulat. Í memorat, sem gæti yfirfærst á 

íslensku sem reynslusögn, er verið að segja frá einhverju sem sögumaður sjálfur lenti í og 

gerir það sögnina trúverðugari en ella. Fabulat-sagnir eru hins vegar komnar lengra frá 

upprunanaum, og eru því oftast sagðar í þriðju persónu. Á íslensku kallast þess konar sagnir 

sögusagnir.
8
 Með því að skapa meiri fjarlægð frá sögunni verður sannleikurinn einnig 

fjarlægur. 

Linda Dégh og Andrew Vázonyi, annar ungverskur fræðimaður, töluðu einnig um 

memorat og fabulat og könnuðu málið á vettvangi. Þau tóku eftir því að fólk átti það til að 

breyta sögnunum sem það hafði heyrt sem flökkusögn, eða sögn frá annarri eða þriðju 

persónu eða fjær, og setja þær í búning reynslusagnar og gera þær þannig trúverðugri fyrir 

áheyrendahóp sinn. Þó er ekki hægt að greina reynslu- og sögusagnir í sundur með afgerandi 

hætti, vegna þess að þær eru í raun báðar „sagnir“. Þennan mun er eingöngu að finna á 

frásagnarhætti og trúverðugleika. Sagnir eru hluti af sagnfræðilegum heimildum. Þær eru 

e.t.v. ekki eins trúverðugar og skjalfestar sagnfræðilegar heimildir, en með sögnum lifa hefðir 

og menningarsérkenni sem hefðu ef til vill annars dáið út.
9
  

Oft er talað um fjórar mismunandi tegundir sagna. Grimm-bræður deildu sínum sögnum í 

sögulegar og staðbundnar sagnir, eða eins og það útleggst á ensku, historical og local legend. 

Sögulegar sagnir segja frá stórum atburðum í sagnfræðilegum skilningi á meðan staðbundnar 

sagnir eiga við tiltekna atburði á ákveðnum stöðum. Að sjálfsögðu eru sögulegu sagnirnar 

staðbundnar líka en geta þó haft áhrif á fleiri staði. Hinar tvær tegundirnar eru belief legend og 

migratory legend, þ.e. trúarlegar sagnir og flökkusagnir. Trúarlegar sagnir eiga við eitthvað 

heilagt eða trúarlegt, s.s. þegar einhver verður fyrir trúarlegri upplifun. Flökkusagnir er gamalt 

hugtak sem nær yfir sagnir frá öllum tímabilum eins og fabulat og memorat sem talað var um 

hér að framan. Flökkusagnir eru oft baktal um annað fólk, sem hefur gert eitthvað sem aðrir 

líta hornauga eða geta fjallað um staði sem fólk lítur niður á og reynir að koma illu orðspori á, 

til dæmis kínverska veitingastaði. Þegar þeir komu fyrst fram á Vesturlöndum mynduðust 

sagnir um að þar væri boðið upp á rottukjöt eða kattakjöt undir fölsku flaggi. Þessar sögur lifa 

                                            
7
 Von Sydow, Selected Papers on Folklore, bls. 16. 

8
 Pentikäinen, Science of Religion. Studies in Methology, bls. 43. 

9
 Dégh og Vaszonyi, The memorate and proto memorate, bls. 225-239. 
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oft í stuttan tíma, en eiga það til að koma upp aftur og aftur. Það sem dæmir um það hvort 

sögnin sé nauðsynleg eða óviðeigandi er eins og jarðvegurinn sem von Sydow talaði um.
10

 

Alan Dundes er stórt nafn innan þjóðfræðarinnar. Dundes var bandarískur þjóðfræðingur 

við Berkley-háskólann í Kaliforníu, og hefur skrifað heilmargt um þjóðfræði og þar á meðal 

mikið um sagnir og greint þær í þaula. Hann lagði til þann skilning að sagnir væru eins konar 

samansafn af hugmyndum um gildi og hefðir samfélagsins sem heild. Hann taldi að með því 

að segja sögur væri maður að horfast í augu við sálfræðilegan vanda sinn, sem væri samofinn 

landfræðilegu og félagslegu umhverfi.
11

  

Jan Harold Brunvand er bandarískur þjóðfræðingur af norrænum ættum. Hann safnaði 

miklu af samtímasögnum (e. urban legend) um atburði sem enn er talað um, en eru 

mistrúverðugir. Þessar sagnir eiga það sameiginelgt að gerast í borgum, úthverfum eða nálægt 

mannmörgum stöðum, þar sem erfitt er að fá næði. Hann kom fyrstur manna með hugtakið 

urban legend yfir þessa tilteknu tegund sagna, og var því misvel tekið. Öðrum fræðimönnum 

fannst komið nóg af undirflokkum sagna og mismunandi skilgreiningum.
12

 Margar þekktar 

samtímasagnir hafa fengið stórt hlutverk í menningu nútímans og finnst leikstjórum 

kvikmynda og sjónvarpsþátta gaman að nýta sér þennan efnivið og gera sagnirnar 

raunverulegar á skjánum. Þetta hefur fræðimaðurinn Mikel Koven einkum fjallað um, 

sérstaklega í bók sinni Film, Folklore and Urban Legends. Studying the Urban Legend Film.
13

  

Frægasta safn flökkusagna á Norðurlöndum er án efa Råttan i pizzan eftir sænska 

fræðimanninn Bengt af Klintberg.
14

 Á Íslandi hefur þjóðfræðingurinn Rakel Pálsdóttir tekið 

saman safn samtímasagna sem nefnist Kötturinn í örbylgjuofninum.
15

 Líkt og fjallað verður 

um hér á eftir má telja flestar þeirra sagna sem sagðar eru á kvöldvökum íslenskra skáta til 

samtímasagna. 

2.2 Sagnaskemmtun  

Fyrr á tímum voru sagnamenn/sagnaþulir margir en þeim hefur farið fækkandi með tilkomu 

útvarps og sjónvarps. Sagnamenn voru þeir sem sögðu sögur í góðra vina hópi og jafnvel 

stærri hópum. Sagnamenn eru misvirkir samkvæmt kenningu Carls W. von Sydow. Hann taldi 

                                            
10

 Krzyżanowski, Legend in Literature and Folklore, bls. 111-117. 

11
 Dundes, Interpreting Folklore, bls. 34. 

12
 Brunvand, The Vanishing Hitchhiker, bls. 11. 

13
 Sjá Koven, Film, Folklore and Urban Legends. Studying the Urban Legend Film. 

14
 Sjá Klintberg, Råttan i pizzan. 

15
 Sjá Rakel Pálsdóttir, Kötturinn í örbylgjuofinum. 
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að til væru virkir sagnamenn sem sækja í að segja sögur og segja öllum sem vildu heyra, auk 

þess sem þeir kunna allar sögurnar fullkomlega og kenna öðrum sagnalistina. Þeir eru virkir 

hefðarberar og gæða söguna lífi, t.d. með því að leika tiltekin atriði. Hins vegar eru það þeir 

óvirku sem kunna sögurnar og segja þær aðeins ef þeir eru beðnir um það. Þeir sækjast ekki 

sérlega eftir sviðsljósinu en hjálpa þó engu að síður til við að bera hefðina og sögurnar áfram. 

Stundum lesa þeir söguna upp eða þá að þeir segja hana nærri því eins og þeir heyrðu hana, á 

meðan þeir virku breyta og bæta við í hvert skipti sem sagan er sögð.
16

   

Rússneskir og ungverskir fræðimenn eru þekktir fyrir rannsóknir sínar á sagnaskemmtun 

og hafa m.a. athugað hve margar sögur voru í umferð og hve mismunandi þær gátu verið eftir 

því hver sagði þær og hvernig áheyrendahópurinn var. Sagnamaðurinn sjálfur getur haft mikil 

áhrif á áhorfendahópinn, sérstaklega ef hann hefur mikla sagnahæfileika. Það fer líka mjög 

eftir smekk og persónuleika hans hvaða sögur hann man og segir. Sagnaþulir segja oft frekar 

sögur sem þeim finnast skemmtilegar heldur en aðrar sem þeir þó kunna.
17

 

Segja má að ungverskir fræðimenn hafi tekið rannsóknir á sagnaþulunum á hærra stig en 

áður þekktist og var þeirra aðferð kölluð ungverski skólinn. Gyula Ortutay var einn af 

forsprökkum þessa skóla og gaf út bók um sagnaþulinn Mihály Fedics. Linda Dégh tók svo 

við keflinu og taldi að það þyrfti einnig að skoða það samfélag sem sagnaþulurinn þrífst í, 

sem og samfélagslegt hlutverk þjóðsagnanna. Hún vildi einnig kanna hvernig áheyrendur 

brugðust við því efni sem þeir heyrðu og hvernig þeir meðtóku sögurnar. Rósa Þorsteinsdóttir 

segir frá þessu í bók sinni Sagan upp á hvern mann, þar sem hún fjallar um íslensk ævintýri, 

og telur – eins og sumir aðrir fræðimenn – að ævintýrin geti verið nokkurns konar 

sjálfævisaga,
18

 enda getur sagnaþulurinn lifað sig inn í söguna og samsamað sig 

aðalpersónunni. Sagnaþulurinn er þá jafnvel að segja „sína“ sögu í gegnum formúlu 

þjóðsögunnar.  

Áður fyrr voru haldnar svonefndar kvöldvökur á íslenskum bæjum og hefur Magnús 

Gíslason skrifað doktorsritgerð um kvöldvökur í baðstofunni. Þá var oftast nær lesinn 

húslestur, sem var yfirleitt trúalegs eðlis og síðan fengu heimilismenn að spreyta sig á 

sagnaflutningi, og oft leiddi ein sagan af annarri. Þegar einn hafði sagt sögu um eitthvað, vildi 

                                            
16

 von Sydow, Om folkets sägner, bls. 207. 

17
 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, bls. 31-36. 

18
 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, bls. 36-39. 
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sá næsti ólmur fá að segja næstu sögu sem fjallaði um eitthvað svipað og sagan á undan og 

þannig leið þetta koll af kolli og til varð eins konar sagnakeðja.
19

  

Jón Hnefill Aðalsteinsson, þjóðfræðingur og fyrrum prófessor við Háskóla Íslands, 

skrifaði margt um þjóðsögur, þjóðtrú og siði. Um sagnaskemmtanir hafði hann margar 

hugmyndir, þrátt fyrir að lítið sé til af heimilidum um sagnaskemmtun bæði frá fortíð og 

nútíð. Þó hefur sagnaskemmtun átt sér stað á Íslandi eins lengi og þjóðin hefur verið til. Í 

fornsögunum er minnst á sagnaskemmtanir á mannamótum og var hæfasti sagnamaðurinn 

látinn skemmta hinum. Einnig er oft talað um hina fræknu Íslendinga sem voru látnir 

skemmta heilu hirðunum á veturna og voru aldrei þurrausnir af sögum, þótt þeir hafi stundum 

átt í erfiðleikum með að ýkja sögur og gera þær ævintýralegri, ef aðrir í hirðinni höfðu 

upplifað atburðinn með þeim.
20

 Heimildum um sagnaskemmtun fjölgar svo eftir því sem 

tíminn líður, og enn er til fólk sem kann ógrynni sagna og fá þeir að njóta sem fara til þeirra. 

Til að mynda hitti Ingibjörg Lárusdóttir, barnabarn Bólu-Hjálmars, eina sagnakonu sem sagði 

henni eins margar sögur og sú hin fyrrnefnda nennti að hlusta á, en frá því segir í bók hennar 

sem kom út 1936 og nefnist Úr djúpi þagnarinnar.
21

 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson 

greina einnig frá nokkrum sagnaskemmtunum í ferðabók sinni sem var skrifuð eftir ferðalag 

þeirra um Ísland árin 1752–1757. Þeir Eggert og Bjarni tóku þó fram að sagnaskemmtanirnar 

hafi oftast átt sér stað á kvöldin og verið til þess fallnar að stytta fólki stundir. Hins vegar eru 

þeir sumpart á móti svona sagnaskemmtunum og finnst þær draga fólk niður með 

lygasögum.
22

 Þeir minnast einnig á að Íslendingum hafi þótt gaman að lesa Íslendingasögur á 

þessum kvöldvökum, sem og á daginn með vinnu.
23

 

2.3 Draugasögur 

Það er ekki einungis að sagnaskemmtun hafi tekið breytingum í gegnum tíðina, heldur 

sagnaefnið einnig. Maria Tatar, sem er kennari við Harvard-háskóla og hefur lagt stund á 

þjóðfræði og germönsk fræði, skrifaði meðal annars bókina Off with their heads: Fairy Tales 

and the Culture of Childhood, þar sem hún fjallar um hversu mikið sögur hafa breyst með tíð 

og tíma. Í sumum tilvikum breyttu menn þjóðsögunum áður en þeir gáfu þær út til að gera þær 

barnavænni og fegurri, eins og Grimm bræður gerðu við sitt safn. Sögurnar gátu verið mjög 

                                            
19

 Magnús Gíslason, Kvällsvaka, bls. 95-118. 

20
 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Sagnaskemmtun, bls. 283-287. 

21
 Sjá: Ingibjörg Lárusdóttir, Úr djúpi þagnarinnar.  

22
 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. II,  bls. 59-60. 

23
 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. I, bls. 125.  
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ógeðfelldar og ofbeldisfullar oft á tíðum, enda voru þær fyrst og fremst sagðar í hópum 

fullorðinna. Margar sögur höfðu einnig kynferðislegan undirtón hér áður fyrr, sem er nú alveg 

horfinn, enda hafa þjóðsögur mikið til flust frá heimi fullorðinna og inn í barnaherbergið.
24

 

Einn kafli bókar Tatar heitir „Teaching them a lesson“ eða kennum þeim lexíu. Þar fer 

hún út í það hvers vegna hryllingssögur voru sagðar börnum, sem var oftar en ekki til að 

kenna þeim að óhlýðnast ekki.
25

 Samkvæmt Mariu Tatar er til sérstakur flokkur sagna sem 

kennir börnum að hlýða og láta af forvitni sinni. Þær kallar hún cautionary tales, eða 

viðvörunarsögur, og ganga þær í stórum dráttum út á að kenna börnum æskilega hegðun. 

Barnið óhlýðnast foreldrum sínum og fer eitthvert að skoða heiminn, en hittir á leið sinni 

óvætti. Í flestum tilfellum kemst barnið til baka og lærir sína lexíu, eða þá að óvætturin nær 

því og barnið hefur verra af.  

Hræðsluáróður gegn börnum gefur hinum fullorðnu vald, þar sem börn geta lítið varið sig 

sjálf. Samkvæmt Tatar bjuggu foreldrar í haginn og sköpuðu skrímsli sem þeir gátu svo notað 

gegn barninu til að fá það til að hlýða og vera stillt. Þannig ógna þeir tilveru barnsins með 

ímynduðu skrímsli og búa til hræðsluáróður, á sama tíma og þeir eru þó eins og klettur í lífi 

barnsins. Með því að börnin læra að lifa með hræðslunni sem er raunveruleiki í þeirra heimi 

læra þau að sigrast á óttanum og styrkjast. Þannig verða þau styrkari þegar foreldrarnir reiðast 

og verða ógnvekjandi; börnin eru þá þegar vön hugmyndinni um skrímsli og hræðast því ekki 

eins mikið, segir í bók Mariu Tatar.
26

 

 Samkvæmt Tatar áttu viðvörunarsögur betur við í samfélögum fyrri tíðar en samfélög 

nútímans. Áður fyrr voru afbrotamenn reglulega teknir af lífi og telur hún að dauðarefsingar 

hafi í raun þéttað samfélagið. Fólk kom þá saman til að sjá aftökurnar og fékk jafnvel frí frá 

vinnu þann daginn. Börn voru þá oftar en ekki tekin með og því vöndust þau við tilhugsuninni 

um dauðann, um leið og þau fengu afdráttarlaus skilaboð frá samfélaginu. Dauðinn var því 

áþreifanlegri í samfélagi fyrri alda, enda erfiðara að lækna sjúkdóma. Viðvörunarsögurnar 

voru því meira við hæfi, ef hægt er að komast þannig að orði, í samfélagi þar sem lífsbarátta 

barna var önnur en nú. Tilgangur þeirra var að halda fólki stilltu og sáttu með sitt, eða eins og 

Grimm-bræður sögðu: „poverty and humility lead to Heaven“; ef fólk er auðmjúkt og fátækt 

þá á það gott í vændum á himnum. Með þessu móti gátu sögurnar dregið úr líkum á uppreisn 

og mótmælum. Hans Christian Andersen, danskur ævintýrahöfundur, segir frá því að hafa 
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farið að sjá aftöku sem barn og hversu skelkaður hann var lengi á eftir. Hann vildi því alls 

ekki sýna neitt svo ljótt í sínum sögum heldur einbeita sér að því fallega við dauðann.
27

 

Draugasögur hafa notið vinsælda meðal flestra þjóða, og á öllum tímum. Jón Hnefill 

Aðalsteinsson sagði meðal annars: „Draugasögur eru jafngamlar þjóðinni og hafa lifað góðu 

lífi í þjóðmenningunni allt til þessa dags“.
28

 Draugasagan er greinilega hluti af 

menningararfinum og ber okkur að viðhalda honum að einhverju marki, og telja sumir að við 

gerum það ósjálfrátt. Draugasagan er til dægrastyttinga eins og aðrar sögur en hefur í för með 

sér mikla eftirvæntingu og hræðslu sem býr oft lengi í manni eftir söguna. Til að mynda hafa 

þeir sem alast upp við draugasögur oft verið hræddir við hið minnsta skrjáf í myrkinu og telja 

að þar sé draugur á ferð. Þrátt fyrir að sumir séu hræddir lengi á eftir, sækjast þeir í fleiri 

sögur sem hræða þá, á meðan aðrir kannski forðast að heyra draugasögur. 

Jón Hnefill Aðalsteinsson telur að kveikjan að draugasögum sé einhverskonar sögn um 

einhvern fyrirburð sem fellur að þekktu sagnamynstri og er gædd meira lífi og meiri hryllingi 

með tímanum. Menn sækjast í draugasögur til að fá spennu í líf sitt og meiri eftirvæntingu. 

Eins og Maria Tatar vill meina, má vera að forráðamenn hafi notfært sér þessar sögur til að 

hafa stjórn á börnum og halda þeim innan marka, þ.e. með því að búa til skrímsli og óvættir til 

að hóta þeim með, hagi þau sér ekki vel.
29

 Til að mynda má nefna þjóðkvæðið Ókindina sem 

íslenskir foreldrar ógnuðu börnum sínum með, eða Grýlu. 

2.4 Hópamyndanir 

Allir tilheyra einhverjum hópi og flestir tilheyra meira að segja mörgum hópum. Þeir sem 

tilheyra hópi eru í honum til að samsama sig við þá sem eru í hópnum og á sama tíma að 

aðgreina sig frá öðrum hópum. Innan allra hópa eru einhverjar reglur sem allir meðlimir 

hópsins þekkja og fara eftir þegar þeir eru með hópnum. Oft eru ákveðnar hefðir og jafnvel 

málfar sem þrífst innan hópsins en skilst ekki utan hans, en með því má segja að hópurinn 

merki sig sem hóp. Allt það sem sameinar hópinn fellur undir rannsóknarsvið þjóðfræðinnar. 

Allir hópar hafa mikið þjóðfræðilegt efni sem þeir deila með hópfélögunum. Fyrsti hópurinn 

sem allir tilheyra er fjölskyldan, hversu stór eða smá hún er.  

Margir þjóðfræðingar hafa skoðað hópamyndanir, og þar á meðal fyrrnefndur Alan 

Dundes. Hann skrifaði greinina „Who are the folk?“, þar sem hann segir að hverjir tveir aðilar 

sem deila einhverjum sameiginlegum þætti sé hópur. Hópar geta verið til í öllum stærðum og 
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gerðum, allt frá tveimur einstaklingum og upp í heila þjóð.
30

 Bandaríski þjóðfræðingurinn 

Barre Toelken sem kennir við háskólann í Utah, tekur þetta skrefi lengra og segir að innan 

hvers hóps verði að vera einhvers konar virkni svo hópurinn dafni og ali upp fleiri meðlimi. 

Toelken talar einnig um tvenndir, sem eru mjög nánir tveggja manna hópar. Í tvennd eru bestu 

vinirnir sem vita allt hvor um annan og geta tengst vinaböndum þrátt fyrir að hittast ekki í 

einhver ár. Tvenndin er betur þekk undir hugtakinu dyad á ensku.
31

  

Hópar myndast á mismundandi hátt. Í bókinni Living Folklore telur Martha C. Sims, 

fyrirlesari við Ohio háskóla,  upp nokkrar tegundir hópamyndana. Fyrst er það nálægðin sem 

skapar hópinn; fólk kynnist vegna þess hve oft það hittist og vegna þess að það býr nálægt 

hvert öðru. Oft verða siðirnir því eins vegna búsetuskilyrðanna. Næsti hópur myndast vegna 

nauðsynja eða kringumstæðna. Dæmi um nauðsynjahóp sem allir eru í, er fjölskyldan. Fólk 

þarf að vera í þeim hópi og ræður ekki hvort það er í honum og getur í raun aldrei farið úr 

hópnum. Svonefndur kringumstæðnahópur getur verið hópurinn sem fólk fer í vegna 

skólagöngu eða einhverskonar vistunar. Hópar geta einnig myndast vegna tíðra samskipta. 

Fólk byrjar að kynnast og verður að lokum svo náið að það fer að móta sína eigin siði og 

venjur innan hópsins. Slíkur hópur þarf ekki að búa á einum stað, en deilir oftast einhverjum 

áhugamálum og markmiðum. Sértækari hópar af þessu tagi sameinast vegna einhverra 

hæfileika sem fólkið sækist eftir.
32

 Sem dæmi um það mætti nefna skátahreyfingar, þar sem 

menn læra að klifra, binda hnúta og fleira, og oft sækjast krakkar í að komast í skátana til þess 

að læra og ávinna sér ákveðna hæfni, eða til að nýta hæfileika. Margskonar siðir fylgja þeirri 

hæfni sem tengir stóra hópa, og litlir hópar myndast innan þessara hópa vegna sameiginlegra 

hæfileika og áhugamála. Svona verða vinnuhópar og bekkjarhópar til. Hóparnir byrja þannig 

oftast sem nándarhópar en minnka sig niður eftir sértækara vali. 

Hópar eru margs konar og við tilheyrum allskyns hópum og byrjum og hættum í hópum 

reglulega. Sumir hópar eru stórir, aðrir litlir, sumir krefjast þess að fólk skeri sig frá öðrum 

hópum og sé í einkennisbúningi. Ef engir hópar væru til væru engin samskipti og allir siðir og 

venjur myndu deyja út. Hópamyndanir eru því alls staðar þrátt fyrir að maður taki ekkert 

sérstaklega eftir þeim og allir eru í mun fleiri hópum en maður gerir sér grein fyrir. Maður 

skilgreinir sig líka eftir því hvar maður er. Til að mynda ef maður er í Reykjavík og býr í 

Vesturbæ, skilgreinir maður sig sem Vesturbæing. Ef maður fer til Akureyrar skilgreinir 
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maður sig sem Reykvíking og þar fram eftir götunum, því bæði tilheyrir maður hópnum 

Reykvíkingar sem og hópnum Vesturbæingar. 

 

 

  



19 

  3 Vettvangur sagna 

3.1 Skátahreyfingin 

Skátahreyfingin var stofnuð árið 1907 af Lord Baden Powell. Þetta var ungliðahreyfing fyrir 

drengi. Þeir áttu að læra að lifa með náttúrunni og að nýta sér alls kyns útivistartækni. Systir 

Powells, Agnes, stofnaði síðan stúlknahreyfingu 1909 og uxu þessar hreyfingar hratt og 

örugglega fyrstu árin. Íslendingar stofnuðu sína eigin skátahreyfingu þegar árið 1911, en þá 

kynnti Ingvar Ólafsson Íslendinga fyrir hreyfingunni eftir að hann hafði kynnst henni af eigin 

reynslu í Danmörku. Drengir voru lengi vel í miklum meirihluta í skátastarfi, bæði hérlendis 

og erlendis, þrátt fyrir að stúlkur hafi tekið þátt skömmu eftir að drengirnir byrjuðu. Fyrstu 

árin voru störf stráka og stelpna aðskilin, og eru það sums staðar enn. Nú til dags er börnunum 

kynjaskipt þar til þau komast á gagnfræðaaldurinn, nema félagar séu það fáir að það taki því 

ekki að skipta þeim í kynjaflokka.
33

  

Skátahreyfingin hefur dreift sér um nærri því allan heim. Til að mynda var árið 2007 

haldið alheimsmót. Alheimsmót eru reyndar haldin á fjögurra ára fresti fyrir 14–17 ára 

unglinga.
34

 Staðsetningin í hvert sinn er ákveðin af  World Organization of the Scout 

Movement (WOSM). Alheimsmótið árið 2007 var þó langstærst, en það var 21. alheimsmót 

skáta og var í leiðinni haldið upp á hundrað ára afmæli hreyfingarinnar. Það var haldið á 

Englandi og komu þá saman ríflega 38.000 frá 158 löndum út um allan heim. Gestir sem 

komu í dagsheimsókn voru um 50.000. þetta er næst stærsta mót sem skátahreyfingin hefur 

haldið. Það stærsta var haldið árið 1929 og þá voru þáttakendur í kringum 50.000. Staðsetning 

mótsins 2007 var valin vegna nándar við Brownsea Island en þar var fyrsta skátaútilegan 

haldin, og markar það upphaf skátastarfs. Mótið stóð í tólf daga, frá 27. júlí til 8. ágúst. Frá 

27. júlí til 1. ágúst voru tveir frá hverju landi látnir dvelja saman á eyjunni og læra að lifa 

saman án kynþáttamismunar og lifa saman sem ein heild án þess að tilheyra sömu þjóð eða 

trú.
35

 Næsta mót eftir var haldið í Svíðþjóð, sumarið 2011, og svo er stefnan sett á Japan 

sumarið 2015.
36

 

Skátahreyfingunni hefur stundum verið líkt við herþjálfun. Börnum er kennt að lifa af í 

náttúrunni og bjarga sér úr hættum, og lesa í umhverfið jafnt sem líkama sinn. Einnig voru 

skátadrengirnir notaðir sem hjálparhellur í báðum heimstyrjöldum, sem sendimenn og til að 
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kenna almenningi hvernig ætti að bregðast við sprengjuárás og jafnvel aftengja sprengjur, líkt 

og kom fram á samkomu íslenskra skáta í Þjóðskjalasafni Íslands þegar þeir afhentu gögn sín 

þangað. Powell var sjálfur mikills virtur innan hersins og þjónaði þar í mörg ár. Var honum 

líkt við Adolf Hitler og sagður vera á hans bandi, en Hitler lét stofna álíka ungliðahreyfingu 

fyrir nasistaflokkinn. Einnig var þeim líkt saman vegna notkunar á Swastika krossinum, sem 

Powell hafði notað sem merki innan skátahreyfingarinnar en lét þó hætta því um leið og hann 

sá hversu mikilvægt þetta merki var nasistaflokknum. Powell var þó mikill aðdáandi 

einræðisherrans Benitos Mussolini sem réði ríkjum á Ítalíu og aðhylltist fasisma.  

Eftir að Ingvar Ólafsson hafði kynnt skátahreyfinguna fyrir Íslendingum stofnuðu nokkrir 

drengja sem hann hafði haft í sveit Skátafélag Reykjavíkur, þann 2. nóvember 1912. Þeir 

vildu ólmir fá nafn á félagið sitt, en drengjaskátar erlendis kölluðu sig Scouts, sem merkir 

könnuður eða njósnari, en stelpur Guides. Þeir ákváðu að búa til nýtt íslenskt heiti og nota 

frummyndina frá ensku og kalla sig skáta. Það var Pálmi Pálsson yfirkennari í 

Menntaskólanum í Reykjavík sem valdi þetta orð og festist það vel í sessi. Fyrst um sinn voru 

drengir og stúlkur í aðskildum félögum en sameinuðust svo árið 1944 í Bandalag íslenskra 

skáta. Nú til dags eru þrjátíu virk skátafélög um allt land. Haldin eru landsmót skáta á þriggja 

ára fresti til skiptis á Úlfljótsvatni og Akureyri. Þá koma öll félögin og tjalda saman í heila 

viku. Minni mót eru svo haldin allt árið um kring, en þó mest á sumrin og eru einstök félög 

sem halda utan um þau. Til að mynda er Viðeyjarmót á hverju vori haldið í Viðey og sér 

skátafélagið Landnemar um mótið. Þangað er öllum boðið sem vilja taka þátt og hefur það 

verið vinsælt fyrir skáta á öllum aldri að hitta skáta úr öðrum félögum og mynda vinskap við 

börn úr öðrum landshlutum eða borgarhlutum. Alls kyns mót og námskeið eru svo í boði fyrir 

ákveðna aldurshópa svo að skátar geti kynnst og lært hver af öðrum. Skátastarf á Íslandi hefur 

blómstrað og allt er það að þakka frumkvöðlastarfi Powells og Ingvars.
37

  

3.2 Ferðalög 

Það skapast alltaf einstök stemning við það að fara í ferðalög. Hvert sem maður er að fara, 

hverjum sem maður fer með og hversu lengi sem maður verður í burtu. Til að mynda er 

vinsælt í skátastarfi að fara í margar ferðir, að minnsta kosti fjórar ferðir á vetri í flestum 

félögum. Fjöldi ferða getur farið eftir efnahagi en reynt er að halda kostnaði í lágmarki. Mörg 

félög hafa aðgang að sínum eigin skála en önnur þurfa að leigja skála frá öðrum. Mikill munur 

er á því að ferðast með fjölskyldu sinni eða með skátaflokknum sínum – þá sérstaklega ef 
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maður er í yngri flokkum starfsins og þekkir skátafélaga sína lítið. Ferðalögin eru tilvalinn 

vettvangur til að kynnast fólki. Einstök vinabönd geta orðið til í þessum ferðum sem endast 

fólki ævilangt.
38

  

Flestar skátaferðir eru farnar yfir helgi og ekki er farið langt frá heimabæ skátanna. Til að 

mynda fer skátafélagið Ægisbúar sem staðsettir eru í Vesturbæ Reykjavíkur oftast í sinn eigin 

skála sem liggur við rætur Bláfjalla. Sá skáli nefnist Arnarsetur og hefur verið vinsæll í 

gegnum tíðina, en er í viðgerð sem stendur. Skátafélagið Landnemar sem eru staðsettir í 

Hlíðahverfi Reykjavíkur fara í skálann sinn Þrymheim sem er staðsettur á Hellisheiðinni. Þrátt 

fyrir að ferðalagið út úr bænum taki ekki nema tæpa klukkustund í þessa tilteknu skála er 

umhverfið allt öðruvísi en í borginni. Til að mynda sér varla snjó á götum borgarinnar á 

veturna en um leið og komið er út fyrir bæjarmörkin getur allt verið á kafi í snjó. Þar gnæfa há 

fjöll yfir og sést ekki í næsta hús og varla göngufæri þangað hvort eð er. Einangrunin getur 

því verið mikil miðað við örtröð borgarinnar. 

Þar sem skálanir eru yfirleitt ekki svo langt í burtu eru foreldrar oft fengnir til að skutla 

börnum sínum þangað. Þá er reynt að sameinast í bíla til að spara bensín og minnka mengun. Í 

kjölfarið eru börnin öruggari með sig þar sem foreldrarnir treysta greinilega á foringjana, með 

því að skilja þau þar eftir. Að auki vita þau að foreldrarnir rata og eru fljótir að koma og sækja 

sig ef eitthvað stórvægilegt kemur upp á. Hins vegar á þetta ekki við ef um stærri ferðir er að 

ræða, til að mynda ef heilt félag ferðast saman. Þá er yfirleitt leigð rúta og farið í stærri skála, 

og þá er skálinn við Úlfljótsvatn vinsælastur. Þar koma margir saman og felst öryggið þá í að 

hafa fleiri foringja á svæðinu. Í minni útilegunum er oftast einn yfirforingi og kannski einn 

eða tveir undirforingjar. Í félagsútilegunum fara hins vegar allir foringjar félagsins og því í 

mörg hús að venda ef eitthvað bjátar á og fylgir því meira öryggi. Einnig er ekki langt að fara 

frá Úlfljótsvatni og til Reykjavíkur ef eitthvað kemur upp. Þar eru líka mun fleiri börn sem 

líta þar eftir og því fleiri foringjar til að leita trausts í, ef maður þekkir ekki alla í sínum flokki. 

Öryggi barnanna er alltaf í forgangi og þau ætti ekki að vanhaga um neitt. Þó gerast slysin 

þegar síst er búist við þeim. 

Eftir því sem skátarnir verða eldri verður þátttakan í útilegunum breytilegri og ábyrgðin 

eykst. Fyrst byrja þeir á að leysa þrautir og fara á milli pósta, þ.e. þrauta og verkefna sem eru 

staðsett á ýmsum stöðum á svæðinu, og vinna ýmisleg verkefni. Svo eru unglinarnir  látnir sjá 

um póstana og finna upp á þrautum eða verkefnum handa þeim yngri. Loks eru unglingarnir 
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látnir sjá um eldhúsið, hjálpa til við eldamennskuna og vaska upp eftir matinn. Þeir elstu sjá 

svo um heildarmyndina og skipulagið og passa að öllum líði vel og að allt fari vel fram. 

Traustið sem börnin fá er mikið og unnið er áfram með það eftir því sem þau eldast, enda er 

það markmið skátahreyfingarinnar að gera börn að sjálfstæðu og öruggu fólki.  

Lengstu ferðalög íslenskra skáta eru landsmótin sem um var rætt í kaflanum hér að 

framan. Þau eru haldin á þriggja ára fresti og standa yfir í eina viku í senn. Enn lengri mót eru 

svo alheimsmótin en þangað fara ekki allir íslenskir skátar. Aðeins ákveðinn aldurshópur er 

leyfður á alheimsmóti, en oft fara eldri skátar með sem starfsmenn eða foringjar. Á 

landsmótum eru krakkar allt frá tíu ára aldri og upp úr. Þeir yngri koma í heimsókn eða eru í 

fjölskyldubúðum sem hefur verið komið upp á mótssvæðinu. Þar eru oft fjölskyldur skátanna 

yfir alla vikuna, svo stutt er í aðstandendur ef eitthvað kemur upp á. Fyrir flesta eru þessi 

ferðalög skemmtileg lífsreynsla og eftirminnileg. „Ferðalögin móta ungdóminn“ er fleyg 

setning og á vel við í skátastarfi.
39

 

3.3 Skálalíf 

Á hinu mikla fjalllendi sem Ísland er eru margir fjallaskálar. Bæði eru þeir við fjallarætur og á 

fjallaleiðum. Margir þeirra skála sem skátarnir eiga eða leigja eru þó líka á láglendinu. Um 

nítján skátaskála er getið á heimasíðu Bandalags íslenskra skáta. Þar vantar þó Arnarsetur, 

skála Ægisbúa. Hins vegar eru þar skráð 30 félög. Tíu af þeim félögum eru í Reykjavík. Átta 

af þessum nítján skálum eru í eign þriggja félaga, þrír eru í umsjón Klakks (skátafélags á 

Akureyri), þrír í umsjón Kópa (skátafélags Kópavogs) og svo tveir í umsjón Skjöldunga 

(skátafélags Laugardalsins). Þar sem skátar eru svo hjálpsamir tvínóna þeir ekki við að leigja 

út sína skála. Mörg félög eru þó orðin það stór að fæstir skálarnir geti tekið við öllum. Félögin 

hafa þá tekið upp það ráð að leigja sumarbúðir, til dæmis hafa Ægisbúar oftar en einu sinni 

leigt Vindáshlíð í Hvalfirði, en það eru sumarbúðir á vegum KFUK. Svæðið á Úlfljótsvatni er 

hið stærsta á vegum skáta og rúmast þar enn flest félög en þétt er setið um skálana þar. Því 

eiga líklega flest félög sínar draugasögur um Úlfljótsvatn sem eru bara bundnar innan hópsins 

en ekki við staðinn sjálfan.
40

 

Skátar eru náttúruvinir og vilja vera nálægt náttúrunni. Erfitt getur verið að nálgast 

náttúruna í Reykjavík eða stærri bæjum landsins. Flestir skálarnir eru í dágóðri vegalengd frá 

næstu byggðum og því rólegra yfirbragð en annars staðar. Enginn skálanna er þó það 

afskekktur að ófært sé að honum nema þá lítinn hluta árs. Skátaskáli Kópa, skátafélagsins í 
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Kópavogi, er við rætur Móskarðshnjúka og getur oft verið snúið að ná að skálanum á bíl yfir 

harðasta vetrartímann. Flestum skátum finnst gaman að ganga á fjöll og reyna á sig líkamlega 

og andlega við þá þraut. Þá er gott að skálinn sé þar nálægt svo auðvelt sé að snúa til baka og 

komast í hlýjan skálann og hvíla sig.  

Í skálunum myndast oft þægileg stemning, sérstaklega á kvöldin þegar allir grilla saman 

og spiluð eru spil og farið í leiki. Hápunktur kvöldsins er þó alltaf kvöldvakan sjálf, en hún 

verður útskýrð betur í næst kafla.  

Skálarnir eru oft litlir og hafa stór svefnloft en engin herbergi. Það þéttir hópinn að allir 

skuli sofa á dýnum inni í einu rými. Oft eru þó ákveðin foringjaherbergi, eða þá að 

foringjarnir sofa í öðru rými, og stundum í því rými sem kvöldvökurnar fara fram í. Ef slæmt 

veður gerist verða skálarnir oft eini staðurinn sem hægt er að vera á. Þá er gripið í spil og 

leikið saman innandyra, en þó er allt með öðrum hætti en á skátafundum inni í skátaheimili í 

þéttbýlinu. Þá er mikilvægt fyrir skátana að kunna að láta sér lynda við annað fólk. 

Í skátunum er það almenn stefna að hóparnir skilji við skálana eins og þeir vilja koma að 

þeim. Oft koma skátarnir þó ekki að þeim í besta standi en gera þá allt sem í þeirra valdi 

stendur til þess að skilja þá tandurhreina eftir. Þá verða allir eldri en þrettán ára að taka þátt í 

tiltektinni, því margar hendur vinna létt verk, en á meðan eru yngri skátarnir sendir út í leiki 

eða til að leysa verkefni utandyra. Allt er þrifið hátt og lágt og á bak við allt og undir öllu, en 

vegna vatnsleysis getur oft reynst erfitt að vaska upp leirtauið. Er þá oft brugðið á það ráð að 

nýta afgangsvatn; það er soðið og nýtt til hins ýtrasta án þess þó að borðbúnaðurinn sé 

skítugur eftir þvottinn. Hreinæti er dyggð á meðal skáta og annarra og er skátunum kennt að 

þrífa og taka til eftir sig. Sú þjálfun hefst þó ekki fyrr en á gagnfræðiskólaaldri, þ.e. þrettán 

ára og eldri. Stundum er haldin tjaldbúðaskoðun eða skálaskoðun þar sem foringjarnir ganga 

um svefnsvæðið og athuga hvort skátarnir gangi vel um. Þeir fá þó alltaf nokkurra mínútna 

fyrirvara og sá flokkur sem er ósnyrtilegastur fær skammarverðlaun en sá snyrtilegasti fær 

heiðursverðlaun. 

Vegna þess hve smáir skálarnir eru í raun er lítið einkalíf. Skátastarf er þó auðvitað 

félagsstarf og flestir vilja njóta þess að vera heila helgi með vinum sínum og kunningjum úr 

starfinu. Þetta er líklega eitt af því helsta sem skátastarfið hefur að bjóða umfram aðra 

félagsstarfsemi. Hvernig fólk kynnist í skátastarfi er öðruvísi en venjulega; hvernig fólk 

þekkist eftir að hafa hist einu sinni í viku í einn og hálfan tíma í senn er lítið, en eftir að hafa 

dvalið eina helgi í litlum skála saman í þrenglsum, borðað saman að minnsta kosti sjö 

máltíðir, leikið við hvert annað og reynt á sig í fjallgöngum eða erfiðri þraut þá myndast 

ákveðin bönd sem enginn getur rofið.  
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3.4 Kvöldvökur 

Kvöldvökur er einn stærsti viðburður skátaferða. Í helgarferðunum er yfirleitt stutt kvöldvaka 

á föstudagskvöldinu en aðalkvöldvakan er á laugardagskvöldinu. Þá eru oftast skemmtiatriði 

frá hverjum flokki fyrir sig og alls kyns sögur og leikrit. Á föstudeginum eru oft sagðar sögur 

til að hræða börnin og stundum eru þær sagðar eftir kvöldvökuna þegar börnin eru komin á 

sína dýnuna hver. Ekki voru það þó skátarnir sem fundu upp á kvöldvökunni. Kvöldvakan 

sjálf hefur tíðkast í ýmsu formi meðal mismunandi þjóða, og er m.a. dýrmætur 

menningararfur okkar Íslendinga, sem hefur væntanlega þrifist allt frá því að land byggðist. 

Kvöldvökur fyrri alda voru þó með öðru móti en þessar sem skátarnir eiga að venjast. 

Gömlu kvöldvökurnar áttu sér stað í torfbæjunum og þá sérstaklega í baðstofunni. 

Baðstofan var aðalíverustaður bæjarfólks á Íslandi, en hún fékk nafn sitt af því að þegar land 

byggðist var mun meira af byggingarefni og heitara loftslag en nú og því byggðu menn sér 

stórt baðherbergi þar sem fólk gat þvegið sér. Seinna kom svo í ljós að þetta var hlýjasta 

herbergið í húsinu og söfnuðust allir saman þar til að halda á sér hita. Á kvöldin var lítið hægt 

að vinna úti vegna myrkurs og kulda á veturna. Á sumrin var hins vegar unnið úti allar nætur, 

að minnsta kosti á meðan heyannir stóðu yfir.
41

 

Áður fyrr snerust kvöldvökurnar mjög um að kenna heimilisfólki guðsorðið og var það 

skylda að lesa það á hverju kvöldi. Þá var það yfirleitt einn sem las, oft húsbóndinn, og hinir 

hlustuðu. Ástæðan fyrir því að einungis einn las var vegna mikils skorts á ljósi. Oft var 

einungis einn lampi á hverju heimili og nauðsynlegt var að hafa lampann hjá lesaranum.
42

 Á 

meðan vann bæjarfólkið með eitthvað í höndunum sem heyrðist lítið í, til að mynda við 

prjónaskap eða útskurð. Eftir að guðsorðið hafði verið lesið, þó það væri ekki alltaf úr 

Biblíunni, var stundum sögustund. Þá kom að öðru heimilisfólki að láta ljós sitt skína og segja 

sögur. Stundum skiptist fólk á að segja sögur eða þá að einhver góður sagnamaður tók alfarið 

að sér að skemmta á kvöldvökunni.
43

 Nærri því alltaf þegar gesti bar að garði voru þeir beðnir 

um að segja sögur eða að segja frá ævintýrum sínum.
44

 Þetta kemur vel heim og saman við 

frásagnir þeirra Eggerts og Bjarna. 

Nútíma „kvöldvökur“ á heimilum eru með allt öðrum hætti en áður var. Fólk er nú með 

mun meira af ljósi á heimilinu og fjölbreyttara afþreyingarefni. Margar bækur eru til á flestum 

heimilum auk þess sem sjónvarp og útvarp hafa tekið yfir miðlun efnisins. Tæknin er meira að 
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segja komin svo langt að mörg íslensk heimili hafa nokkur sjónvörp og nokkrar tölvur. 

Fjölskyldan getur vel komið sér fyrir í stofunni á kvöldin og verið öll með sitt hvort 

afþreyingarefnið, eða þá að fólk getur eytt kvöldinu hvert í sínu herbergi með sitt efni þar 

inni.  

Skátakvöldvökurnar eru ekkert í líkindum við þessar nútíma kvöldvökur. Þó þær séu ekki 

eins og þær gömlu heldur, eru þær þó nær þeim í skyldleika. Þar er öll síma- og tölvunotkun 

bönnuð, nema hjá foringjum því þeir þurfa að geta náð sambandi út á við og við aðra foringja. 

Á skátakvöldvökunum er oft kveiktur smá varðeldur og sögur sagðar í kringum hann. Oft er 

jafnvel byrjað á leik þar sem endastöðin er eldstæðið. Þegar allir eru orðnir rólegir hefst 

kvöldvakan og allir eru sem dáleiddir að horfa á eldinn og hlusta á sögurnar sem sagðar eru. 

Þá er yfirleitt einn að tala og sá sér um kvöldvökuna. Þetta á oftast við um föstudagskvöldið 

en á laugardeginum er allt annað skipulag. Þá hafa flokkarnir undirbúið skemmtiatriði og 

mikið er af fjöldasöng. Þá er meira fjör en á föstudeginum og að lokum er oft haldinn stuttur 

dansleikur, sem er þó frekar nýtt af nálinni og á einungis við þegar margir eru samankomnir. 

Þessir dansleikir eru þá sérstaklega á landsmótum og félagsútilegum stærri félaga. 

Sögurnar sem sagðar eru í þessum ferðlögum eru aldrei eins. Eins og með sögur sem 

ganga í munnmælum þróast þær jafnt og þétt. Mörg félög halda hrekkjavökuútilegur og þá er 

hryllingurinn í hámarki, og verður stundum til þess að börnin hræðast. Oft er gerður leikur 

sem gengur út á það að finna innyfli úr norn og koma þeim saman eða finna líkamsparta og 

reyna að setja nornina saman til þess að hún kenni manni sögur eða láta hana gera eitthvað 

sérstakt. Þessir leikir fara alltaf fram á kvöldin þegar það er orðið vel dimmt til að auka á 

spenninginn eða hræðsluna. Fyrst þegar leikurinn er útskýrður er búin til hryllingssaga sem á 

að fleyta þátttakendum áfram í leiknum. Leikurinn ber litlu skátana um víðan völl og þar hitta 

þeir eldri skáta sem hafa klætt sig upp sem furðuverur og verða skátarnir þá stundum hræddir 

og neita að halda áfram. Þá er þeim stundum leyft að verða eftir hjá foringja og fara beint 

áfram; þeir sem klára leikinn verða þó sigri hrósandi því þeir unnu nornina í myrkrinu og 

vinna oft til einhverra lítilla verðlauna. Þessir leikir verða oft til þess að minningin verður 

skemmtileg og hægt er að státa sig af henni við skólafélagana, sem tóku ekki þátt. Það er 

foringjanna að passa upp á að hræðslan verði ekki að vondri lífsreynslu barnanna, heldur 

þroski þau. 

Leikirnir eru stór hluti af kvöldvökunni og eru notaðir til að þétta hópinn saman; 

hræðsluleikirnir geta einmitt verið góðir til þess. Þegar fólk er hrætt er það líklegra til að 

ganga þétt saman og hjálpast meira að en vanalega. Flest ráðabruggin eru búin til af foringjum 

og oft verður til hefð sem heldur velli meðal yngri skátanna þó að þeir eldri hafi gleymt henni. 
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Foringjarnir búa jafnvel til einhverja óvætti til að halda skátunum frá hættulegum stöðum. Til 

dæmis er sagt að bóndinn að Úlfljótsvatni sé skrattinn sjálfur og þaðan af verra og því eigi 

maður að forðast það eins og heitan eldinn að fara inn á túnin hans; annars gæti fólk átt von á 

illu. Þetta er vegna þess að ef allir skátarnir myndu leggja leið sína yfir tún bóndans myndu 

þeir trufla hestana, sem gengur auðvitað ekki þar sem sífelld umferð af skátum er á 

Úlfljótsvatni allt árið um kring. 

Kvöldvökurnar gegna mikilvægu hlutverki á ferðalögunum. Þó að dagskráin yfir daginn 

geti verið skemmtileg og erfið er það kvöldvakan sem á hug og hjarta skátanna. Á laugardegi 

helgarferðanna fer oft stór hluti dagsins í að velja búninga og æfa skemmtiatriði kvöldsins. 

Eftir kvöldvökuna er svo alltaf svolítið kvöldkaffi með heitu kakói og kexi fyrir skátana áður 

en þeir fara að sofa. Foringjarnir vaka oft lengur og nota nóttina í að hanga saman, því þá 

þurfa þeir ekki að hafa áhyggjur af börnunum. Þá koma oft fram hryllilegustu sögurnar sem 

hafa verið ýktar svo að um munar og eru oft ekki við hæfi barna, líkt eins og margar sögur 

voru áður fyrr, eða áður en sagnamennskan og ævintýrin færðust yfir í barnaherbergið, eins og 

getið var um í upphafi ritgerðarinnar. Næturnar eru líka notaðar til að spila og spjalla.  

Vegna þess að kvöldvökur eru haldnar á kvöldin og í myrkrinu skerpir það á öllum 

skilningarvitum. Vegna þess að það er orðið dimmt eru meiri líkur á því að einhvað óvænt sé 

á kreiki. Fólk sér ekki eins langt fram fyrir sig og getur ímyndað sér hvað býr í myrkrinu.
45

 

Sumir eru farnir að sofa og því er minni gæsla en vanalega. Þetta á ekki einungis við um 

kvöldvökur skátanna heldur einnig um hinar gömlu kvöldvökur í baðstofunum. Þá var meira 

að segja ennþá dimmara, því að núna eru mun fleiri ljós en áður var. En skátarnir finna fyrir 

því hversu litlir þeir eru í tilverunni þegar farið er út úr bænum og frá öllum ljósastaurum 

þéttbýlisins og í dimmu óbyggðarinnar. Ef skátarnir hræðast myrkrið um of sýna foringjarnir 

þeim oft hvernig hægt er að venjast því. Þá láta foringjarnir börnin prófa að slökkva á 

vasaljósunum og horfa á tunglið og stjörnurnar, ef það er stjörnubjart, og nýta sér alla þá birtu 

sem stafar þaðan. Við það venjast börn myrkrinu fljótt og fara að sjá meira og meira af 

umhverfinu.  
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4 Kvöldvökur skáta og háttatími 

Eftir að hafa útbúið spurningalista og sent út til flestra skáta sem eru sextán ára og eldri hafa 

mér borist nokkur svör. Spurningarnar voru aðeins tíu talsins og sneru um sögurnar og 

stemninguna á kvöldvökunum. Fimmtán svör bárust frá fimm körlum og tíu konum, og er 

áhugavert að sjá að tveir þriðju svarenda eru kvenkyns. Flestir voru á aldrinum 20-30 ára, alls 

níu svarendur. Fimm voru eldri en 30 ára en aðeins einn á aldrinum sextán til tuttugu. 

Ástæðan fyrir því að flestir svarendur voru á milli tvítugs og þrítugs gæti stafað af því að ég er 

á þeim aldri sjálf og flestir vinir mínir líka.   

Flestir aðspurðra sögðu frá því að þær sögur sem nutu mestra vinsælda hafi oftar en ekki 

fjallað um eitthvað sem átti að hafa gerst í nágrenni við gististaðinn, þ.e. hjá skálanum eða 

tjaldsvæðinu. Það jók stemninguna og gerði sögurnar trúverðugri, sér í lagi þegar komið var 

kvöld og langt í þéttbýlið. Flestir svöruðu þó að drauga- eða hryllingssögurnar hafi frekar 

verið sagðar þegar þeir voru komnir í háttinn frekar en á kvöldvökunum sjálfum. Á þeim hafi 

hins vegar verið „hressari“ sögur og krakkarnir sjálfir með skemmtiatriði. 

Mikið er um að hver skáli eða hvert tjaldstæði eigi sér ákveðna sögu og oft fylgir honum 

eins og einn draugur eða ein óvættur. Til að mynda er fræg saga meðal Ægisbúa, skátafélags 

Vesturbæinga, um Viktor nokkurn Hansen. Viktor á að ganga aftur við rætur Bláfjalla, en þar 

er Arnarsetur, skáli Ægisbúa, staðsettur. Sagan segir samkvæmt tölvupósti sem var send eftir 

könnunina:
46

 

 

3 vinir fóru saman á rjúpnaskytterý. Einn þeirra hét Viktor. Svaf alltaf á 

sama stað í skálnum [svo], undir 7. þyli [svo], sem er beint á móti stiganum 

þegar maður kemur upp á svefnloftið. Þeir fóru sem sagt að skjóta rjúpur og 

hættu sér langt upp á heiðina. Það kom þoka og strákarnir tveir týndu Viktori 

og fundu hann ekkki [svo], aftur hvernig sem þeir leituðu. Þeir gerðu þá ráð 

fyrir að hann myndi rata aftur í skálann og sneru við. Um nóttina heyra þeir 

bankað á skáladyrnar. Og þeir líta út en þar sem enginn á ferli. Svo þeir fara 

aftur að sofa. Stuttu seinna heyra þeir aftur bankað og kíkja út, en þar er 

enginn.  Í þriðja skipti var bankað og nú er strákunum hætt að standa á sama 

og fara ekki til dyra og þá er bankað enn fastar og þeir kíkja út. Og þar liggur 

Viktor látinn. Að [svo] einhverri ástæðu ákveða þeir að bíða með að fara 

með líkið í bæinn til morguns en þegar þeir vöknuðu um morguninn var líkið 

horfið og hefur hvergi fundist síðan hvernig sem leitað er. Og eru litlir skátar 

hvattir til að leita að Viktori í hrauninu. En þess má geta að hver sá sem sefur 

undir 7. þyli dettur illa niður stigann og er því lagt bann við að skátar sofi þar 

sé pláss annarsstaðar í skálnum [svo].
47
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Þessi saga er eins og áður kom fram mjög vel þekkt meðal Arnarsetursfara og gæti vel verið 

byggð á sönnum atburðum, því sá sem reisti skálann var enginn annar en Agnar Kofoed-

Hansen, fyrrverandi flugmálastjóri. Því má vera að Viktor hafi verið skyldur Agnari og fengið 

skálann lánaðan. Skálinn var hins vegar reistur fyrst sem skíðaskáli en ekki skátaskáli. Þetta er 

því staðbundin sögn, því hún á rætur að rekja til svæðisins sem skálinn er á, og er auk þess 

samtímaleg þar sem þeir félagar voru á rjúpnaskytteríi. Einnig væri hægt að flokka sögnina 

sem viðvörunarsögu, þar sem blátt bann er lagt við því að sofa undir sjöunda þili vegna 

Viktors, en ástæðan fyrir því er líklega sú að auðvelt er að renna niður stigann í sleipum 

svefnpoka, en sjöunda þilið liggur einmitt næst stiganum.  

Fleiri draugar herja á aðra skátaskála og eru fæstir skálar sem hafa enga sögu. Oft hafa 

þessar sögur sem tengdar eru ákveðnu svæði sannsögulegan kjarna, en hafa þó tekið 

breytingum með tíð og tíma, eins og flökkusagna er eðli. Annars eru margar sögurnar spunnar 

upp jafnt og þétt. Skátaforingjarnir nýta sér tilbúnar óvættir til að halda skátunum frá 

tilteknum svæðum eða til að auka á spennu í leikjunum. Til að mynda voru skátar sem gistu í 

Arnarsetri stundum sendir út til að leita að líki Viktors, og vakti það þá mikla hræðslu enda 

fór leikurinn oftast fram á kvöldin þegar það var orðið dimmt. Voru þá foringjarnir stundum 

búnir að útbúa einhverskonar dúkku og fela hana í nágrenninu, eða þá að þeir lágu sjálfir í 

felum til að bregða skátunum. 

Með þessum hætti eru skátarnir stundum sendir út á kvöldin og látnir leita að líki, norn 

eða jafnvel líffærum. Eðlilega geta börnin orðið hrædd og leita þá huggunar til foringjanna, og 

má þá spyrja sig hvort hryllingurinn, eða hræðsluþátturinn, geti verið notaður sem stjórntæki; 

hvort foringjarnir séu þá í raun að nýta sér tæknina sem Maria Tatar lýsir í bók sinni Off with 

their heads og fjallað var um í kafla 2.3. Sú tækni virkar þannig að börnin eru hrædd þannig 

að þau geri ekki það sem er bannað eða hættulegt. 

Í lok þeirra sagna sem sagðar eru – eða leiknar eru – eru skátarnir oft róaðir niður. Til að 

mynda í þeim leikjum þar sem þeir eru sendir út í leit að líkamspörtum eða líffærum, þá er oft 

kveikt í eftirlíkingunum eða álögum aflétt eða því öðru sem það illa átti að gera áður en 

skátarnir fara að sofa; hræðslan er þá notuð sem eins konar drifkraftur til að klára leikinn og fá 

skátana til að losa sig við það illa afl sem er á eftir þeim. Ef einhverjir í hópnum voru mjög 

viðkvæmir voru sögurnar gerðar fyndnari og stemningin þar með léttari. Fólk er yfirleitt ekki 

mjög hrætt við það sem það hlær að, og með hlátrinum kemst það yfir hræðsluna. Þeir 

viðkvæmustu geta líka fengið að sleppa leikjunum ef þeir treystu sér ekki í þá. Þeir fengu þá 

að vera hjá foringjunum sem stóðu á bak við leikinn og sjá hvernig þetta virkaði og að það 

væri ekki satt sem félögum þeirra var sagt um norninar og draugana. 
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Einn svarenda, kona, lýsir því að sögurnar á kvöldvökunum hafi verið fallegar og borið í 

sér boðskap um góðmennsku og vináttu; hryllingssögurnar hafi hins vegar ekki komið fyrr en 

allir voru komnir í háttinn. Þá rifjar hún upp sögu sem hún segist hafa heyrt á Akureyri um 

pöddur sem áttu það til að éta skátafætur sem sváfu vært í svefnpokum sínum. Sú saga hefur 

vafalaust vakið upp dálitla spennu þegar skátarnir gistu í svefnpokum sínum á nýjum stað. Þar 

sem þau þekktu ekki staðhætti fullkomlega á Akureyri gæti vel verið að þessar pöddur væru 

til þar. Hún segir þó að hræðslan hafi ekki grafið sig neitt djúpt eftir á að hyggja, en staðfestir 

að myrkrið hafi haft mikil áhrif á ímyndunaraflið.
48

 Með því að segja söguna þegar allt er 

orðið dimmt og það eina sem eftir er af dagsskránni er svefninn er ekki ýkja margt annað sem 

maður hugsar um en söguna sem er nýbúið að segja.
49

 Sagan um pöddurnar er dæmigerð 

flökkusögn, eins og t.d. sú sem gengur um asísku veitingastaðina. Fólk er hrætt við það sem er 

nýtt og framandi og veit ekki hvað gæti legið að baki sagnanna. 

Annar svarenda segir sérstaklega frá því hvernig sumir foringjar flétta náttúruöflin inn í 

sögurnar. Til að mynda þegar mikill stormur og óveður geysa fyrir utan og skálinn skelfur 

allur verður hræðslan ennþá meiri og hægt er að nýta sér þessi utanaðkomandi öfl og spinna í 

kringum þau sögu, um að þetta gæti verið hinn illi draugur sem sé að refsa þeim eða eitthvað 

álíka. Hann greinir líka frá einni æsispennandi draugasögu sem á að hafa gerst hjá 

skátaskálanum Þrymheimi. Sá skáli er í eign skátafélagsins Landnema sem er staðsett í 

Hlíðahverfi í Reykjavík, en skálinn er hins vegar staðsettur á Hellisheiðinni. Eitt sinn er þar 

skátaflokkur sem verður var við flugslys. Skátarnir hringja auðvitað strax á neyðarhjálp og 

finna á slysstaðnum mann og taka hann inn í skálann. Þeir vita að annar maður var með 

honum í flugvélinni og ákveða því að bíða til morguns ef ske kynni hinn maðurinn kæmi í 

leitirnar. Þegar þeir hafa dregið fyrir gluggana og eru að fara að sofa sjá þeir skugga af manni 

ganga framhjá þremur gluggum á leið til hurðarinnar. Síðan heyrist bankað. Þeir fara til dyra 

en þar er engan að sjá. Þeir verða forviða á þessu en geta ekkert gert.  

Nokkrum árum seinna eru skátar að fara heim úr útilegu og aðeins tveir foringjar eru eftir 

í skálanum að þrífa. Þá sjá þeir mann ganga framhjá þessum þremur gluggum á leið til 

hurðarinnar og aftur heyrist bank. Þegar þeir fara til dyra er það saman sagan; enginn stendur 

þar fyrir utan. Annað tilbrigði af þessari sögu barst mér frá eldri konu, sem segir frá því að 

daginn eftir hafi frosin hönd verið eftir á hurðarhúninum og maðurinn gangi aftur til að leita 

handarinnar. Eitt sinn hafði hún verið foringi sem hafði sagt þessa sögu og segir hún að þá 
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hafi hönd birst fyrir utan (af öðrum foringja). Við þetta hafi mörg börnin nærri því tryllst úr 

hræðslu og það hefði tekið langan tíma að róa þau niður.  

Sagan af týnda flugmanninum er í raun ekki svo ólík sögunni af Viktori Hansen. 

Sögurnar gerast í sitthvorum skálanum en sama minnið kemur fyrir, þ.e. að bankað sé á 

hurðina en að enginn sé þó fyrir utan þegar opnað er. Einnig felur sagan í sér minnið um 

einhvern sem hverfur úr umhverfinu, hvernig menn týnast í náttúrunni, og að skátarnir geti átt 

von á því að einhver sé að koma aftur í skálann til þeirra. Þessi saga er auðvitað staðbundin 

sögn, líkt og sagan af Viktori. Einnig er hún fremur nútímaleg, þar sem talað eru um 

flugvélar. Upphaflega hefur sögnin verið reynslusögn, þar sem fyrsta atvikið gerist þegar 

skátar eru á staðnum, þ.e. þeir sem segja frá. Þegar sagan er sögð er örugglega talað um skáta 

sem eru vinsælir í félaginu og allir þekkja svo hún verði trúverðugari. Sá sem segir söguna 

greinir frá því að hræðslan hafi verið mikil og að fólk hafi ekki þorðað að fara út að gera 

þarfir sínar. Finnst honum hræðsluþátturinn í sögunum mjög mikilvægur og telur að hann hafi 

þjappað hópnum saman, sér í lagi ef hópurinn var af báðum kynjum. Telur hann þá jafnframt 

að stelpurnar hafi viljað láta strákana passa sig.  

Eitt dæmi um það hve foringjar geta verið óprúttnir er saga sem fjallar einnig um 

skátaskálann Þrymheim, sem er í eigu Landnema. Þeir sögðu skátunum sínum að það byggi 

maður á þakinu sem horfði á mann þegar maður fær út að gera þarfir sínar og kíkti einnig inn 

um gluggana þegar honum leiddist. Í fyrstu voru skátarnir hræddir við að fara út að pissa en 

fóru með tímanum að hlæja að þessu og er þetta orðinn þekktur brandari innan skátafélagsins.  

Heimildarmaður sagnarinnar taldi að sögurnar sem fjölluðu um umhverfi skátanna í það og 

það skiptið væri mjög mikilvægt. Það gerði þær trúverðugri og skemmtilegra að skoða svæðið 

í dagsbirtunni eftir hryllingssögur næturinnar.
50

 

Enn önnur saga um menn sem banka á útihurð skála er tengd skátaskálanum Þríhyrningi, 

sem er staðsettur við Sleggjubeinsskarð hjá Hellisheiðarvirkjun. Skálinn er reyndar í 

niðurníðslu eftir að borhola var gerð í nágrenninu og kýsill og brennisteinsgufur gjósa upp úr 

jörðinni allan sólarhringinn.  Þaðan segir einn svarenda frá þessari sögu:  

Einu sinni var skátaflokkur í skálanum og úti var mjög slæmt veður, mikill 

vindur og skafrenningur. Um miðja nóttina er bankað mjög fast á hurðina. 

Allir vakna en eru mjög skelkaðir í þessu vonda veðri og algjöru myrkri og 

ákveða að þetta hafi bara verið vindurinn að berja skálan [svo] til eða að 

hann hafi feikt einhverju um koll. Stuttu síðar heyrist þetta aftur og mikið 

krafs fylgir með en skelkaður flokkurinn sannfærir sig um að þetta sé ekkert 

og heldur áfram að sofa. Morguninn eftir er veðrinu búið að slota og það 

hefur birt til. Þegar að fólkið fer út þá finna þeir mann úti á palli sem hefði 
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orðið úti um nótina [svo] við það að reyna að komast inn til þeirra. Það er 

hægt enn að sjá krafsið við hliðina á útidyrahurðinni á skálanum. Þegar að 

skátaflokkar gista þarna í vondum veðrum á að heyrast bankað einu sinni á 

hurðina um nóttina og einnig krafsað. Ég veit ekki hvað gerist ef að maður 

fer og opnar hurðina en morgnanna eftir svona nætur hefur bættst [svo] við 

krafsið hjá hurðinni.
51

 

 

Þær sögur sem fela í sér hljóð eða bank á hurðir eru greinilega mjög vinsælar og lýsa 

hræðslunni fyrir því að einhver ókunnugur komi án þess að vera boðið. Þær lýsa hræðslu 

okkar við hið óþekkta og bankið eða krafsið færir sögnina nær áheyrendum. Flestir verða því 

smeykir við að opna fyrir ókunnugum, rétt eins og í ævintýrinu af úlfinum og kiðlingunum sjö 

sem voru skildir eftir einir heima og lesa má um í safni Grimmsbræðra. Einangrun skálanna 

gerir það að verkum að menn búast ekki við gestum, og því er alltaf hætta á að hljóð af manna 

völdum séu annað hvort hunsuð eða túlkuð sem eitthvað óeðlilegt. Minnið um krafsið á 

hurðina getur líka verið leið fólks til að útskýra skemmdir á hurðinni, sem gæti í þessu tilviki 

stafað af brennisteini og kýsli. Þetta er því dæmigerð flökkusögn sem reynt er að gera 

trúanlegri með því að nota umhverfið. 

Annar svarendanna, kona, segir frá því að hún hafi skáldað sögurnar upp á staðnum og að 

mun betra og auðveldara hafi verið að semja sögur um umhverfið hjá skálunum sem voru allir 

fjarri þéttbýli, því margt býr í náttúrunni. Hún segir einnig að sögurnar hafi mikið verið valdar 

eftir því hverjir voru á staðnum og á hvaða aldri. Meiri hryllingur var borinn á borð fyrir þau 

eldri en þau yngri. Þeir sem hræddastir voru, voru teknir úr hópnum og jafnvel látnir hjálpa til 

við að leika draugaganginn í húsinu. Krökkunum sem voru eftir var hins vegar sagt að hinn 

hefði þurft að fara heim vegna hræðslu. Það espaði krakkana því oft upp, því í hennar 

minningum eru sögurnar sagðar þegar allir eru komnir í bólið.  

Vegna þess hve lítið skátasamfélagið er á Íslandi, sér í lagi hjá þeim skátum sem eru eldri 

en sextán ára, þá eru flestir vaxnir upp úr þessu tómstundarstarfi. Þá sameinast skátarnir sem 

eftir eru á svipuðum aldri við jafnaldra skáta úr öðrum félögum. Loks verður aldursbilið meira 

og meira eftir því sem skátarnir eldast. Þeir sem eru orðnir eldri en tvítugir eru orðnir 

fullgildir foringjar og eru þá komnir í skátaflokk með öllum sem eldri eru í félaginu. Þannig 

þekkjast flestir skátar þrátt fyrir að vera ekki í sama félagi, enda eru þeir saman í útilegum og 

hjálpast að við að halda skátamót. Þess vegna er búist við að þeir sem eru enn skátar eftir 

tvítugsaldurinn þekki allar helstu sögurnar og lögin og hafi farið í helstu skálana. Flestir sem 
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svöruðu könnuninni koma því oft með eins konar stikkorð og nefna sögurnar jafnvel aðeins í 

einu orði og er það nóg fyrir flesta til að rifja upp vinsælustu sögurnar innan skátageirans.  

Með því að nota umhverfið sem aðalgrunn sagnanna hljóma þær líklegri. Sumir skálar 

eru ekki svo langt frá þéttbýlinu að hægt er að komast þangað auðveldlega og því er auðvelt 

fyrir strokufanga eða geðsjúka flóttamenn að leita þar skjóls. Þó það gerist nú eiginlega aldrei 

gæti það auðvitað gerst, en varla án þess að skátunum væri gert viðvart og líklega bannað að 

fara í skálann ef virkileg hætta stafaði af. Líklega hugsa yngri skátar ekki um fréttirnar af 

fjöldamorðingjanum sem gangi laus eða geðsjúka manninn sem strauk fyrir tveimur dögum. 

Til er saga um mann sem braust inn í einn skátaskálann í nánd við Hellisheiðina og hengdi sig 

þar í anddyrinu. Hann fannst ekki fyrr en tvær ungar stúlkur voru  á leiðinni í skálann í 

skátaferð. Þetta olli að sjálfsögðu miklu uppnámi en ekki hefur enn myndast saga um að hann 

gangi aftur; líklega mun hún þó verða til með tímanum þegar lengra líður frá og áfallið 

stendur fólki ekki eins nærri og það gerir í dag. Þegar sú sögn kemst á kreik munu líklega 

margir telja hana  vera enn eina lyga- eða skemmtisöguna, því að sú er venjulega raunin; 

margar sagnir gætu þó vel verið byggðar á sannsögulegum atburðum. Raunveruleikatengin er 

einmitt eitt aðaleinkenni sagna og hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Hver kannast ekki við 

hryllingsmyndir þar sem vísvitandi er greint frá því í upphafi að sagan sé byggð á sönnum 

atburðum? Þetta væri ekki gert nema til að auka áhrif myndarinnar. 

Einn viðmælenda minna sagði mér sögu af stelpu sem á að hafa dáið í Dalakoti. Dalakot 

er í eigu skátafélagsins Hamars sem er í Grafarvogi. Dalakot stendur ásamt fleiri skálum 

sunnanmegin í Hveradalabrekku við Hellisheiði. Stelpan á að hafa dáið í koju inni í 

foringjaherberginu, en þeir eiga oft sérherbergi inni í skálunum, þótt þau séu sjaldnast í 

notkun. Stúlka þessi leyfir víst engum að hvílast í sinni koju né í herberginu sjálfu og hafa 

foringjarnir flestir flutt sig annað. Sagt er að hún gangi aftur í skálanum og þyki gaman að 

skella hurðum og vera með læti þegar aðrir eru viðstaddir og reyni hún þá að hræða úr þeim 

líftóruna.
52

 Í Arnarsetri við Bláfjöll er svipuð saga í gangi, en enginn veit hver það er sem á 

það til að trufla þá sem gista í foringjaherberginu og því gista allir foringjar í stofunni. 

Ástæðan gæti verið sú að foringjaherbergið þar er illa einangrað og í slæmu ástandi og því 

ekki sniðugt að sofa þar lengi. Einnig er áþekk saga sem gengur um í Væringjaskálanum. 

Væringjaskálinn var staðsettur í Lækjarbotnum en er nú á Árbæjarsafni. Þar á ungur piltur að 

hafa látist í ákveðinni koju og eftir það var engum öðrum vært að sofa þar.
53

 Þessar sagnir eru 
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allar það svipaðar að það mætti tala um eina sögn í grunninn. Hún er tímalaus enda til 

heilmargar sögur um drauga sem ganga aftur og hrella þá sem vilja sofa í rúminu þeirra. Hún 

er gerð trúlegri í hvert sinn sem hún er sögð með því að staðfæra atburðinn yfir á skálann sem 

dvalið er í í það skiptið. 

Flestir skátaforingjar eru góðhjartaðir og finnst vinna sín skemmtileg, enda væru þeir 

varla að þessu annars. Þeirra vinna felst í því að kenna krökkum að tjá sig og sýna þeim 

hvernig er hægt að lifa í náttúrunni. Því láta foringjarnir skátana fá verkefni sem skora á þau. 

Smá hræðsla eykur hjartastyrk þeirra og kennir þeim að lifa með óttanum og takast á við 

hann. Loks komast börnin að því að ekkert er á bak við þessar sögur og hlæja að þeim. Þá eru 

þau búin að yfirstíga óttann að mestu leyti. 

Fjöldamargar sögur eru til úr Þrymheimi og þaðan bárust tvær heldur skuggalegar. Önnur 

þeirra er þó hryllilegri og er á þessa leið:  

Á einum vegg í svefnsalnum er gat sem að liggur í háaloftið, þetta er ekki 

einhvað pínulítið gat, þetta er ekki alveg kringlótt en svona ca eins og 

hringur með 15 cm þvermál. Stundum á kvöldin þegar að það er svolítið 

rökkur inni í svefnsalnum, segist fólk geta svarið fyrir það að hafa séð auga 

gægjast í gegnum gatið í eitt augnablik og svo hafi það horfið. Þetta á að 

vera stelpan uppi á háaloftinu, hún hefur ekki valdið neinum ursla eða látum 

en þá, ekki nema bara til að láta fólk efast um hvað það sá.
54

 

 

Þetta er í sjálfu sér ekki draugasaga en hægt er að spinna sögur út frá þessu broti. Auðvitað 

getur fólk orðið hrætt, vitandi að það gæti mögulega séð eitt auga gægjast út um opið. Hin 

sagan sem barst frá Þrymheimi er sem fyrr segir ekki eins hryllileg en fólk er misundirbúið 

fyrir möguleikanum á draugagangi og þessi draugur gæti virkað ógnvekjandi fyrir gesti 

Þrymheims:  

Úti í skíðageymslu á sagarmorðinginn að hafa aðsetur. Þó svo að hann sé 

kallaður sagarmorðinginn, þá hefur hann ekki myrt neinn að mér vitandi, og 

reyndar veit ég ekki til þess að neinn hafi dáið í skálanum. En hins vegar 

gerist það stundum þegar maður er að fara að sofa að maður heirir eins og 

smá umgang í skíðageymslunni, ekki nein læti, bara eins og það sé einhver 

að ganga þar og saga eldivið, löturhægt.
55

 

 

Eins og hér má sjá er þessi saga ekki eins ógnvekjandi og sú hér fyrir framan, þótt auðvitað sé 

hryllilegt að hugsa til þess að einhver morðingi sé að dunda sér í geymslunni. Báðar sagnirnar  

eru tímalausar en vel tengdar við skálann og því trúlegri en ella. Enginn boðskapur er í 

þessum sögum og ekki er verið að reyna að kenna skátunum eitthvað um öryggi þeirra.  
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Það kom mér mikið á óvart þegar ég fór að grennslast fyrir um draugasögur meðal skáta 

hversu margir hafa engan áhuga á þeim og segjast jafnvel ekki kunna eða muna eftir neinum 

sögum. Svo þegar maður nefnir til dæmis Viktor Hansen eða stelpuna í Dalakoti, þá hafa allir 

heyrt þær sögur en treysta sér ekki til að endurflytja þær inn á upptöku. Margir foringjar hafa 

engan áhuga á að hræða börnin eða sjálfa sig og taka því ekki þátt í því að segja sögurnar. 

Krakkarnir hafa þó alltaf jafn gaman að þeim ferðalögum þar sem bara skemmtisögur og 

leikrit eru flutt. Allar útilegur hjá skátunum þjappa krökkunum saman. Bara það eitt að búa 

saman í skála eða í tjaldbúðum yfir eina helgi gerir mikið fyrir félagsandann. Með því að bæta 

hræðsluþættinum þarna inn er gert meira fyrir hópinn að mínu mati, þar sem krakkarnir eru 

hræðast og hópa sig þá frekar saman til að öðlast meira traust hvert frá öðru. 

Stundum nota foringjar efnivið í hryllingssögurnar úr einhverjum vinsælum kvikmyndum 

eða úr einhverjum miðli. Til að mynda greinir einn svarenda minna frá því að hún hafi farið í 

sjóræningjaleik á Úlfljótsvatni skömmu eftir að sjóræningjamyndir urðu vinsælar. Svarandinn 

var í skátafélaginu Ægisbúum en þeir halda á hverju vori þriggja daga skátamót á 

Úlfljótsvatni sem þeir kalla Pirates of Lake Ugly Wolf. Þessi hefð kom ekki upp fyrr en eftir 

að sjóræningjamyndir fengu verðskuldaða athygli með Disney myndunum Pirates of the 

Caribbean. Vegna þess að þessar útilegur eru degi lengur en venjulega er einu kvöldi oft eitt í 

að horfa á eina af þessu myndum. Þá eru einnig flestir í félaginu búnir að útvega sér 

einhverskonar sjóræningjabúning og smíða sér sverð úr gömlum tjalddýnum. Nýttu 

foringjarnir þetta efni sér til halds og traust og sögðu sögur um sjóræningja sem gengu aftur á 

Úlfljótsvatni og notuðu alls kyns brellur til að auka á trúverðugleika sögunnar. Til að mynda 

segir heimildarmaður frá því að á hverjum sunnudegi á miðnætti mætti heyra þegar 

sjóræningjarnir láta einhvern ganga plankann, og er þá einhver við vatnið sem hendir 

einhverju ofan í með tilheyrandi látum og við það ærast skátarnir úr spenningi. Með því að 

nota hljóðbrellur, bæði með að henda einhverju í vatnið eða banka á glugga eða hurðir á 

tilskildum tíma, auka sagnamenn trúgildi sögunnar og fá áheyrendur til að lifa sig meira inn í 

atburðarásina. 

Margar af þeim sögum sem sagðar eru við skáta á kvöldvökum eða þegar þeir eru komnir 

ofan í svefnpokana sína eru skáldaðar á staðnum og gleymdar jafnóðum. Þær sem slá í gegn 

halda lífi og eru sagðar aftur og aftur. Merkilegt væri að skoða, ef til væru, upptökur af öllum 

þessum sögum sem hafa verið sagðar í öll þessi ár við alla þessa skáta. Margar sögurnar hafa 

eflaust verið hryllilegar en aðrar þeirra slappar eða jafnvel bara fyndnar. Aðaltilgangur 

sagnanna var að koma skátunum í ró og reyna að svæfa þá. Hræðsluáróðurinn var þó líka inni 

í myndinni og reynt að koma honum að án þess að skátarnir færu fram úr rúmunum sínum. 
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Margir hafa gleymt þeim sögum sem voru spunnar upp á staðnum en þær hafa greinilega 

ekki fest rætur í hópunum og lognast því út af. Þetta samsvarar kenningu Carls W. von Sydow 

um staðbrigði, eða ecotype/oikotype. Ef sagan nær ekki að dreifa sér og halda lífi þá hentar 

hún greinilega ekki hópnum. Þær sem voru mest spennandi fengu hins vegar að lifa áfram en 

stundum bara í minningunni hjá óvirkum hefðberum. Hinir virku segja söguna áfram á meðan 

hinir óvirku kunna þær, en deila þeim ekki með öðrum nema þegar gengið er á þá. Einn 

svarenda minna, kona, man ekki nákvæmlega eftir sögunum sínum en sú sem stendur henni 

næst er sagan af bóndanum á Úlfljótsvatni. Hann átti að hafa myrt alla fjölskyldu sína á 

hrottalegan hátt og tekið svo sitt eigið líf. Síðan á hann að ganga aftur með gasgrímu fyrir 

andlitinu og myrða þá sem á vegi hans verða. Af könnuninni að dæma lítur út fyrir að virkir 

sagnamenn meðal skáta séu fáir, a.m.k. miðað við þau svör sem bárust og fylgja hér að aftan. 

Óvirkir sagnaskátar hjálpa þó til ef þeir eru beðnir um það. 

Ein eldri kona sagðist eiga skátasögubók sem hún las úr fyrir sína sveit þegar þau voru á 

ferðalagi. Það voru alls kyns sögur um hversu hjálpsamir og góðir skátar voru. Ein af þeim 

sögum fjallaði um draug. Sagan, sem er skemmtisaga, en þó um draug, hafði einnig 

hræðsluþátt og fjallar um: 

... mann sem hafði skorið sig á púls og gekk síðan aftur. Síðan áreytti hann 

marga þar til hann hitti einn lítinn skátastrák sem spurði drauginn af hverju 

hann væri svo viðskotaillur og draugurinn svaraði „það vildi enginn gefa mér 

plástur eða binda um sárið“ 

Að sjálfsögðu batt litli skátastrákurinn um sárið á draugnum og þá hvarf 

hann fyrir fullt og allt.
56

 

 

Svona sögur kenna skátum hvernig á að vera hjálpsamur og kenna þeim einnig að takast á við 

hættuna. Strákurinn hefði getað flúið frá hinum viðskotailla draugi eins og hinir sem höfðu 

lent á vegi hans. Í stað þess valdi drengurinn að hjálpa draugnum og þannig endaði sagan á 

hinn besta veg. Þetta er í stuttu máli boðskapur skátahreyfingarinnar, enda hljómar skátaheitið 

svona: 

Ég lofa að gera það sem í mínu valdi stendur til þess; 

að gera skyldu mína við guð og ættjörðina, 

að hjálpa öðrum  

og að halda skátalögin.
57

 

 

Þetta þurfa skátar að fara með á hverjum skátafundi, þ.e. ef foringi þeirra heldur þeirri reglu í 

heiðri. Nokkrar deilur hafa spunnist út frá þessu heiti, vegna þess að minnst er á að gera 
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skyldu sína við Guð. Skátahreyfingin er ekki trúarlegs eðlis og bindur sig ekki við kristna 

trú.
58

 Þrátt fyrir það hefur þessu ekki enn verið breytt. Skátahreyfingin hefur verið á Íslandi í 

meira en 100 ár og er mjög fastheldin á siði sína og venjur. 
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5 Lokaorð 

 

Eftir að hafa skoðað sögu skáta og sagnaskemmtun þeirra hef ég lært mikið. Sögurnar sem 

sagðar eru meðal skáta eru mjög fjölbreytilegar. Margar þeirra fjalla þó um einhvern sem 

gengur aftur og oftast lést sá hinn sami í nálægð við tiltekinn skála. Nútímakvöldvökur hafa 

lítið verið skoðaðar, sem er annað en hægt er að segja um hina almennu kvöldvöku sem 

tíðkaðist í torfbæjum á Íslandi á fyrri öldum. Þær kvöldvökur sem haldnar eru nú á tímum eru 

oftast á vegum félagasamtaka sem fara í helgarferðir eða lengri ferðir. Þá er tilvalið að eyða 

kvöldstundinni saman og sýna leikrit eða segja sögur og jafnvel syngja saman. Gömlu 

kvöldvökurnar snerust um það að einn las eða kvað rímur fyrir fólkið á bænum; fyrst var alltaf 

lesið guðsorð en síðan var farið yfir í skemmtiefnið. Þá fengu sumir að spreyta sig í 

sagnamennsku, og sér í lagi ef gestir voru á bænum. Þá voru þeir heiðraðir með því að gefa 

þeim sagnastund. 

En eins og áður kom fram eru flestar þeirra sagna sem söfnuðust í könnuninni eins konar 

fabulat: flökkusagnir sem hafa flakkað víða, eins og talað var um í fyrsta kaflanum, og eru því 

ekki eins trúverðugar og ef þær væru memorat, eða reynslusagnir. Margar sögur sverja sig þó 

í ætt við reynslusagnir því skátarnir trúðu því vel að draugurinn hefði ásótt skálann sinn, enda 

segja reynslusagnir af reynslu fólks og liggja atburðinum nærri. Þetta eru sögurnar sem lifðu 

af vegna trúverðugleika síns. 

Flestir kannast við hugmyndina um draugahús; hús sem varla er vært í vegna 

draugagangs. Margir hafa gert sér í hugarlund mynd af dæmigerðu draugahúsi vegna 

hrylllingsmynda og sagna sem þeir hafa séð og heyrt. Hús geta t.d. fengið á sig þann stimpil 

að vera draugahús ef þau eru yfirgefin eða lenda í niðurníðslu. Flestir skátaskálanna sem 

frægustu sögurnar fjalla um hafa sinn draug sem ásækir skátana og fólkið sem þar gistir. Þrátt 

fyrir það halda skátarnir áfram að sækja í þessi hús. Góða umfjöllun um draugahús er hægt að 

finna í hinni góðu bók Haunting Experiences: Ghosts in Contemporary Folklore eftir Diana 

Goldstein, Sylvia Ann Grider og Jeannie Banks Thomas. Sú bók er ein af þeim nýjustu sem 

fjalla um draugasögur samtímans.
59

  

Eitt af því markverðasta sem kom út úr þeirri könnun sem lögð var fyrir skátana var 

hversu mikil áhrif umhverfið hafði á sögurnar. Allir fléttuðu einkennum staðarins inn í 

sögurnar til að gera þær trúverðugri. Einnig voru sögurnar fléttaðar inn í leiki og hræðslan 

notuð sem drifkraftur í leiknum. Allir sem treystu sér ekki í leikinn fengu þó að sitja hjá og 
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var útskýrt fyrir þeim að sagan væri ekki sönn. Þegar sögurnar voru farnar að færast út í öfgar 

var reynt að geyma leikinn svo að fleiri treystu sér í að taka þátt og yrðu ekki dauðskelkaðir af 

hræðslu. Það sem jók hins vegar mest á hræðsluna var auðvitað myrkrið. Nærri því um leið og 

komið er út úr þéttbýli á veturna skellur myrkrið á og er mest allan daginn og nóttina. Flest 

börn eru myrkfælin að einhverju marki og tekur þá nýtt umhverfi og svartara myrkur mikið á, 

sér í lagi ef fólk er á leiðinni að sigrast á sjóræningjum eða norn, eins og næturleikirnir ganga 

út á. 

Myrkrið getur verið hræðilegt, bæði fyrir börn sem og fullorðna. Maður sér ekki eins 

langt og venjulega og allt verður skrýtið í minni birtu. Þá fer ímyndunaraflið af stað og telur 

manni trú um að skrímsli gætu verið úti á höttunum á eftir manni. Þegar maður verður svona 

hræddur er gott að vera í góðra vina hópi sem heldur sig þétt saman og þar sem fólk passar 

upp á hvert annað. Myrkrið getur haldið áfram að vera ógnvekjandi fyrir fullorðna, en skátar 

leggja sitt af mörkum til að kenna skátum að læra á myrkrið og finna til öryggist í því.  

Lengri ferðalög gefa ekki endilega af sér fleiri drauga- eða hryllingssögur. Styttri ferðir 

eins og helgarferðir skapa betri stemningu fyrir hræðslu, því þá er styttra í að maður komist 

heim til fjölskyldunnar og í öryggið þar. Í lengri ferðum eru oftast nær stærri hópar 

samankomnir og því ekki eins mikil stemning fyrir samveru og nánum hræðslustundum. 

Flestir sem svöruðu því við hvaða markhóp drauga- eða hryllingssögurnar miðuðu, nefndu tíu 

til fjórtán ára aldur. Börn á þeim aldri eiga miklar breytingar í vændum. Líkami þeirra er að 

taka stakkaskiptum sem og allt líf þeirra. Skólinn verður erfiðari og breytingarnar á 

líkamanum gera lífið allt öðruvísi. Þá þurfa þeir að fara að takast á við hinar miklu hættur 

heimsins. Þá getur verið spennandi að reyna á hversu mikið maður þolir með því að heyra 

draugasögur og spreyta sig í hræðsluþolinu. Þessi ótti lýsir sér í því að unglingar sækja í að 

horfa á hryllingsmyndir og skiptast á hryllingssögum. Sumir vaxa upp úr þessu á meðan aðrir 

þrífast á þessu langt fram eftir aldri. 

Niðurstaða þeirrar rannsóknar sem hér var gerð er einfaldlega sú að skátar hafa fjörugt 

ímyndunarafl og nýta sér það í alls kyns leiki og sögur. Sögurnar lifa þó ekki allar lengi en 

þær eftirminnilegustu geta lifað í mörg ár og passa þær þá vel við það svæði sem þær tengjast. 

Til að mynda væri hægt að búa til sögu eins og söguna af Viktori Hansen og tengja hana við 

einhvern annan skála, en þá mættu þeir sem þangað fara ekki fara í Arnarsetur og heyra 

söguna þar. Þá gæti trúverðugleiki sögunnar farið fyrir bí og sagan horfið. Sagnamenn hafa 

ekki horfið, sem sést t.d. á því að margir þeirra blómstra á kvöldvökum skáta eða annarra 

félaga. Sagnamennskan hefur einfaldlega færst yfir á nýtt plan. Skátar og fleiri halda því 

vonandi áfram að semja sögur og flytja þær munnlega sín á milli. Eftir að hafa skoðað söfn 

samtímasagna, svo sem þeirra Brunvands, Klintbergs og Rakelar Pálsdóttur, þykir mér gaman 

að geta bætt efni þessarar rannsóknar við umræðuna, sem og nokkrum nýjum sögnum.  
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Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands:  

Svör við spurningaskrá 7. Kvöldvakan og hlutdeild heimilisins í íslensku þjóðaruppeldi. 
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Viðauki 1. 

Hér er könnunin birt í heild sinni. Í henni eru nokkur ensk hugtök, svo sem choice - single 

answer sem þýðir einfaldlega að það þurfi að velja úr möguleikunum sem eru í boði. Required 

þýðir að nauðsynlegt sé að svara þessari spurning. Respondents eru svarendur og er gefið upp 

hversu margir svöruðu hverri spurning sem og hversu margir slepptu henni, undir titlinum 

respondents who skipped this question. Annar möguleiki fyrir spurningu var open ended text -

essay sem þýddi að þá þurfa svarendur að skrifa svarið sjálfir niður í stað þess að velja úr 

valmöguleikum. Þessi texti var ekki sýnilegur svarendum, heldur aðeins ætlaður rannsakanda. 

Ekki var boðið upp á þýðingu yfir á önnur tungumál hvað þetta varðar. 

1.2 Könnunin 

1) Hvort ert þú? (Choice - Single answer) Required 

Karl: 5 (33%) 

Kona: 10 (67%)  

 

Total respondents 15 

Respondents who skipped this question 0 

2) Hversu gamall/gömul ert þú? (Choice - Single answer) Required 

Undir 16: 0 (0%) 

16-20: 1 (7%) 

20-30 9 (60%) 

30 eða eldri 5 (33%) 

 

Total respondents 15 

Respondents who skipped this question 0 

Kynjahlutfall 

Kona

Karl

Aldur 

Undir 16

16-20

20-30

30 eða eldri
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3) Hverjar eru helstu minningar þínar frá skátastarfi, segðu frá í stuttu máli? (Open ended text 

- Essay) | View 

Total respondents 15 

Respondents who skipped this question 0 

4) Hvernig sögur voru sagðar á kvöldvökum? Getur þú endursagt þær hér? Ef þú vilt segja 

sögurnar í heilu lagi er þér velkomið að senda þær til mín á netfangið 

gudrunjohns@gmail.com, eða hafa samband í síma 8565889 (Open ended text - Essay) | View 

Total respondents 15 

Respondents who skipped this question 0 

5) Voru sagðar einhverjar hryllings- eða draugasögur? Getur þú endursagt þær hér? (Open 

ended text - Essay) | View 

Total respondents 15 

Respondents who skipped this question 0 

6) Ollu hryllings- eða draugasögur hræðslu? Var hræðslan meiri hjá yngri skátum en eldri? 

(Open ended text - Essay) | View 

Total respondents 15 

Respondents who skipped this question 0 

7) Voru hryllings- eða draugasögurnar sagðar fyrir einhvern ákveðinn aldurshóp? (Choice - 

Single answer) Required 

Já: 5 (33%)  

Nei: 10 (67%) 

 

Total respondents 15 

Respondents who skipped this question 0 

8) Ef já, hvaða aldurshópur var þá aðalmarkhópurinn fyrir þessar sögur? (Open ended text - 

Essay) | View 

Total respondents 5 

Respondents who skipped this question 10 

Já/Nei 

Já

Nei
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9) Hversu mikilvægur var hræðsluþátturinn? Hvernig var stemningin fyrir hræðslu sem fylgdi 

sögunum? Hvaða áhrif hafði hún á hópinn? Voru hrylling- eða draugasögur sagðar um 

svæðið/skálann þar sem kvöldvakan fór fram? (Open ended text - Essay) | View 

Total respondents 14 

Respondents who skipped this question 1 

10) Hvaða áhrif hefur umhverfið fyrir sögurnar? -það er að vera fjarri þéttbýli, s.s. í skála eða 

á tjaldsvæði, fjarri fjölskyldu (Open ended text - Essay) | View 

Total respondents 15 

Respondents who skipped this question 0 

 

  



46 

Viðauki 2 

2.1 Sögur frá Jónasi Sigurðssyni Landnema 

Draugasögur úr skátaskálum í nágreni Reykjavíkur. 

 

Dalakot  

GJ V2 s1 

Dalakot er upphaflega reistur sem skíðaskáli, 1938 að mig minnir, löngu áður en að 

þjóðvegurinn kom, sem er núna alveg við skálann. Á efri hæð skálans er svefnsalur og 

foringjaherbergi með kojjum. Það er mjög sjaldan sofið í foringjaherberginu, ekki nema að 

skálinn sé mjög þétt setinn. Ein af ástæðunum fyrir því er að herbergið er mjög dimmt og 

gengið hefur sú saga að ein af kojjunum tilheyri „stelpunni“.  Það á ung stelpa að hafa dáið í 

skálanum einhvern tíman sem að gengur þar aftur sem á að vera í góðu lagi nema að ef 

einhver gistir í kojjunni hennar þá á hún að fara á stjá og láta öllum illum látum sérstaklega í 

garð þess sem eiddi nóttinni í hennar rúmi. 

Önnur saga um Dalakot er að það hafi einu sinni farið bíll útaf þjóðveginum við Dalakot 

sem á að hafa endað þannig að ökumaðurinn fékk stýrið í gegnum sig og lét lífð þarna fyrir 

utan, sá hluti sögunar er víst sannur. Hinn hlutinn er að þarna fyrir utan eigi ökumaðurinn að 

hafa gengið aftur og einnig inni í skálanum. 

 

Hleiðra  

GJ V2 S2 

Hleiðra er skáli í eigu skátafélagsins Skjöldunga og er hann staðsettur við Hafravatn. Skálinn 

er A skáli og er með milliloft sem nær yfir tæplega helminginn af jarðhæðinni, uppi á þessari 

millihæð eru geymdar dýnur og stundum er gist þarna uppi en upp á síðkastið hefur það verið 

bannað vegna skorts á flóttaleiðum ef að það skyldi kvikna í einhverstaðar. 

Nokkuð nýlega, ca 2007, braust maður inn í skálann. Þetta var inni í miðri vikur svo að 

enginn var að nota skálann. Þessi maður var í einhvað annarlegu ástandi og endaði með því að 

hengja sig fram af milliloftinu, þar sem að skálavörðurinn fann hann seinna rétt áður en að 

það átti að leigja skálann út til skátaflokks. Ég hef ekki frétt af því að þessi maður hafi verið 

að ásækja skáta í skálanum, en það kæmi mér ekki á óvart ef að slíkar sögur myndu spyrjast 

út fljótlega 

Einu sinni um vetur var skátasveit í útilegu í Hleiðru. Skátarnir sváfu eins og venjulegt er 

mikið styttra heldur en foringjarnir og ákváðu í stað þess að vekja foringjana sína að fara 
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frekar í göngutúr um svæðið og þeir gengu niður að vatni, sem var frosið. Skátarnir álitu það 

öruggt að ganga á ísnum og gengu út á mitt vatnið. Þar brotnaði ísinn undan einum skátanum 

sem að því miður komst ekki upp aftur. Ég held að þessi saga sé ekki sönn... 

 

Væringjaskálinn  

GJ V2 S3 

Væringjaskálinn var staðsettur í Lækjabotnum en er núna á Árbæjarsafninu og hefur hann 

reyndar verið þar lengur heldur en að hann var í notkun. 

Svipuð saga á er í Væringjaskálanum og í Dalakoti, að þar er kojja, inni í svefnsalnum sem 

að til heyrir litlum strák og í henni má enginn sofa því annars hendir hann manni fram úr um 

miðja nóttina. Einnig eru sögur um mikinn umgang í skálanum sumar nætur sem að hefur ekki 

gert neinum neitt nema að vera með læti. 

 

Þríhyrningur (Glaumbær)  

GJ V2 S4 

Er staðsettur við Sleggjubeinsskarð, hjá Hellisheiðarvirkjun neðra svæði. Hann er núna í 

niðurnýðslu vegna þess að það var reist borhola þarna alveg við og núna spýr hún kýsil og 

brennisteinsgufum yfir hann allan sólarhringinn.  

Einu sinni var skátaflokkur í skálanum og úti var mjög slæmt veður, mikill vindur og 

skafrenningur.  Um miðja nóttina er bankað mjög fast á hurðina. Allir vakna en eru mjög 

skelkaðir í þessu vonda veðri og algjöru myrkri og ákveða að þetta hafi bara veið vindurinn að 

berja skálan til eða að hann hafi feikt einhverju um koll. Stuttu síðar heyrist þetta aftur og 

mikið krafs fylgir með en skelkaður flokkurinn sannfærir sig um að þetta sé ekkert og heldur 

áfram að sofa. Morguninn eftir er veðrinu búið að slota og það hefru birt til. Þegar að fólkið 

fer út þá finna þeir mann úti á palli sem hefði orðið úti um nótina við það að reyna að komast 

inn til þeirra. Það er hægt enn að sjá krafsið við hliðina á útidyrahurðinni á skálanum. Þegar 

að skátaflokkar gista þarna í vondum veðrum á að heyrast bankað einu sinni á hurðina um 

nóttina og einnig krafsað. Ég veit ekki hvað gerist ef að maður fer og opnar hurðina en 

morgnanna eftir svona nætur hefur bættst við krafsið hjá hurðinni. 

 

Þrymur  

GJ V2 S5 

Þrymur er skátaskáli sem stendur við Skarðsmýrarfjall, ásamt Kút, Bæli og Hreysi og áður 

fyrri stóðu þar skálar sem hétu Jötunn og Surtur. Þrymur er byggður 1943 af skátaflokknum 
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Jukkarar sem skíðaskáli handa skátum. Þrymur Hefur stórt anddyri, svefnsal og eldhús sem er 

kallað fjósið. Einnig er skíðageymsla sem er meira eldiviðargeymsla núna. Þessi geymsla er 

hluti af skálanum en það þarf að ganga út til þess að komast inn í hana. Einnig er lítið háaloft 

sem að er aðgengilegt úr anddyrinu. 

Á einum vegg í svefnsalnum er gat sem að liggur í háaloftið, þetta er ekki einhvað pínulítið 

gat, þetta er ekki alveg kringlótt en svona ca eins og hringur með 15 cm þvermál. Stundum á 

kvöldin þegar að það er svolítið rökkur inni í svefnsalnum, segist fólk geta svarið fyrir það að 

hafa séð auga gægjast í gegnum gatið í eitt augnablik og svo hafi það horfið. Þetta á að vera 

stelpan uppi á háaloftinu, hún hefur ekki valdið neinum ursla eða látum en þá, ekki nema bara 

til að láta fólk efast um hvað það sá. 

 

GJ V2 S6 

Úti í skíðageymslu á sagarmorðinginn að hafa aðsetur. Þó svo að hann sé kallaður 

sagarmorðinginn, þá hefur hann ekki myrt neinn að mér vitandi, og reyndar veit ég ekki til 

þess að neinn hafi dáið í  skálanum. En hins vegar gerist það stundum þegar maður er að fara 

að sofa að maður heirir eins og smá umgang í skíðageymslunni,  ekki nein læti, bara eins og 

það sé einhver að ganga þar og saga eldivið, löturhægt. 

 

2.2 Sagan af Viktori Hanssen 

GJ V1 S7 

3 vinir fóru saman á rjúpnaskytterý. Einn þeirra hét Vitkor.  Svaf alltaf á sama stað í skálnum, 

undir 7 þyli, sem er beint á móti stiganum þegar maður kemur upp á svefnloftið. Þeir fóru sem 

sagt að skjóta rjúpur og hættu sér langt upp á heiðina. Það kom þoka og strákarnir tveir týndi 

Vitkori og fundu hann ekkki aftur hvernig sem þeir leituðu. Þeir gerðu þá ráð fyrir að hann 

myndi rata aftur í skálann og sneru við. Um nóttina heyra þeir bankað á skáladyrnar. Og þeir 

líta út en þar sem enginn á ferli. Svo þeir fara aftur að sofa. Stuttu seinna heyra þeir aftur 

bankað og kíkja út, en þar er enginn.  Í þriðja skipti var bankað og nú er strákunum hætt að 

standa á sama og fara ekki til dyra og þá er bankað enn fastar og þeir kíkja út. Og þar liggur 

Viktor látinn. Að einhverri ástæðu ákveða þeir að bíða með að fara með líkið í bæinn til 

morguns en þegar þeir vöknuðu um morguninn var líkið horfið og hefur hvernig fundist síðan 

hvernig sem leitað er. Og eru litlir skátar hvattir til að leita að viktori í hrauninu.  En þess má 

geta að hver sá sem sefur undir 7 þyli dettur illa niður stigann og er því lagt bann við að skátar 

sofi þar sé pláss annarsstaðar í skálnum. 
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2.3 Sögur úr könnununni 

 

Karl 20-30 ára 

GJ V1 S8 

heyrðu ju það er ein saga sem eg heirði í þrym um þrym það var einu sinni flugslys þarna rétt 

hjá þrym og skátarnir sem urðu varir við það stukku til hringdu á hjálp hlupu svo að slysinu 

og sáu bara einn mann en ummerki eftir tvo þeir dröstluðu manninum sem þeir fundu inní 

þrym bundu um sárin svo kom hjálpin og tók manninn þeir alveg í sjokki ákváðu að gista eina 

nótt ef hinn skildi koma svo á sunnudeiginum þegar þeir voru að taka til bunir að draga fyrir 

og svona þá sjá þeirskugga af manni labba frammhjá 3 gluggum að hurðinni og banka þeir  

fara að hurðinni opna en þá er enginn þar svo 2000 og eithvað þá er eiki og stelpa sem heitir 

selma að þrifa einn sunnudaginn þa sjá þau skugga af manni labba frammhja 3 gluggum og 

banka þau fara að hurðinni en það er enginn þar eg er enþá pínu smeikur þegar eg er að þrífa í 

þrym og nei þetta er ekki kallinn á þakinu ;) 

 

Kona 20-30 ára 

GJ V2 S9 

það er kanski of langt síðan til að endursegja þær nákvæmt. 

í grofum dráttu var sagt frá bóndanum úlfljóti sem myrti fjölskildu sína með hrottafengnum 

hætti og tók sitt eigið líf og gekk aftur með gasgrimu....eins og eg sagði eru sögurnar yfirleitt 

spunnar up á staðnum. og svo var það skáta strákurinn skarphéðinn( skari ) sem dó af 

slysförum í ésjuni og var geimdur í kistil í þakrími A-skálanns þrists, þar sem þau voru veður 

tept. 

 

Kona 30 ára og eldri 

GJ V2 S10 

Hjá yngri krökkunum voru það fyrst og fremst um úrræðagóða og hjálpsama skáta. Á nokkrar 

gamlar skátasögubækur sem vinsælt var að lesa úr. 

Einnig var til skemmtisaga um mann sem hafði skorið sig á púls og gekk síðan aftur. Síðan 

áreytti hann marga þar til hann hitti einn lítinn skátastrák sem spurði drauginn af hverju hann 

væri svo viðskotaillur og draugurinn svaraði "það vildi enginn gefa mér plástur eða binda um 

sárið" 



50 

Að sjálfsögðu batt litli skátastrákurinn um s´´arið á draugnum og þá hvarf hann fyrir fullt 

og allt. Þegar við urðum eldri þá urðu sögurnar mergjaðri. Vinsæl saga á Hellisheiði var um 

flugmanninn sem brotlenti á heiðinni. Barði að dyrum í skálanum um nóttina en egnin þorði 

að opna.  

Morguninn eftir fannst hendin frosin föst við dyrnar og hafði slitnað frá líkinu sem lá fyrir 

neðan. Eftir það gekk flugmaðurinn aftur og leitaði að hendinni. 

Önnur saga var um koju sem einhver hafði dáið í og sá sem lagðist þar til svefns 

gat ekkert sofið fyrir draugagangi. 

 

Kona 20-30 ára  

GJ V2 S11 

Nú man ég ekki neinar sérstakar hryllingssögur sem sagðar voru á kvöldvökunum.  

Frekar sögur sem sagðar voru í húmi nætur er skátar voru skriðnir ofan í pokana sína.  

Þá man ég helst eftir sögu sem sagð var á akureyri og fjallaði um pöddur sem átu  

fæturnar af skátum meðan þeir sváfu vært. 

 

Karl 20-30 ára  

GJ V2 S12 

haha það er ekki draugasaga það er brandari sem varð til í einni útilegunni uppá heiði eða 

svona næstum það átti að vera um kall sem bjó uppá þakinu á þrym og hræddi mann þegar 

maður fór út að pissa og horfði stundum innum gluggana svo þegar enginn varð hræddur við 

þetta þá breittist þetta í kallinn á þakinu sem spjallaði við mann þegar maður var að pissa og 

var helvíti vinalegur 
60

 

 

 

 

Fleiri svör og sögur er hægt að nálgast hjá höfundi ritgerðar. 
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 Þessi saga er framhald af heimild GJ V1 S8, þegar heimildarmaður sagði, nei þetta er ekki kallinn á þakinu. 


