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Ágrip 

Lifandi landslag er hugmynd að smáforriti sem býður notendum upp á að kynnast þjóðsögum 

sem tengjast Skagafirði í gegnum spjaldtölvu og snjallsíma. Markmið þessa verkefnis er að 

skoða hvort gerlegt sé að skapa smáforrit sem miðlar íslenskum þjóðsögum, hvaða leiðir eru 

færar og hvernig megi nýta það.  

Íslenskar þjóðsögur eru tilvalið viðfangsefni, þær veita bæði afþreyingu og hafa 

menntungargildi. Lifandi landsag mætti nota sem kennslugagn og nýtist það í samfélagsfræði, 

íslensku og grenndarkennslu í Skagafirði. Það brýtur upp námsumhverfið og tengir þjóðsögur 

við landslagið sem fyrir augu ber. Forritið fellur vel að menningarstefnu Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar og gæti nýst til að auka ferðir innlendra ferðamanna um svæðið. 

Verði Lifandi landslag að veruleika eru möguleikar til stækkunar margir. Auðvelt er 

að auka við efnið þegar grunnurinn hefur verið skapaður og opnast þar möguleikar á samstarfi 

við önnur menningartengd verkefni. Einfalt er að yfirfæra forritið á önnur svæði og jafnvel 

landið allt.  

Kostnaður og vinna sem þarf að leggja í forritið reyndist vera minni en reiknað var 

með í upphafi. Upplýsingar úr gagnagrunninum Sagnagrunni auðvelduðu val og vinnslu á 

þjóðsögum og grunnleiðsöguforritið Locatify auðveldar forritun á Lifandi landslagi og dregur 

úr kostnaði hvað það varðar. Vinnan við vinnslu verkefnisins leiddi þannig í ljós að 

hugmyndin er framkvæmanleg og Lifandi landslag geti orðið að veruleika. 
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Inngangur 

Hugmyndin að forritinu kviknaði í atvinnuviðtali vorið 2012 þegar ég fékk spurningu um 

möguleika á nýtingu þjóðfræði í ferðaþjónustu. Eitthvert svar kom upp úr mér á staðnum en 

spurninguna hafði ég lengi í huga. Svarið við henni byrjaði að koma til mín á leiðinni heim úr 

viðtalinu og hægt og rólega yfir næstu vikur mótaðist svo hugmynd um hvernig hægt væri að 

nýta þann sagnabrunn sem íslensk þjóðsagnasöfn eru til að lífga upp á ferðalög með því að 

koma sögunum á framfæri á öðru formi en með bókum, sem algengast er.  Ávinningurinn af 

nýjum máta við miðlun á þjóðsögum er einnig að það opnast nýr möguleiki á að ná til yngri 

kynslóða með því að nýta nútímatækni sem þær hafa tileinkað sér. 

Hugmyndin lá í dvala þangað til ég sótti námskeiðið Frá hugmynd að veruleika: 

Nýsköpun, höfundarréttur og siðfræði í Háskóla Íslands um haustið. Þar áttum nemendur að 

setja fram viðskiptahugmynd og nota hana til að kynnast fyrstu skrefunum í nýsköpun. Þá var 

nærtækast að byggja á þeirri hugmynd sem ég hafði fengið, um að hagnýta þjóðfræðiþekkingu 

og nýta það sem ég hafði lært í háskólanum hingað til. Með hjálp þess sem ég lærði í 

námskeiðinu þróaðist hugmyndin frá því að vera ómótuð fluga í höfði mínu til raunhæfrar 

hugmyndar sem ég ákvað að taka fyrir sem lokaverkefni í MA námi í Hagnýtri 

menningarmiðlun.  

Verkefnið fékk heitið Lifandi landslag og markmið þess er að kanna hvort að gerlegt 

sé að skapa smáforrit sem miðlar íslenskum þjóðsögum, hvaða leiðir eru færar og hvernig 

megi nýta það.  

Lifandi landslag er hugmynd að forriti sem býður upp á nýstárlega upplifun á 

Skagafirði með samnýtingu á tækni og menningu. Forritið er hannað fyrir snjalltæki og leiðir 

notendur þess um Skagafjörð með þjóðsögum. Það hentar vel á ferðalögum og breytir til 

dæmis bílferðum í menningarlega upplifun með mikið afþreyingargildi sem flestir ættu að 

hafa gaman af. Það hentar göngufólki einnig vel og er tilvalið að fræðast um umhverfi sitt 

annaðhvort á meðan göngunni stendur eða þegar sest er niður og borðað nesti. 

Ávinningurinn er þó ekki bara skemmtun heldur hafa sögurnar einnig mikið 

fræðslugildi. Þær tengjast örnefnum sem áður fyrr hjálpuðu fólki að rata en leiða ferðafólk í 

gegnum landslagið í dag. Á þennan hátt verður landafræði mun skemmtilegri og landið lifnar 

við á gamaldags en um leið nýstárlegan hátt sem allir með aðgang að snjalltæki ættu að geta 

notið. 

Í upphafi skal endinn skoða. Fyrsta verkefnið var að gera hugmyndina hnitmiðaða og 

raunhæfa. Upphaflega hugmyndin var að láta forritið ná yfir allt landið, en það var ekki 
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raunhæft því það yrði of stórt fyrir þrjátíu eininga MA verkefni. Því var ákveðið að taka 

minna svæði fyrir. Á þessum tíma var búið að kortleggja þjóðsögur úr helstu söfnum á 

Norðurlandi og hluta Vestfjarða í gagnagrunninum Sagnagrunni og til að minnka vinnuna við 

staðsetningu sagnanna var hagstæðast að taka fyrir svæði sem búið var að kortleggja. 

Sagnagrunnurinn bauð upp á stórt svæði en Skagafjörðurinn varð fyrir valinu, fyrst og fremst 

af því að ég er fædd og uppalin á Sauðárkróki og þekki svæðið, sem og þjóðsögur sem því 

tengjast, vel.  
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Lifandi landslag 

Lifandi landslag verður smáforrit sem býður notendum upp á að kynnast þjóðsögum sem 

tengjast Skagafirði í gegnum spjaldtölvu og snjallsíma. Hugmyndin snýst um að þjóðsögurnar 

séu leiðarvísir um landið enda er talið að þær hafi ekki aðeins verið sagðar sem skemmtiefni, 

heldur einnig til þess að kenna fólki örnefni og hjálpa því þannig að rata á milli staða.
1
 

Hugmyndin byggir á því að hagnýta þjóðsögurnar á sama hátt með hjálp nútímatækni. Þær eru 

hráefnið sem nýtist til þess að leiða notendur í gegnum landið og ljá landslaginu ákveðinn 

ævintýraljóma. 

Með forritið opið sýnir skjárinn á snjalltækinu landslag, ekki ósvipað og í GPS tæki, 

og þegar staður sem tengist þjóðsögum birtist á kortinu sést þar lítið skilti í lit flokksins sem 

sagan tilheyrir. Notandinn getur þá ýtt á skiltið, séð nafn sögunnar og fengið valmöguleika um 

hvort hann vill lesa söguna eða hlusta á hana. Sögunni fylgir síðan einföld teikning tengd 

söguþræðinum, hún fyllir út í skjáinn sé hlustað á söguna með forritið í forgrunni, en birtist í 

lítilli útgáfu undir titlinum sé sagan lesin. 

Líki notandanum sagan getur hann hlaðið henni upp á Facebook í gegnum Lifandi 

landslag. Með því deilir hann reynslu sinni með öðrum á rauntíma og upplýsir um 

staðsetningu sína. Að auki kynnir hann söguna sem hann hefur lesið/hlustað á og forritið fyrir 

vinum sínum á samfélagsmiðlinum. Þetta er kallað mashup á ensku og er notað um 

sameiningu mismunandi tæknimöguleika sem tæki hefur upp á að bjóða. Það eykur 

notkunarmöguleika forritsins og gildi þess fyrir notandann.
2
 

Forritið mun sýna landslag og sögur sem eru í átta kílómetra radíus. Sögurnar í Lifandi 

landslagi eru hundrað nítíu og ein talsins og dreifing sagnanna á svæðinu er tiltölulega jöfn 

yfir hundrað og átján sögustaði. Þetta gerir það að verkum að notandinn hefur alltaf aðgang að 

nokkrum sögum. Sem dæmi um þéttleika má sjá hvernig skjámynd gæti litið út væri 

notandinn staddur í Varmahlíð: 

                                                 
1
 Gunnell, Terry: Introduction. 15. 

2
 Vodafone developer. Five tips for succsessful mobile apps. 2012 
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       Mynd 1.1. Skjáskot miðað við að notandi sé staddur í Varmahlíð 

Hér hefur notandinn úr tíu sögum að velja sem er afþreying í um það bil 40 mínútur.
3
 Sá tími 

ætti að vera nægur til afþreyingar þeim sem gengur í gegnum Varmahlíð eða þeim sem ekur í 

gegn jafnvel þó hann geri hlé á ferð sinni. 

Þetta er aðeins skjáskot af Google maps, og sömu sögu er að segja varðandi fleiri 

myndir sem birtar eru hér á eftir. Þeim svipar til þess útlits sem verður í Lifandi landslagi. 

Munurinn er sá að landslagið verður í lit og skiltin í mismunandi litum eftir sagnagerð. 

Með því að hafa radíus svo stóran er séð til þess að nokkrar sögur séu alltaf 

aðgengilegar í hvert sinn og því alltaf einhver afþreying í boði. Þetta eykur líkurnar á því að 

forritið sé notað þó ekki sé verið að ferðast um. Þetta verður til þess að forritið hentar 

göngufólki vel. Þó að það fari ekki jafn hratt yfir og akandi vegfarendur og fær þar af leiðandi 

ekki nýjar sögur jafn ört inn á radíus forritsins verður samt úr fjölda sagna að velja. 

Umfangsmikill radíus gerir það einnig að verkum að sögur sem ekki eru staðsettar 

nærri fjölförnum vegum sjást og verða aðgengilegar og ekki þarf að aka um afdali til að 

nálgast þær. Sem dæmi ná sögur sem tengjast Þórðarhöfða vel inn á radíus forritsins þegar 

ekið er um aðalveginn nærri Hofsós, þótt höfðinn sé nokkuð langt frá veginum. 

                                                 
3
 Meðal lengd þeirra sagna sem þegar hafa verið teknar upp er fjórar mínútur. 
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  Mynd 1.2. Skjáskot miðað við að notandi sé staddur við Þórðarhöfða 

Sögur þær sem eiga svið sitt á afskekktustu svæðum í Austur- og Vesturdal eru hins vegar of 

fjarri aðalveginum til að vera innan radíuss flestra notenda. Hins vegar birtast þær og eru 

aðgengilegar fólki á ferð frammi í dölunum, eða á leið til fjalla, gangandi eða akandi.  

       

     Mynd 1.3. Skjáskot miðað við að notandi sé staddur innarlega í Vesturdal 
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Guli vegslóðinn sýnir hvar vegurinn liggur og endar, og fjallvegur sem leiðir upp að 

Sprengisandi tekur við. Eins og sést hér er hann langt frá síðustu sögunum í dalnum jafnvel þó 

að radíus forritsins sé jafn stór og raun ber vitni. Á þessu svæði verða skiltin á þeim stöðum 

sem sögurnar tengjast en forritið vekur athygli á þeim sé notandinn staddur utar í Vesturdal 

eða í Norðurárdal, sem er í nágrenninu og fjölfarnari. Tilkynning kemur upp þar sem 

notandanum er bent á að sögur leynist í afdal nærri honum og býður notandanum upp á að 

kanna það svæði. Aðeins í þessu tilviki býðst notandanum að fara út fyrir radíusinn sem 

forritið býður upp á og skoða stærra svæði. Það gerir hann með því að strjúka skjáinn eftir ör 

sem beinir honum í rétta átt
4
 og færa sig þannig til á kortinu yfir í innsta hluta Vesturdals. 

 Upphaflega stóð til að hafa notkunarmöguleikana tvo. Annar möguleikinn var  

korthamurinn sem lýst er hér að framan. Hinn valkosturinn var að  hægt væri að hafa forritið í 

gangi á meðan tækið væri notað í önnur verkefni. Sú notkunarleið gerir ekki kröfu um að 

sífellt sé fylgst með skjánum því forritið myndi láta vita af sögum sem væru í tveggja 

kílómetra radíus frá notandanum. Ákveðið var að falla frá að nota síðari  möguleikann þegar 

þétt dreifing sagnanna varð ljós. Forritið myndi sífellt láta vita af sér og því virka truflandi á 

notandann. 

Samkvæmt leiðbeiningum Android stýrikerfisins um hönnun á forritum ber að varast 

þetta því notendum gæti þótt það uppáþrengjandi og þreytandi.
5
 

Til þess að sem flestir hafi aðgang að þjóðsögunum í þessum búningi er áætlað að 

einnig verði sett upp heimasíða sem gerir þeim sem ekki hafa aðgang að snjalltæki kleift að 

kanna sögurnar með tilliti til staðsetningar. Vefsíðan mun hafa svipað útlit og virka á svipaðan 

hátt og forritið, nema hægt verður að skoða kort af Skagafirði í heild sinni og skoða þá staði 

sem hentar, hvar sem notandinn er staddur. Ætti þá hverjum sem hefur vilja til og aðgang að 

interneti að vera fært að kynnast Skagafirði í gegnum þjóðsögur svæðisins. 

   

  

                                                 
4
 Leiðbeiningar Android stýrikerfisins um hönnun snjalltækja mæla með því að nota svipaðar leiðir í stjórnun og 

önnur smáforrit svo notendur geti stuðst við vöðvaminni. Sé það ekki gert er hætta á að notandi upplifi sig 

heimskan átti hann sig ekki á því hvernig hann stjórnar forritinu, sem minnkar ánægju hans af notkun þess. 

Android developers. Design principles. 
5
 Android developers. Design principles. 
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Útlit 

Í þeim tilgangi að ná til sem flestra eigenda snjalltækja verður Lifandi Landslag gefið út fyrir 

Android stýrikerfi og iOS stýrikerfi Apple. Fjölmörg smáforrit eru til fyrir bæði stýrikerfin og 

til þess að auka gæði smáforrita bjóða stýrikerfin hvort um sig upp á leiðbeiningar um hönnun 

smáforrita á heimasíðum sínum. Til þeirra var horft við hönnun á Lifandi Landslagi. 

 Þegar að Lifandi Landslag er opnað eftir að hafa verið hlaðið niður birtist þessi mynd 

 

 Mynd 1.4. Kynningarmynd Lifandi Landslags
6
 

Myndin er af Drangey sem er eitt af helstu kennileitum Skagafjarðar og undirstrikar tengingu 

forritsins við svæðið. Áherslan á eyjuna er aukin með því að hafa lit í kringum hana en ekki 

annars staðar á myndinni. Það er einnig gert til þess að hafa myndina lifandi án þess að hafa 

of mikinn lit sem dregur athygli frá orðunum sem kynna forritið.
7
 Liturinn sem er á textanum 

og bregður fyrir í sólarlaginu er einn þeirra sem bæði iOS og Android mæla með notkun á í 

leiðbeiningum sínum.
8
 Hann er aðallitur forritsins, en leiðbeiningar iOS fjalla einnig um 

mikilvægi þess að hafa einkennandi aðallit sem sést í tákni forritsins auk þess að sjást víða í 

forritinu sjálfu. Liturinn mun ekki vera á neinu sem hefur virkni í forritinu, eins og skiltum, 

                                                 
6
 Notuð með leyfi frá Héraðsskjalasafni Skagfirðinga. 

7
 TNW. Mobile Apps: A look at what makes a good app great 

8
 Android. Color. 
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þar sem að það getur verið ruglandi fyrir notandann
9
. Skiltin eru því öll í litum sem eru ólíkir 

appelsínugula litnum.  

 Aðalliturinn er áberandi í tákni forritsins og svipar því til skjámyndarinnar þó 

yfirbragðið sé annað: 

 

 Mynd 1.5. Tákn Lifandi landslags 

Notandinn fær hugmynd um hvernig forritið er og dæmir það út frá tákninu. Lítist 

notandanum ekki á táknið er líklegt að hann taki ekki næsta skref og hali forritinu niður.
10

 

Útlit táknsins skiptir því miklu máli. 

Tákn Lifandi landslags er einfalt með það í huga að snjalltæki hafa ekki stóra skjái og 

því er óþarfi að hafa það flókið þar sem smáatriði sjást illa, en skjár á snjalltæki er sá staður 

sem táknið yrði oftast augum barið. Táknið er einfalt en í áberandi litum og grípandi, sem 

gerir það líklegra til að vekja athygli væntanlegra notanda.
11

  

Táknið kemur vel út og myndin af Drangey er skýr hvort sem táknið er stórt eins og 

það sést á kynningarspjaldi, í stærð eins og sjá má hér að ofan, eða smátt eins og það birtist á 

skjá snjalltækis: 

                                                 
9
 Apple Inc. Color and Typhography. 

10
 Apple Inc. Icons and graphics. 

11
 Apple Inc. Icons and graphics. 
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Mynd 1.6. Tákn forritsins, smátt   

 Einnig kemur það vel út á mismunandi bakgrunni sem er mikilvægt þar sem 

bakgrunnar snjalltækja er valinn af notandanum og geta þeir því verið breytilegir. Uppfyllir 

það þess vegna allar þær kröfur sem gerðar eru til tákns fyrir smáforrit.
12

 

 Tákn munu gegna stóru hlutverki í Lifandi landslagi, en samkvæmt leiðbeiningum 

Android er forrit líklegra til að ná árangri sé það fyrirhafnarlaust í notkun og útliti, meðal 

annars með því að nota tákn í stað texta.
13

 Flokkar sagnanna munu hafa tákn. Hvert tákn sýnir 

bókstaf á gráum grunni. Stafurinn og ramminn utan um grunnin eru í lit flokks sögunnar, en 

skiltin munu bera sama lit.  

Tákn sagnanna eru höfð einföld til að þau séu skiljanleg á smáum skjá. Þau munu 

meðal annars sjást á valmyndinni þar sem notandanum er boðið að velja flokka, en sú 

valmynd  tekur við af kynningarmyndinni þegar forritið er fyrst opnað. Útlit hennar er af sama 

meiði og tákn Lifandi landslags og kynningarmyndin. Þar sjást Málmey og Þórðarhöfði, þekkt 

skagfirsk kennileiti, böðuð í appelsínugulu sólarlagi. Útlitið er keimlíkt til að rugla ekki 

notandann, auk þess sem margbreytilegt útlit getur gefið óvandaða mynd af forritinu.
14

  

Þetta á ekki aðeins við um litaval og þema bakgrunnsmyndanna heldur einnig um 

leturgerð. Leturgerðin sem notað verður til að koma rituðu sögunum á framfæri er Arial, en 

hún er algeng leturgerð og ætti því ekki að vera framandi í augum notenda. Það er mikilvægt 

vegna þess að kjósi notandinn að lesa sögurnar í stað þess að hlusta á þær verður lesturinn 

mikill. 

Leturgerðin sem notuð verður í fyrirsagnir og kynningarefni heitir Papyrus en hún er 

framandi og öðruvísi og líkleg til að ná athygli notandans. Aðeins fyrirsagnirnar verða í þessu 

letri svo framandi letrið ætti ekki að trufla notandann við lestur. Fyrirsagnirnar sem sjá má á 

kynningarmyndinni eru í þessu letri, sem og heitin á flokkunum á flokkavalmyndinni: 

                                                 
12

 Apple Inc. Icons and graphics. 
13

 Android. Design principles. 
14

 Apple Inc. Color and Typography. 
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        Mynd 1.7. flokkavalmynd
15

 

Flokkarnir eru eins og sést eftirfarandi: 

 Draugasögur  

 Óvættasögur  

 Galdrasögur  

 Huldufólkssögur  

 Útilegumannasögur  

 Kynjasögur  

Draugasögur segja af draugum og ættarfylgjum á borð við Þorgeirsbola og Ábæjarskottu. 

Óvættarsögur segja af tröllum, nykrum og slíkum verum. Galdrasögur segja frá 

galdramönnum og nornum, huldufólkssögur af huldufólki og útilegusögur af útilegumönnum. 

Kynjasögur eru úr mannlífinu og segja frá skyggni, óútskýrðum yfirnáttúrulegum viðburðum 

og örnefnum.  

Flokkunin er gerð í þeim tilgangi að auðvelda notkun á forritinu. Flokkarnir eru einnig 

færri en gengur og gerist í þjóðsagnasöfnunum sem sögurnar eru sóttar í, en þetta tvennt er 

gert í þeim tilgangi að bjóða upp á einfaldara og þægilegra viðmót í forritinu.  

                                                 
15

 Grunnmyndin er notuð með góðfúslegu leyfi frá Hinum sömu sf. 
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Þegar forritið er opnað eru allir flokkarnir sjálfvaldir. Flokkavalmyndin kemur upp á 

eftir kynningarmyndinni og sé notandinn sérstaklega hrifinn af ákveðinni grein sagna eða 

flokki getur hann valið að sjá aðeins sögur úr þeim flokki. Getur notandinn þrýst á tákn eins 

flokks eða fleiri til að sleppa þeim. Þá dofna litirnir talsvert svo ekki fari framhjá notandanum 

að hann hafi hafnað flokknum. Þannig velur notandinn hvort hann vill einungis sjá einn flokk, 

einhverja útvalda eða þá alla. Þarf hann þá ekki að rýna í fjölda skilta til að finna sögur af því 

tagi sem hann er hrifnastur af heldur getur hann verið búinn að velja það fyrirfram. Birtast þá 

aðeins skilti sem tilheyra þessum flokki eða flokkum þegar komið er inn í forritið. 

 Notandanum verður aðeins boðið upp á að velja flokka í fyrsta skiptið sem hann opnar 

forritið, eftir það þarf hann að fara inn í stillingar til þess að breyta þeim. Þetta gerir forritið 

notendavænna. Styttri tími líður frá því notandinn opnar forritið þangað til hann getur byrjað 

að nota það. Auk þess gerir þetta forritið persónulegra þar sem stillingar hvers og eins haldast 

inni.
16

 

Þegar notandinn hefur valið flokka birtist síðan kort með staðsetningu notandans og 

sýnir það 8 km radíus í kringum hann. Inni á því eru þá skilti við hverja sögu. Skissu af því 

má sjá hér að framan á myndum 1.1 – 1.3, þó endanleg útgáfa yrði litríkari og nákvæmari eins 

og áður hefur komið fram. 

Skiltin sem merkja staðsetningu sögunnar verða mismunandi á litinn eftir því hvaða 

flokki þær tilheyra. Mynd þessi sýnir staðsetningu sagna og þá flokka sem þær tilheyra með 

litaskiptingu skilta miðað við staðsetningu á vegi 745 í Laxárdal á Skaga: 

                                                 
16

 Leiðbeiningar Android fjalla um  mikilvægi þess að notandi geti persónugert smáforrit til að auka tengslin við 

það, auk þess að notendur hafa litla þolinmæði og vilji getað komist hratt að efninu. 

Android. Design principles. 
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     Mynd 1.8. Litaskipting         

Með þessu móti sér notandinn hvers konar sögur honum stendur til boða að velja. Hann getur 

þá aftur valið úr þeim flokkum sem hann kýs að njóta. Þetta flýtir einnig fyrir ef notandinn er 

að leita að ákveðinni sögu sem er ef til vill í uppáhaldi. Ef hann þekkir nokkurn vegin 

staðsetninguna og áttar sig á því hvaða flokki hún tilheyrir, ætti hann að vera fljótur að 

þrengja valmöguleikana og finna söguna.  

 Litaskiptingin, tengingin við Skagafjörð og leturgerðin gera forritið aðlaðandi og 

grípandi. Notandanum á að líða vel með að horfa á það og nota það. Valmöguleikarnir gera 

forritið einnig aðlaðandi með því að gera það aðgengilegt og fyrirhafnalítið. Allt snýst þetta 

um að vekja áhuga notandans og halda henni. 

 

  



19 

 

Markmið verkefnisins 

Grunnhugsunin að baki verkefninu er að gera þjóðsögur aðgengilegri og áhugaverðari fyrir 

ungt fólk og aðra sem hentar ekki að nálgast þær af bókum. Því var skilgreint markmið um að 

leita hagkvæmrar leiðar til að nýta nútíma samskiptatækni og þróa forrit fyrir snjalltæki sem 

miðlar þeim menningararfi sem þjóðsögur okkar eru á nýstárlegan hátt. Tilgangur forritsins er 

að vekja áhuga á þjóðsögum og tengslum þeirra við Skagafjörð hjá ungu fólki með því að 

nálgast þau á þeirra forsendum, með tækni sem þeim er eðlilegt að nota, sem og að bjóða upp 

á afþreyingu og skemmtun fyrir þá aðra sem nýta nútíma samskiptatækni. 

 Forritið verður ekki aðeins afþreying fyrir ungt fólk heldur er það nytsamlegt á ýmsa 

vegu. Sögurnar geta nýst vel í samfélagsfræðikennslu þar sem þær eru flestar áratuga eða 

hundruða ára gamlar og gefa notandanum hugmynd um lífshætti fyrr á tímum. Einnig eru 

sögurnar fyrirtaks kennslutæki í íslensku, um gamalt mál og örnefni auk þess að vera góð 

kynning á íslenskum menningararfi og auka vitneskju á nærumhverfi skagfirskra barna og 

unglinga.  

 Forritið er hvati fyrir innlenda ferðamenn til að stoppa í firðinum og kynnast honum 

betur. Stuttur vegkafli hringvegarins liggur í gegnum Skagafjörð og er sennilegt að einhverjir 

kynnu að hala forritinu niður og nota það á þeirri leið. Er þá forsmekkurinn kominn og gæti 

það vakið áhuga notandans á því að fara innar eða utar í fjörðinn og kynnast svæðinu betur. 

Jafnvel gæti verið nóg að viðkomandi heyri af forritinu og ákveði þá að leggja leið sína í 

Skagafjörðinn til að geta nýtt sér það. 

Forritið á einnig að geta nýst Skagfirðingum vel. Líklegt er að það hafi góð áhrif á 

sjálfsmynd Skagfirðinga með því að auka kynni þeirra af eigin menningararfi og ýti þannig 

undir samkennd íbúa fjarðarins.
17

 Sögurnar verða þar að auki það margar að notandi hefur 

alltaf valkosti um fleiri en eina sögu sé hann staddur innan Skagafjarðar. Þar með þarf að 

keyra nokkrum sinnum um fjörðinn til að ná að hlusta á allar sögurnar. Sögurnar eru hafðar 

svo margar til þess að forritið nýtist í lengri tíma, sérstaklega fyrir heimamenn, og til þess að 

þær verði ekki óháhugaverðar vegna endurtekninga. 

Lifandi landslag verður viðbót við flóru menningarferðaþjónustu í Skagafirði sem 

nýtist bæði heimafólki og ferðamönnum. Það fellur vel að stefnu Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar um að Skagafjörður verði þekktur fyrir gæði afþreyingar og sérstöðu sína sem 

                                                 
17

 Smith, Laurajane. Uses of Heritage. 2006. 48-49.  
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sögu- og landbúnaðarhérað
18

. Efnið er þjóðsögur og þó að þær séu ekki opinber saga tengjast 

þjóðsögurnar sögunni og fjalla oftar en ekki um þekktar persónur og atburði. 

Ef vel tekst til og Lifandi Landlag verður að veruleika og nær vinsældum er stefnt að 

stækkun forritsins þannig að það nái yfir allt landið, eins og áætlað var að gera í byrjun. Þá 

verður byggt á reynslunni sem fæst af forritinu í Skagafirði og skoðað hvað hefur virkað og 

hvað má betur fara. Einnig verður það haft í huga hvaða aðrar upplýsingar hentar að innlima 

og bjóða upp á samhliða þjóðsögunum, ef einhverjar. 

 Auðvelt er að bæta við grunninn þegar Lifandi landslag er orðið að veruleika.  

Hugsanlega má bjóða upp á fleiri upplýsingar, og forritið má jafnvel þróa sem alhliða 

leiðsöguforrit. Hægt er að bjóða upp á valmöguleika í byrjun,  þar sem valið er á milli flokka. 

Flokkarnir væru til dæmis þjóðsögur, náttúruupplýsingar, sögustaðir, veitingahús, áhugaverðir 

staðir svo sem söfn, minnisvarðar og fleira. 

 Verði farið í áframhaldandi þróun á verkefninu er ekkert því til fyrirstöðu að þýða það 

yfir á önnur tungumál og markaðssetja fyrir erlenda ferðamenn. Til að höfða til þeirra er betra 

að hafa sem flestar upplýsingar á einum stað. Þá þarf ekki að líta á kort, fletta í bókum eða 

hala niður fleiri forritum því allar helstu upplýsingar má finna á einum stað, í Lifandi 

landslagi. Einnig má kanna möguleika á samstarfi við Vegagerðina um að bæta ástandi vega 

inn í forritið, en tilraunir til aksturs á lokuðum vegum er stækkandi vandamál með vaxandi 

ferðamannafjölda.
19

 

Forsenda þess að Lifandi landslag verði þróað áfram og stækkað er háð velgengni þess 

í Skagafirði. Takist vel til og forritið verður víkkað út fyrir fleiri landshluta getur Lifandi 

landslag orðið fyrirtaks kynning á menningararfinum um allt land og kennslutæki sem skólar 

geta notfært sér. 

 

  

                                                 
18

 Guðrún Þóra Gunnarsdóttir og Þorvarður Árnason. Ferðaþjónusta í Skagafirði: Stefnumótun 2006 - 2010. 16 
19

 Vegagerðin. Vegum verði lokað með slá. 2013 
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Markhópar 

Markaðurinn samanstendur af margs konar kaupendum. Þeir hafa mismunandi áhugasvið, 

tekjur og kaupvenjur. Til að ná betur til neytenda er markaðnum skipt upp í markhópa: 

Markhópur er skipting ólíks, sundurlauss markaðar í smærri samstæðari hópa til að  

geta betur náð markmiðum markaðsáætlunar.
20

 

Þetta kallast markaðshlutun (e. market segmentation). Með því að skipta markaðnum upp í 

markhópa verður markaðsherferðin hnitmiðaðri og líklegri til ná til neytenda og þannig 

hámarka árangur markarðsherferðar.
21

 

 Í bókinni Principles of Marketing er sagt að það sé engin ein rétt leið til að skilgreina 

markhóp og oft þarf að beita fleiri en einni aðferð.
22

 Það er tilfellið með skilgreiningu á 

markhópi Lifandi landslags.  

 Markhópur Lifandi landslags er allir sem eiga eða hafa aðgang að snjalltæki. Sá 

markhópur er skilgreindur út frá hegðunartengdri markaðshlutun (e. bahavioural 

segmentation). Það er hópur sem aðgreinir sig meðal annars með notkun á ákveðnu 

fyrirbæri.
23

 Þessi markaðshlutun er ekki nægileg, enda eiga ekki allir snjallsímaeigendur 

heims leið um Skagafjörð. Til að taka út þá sem eiga ekki leið um fjörðinn er landfræðilegri 

markaðshlutun (e. Geographic segmentation) beitt, þar sem ákveðin landssvæði eru tekin 

fyrir
24

. Þessi markaðshlutun er tvíþætt. Annars vegar er það Skagafjörður og hins vegar 

Ísland, og þá nánar, Íslendingar sem eiga leið um Skagafjörð. Ekki eru allir á þessu Íslandi 

sem tala íslensku. Því er lýðfræðilegri markaðshlutun (e. demographic segmentation) beitt, en 

hún skilgreinir hópa út frá aðstæðum, m.a. aldri, kyni, þjóðerni og fleira.
25

 Með henni eru allir 

sem ekki eru íslenskumælandi teknir út fyrir markhópinn því þeir geta ekki notað forritið því 

aðeins er boðið upp á það á íslensku. 

 Hegðunartengd markaðshlutun skilgreinir hóp ekki aðeins út frá því hvort að hann noti 

ákveðinn hlut eða tæki, heldur einnig út frá því hversu mikil notkunin er. Sé það skoðað sést 

að ungt fólk notar snjalltæki mest, sérstaklega svokallaðar Y og Z kynslóðir.
26
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 Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Saunders, John; Wong, Veronica. Principles of Marketing. 1996, 379 
21

 Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Saunders, John; Wong, Veronica. Principles of Marketing. 1996, 379 
22

 Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Saunders, John; Wong, Veronica. Principles of Marketing. 1996, 385 
23

 Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Saunders, John; Wong, Veronica. Principles of Marketing. 1996, 396 
24

 Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Saunders, John; Wong, Veronica. Principles of Marketing. 1996, 385 
25

 Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Saunders, John; Wong, Veronica. Principles of Marketing. 1996, 386 
26

 Jónína Skaggs. Generations. Fyrirlestur í námskeiðinu Miðlun og Markaðssetning við Háskóla Íslands. 

04.03.12. 
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Með því að beita þessum aðferðum við að skilgreina markhópinn fæst að markhópur 

Lifandi Landslags er Skagfirðingar og ferðamenn sem eiga leið um Skagafjörð og tala 

íslensku. Þá helst ungt fólk af svokölluðum Y og Z kynslóðum.  

 Y kynslóðin er fædd á árunum 1981 – 1992, en hana fjallaði Jónína Skaggs meðal 

annars um í áfanganum Miðlun og Markaðssetning í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands.
27

 Sú kynslóð er mjög háð snjalltækjum, þá sérstaklega sínum eigin, gerir miklar 

kröfur á umhverfi sitt og hefur mikla þörf fyrir að hlutirnir gerist hratt.
28

 Eigi einstaklingur af 

þessari kynslóð snjalltæki notar hann það að öllum líkindum mikið, enda er það ákveðin 

framlenging af honum sjálfum,
29

 en það að snjalltækið sé sífellt við höndina og í mikilli 

notkun eykur líkurnar á því að afþreying sem stendur til boða í tækinu sé kosin fram yfir aðra 

möguleika á afþreyingu í bílum svo sem útvarp og geislaspilara. 

 Kynslóð Z er næst í röðinni og er fædd á árunum 1993 - 2001. Sú er mjög upptekin af 

„self branding“, eða að því að skapa sér ákveðna ímynd sem er sífellt unnið að því að koma á 

framfæri. Þetta er meðal annars gert með snjalltæki sem má laga að eigin þörfum og 

persónuleika með smáforritum, myndum og útliti tækisins. Kynslóð þessi upplifir flesta miðla 

í gegnum snjalltæki. Hún er mjög hrifin af ævintýrum í hvers kyns miðlum, ekki einungis í 

bókmenntum heldur einnig í tölvuleikjum og bíómyndum. 

 Hugmyndin um að tíminn sé af skornum skammti er ríkjandi meðal þessara kynslóða, 

sem skapar þörf fyrir að gera og upplifa meira á skemmri tíma en tíðkast hefur meðal fyrri 

kynslóða.
30

 Einstaklingar af þessum kynslóðum gera einnig mikla kröfu um innihaldsríka 

afþreyingu og eru að auki líklegir til þess að ferðast.
 31

 

Lifandi landslag fellur vel að slíkum hugsanagangi og lífssýn þar sem það setur 

innihald, í formi afþreyingar og skemmtunar, inn í annars hversdagslegt ferðalag og fyllir 

jafnframt upp í fremur tilbrigðalausan tíma. Útvarp og geislaspilari bjóða vissulega upp á 

afþreyingu, en upplifunin af svæðinu er alls ekki sú sama. Lifandi landslag ljær landinu, sem 

ber fyrir augu notandans, líf með sögum og gefur ferðalaginu nýja vídd og innihald. 

                                                 
27

 Jónína Skaggs fjallaði um Y kynslóðina, eða „the millenias“ eins og hún er einnig kölluð, í námskeiðinu 

Miðlun og Markaðssetning í Háskóla Íslands. Lýsir hún kynslóðinni sem sjálfhverfri, tækniháðri og með litla 

löngun til að skila nokkru til samfélagsins. 

Jónína Skaggs. Generations. Fyrirlestur í námskeiðinu Miðlun og Markaðssetning við Háksóla Íslands. 04.03.12. 
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 Rebecca Huntley. The world according to Y: Inside the new adult generation. 16-18. 
29

 Rebecca Huntley. The world according to Y: Inside the new adult generation. 16. 
30

 Richard Sandell og Robert R. Janes., Museum Managment and Marketing. 61 
31

 Jónína Skaggs fjallaði um Z kynslóðina, eða „the net generation“ eins og hún er einnig kölluð, í námskeiðinu 

Miðlun og Markaðssetning í Háskóla Íslands. Lýsir hún kynslóðinni sem óáhrifagjarnri, framkvæmdaglaðri, 

„self branders“, lifa í gegnum snjalltæki og samskiptamiðla auk þess að vera sérstaklega hrifin af ævintýrum. 

Jónína Skaggs. Generations. Fyrirlestur í námskeiðinu Miðlun og Markaðssetning við Háksóla Íslands. 04.03.12. 
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Afþreyingariðnaðurinn leitar sífellt nýrra leiða til þess að vekja áhuga notenda og búa 

til nýtt og frumlegt efni. Á síðustu árum hefur það aukist að iðnaðurinn sæki hugmyndir í 

menningararf þjóða, bæði erlendis
32

 og hér á landi.
33

 Ungt fólk er því vant að afþreying sem 

er markaðssett til þeirra tengist menningararfinum sem þýðir að Lifandi landslag verður ekki 

framandi í þeirra augum. 

Aukin áhersla á ævintýri og tengsl við menningararfinn höfðar vel til ævintýraáhuga Z 

kynslóðarinnar, og það gerir Lifandi landslag líka. Lifandi landslag er sambland af smáforriti, 

ævintýrum og upplifun og þar með líkleg til að ná athygli þessarar kynslóðar og auka 

vinsældir forritsins. 

 Vissulega geta fleiri en fólk af Y og Z kynslóðunum nýtt sér forritið, enda talsvert 

fleiri með aðgang að snjalltækjum. Efnið höfðar til allrar fjölskyldunnar og getur nýst henni 

þó ekki allir eigi snjalltæki, þar sem ekki þarf nema eitt tæki til að allir sem eru á ferð saman í 

bíl geti notið sagnanna í gegnum forritið, en það er mjög einfalt að tengja snjalltæki við 

hljómflutningstæki.
34

 Dæmi um slíka notkun eru skólahópar og þyrfti kennarinn ekki nema 

eitt tæki til að miðla sögum til allra í bílnum eða rútunni. 

Lifandi landslag hefur mikið menntunargildi og er því tilvalið til notkunar við kennslu, 

eins og frekar verður útskýrt hér að neðan. Skólar eru því hluti af markhópi Lifandi landslags 

þó að þeir falli ekki undir markaðshlutunina hér að ofan, enda er hún sniðin að einstaklingum 

en ekki stofnunum.  

Markhópurinn er, eins og sjá má, mjög fjölbreyttur þrátt fyrir tæknilegar kröfur sem 

forritið setur.  
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Markaðssetning 

Kynningarátaki Lifandi landslags verður hrundið af stað í Sæluviku sem er menningarvika 

sem haldin er ár hvert í lok apríl í Skagafirði.  

 Í Sæluvikunni verða kynningar á forritinu í Skagafirði í skólum og á viðburðum 

tengdum Sæluvikunni. Ætlunin er að koma Lifandi landslagi á framfæri í fjölmiðlum. Ætti 

umfjöllun um það vel heima í menningarhluta ýmissa netmiðla á borð við mbl.is, visir.is og 

ruv.is. Markmiðið er einnig að koma forritinu á framfæri í mannlífsþáttum eins og Landanum 

í Ríkissjónvarpinu og Landið allt á Stöð 2. Forritið verður kynnt fyrir fjölmiðlum meðan á 

Sæluviku stendur og getur umfjöllun um Sæluvikuna og forritið haldist í hendur með 

Skagafjörð í brennidepli. Takist að koma Lifandi landslagi að hjá fjölmiðlum nær það bæði til 

Skagafjarðar sem og annarra Íslendinga sem gætu lagt leið sína um fjörðinn. 

 Hvað áframhaldandi markaðssetningu eftir Sæluviku varðar verður meðal annars horft 

til samfélagsmiðla. Sá möguleiki verður fyrir hendi í Lifandi landslagi að hlaða sögu sem 

notandi var að lesa eða hlusta á upp á Facebook. Með þessu fyrirkomulagi dreifist sagan og 

kveikir mögulega áhuga annarra á forritinu. Samfélagsmiðlar eru líka góð leið til að ná til Y 

og Z kynslóðanna sem eru stærstur hluti markhópsins, en internetið, farsímar og 

samfélagsmiðlar eru helsta leiðin til að ná til beggja hópa.
35

 

Samfélagsmiðlar eru mjög öflug markaðsleið. Slíkir miðlar eru ekki aðeins vettvangur 

til að dreifa forritinu og kynna það heldur auka tengsl forritsins við samfélagsmiðla líkur á 

farsæld þess. Ein af kröfunum sem Z kynslóðin gerir er að vara sé „Digitally downloadable 

and socially uploadable“
36

 eins og Lifandi landslag er með tengslum sínum við 

samfélagsmiðla auk þess að vera aðgengilegt í gegnum snjalltæki. 

Samfélagsmiðlar sameina internet og farsímanotkun í því að setja sig á svið fyrir aðra 

að sjá. Er það gert með því að deila efni og hugsunum sínum með öðrum og varpa þannig 

mynd af sjálfum sér upp á alnetið.
37

 Lifandi landslag er nýtanlegt í þessum tilgangi þar sem 

notandi getur deilt sögum sem honum líkar og um leið sagt frá notkun sinni og staðsetningu. 

Samtvinnun Lifandi landslags og samfélagsmiðla gerir það einnig að verkum að notandinn 
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getur tengst forritinu betur á persónulegan máta með því að nota það til að varpa fram 

sjálfsmynd sinni, en það eykur líkurnar á notkun og vinsældum forritsins.
38

 

Skagfirðingar 
Sæluvikan sem mun marka upphaf í markaðsherferð Lifandi landslags er menningarvika 

Skagfirðinga sem á upphaf sitt að rekja til hátíðarhalda vegna afhendingu stjórnarskrár Íslands 

árið 1874.
39

 Í Sæluviku er áhersla lögð á þátttöku og virkni sem flestra í samfélaginu. Því er 

reynt að hafa framboð menningar og afþreyingar sem allra fjölbreyttast svo sem flestir finni 

eitthvað við sitt hæfi. Þar hefur meðal annars verið boðið upp á ljósmyndasýningar, leikrit, 

talnaspeki, tónleika af ýmsu tagi og margt fleira, og flest tengist þetta Skagafirði á einn eða 

annan hátt. Lifandi Landslag fellur vel inn í þetta samsafn af skagfirskri menningu. Möguleiki 

er á að kynna forritið á útiskemmtun sem haldin er við Kaffi Krók eða Sauðárkróksbakarí ef 

veður leyfir.
40

 Einnig er mögulegt að skapa viðburð í Sæluviku í samstarfi við 

Héraðsskjalasafn Skagfirðinga og Héraðsbókasafn Skagfirðinga þar sem forritið yrði kynnt. 

 Það er ekki aðeins mikilvægt að Skagfirðingar heyri af forritinu, heldur verða þeir að 

kynnast því. Markaðssetning til Skagfirðinga snýst helst um að byggja tengsl fólksins við 

forritið. Að ná að byggja upp samband þar á milli svo Skagfirðingar skynji forritið sem hluta 

af heimabyggðinni og þar með hluta af þeim sjálfum. Náist að byggja upp slíkt samband 

verður neytandinn forritinu hollur. Það hefur ákveðna merkingu fyrir honum sem gerir það að 

verkum að hann er líklegri að kjósa það umfram aðra sambærilega vöru.
41

 Þetta er auðvelt 

gagnvart Skagfirðingum þar sem að forritið fjallar aðeins um Skagafjörð og því auðvelt að 

tileinka það svæðinu. Þar má finna sögur við stærstan hluta bæja og eyðibýla í firðinum og 

geta allir Skagfirðingar notið sagna sem tengjast stöðum sem þeir þekkja til. Forritið fær 

þannig persónulega tengingu, sem er svo styrkt með því að setja það á eigin síðu á 

samfélagsmiðli þar sem aðrir geta séð. 

Innlendir ferðamenn 
Auk fjölmiðla  mun Lifandi landslagi verða komið á framfæri við ferðamenn með bæklingum 

á hótelum, veitingastöðum og söfnum í Skagafirði. Einnig verður bæklingum komið fyrir ef 

samþykki fæst í Víðihlíð, N1 á Blönduósi, í Staðarskála og í upplýsingamiðstöðvum 

ferðamanna í Varmahlíð og á Akureyri. Sérstaklega verður horft til staða sem bjóða upp á frítt 
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internet svo notendur þurfi ekki að sækja forritið í gegnum 3G þjónustu símafyrirtækjanna, en 

það getur verið mjög kostnaðarsamt.  

 Kynningarátakið mun hefjast á Sæluviku og mun notkun á forritinu hefjast í kjölfarið. 

Þar sem meira verður lagt í að kynna forritið í Skagafirði er líklegt að Skagfirðingar verði 

fyrri til að tileinka sér það en aðrir landsmenn. Upphleðsla fyrstu notenda á Facebook mun 

halda áfram að kynna forritið og ætti það að ná til allra landsmanna, gefið að Skagfirðingar 

séu vinveittir fólki úr öðrum landshlutum á samfélagsmiðlum. Munu notendur þannig sjálfir 

sjá um að kynna forritið með því að nota það í tengslum við samfélagsmiðla. 

Nemendur í grunnskólum Skagafjarðar 
Forritið verður kynnt í grunnskólum Skagafjarðar. Kynning mun fara fram í hverjum bekk 

fyrir sig í Árskóla. Í fámennari skólunum munu einhverjir bekkir sameinaðir, en hópurinn má 

þó ekki koma úr bekkjum með of breitt aldursbil til þess að auðveldara sé að tengja 

kynninguna við námsefnið. 

 Kynningin mun útskýra forritið og setja það í samhengi við kennsluna. Notast verður 

við iPad tölvur sem Árskóli á, en í 3. bekk hefur staðið yfir þróunarverkefni sem felur í sér 

notkun á spjaldtölvum við kennslu og á skólinn 25 tölvur.
42

 Kynningin verður tvískipt. Annar 

hlutinn verður kennsla á forritið þar sem notast verður við skjávarpa og börnin fylgjast með. Í 

hinum hlutanum fá nemendur tækið í hendur og fá að prófa sig áfram með forritið. Radíus 

forritsins í korthamnum er 8 kílómetrar svo það er úrval af sögum í kringum hvern skóla. Eftir 

að hafa prófað sig áfram í forritinu verður einfalt verkefni lagt fyrir nemendur í samstarfi við 

kennara í hverjum bekk. Verkefnið verður á þá leið að nemendur velja sögu og gera útdrátt 

sem þeir setja á Facebook síðu Lifandi landslags. Þar sem internetið, og þá sérstaklega 

samfélagsmiðlar, er líklegasta leiðin til að ná til markhópsins
43

 er tilvalið að tengja forritið við 

samfélagsmiðla strax við fyrstu kynni. 
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Menntunargildi 

Menntunargrundvöllur Lifandi landslags er meðal annars í samfélagsfræði, íslensku og 

kynningu á þjóðsögum sem íslenskum menningararfi. Þjóðsögurnar sem notaðar eru í Lifandi 

landslagi eru allar staðsettar við örnefni og/eða staðarnöfn og fjalla gjarnan um þau. Þannig 

kynnist notandinn þessu og áttar sig um leið á landslaginu þegar hann notar forritið.  

 Þetta getur verið mjög hagnýtt í kennslu, sérstaklega í námi þar sem grenndarkennslu 

er beitt, en hún snýst meðal annars um að nota umhverfi nemenda í kennslu. 

Markmið grenndarkennslu eru fyrst og fremst þau að gera nemendur læsa á sitt 

nánasta umhverfi: landfræðilegt, menningarlegt og náttúrufræðilegt. Að því búnu 

verði litið til fjarlægari landa.
44

 

Þetta er haft eftir Braga Guðmundssyni úr bókinni Líf í Eyjafirði sem kom út árið 2000. Þar 

fjallar hann um að grenndarkennsla sé líkleg til að þroska nemendur til skilnings á landslagi, 

staðháttum og öllu umhverfi í miklu víðara samhengi en fjallahringurinn segir til um.
45

 

Heimabyggðin verður mikilvægari án þess að rækta heimóttir. Markmiðið er að mennta 

víðsýnt fólk sem er tilbúið að takast á við lífið hvar sem er á landinu.
46

 

Þegar unnið er með grenndina eflist með nemendunum umhverfis-, sögu- og 

grenndarvitund þeirra.
47

 Grenndarvitund byggist á skilningi á umhverfi sínu og er mikilvæg í 

sjálfsvitund hvers og eins, enda umhverfið jafn mikill hluti af manneskju og hún er af því. 

Landslagið er hluti af umhverfinu og rammar það inn. Það er samofið menningunni í gegnum 

staðarnöfn og sögur, hvorugt verður fyllilega skilið án hins. Saman er þetta 

menningarlandslag
48

 og með því að auðga það með sögum eins og gert er í Lifandi landslagi 

er auðveldara að byggja upp grenndarvitund og áhuga á menningarlandslaginu.  

Í þeim heimi hraða og breytinga sem við lifum í dag, er styrk sjálfsvitund sú kjölfesta 

sem fleytt getur nemendum áfram í lífsins ólgusjó. Undirstöður styrkrar sjálfsvitundar eru 

margar en þar skipa hugtökin grenndarvitund, söguvitund og umhverfisvitund stóran sess.
49

 

Grenndarvitundin styrkir stoðir vitundar um hver einstaklingur er og hvaðan hann er 

kominn.
50

 Vinna með hana í skólum getur verið nemendum mjög hjálpleg, en aukin þekking á 

eigin umhverfi og efling sjálfsmyndar minnkar líkurnar á rótleysi og þar með félagslegum 
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vandamálum.
51

 Grenndarkennslan bætir þannig ekki aðeins viðhorf ungs fólks til samfélagsins 

í kringum það heldur eykur hún með hjálp skólans lífsgæði unga fólksins með styrkari 

sjálfsmynd. 

Megnið af námsefni grunn- og framhaldsskóla er samið með heiltæk markmið í huga, 

þau sömu fyrir alla, hvar sem þeir kunna að eiga heima. Þetta leiðir til þess að nemendur 

dreifðra byggða finna litla eða enga tilvísun til þess sem þeir fjalla um og oftar en ekki leiðir 

þetta til þess að skólar á landsbyggðinni mennta fólk í burtu í stað þess að mennta það heim.
52

 

Þessu er mikilvægt að snúa við og auka vægi heimabyggðarinnar. Auðveldlega er hægt að 

bæta þetta en samt fylgja aðalnámsskrá grunnskóla, meðal annars með grenndarkennslu. 

Umhverfið og samfélagið er þá viðfang kennslunnar samhliða námsþáttum námskrárinnar 

sem unnið er með.
53

 

 Lifandi landslag hentar ýmsum atriðum í aðalnámskrá vel, sérstaklega með tilliti til 

grenndarkennslu. Til dæmis í samfélagsfræðigreinum, en um þær er sagt að nemendur eigi að 

þjálfast í að túlka margvíslegar heimildir og meta frásagnir um fjölbreytileg lífsskilyrði fólks, 

sem og þróun samfélags og menningar.
54

 Þjóðsögurnar í Lifandi landslagi gefa einmitt góða 

hugmynd um þróun menningar og breytileg lífsskilyrði en þær segja frá lífinu þegar þær voru 

skráðar, fyrir um og yfir hundrað árum. Sögurnar henta einnig vel við íslenskukennslu, en eitt 

af markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla er að nemendur í 7. bekk geti lesið nýjar og gamlar 

bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur.
55

 Örnefni heyra einnig undir íslenskukennslu og bjóða 

margar sagnanna upp á útskýringu á þeim og auka vægi landslagsins í hugum nemenda með 

því að skapa menningarlandslag.
56

 Tengist þessi hluti íslenskunáms einnig landafræðikennslu, 

og koma sögurnar einnig að gagni við kennslu í því fagi. 

 Annað markmið námskrárinnar er að nemendur fái að tengja nærsamfélag sitt við þau 

viðfangsefni sem þeir eru að fást við hverju sinni,
57

 sem á vel við hugmyndir um 

grenndarkennslu og -vitund. Miðstýring skólakerfisins gerir það að verkum að námið er 

almennt og tengist því heimasvæðum nemenda mismikið. Þetta má bæta í ákveðnum greinum 

miðað við síðastnefnda markmið námskrárinnar og er Lifandi landslag tilvalið kennslutæki í 

því samhengi.  
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Grenndarkennslan og Lifandi landslag falla einnig vel að stefnu verkefnisins Life 

Long Learning á vegum Evrópusambandsins. Þar er meðal fjallað um notkun á ITC 

(information and communication technologies) og mikilvægi þess að nota tækni í menntun og 

brjóta upp námsumhverfið, eins og segir á heimasíðu þeirra: 

EU actions aim to harness Information and Communications Technologies (ICT) to 

develop innovative education and training practices […] Actions are not about 

developing technology itself, but about its use to enhance learning environments and 

experiences. This includes areas such as the use of simulations, discovery learning, 

attracting drop-outs back to education, enabling learning outside school 

environments.
58

 

Stefna Life Long Learning fellur vel að grenndarkennslunni þó hugmyndirnar á bakvið 

verkefnið og kennsluna séu ekki þau sömu. Life Long Learning snýst meðal annars um að 

vekja áhuga fólks sem er ekki í námi á skólakerfinu með því að brjóta upp námsumhverfið. 

Hugmyndir um grenndarkennsluna eru eins og áður kom fram að nota nærumhverfið í 

kennslu. Þetta fer saman í verkefninu Lifandi landslag þar sem námsumhverfið er brotið upp 

með því að nota nýjustu tækni til þess að kynna námsefnið (sögurnar) fyrir skagfirska 

nemandanum í nærumhverfi sínu.  

 Stór hluti markhóps Lifandi landslags er á skólaaldri. Life Long Learning er hins vegar 

ætlað til að vekja áhuga á menntun fyrir fólk á öllum aldri, meðal annars með tækni og 

öðruvísi námsumhverfi. Lifandi landslag gerir það vissulega og ætti að geta vakið áhuga á 

þjóðsögum og menntun hjá hverjum sem er. 
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Samstarf og fjármögnun 

Lifandi landslag er verkefni sem nokkrir þurfa að koma að eigi það að verða að veruleika. 

Helsta hjálpartækið við smíðina á Lifandi landslagi er verkefni sem hefur verið unnið að í 

Þjóðfræði við Háskóla Íslands og heitir Sagnagrunnur, en Terry Gunnell, einn af 

upphafsmönnum hans lýsir tilgangi hans eftirfarandi: 

In short, the Sagnagrunnur is intended to be the first complete online digital archive 

of written Icelandic legendary material […] Sagnagrunnur now contains records of 

more than ten thousand Icelandic legends. It covers over sixty volumes of material.
59

 

Í Sagnagrunni eru skráðar upplýsingar um allar þjóðsögur sem er að finna í helstu 

þjóðsagnasöfnunum Íslands. Skráðar upplýsingarnar eru meðal annars sögustaðir, 

heimildarmenn, heimili sendanda auk útdráttar úr hverri sögu.
60

 Unnið er að því að bæta við 

efni það sem Sagnagrunninn býður upp á og er það MA verkefni Trausta Dagssonar í 

þjóðfræði. Verkefnið hans snýr að því að staðsetja allar þjóðsögurnar í Sagnagrunni. 

Verkefnið og Sagnagrunnurinn í heild er hugsaður sem rannsóknartæki fyrir 

þjóðsagnarannsóknir og aðrar rannsóknir á mannlífi og heimsmynd 19. aldar og byrjun 

síðustu aldar.
61

 

Sagnagrunnurinn nýtist ekki aðeins til rannsókna heldur er hann einnig tilvalinn til að 

nota við sagnaöflun fyrir Lifandi landslag. Með aðgangi að verkefni Trausta, og þar með 

staðsetningu sagna í Skagafirði, og með upplýsingum úr Sagnagrunninum varð val á sögunum 

einfaldara og markvissara. Hægt var að átta sig á innihaldi sagnanna og velja úr sögur sem 

þóttu ekki nægilega áhugaverðar. Einnig var hægt að átta sig á dreifingu sagnanna í firðinum. 

Einfaldaði þetta vinnuna við leit og staðsetningu sagna umtalsvert.  

Auk þess að vera MA nemi í þjóðfræði er Trausti forritari og hefur talsverða reynslu af 

hönnun. Það gerir hann að fyrirtaks samstarfsmanni fyrir Lifandi landslag þar sem hann hefur 

þekkingu á þjóðsögum í gegnum námið og menntun til að gera tæknilega hlutanum skil. 

Til stóð að Trausti yrði ráðin til forritunar á Lifandi landslagi þar til frekari rannsókn 

leiddi í ljós að forritið Locatify væri hagstæðari kostur. Locatify er grunnforrit sem gerir 

notanda þess kleift að búa til eigin leiðsögn um ákveðið svæði fyrir Android og iPhone 
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stýrikerfi snjalltækja.
62

 Vankantarnir eru að grunnútgáfa Locatify gerir aðeins ráð fyrir 

hljóðleiðsögn og leyfir ekki nema 110 stafa texta við hvern stað.  

Haft var samband við Locatify til að ganga úr skugga um hvort að einhverjir 

möguleikar væru á því að Locatify gæti hentað sem grunnforrit fyrir Lifandi landslag. 

Steinunn Anna Guðmundsdóttir hjá Locatify fullyrti að það væri hægt. Þá þyrfti að útbúa sér 

útgáfu fyrir Lifandi landslag til að koma rituðu sögunum fyrir. Því myndi því fylgja frekari 

kostnaður en ef aðeins um hljóðleiðsögn væri að ræða. Fyrirtækið vildi þó ekki gefa upp 

nákvæman kostnað að svo stöddu. Ljóst er þó að þetta er hagkvæmari kostur en að forrita 

Lifandi landslag frá grunni. 

Annar samstarfsaðili er Byggðasafn Skagafjarðar en Sigríður Sigurðardóttir 

forstöðukona safnsins hefur verið innan handar varðandi styrkjakerfið í Skagafirði auk þess að 

ljá nafn safnsins sem bakhjarl til að auka líkurnar á styrkveitingu. Hún benti einnig á að 

Sigfús Sigfússon verkefnastjóri hjá Sveitarfélaginu Skagafirði gæti haft áhuga á verkefninu. 

Það reyndist vera rétt og hafði hann tillögur að breytingum. Hugmynd hans felst í því 

að nýta þetta forrit til að koma fleiri upplýsingum tengdum svæðinu á framfæri, þá sérstaklega 

sem varða verkefnið Á Sturlungaslóð, en það kynnir ferðalanga með skiltum og sögugöngum 

fyrir atburðum úr Sturlungu sem áttu sér stað í Skagafirði.  

Samstarf milli Lifandi landslags og Á Sturlungaslóð gæti vel verið farsælt. Á 

Sturlungaslóð er vel unnið og áhugavert verkefni sem notast ekki við stafræna miðlun, en hún 

er líklegasti miðillinn til að ná til ungs fólks. Samstarfið yrði þar af leiðandi líklegt til að 

stækka markhóp verkefnisins Á Sturlungaslóð þar sem stafræn miðlun eykur áhuga hjá 

ákveðnum hópi sem annars er ólíklegri til að leita sér upplýsinga um verkefnið.    

 Samstarf sem þetta gæti haft áhrif á markhóp og markaðssetningu forritsins. Þrátt fyrir 

að ungt fólk sé líklegra til að eiga snjalltæki þá er fjarri lagi að það sé eitt um það. 

Þjóðsögurnar höfða frekar til ungs fólks en það á ekki við um efni úr Sturlungu, sem Á 

Sturlungaslóð byggir á. Efni þess er líklegra til að höfða til fullorðnara fólks. Markhóparnir 

eru þar af leiðandi ólíkir.  

Með því að setja verkefnin saman í eitt forrit stækkar markhópurinn hjá báðum 

umtalsvert. Bæði verkefnin hagnast á því enda er efni beggja eitthvað sem allir ættu að geta 

haft gaman að. Það þarf heldur ekki að vera hætta á að efnin taki athygli hvort frá öðru þar 

sem sá möguleiki er fyrir hendi að flokka þær upplýsingar sem notandinn vill sjá, eins og gert 

er með sagnaflokkana í Lifandi landslagi. Það er að segja, hann gæti valið að sjá aðeins 
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upplýsingar frá Lifandi Landslagi og valið ákveðna flokka af þjóðsögum, valið að sjá aðeins 

upplýsingar frá Á Sturlungaslóð eða valið að sjá allar upplýsingar sem forritið hefur upp á að 

bjóða.  

Upplýsingar frá verkefninu Á Sturlungaslóð yrðu merktar með skiltum sem væru 

öðruvísi í laginu en þjóðsagnaskiltin, og litatónarnir yrðu aðrir en á skiltum sem merkja 

þjóðsögur. Þetta yrði gert til að ekki færi á milli mála hvers konar upplýsingar notandinn væri 

að nálgast. 

 Það er enn til skoðunar hjá sveitarfélaginu hvort vilji er fyrir því að styðja verkefnið 

Lifandi landslag, en erindi með stuttri lýsingu á forritinu var sent og stendur til að taka það 

fyrir á fundi hjá Atvinnu- og ferðamálanefnd Skagafjarðar.
63

 Þar sem ferlið hefur tekið þó 

nokkurn tíma var ákveðið að sækja um aukaúthlutun á styrk hjá Menningarráði Norðurlands 

vestra,
64

 en þeir styrkja verkefni sem þetta upp að helmingi kostnaðaráætlunar. Umsóknin 

varð til með hjálp frá Rósu Þorsteinsdóttur leiðbeinanda og var upphæðin sem sótt var um 

1.242.626 kr. eins og sjá má í umsókninni sem fylgir.
65

 

 Ástæðan fyrir því að ákveðið var að sækja um þrátt fyrir að Sveitarfélagið 

Skagafjörður ætli mögulega að styrkja verkefnið var sú óvissa sem ríkti um hvort verkefnið 

yrði styrkt, og þá hvort að það yrði styrkt að fullu. Auk þess þótti öruggara að sækja um á 

fleiri stöðum en færri. Fáist meiri peningur en ætlað er að þurfi má nota hann í áframhaldandi 

þróun á forritinu 

 Lifandi Landslag fékk ekki styrk frá Menningarráði Norðurlands vestra. Draga má 

lærdóm af því og verður næsta styrkumsókn betrumbætt. Styrkumsóknin var gerð þegar þróun 

forritsins var stutt á veg komin og því var lýsingin á forritinu ófullkomin. Í næstu tilraun 

verður lýsingin ítarlegri og meiri áhersla lögð á menntunargildi og virkni forritsins. Einnig 

verður búin til prufuútgáfa af forritinu í samstarfi við fyrirtækið Locatify, en þeir bjóða 

notendum upp á að skapa smáútgáfu án endurgjalds. Sem fyrr segir býður Locatify aðeins upp 

á að hafa 110 stafa texta við hvern staðsetningarpunkt í prufuútgáfunni. Hins vegar er rýmið 

fyrir hljóðskrá við hvern punkt talsvert meira og  hægt er að hlaða upp hljóðskrá með 

upplesinni sögu við hvern punkt. Ætti það að vera nægilegt til að gefa hugmynd um útlit og 

virkni forritsins sem eykur líkur á styrkveitingu. 
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 Kostnaðaráætlunin sem gerð var fyrir styrkumsókn til Menningarráðs Norðurlands 

vestra þarfnast lítillar aðlögunar til að eiga við forritið fjórum mánuðum síðar þó talsverð 

þróun hafi átt sér stað á þeim tíma. Endanlega útgáfu má sjá hér: 
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Kostnaðaráætlun 

   

    Kostnaðarliður Tímar/eining Verð á tíma Kostnaður 

Forritun 

  

300.000 

Hönnun 25 4000 100.000 

Myndskreyting 200 1500 300.000 

Upplestur 70 2500 175.000 

Hljóðvinnsla 40 4000 160.000 

Söfnun og vinnsla gagna 519 1750 908.250 

Prófarkalestur 25 6000 150.000 

Samtals     2.093.250 

Eina breytingin sem hefur orðið á þróun forritsins síðan sótt var um til Menningarráðs 

Norðurlands vestra er sú að notast við grunnforritið Locatify í stað þess að ráða forritara til 

búa forritið til frá grunni. Steinunn Anna Guðmundsdóttir sem haft var samband við hjá 

Locatify treysti sér ekki til að gefa nákvæmar upplýsingar um verð. Gert er ráð fyrir því að 

kostnaðurinn sé að rúmlega helmingi lægri en við forritun Lifandi landslags frá grunni þar 

sem Locatify þarfnast lítillar aðlögunar til að henta Lifandi landslagi. Því var sá þáttur 

lækkaður úr 692.000 í 300.000 krónur. 

 Locatify býður ekki aðeins upp á grunnforritun heldur einnig grunnútlit. Hönnuninni 

lýkur þó ekki þar heldur þarf að hanna kynningarefni, tákn forritsins og viðbót við útlitið sem 

Locatify býður upp á. Hluti af þessari vinnu hefur þegar verið unnin af Fjólu K. 

Guðmundsdóttur og verk hennar má sjá í útlitskaflanum. Hún mun einnig sjá um 

áframhaldandi hönnun á Lifandi landslagi og myndskreytingu. 

 Lestur sagnanna verður í höndum Hafsteins Harðarsonar, sem gerði ráð fyrir fjörtíu 

tímum í vinnu og tvöþúsund og fimmhundruð krónur á tímann. Efnið sem kemur frá honum 

verður svo yfirfarið og klippt ef þess þarf. 

 Handritið sem geymir sögurnar sem notendum verður boðið upp á að lesa er 183 

blaðsíður að lengd og 103.607 orð. Vinnan við að safna sögunum saman og færa þær á 

stafrænt form tók 3 mánuði og eru launin reiknuð eftir leiðbeiningum Rannís fyrir 

meistaranema.
66

 Sögurnar voru skannaðar inn úr bókum og settar inn í forrit sem greindi 

textann og skilaði honum á stafrænu formi, með einhverjum villum sem voru leiðréttar jafn 

óðum. Þar sem villurnar voru talsverðar er nauðsynlegt að prófarkalesa sögurnar og er 

áætlaður kostnaður við það hundrað og fimmtíu þúsund krónur. 
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 Lifandi landslag er verkefni sem verður aðeins að veruleika með aðstoð. Fjármagn er 

lykilatriði í þeim tilgangi að kaupa þjónustu til að skapa forritið og verður Lifandi landslag 

ekki að veruleika nema með styrkveitingu. Þróun forritsins hefur þó náð langt án fjármagns og 

hefur fengið aðstoð án endurgjalds. Þar má nefna aðgang að Sagnagrunni, hönnun á tákni og 

skjámynd
67

 og gefin vinna við gerð prufuupptaka af sögunum. Með þessari hjálp hefur 

Lifandi landslag orðið sýnilegra og sú mynd sem hægt er að draga upp í styrkumsóknum orðin 

mun skýrari sem eykur líkur á styrkveitingu. Aðstoð þessi hefur því verið ómetanleg fyrir 

þróun forritsins. 
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Sambærileg forrit 

Til eru ýmis leiðsagnarsmáforrit sem leiðbeina notandanum um ákveðin svæði á Íslandi, sum 

hver um allt landið. Þar má til dæmis nefna Tales from the road
68

 sem beinir athygli 

notandans einna helst að skemmtanalífi og náttúrunni, þá helst jarðhræringum. Annað forrit er 

My Iceland Travel Guide frá Sensilogic
69

. Það gefur upplýsingar um gististaði, veitingastaði, 

ferðir sem hægt er að kaupa og áhugaverðar upplýsingar um náttúruna sem verður á leið 

notandans. Iceland Mobile Reference
70

 hefur að mestu leyti það sama upp á að bjóða og 

Iceland Travel Guide, það sem það státar af umfram ITG er að GPS hnitin hafa verið 

sannreynd af notendum, auk þess sem notendum eru kenndar nokkrar einfaldar setningar á 

íslensku. 

 Flest forrit sem bjóða upp á leiðsögn um Ísland kynna notendur fyrir því hvar finna má 

söfn, staði sem tengjast náttúrunni eða þjónustu við ferðamenn, og yrðu því ekki í beinni 

samkeppni við Lifandi landslag þótt þau séu að mörgu leyti svipuð. 

 Því forriti sem svipar helst til Lifandi landslags er smáforrit sem Landnámssetrið í 

Borganesi býður upp á. Það var hannað í samstarfi við fyrirtækið Locatify, en lýsingin á 

forritinu er eftirfarandi: 

Nú getur þú hlaðið niður leiðsögn um helstu sögustaði Egilssögu í nágrenninu í 

snjallsímann þinn eða spjaldtölvuna. Leiðsögnin er lifandi upptaka af frásögn 

leiðsögumanns […] Gert er ráð fyrir að farið sé á bíl og tekur [l]eiðsögnin sem er á 

íslensku, ensku, norsku og þýsku um 90 mín
71

. 

 Lykilmunurinn er sá að forrit Landnámssetursins býður upp á leiðsögn sem kynnir notendur 

fyrir sögustöðum Egilssögu, og hefur þannig allt annað afþreyingargildi en sögurnar í Lifandi 

landslagi, sem eru margar aðskildar sögur í stað einnar langrar. Leiðsögnin hefur líka allt 

annan markhóp þar sem þjóðsögur höfða frekar til barna en Egilssaga. Lifandi landslag er þar 

með meira fjölskyldumiðað en leiðsögn Landnámssetursins. 

 Yrði af samstarfi Lifandi landslags og Sturlungaslóðar myndi forritunum svipa heldur 

meira saman. Upplýsingarnar frá Sturlungaslóð yrðu þó ekki samfelld leiðsögn eins og í 

tilfelli leiðsagnar Landnámsseturs því hún þyrfti að geta fallið inn með þjóðsögunum. Þær 

yrðu þá frekar pistlar við hvern stað sem gætu staðið sjálfir án þess að vísa til annars texta. Þá 
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þyrfti ekki heldur að byrja og enda á tilteknum stað heldur væri hægt að fræðast um ákveðna 

staði sem tengjast Sturlungu án þess að hafa hlustað á frásögn á næsta stað á undan. 

Munurinn á Lifandi landslagi með Sturlungaslóð viðbættri og forriti Landnámsseturs 

lægi þannig ekki aðeins í mismunandi efnistökum heldur yrði uppsetning og notkunarleiðirnar 

ólíkar. Lifandi landslag býður upp á afþreyingu sem er ekki samfleytt frásögn og er þar af 

leiðandi ekki jafn krefjandi, það er að segja, krefst þess ekki að notandinn sé á ákveðinni leið. 

Hægt verður að nota forritið á ákveðnum stað, keyra tuttugu kílómetra og nota það aftur án 

þess að það skemmi heildarmyndina. 

 Það menntunar- og afþreyingarefni sem líkast er Lifandi landslagi er lokaverkefni 

Kristínar Jónsdóttur í Hagnýtri menningarmiðlun árið 2008, en það er þríþætt 

miðlunarverkefni. Hljóðleiðsögn á geisladiski þar sem notandinn ekur um Skagafjörð, ritað 

efni um áningastaðina og gönguleiðsögn með bæklingi. Efnið sem þetta verkefni miðlar er 

fyrst og fremst úr Sturlungasögu, en einnig þjóðsögur og aðrar sögur.
72

 Efniviðurinn sem 

verkefnin tvö taka fyrir eru því svipuð, sérstaklega ef verður af samvinnu Sturlungaslóðar og 

Lifandi landslags. Það sem stendur í vegi fyrir samkeppni á milli verkefnanna er tæknin og 

aðgengið. Hver sem er getur sótt Lifandi landslag, eigi viðkomandi snjalltæki, og byrjað að 

nota það strax. Forritið staðsetur notandann og býður upp á afþreyingu um leið án nokkurrar 

fyrirhafnar. Það býður líka upp á fleiri möguleika, sögurnar eru myndskreyttar og notandinn 

fær því ráðið hvort hann les sögurnar eða hlustar á þær. Auk þess er diskurinn bundinn því að 

byrja á ákveðnum stað og fara ákveðna leið á ákveðnum hraða, á meðan forritið geymir 

margfalt fleiri sögur og notandinn getur notað það að fullu hvar sem er í Skagafirði og farið 

hvaða leið sem hann vill. Kosturinn við Í hjarta Skagafjarðar er á móti að viðkomandi þarf 

ekki að eiga snjalltæki til að geta notfært sér tæknina. 

 Að sjálfsögðu er verið að bera saman tækni sem er ekki samanburðarhæf, smáforrit 

býður upp á marga möguleika sem geisladiskur getur ekki haft, en ekki eiga allir tæki til að 

geta notað Lifandi landslag á staðnum. Vissulega geta allir farið inn á vefsíðu Lifandi 

landslags og séð og hlustað á sögurnar þar en upplifunin verður ekki sú sama, að hlusta á 

söguna fyrir framan tölvu eða í sjónmáli við staðinn sem hún tengist. Þannig nýtast Lifandi 

landslag og Í hjarta Skagafjarðar mismunandi hópum og því er engu ofaukið í boði á 

afþreyingu fyrir ferðamenn í Skagafirði með bæði verkefnin á boðstólnum. 
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SVÓT greining 

Í þeim tilgangi að átta sig betur á stöðu forritsins var ákveðið að beita á það SVÓT greiningu, 

en það er hjálpartæki við mat á stöðu og þróun viðskiptahugmynda. Titillinn er þýðing á 

hugtakinu SWOT analysis, sem stendur fyrir Strength – Weakness – Opportunities – Threats. 

Íslenska þýðingin, SVÓT, stendur fyrir Styrkleiki – Veikleiki – Ógnun – Tækifæri. Með 

greiningunni eru þessir þættir skoðaðir til að átta sig á stöðu hugmyndarinnar.
 73

 Bókin 

Business Model Generation hefur eftirfarandi að segja um niðurstöðurnar: 

A structured SWOT assessment of your business model yields two results. It 

provides a snapshot of where you are now (strengths and weaknesses) and it 

suggests some future trajectories (opportunities and threats).
74

 

Niðurstöðurnar veita grunn fyrir frekari umræðu um framtíðarstefnu, til dæmis hvernig 

má forðast ógnanir og takast á við veikleika.  

Styrkleikar 

 Það er ekki til neitt smáforrit/leiðsagnarforrit um Skagafjörð. 

 Lifandi landslag hefur ekki bara skemmtanagildi heldur einnig fræðslugildi sem 

eykur líkurnar á því að foreldrar haldi forritinu að börnum sínum.  

 Það er auðvelt að þróa forritið frekar og bæta við upplýsingum. 

 Verkefnið býður upp á mikla möguleika á samstarfi sem auðveldar möguleika á 

fjármögnun. 

 Forritið nýtist í kennslu í samfélagsfræði og íslensku, sérstaklega 

grenndarkennslu. 

 Nútímamál upplesnu sagnanna nær til yngri nemenda og textinn sem helst 

óbreyttur út þjóðsagnasöfnunum gæti reynst skemmtileg áskorun fyrir eldri 

nemendur og vakið áhuga á menntun (samanber Life Long Learning-verkefni 

Evrópusambandsins). 

 Sögurnar eru bæði á nútímalegu máli í upptöku og eldra máli í texta. Það gerir 

það að verkum að forritið er líklegra til að ná til breiðari aldurshóps. 

 Höfundur er Skagfirðingur og kannast við þekktar skagfirskar þjóðsögur sem 

vantar í Sagnagrunnin og hefur bætt þeim við. 
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Veikleikar 

 Stór hluti Skagafjarðar er ekki í alfaraleið ferðamanna svo það er óvíst að ferðafólk 

leggi það á sig að hala forritinu niður fyrir um 40 kílómetra ferðalag. 

 Forritið býður aðeins upp á þjóðsögur sem gerir það ef til vill einhæft í augum sumra. 

 Það er ekki útséð hvernig forritið verður kostað og þar af leiðandi hvort að það verði 

að veruleika. 

 Verði Lifandi landslag ekki kostað af Sveitarfélaginu Skagafirði verður uppfærsla á 

forritinu erfið þar sem enginn hagnaður verður af forritinu því það mun standa 

notendum til boða endurgjaldslaust. 

 Sá hluti markhópsins sem samanstendur af Skagfirðingum er takmarkaður, en íbúar 

hans voru rúmlega 4300 árið 2010.
75

 

 Snjalltækjaeign er ekki algeng hjá eldri kynslóðum sem minnkar markhópinn. 

 Ekki eru allar þekktar skagfirskar þjóðsögur í Sagnagrunninum. Skagafjörður er stór 

og þó höfundur sé skagfirskur þekkir hann líklega ekki allar þjóðsögur svæðisins. Því 

gæti þekktar sögur sem notendur búast við vantað í forritið 

Ógnanir 

 Tæknin breytist hratt. Snjalltæki tröllriðu markaðnum fljótlega eftir að þau komust 

fyrst í sölu. Það er því ekki ólíklegt að næsta tæknifyrirbrigði gæti tekið yfir 

markaðinn jafn hratt og snjalltækin gerðu. Verði það raunin úreldist forritið mjög 

hratt. 

 Til eru grunnforrit á borð við Locatify sem einfalda hönnun á smáforriti sem þessu 

umtalsvert og gerir það einfalt fyrir hvern sem er að búa til smáforrit. Þetta eykur 

líkurnar á samkeppni. 

 Mikil samkeppni er um afþreyingu í snjalltækjum sem bjóða upp á úrval leikja auk alls 

þess sem internetið hefur upp á að bjóða í gegnum tækin. 

Tækifæri 

 Samstarf við sveitafélagið Skagafjörð mun stækka forritið til muna með tilkomu 

samstarfs við Á Sturlungaslóð og jafnvel hagnýtra upplýsinga fyrir ferðamenn. 

 Verði verkefnið kostað af Sveitarfélaginu Skagafirði er líklegt að þeir myndu einnig 

styrkja uppfærslu á forritinu verði þörf á því vegna framfara í tækni þar sem að 

grunnurinn væri til staðar.  
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 Þegar forritið er tilbúið er auðvelt að yfirfæra það yfir á önnur svæði, jafnvel allt 

landið. 

 Með lítilli fyrirhöfn er hægt að þýða forritið á önnur tungumál og markaðssetja til 

erlendra ferðamanna og með því stækka markhópinn umtalsvert. 

 Tækni sem gæti tekið sess snjalltækja er ekki í sjónmáli og búist er við því að 

farsímaeign aukist um 40% á næsta ári samkvæmt markaðsrannsóknarsíðunni IDC.
76

 

Viðskiptatímaritið Forbes gerir einnig ráð fyrir áframhaldandi vinsældum snjalltækja 

og býst við tæknivæddari framtíð þar sem stórum hluta lífsins verði stjórnað með 

snjalltækjum.
77

 

Ógnanirnar og veikleikar snúast að mestu um fjármagn og samkeppni um það að ná og halda 

athygli notandans. Hvað fjárveitinguna varðar verður unnið hörðum höndum að því að afla 

styrkja fyrir verkefnið. Til að ná upp vinsældum og halda athygli notandans verður stefnt að 

góðri markaðssetningu og uppbyggingu tengsla við markhópinn eins og fjallað er um í 

köflunum Markaðssetning og Markhópar.. Nái forritið vinsældum má gera ráð fyrir því að 

möguleikar á styrkjum til að þróa forritið áfram verði aðgengilegri. 

Tækifærin og styrkleikarnir eru af ýmsu tagi. Forritið býður upp á marga möguleika til 

stækkunar og þar kemur margt til greina. Hægt er að bæta við verkefninu Á Sturlungaslóð, 

einnig má bæta við hagnýtum upplýsingum fyrir ferðamenn. Auðvelt er að byggja á grunninn 

og ekkert því til fyrirstöðu að Sveitarfélagið Skagafjörður gæti byggt á þessu forrit fyrir 

fjörðinn til að sameina öll þau verkefni sem unnið er að í menningartengdri ferðaþjónustu auk 

hagnýtra upplýsinga fyrir ferðamenn. Auðvelt er að þýða forritið á önnur tungumál og 

markaðssetja bæði til innlendra og erlendra ferðamanna. Þetta gæti jafnvel orðið til þess að 

fjölga heimsóknum ferðamanna í fjörðinn.  

Stærstu tækifærin liggja í möguleikum á yfirfærslu Lifandi landslags á önnur svæði. 

Markmiðið er að hægt verði að yfirfæra Lifandi landslag á Ísland í heild, en það er mjög 

kostnaðarsamt. Annar möguleiki er að nýta grunnforritið og byggja á reynslu þeirri sem fæst í 

Skagafirði til að búa til samskonar forrit fyrir önnur svæði landsins og þá jafnvel í samstarfi 

við menningartengd verkefni á svæðinu. Slík forrit gætu þá nýst takist að afla fjármagns til 

þess að skapa Lifandi landslag fyrir landið í heild sinni. 

Möguleikarnir eru þannig fjölmargir til viðbyggingar eftir að grunnhugmyndin hefur 

verið framkvæmd. 
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Þjóðsögurnar 

Þjóðsögurnar eru það sem Lifandi landslag byggir á og skiptir meðferð þeirra, uppsetning og 

val á sögum miklu máli til að ná og halda athygli notandans. Sögurnar má allar finna í 

gagnagrunninum Sagnagrunni, en Lifandi landslag notast ekki við öll þjóðsagnasöfnin sem 

þar er að finna, einungis vegna þess að þessi söfn innihalda ekki öll sögur úr Skagafirði. 

Þjóðsagnasöfnin, og útgefendur þeirra, sem notast er við í Lifandi landslagi eru hér talin upp 

eftir fjölda sagna úr þeim sem finna má í forritinu, það sem hefur flestar sögur fyrst: 

 Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri - Jón Árnason 

 Íslenzkar þjóðsögur -  Ólafur Davíðsson 

 Huld - Hannes Þorsteinsson, Jón Þorkelsson, Ólafur Davíðsson, Pálmi Pálsson 

og Valdimar Ásmundsson,  

 Gríma hin nýja – Þorsteinn M. Jónsson 

 Gráskinna hin meiri – Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson 

 Þjóðsögur og sagnir – Torfhildur Hólm 

 Þjóðtrú og þjóðsagnir – Oddur Björnsson 

 Rauðskinna hin nýrri – Jón Thorarensen 

 Íslenskar þjóðsögur og sagnir – Sigfús Sigfússon 

Þjóðsagnasöfnin í Sagnagrunninum eru níu talsins og skiptast í 30 bækur. Í þessum bókum er 

geysilegt magn sagna sem tengjast Skagafirði og gætu komið til greina í forritið. Það var því 

nokkuð verk að fara í gegnum sögurnar og velja og hafna. 

 Þjóðsagnasöfnin eru ólík innbyrðis. Sögunum er safnað á mismunandi tímum og á 

mismunandi hátt. Elsta safnið sem notast er við í Lifandi landslagi er Þjóðsagnasafn Jóns 

Árnasonar en hann ásamt Magnúsi Grímssyni var brautryðjandi í þjóðsagnasöfnun á Íslandi 

og var söfnun þeirra að fyrirmynd söfnunar Grimms bræðra í Þýskalandi.
78

 Áherslur Grimms 

bræðra voru að safna sögum frá ólæsu almúgafólki því þeir töldu að meðal þeirra hefði 

þjóðsagnahefðin haldist ómenguð og gæfi þar með besta sýn inn í fortíðina.
79

 Settu þeir reglur 

um skrásetningu sagnanna, að ekki skyldi breyta orðum og mállýsku sögumanns. Voru þessar 

reglur fyrirmynd annarra safnara í Evrópu, en bræðurnir voru frumkvöðlar á þessu sviði og 

áhrifa þeirra gætti víða. Jón Árnason var meðal þeirra safnara sem tók þessar reglur til 
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fyrirmyndar, en fylgdi þeim þó ekki í þaula frekar en Grimms bræður sjálfir og breytti 

orðalagi þar sem honum þótti þurfa
80

. 

 Sögunum safnaði Jón þó ekki sjálfur, heldur sendi bréf til kunningja og vina víða um 

land sem söfnuðu sögum fyrir hann, menn af öllum stéttum þjóðfélagsins. Auk þess fékk hann 

aðgang að litlum söfnum sem einstaka menn höfðu sankað að sér. Vegna þessa eru 

heimildamenn Jóns úr öllum áttum og sögurnar fjölbreyttari fyrir vikið í efnisvali, stíl og 

málfari
81

. 

 Jón Árnason, eins og Grimms bræður, hafði áhrif á marga. Söfnun hans var mörgum 

hvatning að hefja þjóðsagnasöfnun á Íslandi og hafa sögur úr Íslenzkum þjóðsögum og 

æfintýrum ratað inn í mörg önnur þjóðsagnasöfn. Þar má nefna Ólaf Davíðsson og safn hans 

Íslenzkar þjóðsögur, en þar má finna sögur úr safni Jóns Árnasonar auk sagna sem Ólafur 

skrifaði eftir námsmönnum í Kaupmannahöfn. Söfnin eru áþekk, sagnavalið er ólíkast þar sem 

Ólafur fjallar talsvert minna um tröll, útilegumenn, huldufólk og galdra, en meira um mannlíf, 

dulræn fyrirbæri og skrímsli.
82

 Ólafur kemur einnig að útgáfu þjóðsagnasafnsins Huld, ásamt 

Jóni Þorkelssyni, Hannesi Þorsteinssyni, Pálma Pálmasyni og Valdimar Ásmundarsyni. Það 

safn byggðist að mestu á eldri handritum þó eitthvað hefði birst þar í fyrsta skiptið
83

.  

Annar safnari frá þessum tíma var Torfhildur Hólm. Hún lifði ekki að sjá safn sitt á 

prenti, en það kom út fjörtíu og fjórum árum eftir lát hennar.
84

  

Af söfnurum tuttugustu aldarinnar ber hæst Sigfús Sigfússon frá Eyvindará, en safn 

hans er eitt það stærsta sem tekið hefur verið saman hér á landi.
85

 Einnig ber að nefna þá 

Þorstein M. Jónsson og Jónas Rafnar sem gáfu út safnið Grímu. Sjá má sömu áherslur þar og 

safni Ólafs Davíðssonar varðandi efnistök sagnanna, en Þorsteinn og Jónas komu báðir að 

útgáfu Íslenzkra þjóðsagna Ólafs. Þorsteinn var mjög virkur safnari á sinni ævi og skráði 

meðal annars sögur fyrir þjóðsagnasafn Odds Björnssonar, Þjóðtrú og þjóðsagnir. Síðar gaf 

Þorsteinn út Gráskinnu Þórbergs Þórðarsonar og Sigurðar Nordals. Þrátt fyrir að hafa komið 

að öllum þessum útgáfum kemst hann þó ekki nærri Sigfúsi Sigfússyni. Tvær útgáfur af 

sögum Sigfúsar, byggðar á handritum í Landsbókasafni, hafa komið út, sú fyrri 16 bindi og sú 

síðari 11 bindi. Síðari útgáfa sagnanna var nokkuð ólík fyrri útgáfunni þrátt fyrir að innihalda 

yfirleitt sömu sögurnar. Sigfús átti þó nokkuð við sögurnar í fyrra safninu en síðara safnið 

stendur nær heimildarmönnum, vegna þessa var síðara safnið notað við gerð Lifandi 
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landslags. Sögurnar þykja þó almennt mjög góðar þar sem Sigfús þekkti vel til þeirrar 

menningar sem sögurnar voru sprottnar úr.   

Sigfús var Austfirðingur og er megnið af sögunum í safni hans frá því svæði. Þetta 

útskýrir hve fáar af sögunum tengjast Skagafirði þrátt fyrir stærð safnsins. Sömu sögu má 

segja um Gráskinnu Þórbergs Þórðarsonar og Sigurðar Nordal, en helstu sagnamenn þeirra 

komu úr Breiðafirði.
86

 Sama ástæða er fyrir litlu magni sagna úr safni Torfhildar Hólm, en 

hún er fædd og uppalin í Skaftafellssýslu, bjó síðar í Reykjavík
87

 og safnaði helst á þessum 

stöðum. Jón Thorarensen sem safnaði í bókina Rauðskinnu var af Suðurnesjunum og safnaði 

mest þar ásamt því að notast við einhver handrit. Ólafur Davíðsson og aðrir sem tóku saman 

Grímu voru hins vegar Eyfirðingar. Nálægð fjarðanna hefur líklega haft nokkuð með það að 

gera að fleiri sagnir sem tengjast Skagafirði má finna í þessu safni.
88

 Oddur Björnsson bjó 

bæði á Akureyri og í Reykjavík og reyndi hann að safna sögum alls staðar af landinu, en safn 

hans telur aðeins eina bók og tiltölulega fáar sögur miðað við önnur söfn. Útskýrir það hve 

fáar sögur úr hans safni tengjast Skagafirði. 

Sögurnar sem finna má í þessum söfnum hefur verið safnað víða um land af fólki af 

öllum stéttum á mismunandi tímum. Þetta gerir það að verkum að þær eru mjög fjölbreyttar 

að efnisvali og stíl. Þetta gerir það einnig að verkum að þær eru misgóðar, ef svo má að orði 

komast, misáhugaverðar. Þannig verða einhverjar sögur, þó þær gerist í Skagafirði og finnist í 

þessum söfnum, ekki hafðar með ef þær þykja ekki hafa nægilegt skemmtanagildi. 

Val á sögnum 
Val á sögum fyrir Lifandi landslag hófst á því að skoða útdrætti úr þjóðsögum í Sagnagrunni. 

Á þeim grundvelli var ákveðinn fjöldi sagna valinn og þær skráðar í skjal. Til að hafa yfirsýn 

yfir dreifingu sagnanna var búið til kort í forritinu Google Maps þar sem staðsetning sagnanna 

var skráð.
89

 Með þessu móti var einfaldara að átta sig á sögustöðunum og þéttleika þeirra á 

ákveðnum svæðum, eins og sjá má á skjámynd af áðurnefndu korti: 
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              Mynd l.9. Dreifing sagna         

Kortið sem er hér að ofan sýnir dreifingu sagna í sunnanverðum Skagafirði. Sögustaðirnir eru 

víðast þéttir nema innst í Vesturdal, merkt með appelsínugulum hring, og í Blönduhlíð, merkt 

með grænum hring. Lítill þéttleiki sögustaða þýðir minna úrval fyrir notanda forritsins og gæti 

honum gramist að hafa ekki nægilegt úrval af afþreyingu inn á radíus forritsins. 

 Vesturdalurinn er hins vegar fáfarinn svo lítil hætta er á að þéttleikinn hafi áhrif á 

vinsældir forritsins. Hvað Blönduhlíð varðar er vegalengdin stutt og auðfarin, auk þess sem 

nálægir sögustaðir ná inn á radíus forritsins, þó þeir séu ekki við veginn. Dreifing sagna þar 

ætti því ekki að hafa neikvæð áhrif á upplifunina af forritinu. 

 Þó að kortið sýni lítinn þéttleika á þessum stöðum eru fleiri sögur í Sagnagrunninum 

skráðar á þessar slóðir sem ákveðið var að sleppa. Ástæðan fyrir því að sumar sögur komast 

að en ekki aðrar er einfaldlega sú að þær hafa mismikið skemmtanagildi. Dæmi um það er 

sagan Bardaginn á Torfufellsdal sem er staðsett við Vesturdal: 

Fram af Eyjafirði liggur afdalur einn í útsuður. Eftir honum endilöngum rennur 

Torfufellsá og fellur hún í djúpu klettagili í Eyjafjarðará milli Torfufells og 

Leynings. Austanverðu árinnar liggur dalurinn allur undir Torfufell og er þeim 
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megin nefndur Torfufellsdalur, en að vestanverðu við dalsmynnið stendur bærinn 

Syðri-Villingadalur og á hann land þar skammt fram fyrir. En þar fyrir framan heitir 

kjálkinn að vestan Leyningsdalur allt að Fremri-Lambá og heyrir til Leyningi, en 

fyrir framan ána heita Galtartungur. Upp með Fremri-Lambá að sunnan liggur vegur 

yfir svokallað Nýjabæjarfjall að Nýjabæ í Skagafjarðardölum. 

  Fyrir mjög löngu, meðan landið var í heiðni, vildu Skagfirðingar eigna sér 

Galtartungur og hugðu sér að hafa þær undan Eyfirðingum. Í því skyni komu þeir 

eitthvert sinn vestan Ábæjarfjall með liðsafnað mikinn; eru tveir hersforingjar þeirra 

nafngreindir, Ísleifur og Sverrir. Þegar þeir koma ofan í dalinn skiptu þeir liði sínu; 

fór Sverrir með sitt lið heim Leyningsdal, en Ísleifur að austan út Torfufellsdal og 

skal fyrr sagt af hans afdrifum. 

 Nokkru framar en gegnt Syðri-Villingadal er grund mikil og eftir henni 

rennur lækur. Þar mættu Eyfirðingar Ísleifi og tókst þar með þeim allharður bardagi 

beggja vegna lækjarins. Er sagt Eyfirðingum hafi fylgt fjöldi kvenfólks er hafi 

kastað klæðum á vopn Skagfirðinga og hafi það ollað mestu að þeir féllu þar 

hrönnum fyrir þeim. Sjást þar enn í dag á grundinni allt einir smáhólar sem virðast 

líkastir val og eru þeir nefndir Draughólar. Þegar nú allt lið Ísleifs var fallið og hann 

stóð einn uppi brast hann á flótta og hvatar ferð sinni fram allan Torfufellsdal, en 

Eyfirðingar veittu honum eftirför. Heitir Lambá þar á dalnum; fram fyrir hana eltu 

þeir Ísleif og þar upp í skál ofarlega í fjallinu, þar náðu þeir honum, drápu hann þar 

og heygðu í skálinni. Heitir sú skál síðan Ísleifsskál. 

 Nú er að segja af Sverrir að hann heldur með sitt lið heim Leyningsdal. Veit 

hann ekki fyrri til en Eyfirðingar koma þar á eftir honum framan dalinn og höfðu sitt 

kjarkmikla kvenfólk í för með sér. Hopar Sverrir á undan þeim allan dalinn, en lið 

hans stráfellur; sjást þar margir smáhólar meðfram fjallshlíðinni sem á að vera valur. 

Þegar Sverrir er kominn yzt á Leyningsdal er lið hans allt fallið. Tekur hann þá á rás 

og upp í dal einn lítinn sem heyrir til Syðri-Villingadal; þar náðu Eyfirðingar honum 

og drápu hann. Hefur þar allt að þessu sézt haugur hans og heitir það Sverrishaugur, 

en dalurinn er nefndur Sverrisdalur (Svardalur). Eftir þennan sigur héldu Eyfirðingar 

heim til sín, og er ekki annars getið heldur en þeir hafi hagnýtt sér síðan 

Galtartungur í góðum friði og liggja þær nú undir Torfufell.
90

 

Þessi saga gefur útskýringu á örnefnum en býður ekki upp á mikið meira en það. Þær fáu 

persónur sem eru kynntar, eru drepnar áður en þær gera nokkuð markvert og hefur sagan því 

ekki söguþráð að ráði. Þetta gerir það að verkum að sagan þótti hafa lítið skemmtanagildi, auk 

þess að vera heldur ofbeldisfull fyrir hluta markhópsins. Þar af leiðandi á hún ekki sæti á 

kortinu í Lifandi landslagi. 

 Fleiri sögur komast ekki á kortið vegna skorts á söguþræði eða af því að þær hæfa 

ekki. Dæmi um slíka sögu er Arnbjörg fótalanga, sem í stuttu máli er á þennan veg: Arnbjörg 

fótalanga var kona sem hafði lítinn áhuga á karlmönnum og státaði sig af því að hafa ekki 

verið við karlmann kennd. Mennirnir á bænum stríddu henni mikið á þessu og veðjuðu svo 

um það hvort einhver þeirra næði að sænga hjá henni. Svo fer að einn þeirra kemst upp í rúm 
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til hennar og stökkva þá hinir til og svipta af henni sænginni til að finna hann í rúminu, og 

vann hann þá veðmálið.  

Saga þessi státar ekki eingöngu af daufum söguþræði heldur ber hún í sér miður 

fallegan boðskap sem óþarfi er að bera áfram, enda alls ekki í takt við þá siðfræði sem tíðkast 

í íslensku samfélagi árið 2013. Sagan á því lítið erindi í Lifandi landslag.
91

  

Tæknileg vinnsla og birting sagnanna í Lifandi landslagi 
Stærsti þátturinn í vinnslu Lifandi landslags var að finna allar sögurnar og koma þeim á 

tölvutækt form. Hægt er að finna eitthvað af sögunum á internetinu, þá helst á síðunum 

Snerpa.is og á Wikipedia.org, og flýtti það nokkuð fyrir færslu sagnanna frá bók yfir á 

tölvutækt form. Einhver vinna fór þó í að finna þær í þjóðsagnasöfnum og staðfesta að um 

rétta útgáfu væri að ræða. Ef svo var ekki voru sögurnar leiðréttar eða skipt út fyrir 

upprunalegu útgáfuna. 

 Megnið af sögunum var hvergi að finna á tölvutæku formi og þurfti því að skrifa þær 

inn í tölvu upp úr þjóðsagnasöfnunum. Lán í óláni réði því að í miðjum skrifum skar ég mig á 

hendi, gat illa vélritað og neyddist því til að leita annarra ráða við færslu sagnanna frá bók yfir 

í tölvu. Lausnin fólst í forritinu OCR, Optical character recognition, en það greinir texta á 

myndum, til dæmis skönnuðum síðum úr þjóðsagnasöfnum. Til eru ýmsar útgáfur af þessu 

forriti en það sem hentaði best var útgáfa sem síðan Free Online OCR 

http://www.newocr.com/ hefur upp á að bjóða, helst vegna þess að þjónustan er 

endurgjaldslaus og útkoman var góð. Textarnir sem síðan skilaði af sér voru ekki fullkomnir 

og þurftu alltaf einhverrar lagfæringar við. Helst voru það greinarmerki og stafir sem voru 

áþekkir í útliti sem rugluðust. Dæmi um það eru rn og m, la/ln og b/h, a og á. Vinnan sem fór í 

lagfæringu og að skanna sögurnar inn var hinsvegar talsvert minni en ef þurft hefði að slá alla 

textana inn. 

 Þar sem sögurnar voru valdar út frá útdráttum kom í ljós að einhverjar þeirra voru 

ónothæfar. Hafði þó nokkrum tíma verið eitt í vinnslu og staðsetningu þessara sagna og hefði 

betur verið beðið með það að útbúa kortið sem sýndi dreifingu sagnanna þar til þetta verk var 

yfirstaðið. Val sagnanna er hins vegar mikilvægasti þátturinn í vinnslu forritsins þar sem 

Lifandi landslag byggir á þeim, og þær sjá um að halda notandanum spenntum og að halda 

áhuga hans á forritinu
92

.  
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Meðferð sagna og menningararfur 
Þjóðsögurnar í Lifandi Landslagi eru af ýmsum toga eins og áður hefur komið fram. Sögurnar 

eru það sem forritið byggir á og er gríðarlega mikilvægt að þær skili sér að fullu til notenda. 

Með það í huga þarf að færa elstu sagnirnar yfir á nútímalegra mál, ef svo má kalla, því 

áríðandi er að merking orða sé aldrei vafa bundin.  

Breytingin á sögunum verður lögð í hendurnar á sagnamanninum Hafsteini Harðarsyni 

sem mun segja þær á sinn hátt en um leið láta gamaldags málfar þeirra halda sér að einhverju 

leyti. Það er, yfirbragðið á sögunum verður gamaldags en alltaf skiljanlegt.  

Með því að beita þessari aðferð ná sögurnar til breiðari hóps án þess verið sé að breyta 

menningararfinum á þann hátt að hann „tapist“. Sögumaðurinn setur þó óhjákvæmilega sinn 

brag á sögurnar og lagar þær að aðstæðum. 

Þegar fyrst var farið að rannsaka útbreiðslu sagna var oftast hugsað um hvert frávik 

sem mistök sagnamannsins, til dæmis að hann væri að skálda í eyður sem hann mundi ekki 

eða tveimur eða fleiri sögum hafi slegið saman við upprifjun á sögunni. Þegar leið á 

tuttugustu öldina fóru hugmyndir um þetta hins vegar að breytast og umhverfi sagnamannsins 

var veitt frekari athygli. Rannsakendur fóru að taka eftir því að samfélagið sem sagan lifði í 

skipti máli, og að áheyrendur höfðu áhrif á söguna. Það er að segja að sagnamaðurinn gat 

aðlagað söguna að aðstæðum og áheyrendum hverju sinni. Þetta þýddi að ný útgáfa varð til af 

sögunni í hvert skiptið sem hún var sögð.
93

 Sögurnar hafa þannig gengið í gegnum það ferli að 

vera aðlagaðar til að þóknast ákveðnum hópi ótal sinnum, af hverjum sagnamanni sem hefur 

sagt þær, enda voru þær lifandi menning á meðan þær þrifust í munnlegri geymd. Þjóðsögur í 

þjóðsagnasöfnunum sem notuð eru í Lifandi landslagi koma allar úr munnlegri hefð og því má 

segja að hending hafi ráðið því hvaða útgáfa af sögunni varð skráð. Þannig er erfitt að kalla 

eina útgáfu af sögu réttari en aðra, sögur Hafsteins standa þannig jafnt á við sögurnar sem 

finna má í þjóðsagnasöfnunum. 

Þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar, sem og þau söfn sem fylgdu í kjölfarið á borð við söfn 

Ólafs Davíðssonar og Sigfúsar Sigfússonar, eru hluti af menningararfi Íslendinga. Þeim var 

ekki safnað saman í þeim tilgangi, að minnsta kosti ekki safn Jóns Árnasonar sem er fyrsta 

alvöru söfnun á þjóðsögum sem fór fram á Íslandi. Ástæðan fyrir söfnuninni var ekki að safna 

menningararfi heldur að koma höndum yfir fornsögur. Söfnunin var að fyrirmynd söfnunar 

Grimms bræðra í Þýskalandi, og fleiri safnara í Evrópu, sem töldu að munnmælasögur hefðu 

haldist óbreyttar í gegnum aldirnar og gæfu því góða sýn á trú manna á öldum áður. 

Tilgangurinn var þannig að skyggnast inn í líf fólks á fyrri tímum fremur en að varðveita 

                                                 
93

 Rósa Þorsteinsdóttir. Sagan upp á hvern mann. bls. 29-30. 



48 

 

minjar úr fortíðinni fyrir komandi kynslóðir líkt og hugmyndafræðin á bak við menningararf 

segir til um.  

 Sögurnar eru aðlagaðar að nútíma samfélagi en þær bera samt merki fortíðar og  

spegla liðna tíð. Þetta gerir þær að menningararfi eins og hann er skilgreindur af Bryndísi 

Björgvinsdóttur í meistararitgerð hennar: 

Hlutirnir eða ummerkin sem teljast til menningararfs eru efnislegir þættir sem við 

getum séð og snert […] Í samtímanum fá þessir hlutir og ummerki fyrst og fremst 

það hlutverk að vera kennileiti hins liðna, fortíðarinnar.
94

 

Aplin skilgreinir menningararf sem „hluti“ sem hafa óáþreifanlega menningarlega tengingu. 

Við metum hann mismikið og höfum mismunandi tengingu við hann. Hvort sem það er 

persónuleg tenging vegna ákveðins svæðis, til dæmis heimasvæðis, eða hvort hann tengist 

ákveðnu landi eða hefur menningarlegt gildi fyrir heiminn allan. Það sem tengingarnar eiga 

sameiginlegt er að í okkar augum er menningararfurinn eitthvað sem ber að varðveita og deila 

með núlífandi og næstu kynslóðum. Hann hjálpar til við að skilgreina ákveðna hópa sem við 

tilheyrum, þar á meðal þjóðir og að lokum allt mannkynið.
95

 Þjóðsögurnar falla vel að þessum 

skilgreiningum. Með þeim getum við skyggnst inn í líf fyrr á öldum. Þeim er haldið við og 

dreift áfram til næstu kynslóða, sbr. reglulega útgáfu barnabóka sem eru byggðar á eða segja 

frá þjóðsögum. Því þetta er jú menningararfur sem næstu kynslóðir eiga að þekkja.  

 Samhengið sem þjóðsögurnar eru sagðar í hefur vissulega breyst. Við getum okkur 

þess til að þær hafi verið sagðar við kertaljós á kvöldvöku meðan áheyrendur kepptust við 

tóvinnu. Við vitum í raun ekkert um það því sögurnar sem við höfum eru flestar skráðar af 

heldri mönnum samfélagsins sem urðu ekki vitni að sögunum sögðum eins og við sjáum fyrir 

okkur. Þeir skráðu sögurnar frá hverjum sem kunni sögur og þorði frá þeim að segja, því 

þegar Jón Árnason var að safna þótti skammarlegt að segja sögur af þessu tagi.
96

 Auk þess má 

þess geta að Jón Árnason hélt ekki fast í reglur Grimms bræðra og leyfði sér að laga 

setningaskipan og orðalag.
97

 Jón Árnason hafði þannig mikil áhrif á sögurnar og lagaði þær að 

íslensku bókmáli. 

Í Lifandi landslagi eru sögurnar hins vegar færðar aftar í menningararfsstiganum en 

þjóðsagnasöfnin. Þær eru settar í sagnahefðina á ný með því að setja þær í hendurnar á 
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Hafsteini Harðarsyni. Sögurnar eru þannig trúar menningararfinum þrátt fyrir breytingar af 

því að þær eru settar aftur í munnlegu hefðina sem þær voru upphaflega sóttar í.  

Sé horft til þjóðsagna sem finnast í þjóðsagnasöfnum sem menningararfs, ekki vegna 

uppruna þeirra í sagnahefðinni heldur aðeins í því ljósi að íslensk börn hafa heyrt þær síðustu 

hundrað og fimmtíu árin, er vissulega verið að hrófla við menningararfinum. En það er aðeins 

gert með sögurnar sem eru lesnar upp, ekki þær sem eru prentaðar. Þær munu fá að standa 

orðrétt eins og Jón og fleiri ætluðust til þess að þær yrðu lesnar. 

Vissulega er umhverfið annað, sögurnar koma nú frá snjalltæki í stað þess að óma til 

dæmis í baðstofunni. En menning er lifandi fyrirbæri í sífelldri þróun að mati Valdimars Tr. 

Hafstein. Það er ekki fyrr en hún er kölluð menningararfur sem reynt er að hindra þróun 

hennar og láta hana standa í stað. Þetta fjallar hann um í grein sinni Menningararfur: Sagan í 

neytendaumbúðum, þar segir hann einnig að nálgast megi menningararfinn með 

hugmyndaauðgi í stað þess að leggja hann í formalín.
98

 Til að koma honum á framfæri er 

mikilvægt að finna réttar leiðir til að túlka hann og miðla honum. Leið sem er trú 

menningararfinum og kemur honum til skila án þess að hafa of mikil áhrif á hann.  

 Þetta er hefur verið haft að leiðarljósi við þróun Lifandi landslags. Sögurnar fylgja 

hugmyndum um menningararf án þess að láta þær þvælast fyrir miðluninni. Útkoman er forrit 

sem kemur menningararfinum til skila á fræðandi en um leið skemmtilegan máta. 

Sögumaðurinn 

Hafsteinn Harðarson varð fyrir valinu í það starf að segja sögurnar af því að hann er 

sögumaður, þó hann geri sér ekki mikla grein fyrir því sjálfur. Hann segir sögur með miklum 

tilburðum við öll möguleg tækifæri. Hann hefur mikla og hljómfagra rödd og þegar hann 

byrjar að segja sögu þagnar fólkið í kringum hann og hlustar. Hann hefur einnig mikla ánægju 

af því að vera í sviðsljósinu og tala. 

 Með það í huga var ekki við öðru að búast en að hann myndi samstundis samþykkja að 

segja sögurnar á upptöku, sem hann gerði ekki og benti á aðra sem gætu mögulega sinnt 

starfinu. Hafsteinn var hinsvegar besti kosturinn og eftir miklar fortölur samþykkti hann að 

taka upp prufu. Fjórar sögur voru valdar í prufuna og voru það sögurnar Grímsborg, Smalinn 

á Silfrúnarstöðum, Tröllin í Tindastól og Hálfdán í Felli og Spíkin. Þessar sögur urðu fyrir 

valinu vegna þess að þær eru misjafnar að innihaldi og lengd og gáfu þannig góða hugmynd 

um það sem koma skyldi. Hafsteinn skoðaði sögurnar og í fyrstu tvö skiptin sem upptökur 

áttu að fara fram var ekkert tekið upp, en sögurnar voru ræddar og Hafsteinn kom með ýmsar 

                                                 
98

 Valdimar Tr. Hafstein. Menningararfur: Sagan í neytendaumbúðum. bls. 326. 



50 

 

hugmyndir um hvernig ætti að fara með þær. Upphaflega viðhorfið til breytinga á sögnunum 

var að einstaka orð og orðalag þyrfti að laga en að öðru leyti yrðu sögurnar óbreyttar. 

Hafsteinn taldi hinsvegar að meiri aðlögunar væri þörf ef ætti að ná að halda athygli ungu 

kynslóðarinnar. Vísaði hann meðal annars í reynslu sína af því að segja barnabörnum sínum 

sögur. 

 Ekki var hægt að horfa framhjá reynslu Hafsteins svo ákveðið var að gera samanburð. 

Varð sagan Hálfdán á Felli og spíkin fyrir valinu og var hún tekin upp í þremur útgáfum. 

Fyrst las Hafsteinn söguna upp orðrétt,
99

 næst með örlítilli lagfæringu á orðalagi,
100

 og loks 

sagði hann söguna með sínum orðum með upprunalegu söguna til hliðsjónar.
101

 Í ljós kom að 

tillaga Hafsteins reyndist best. Eigin túlkun hans á sögunni flæddi betur en hinar og Hafsteinn 

gaf sér meira túlkunarleyfi, sem gerði söguna lifandi og skemmtilega, án þess að víkja frá 

söguþræðinum.
102

  

 Fyrir upptökurnar hafði ekkert verið rætt um meðhöndlun sagnanna við Hafstein til að 

hafa sem minnst áhrif á hann og túlkun hans. Hugmyndin á bakvið það að láta sögurnar í 

hendurnar á sagnamanni er að hann aðlagi sögurnar eftir sínu höfði, ekki eftir leiðbeiningum 

annarra. 

Í ljós kom að Hafsteinn ber mikla virðingu fyrir sögunum og kaus að koma þeim til 

skila eins lítið breyttum og hann gat með það að leiðarljósi að gera sögurnar áhugaverðar og 

vel skiljanlegar fyrir hverja sem vilja hlusta. Hann hefur haft gaman að þjóðsögum síðan hann 

var barn og segir barnabörnum sínum mikið af þjóðsögum bæði til afþreyingar og til að kenna 

þeim örnefni. Hugmyndir hans um þjóðsögurnar og áhuginn fyrir því að koma þeim áfram var 

því í takt við markmið Lifandi landslags og gerði hann að tilvöldum sagnamanni. 
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Miðlun og túlkun menningararfs 

Einhverskonar túlkun á menningararfi kemur alltaf við sögu þegar honum er miðlað. Slíkt 

hefur áhrif á hann og hvernig gestir og gangandi upplifa hann. Í Lifandi landslagi er 

menningararfurinn settur fram í tölvuforriti sem er túlkun út af fyrir sig því miðillinn hefur 

áhrif á merkinguna.
103

 Stór hluti af upplifuninni af að heyra sögu fer til dæmis eftir því hvaðan 

og við hvaða aðstæður sagan birtist. Þannig getur saga sem er lesin í bók eða á snjalltæki ekki 

verið eins og hún var í baðstofunni. 

Túlkun menningararfs og miðlun hans er vandmeðfarin. Réttur miðill og rétt túlkun 

geta aukið menntunargildi, aukið áhuga á menningararfinum og hjálpað til við að ná til 

breiðari markhóps. Hins vegar er sú hætta fyrir hendi að miðillinn og túlkunin taki of mikla 

athygli frá efninu, trufli þar með upplifunina og geri hana ópersónulegri. Það er að segja að 

notandinn hafi ekki rými fyrir eigin túlkun því hin opinbera túlkun menningararfsins sé svo 

yfirgnæfandi.
104

 Það er því gífurlega mikilvægt að vanda túlkun og val á miðli til þess að leyfa 

menningararfinum að njóta sín án of mikilla utanaðkomandi áhrifa. Það er, að miðlunarleiðin 

gefi notandanum frelsi til að upplifa án þess að upplifuninni sé stjórnað of mikið. 

 Túlkunin í Lifandi landslagi á sér helst stað hjá sögumanni. Þó það samræmist 

hugmyndum um menningararf og upprunaleika að setja söguna aftur í sagnahefðina og leggja 

hana í munn sagnamanns er það samt sem áður túlkun á sögunni. Sögurnar er einnig túlkaðar 

á mynd sem birtist við hverja sögur. Myndirnar eru blýantsteikningar sem eru nokkuð 

einfaldar til þess að taka sem minnsta athygli frá sögunni en samt gefa hugmyndafluginu 

eitthvað að byggja á. 
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  Mynd 1.10. Myndskreyting við söguna Grímsborg
105

 

Þessi umgjörð er vissulega ólík þjóðsagnasöfnunum sem sögurnar koma úr, en hér er verið að 

forðast formalínið sem menningararfur lendir oft í eins og Valdimar Tr. Hafstein ræði
106

 og 

var nefnt hér að framan. Í Lifandi landslagi er leitast við að finna leiðir til þess að gera 

menningararfinn aðgengilegan án þess að túlkunin hafi önnur áhrif en að auka 

skemmtanagildi og efla áhuga á efninu.
107

 

 Túlkunin sem er notuð í Lifandi landslagi er öll nauðsynleg til að gera 

menningararfinn aðgengilegan og spennandi. Túlkun sagnamannsins gerir sögurnar 

skiljanlegri og meira lifandi með sviðsetningu, myndirnar ýta við ímyndunaraflinu og hafa 

ákveðið fagurfræðilegt gildi auk skemmtanagildis. Loks gerir þessi tiltekni miðill sögurnar 

aðgengilegri, þar sem stór hluti markhópsins notar snjalltæki talsvert meira en bækur. 

Snjalltæki eru ekki aðeins algeng heldur vinsæl eign hjá ört vaxandi hópi fólks og eykur þessi 

miðill því líkurnar á því að forritið, og þar með sögurnar, nái athygli markhópsins. Þar að auki 

er sviðsetning miðlunarinnar, það er að segja tenging sögunnar við landslagið, sem gerir 

notandanum kleift að upplifa söguna og sögusviðið sjálft sem hann hefur fyrir augunum á 

meðan hann les eða hlustar.   

Hvernig menningararfurinn er settur á framfæri, hvernig hann er túlkaður, getur haft 

mikil áhrif á það hvernig honum er tekið og hversu vel tekst að miðla honum.
108

 Farsæld 

verkefnisins veltur því ekki endilega á gæðum efnisins heldur á því hvernig það er túlkað og 
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hvernig því er miðlað. Miðlun og túlkun í Lifandi landslagi auka upplifun án þess að vera 

yfirgnæfandi, sem stuðlar að farsæld verkefnisins án þess að skyggja á menningararfinn. 
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Lokaorð 

Viðfangsefni þessa verkefnis var að kanna hvort gerlegt væri að skapa smáforrit fyrir 

snjalltæki sem miðlar íslenskum þjóðsögum, kanna hvaða leiðir eru færar og hvernig best má 

nýta það. 

        Hugmyndin var borin undir forritara sem komst að þeirri niðurstöðu að hún er 

framkvæmanleg og auðvelt væri að skapa forritið Lifandi landslag. Við nánari skoðun kom í 

ljós að hagstæðara var að byggja á grunnleiðsöguforritinu Locatify í stað þess að kaupa 

þjónustu til að forrita Lifandi landslag frá grunni. 

Þar með hefur verið sýnt fram á að út frá tæknilegu sjónarmiði er Lifandi landslag 

raunhæft verkefni. 

Kostnaður við að gera Lifandi landslag að veruleika hefur verið kannaður og virðist 

ekki óyfirstíganlegur. Möguleikar á styrkveitingu hafa verið skoðaðir og nú þegar 

undirbúningsvinnan hefur verið unnin er ekki óraunhæft að reikna með jákvæðum 

undirtektum. 

 Sagnagrunnurinn og MA verkefni Trausta auðvelduðu vinnsluna við sögurnar 

umtalsvert og Lifandi landslag er ítarlegra og inniheldur meira efni vegna þessa. Færsla 

sagnanna yfir á tölvutækt form var samt stærsta verkefnið við vinnslu Lifandi landslags og 

vinnan við skráninguna var talsverð þrátt fyrir hjálp tækninnar. Ef Sagnagrunns og verkefnis 

Trausta hefði ekki notið við hefði vinnan við söfnun sagnanna og færsla þeirra yfir á stafrænt 

form verið gríðarleg og efast má um hversu raunhæft hefði verið að framkvæma hugmyndina 

innan þeirra ramma sem þetta verkefni hefur. 

         Vinnuferlið leiddi í ljós að Lifandi landslag bjó yfir fleiri möguleikum en upphaflega 

var reiknað með. Það sýndi sig að Lifandi landslag er ekki einungis til afþreyingar heldur 

hefur menntunargildi og á erindi í skólastarf. Menntunargildi Lifandi landslags stækkar 

markhóp forritsins einnig talsvert.  

Verkefnið má víkka út og hefur möguleika til stækkunar. Bæði hvað varðar 

landssvæði og innihald. Þetta getur opnað möguleika á samstarfi við ýmis menningarverkefni, 

stofnanir og fyrirtæki.   

Ákvörðun mín að Lifandi landslag yrði að forriti fyrir snjalltæki var betri en mig óraði 

fyrir þegar ég tók hana. Ég er sjálf hrifnari af bókum en raftækjum, en fólk með sama viðhorf 

og ég er líklegra til að nálgast þjóðsögur á bók. Ég vildi ná til hópsins sem snertir bækur lítið 

sem ekkert og kynna þau fyrir heimi þjóðsagna okkar. Þegar ég las mér til um kynslóðirnar 

sem snjalltæki eru markaðssett fyrir, kynslóðir sem tilbiðja tækni taka lítið mark á orðum í 



55 

 

blöðum eða bók, sá ég að miðillinn var hárréttur, þrátt fyrir rómantískar hugmyndir mínar um 

bækur. 

Lifandi landslag er forrit sem býður upp á nýja leið til að kynnast Skagafirði. Það er 

fræðandi og skemmtilegt ekki aðeins fyrir Skagfirðinga heldur alla sem eiga leið um fjörðinn. 

Við vinnslu Lifandi landslags var ótalmargt sem kom á óvart. Ferlið var lærdómsríkt og 

skilningur minn á efninu og umhverfi mínu jókst samhliða þróun verkefnisins sem hefur 

breyst og stækkað í gegnum ferlið og á væntanlega eftir að vaxa og þróast áfram.  
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Fylgiskjal 1.1. Lýsing á Lifandi landslagi fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð 

Forritið 

Forritið býður notandanum upp á að kynnast Skagafirði með hjálp þjóðsagna í gegnum 

spjaldtölvu og snjallsíma. Þjóðsögurnar verða flokkaðar niður í tröllasögur, huldufólkssögur, 

tröllasögur, galdrasögur, sæbúa- og vatnasögur, draugasögur, náttúrusögur. Býðst notandanum 

að velja hvort að hann vilji fá tilkynningu um allar sögurnar, eða hvort að hann vilji ákveðinn 

flokk, þannig þarf notandinn ekki að fara í gegnum fjölda sagna til hafi hann aðeins áhuga á 

einum flokki.  

Forritið mun bjóða upp á tvær notkunarleiðir. 

Annars vegar sýnir skjárinn landslag, ekki ósvipað og í GPS tæki, og þegar að staður sem 

tengist þjóðsögum birtist á kortinu sést þar lítið skilti með nafninu á sögunni, en skiltin munu 

vera í mismunandi og vel aðgreinanlegum litum, eftir því hvaða flokki sagan tilheyrir. 

Notandinn getur þá ýtt á skiltið og fengið þá valmöguleika um það hvort hann vilji lesa 

söguna eða hlusta á hana. Sögunni fylgir svo einföld teikning út frá söguþræðinum, hún fyllir 

út í skjáinn sé hlustað á söguna með forritið í forgrunni, annars verður hún í lítilli útgáfu undir 

titlinum sé sagan lesin. 

Hin notkunarleiðin krefst þess ekki að sífellt sé verið að fylgjast með skjánum. Þá er 

hægt að nota tækið í eitthvað annað, eða nota það alls ekki. Forritið lætur þá vita með 

tilkynningu að saga sé nálægt, og getur notandinn þá farið inn í forritið og lesið/hlustað á hana 

kjósi hann að gera það. 

Forritið mun senda tilkynningu um sögu sem er í 2 km radíus frá tækinu. Sé kortahamurinn 

hafður á tækinu mun það hins vegar sýna sögur sem eru í allt að 8 km radíus, þá þarf engum 

að leiðast þó gert sé hlé á ferðinni. Eins verða sögur sem eru staðsettar út fyrir helstu 

samgönguæðar aðgengilegar. Sögur sem eru staðsettar fjarri öllum vegum munu hafa 

staðsetningarpunkt við veginn, þó að skiltið muni vera staðsett á þeim stað sem sagan á við, er 

það til þess að tilkynning komi þó að sagan sé líkleg til þess að komast innan radíus flestra 

ferðalanga.  

Útlit 

Byrjunarmyndin sýnir íslenskt landslag um sumar, grænt og bjart, og í landslaginu leynast 

ýmis fyrirbæri sem kíkja á þann sem horfir. Þar er notandinn boðinn velkominn í Skagafjörð, 

og honum boðið að velja hvers konar sögum hann vilji kynnast. Litirnir verða bjartir og skiltin 

í mjög afgerandi litum svo þau skilji sig vel frá umhverfinu og svo lítil hætta sé á að ruglingur 

verði á milli flokka. Eins verður hver flokkur með ákveðið merki eða lógó til þess að litblindir 

geti einnig greint á milli.  

Lógóið verður hannað af Ingibjörgu Kristjönu Ingólfsdóttur tækniteiknara, en hún mun einnig 

teikna myndirnar fyrir hverja sögu og hjálpa til við heildarhönnun á útliti forritsins í samráði 

við Trausta Dagsson forritara, sem hefur einnig talsverða reynslu af hönnun. 

Möguleg áform 

Sveitafélagið Skagafjörður hefur sýnt forritinu áhuga, og þá með það í huga að bæta við það. 

Hugmynd sveitafélagsins eru að nýta þetta forrit til að koma frekari upplýsingum á framfæri, 
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þá sérstaklega þær sem verkefnið Á Sturlungaslóð hefur safnað saman, en það kynnir 

ferðalanga fyrir atburðum úr Sturlungu sem áttu sér stað í Skagafirði með skiltum og 

sögugöngum.  

 Samstarf milli þessa tveggja verkefna virðist vera tilvalið. Á Sturlungaslóð er vel 

unnið og áhugavert verkefni, en miðlunarleiðir þeirra gætu verið aðgengilegri. Miðlun með 

nútímatækni er mun líklegri til að ná til kynslóðarinnar sem er fædd eftir 1982. Það að bæta 

því við forritið mundi líklega ekki hafa nokkur áhrif á þann hóp sem að þegar sýnir því áhuga 

heldur stækka hann með því á ná til yngri kynslóðar sem annars myndi sína verkefninu minni 

áhuga. 

 Samstarf af þessu tagi myndi hafa áhrif á útlit forritsins. Forrit sem einbeitir sér aðeins 

að þjóðsögum myndi hafa útlit í þeim anda og hafa tilvísanir í náttúru og landslag. Sé 

Íslendingasögunum bætt inn þarf ekki að vera mikil breyting á útlitinu, en hún væri einhver. Í 

fyrsta lagi væri markhópurinn af einhverju leyti annar, þar sem þjóðsögur höfða frekar til 

barna og ungs fólks en Íslendingasögurnar hafa breiðari markhóp. Báðir flokkarnir, 

þjóðsögurnar og Íslendingasögurnar, hafa þó tengingu við landið og landslagið, en ívafið yrði 

líklega nokkuð almennra en það yrði annars; tæki ekki helst mið af yngri kynslóðinni heldur 

öllum aldurshópum. 

 Upplýsingar sem kæmu frá verkefninu Á Sturlungaslóð yrðu þá merktar með skiltum 

sem væru öðruvísi í laginu en hin skiltin, og litatónarnir væru aðrir en á skiltum sem merkja 

þjóðsögur. Einnig væri boðið upp á það í byrjun að velja þjóðsögur, og þá hvaða flokka, 

og/eða, velja upplýsingar frá Sturlungaslóð. Þannig ætti auðveldlega að vera hægt að nota 

forritið bara fyrir þjóðsögur, bara fyrir Sturlungaslóð eða nota það með öllum mögulegum 

upplýsingum. 
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Fylgiskjal 1.2. Styrkumsókn til Menningarráðs Norðurlands vestra 
 

Verkefnastyrkur 

Umsókn til Menningarráðs Norðurlands vestra 

1. Umsækjandi: (Ef umsækjandi er einstaklingur má sleppa lið b og c ) 

a) Nafn umsækjanda   : Sóley Björk Guðmundsdóttir 

b) Nafn forsvarsmanns verkefnis : 

c) Staða forsvarsmanns  : 

d) Heimilisfang og póstnúmer : Grenimelur 33, 107, Reykjavík.   

  

e) Símanúmer    : 848-8785 

f) Netfang    : soley.bjork.g@gmail.com 

g) Bankareikningur (verkefnis) : 0310-26-130372 

h) Kennitala (bankareiknings) : 180888-3579 

 

2. Heiti verkefnis:   

Lifandi landslag 

 

3. Lýsing á verkefninu: 

Lifandi landslag er smáforrit sem býður notendum upp á að kynnast Skagafirði með hjálp 

þjóðsagna í gegnum spjaldtölvu og snjallsíma, og með því gera landslagið lifandi.  

Forritið mun bjóða upp á tvær notkunarleiðir. 

Annars vegar sýnir skjárinn landslag, ekki ósvipað og í GPS tæki, og þegar staður sem tengist 

þjóðsögum birtist á kortinu sést þar lítið skilti með titli sögunnar, en skiltin munu verða í 

mismunandi og vel aðgreinanlegum litum, eftir því hvaða flokki sagan tilheyrir. Notandinn 

getur þá ýtt á skiltið og fengið valmöguleika um það hvort hann vilji lesa söguna eða hlusta á 

hana. Sögunni fylgir síðan einföld teikning út frá söguþræðinum, hún fyllir út í skjáinn sé 

hlustað á söguna með forritið í forgrunni, annars verður hún í lítilli útgáfu undir titlinum sé 

sagan lesin. 

Hin notkunarleiðin krefst þess ekki að sífellt sé verið að fylgjast með skjánum. Þá er 

hægt að nota tækið í eitthvað annað, eða nota það alls ekki. Forritið lætur þá vita með 

tilkynningu að saga sé nálægt, og getur notandinn þá farið inn í forritið og lesið/hlustað á hana 

kjósi hann að gera það. 

Það er líklegt að notendur hafi einhverjar sögugerðir í uppáhaldi og kjósi þær frekar en 

aðrar. Þess vegna verða sögurnar flokkaðar niður í tröllasögur, huldufólkssögur, galdrasögur, 

sæbúa- og vatnasögur, draugasögur og náttúrusögur og býðst notandanum þá að velja hvort að 

hann vilji fá tilkynningu um allar sögurnar, eða hvort hann vilji aðeins sjá ákveðinn flokk eða 

flokka. Þannig þarf notandinn ekki að fara í gegnum fjölda sagna hafi hann aðeins áhuga á 

einum eða tveimur flokkum. 

Forritið mun senda tilkynningu um sögu sem er í 2 km radíus frá tækinu. Sé 

kortahamurinn hafður á tækinu mun það hins vegar sýna sögur sem eru í allt að 8 km radíus, 

þá þarf engum að leiðast þó gert sé hlé á ferðinni. Eins gerir þessi stóri radíus það að verkum 
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að sögur sem eru ekki staðsettar nærri fjölförnum vegum verða aðgengilegar, og þarf þá ekki 

að keyra um afdali til að nálgast þær.  

Sögur sem hafa sögusvið sitt fjarri öllum samgönguleiðum, til dæmis á uppi á fjöllum 

myndu ekki ná inn á radíus tækja sem væru á helstu samgönguleiðum. Til að gera þær 

aðgengilegri verða staðsetningapunktar hafðir við næsta veg til þess að auðveldara verði fyrir 

notandann að koma auga á sögurnar. Skiltið sem sést á skjánum mun þó verða á réttum stað, 

svo notandinn geti áttað sig nákvæmlega á því hvar sögusvið sögunnar er.  

Til þess að sem flestir hafi aðgang að þjóðsögunum í þessum búningi verður einnig sett upp 

heimasíða sem gerir þeim sem ekki eiga snjalltæki kleift að kanna sögurnar með tilliti til 

staðsetningar. Síðan mun hafa svipað útlit og virka á svipaðan hátt og forritið, nema hægt 

verður að skoða kort af Skagafirði í heild sinni og skoða þá hvaða staði sem hentar, hvar sem 

notandinn er staddur. 

 Forritið býður upp á marga möguleika til stækkunar. Þegar að forrituninni er lokið er 

tiltölulega einfalt að bæta við upplýsingum inn á kortið, þá væri hægt að velja í byrjun á 

hvaða hátt ætti að nota forritið, hvort þjóðsögurnar ættu að vera í forgrunni, eða aðrar 

upplýsingar sem bætt væri við (þar eru kemur ýmislegt til greina, hvort sem það eru atriði úr 

Íslendingasögunum, sagnfræðifróðleikur eða hagnýtar upplýsingar fyrir ferðamenn). 

Möguleikarnir eru þannig fjölmargir eftir að grunnhugmyndin hefur verið framkvæmd.  

Markmið forritsins er að lífga upp á landslagið. Það getur verið fyrirtaks afþreying á akstri 

milli staða í Skagafirði og getur þannig fyllt upp í tíma sem nýtist mismikið. Það er einnig 

gott kennslutæki í landafræði og átthagafræði þar sem það gefur aðra tilfinningu fyrir 

landslaginu, sem lifnar við með því að sögur eru tengdar við örnefni. Sögurnar geta einnig 

nýst vel í samfélagsfræðikennslu þar sem þær eru flestar áratuga eða hundruða ára gamlar og 

veita því sýn til gamlla tíma og gefa notandanum hugmynd um lífshætti fyrr á öldum. Þannig 

verður forritið fyrirtaksleið til þess kynna þennan frábæra menningararf sem þjóðsögurnar eru 

fyrir öllum sem áhuga hafa. 

Útlit 

Upphafsmyndin sýnir íslenskt landslag um sumar, grænt og bjart, og í landslaginu leynast 

ýmis fyrirbæri sem kíkja á þann sem horfir. Þar er notandinn boðinn velkominn í Skagafjörð 

og honum boðið að velja hvers konar sögum hann vilji kynnast. Litirnir verða bjartir og skiltin 

í mjög afgerandi litum svo þau skilji sig vel frá umhverfinu og að lítil hætta sé á að ruglingur 

verði á milli flokka. Eins verður hver flokkur með ákveðið merki eða lógó til þess að litblindir 

geti einnig greint á milli.  

Lógóið verður hannað af Ingibjörgu Kristjönu Ingólfsdóttur tækniteiknara, en hún mun einnig 

teikna myndirnar fyrir hverja sögu og hjálpa til við heildarhönnun á útliti forritsins í samráði 

við Trausta Dagsson forritara, sem hefur einnig talsverða reynslu af hönnun. 
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4. Samstarfsaðilar í verkefninu og hlutverk þeirra (ef við á): 

Byggðasafn Skagafjarðar er bakhjarl verkefnisins. 

Verkefnið er MA verkefni sem unnið er í Hagnýtri Menningarmiðlun við Háskóla Íslands. 
 

5. Verk- og tímaáætlun: 

Verkþáttur      Byrjun   Verklok 

Söfnun og vinnsla sagnanna    1. 9 2013   1.1.2014

  

Forritun      1.12.2013   1.2.2014 

Markaðssetning og kynning    1.4.2014   1.6.2014 

 

6. Kostnaðaráætlun (tilgreina skal hvern kostnaðarlið fyrir sig og svo samtölu): 

 

Kostnaðarliður Tímar/eining Verð á tíma Kostnaður 

Forritun 173 4000 692.000 

Hönnun 25 4000 100.000 

Myndskreyting 200 1500 300.000 

Upplestur 70 2500 175.000 

Hljóðvinnsla 40 4000 160.000 

Söfnun gagna 519 1750 908.250 

Prófarkalestur 25 6000 150.000 

Samtals     2.485.250 

 

7. Fjármögnun (tekjur – styrkir – eigið framlag): 

Nafn        Upphæð 

Menningarráð Norðurlands vestra     1.242.625 

Eigið framlag       908.250 

Aðrir styrkir       334.375 
 

8. Fjárhæð sem sótt er um til Menningarráðs Norðurlands vestra: 
(Hámarksstyrkir ráðsins eru 50% af kostnaðaráætlun.) 

1.242.625 kr. 

 

10. Er sótt um styrk til annarra aðila vegna þessa verkefnis og þá hverra? 

Verkefnið er til umræðu hjá Sveitafélaginu Skagafirði varðandi að þeir kosti hluta þess. 

Einnig verður leitað eftir styrkjum víðar því stefnt er á það að ná upp í allan kostnað á slíkan 

hátt til að hægt verði að bjóða upp á forritið án endurgjalds. 

 

11. Hvernig verður verkefnið kynnt og markaðssett? 

Forritið verður kynnt fyrir Skagfirðingum í Sæluvikunni í byrjun maí. Tímasetningin er 

tilvalin, í upphafi sumars, enda er fólk heldur á ferðinni á sumrin. Auk þess er auðveldara að 

átta sig á snjólausu landslagi, en það spilar vissulega inn í upplifun á forritinu. 

 Við markaðssetningu er stefnt á samstarf við Sveitafélagið Skagafjörð og vonandi 

verður hægt að markaðssetja forritið og koma því á framfæri með hjálp þess og á viðburðum á 

vegum Sveitafélagsins í Sæluvikunni. 

 

12. Skrá um fylgiskjöl með umsókninni (rafræn fylgiskjöl sendist á menning@ssnv.is): 

Listi yfir þjóðsagnasöfn – listi yfir þau söfn sem Lifandi landslag sækir sögur í. 

 

mailto:menning@ssnv.is
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13. Nöfn þeirra sem gætu veitt upplýsingar um umsækjanda og verkefni hans: 

Rósa Þorsteinsdóttir rannsóknarlektor hjá Stofnun Árna Magnússonar. 

rosat@hi.is  

S : 5254020  

GSM : 8470870 

  

mailto:rosat@hi.is
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Fylgiskjal 1.3. Handrit 

Þjósögurnar sem Lifandi Landslag byggir á er hér raðað í röð eftir vegum þeim sem 

liggja um Skagafjörð. Byrjar upptalningin á Skagatá og færist suður eftir 

akstursleiðum þar til komið er innst í fjörðinn í Vesturdal í Lýtingstaðarhreppi hinum 

forna. Upptalningin heldur síðan aftur norður Blönduhlíðina frá þjóðvegi eitt nærri 

Varmahlíð, um Hegranesið og norðauðstur í Fljót. Sjá má skiptinguna í efnisyfirlitinu, 

en hver veghluti er settur upp sem kafli, bæjarnöfnin undirkaflar og nafn sagnanna 

næstu undirkaflar og fylgja sögurnar þeim. Fyrir neðan titil hverrar sögu er skráð 

hvaða flokki sagan mun tilheyra í forritinu og hverri sögu fylgir númer hennar í 

Sagnagrunni. Númerin eru ýmist í formi tölustafa eða bókstafa. 

 Sögunum fylgir uppruni þeirra í þjóðsagnasafni með fullri heimildartilvísun auk 

vefslóðar sem er staðsetning þeirra í forritinu Sagnagrunni. Sögur þær sem ekki hafa 

vefslóð skráða koma beint úr þjóðsagnasafni og eru ekki skráðar í Sagnagrunn. 

 Þegar sögunum var safnað var áhersla lögð á að halda málfari alþýðunnar. 

Jón Árnason lagfærði sögurnar en málfarið fékk að einhverju leyti að halda sér.109 

Þetta, auk þess að málfarsreglur í íslensku hafa breyst í gegnum árin, gerir það að 

verkum að mörg orð í handritinu falla ekki að nútíma reglum íslenska tungumálsins. 

 

 

  

                                                 
109

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, bindi I, bls.  xxi 
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FRÁ SKAGATÁ AÐ SAUÐÁRKRÓKI 

KETA 

SIGURLAUG AÐ KETU OG DRAUGURINN. 6558 
Draugasaga 

Þegar séra Vigfús Reykdal var prestur að Hvammi í Laxárdal (1814-27), var vinnukona hjá 

honum, er Sigurlaug hét Guðmundsdóttir, ættuð vestan úr Miðfirði í föðurkyn, en móðurætt 

hennar var af Skaga, og hét móðir hennar Ingibjörg Guðmundsdóttir frá Ásbúðum. Eitt sumar 

sat Sigurlaug yfir búsmala prests, eftir að fært hafði verið frá, og var að gera skó einn góðan 

veðurdag í sólskini og góðu veðri; sá hún þá, að kona kom til hennar í líkhjúp, en þó með 

gulbjart hár ofan á herðar. Sigurlaug þóttist vita, að kona þessi væri dauð, og varð mjög 

hrædd. Samt tók hún eftir því, að þetta var unglingsstúlka. Hún gekk að Sigurlaugu og 

heilsaði henni blíðlega; bað hún hana að verða ekki hrædda, því að hún skyldi ekkert illt gera 

henni. Sigurlaug spurði, hver hún væri, en hún kvaðst heita Herdís og vera fjórtán ára gömul 

stúlka; sagðist hún hafa átt heima í Neðra-Nesi og dáið þar. Nú sagðist Herdís eiga heima í 

kirkjugarðinum að Ketu og liggja til fóta Margrétar Hallgrímsdóttur frá Selnesi. Hún hafði verið 

kona Björns Arngrímssonar bónda að Selnesi, en var þá dauð fyrir mörgum árum; hafði Björn 

kvænzt aftur Ingibjörgu nokkurri, og lifði hún enn, er saga þessi var færð í letur, gömul mjög 

og hrum, en Björn var andaður. Herdís sagðist hafa misst bein, svolitla kjúku, sem lægi á 

brautinni frá kirkjugarðshliðinu að bæjardyrunum, - „og slæddist hún á burt, þegar móðir þín 

sópaði kirkjugarðinn. Ég vil ekki vitja hennar, af því að hún er hjartveik, og kem þess vegna til 

þín, því að þú ert yngri og ekki eins veik fyrir. Gerðu nú svo vel og farðu fyrir mig á 

sunnudaginn kemur út að Ketukirkju, því að þar á að messa. Taktu beinið og láttu það í leiðið 

mitt til fóta Margrétar, því að ég vil ekki, að það sé á flækingi. Ég bið þig að segja engum frá 

þessu, en ef þú getur ekki dulizt, þá máttu segja prestinum það, en engum öðrum. Ef þú 

lætur að orðum mínum og bregður hvergi af, þá mun þetta verða þér til láns, en annars mun 

illt af hljótast." Að svo mæltu hvarf vofan, en Sigurlaug hélt heim um kvöldið, mjög hrædd og 

kynleg, og hafði misst af ánum. Hún var spurð, hvernig á því stæði, en hún svaraði fáu til. 

Eiríkur hét sonur Vigfúsar prests. Sigurlaug sagði honum upp alla sögu og kvaðst vera mjög 

hrædd, en Eiríkur skopaðist að og sagði, að þetta væri hégómi einn og vitleysa; kom hann 

Sigurlaugu líka á þá trú, og komst sagan í hámæli. Næsta sunnudag reið prestur út að Ketu 

og messaði, en Sigurlaug fór ekki til kirkjunnar, og liðu svo tímar fram. Eitt sinn, er Sigurlaug 

sat yfir fé sínu í góðu veðri, kom Herdís til hennar aftur. Hún var fremur reiðuleg, og var 

auðséð, að illa lá á henni. „Illa gerðir þú", sagði hún við Sigurlaugu, „að segja öðrum frá því, 

sem þú vissir, að leynt átti að fara og ég bað þig að segja engum, en allra sízt gárungum; get 

ég nú ekki að því gert, þó að þú hafir nokkuð illt af lausmælgi þinni; hefði farið betur, að þú 

hefðir gert bón mína, en úr því að svona er komið, bið ég þig að fara út að Ketukirkju,  þegar 

næst verður messað þar, taka bein mitt og láta það í leiðið, svo að sem minnst beri á". Að 

svo mæltu hvarf Herdís, en Sigurlaug fór heim með felmtri miklum og sagði presti og Eiríki frá 

því, sem fyrir hana hafði borið. Eftir þetta leið nokkur tími, þangað til Vigfúsi presti bar að 

messa að Ketu; leyfði hann þá Sigurlaugu að fara með sér og sagði, að ekki væri annað 

vogandi. Meðan prestur var í stólnum, gekk Sigurlaug út, en þegar hún kom í sáluhliðið, sá 

hún, að Herdís kom. Hún benti Sigurlaugu að taka beinið, en hún varð svo hrædd, að hún 

gat ekki ráðið sér; ætlaði hún að fara inn í kirkjuna aftur, en Herdís varði henni og ógnaði 

henni, þangað til hún tók beinið og stakk því í leiðið; hvarf Herdís þá, en Sigurlaug gekk í 

kirkjuna og var mjög skelkuð. Eiríkur og aðrir gárungar, sem til vissu, skopuðust mjög að 
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Sigurlaugu og viðskiptum hennar við Herdísi, og var ekki trútt um, að húnhenti sjálf gaman að 

öllu saman, þegar frá leið. Einn dag, er Sigurlaug sat hjá ám sínum, kom Herdís enn til 

hennar mjög reiðuleg og ógnaði henni; kvað hún henni illa fara og átaldi hana mjög fyrir 

lausmælgi sína. Sigurlaug sagði frá þessu, og fór Herdís að fylgja henni eftir það; lauk svo, 

að Sigurlaug varð hálfringluð um tíma. Næsta vor fór hún frá Hvammi að Gauksstöðum á 

Skaga. Þar var hún nokkur ár og giftist Jóni Gunnlaugssyni, syni bóndans þar. Þau reistu bú 

á Kleif og bjuggu þar  

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7460 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa. Þorsteinn M. Jónsson bjó til 

prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 226-229. 

 

GRÍMSBORG 1031 
Huldufólkssaga 

Norðanvert við túnið í Ketu á Skaga stendur Klettaborg ein há og þverhnípt; hún er kölluð 

Grímsborg. Þar á jafnan að hafa búið huldufólk í borginni og hver verið nefndur Grímur er þar 

réð fyrir. Var það sögn gamalla manna á Skaga, þeirra er nú eru fyrir skömmu andaðir, að í 

þeirri tíð byggi fjórir huldumenn í borginni, tveir karlar og tvær konur, og gengi jafnan tvennt 

senn heim að Ketu og hlýddi tíðum þá er þar væri messað, en tvennt sæti heima. 

Einn tíma er sagt að væri harðindi mikil á Skaga svo að lægi við mannfelli af hungri. Þá 

var það einn dag um vorið sem oftar að leið bóndans í Ketu lá fram hjá borginni; varð honum 

þá ljóð af munni og kvað: 

„Láttu rekar reyður 

Ríkur ef þú getur 

Brátt undir björgin ytri 

Borgar-Grímur á morgin“ 

Þá var svarað úr borginni og kveðið: 

„Reki reyður að landi 

rétt að ketusandi 

heljar bundið bandi 

til bjargar lýð þurfandi“ 

En um morguninn eftir var rekinn reyðarhvalur mikill undir Ketubjörgum og varð þar mörgum 

manni gagn að. 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. 2 bindi (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1862-

1864), I, 27; Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni 

Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), I, 27. MS: Lbs 

532,265;532,268;423,467 og 483. 
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KETUBJÖRG 

HÁLFDÁN PRESTUR ÞJÓNAR HVAMMSBRAUÐI 6083 

Galdrasaga 

 

Svo er sagt að einn tíma væri prestlaust í Hvamms- og Ketuprestakalli. Þjónaði þá Hálfdán 

prestur í Felli því um hríð og reið Grána sínum yfir Skagafjörð þveran; var þó sjó auður og 

ísalög engin.  
 Í þetta mund átti að hafa verið svo mikill tröllagangur og óvætta á Ketubjörgum að eigi 

þótti fært að um alfaraveg þann sem eftir björgunum liggur. Var það jafnan vandi presta er 

þeir riðu til messugjörða í Ketu að þeir tóku að hringja með bjöllu þá er þeir komu að 

Presthóp – sá hóll stendur við veginn, kippkorn fyrir innan björgin- og héldu því fram unz þeir 

voru komnir út um björgin. Þennan reimleika tók Hálfdán prestur af, en lagði það ráð til um 

leið að prestar skyldi taka upp hringingu þá er áður er getið  og kvað þá mundi hlýða. Til 

merkis um þessar tröllabyggðir í Ketubjörgum er það talið að þau hafi haft þing í skarði því er 

liggur gegnum björgin og er þar síðan nefnd Trölla lögrétta. Þar sést enn girðing nokkur 

kringlótt, mjög forn, í miðju skarðinu 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1353 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. 2 bindi (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1862-

1864), I, 518. Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni 

Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), I, 504. MS: 

Lbs 532,257. 

 

ÞORBJÖRN KÓLKA 5290 

Náttúrusaga 

Þorbjörn kólka er talinn með landnámsmönnum. "Hann nam Kolkumýrar og bjó þar meðan 

hann lifði." Um Þorbjörn hafa verið nokkrar sagnir nyrðra og eru þessar helstar: 

Kólkumýrar kalla menn nú suður á Kúluheiði og Kólkuhól, og er hvort tveggja dregið 

af viðurnefni Þorbjarnar. Þorbjörn átti sumsé að hafa haft þar aðalaðsetur sitt suður á 

heiðinni sumar og vetur og veitt á vetrum silung í Friðmundarvötnum á Kúluheiði. En haust 

og vor lá hann út við sjó í verstöð þeirri sem Hafnabúðir heita á Skaga. Draga búðirnar nafn 

af bænum Höfnum sem þar á allt land undir verbúðunum; en frá Höfnum er löng sjávargata 

ofan á Hafnabúðir. Þorbjörn kólka fékk sér búðarstæði hjá Hafnarbónda á nesi einu háu og 

er þaðan víðsýnt; síðan er það kallað Kólkunes; búð Þorbjarnar var og kölluð Kólka og svo 

heitir húsmannsbýli það sem enn er á Kólkunesi og liggur undir Hafnir. 

Tjörn ein er og á Hafnabúðum hjá nesinu og er hún kölluð Kólkutjörn; þangað sækja sjómenn 

allt neysluvatn. Austan- og norðanvert við nesið skerst inn vík; fyrir botninum á henni er 

sléttur sandur og gott á land að leggja. Í þeirri vík er lendingin á Hafnabúðum. Rauf ein er 

milli klettanna á Kólkunesi vestanhallt við víkina og kölluð Kólkuker; þar er sagt að Þorbjörn 

hafi kastað af afla sínum. 

Alltítt var að menn úr sveitum gerðu sig út til sjóróðra á Hafnabúðum haust og vor því 

þar var jafnan aflasælt þá sem nú; enda má sjá þar mörg búðastæði forn. Þangað fór og 

Þorbjörn kólka sem fyrr segir. Ekki átti hann við aðra vermenn svo getið sé; en vel féll á með 

Hafnabónda og honum. Þorbjörn var hinn mesti sjósóknari og reri einn áttæringi, aðrir segja 

steinnökkva, lengra í haf en flestir hafa farið þá eða síðan. Einn góðan veðurdag var það að 
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menn reru alskipa frá Hafnabúðum; þeir reru og báðir Þorbjörn og bóndinn í Höfnum með 

skipverjum sínum. Olbogi heitir dýpsta fiskimið sem róið er á úr veiðistöðu þessari og er það 

fullar þrjár vikur undan landi. Þangað reru allir þenna dag því veður var fagurt og blítt og ólíkt 

til innanáttar. Þorbjörn reri langt úr öllum fiskimiðum eins og hann var vanur. 

Leið svo fram um hádegi að menn sátu að fiskidrætti og hélst enn blíðviðrið, en eftir það fór 

að draga upp skýbólstra á innfjöllin, leið þá og ekki á löngu áður skinnaköst fóru að koma á 

sjóinn og þyrla upp moldrokum hér og hvar úr fjöllunum því af Olboga vatnar yfir allt láglendi. 

Hvessti þá svo óðum að um miðmundabil var komið særok á landsunnan og er það rétt um 

hnýfilinn í land af Olboga enda voru þá allir farnir að leita til lands nema Hafnamenn; þeir 

keipuðu einskipa eftir á Olboga. 

Litlu síðar sér Hafnabóndi til Þorbjarnar og þykir honum vera mikill skriður á skipi hans 

og Þorbjörn róa heldur knálega. Þegar hann kemur á bug við Hafnabónda heldur hann upp 

árum og mælti: "Hvort hyggja Hafnamenn að keipa til kvölds?" 

"Eigi er svo varið," mælti bóndi, "hitt er heldur að vér treystumst ekki að leggja móti 

andviðrinu." Lét þá Þorbjörn ferju sinni svífa nær Hafnamönnum og kastaði til þeirra 

færisenda sínum og bað þá að lafa á honum. En þeir brugðu endanum utanum allar 

þófturnar og tók svo Þorbjörn aftur til ára. Herti þá veðrið því meir sem á daginn leið. Réttir 

nú Þorbjörn fyrst annan fótinn og þótti Hafnamönnum þá ærinn skriður á skipinu. Héldu þeir 

svo áfram inn á mið það sem Vatnaslóð heitir og er það mæld vika sjávar norðan af Olboga. 

Þótti þá Þorbirni enn seint sækjast róðurinn svo hann réttir nú báða fætur sína og sagði: 

"Betur má ef duga skal því mörg verður ekkja á Hafnabúðum í kvöld." Reri hann þá bakföllum 

og svo sterklega að skip Hafnamanna var því nær allt í sjó og stóðu þeir allir í austri. Voru 

þeir þá svo þrekaðir bæði af sjóvolkinu og austrinum þegar að landi kom að þeir gátu ekki 

bjargað skipi sínu undan sjó; bar svo Þorbjörn einn bæði skipin upp í naust. Þá mælti 

Hafnabóndi: "Til hverra launa lítur þú, Þorbjörn, fyrir að þú hefur bjargað lífi voru?" "Alls ekki 

hef ég að því hugað," segir Þorbjörn, "og mun ég ekki mútur taka á afli mínu; en sannast er 

að sárna tekur í lófum;" og strauk þá um leið. Bóndi þakkar honum lífgjöfina og skildu þeir 

Þorbjörn að því sinni og gekk bóndi heim til Hafna. Annan dag eftir kom bóndi til Þorbjarnar, 

færði honum þrjátíu álnir vaðmáls og bað hann hafa í vettlinga. "Laklega var dregið" sagði 

Þorbjörn, "því nú vantar í alla þumlana." Bætti bóndi honum þá enn til tíu álnum og er ekki 

annars getið en að Þorbirni hafi þá vel líkað. Þorbjörn varð sannspár að því sem hann hafði 

sagt fyrir um skipreikann; því öll skip týndust í veðrinu sem róið höfðu af Hafnabúðum um 

morguninn nema þau tvö sem hann reri í land.  

Þegar Þorbjörn kólka gerðist gamall og ekki fær til sjóróðra lengur fór hann með skip 

sitt (nökkvann) vestur fyrir Kólkunes og hvolfdi því þar hér um bil tuttugu faðma frá landi og 

óð síðan sjálfur til lands og er þar þó fimm faðma djúp í sundinu milli skers og lands. Það er 

síðan kallað Kólkusker; það er á að geta tuttugu faðma langt og tíu faðma breitt, en dregst 

nokkuð að sér til beggja enda, hæst og breiðast er það um miðjuna og ekki með öllu ólíkt því 

sem skip væri á hvolfi. Þegar Þorbjörn hafði hvolft skipi sínu er sagt hann hafi sagt það fyrir 

að þegar bænahúsið í Höfnum væri fellt af fyrir fullt og allt mundi sá maður búa á Kólkunesi 

sem bæri gæfu til að hvolfa upp skipinu og mundi það verða honum eins happasælt eins og 

það hefði verið sér. 

Þorbjörn hafði til beitu fóhorn og flyðrugarnir, mannaket í miðjum bug og mús á oddi. 

Hann sagði að þegar kippa skyldi um fet og þverfet (það er lengd og breidd skipsins). Þegar 

hann var kominn í land frá skipinu segja menn að hann hafi kveðið vísu til að vísa mönnum á 

fiskimið það sem hann var vanur að róa á og Sporðagrunn heitir; vísan er þannig: 
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"Mið veit ég mörg: 

Matklett á Björg, 

beri neðri nöf 

í naglfara röf, 

hirði ég ei, þó Kaldbak kali, 

Kyrpingsfjall í Leynidali. 

Komi þar enginn kolmúlugur úr kafi, 

þá mun ördeyða á öllu norðurhafi." 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=560 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), II, 129-131. MS: Lbs 1440,340. 

 

SÆVARLAND 

BARNAPOLLUR 8558 

Óvættasaga 

Nálægt Sævarlandi á Skaga voru eitt sinn átta börn að leika sér þar sem nú er kallaður 

Sævarlandsbali. Sáu þau á balanum fráan hest; var hann gæfur og tóku þau hann og fóru að 

fara á bak, og stóð hann grafkyr á meðan. Voru þau þannig komin sjö á bak á einn hest. Þá 

segir áttunad barnið: „Ég trúi ég nenni ekki að fara á bak hjá ykkur.“ Þá tók hesturinn rás 

mikla með börnin og að tjörn einni og stökk í hana með börnin, og drukknuðu þau þar öll sjö, 

en hið áttunda komst lífs af og sagði frá. Tjörnin er síðan kölluð barnapollur. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1821 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 210. MS: Lbs Allrah. nr. 193.   

 

HVAMMUR 

JÓLANÓTT Í KASTHVAMMI 8508 

Huldufólkssaga 

Það skeði einhverju sinni að Hvammi í Laxárdal á þeim tímum sem messur tíðkuðust á 

jólanætur að maður sem heima var þar eftir hvarf á jólanótt, og fór svo tvær jólanætur, en 

þriðju jólanótt vildi enginn vera heima nema einn sem bauð sig fram til þess. Þegar nú fólkið 

var í burtu farið tók hann sér góða bók og las í henni þar til hann heyrði einhvern umgang 

frammi í bænum; þá slökkur hann ljósið og getur troðið sér milli þils og veggjar. Síðan færist 

nú þruskið inn að baðstofunni og gjörist nú æ ógnarlegra, skraf og háreysti, og þegar það er 

komið inn í baðstofu gaufar það í hvert horn og verður þá glaðværð mikil er það kemst að 

raun um að enginn muni vera heima. Kveikir það þá ljós, setur borð á mitt gólf, breiðir á dúk 

og ber á alls konar skrautbúnað og óútsegjanlegar dýrindiskrásir. Þegar best stóð nú á 

borðhaldinu stökk maðurinn undan þilinu og þá tók huldufólkið fjarskalegt viðbragð undan 

borðum út, og út og upp á heiði og beina stefnu að Nykursskál (það er stór kvos sunnan og 

austan í Geitafellshnjúk). Þetta fer maðurinn allt á eftir, en þarna hverfur honum fólkið í 

klappir. En hann fer heim og sest að leifunum á borðinu, og bar ekki á neinu illu á jólanætur 
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upp frá því. Eftir þetta var bærinn kallaður Kasthvammur af því ógnarlega kasti sem 

huldufólkið tók frá krásaborðinu. 

Öðruvísi segja aðrir: Þegar fólkið stóð frá borðinu varð á eftir madama nokkur tigugleg. Hún 

hafði yfir sér grænt silkikast og náði maðurinn í það og reif úr því eða konan kastaði því af 

sér, og fyrir þetta er bærinn kallaður Kasthvammur. Silki þetta var lengi síðan brúkað fyrir 

altarisklæði í Þverárkirkju. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1773 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 169-170. MS: Lbs 537,238.  

 

HVALURÐ UNDIR TINDASTÓL 
Náttúrusaga 

Vestanvert við Skagafjörð er stórt fjall og afar hátt; það heitir Tindastóll, en að fornu Eilífsfjall. 

Gengur það allt í sjó fram og skilur Laxárdal hinn ytra og Reykjaströnd. Fyrrum voru ferðir 

alltíðar milli sveita þessara og fóru menn þá jafnan með sjó fram, því það hefur verið 

skemmstur vegur sem sjá má af afstöðu fyrrnefndra byggðarlaga, en undirlendi eða fjörumál 

var þá alstaðar nokkurt undir Stólnum. Að vísu hafa þá þó verið til fleiri leiðir sem enn eru 

tíðkaðar og liggur ein þeirra út Laxárdalsheiði. 

Einhverju sinni bar svo við að hval rak á Reykjafjöru, norðan undir Tindastól; var þá 

gerður mannsöfnuður á Reykjaströnd til hvalskurðar. Þegar Laxdælir fréttu hvalrekann og 

skurðinn gjörðu þeir og mannsöfnuð og gekkst mest fyrir því presturinn í Hvammi og djákninn 

því þeir vildu eigna Hvammskirkju allan reka á því sviði og fóru á fund Reykstrendinga er 

voru að hvalskurðinum. Slóst þar í illdeilur með þeim er hvorir tveggja þóttust eiga hvalinn, en 

hvorugir vildu vægja fyrir hinum. Þó kom svo fyrir umtölur góðgjarnra manna að Laxdælir 

skyldu mega sanna með eiði ef þeir treystust að þeir ætti land það er hvalurinn var á rekinn 

og skyldu þá Reykstrendir ekkert af honum hafa. Gengu Laxdælir svo að hvalnum og unnu 

eiða að því að sú jörð er þeir stæðu á væri Hvammskirkju eign á Laxárdal; enda var svo að 

jörð sú er var í skóm þeirra var Hvammskirkju eign, en sú jörð er var undir skóm þeirra var 

eign Reykja á Reykjaströnd; því þeir höfðu rist grassvörð fyrir íleppa í skó sína í 

Hvammskirkju landi, aðrir segja í kirkjugarðinum í Hvammi, áður þeir fóru norðan. 

Þegar þeir höfðu unnið eiðinn létu Reykstrendir rekann af hendi og fóru heim síðan, 

því þeir hugðu allt falslaust af hinna hendi, en Laxdælir tóku til skurðar. En er þeir höfðu 

skamma stund skorið hvalinn féll skriða úr Stólnum yfir þá og hvalinn svo þeir týndust þar allir 

nema drengur einn sem ekki hafði unnið eiðinn; hann komst aðeins undan að flytja 

Laxdælum tíðindin sem gerst höfðu í för hans. En skriðan huldi ekki einungis hvalinn og 

mennina, heldur tók hún gjörsamlega af veginn er verið hafði allt til þess norðan undir 

Tindastól; sú skriða heitir síðan Hvalurð. Það er sögn manna að hvítklæddur maður hafi sést 

uppi á fjallinu áður en skriðan losnaði, hafi hann átt að hafa sprota í hendi og lostið honum á 

fjallið þar sem skriðan tók sig upp. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=423 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), II, 44-45. MS: Lbs 532,261. 
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HAFRAGIL 

HULDUFÓLK Í VÖKUHÓL   

Huldufólkssaga 

Á öndverðri 16. öld var sá prestur í Hvammi í Laxárdal er Einar hét og var Úlfsson. Þá bjó sá 

bóndi á Hafragili er Þorsteinn er nefndur Þórðarson; með honum var á vist griðkona ein 

Sigþrúður að nafni. Í túninu á Hafragili er sá hóll er Vökuhóll heitir. Milli hóls þessa og 

bæjarins fellur brunnlækur lítill. 

Svo er sagt að eitt kvöld um vetur væri Sigþrúður að vatna kúm; kemur þar þá maður 

ókunnur til hennar að læknum og biður hana ganga með sér. Hún gerir sem hann biður og 

ganga þau í hólinn. Þar sér hún konu liggja á gólfi, og getur eigi fætt. Sigþrúður fer síðan 

höndum um hana og verður þá konan brátt léttari. Þau huldumaður þakka Sigþrúði vel þetta 

liðsinni og gefur konan henni að launum linda, svuntu og klút, allt fáséna gripi og góða, en 

huldumaður tekur upp hjá sér bauk einn og rýður úr honum á annað auga henni og kveður 

hana síðan munu sjá nokkuru fleira en alþýðu manna, en biður hana þar þó eigi orð á gjöra. 

Sigþrúður heitir því. Síðan fylgir hann henni aftur til lækjarins, og skilur þar með þeim. 

Nokkuru síðar er Sigþrúður þessi stödd vestur í Höfðakaupstað; var þar þá 

kaupstefna sem mest. Þar kennir hún aftur huldumanninn kunningja sinn og er hann að taka 

út ýmsan varning í búð kaupmanns og er svo sem engi sjái hann. Sigþrúði varð hverft við og 

mælti til hans: "Vara þig maður." Hann leit við henni og brá þegar fingri sínum á auga henni, 

það er hann hafði fyrr roðið á úr bauknum, enda var hann henni þá horfinn og sá hún hann 

aldrei síðan né heldur fleira en aðrir menn  

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=9066 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 28-29.  

 

ATLASTAÐARDALUR 

HÁLFDÁN PRESTUR ÞJÓNAR HVAMMSBRAUÐI 6083 

Galdrasaga 

Svo er sagt að einn tíma væri prestlaust í Hvamms- og Ketuprestakalli. Þjónaði þá Hálfdán 

prestur í Felli því um hríð og reið Grána sínum yfir Skagafjörð þveran; var þó sjó auður og 

ísalög engi. Á þeim ferðum lokaði hann einum nyrðra munna Bauluhellis er átti að ganga í 

gegnum utanverðan tindastól endilangan. Bauluhellir sést enn og er nú aðeins  eða sex 

faðma langur. Hann gengur við sjó niður í hinn nyrðra enda Tindastóls. En það er í sögnum 

haft að annar munni hans hafi að fornu verið í Atlastaðadal. Sá dalur gengur vestan á 

tindastól og upp frá Atlastöðum; yrði hellirinn þá að hafa verið nær hálfri mílu á lengd. Nafn 

sitt er mælt hann hafi af því að einn tíma hafi sækýr komið út af þeim munnanum er á dalnum 

var. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1353 
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HEIÐI Í GÖNGUSKÖRÐUM 

MAGNÚS SIGURÐSSON OG VOFAN 6536  

Draugasaga 

Magnús Sigurðsson, sonur Sigurðar Guðmundssonar á Heiði í Gönguskörðum, var prýðisvel 

hagmæltur. Einu sinni svaf Magnús uppi á dyralofti á Heiði. Dreymdi hann, að einhver ókind 

íkonulíki kæmi upp um hleragatið, og þóttist vita, að hún ætlaði að vinna sér eitthvert mein. 

Magnús þóttist stökkva upp úr rúminu og fara að kveða yfir hausamótunum á vofunni.  

Ef að þú ert ekki geit 

innan í fölsku roði, 

fordæmingar farðu í reit, 

fjandans sendiboði. 

 

Guð á hæðum, ljáðu lið, 

léttu af mæðukífi, 

svo ég næði að finna frið, 

fer að mæðast lífi. 

 

Mér í burtu farðu frá, 

fyrst að þú ert svona, 

og mér tefðu ekki hjá, 

afturgengin kona. 

 

Vofan lét sér ekki bregða við fyrstu vísurnar, en þegar Magnús kvað vísuna: „Mér í burtu o. s. 

frv.", hrökklaðist hún niður stigann. Í því vaknaði Magnús og þóttist sjá á eftir ókindinni. 

Magnús þóttist hafa kveðið nokkrar vísur, en mundi nema. þessar þrjár: 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7438 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 208-209. 

 

GÖNGUSKÖRÐ 

STRÁKURINN OG KÖLSKI 7026 

 Helgisögur 

Um miðja 19. öld var unglingur einn í Skörðunum í Skagafjarðarsýslu, ófermdur og ódæll. 

Hann vildi ekki koma til spurninga, en þegar hann fékkst loksins til þess og átti að lesa hjá 

prestinum fyrstu grein í þriðja kapítula, las hann hana að sögn á þessa leið: „Reynslan sýnir, 

að manneskjurnar eru ekki svo góðar sem þær ættu að vera. Allir hafa sína bresti. Jón í 

Kálfárdal er búinn að selja Lýsing sinn fyrir spað." Áður en skyldi ferma hann, var honum 

komið fyrir hjá bónda einum góðum og guðhræddum, og skyldi hann búa strák undir 

ferminguna. Á heimili bónda þóttist hann komast í kynni við kölska og gerði heimilisfólkið 

fulltrúa um það og hræddi að minnsta kosti sumt af því. Á kvöldin kom svört flygsa á 

baðstofugluggann; stökk drengurinn þá út og sagði um leið: „Nú vill kölski finna mig." 

Einhverju sinni kom hann með fjórar spesíur og sagði, að kölski hefði stungið þeim að sér, en 

enginn þóttist vita, hvernig hann hefði komizt að fé þessu; var það því tekið af honum, og var 
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sagt, að bóndinn hefði farið með spesíurnar til prestsins síns; hefði hann viljað að kirkjan ætti 

þær, en einkum, að þær væru hafðar í kaleik, því að á þann hátt, en eigi annan, mundi kölski 

sleppa af þeim hendinni og þær blessast. Að lokum komst drengur þessi í kristinna manna 

tölu, en hugarfar hans og breytni virtist þó eigi vera miklum mun kristnara en áður. Þá er 

hann var 18 vetra, hafði hann drýgt stórþjófnað þrisvar sinnum og átti hann von á 

stórhýðingu, en þá fórst hann allt í einu voveiflega á hafís, sem rak frá landi, og sást aldrei 

síðan. Menn álitu, að hin sviplegu afdrif þessa unglings væri dómur guðs fyrir oflæti hans og 

óguðlega hegðun. 
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UPP MEÐ GÖNGUSKARÐSÁ 

SELHÓLAR Í SKÖRÐUM 

DJÚPATJÖRN 1048 
Huldufólkssaga 

Í Skörðum, það er byggð í fjöllum milli Skagafjarðar og Húnavatnssýslu, er bær einn sem 

nefndur er Selhólar. Nálægt honum er tjörn sem kölluð er Djúpatjörn. Í tjörn þessari er mergð 

af silungi smáum og stórum, en hvenær sem net eru lögð í tjörnina finnast þau ávallt að 

morgni upp á bakka, annaðhvort undin saman í hnykil ellegar rifin í sundur. Þetta hefur oft 

verið reynt og hefur jafnan farið á sama veg. 

Eitt sinn var fólk á grasafjalli og lá við Djúputjörn. Einn morgun kom stúlka út úr 

tjaldinu um sólaruppruna. Sá hún þá fimm báta á tjörninni og tvo menn á hverjum nema þrjá 

á einum, og var sá báturinn stærstur. Vóru þeir að draga upp net og öfluðu vel. Þóttist hún 

vita að þetta mundi vera huldufólk og hafði augun lengi á bátunum. En þegar henni varð litið 

af sá hún þá eigi framar. 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. 2 bindi (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1862-

1864), I, 40; Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni 

Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), I, 40. MS: 
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KÁLFÁRDALUR 

ÞORGEIRSBOLI, FRH. 670 
Draugasaga 

Kálfárdalur heitir bær í Skörðum í Skagafjarðarsýslu, og bjó þar fyrir nokkru bóndi sá, er 

Ingimundur hét. Einu sinni þegar komið var í fjósið um sumarið að morgni dags, voru allar 

kýrnar horfnar, öll bönd slitin og kubbuð, allar hurðir upp á gátt og allt hringlandi vitlaust. 
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Menn fóru að leita að kúnum, og fundust þær þá langt frammi á dal og voru illa til reika. 

Sumar voru með klafana um hálsinn, sumar halabrotnar, en sumar haltar, og ekki var lekandi 

dropi í neinni þeirra. Auk þess voru þær svo hræddar, að það var eins og þær sæju fjandann 

sjálfan, þegar kornið var að þeim. Nú var farið með kussur heim, en þegar þær voru 

nýkomnar inn í fjósið, kom Magnús í Kotum, mágur Ingimundar, í hlaðið; var kona hans af 

ætt Galdra-Þorgeirs, en hann var sjálfur ættaður frá Kúskerpi, og þóttust nú allir vita, að þau 

Þorgeirsboli og Kúskerpis-Skotta hefðu kornið um nóttina að Kaldárdal á undan Magnúsi og 

ært kýrnar. 
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TINDASTÓLL 

Hrólfur Huglausi 6496 
Huldufólkssaga 

Einu sinni bjó bóndi á bæ nokkrum í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu. Ekki er þess getið, hvað 

bóndi hét, og ekki heldur, hvað kona hans hét, né heldur bærinn, þar sem þau áttu heima. 

Þau voru gift fyrir fáum árum, en hafði ekki orðið barna auðið. Eina nótt dreymdi konuna, að 

maður kæmi til hennar og heilsaði henni. Ekki þekkti hún mann þennan. Biður hann hana að 

koma með sér. Hún spyr hann, hvar hann eigi heima. Hann segist eiga heima í stóra 

steininum rétt utan við túnið. Hún segist þá vita, að hann sé huldumaður, og segist ekki þora 

með honum. Satt segir maðurinn það vera, að hann sé huldumaður, en henni sé alveg óhætt 

að koma með sér, og skuli hún ekki hafa verra af því. Þykist þá konan klæða sig og fara með 

manninum. Þegar þau koma út fyrir túnið, þangað sem hún vissi, að steinninn átti að vera, 

var hann horfinn, en í hans stað var þar kominn reisulegur bær. Leiðir maðurinn hana inn í 

baðstofu. Sér hún, að þar liggur kona á sæng, og þykist hún vita, að hún geti ekki fætt. Þá 

segir maðurinn, að erindið við hana hafi verið það að taka á móti barninu. Hún segist ekkert 

kunna til þeirra hluta. En maðurinn segir, að það geri ekkert til; það sé nóg, að mennsk kona 

fari höndum um konu sína, þá muni hún geta fætt. Verður þetta úr, að mennska konan fer 

höndum um huldukonuna, og brá svo við, að barnið fæðist, og gekk það vel. Þegar fæðingin 

er um garð gengin, þakkar huldumaðurinn henni mjög vel fyrir, en segist svo ætla að biðja 

hana annarrar bónar, en hún sé sú, að hún skíri barn þeirra eftir reglum og siðum kristinna 

manna. Mennska konan færist undan þessu og neitar að gera það. Gramdist huldukonunni 

þetta og segir, að þetta sé óþarfa tregða. Segir hún að lokum: „Mæli ég svo um, að sveinbarn 

það, er þú gengur með, verði stór maður og sterkur. Skal hann þroskast vel, bæði til líkama 

og sálar; en svo huglaus skal hann vera, að þess skulu engin dæmi. En úr því að þú hefur 

reynst mér vel að öðru leyti, þá skulu þessi ummæli mín ekki standa lengur en þangað til 

hann er tvítugur, og eftir það skal hann verða hverjum manni hugaðri og hamingjusamari." 

Síðan fylgdi huldumaðurinn konunni heim, og þykist hún hátta aftur og sofna. Um morguninn 

þegar hún vaknar, man hún drauminn í öllum atriðum, en heldur, að þetta sé eintóm 

markleysa, og hugsar hún ekkert um drauminn úr því. Nú líður dálítill tími; þá fæðir hún 

sveinbarn. Það er vatni ausið og nefnt Hrólfur. Ólst hann upp með foreldrum sínum og varð 

hrátt stór og sterkur, en svo latur, að hann nennti ekkert að gera, og svo huglaus, að hann 

þorði varla að fara út fyrir bæjardyr einn saman. Helst vildi hann alltaf liggja í bókum. Oft var 
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hann þó að slæpast heima á Hólum. Skólapiltar hlógu mjög að honum og uppnefndu hann á 

ýmsan hátt; en annars sögðu þeir, að réttast væri að kalla hann Hrólf huglausa, og festist 

það nafn við hann. Þótti föður hans þetta mjög leiðinlegt, en móður hans kom í hug 

draumurinn og því oftar sem Hrólfur eltist meir; vonaði hún stöðugt, að síðari hluti ummæla 

álfkonunnar kæmi fram engu síður en fyrri hlutinn. Þegar Hrólfur var 18 ára, átti hann að fara 

suður með sjóróðrarmönnum til að róa þar vertíðina; en hann hvorki nennti því né þorði það. 

En þó varð svo að vera sem faðir hans vildi. Bjó móðir hans hann út svo sem best hún kunni. 

Bað hún menn þar úr dalnum fyrir Hrólf sinn. 

 Þeim þótti lítið til koma, en gerðu það þó loksins fyrir þrábeiðni hennar og manns 

hennar að lofa honum að verða samferða. Bar lítt til tíðinda á suðurleið. Hrólfur þorir lítið að 

bjargast upp á eindæmi sítt, og urðu þeir sífellt að vera að hjálpa honum, og það þótt ekki 

væri nema yfir lækjarsprænu; alltaf var hann allra síðastur, og urðu þeir þráfaldlega að bíða 

eftir honum. Þegar suður kom, útveguðu þeir honum skiprúm. En Hrólfur hélt uppteknum 

hætti, fór aldrei á sjó og nennti ekkert að gera; lá hann alltaf heima l búð og varð öllum til 

athlægis fyrir ómennsku sína. Varð hann að hafa það svo búið, því að hann gat ekki að 

þessu gert. Fékk hann sama sem engan hlut eftir vertíðina, og um vorið kom hann ekki heim 

nema með fáeina smáfiska. Þegar faðir hans sá hlutinn, varð hann ákaflega reiður, og ekki 

batnaði, þegar hann frétti um framferði Hrólfs um veturinn. Sagði hann við hann, að hann 

skyldi fara suður næsta vetur, og ef hann yrði sama sinnis þá eins og síðastliðna vertíð, þyrfti 

hann ekki að koma fyrir sín augu oftar. Líður nú sumarið, og heldur hinu sama áfram um 

Hrólf. Um haustið er hann búinn út til suðurferðar. Var vermönnum illa við að taka hann í 

félag við sig á suðurleiðinni. En þó varð það úr, að hann varð þeim samferða. Þegar suður á 

fjöllin kom, lentu þeir í blindbyl; villtust þeir og vissu ekkert, hvar þeir fóru. Ríða þeir lengi 

eitthvað áfram, þangað til þeir grilla í eitthvað tvennt í hríðinni. Nálgast þetta óðum, og þegar 

þeir mæta þessu, þá er það stór skessa og ákaflega stór, mórauður hundur. Varð þeim 

ákaflega bilt við, einkum Hrólfi, og var við sjálft búið, að þeir misstu hann út í hríðina. 

Skessan heilsar þeim kompánlega og segir, að nú sé tvennt til. Annað sé það, að hún yfirgefi 

þá og drepist þeir allir, en hitt sé það, að þeir komi heim með sér og verði hjá sér í nótt. Og 

ennfremur segir hún, að ef þeir taki þann kostinn að vera nætursakir hjá sér, þá skuli þeir að 

morgni glíma við sig, annaðhvort allir, hver á eftir öðrum, eða þá að þeir kjósi einn til að glíma 

við sig. Ef þeir felli sig, þá skuli hún fylgja þeim á rétta leið, en ef hún felli þá eða þann, sem 

þeir kjósi til glímunnar, þá skuli þeir allir róa á sínum vegum yfir vertíðina kauplaust. Tala þeir 

sig nú saman, félagar, og þótti hvorugur kosturinn góður: ef Skessan yfirgæfi þá þarna uppi á 

reginfjöllum í sótsvartahríð, máttu þeir eiga það víst að verða úti. Hinn kosturinn var hvergi 

nærri góður, því að enga von sáu þeir til þess að geta fellt skessuna í glímunni; en þó kusu 

þeir þennan kostinn. Sögðu þeir skessunni, hvað þeir höfðu ráðið af, og hélt hún af stað út í 

hríðina, stikaði stórum, en þeir riðu i eftir. Hrólfur var seinastur, eins og hans var vandi, og 

ætlaði hann varla að geta setið á hestinum fyrir hræðslu sakir. Eftir dálítinn tíma komu þau að 

hellismunna. Þar stansaði skessan, og þar fóru þeir af baki. Sagði skessan þeim að spretta 

af hestum sínum og fara með þá inn í afhelli, sem hún vísaði þeim á. Gaf hún hestunum nóg 

og gott hey og fór síðan með mennina inn í aðalhellinn. Veitti hún þeim góðan beina um 

kvöldið og var hin skrafhreifasta. Sváfu þeir síðan um nóttina og vöknuðu snemma 

morguninn eftir. Var þá komið besta veður. Fara þá vermennirnir að hugsa um, hver ætti að 

glíma við skessuna, og þótti engum árennilegt, því að enginn þóttist vera svo mikill maður, að 

nokkur líkindi væru til þess, að hann gæti borið hærra hlut í þeim viðskiptum. Hrólfi fannst um 

morguninn, að hann vera orðinn allt annar maður en hann var, og veit hann ekki, hvernig á 

stendur þeirri breytingu. Hlær hann nú með sjálfum sér fyrir það, að hann skuli hafa hræðst 

skessuna, og þegar félagar hans eru að vandræðast um glímumanninn, þá býður hann 
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sjálfan sig fram til þess. Þegar hinir heyrðu þetta, urðu þeir alveg forviða á þessari óvanalegu 

dirfsku hans, en hitt vissu þeir, að Hrólfur var sterkastur þeirra allra. Verður það úr, að þeir 

þiggja boð Hrólfs, og er hann ákveðinn til glímunnar. Taka þau Hrólfur og skessan nú til 

glímunnar og glíma fram að miðjum degi. En þá loksins getur Hrólfur komið á hana 

mjaðmabragði, og fellur skessan; varð af dynkur mikill. Urðu þeir félagar guðslifandi fegnir og 

þakka Hrólfi fyrir þetta hreystiverk. Skessan er hin kátasta, þrátt fyrir fallið, og segir við þá, að 

það sé allt of seint fyrir þá að fara þá um kvöldið; sé best fyrir þá að gista hjá sér í nótt og svo 

skuli hún fylgja þeim að morgni, því að þeir vilji að líkindum ekki róa hjá sér yfir vertíðina. Þeir 

tóku lítið í það. Voru þeir þar svo um nóttina í góðu yfirlæti. Um kvöldið kallaði hún á Hrólf 

afsíðis og spyr hann, hvort hann viti, hvernig standi á þeirri breytingu, sem á honum hafi 

orðið um nóttina. Nei, Hrólfur segist ekki vita það, en hún hafi verið geysimikil; nú treysti hann 

sér til alls og finni enga æðru. Þá segist skessan vita þetta og segir honum síðan söguna af 

því, þegar móðir hans fór í álfabyggðir og sat yfir huldukonunni, og í gær hafi verið tuttugasti 

afmælisdagurinn hans. Spyr hún hann síðan, hvort hann vilji ekki róa hjá sér í vetur; hann 

muni tæplega hafa verra af því. játar Hrólfur þessu, því að hann fýsti ekkert að fara suður, og 

minntist hann nú margra armæðustunda, er hann hafði átt hinn fyrra veturinn. Bundu þau 

þetta fastmælum sin á milli, en ekki vissu félagar Hrólfs þessa samninga. Snemma að morgni 

búast félagar Hrólfs til ferðar; en þegar þeir sjá ekkert ferðasnið á honum, spyrja þeir, hvort 

hann ætli ekki að fara að tygja sig eða hvort hann ætli ekki að verða samferða. En Hrólfur 

aftekur að fara lengra; segist hann munu snúa heim aftur. Þá segja hinir, að þeim sé sama, 

verði þeir fegnir að vera lausir við hann, enda muni þeir ekki hitta fleiri tröll á leið sinni. Kasta 

þeir kveðju á hann og halda af stað með skessuna í fararbroddi. Fylgdi hún þeim á rétta leið, 

og eru þeir úr sögunni. Kom skessan aftur um miðjan dag og þakkaði Hrólfi fyrir það, að hann 

hefði orðið eftir hjá henni. Líður nú og bíður. Hrólfur rær á vatn, sem þar var nálægt, á 

hverjum degi og aflaði ágætlega. Fór honum mjög mikið fram að vexti og burðum hjá 

skessunni og undi hag sinum hverjum deginum betur. Einhverju sinni um veturinn kemur 

skessa að máli við hann og spyr, hvort hann hafi ekki gaman af að fá fréttir að heiman úr 

Hjaltadalnum. Jú, Hrólfur segir, að á því væri sér forvitni, en bætir því við, að líklega sé ekki 

gott að fá fréttir, því að ekki sé fjölferðugt um þessar slóðir. Skessan segist þó geta sagt 

honum dálítið í fréttum; fyrst og fremst sé það, að öllum líði vel heima hjá honum og í öðru 

lagi sé það, að biskupinn í Skálholti, sem sé ungur maður og ókvæntur, hafi trúlofast dóttur 

biskupsins á Hólum og hafi hann ætlað að kvænast henni næsta vor. En nú sé 

biskupsdóttirin horfin og viti enginn, hvað af henni hafi orðið; þyki þetta mikil tíðindi, sem von 

sé. Nokkru eftir þetta samtal hverfur kerlingin burt úr hellinum, og vissi Hrólfur ekkert, hvað af 

henni varð. Líður svo vika, að hún kemur ekki, og var hann orðinn hræddur um, að hún væri 

dauð, og þótti honum það leitt, því að hann var fyrir löngu farinn að kunna vel við hana. Einn 

góðan veðurdag er hún komin aftur og er hin kátasta; segir hún við Hrólf, að nú skuli hann 

fara suður í Skálholt og bjóða biskupinum að hafa upp á unnustu hans, og ef biskupinn þiggi 

boð hans, þá muni hann bjóða eitthvað í fundarlaun, og skuli hann þá biðja um hana Kötlu. 

Hrólfur spyr, hver það sé, en skessan segir, að það sé dóttir sín og mennsks manns og sæki 

hún lítið í sína ætt nema það, að hún sé stórskornari en almennt gjörist; segist hún skuli 

ábyrgjast, að Katla sé góð stúlka. Segir þá Hrólfur, að sér hafi hún reynst ráðholl og muni 

hann fylgja ráðum hennar í öllu. Skessan lánar honum brúnan hest, ákaflega stóran og 

fallegan, og heldur síðan Hrólfur af stað og léttir ekki ferð sinni fyrr en hann kemur að 

Skálholti. Hittir hann ráðsmanninn og spyr eftir biskupi. Ráðsmaðurinn segir, að hann liggi 

rúmfastur; hafi honum orðið svona mikið um hvarf unnustunnar. Hrólfur segist endilega þurfa 

að finna biskupinn, en ráðsmaðurinn segir, að það sé ómögulegt. Samt er honum boðið inn 

og veittur góður beini. Spyr hann stúlkuna, sem færir honum matinn, hvað hún heiti, en hún 
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segist heita Katla. Fer hann þá að veita henni betur athygli og finnst hún alls ekki ófríð og 

hugsar með sér, að vel geti hann átt þessa stúlku fyrir konu. Spyr hann hana hvort hún muni 

ekki geta komið því til leiðar, að hann næði biskupsfundi, en hún heldur, að það muni ganga 

illa; þó skuli hún reyna, hvað hún geti. Þegar Hrólfur hefur matast, fylgir stúlkan honum upp á 

loft. Koma þau þar að hurð, og opnar hún hana. Sér hann inn um gáttina, að maður liggur í 

rúmi og snýr sér til veggjar. Katla ávarpar hann virðulega og segir, að kominn sé maður, sem 

óski að ná fundi hans. Biskup ansar fáu, en segir þó, að ef það sé einhver landseti stólsins, 

þá geti hann fundið ráðsmanninn. Katla segir það ekki vera og sé maðurinn norðan úr 

Hjaltadal. Þegar biskup heyrir þetta, segir hann henni að láta manninn koma inn. Lætur hún 

þá Hrólf fara inn til biskups, en fer sjálf á burtu. Heilsar Hrólfur biskupi, og býður hann honum 

sæti. Síðan fer hann að spyrja frétta að norðan. Hrólfur segist fátt kunna í fréttum að segja 

nema hvarf biskupsdótturinnar, sem nú sé tíðræddast um á öllu Norðurlandi. Þá segir biskup: 

„Ef ekki er erindi þitt annað til mín en að segja mér frá þessu, óska ég helst, að þú yfirgefir 

mig, því að þetta veit ég áður." „]ú," segir Hrólfur, „meira var erindi mitt en þetta, og býð ég 

yður, herra, að finna biskupsdótturina." Biskup tekur því dauflega og segir, að sér þyki ekki 

líklegt að honum auðnist að finna hana, þar sem svo margir leitarmenn séu frá gengnir. „En," 

bætir hann við „giftusamlegt virðist mér yfirbragð þitt." Tala þeir nú um stund um hvarf 

biskupsdótturinnar, og flytur Hrólfur þann veg mál sitt, að biskup fer að leggja meira trúnað á 

orð hans, og þar kemur að lokum, að hann spyr, hvað hann vilji fá að launum, ef hann geti 

fundið hana. Hrólfur segist vilja fá hana Kötlu, Biskup undrar þetta; segir, að enginn viti, 

hvaðan hún sé, og áliti sumir, að hún sé úr tröllaheimum; móðir sín hafi eitt sinn fundið 

ungbarn á arinhellunni, og sé það Katla. Hún hafi verið sett til mennta og hafi hún mannast 

vel, og góð stúlka sé hún, það viti hann fyrir víst. Ef honum auðnist að finna biskupsdótturina, 

þá skuli hann fá Kötlu, ef það sé hennar vilji, og í heimanmund með henni bestu jörðina, sem 

hann eigi til í eigu sinni. Slíta þeir síðan talinn; rís biskup úr rekkju og tekur að hressast; en 

uggvænt þótti honum, að úr mundi rætast fyrir sér um meyjarmálin. Hrólfur er þar í besta 

yfirlæti í tvær nætur. Líkar honum betur og betur við Kötlu, eftir því sem hann talar oftar við 

hana, og henni fellur hann líka mjög vel í geð. Að liðnum þessum tveim nóttum býst Hrólfur til 

ferðar. Þegar hann kvaddi biskup, sagði hann honum, að ekki mundi líða á mjög löngu, áður 

en hann frétti af sér, og óskaði biskup einnig, að svo yrði. Óskaði hann Hrólfi alls góðs. Þegar 

Hrólfur kvaddi Kötlu, sagðist hann bráðum mundi koma aftur og eiga þá brýnt erindi við hana. 

Tók hún þessu vel. Segir nú ekki af ferðum Hrólfs, fyrr en hann kemur í hellinn. Er skessan 

úti á hlaði og fagnar honum vel. Segir Hrólfur henni allt hið ljósasta af ferðum sínum, og lætur 

hún mjög vel yfir. Líður nú fram til vertíðarloka, og býst Hrólfur til heimferðar; segir þá 

skessan, að afli hans sé svo mikill, að ekki muni hans hestar bera hann, og heldur, að það sé 

bezt, að hún láni honum hann Brún sinn; hann muni geta borið baggana sína; skuli hann ríða 

sínum eigin hestum. Varð svo að vera sem skessan vildi. Þegar Hrólfur fer af stað, gengur 

skessan á leið með honum og spyr, hvort hann muni, hverju hann hafi lofað biskupi. Já, vel 

segist Hrólfur muna það, „En hvernig ætlarðu að efna það loforð?" „Það veit ég ekki," segir 

Hrólfur, „þar eru öll mín ráð, sem þú ert." Þá segir skessan: „Austan í Tindastól er stór hellir; 

býr þar risi einn, og hefur hann stolið biskupsdóttur. Er hann svo hamrammur, að á hann bíta 

fá járn. Hann rær á hverjum degi á steinnökkva fram að Drangey og stelur þaðan fugli. Er 

helst að vinna á honum, þegar hann kemur að landi, og er það þó miklum erfiðleikum bundið, 

því að augnaráð hans er svo ógurlegt, þegar hann vill, að hver skepna drepst, sem hann lítur 

í augun á. Vil ég ljá þér Móra minn, og þykir mér þó vænt um hann, en vænna þykir mér um 

þig." Síðan fékk skessan honum skálm eina bitra og sagði: „Þegar ég hvarf þér í velur, fór ég 

á Vestfirði; þar býr dvergur einn, og er hann vinur minn. Smíðaði hann skálm þessa og kvað 

hún mundi bíta á hvað sem henni væri brugðið. Vænti ég þess, að þú neytir hennar vel, 
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þegar mest á ríður; og farðu nú heill og sæll." Hélt nú Hrólfur svo sem leið liggur heim í 

Hjaltadal og sótti vel að foreldrum sínum að öðru leyti en því, að þau voru orðin hugsjúk um 

hans hag. Voru félagar hans nýkomnir og voru búnir að segja allt af ferðalagi sínu, og hugðu 

allir, að Hrólfur hefði látið lífið einhvers staðar uppi á fjöllum. Urðu því miklir fagnaðarfundir, 

þegar hann kom heim, og alla undraði á því, hve mikinn fisk hann hafði meðferðis. Ekki hafði 

Hrólfur lengi heima verið, þegar hann býst til ferðar með Brún og annan hest undir kvensöðli. 

Móri fylgdi honum. Spurði móðir hans hann, hvert hann ætlaði. Hann gaf lítið út á það, en 

kvaðst mundu koma bráðum aftur. Hélt hann síðan sem leið lá og létti ekki fyrr en hann kom 

að Tindastóli. Þar skildi hann eftir hestana, en hélt áfram gangandi með Móra. Ekki hafði 

hann lengi gengið, þegar hann fann helli risans. Var þar allt þögult og hljótt, og þóttist hann 

þá vita, að risinn mundi ekki vera heima, heldur í Drangeyjarför, enda sýndist honum hann 

sjá einhvern svartan díl á sjónum skammt frá eynni. Flýtti hann sér því niður í fjöru og faldi 

sig með seppa sínum. Díllinn nálgaðist óðum, og er hann kom nær, sá hann, að þetta var 

risinn á steinnökkvanum. Reri hann svo knálega, að þegar hann lenti, var helmingur 

nökkvans á þurru landi. Um leið og risinn stígur út úr nökkvanum, sigar Hrólfur Móra á hann, 

og stökk hann þegar í fang honum og greip í barka hans, en svo var augnaráð risans 

ógurlegt, að Móri missti allan mátt, sleppti risanum og féll niður í fjöruna sem dauður væri. Í 

sama bili stekkur Hrólfur til og leggur í gegnum risann, og féll hann þegar dauður niður. Fer 

þá Hrólfur að athuga Móra sinn og sá, að hann var lifandi. Tók hann þá seppa og kaffærði 

hann í köldum og söltum sjónum, og raknaði hann þá við; en svo var hann máttfarinn, að 

hann skjögraði við, þegar hann ætlaði að ganga. Samt röltist af honum smám saman, og var 

hann jafngóður eftir nokkurn tíma. Að þessu loknu fór Hrólfur í hellinn og kannaði hann hátt 

og lágt, en fann ekkert. Loks fann hann hurð á afhelli einum og ætlaði að opna hana, en gat 

það ómögulega, hvernig sem hann reyndi. Fer hann þá aftur niður í fjöru og fer að leita á 

risanum og finnur lykil, sem risinn hafði í bandi um háls sér. Heldur hann þá til hellisins aftur, 

ber lykilinn að skráargatinu á hurðinni, og gat hann þá greiðlega opnað hana. Þar inni fann 

hann biskupsdóttur. Sat hún á stól og var bundin á hárinu við stólbríkurnar. Hrólfur heilsar 

henni kompánlega. Þekkti hún hann þegar og bað hann i öllum bænum að hafa sig sem 

skjótast á burt; risinn hljóti að fara að koma, og þá sé honum dauðinn vís. Hrólfur segir, að 

það sé engin hætta á ferðum, því að hann sé búinn að drepa risann. Varð þá biskupsdóttir 

alveg hissa og sagðist síst hafa búist við því, að Hrólfur huglausi mundi verða til þess að 

bjarga sér. Vildi hún breyta nafni hans og nefna hann Hrólf hugprúða. Halda þau síðan af 

stað og hafa marga dýrgripi með sér úr helli risans. Var Móri farinn að hressast; varð Hrólfur 

að reiða hann fyrsta sprettinn, en hann náði sér brátt. Léttu þau ekki ferðinni fyrr en þau 

komu heim til Hóla; var það snemma morguns, og var fátt manna á ferli. Gengu þau rakleitt 

inn í svefnherbergi þeirra biskupshjónanna. Varð þar heldur en ekki fagnaðarfundur. Segir 

hún, að Hrólfur hafi frelsað sig og eigi faðir sinn honum lífgjöf sína að launa. Þá segir Hrólfur, 

hverju Skálholtsbiskup hafi lofað sér að launum; en Hólabiskup segir, að einhver laun skuli 

hann einnig af sér þiggja, og geti hann þó aldrei launað honum sem vert sé; en allt, sem 

hann þurfi til að reisa með bú, skuli hann fá hjá sér; og nú ætli hann að biðja hann að ríða 

suður í Skálholt og segja biskupi, hvar komið sé. Hrólfur lofar þessu og býr ferð sína sem 

skjótast. Heldur hann síðan af stað og léttir ekki fyrr en hann kemur til skessu sinnar. Hún tók 

honum með kostum og kynjum. Er hann þar um nóttina og segir af ferðum sinum, og lætur 

skessan vel yfir öllu; varð hún mjög glöð yfir því að fá Móra sinn aftur og sagði, að hann 

mundi hafa stokkið á risann honum alveg að óvörum, svo að hann hafi ekki haft tíma til að 

horfast í augu við hundinn, og þess vegna hafi hann ekki getað drepið hann. Síðan segir 

skessan, að nú muni hann fara í Skálholt og segja biskupi tíðindin; en þegar hann fari norður 

um aftur, þá muni biskup verða honum samferða, og skuli hann sjá um, að hann korni þar 
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við; einnig biður hún hann að reyna að sjá svo til, að Katla komi líka; sig langi til að sjá hana 

og kynnast henni. Hrólfur lofar þessu. Um morguninn heldur hann ferð sinni áfram til 

Skálholts. Hittir hann biskup og segir honum allt hið ljósasta af ferðum sínum. Verður biskup 

ákaflega glaður og þakkar honum með mörgum fögrum orðum. Býst hann skjótlega til ferða 

með Hrólfi og Katla líka. Hafði Hrólfur sagt biskupi allt hið sannasta um ætterni Kötlu og 

skessuna; undraðist biskup sögu þessa og sagði, að aldrei hefði sér til hugar komið, að 

svona myndarleg stúlka eins og Katla gæti verið út af slíkri móður komin. Segir ekki af 

ferðum þeirra, fyrr en þau koma þangað, sem átti að beygja heim að hellinum. Þar lætur 

biskup tjalda. Síðan halda þau til hellisins þrjú saman: biskup, Katla og Hrólfur. Var skessa 

úti og fagnaði þeim vel og var mjög glöð. Sagði hún þá Kötlu allt um ætterni hennar, og þótti 

henni gaman að hitta móður sína, þó að hún á hinn bóginn væri undrandi yfir því að vera 

komin af tröllum í aðra ættina; og hálffeimin var hún við móður sína fyrst í stað. Dvelja þau 

dálitla stund hjá skessunni, og þegar biskup lagði af stað aftur, beiddist hún eftir því, að Katla 

fengi að vera hjá sér, á meðan hann væri fyrir norðan; var það auðsótt. Trúlofuðust þau 

Hrólfur og Katla þarna, í viðurvist biskups og skessunnar. Þegar þeir biskup og Hrólfur komu 

aftur til tjaldanna, urðu sveinar biskups undrandi yfir því, að Karla skyldi ekki vera með þeim, 

en töluðu fátt um. Segir nú ekki af ferðum þeirra fyrr en þeir koma norður að Hólum. Urðu þar 

fagnaðarfundir miklir bæði á milli biskupanna og eigi siður milli sunnan-biskupsins og 

unnustu hans. Var slegið upp veizlu, og giftust þau Skálholtsbiskupinn og biskupsdóttirin. 

Dvöldu ungu hjónin dálítinn tíma fyrir norðan, áður en þau héldu heim á leið. Bað Hrólfur 

biskupsfrúna fyrir Kötlu næsta vetur, svo að hún fengi að menntast enn þá betur en orðið var. 

Lofaði hún því, og var haldið af stað, en Hrólfur varð eftir hjá foreldrum sínum. Á suðurleiðinni 

fór biskup til hellisins og sótti Kötlu, og þótti þeim mæðgum mikið fyrir að skilja. Gekk ferðin 

ágætlega alla leið. Katla var hjá biskupsfrúnni um veturinn og lærði ýmiss konar kvenlegar 

hannyrðir, auk þess sem hún lærði til bókarinnar; var hún næm á allt, bæði til munns og 

handa. Vorið eftir kom Hrólfur suður og kvæntist Kötlu. Ekki var skessan i veislunni, en 

marga dýrgripi sendi hún dóttur sinni í brúðargjöf. Reistu þau myndarbú á ágætri jörð, sem 

biskup gaf Hrólfi, og Hólabiskup lét hann fá nægilegt fé til að kaupa bústofn fyrir. Nokkru eftir 

þetta hættu foreldrar Hrólfs búskap og fluttust til hans. Voru þau auðug, og tók hann við öllum 

fjármunum þeirra. Var hann talinn auðugastur maður á Suðurlandi. Héldu þau hjón vináttu við 

skessuna, á meðan hún lifði, og fóru að hitta hana einu sinni eða tvisvar á ári, eftir því sem á 

stóð, en þegar hún dó, fengu þau mikið fé eftir hana. Lifðu þau Hrólfur og Katla lengi og vel, 

virt og elskuð af sveitungum sínum, og dóu loks i hárri elli. Er margt manna á Suðurlandi frá 

þeim kornið, og þykir myndarbragur á öllum þeim ættbálki, en margt er það stórvaxið fólk og 

stórgert í lund. Lýkur þar sögunni af Hrólfi huglausa og Kötlu hálftrölli. 
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Tröllin í Tindastól dd 
Óvættarsaga 

Einu sinni bjó maður nokkur norður í Skagafirði. Hvarf kona hans frá honum og vissi enginn 

hvað af henni var; var hennar þó leitað víða. Loksins fór bóndi til Hálfdans prests í Felli og 

beiddi hann um ásjá. „Sýna má ég þér konu þína,“ mælti prestur, „en ekki get ég náð henni 

þaðan sem hún er niðurkomin og ertu þá litlu bættari“. Bóndi kvað sér myndi þá verða 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7398


90 

 

hughægra ef hann fengi að sjá hana. Prestur tók hann þá með sér með því skilyrði að hann 

beiddi aldrei fyrir sér meðan þeir væru á leið saman, en bóndi áskildi sér aftur að hann mætti 

vera kyrr hjá konu sinni ef hann vildi. Prestur fór á bak gráum hesti og lét bónda sitja að baki 

sínu, hleypti til sunds út á Skagafjörð. Sóttist sundið skjótt. Einu sinni tók hesturinn kaf venju 

fremur. Æpti bóndinn þá, en prestur hastaði á hann og sagði: Þegiðu, það skriplaði á skötu.“ 

Héldu þeir þá áfram þangað til þeir komu upp undir Tindastól. Sá bóndi að fjallið var opið, 

voru mörg tröll þar inni og þar þekkti bóndi konu sína. Var hún orðin mesta tröll. Hafði hún 

verið heilluð þangað. Prestur spurði bónda hvort hann vildi komast til konu sinnar, en hann 

kvað nei við og bað prest fyrir hvern mun að fara þaðan sem fyrst. Lét prestur það eftir 

honum og farnaðist þeim vel. Er þá ekki annars getið en bóndi yrði konu sinni afhuga. 
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REYKJASTRÖND 

FAGRANES 

HULDUFÓLKSSTEINNINN Í KROSSHOLTI 
Huldufólkssaga 

Þá er séra Benedikt Björnsson, sem seinna var prestur að Hvammi í Norðurárdal, bjó í 

Krossholti í Snæfellsnessýslu, bar eitt sinn svo til, að vinnufólki hans varð tilrætt um huldufólk 

og huldufólkssögur á kvöldvökunni að vetrarlagi, og voru skoðanir manna mjög skiptar í 

þessu máli. Sumir sögðu, að huldufólk hefði aldrei verið til, en aðrir fullyrtu, að það væri til, og 

færðu ýmsar sögur máli sinu til stuðnings. Séra Benedikt hafði heyrt til fólks síns inn í hús 

sitt; kom hann nú fram og tók þátt í umræðunum; kvaðst hann ekki geta neitað tilveru 

huldufólks með öllu og sagði að sér lægi jafnvel við að trúa henni; sagðist hann ætla að segja 

fólkinu frá ofurlitlu atviki í þessa átt, sem gerzt hefði fyrir nokkrum árum. 

 Séra Benedikt var þríkvæntur, og hét miðkona hans Guðríður. Meðan hann bjó með 

henni, bar það til einn vetur sem oftar, að stungið var út úr lambhúsi í Krossholti. Þá var 

snjóavetur mikill og jarðbönn. Steinn einn mikill stóð hjá lambhúsinu, og hrúguðu vinnumenn 

prests öllu taðinu upp á steininn. Næstu nótt dreymdi prestkonuna, að kona kæmi til sín, sem 

hún þekkti ekki, og segði: „Mikil og ill voru lætin í vinnumönnum þínum í gærdag. Þeir grýttu 

taðinu upp á bæinn minn og brutu raft í eldhúsinu hjá mér. Nú ætla ég að biðja þig að sjá svo 

til, að taðið verði tekið af bæ mínum sem fyrst." Að svo mæltu hvarf konan. Um morguninn 

sagði prestskonan manni sínum frá draumnum og bað hann að láta taka taðið af steininum. 

Hann nefndi það við pilta sína, en þeir gegndu því litlu, og féll talið svo niður. Nóttina eftir 

kom sama konan til prestskonunnar og bað hana enn betur en fyrr að láta taka raðið á burt. 

Hún sagði manni sínum um morguninn, hvað sig hefði dreymt, og bað hann nú að sjá svo til, 

að piltarnir flyttu raðið. Hann lofaði því og bað pilta sína að flytja raðið, en þeir tóku því lítt, 

enda þurfti að flytja raðið langt til þess að koma því á rauða jörð, en það var á hól einn. Þriðju 

nóttina dreymir prestskonuna enn huldukonuna, og lagði hún mjög ríkt að henni að verða við 

bón sinni; sagði hún manni sínum frá þrábeiðni huldukonunnar og bað hann að láta það nú 

ekki dragast lengur, að piltarnir flyttu raðið af steininum; skipaði prestur þeim nú að taka 

raðið, og dröttuðust þeir til þess nauðugir. Næstu nótt dreymdi prestskonu enn huldukonuna. 
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Hún kom til hennar og sagði: „Bágt áttirðu með að veita mér bón mína, en ósköp þótti mér 

vænt um Ég get ekki launað þér eins og ég vildi, en ef einhver kind af fé þínu verður misheil í 

vetur, skaltu láta færa hana í lambhúsið, og mun henni þá batna" Reyndist þetta satt, því að 

ef einhver skepna varð veik í Krossholti um veturinn, var hún flutt í lambhúsið, og varð hún 

þá skjótlega alheil. Nú liðu nokkur ár, þangað til Guðríði húsfreyju dreymdi aftur 

huldukonuna; þótti henni hún þá vera hnuggin, og þóttist hún spyrja, hvað amaði að henni. 

„Bágt á ég enn, " svaraði huldukonan, „því að nú verð ég að fara  héðan." Guðríður þóttist 

spyrja, því hún ætlaði að flytja búferlum, en huldukonan svaraði, að hingað kæmi bráðum nýr 

prestur, sem bæði væri mælskumaður og drykkjuprestur, og þyldi hún ekki að heyra til hans; 

kvaðst hún nú ætla vestur undir Jökul, og þótti húsfreyju huldukonan kveðja sig í svefninum. 

 Skömmu eftir þetta andaðist Guðríður prestskona, og kvæntist séra Benedikt þá aftur 

Ingibjörgu Jónsdóttur frá Álftanesi. Nokkru seinna  fékk hann Fagranes (1839), en séra 

Vernharður Þorkelsson fékk Hítarnessþing (1837), og endar svo þessi saga. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 
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Reykir 

REYKJA- KISA 252 
Draugasaga 

Maður er nefndur Jón, og var kallaður Reykja-jón. Hann bjó í mörg ár á Reykjum á 

Reykjaströnd í Skagafirði. Árinu áður en Jón flutti sig að Reykjum, hafði hann verið 

lausamaður, og þá farið víða um sveitir á vetrum með ýmis konar varning, er hann hafði haft 

til sölu, silkiklúta og fleira.  

 Einhverju sinni gisti jón á prestssetri nokkru austur .á landi, og um kveldið sýnir hann 

silkiklúta sina og var einn ákaflega dýr og fallegur klútur, er dóttur prestsins. langaði til að 

eignast og bað Jón að láta sig hafa klútinn og skyldi hún hafa einhver ráð með að borga 

hann áður en hann færi á brott. Lét Jón það gott heita, en þótti samt í öðru veifinu útlit 

prestsdóttur ekki sem tryggilegast, og var hún þó að sjá ungleg, ekki yfir það að vera 25 ára. 

 Er nú Jóni vísað að sofa fram í stofu, og fylgdi prestsdóttirin honum til sængur. Þegar 

Jón er rétt kominn upp í rúmið veit hann ekki fyrri til, en prestsdóttirin leggst fyrir framan 

hann, og leggur handleggina utan um hálsinn á honum og spyr hvort hann vilji ómögulega 

gefa sér klútinn. Jón verður þá fokvondur við stúlkuna, þar sem hún hafi verið svo djörf að 

leggjast upp í rúmið hjá sér gestinum, þar sem hann sé giftur maður, og hrindir henni með 

það sama fram af rúmstokknum og fram á gólf. Verður prestsdóttir reið og heitir Jóni því, að 

hún skuli aftur seinna senda honum búrtíkina hennar móður sinnar, og klútinn geti hann nú 

fengið.   

 Er það nú af Jóni að segja, að hann skeytti ekki orðum prestsdóttur, og hélt leiðar 

sinnar daginn eftir.  

 Vorið eftir, eins og áður var sagt, flutti jón að Reykjum. Líður nú og bíður að ekki ber 

til tíðinda, þangað til eitt kveld rétt fyrir jólin að Jón stendur yfir sauðum uppi í fjalli. Veit hann 

þá ekki fyrri til, en að stór köttur stekkur upp á bakið á honum og krækir klónum inn í herðar 

hans. Getur hann samt eftir æði langa viðureign þeirra, komið kisu af sér með því, að hann 
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kunni talsvert fyrir sér, en það sáu menn á Jóni þegar hann kom heim um kveldið að hann 

hefði orðið einhvers var. Var hann þá allur rifinn á milli herðablað anna, og hafði blætt út í 

skyrtuna talsvert mikið. Sagði hann þá konu sinni frá öllu saman og það jafnframt, að hann 

mundi vel geta varið bæði sig og hana meiðslum, en ekki kæmi sér það á óvart 

fyrir þótt kisa reyndi að spilla samveru þeirra. Er þess til getið að prestsdóttir hafi drepið tík 

móður sinnar og magnað hann í kött. 

 Eftir þetta fór að bera á því að hjónin komu sér ekki vel saman eftir það, að þau voru 

háttuð, og sást þá einatt grár köttur skjótast upp í rúmið til þeirra. Rak það svo langt að þaú 

urðu að skilja, og hefir allt farm á þenna dag, þótt verða vart við kisu og hefur hún oft og 

tíðum þótt hinn hvimleiðasti gestur í ætt Jóns – og spillt fyrir mörgum hjónum. 
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SAUÐÁRKRÓKUR - VARMAHLÍÐ 

BOLA LANGAR Í BLÓÐ, NÚMERSLAUS 

Draugasaga 

Fyrir fáum árum kom kona ein úr Óslandshlíð með fingurmein til Jónasar læknis 

Kristjánssonar á Sauðárkróki. Skar Jónas í meinið heima hjá sér. Tveir menn voru í 

biðstofunni, Magnús Gunnarsson í Utanverðunesi í Hegranesi og Ólafur bróðir hans. 

 Þegar Jónas var búinn að rista í meinið, vall þar út blóð og gröftur. En í sömu svipan 

heyrði hann öskur úti fyrir glugganum, og gat hann ekki skilið, hvaðan það kæmi, því að þetta 

var um hávetur og engir nautgripir úti við. Hann bjó nú um fingur konunnar, og fór hún sína 

leið, en hann gekk fram í biðstofuna til mannanna, sem þar voru, og spurði þá, hvort þeir 

hefðu heyrt nokkuð óvenjulegt. Magnús svaraði því ekki, en spurði aftur, hvort læknirinn hefði 

heyrt eitthvað. Jónas gat ekki neitað því, að sér hefði heyrzt eins og eitthvert ólundaröskur 

fyrir utan gluggann. Þá sagði Magnús, að þeir bræður hefðu heyrt þetta líka, og bætti við: 

„Þetta var Þorgeirsboli. Hann hefur auðvitað langað í blóðið úr kerlingunni." Það kom líka upp 

úr dúrnum, að gamla konan var af Bola-ættinni. 
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 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri. 2 bindi. (Reykjavík: 
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JÓN Á SAUÐÁ 7278 

Útilegumannasaga 

Jón hét maður Einarsson, ættaður frá Gili í Borgarsveit í Skagafirði. Hann bjó lengst ævi 

sinnar á Sauðá, en hann  hafði verið hið mesta heljarmenni, meðan hann var á léttasta 

skeiði. Jón var spaklyndur venjulega og reiddist sjaldan, en gat aftur varla ráðið sér, þegar 

hann brá skapi sinu. Flest var Jóni vel gefið, en þó var hann óeirðarmaður mikill um 

kvennafar, og lék hann illa konur sínar, því að hann var tvíkvæntur, en átti aftur börn í 

hórdómi og sór fyrir sum, að því er ungt var, enda kölluðu sumir hann Jón eið. Þetta 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=2318
http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=5177


93 

 

kvennabrask var Jóni þó ekki sjálfrátt, því að Oddnýju Húnadóttur, móður hans, hafði verið 

sendur draugur, og átti hann að fylgja ættinni í níunda lið. Draugur þessi skyldi spilla  fyrir 

hjónabandi hennar og niðja hennar, og þykir sú raun á orðin, að flest hjón í ættinni hafi átt 

ærið stirða sambúð. 

 Þegar Jón var nítján vetra, var hann orðinn eins og fullorðnir menn að afli og vexti. 

Um þær mundir bjó Andrés nokkur í Borgargerði, náfrændi Jóns. Hann var mjög við aldur, en 

sterkur og harðger. Þeir frændur fóru eitt sinn til grasa vestur á Kúluheiði, og voru með þeim 

þrjár konur. Þau námu staðar í Búrfjöllum, sem liggja til landsuðurs og útnorðurs austanvert 

við Langjökul, rétt við jökulinn; lágu þau þar um tíma og grösuðu lítt. 

 Einn góðan veðurdag tóku þeir Jón og Andrés hesta sína og riðu langt burtu frá 

stúlkunum; segir ekki af ferðum þeirra, fyrr en þeir komu í grasbrekku eina. Þeir fóru þar af 

baki, og voru þar svo mikil grös, að þeir þurftu ekki annað að gera en að sópa þeim saman 

með höndunum og láta þau í pokana, en hestar þeirra stóðu hjá þeim á meðan með 

söðlunum. Þegar minnst varði, sáu þeir félagar, að þrír menn komu gangandi og stefndu að 

þeim. Einn þeirra var svo mikill vexti, að engan höfðu þeir slíkan séð. Hinir tveir voru minni, 

en þó báðir miklir. Allir báru þeir lagvopn í höndum og voru á sauðsvörtum prjónafötum. 

Þegar menn þessir voru komnir svo nærri þeim félögum, að heyra mátti mál þeirra, mælti sá 

hinn mikli maður: „Ég skal glíma við manninn, en þið skuluð báðir taka strákinn." Þegar Jón 

heyrði þetta, hljóp hann að hesti sínum og skar annað ístaðið frá hnakknum, en það var úr 

járni, mjög stórt og þungt og járnsviptir við það, eins og tíðkaðist við mörg ístöð um þær 

mundir. Útilegumennirnir hlupu nú að Jóni tveir saman og komu þeim megin að hestinum, er 

Jón var ekki; reiddi hann þá upp ístaðið og sló því af öllu afli framan á höfuðið á öðrum 

útilegumanninum, svo að hauskúpan brotnaði og heilinn rauk úr brotunum, en maðurinn féll 

dauður niður. Hinn útilegumaðurinn réðst þegar á Jón, og glímdu þeir allsterklega. Loksins 

féll útilegumaðurinn, en Jón náði ekki vopni til þess að drepa hann, og beit því sundur í 

honum barkann. Meðan þessu fór fram, glímdi stærsti útilegumaðurinn við Andrés, og varð 

sú glíma mjög harðfengleg; urðu þar sviptingar miklar, áður Andrés féll. Útilegumaðurinn lét 

kné fylgja kvíði, grúfði niður að Andrési og ætlaði að bíta hann í barkann, því að hann var líka 

orðinn vopnlaus, en í því bar jón að. Hann tók báðum höndum undir kjálkabörðin :í 

fjallabúanum, en setti hné í hrygginn á honum og braut hann á háls ofan á Andrési; gengu 

þeir af fjallabúanum dauðum um síðir, og varð honum þó mikið til fjörs. Eftir það dysjuðu þeir 

félagar fjallabúana, stigu síðan á hesta sína og riðu til tjalds síns. 

 Jón hafði tekið viðureignina við fjallabúa svo nærri sér, að hann lagðist veikur og 

komst varla af fjöllunum. Þó komst allt fólkið til byggða nokkru seinna, og batnaði Jóni að 

mestu leyti, en aldrei varð hann samur maður uppfrá þessu. 
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SJÁVARBORG 

SAGNIR UM VILLUDYR 2. FRÁ BJARNA ÞORFINNSSYNI 462 
Galdrasaga 

Um 1860 bjó í Borgarseli í Skagafirði bóndi sá, er Þorfinnur hét. Kona hans var Ingibjörg 

Bjarnadóttir frá Sjávarborg og áttu þau son, er Bjarni hét; hann var faðir Sigurfinns, er lengi 

hjó á Meyjarlandi á Reykjaströnd. 

 Þegar Bjarni Þorfinnsson var um tvítugt, réðst hann sem vinnumaður að Sjávarborg 

og hafði þann starfa að hirða sauðfé á beitarhúsum frá Borg, sem þá munu hafa staðið á 

Langatanga, austan Miklavatns. 

 Það var einn dag, að Bjarni var á beitarhúsum að gefa fénu, eins og vant var. Hafði 

hann tekið hey í fang sér og var að bera það fram í garðann í yzta húsinu. Þá verður honum 

litið við og sér, að norðurveggurinn er horfinn undan húsinu á stórum parti, og sér hann þar í 

gegn, alla leið út yfir Skagafjörð. Við þessa sýn greip hann óstjórnleg hræðsla; fleygði hann 

hneppinu þar sem hann stóð innst í garðanum og hentist út úr húsinu. Rankaði hann við sér í 

sama bili og hann var kominn út og stóð þá við norðurvegginn, einmitt í þeim stað, sem hann 

hafði séð vegginn horfinn. En var allt komið í lag aftur og sáust engin missmíði á veggnum. 

Bjarni var þess jafnan fullviss, að hann hefði farið út úr húsinu gegnum op það, er hann sá á 

veggnum. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=6430 

 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri,  (Reykjavík: 

Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1962), I, 141-142. 

 

BRENNIGERÐI Í BORGARSVEIT 

HULDUKONAN Í GRÁSTEINI 6402  

Huldufólkssaga 

Maður nokkur, ungur og kátur, átti fyrir nokkrum árum heima í Borgarsveitinni, annaðhvort á 

Kimbastöðum eða á Sauðá. Vetrarkvöld eitt átti hann leið um veginn, sem liggur fram með 

fjallinu, og var glatt tunglsljós. Þá er maðurinn var kominn nokkuð út fyrir Kimbastaði, sá 

hann, að kvenmaður gekk rétt á undan honum í hægðum sínum. Maðurinn fór að hvetja 

sporið, því að hann vildi hafa tal af stúlkunni og vita, hvaðan hún væri, en hann nálgaðist 

hana ekkert, og þótti honum það kynlegt. Maðurinn tók nú að hlaupa við fót, en kallaði til 

stúlkunnar og bað hana að bíða sín. Hún nam staðar og leit við, en anzaði honum engu og 

hélt síðan af stað aftur. Maðurinn reiddist, er stúlkan vildi ekki svara honum, og vill nú fyrir 

hvern mun ná henni; tekur hann því til fótanna og hleypur á eftir stúlkunni. Rétt fyrir norðan 

og austan túnið í Brennigerði, sem er næsti bær fyrir utan Kimbastaði, er mjög stór steinn, 

alveg sérstakur, sem nefndur er Grásteinn. Þangað stefndi stúlkan og fór sér ekki mjög ótt, 

en maðurinn hljóp á eftir sem fætur toguðu. Þá er hann korn nálægt steininum, sýndist 

honum vera opnaðar dyr á honum, og gekk stúlka að þeim; þóttist hann nú sjá, að hann 

mundi verða af fundi stúlkunnar, og féll honum það mjög illa. Heldur dró saman með 

manninum og stúlkunni, og var skammt á milli þeirra, en hún var komin fast að steininum. 

Maðurinn hafði broddstaf mikinn í hendi og sló honum til stúlkunnar, en höggið kom í 

mjöðmina á henni, og rak hún upp hljóð mikið. Því næst sneri hún sér við og mælti til hans 
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með mikilli reiði: „Fyrir þetta níðingsverk þitt skal koma yfir þig vægðarlaus hefnd; ég legg 

það á þig, að þú skalt vera sístelandi upp frá þessu, hvenær sem þú getur komið því við. Þú 

skalt og ávallt kveljast af sáru hugarangri, er þú ert vakandi, og skal líf þitt vera þér þung 

byrði, en þó skaltu verða gamall maður." Að svo mæltu hvarf stúlkan, en ummæli hennar 

rættust á manninum. Til þessa tíma hafði ekki brytt á neinni óráðvendni hjá honum, en eftir 

þetta varð hann rummungsþjófur. Hann þjáðist og ávallt af hugsýki og varð mjög ófarsæll, en 

náði þó háum aldri. 
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KIMBASTAÐIR 

JÓN Á KIMBASTÖÐUM OG HULDUKONAN 6342 

Huldufólkssaga 

Á Kimbastöðum í Skagafirði býr bóndi sá, er Jón heitir, og var hann áður vinnumaður hjá 

Pétri bónda Sigurðssyni, föður sögumanns míns, sem nú býr í Borgargerði.  Beitarhúsin frá 

Borg heita Borgarsel, og var þar áður byggt ból. Þangað er að fara yfir vatn eitt mikið, er 

heitir Miklavatn, og er skjótfarið á beitarhúsin, þegar ís er á vatninu, og svo var, er þessi saga 

gerðist. Örskammt er yfir í Hegranesið frá Borgarseli og lítið á milli nema Héraðsvötnin, en nú 

voru þau lögð. 

 Eitt sinn var Jón við fé nálægt Borgarseli, þar sem nefndir eru Skógar, og var orðið 

áliðið dags. Jóni varð litið yfir Vötnin og sá hann, að kona ein bláklædd kom út undan skúta í 

klöpp þeirri, er nefnd er Ferjuhamar. Hún hélt yfir Vötnin og stefndi nálægt Jóni. Svo er 

landslagi háttað í Skógunum, að þar eru langir rindar og flár á milli, og rak Jón fé sitt heim að 

beitarhúsunum eftir einum rindanum, en konan gekk á þeim næsta. Ekki vissi Jón, hver kona 

þessi var, en það sá hann til ferða hennar, að hún hélt út á Miklavatn. Hann lét nú inn fé sitt 

og hélt svo heimleiðis yfir vatnið. Hann gekk hratt og ætlaði að ná konunni, því hún var komin 

alllangt á undan honum. Mjódd nokkur er á vatninu, því að tangi gengur fram í það, sem 

nefndur er Kimbastaðatangi. Þar eru margir hólar og háar klappir, og er það áframhald af 

Langholtinu. Einn af þessum hólum heitir Stóraborg. Heldur dró saman með Jóni og konunni, 

en þegar hún var komin nálægt Stóruborg, hvarf hún honum með ollu; þóttist Jón þá vita, að 

þetta hefði verið huldukona og mundi hún hafa gengið inn í borgina. 
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REYNISSTAÐUR 

ÚTILEGUMENN Í STAÐARFJÖLLUM 7281  

Útilegumannasaga 

Í Staðarfjöllum í Skagafirði var áður hellir allmikill. Nú er hrunið fyrir hellismunnann, og sjást 

hans óglögg merki, en forðum bjuggu í honum átján útilegumenn. Útilegumenn þessir náðu til 

sin stúlku úr byggð og létu hana þjóna sér. Sunnudag einn fékk stúlkan færi á að hlaupa á 

burt, en útilegumennirnir urðu þess brátt vísari og eltu hana. Stúlkan flýði ofan að Reynistað, 

og var fjöldi fólks þar við kirkju. Svo var saman dregið með stúlkunni og útilegumönnunum, 

að þegar hún komst í klukknahliðið, þá voru þeir komnir fram á Klausturbrekkuna. stúlkunni 

varð það fyrst fyrir að hringja klukkunum sem mest hún mátti, og dreif fólkið þá út úr kirkjunni. 

Stúlkan sagði, hvað um var að vera, og bað menn að duga nú og drepa illvirkjana. Menn 

gerðu góðan tóm að máli hennar, stigu á hestbak í snatri og eltu útilegumennina, en þeir 

leituðu undan, þegar þeir sáu mannfjöldann. Náðust sautján af illvirkjunum, en einn komst 

undan. Daginn eftir kom smali einn að honum sofandi og drap hann með steinshöggi. Smali 

þessi varð síðan ólánsmaður alla ævi. Útilegumennirnir voru hengdir sautján saman í fjárhúsi 

einu á Reynistað, og heitir það síðan Skálkhús. Þar hefur alltaf verið reimt mjög, síðan 

atburður þessi gerðist. Lík útilegumannanna voru dysjuð í Dysjagili, og hafa fundist þar 

mannabein ekki alls fyrir löngu. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), III, 257. 

 

Reynisstaðabræður 
Kynjasaga 

Um haustið 1780 sendi Halldór Bjarnason, er þá hélt Reynistaðarklaustur, son sinn tvítugan, 

er Bjarni hét, og mann með, er Jón hét og var kallaður Austmann, suður um land til fjárkaupa 

því fyrirfarandi ár hafði mjög fallið fé á Norðurlandi. 

Síðar um haustið sendi og Halldór yngri son sinn suður, er Einar hét, ellefu ára að 

aldri, og mann með honum, er Sigurður hét, og áttu þeir að hjálpa hinum til að reka féð 

norður er þeir höfðu keypt. Það er mælt að Einar hafi nauðugur farið þessa för og hafi sagt 

að hann mundi ekki aftur heim koma. Hitt er og mælt að faðir hans hafi ákaft viljað láta hann 

fara því þó Reynistaðarfólk væri auðugt bjóst Halldór við að vinir sínir mundu gefa Einari kind 

og kind, er hann, svo ungur, færi til fjárkaupanna. Þegar þeir bræður voru að fjárkaupunum 

eystra og syðra er mælt að Bjarni, er var í flestu fyrir þeim félögum, hafi eitt sinn komið inn í 

smiðju þar sem prestur nokkur var að smíða járn. Bjarni tók upp járnbút einn er lá hjá presti 

og mælti: 

Tvíllaust þetta tel ég stál, 

tólin prests eru komin á ról. 

Þessu reiddist prestur því svo stóð á að hann átti þunga með vinnukonu sinni og hugði, sem 

þó var ekki, að Bjarni hefði heyrt það og vildi bregða sér brigslum. Prestur svaraði þá í bræði 

sinni: 

Ýli þín af sulti sál, 

sólarlaus fyrir næstu jól. 
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Þessi ummæli prests urðu að áhrínsorðum því seint um haustið lögðu þeir félagar fjórir með 

féð upp á fjöllin og ætluðu norður Kjalveg þrátt fyrir aðvaranir vina þeirra og kunningja því svo 

þótti sem feigð kallaði að þeim. Var þeim þá fenginn leiðsögumaður er Jón hét. En allt um 

það komu þeir hvergi fram og urðu allir úti með fénu og öðrum fjármunum er þeir höfðu með 

sér. Nú leið allur veturinn svo að ekkert spurðist til þeirra bræðra. En fyrst fengu menn á 

Reynistað grun á hvernig farið hefði þegar Björgu Halldórsdóttur, systur þeirra bræðra, 

dreymdi að Bjarni kæmi til sín og kvæði: 

Enginn finna okkur má 

undir fannahjarni. 

Dægur þrjú yfir dauðum ná 

dapur sat hann Bjarni. 

Leið svo af veturinn til þess um vorið að ferðamaður einn fór suður fjöll og fann tjald þeirra 

félaga og þóttist sjá þar lík beggja þeirra bræðra og tveggja manna annarra. Síðar komu aðrir 

ferðamenn að tjaldinu, sáu þá aðeins tvö líkin og þegar sent var frá Reynistað eftir líkunum 

fundust ekki nema tvö. Var það lík þeirra Sigurðar og Jóns leiðsögumanns.  

Eftir langa leit fannst miklu norðar á fjöllunum önnur höndin af Jóni Austmann, reiðtygi 

hans og reiðgjarðir sundurskornar og reiðhestur hans skorinn á háls. Var það trú manna að 

hann, sem hafði verið mestur mannskapsmaður þeirra félaga, hefði haldið norður þangað en 

hefði, þegar hann örvænti um að ná norður í byggð, drepið sjálfur hestinn til að stytta 

eymdarstundir hans. 

En af bræðrunum fannst hvorki hold né hár né heldur gripir þeir er þeir höfðu haft með 

sér. Þegar lík þeirra bræðra fundust ekki dreymdi systur þeirra enn að Bjarni bróðir sinn 

kæmi og kvæði þetta: 

Í klettaskoru krepptir liggjum bræður 

en í tjaldi áður þar 

allir hvíldum félagar. 

Af þessari stöku fengu menn grun á að maður nokkur, sem farið hafði þennan veg um vorið, 

hefði stolið af líkum þeirra bræðra öllu fémætu, tekið síðan líkin sjálf úr tjaldinu og falið 

einhvers staðar. Var þá byrjuð rannsókn og mál höfðað en allt kom fyrir ekki. En með því 

ekkert var sparað til að fá skýrslu um líkhvarfið var galdramaður til fenginn að vita hvers hann 

mætti vísari verða. Hann hafðist við í úthýsi á Reynistað. Þóttist hann sjá að lík þeirra bræðra 

væru urðuð í hraungjótu og stór hella ofan á en miði með rúnum lægi undir hellunni og sagði 

karl að líkin mundu ekki finnast fyrr en miðinn væri að engu orðinn. 

Þóttist hann sjá þetta allt gjörla heima og bjóst til ferðar en á leiðinni glaptist allt fyrir honum 

svo hann fann ekki líkin er hann kom í óbyggðina þar sem þeirra var von. 

Líkin fundust loks nálægt 1845 suður í Kjalhrauni, undir hellu eins og galdramaðurinn hafði 

sagt. 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. 2 bindi (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1862-

1864), I, 347. Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni 

Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), I, 333-334. 

MS: Lbs 528,283. 
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STÓRA GRÖF  

Keflavíkur Sigurður 6924  

GALDRASAGA 

Sigurður hét maður Hallgrímsson frá Steini á Reykjaströnd. Hann bjó í Keflavik í Hegranesi. 

Steinunn hét kona hans, og áttu þau nokkur börn Sigurður hér einn son þeirra, og var hann 

kallaður Keflavíkur-Sigurður, Hann ólst upp hjá afa sinum, Hallgrími að Steini, en var talinn 

fjölkunnugur. Eitt sinn hafði Jón Bjarnason frá Stóru-Gröf gripið hest, og voru vottar að. Skúli 

sýslumaður að Ökrum stefndi málinu til þings, en Jón fékk Hallgrím til að svara fyrir sig. 

Þegar á þingið kom, spurði Hallgrímur, hvort vottarnir þyrðu að sverja, að það hefði verið 

hestur, en ekki meri, sem um væri að ræða, en þeir þorðu ekki að bera um annað en lit og 

mark, og ónýttist við það málssóknin. Sigurður mun hafa numið nokkuð í fjölkynngi hjá afa 

sinum, en honum kom og fjölkynngi úr annarri átt. 

 Þegar séra Grímólfur Illugason var prestur að Glaumbæ var Sigurður léður Erlendi 

bónda Runólfssyni fyrir smala, en hann bjó í Hátúni, sem er ein af hjáleigunum frá Glaumbæ. 

Grímólfur prestur var talinn margfróður, en Sigurður var hnýsinn. Hann komst að því, að 

prestur hefði forneskju nokkra undir altarisfjölum, er staðið var á fyrir altarinu, fór til eitt kvöld 

og komst í kirkjuna. Hann gat náð upp fjölunum og fann þar öskjur litlar. Sigurður lauk þeim 

upp og heyrði jafnskjótt, að æpt var alls staðar í kringum hann: „Hvað á ég að gjöra? Hvað á 

ég að gjöra?" Sigurður varð ráðalaus, og lá við, að hann fylli i ómegin. Grímólfur prestur var 

háttaður, en stökk upp úr rúmi sinu, hljóp út i kirkju og fann þar Sigurð. Hann sá ráð fyrir 

púkunum, en vítti Sigurð mjög fyrir forvitni hans. Þó er sagt, að hann kenndi honum nokkuð í 

fornum fræðum eftir þetta. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), II 202-207. 

 

DÆLD, NEÐSTI HLUTI SVARTÁR/HÚSEYJARKVÍSLAR 

ÞIÐRIK ÞIÐRIKSSON 6719  
Draugasaga 

Veturinn 1899 fór Þiðrik nokkur Þiðriksson frá Húsabakka í Skagafirði gangandi í kaupstað út 

á Sauðárkrók. Þetta var eftir jól, og var hláka mikil og ofsaveður. Þiðrik gekk við staf, en var 

járnalaus, og segir ekki af ferðum hans, fyrr en hann kom að Sauðárkróki. Þar fékk hann sér í 

staupinu, og dvaldist honum þar fram eftir deginum, svo að kvöld var komið, þegar hann hélt 

af stað, og farið að dimma, en slagveður sunnan og úrkoma mikil. Á rennur ofan Skagafjörð 

og heitir hún ýmsum nöfnum: Svartá fremst ofan að Reykjafossi, en Dæld neðst fyrir utan 

Glaumbæ. Þiðrik átti leið yfir Dæld, en hún þykir ávallt vont vatnsfall. Þegar Þiðrik korn að 

ánni, var komið svartamyrkur, en hann uppgefinn. Samt lagði hann út á Dæld, en lenti í vök. 

Hann komst upp úr henni við illan leik, en missti staf sinn, og tók hann það þá til bragðs að 

skríða undir hey, sem Kristján borgari Gíslason á Sauðárkróki átti þar á bakkanum, og var 

það ekki lengra en svo sem 500 faðma frá Húsabakka. Um nóttina gerði grimmdarfrost, og 

fór svo, að Þiðrik lézt þar um nóttina. 
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 Daginn eftir var unglingspiltur frá Stóru-Gröf sendur ofan að Dæld til þess að reka 

hross úr heyi þar á bakkanum. Honum sýndist maður liggja undir heyi Kristjáns Gíslasonar 

og gekk svo nærri því, að hann sá, að maðurinn lá upp í loft; þóttist hann vita, að maður 

þessi mundi vera látinn, varð hræddur, hljóp heim og sagði tíðindin. Þá var sendur fullorðinn 

maður ofan að heyinu, og sá hann með fullri vissu, hvers kyns var, en hann þorði hvergi 

nærri að koma og fór svo heim, að hann veitti Þiðriki ekki nábjargir, eins og annars er siður 

til, þegar menn finna lík. Jóhann í Stóru-Gröf brá við skjótt og fór ofan eftir með sleða; þekkti 

hann þegar, að þetta var Þiðrik, og ók honum heim að Stóru-Gröf. Þar var þá móðir hans og 

stjúpi og margt annað fólk. Þiðrik var grafinn, eins og venja er til, en lá ekki kyrr, og hófst nú 

draugagangur mikill um Langholtið, því að Þiðrik fylgdi fólkinu frá Stóru-Gröf, hvert sem það 

fór, og gekk ljósum logum; sást hann jafnan eins og hann var, þegar Jóhann fann hann: allur 

sýldur og froðufellandi, en líkaminn var kerrtur aftur á bak, því að Þiðrik hafði fengið krampa í 

andarslitrunum. Hendurnar voru allar krepptar og héldu um torfusnepla, því að augsýnilegt 

var, að Þiðrik hafði ætlað að reyna til að grafa sig inn í heyið um nóttina. Margir voru mjög 

hræddir við ófögnuð þennan, en einkum maður sá, sem hafði komið að líkinu á undan 

Jóhanni. Hann gegndi fjósverkum, og var hann svo smeykur, að standa varð yfir honum með 

logandi ljósi, meðan hann lét í meisana. 

 Seinna um veturinn dó stjúpi Jóhanns í Stóru-Gröf, og gekk hann líka aftur, svo að 

tveir draugar voru á kreiki um miðbikið á Skagafirði eftir þetta; sáu margir menn þá félaga og 

óttuðust þá mjög. Enn í dag  kvað bera talsvert á draugagangi þessum. 
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SKÖRÐUGIL 

JÓN SKARÐI 6649  
Draugasaga 

Á fyrri hluta þessarar aldar var sá maður til heimilis á Skörðugili á Langholti í Skagafirði sem 

Jón hét Jónsson. Hann var ókvæntur og sjálfs sín, tók jafnan þátt í lestarferðum til 

Suðurlands og undir Jökul, var karlmenni að burðum og fríður ásýndum, enda gekk hann 

kvenfólki mjög í augu, og eru ekki allfáar sagnir um það og sumar hverjar ekki sem fríðastar. 

Jón var annars talinn viðsjálsgripur og ekki allur þar sem hann var séður; þótti margt 

ískyggilegt í fari hans, enda gaf hann sig lítt að mönnum og átti sárafáa vini. Einn aldavin átti 

hann þó, Tómas bónda á Tunguhálsi, fremst í Tungusveit; sá bær er í Goðdalasókn. Jón var 

kallaður að auknefni „Skarði" eða Skörðugils-Jón, því að hann hafði verið þar lengstum 

ævinnar. Fjáður var hann ekki, en hest átti hann þó afar góðan, rauðskjóttan að lit, sem enn 

er kunnur í Skagafirði og kallaður var Skarða Skjóni. Um hann og Jón var þetta kveðið: 

Þófa ljóna þýðastur 

þýtur um frónið harða, 

er hann Skjóni auðþekktur 

undir Jóni Skarða 
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Þegar Jón var orðinn hniginn mjög að aldri og heilsu, söðlaði hann haust eitt Skjóna sinn, 

sem þá var á bezta reki, og reið í kynnisferð fram að Tunguhálsi til Tómasar vinar síns. Að 

skilnaði gefur hann Tómasi Skjóna, segist ekki þurfa að halda á honum lengur, en biður hann 

að ljá sér einhverja truntu til heimferðarinnar. Þetta þótti Tómasi undarlegt, en lætur þó til 

leiðast og þiggur Skjóna, en ljær honum gamla litförótta meri í staðinn. Þann skilmála setti 

Jón þó undir gjöfina, að enginn mætti koma á bak Skjóna nema Tómas sjálfur - ella færi verr. 

Tómas heitir þessu, en Jón ríður Litföru af stað heimleiðis. Á var hláka og haustmyrkur mikið. 

Um kvöldið kom vinnukona út í Krossanesi - yzta bæ í Vallhólmi - og sér Jón Skarða ríða um 

hlaðið út á við. Yrtust þau lítið eitt á, og talaði stúlkan um það, þegar inn kom, að undarlegt 

væri, að Jón skyldi ekki ríða Skjóna sinum. 

 Eftir þetta fréttist ekkert til Jóns eða Litföru, hvernig sem leitað var, og þótti mönnum 

líklegast, að þau mundu hafa farizt bæði í Héraðsvötnunum og borizt til sjávar. 

 Um vorið eftir, í leysingum miklum, var Ari læknir yngri Arason heim á leið til sín að 

Flugumýri austur yfir Héraðsvötn, sem þá voru ófær. Ferjan. var þá á Miðgrund austan varna, 

en nú er hún á Völlum í Hólmi. Sigurður hét ferjumaður, bóndi á Miðgrund, harður maður og 

ófyrirleitinn; sagt var, meðal annars, að hann hafi tekið vettlinga og sokkaplögg af fólki, sem 

ekki gat goldið honum fargjald í reiðu silfri. Kalt hafði löngum verið með honum og 

Skörðugils-Jóni. Ari fór á ferju yfir vötnin, og voru hestar hans látnir synda yfir þau nokkru 

fyrir ofan ferjustaðinn, sökum straums og jakaburðar. Komust þeir þó nokkurn veginn beint 

yfir og voru þar söðlaðir og hestur Sigurðar. Sandbleytusíki var að austanverðu, og riðu þeir 

Ari því fram um það eftir söndunum og ekki lengi, áður en þeir sáu lík, sandorpið, nokkru fyrir 

ofan vötnin. Ari fer af baki, sópar sandi af andlitinu á líkinu, og sjá þá báðir,að þetta muni 

vera Skörðugils-Jón. Sigurður fór ekki af baki, og spyr Ari hann þá í spaugi, hvort hann þekkti 

ekki þjóðtrúna um það, að menn eigi ævinlega að veita dauðum mönnum nábjargirnar, ef úti 

finnist, eða hagræða þeim eitthvað að minnsta kosti. Sigurður neitar þessu þverlega og 

heldur, að helvítið hann Skörðugils-Jón sé bezt kominn þar sem hann sé. Þeir Ari ríða svo 

heimleiðis af söndunum upp á grundina, en svo dettur Sigurður allt í einu af baki og er þá 

steindauður. Var þetta, eins og nærri má geta, kennt Skörðugils-Jóni, og þótti hann hafa 

borgað Sigurði illyrðin ótæpilega. Nokkru seinna þetta vor átti presturinn í Goðdölum að vera 

tekinn til altaris af nábúa sínum, prestinum á Mælifelli, og fóru því allir til kirkju úr sókninni, 

sem vettlingi gátu valdið, til að hlýða á aðkomuprestinn. Frá Tunguhálsi vildi hver maður fara 

nema Tómas bóndi, sem var veikur og rúmfastur. Of fá hross voru á bænum handa öllum 

þeim, sem fara vildu, og lagði þó Tómas blátt bann fyrir, að nokkur riði Skjóna Kona hans 

hélt, að það væri þá ekki hundrað í hættunni, en Tómas sat við sinn keip. Það varð þó úr, að 

Skjóni var tekinn og settur undir einn af vinnumönnunum. lín þegar úr hlaði var farið og hver 

búinn að lesa sitt faðirvor og vinnumaðurinn eins og aðrir búinn að setja upp pottlokið, fannst 

honum allt í einu eins og einhver kæmi aftan á sig á Skjóna, og sligaðist hesturinn undir eins 

og var þegar dauður. Þetta var innan túngarðs. Ekki þótti Tómasi bónda þetta hafa farið 

vonum framar, þegar honum var sagður dauði Skjóna, enda var það almannarómur að kenna 

þetta Skörðugils-Jóni. 

 Jósef hét maður Grímsson, smiður bezti á gull og silfur, en fátækur mjög og 

hrossaketsæta. Hann bjó á Torfumýri við Flugumýri, eftir Jón, sem kallaður var 

Torfumýrarskítur. Jósef fór til Tunguháls og fékk skrokkinn af 

Skjóna, en varð ekki mikið úr. Hann gat aðeins hagnýtt hausinn, en skrokkurinn var annars 

allur svo blár og matinn, að hann var engum manni ætur. 

 Sigríður hét ekkja Sigurðar á Miðgrund, sem fyrr er nefndur. Nokkrum árum seinna en 

þetta var (um 1870) fannst hún steindauð og stirðnuð í garðahöfði með heyhneppi í fanginu 

Hún hafði verið að gefa fé um vetur 
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og orðið bráðkvödd, áður en hún hafði dreift hneppinu um garðann, og hafði féð etið nokkuð 

af því, þegar hún fannst. Sagt var af sumum, að eitthvað mundi þetta lát hafa orsakazt af 

Skörðugils-Jóni. 

Seinna hef ég ei sögur heyrt 

sagðar af þessum Jóni. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7551 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 325-328. 

 

HOLTSKOT, SEYLUHREPPUR 

BOLI OG FYLGDARMENN GUÐLEIFAR, NÚMERSLAUS 

Draugasaga 

Að morgni héldu þeir félagar enn af stað með Guðleifu og fóru þann dag að Mannskaðahóli á 

Höfðaströnd. Þar hafði fólkið sömu sögu að segja sem á Svaðastöðum, að nóttina áður hefði 

því orðið lítt svefnsamt fyrir aðgangi Bola. 
Næsta morgun héldu þeir áfram ferðinni, og með því að Höfðavatn lá allt á ísi, kusu 

þeir heldur að fara eftir því en út með bæjum. Þegar þeir komu ofan að vatninu, var þar bakki 

hár með snjóhengju. Urðu þeir að brjóta skarð í hengjuna til þess að koma hestunum fram af. 

En sem þeir voru komnir fram á vatnið, fór Guðmundur upp á bakkann að hjálpa Guðleifu 

niður. Þá þverneitar hún að fara ofan, því að hún segir, að Þorgeirsboli standi þarna í 

skarðinu og þori hún ekki fyrir sitt líf að fara fram hjá honum. Eftir langt þóf komu þeir henni 

þó loks fram á vatnið og á hestbak. Segir síðan ekki af ferðum þeirra fyrr en um kvöldið, að 

þeir komu að Felli í Sléttuhlíð, skiluðu Guðleifu og gistu þar um nóttina. 

Guðmundur hafði haft andvara á sér undanfarnar nætur til þess að hafa gát á 

Guðleifu, og svo gerði hann enn þessa nótt. Hann verður þess var, að hún fer á stjá og fram. 

Klæðir hann sig þegar og fer á eftir henni. Bærinn stóð þá opinn, og þegar hann kemur út á 

hlaðið, sér hann, hvar Guðleif stikar út tún með fötu i hendi. Guðmundur fer í humátt á eftir 

henni. Tekur hún nú að snúast og berja í kringum sig með fötunni. Þegar hann kemur til 

hennar, biður hún hann að hjálpa sér, því að hér sé Þorgeirsboli kominn og ætli nú drepa sig. 

Sagðist hún hafa ætlað að ná vatni og kveikja upp eld til að skola úr fötum sínum. 

Guðmundur kom henni heim og í rúmið, og bar ekki fleira til tíðinda þá nótt. 

Morguninn eftir héldu þeir félagar heimleiðis, fóru í lotunni fram í Svaðastaði og vonuðust nú 

eftir betri viðtökum en síðast. En heimilisfólk þar hafði enn sögu að segja, að Boli hefði 

komið' á undan þeim og látið dólgslega, svo að enginn friður hefði verið fyrir honum nóttina 

áður. Fór þeim nú ekki að lítast á blikuna og þótti ekki einleikið, ef skratti sá væri orðinn 

fylginautur þeirra, þótt Guðleif væri ekki með í för. 

 Frá Svaðastöðum fóru þeir seint daginn eftir. Var þá komin asahláka og vatnssull 

mikið á eylendinu. Þeir fóru fyrir framan Hegranesið og fram Borgarey, yfir Krossanessporða 

og skildu hjá Stekkjarvaði á Húseyjarkvísl, sunnan við Geldingaholt. Reið Eyjólfur fram 

kvíslarbakkann fram hjá Krossanesi, en fór ekki heim til sin, því að hann þurfti að halda 

uppboð einhvers staðar þar fram frá daginn eftir. Þangað ætlaði Guðmundur líka að koma. 

 Nú er að segja frá Guðmundi. Hann ríður út á kvíslina á vaðinu, og var þar sterkur ís. 

Tunglskin var og bjart veður. Hann reið brúnskjóttum hesti, er hann átti, skörpum, viljagóðum 
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og vel gefnum. Þegar hann kemur út á miðja kvíslina, verður honum litið út með holtinu og 

sér þá einhverja skepnu koma utan að, á stærð við kálf eða stóran hund. 

Sendist þetta áfram á móts við hann, en þó vestar. Honum datt í hug, að þetta gæti verið 

dönsk tík, sem hann átti og er honum mjög fylgispök. Lá hún nú á hvolpum og hafði því ekki 

farið með honum í þessa ferð. Þótti honum hugsanlegt, að hún hefði fengið eitthvert veður af 

honum og kæmi þarna til móts við hann, og kallar því á hana með nafni. En í sunna bili hvarf 

þetta, og um leið kvað við brestur svo hár, að hann hafði aldrei heyrt annan eins. Fannst 

Guðmundi það engu líkara en glerharðri öldungshúð hefði verið lamið ofan í ísinn með 

ægilegu heljarafli. Þetta varð um leið og hann var að koma af kvíslinni og upp á bakkann. En 

við brest þennan og drunur rammfældist Skjóni. Stökk hann út alla bakka og út allar mýrarnar 

undan Holtskoti, og var ekkert viðlit að stöðva hann. Þetta var allt einn krapavaðall og 

vatnselgur, en Skjóni fór yfir það sem fugl flygi. Var hvergi þurr þráður á Guðmundi fyrir 

vatnshríðinni. Loks tókst honum að stilla hestinn út og niður undan Halldórsstöðum. Snéri 

hann nú aftur heim á leið. En svo var hesturinn trylltur, að Guðmundur ætlaði hvað eftir 

annað :að missa hann á roksprett eitthvað út í loftið. Var hann þó enginn viðvaningur í þeim 

efnum, því að hann var annálaður hestamaður. 

 Þegar Guðmundur á endanum komst heim að Holtskoti lét hann hestinn í hús og bar 

fyrir hann ilmandi hey, en ekki fékkst Skjóni til þess að grípa í heyið, heldur æddi um húsið 

og skalf, eins og hann væri festur upp á þráð. Þótti Guðmundi bágt að skilja við hann svo á 

sig kominn, svo að hann fór heim, vakti bóndann og bað hann að ganga með sér út í 

hesthúsið. Á leiðinni fram göngin kom tík Guðmundar út úr skoti sínu og flaðraði upp um 

hann. Hafði hún aldrei farið neitt þaðan af hvolpum sinum, meðan hann var burtu. Þeir bóndi 

gengu í hesthúsið og kveiktu ljós. Var þá enn sama æðið á Skjóna. Tók nú Guðmundur að 

strjúka klárnum og láta vel að honum, og eftir langan tíma fór hann að spekjast svo mikið, að 

hann fékkst til að grípa í heyið við og við. Fóru þeir ekki frá honum fyrr en hann var orðinn 

nokkurn veginn rólegur, og var þá langt liðið á nótt. 

 Daginn eftir reið Guðmundur á uppboðið, eins og hann hafði ætlað sér. Kom hann á 

leiðinni við á Reykjarhóli. Því að þar var hið mesta kunningjafólk hans. En nú varð fátt um 

kveðjur. Hafði Boli komið þar á undan honum um nóttina og látið svo illa, að þar var enginn 

friður. Skildi fólkið ekkert í því, að þessi fjandi væri farinn að fylgja Guðmundi. Stóð hann þar 

lítið við. En þetta var líka síðasta sinn, sem Boli hafði fyrir því að boða komu Guðmundar, og 

kvaðst hann hafa orðið því fegnastur, er hann losnaði við þá samfylgd. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=5166 

 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri. 2 bindi. (Reykjavík: 

Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1962), II, 310-315. 

 

KROSSNES 

GALDRAHÓLMI 6986  

Galdrasaga 

Á Krossneslandi í Skagafirði er hólmi einn lítill, nálægt 10 ferhyrningsföðmum á stærð, mjög 

þýfður og enginn kostahólmi að neinu leyti. Ekki má slá hólma þennan, og verður 

annaðhvort, ef það er gert, að bærinn brennur eða sex bestu gripirnir á bænum drepast. 

Þetta er trú manna enn í dag. Hólminn hefur verið sleginn þrisvar svo að menn viti, og hefur 
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bærinn brunnið í tvö skipti, en í þriðja skiptið urðu skemmdir miklar á búpeningi. Hólminn 

dregur nafn af þessum kynjum og er nefndur Galdrahólmi 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7887 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), II 283. 

 

SÆMUNDARHLÍÐ 

GEIRMUNDARSTAÐIR 

HJÓNADJÖFULLINN 5865 

Draugasaga 

Á Geirmundarstöðum í Skagafirði bjuggu einu sinni hjón og fóru hugir þeirra ekki saman. 

Enda var það mælt að annar maður væri í þingum við konuna og gjörði því allt sitt til að spilla 

milli hjónanna. Í því skyni magnaði hann fjanda einn í hundslíki mórauðan að lit. Þennan 

fjanda sendi hann á Geirmundarstaði til að verða hjónadjöfull. Öldruð kona var í dvöl hjá 

þeim hjónum á Geirmundarstöðum; hún tók eftir því að í hvert sinn áður en hjónin fóru að 

rífast kom mórauður hundur inn í baðstofuna, fór upp á pallinn og lagði kanann upp á rúmið á 

milli hjónanna þar sem þau sátu og geispaði svo ólundarlega. Þegar seppi var búinn að 

þessu var það ævinlega segin saga að hjónin fóru að rífast. Gamla konan talaði þá við hitt 

vinnufólkið um fyrirrennara þann er hún sæi fyrir rifrildi hjónanna og kom því öllu ásamt um 

að hún skyldi segja konunni frá því er hún sæi og vita hvort hún gæti ekki með því miðlað 

málum milli hjónanna; því raunar voru hjónin ástsæl hjá öllum hjúum sínum. 
Einu sinni tók hin skyggna kona húsmóður sína tali og leiddi henni fyrir sjónir ókristilegt 

athæfi þeirra hjóna í rifrildi og annarri sambúð. Konan tók ekkert undir það með fyrsta, en hin 

aldraða kona sagði að hún mundi gjöra sér meira far um að forðast illdeilur við bónda sinn ef 

hún vissi af hverju rifrildi þeirra risi. Síðan sagði hún henni upp alla sögu og bað hana þess 

lengstra orða að vægja í öllu til við bónda svo hún skemmti ekki skrattanum lengur með 

illdeilum sínum. Konan hét henni góðu um það allt sem í sínu valdi stæði. Fór þá svo að 

samkomulag þeirra hjóna batnaði dag af degi því konan sló ávallt undan bónda sínum og svo 

fór á endanum að sambúð þeirra varð ástúðleg; enda sást Móri aldrei framar. 
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VARMAHLÍÐ-VATNSSKARÐ 

VATNSSKARÐ 

VATNSKARÐSSKRÍMSLIÐ 5040 
Óvættasaga 

Snemma í næstl. Janúarmánuði  sást á bænum Vatnsskarði skepna nokkur sem margar 

getur eru um. Mér er fortalið svoleiðis: Karlmaður og kvenmaður sóktu naut fram að Valadal, 

næsta bæ fyrir framan, og leiddu út að Vatnsskarði. Eftir sér sáu þau koma einhvörja svarta 

kind sem þeim sýndist stundum stærri, stundum minni, og nálægðist þau meir og meir, 

alltsvo fór nokkuð fljótara. Þessi kind rak upp úr sér ámátleg væl öðru hvörju. Þau urðu 

fulltrúa að satan sjálfur elti þau og tóku til allra bragða, fyrst með fyrirbænum og síðan 

formælingum, að reka þennan óvin frá sér. En það hjálpaði ekki; samt komust þau með bola 

heim að bænum fyrri en ofsóknarinn. Hann kom stundu síðar og gólaði aumlega hjá 

baðstofunni. Fólkið varð mjög hrætt, en til allra lukku var á bænum frískur, skýr og hjátrúalítill 

karlmaður. Hann vogaði sér út ásamt aðkomumanni og þeir sáu kolsvarta skepnu sem þeim 

heldur sýndist loðin en snögg; hún hörfaði undan þeim til baka ofan bæjarbrekkuna og 

sýndist þá velta á endum, og förin í snjónum báru engin meiri kenniteikn en niður skyldi hafa 

verið stungið á skaftið húnlausum pál. Hér um þriggja faðma bil skal hafa verið millum þeirra 

og dýrs þessa; þó gátu þeir enga líking séð fyrir höfði, fótum, hala eður þess kyns. Þeir 

siguðu hundunum sem mikið geltu að því, en þorðu ekki nærri að koma og fældust það 

ógurlega.  

 Þegar kind þessi var komin ofan á mýrina og líklega meira óttafrí teygði hún sig upp 

og vældi; hafði þá verið til að sjá sem stór hundur. Þetta var á liðnum degi, alltsvo sjónin ekki 

glögg, og hélt hún síðan aftur í sömu átt. Það sáu mennirnir að hún gat komist nokkuð áfram 

án þess að steypa dausum, en hvernig aðgættu þeir ekki 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 
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VARMAHLÍÐ – ÖXNADALSHEIÐI 

YTRA VALLHOLT 

FRÁ EYJÓLFI OG ÁLFKONU 1095 
Gunnlaugur pr. Þorsteinsson er annálinn reit bjó að Ytra-Vallholti í Vallhólmi í Hegranesþingi. 

Söng hann tíðir á Víðimýri og Flugumýri yfir 36 ár.[1] Prestur var einrænligur og haldinn 

margfróður; hvarf hann löngum, einkum á nóttum, og var því trúað að hann dveldist þá með 

álfum. Sá ungur maður var á vist með presti er Eyjólfur hét, allmannvænlegur og þótti gott 

mannsefni, og var presti vel til hans. Það var oft að Eyjólfur bað prest að lofa sér með sér í 

leyniferðir þær er prestur fór. Prestur var alltregur til og kvað eigi víst að honum yrði til 

hamingju. Eyjólfur vildi eigi það heyra og sótti á því fastara. Leiddist presti nauð hans og hét 

honum förinni með kostum þeim að hann breytti þá að öllu eftir sér og gætti þess sem 

vandlegast að bregða út af því í engu. Hét Eyjólfur því. Síðan fór Eyjólfur með presti 
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nýjársdagsnótt fram til Skiphóls við Vindheimamela og er þeir komu þar opnaðist hóllinn fyrir 

þeim. Komu þeir þar í herbergi fagurt; voru þar fyrir tvær konur, önnur við aldur, en þó in 

erriligasta og væn álitum; önnur var mær ein fögur, þó gjafvaxta að sjá. Fagnaði eldri konan 

presti báðum höndum; en báðum var þeim presti vist borin hin bezta og að öllu farið sem 

hæverskligast. Síðan vóru tvær rekkjur búnar og steig þegar prestur og in eldri konan í aðra.. 

Hin yngri afklæddi og sig allt að nærfötum þá hún hafði þjónað þeim presti til sængur, steig 

upp í aðra rekkjuna og spyr ef Eyjólfur vill hvíla sig þar hjá sér. Hann þagði við; bað hún hann 

þá blíðlega og tók hönd hans að hvílast hjá sér. Eyjólfur svarar þá styggilega: „Ég stel engu 

þó ég standi hérna.“ Reiddist hún þá og mælti: „Vertu þá héðan af aldrei óstelandi.“ Prestur 

mælti: „Nokkra bót muntu þó vilja við leggja?“ – „Vera má það fyrir þín orð prestur og sakir 

móður minnar að ég læt það um mælt að engin snara haldi honum.“ En prestur vítti Eyjólf um 

óhlýðni sína og heitrof. Fór hann þegar úr hólnum um nóttina og heim í Vallholt. – Er það 

sagt að þegar tók Eyjólfur að stela og strjúka; varð hann þá oft tekinn og átti að hengja, en 

engi snara hélt honum, en það er sagt að lyktum frá Eyjólfi að Húnvetningar gripu hann og 

festu upp hjá Svarthamri við Blöndu. Fór þá sem fyrri að snaran brast og ærðist hann þá svo 

að hann stökk í Blöndu og drukknaði. 

Það segja sumir að eftir það Eyjólfur slitnaði úr snöru á Svarthamri við Blöndu næðist hann 

aftur og ætti þá enn að hengja hann út nær við Blönduós og fær þá enn sem jafnan, að 

snaran slitnaði, en Eyjólfur kastaði sér til sunds á ána, en maður einn varpaði að honum 

steini og hæfði höfuð hans, og lézt hann þar. 
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TÓMASARSAGA, NÚMERSLAUS 
Útilegumannasaga 

Það var ofanverða 18. öld að maður sá bjó að Ytra-Vallholti í Vallhólmi er Jón hét Gíslason, 

merkur og réttorður. Hafði hann verið uppalinn á Refsstöðum á Laxárdal í Húnaþingi; réri 

hann um tvítugsaldur vestur undir Jökli við Hellna. Kynntist hann þar við karl einn 

alleinrænlegan og gjarnan á einveru, og ætluðu menn hann fróðan. Jón var fræðigjarn og 

kom að finna karl þenna, er Tómás hét. Var það þá eitt sinn að Jón spurði karl að hvert hann 

héldi útilegumenn enn til vera aðra en Fjalla-Eyvind er öllum var ljóst að úti lá. Karl kvað því 

ei fjærri að fleiri mundi til vera en Eyvindur og sagði honum til þess sögu þessa, að faðir sinn 

hefði búið að bæ þeim er Steindalur hét upp í Fagraskógarfjalli og bjó Tómás þar eftir föður 

sinn þegar á unga aldri, svo hann hafði sjö um tvítugt. Var það vani hans að bæla fé sitt á 

túni er haustaði. Var þá um haustið að hann vaknaði um birtingu og sá lítinn snæ fallinn á 

glugga. Hljóp hann út, tók klofakerlingu sem kölluð er, er hann var vanur við að ganga, fór til 

fjárins því styggð hafði að því komið, taldi féð og var þá vant tólf sauða. Sá Tómas þá slóð 

sauðanna og mannsspor, líkust því á loðskóm hefði gengið verið. Tík hvít rann með Tómási. 

Elti hann slóðina sem hann mátti og mundi þá nær hádegi er hann sá mann reka sauðina. 

Bar þá svo til að hann rak þá á hæð litla eður háls. Tómás komst til hliðar fram fyrir hálsinn 

og á móti þeim er sauðina rak og sendi þá tík sína á þá, og elti hún þá sömu slóð til baka. 

Gekk þá komumaður móti Tómási og reiddi upp staf mikinn er hann gekk við, en Tómás rann 
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undir höggið. Glímdu þeir langa hríð áður komumaður tók að mæðast því Tómási sýndist 

hann við aldur. Varð Tómás þess var að kníf mundi hann hafa í ermi sinni því jafnan sótti 

hann að ná honum, en Tómás varðist knálega; sagði Tómás að þrjár gerði hann atrennur og 

svo ákaflega að hann froðufelldi, en svo lauk að hann féll, en eigi vildi Tómás frá segja 

hversu hann hefði á honum unnið, en kvaðst gengið hafa til Kolbeinsstaða og skilið þar eftir 

stafinn og sagði Jóni að þar væri hann þá enn, hefði og enginn getað eftir honum lýst. En er 

komumaður væri fallinn hefði hann hljóð mikil sem einhvern vildi hann láta til sín heyra. Gat 

síðan Tómás um viðburð þennan svo yfir tuttugu manns fóru að gæta hræsins. Fundu þeir 

traðk og blóð í traðkinu, en eigi líkið, en fimm eða sex manna spor lágu út úr traðkinu og slóð 

eftir nokkuð er dregið hafði verið, líkast hrosshá. 

Það sagði Tómás að maður sá er hann fékkst við væri á skinnfötum einum og svo var 

Tómás þrekaður eftir viðureign þeirra að hann lá nær rúmfastur hálfan mánuð. Var til getið að 

útilegumenn þessir væru austan af heiðum. 
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DJÚPIDALUR, BLÖNDUHLÍÐ 

JÓN GODDI, NÚMERSLAUS 
Draugasaga 

Jón þessi var mesti fræknleikamaður, skáldmæltur vel og listfengur, en varð einkum á seinni 

hluta ævi sinnar ólángefinn, og grófu út úr honum bæði augun. Var það kennt göldrum hans, 

en hann leiddist fyrst inn í þá á eftirfylgjandi hátt: 

 Hann var hestadrengur hjá séra Eiríki, sem þá var í Djúpadal í Skagafirði. Séra Eiríkur 

flutti síðar að Staðarbakka og dó þar. Hann var faðir sér Jóns sál. Eiríkssonar, er lézt á 

Undirfelli. Þeir séra Eiríkur og séra Snorri sál. á Húsafelli voru góðir vinir og heimsóttu hvor 

annan. Varð Jón þessi, þegar svo bar undir, að hann sem hestadrengur séra Eiríks var 

gestur séra Snorra, að standa í dyrum úti, þar til honum var vísað til sætis á hinum óæðra 

bekk. 

 Einu sinni sem oftar fór Jón með presti að Húsafelli og varð sem oftar að bíða í 

dyrum, meðan húsbóndi hans sat inni við vín og vistir. Uppi í dyrunum lá sjúklingur, kvalinn af 

illum anda. Hafði honum verið komið að Húsafelli til lækninga, því séra Snorri var heppinn við 

þess háttar og að sögn fjölkunnugur. sjúklingurinn kvaldist af flogum, og þegar prestur heyrði 

til hans, stökk hann út og upp í stigagatið, og hvarf þá ævinlega æðið af þeim, er uppi var. Nú 

stóð svo á, að prestur stökk ofan af loftinu, og sá hann, að Jón, sem neðan undir var, brosti, 

er hann kom ofan. Prestur gekk þá á hann, hvað hann hefði séð, en hinn lét lítið yfir því. 

Prestur horfði þá í augun á honum og sagði: „Þú hefur eitthvað séð, augu þín lýsa, að þú ert 

skyggn." Jón sagði honum þá, að hann hefði séð, rétt áður en prestur kom, flugu 

einkennilega fljúga upp um kvisthlaup á loftinu fyrir framan rúmstokk sjúklingsins, en fara 

ofan aftur, þegar prestur gekk upp. Þetta sagði prestur, að sig hefði lengi grunað, en hann 

hefði aldrei getað orðið þess vís, hvar hún kæmist upp. Bað hann Jón nú að duga sér. Hlóð 
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hann að því búnu kössum á gólfið, mátulega háum undir fætur Jóni, fékk honum síðan glas, 

er hann bað hann næst sem flugan kæmi að halda undir kvisthlaupinu og muna sig um að 

hleypa henni ekki þaðan í burtu. Jón gjörði þetta, og þegar flugan ætlaði ofan, var hann svo 

heppinn að ná þessum óvætti í glasið, sem hann síðan fékk presti. Eftir það varð 

sjúklingurinn heill meina sinna, en ekki stóð Jón framar í bæjardyrum, er hann kom að 

Húsafelli. Séra Snorri kenndi honum síðan fyrstu undirstöðu galdurs síns og brúkaði hann 

hann mikið síðar. 
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STÓRU AKRAR 

SKÚLI FÓGETI 7216  

Kynjasaga 

Skúli landfógeti Magnússon var allra manna ráðsnjallastur, og hafa verið til ýmsar sagnir um 

það. Hann var líka manna raunbestur, er því var að skipta. Meðan Skúli var sýslumaður í 

Skagafjarðarsýslu, komst einu sinni maður undir hendur hans, er uppvís hafði orðið að 

þjófnaði. Skúla þótti maðurinn ekki óvænlegur, og langaði hann til að hjálpa honum, en það 

var erfitt viðfangs. Þjófurinn var í haldi hjá Skúla að Ökrum, og var hann geymdur þar í 

skemmu einni á bæjarhlaði. Þegar maðurinn hafði verið í varðhaldi nokkrar vikur, var það eitt 

kvöld eftir háttatíma, að hann heyrði, að sýslumaður var að ganga um gólf í stígvélum fyrir 

utan skemmudyrnar. Sakamaðurinn heyrði, að sýslumaður var að tauta eitthvað við sjálfan 

sig upphátt; lagði hann þá við hlustirnar og heyrði, að sýslumaður sagði: „Ef ég væri eins og 

fanginu hérna, þá skyldi ég brjóta mig út um gaflinn á Skemmunni, fara upp í hesthúsið, taka 

reiðhestinn sýslumannsins, ríða svo einhvern andskotann austur á land og koma hingað 

aldrei aftur." Að svo mæltu gekk sýslumaður burt, en sakamaðurinn lét sér orð hans að 

kenningu verða. Hann reif sig um nóttina út um stafninn á Skemmunni, sem var úr þiljum 

einum, fór í hesthúsið og tók reiðhest Skúla. Því næst reið hann norður Öxnadalsheiði og 

nam ekki staðar, fyrr en hann korn austur á land. Þar tók hann sér bólfestu og breytti nafni 

sínu; settist hann að hjá ekkju einni og var aldrei brugðinn við neina óráðvendni upp frá því. 

 Þegar vinnumenn á Ökrum komu út um morguninn, komu þeir skjótt aftur inn til 

sýslumanns með þys miklum og sögðu, að sakamaðurinn hefði brotist út úr Skemmunni í nótt 

og tekið hest úr hesthúsi. „Farið þið að leita að honum og flýtið ykkur í öllum bænum," sagði 

Skúli; „hann hefur líklega farið fram Mælifellsdal og ætlað suður á land." Vinnumennirnir 

bjuggust af stað í skyndi fjórir saman og héldu fram á Mælifellsdal; urðu þeir einskis varir, 

eins og við mátti búast, og komu heim daginn eftir svo búnir 
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MIKLIBÆR 

SAGAN AF HELGU FRÁ MIKLABÆ 6385  
Draugasaga 

Eitt sinn var prestur sá að Miklabæ nyrðra, er Pétur hét. Helga hét dóttir hans, og var hún 

orðin gjafvaxta, er þessi saga hefst. Piltur var þar á heimilinu, er Sigurður hét. Hann var 17 

vetra, er hér var komið. Sigurður hafði alist upp með presti, og lét sá orðrómur á, að hann 

legði hug á Helgu prestsdóttur. 

  Helga var vön að fara út á kvöldin, er aðrir menn gengu til sængur, og hyggja að 

þvottum sínum. Eitt kvöld gekk hún út sem oftar, og komu þá til hennar tveir menn gangandi. 

Annar þeirra var í dökkum kjól, en hinn í rauðum. Rauðklæddi maðurinn yrti á Helgu og 

spurði, hvernig hún mundi taka því, ef hann beiddi hennar til handa syni sinum, en hann væri 

maður sá, er með sér væri. Helga spurði, hvaðan þeir væru, og kvað rauðklæddi maðurinn 

hana ekki þurfa að vita það að sinni, en kvaðst vilja fá að vita, hverju hún svaraði. Helga 

sagðist ekkert geta um það sagt, því að hvorki þekkti hún þá né þeir sig, og svo réði faðir 

sinn fyrir kosti sínum. Þá svaraði hinn rauðklæddi maður. „Þú skalt fá ársfrest, og geturðu 

ráðgazt um mál þetta við föður þinn og frændur þína á meðan, en að þeim tíma liðnum skaltu 

vera búin, því að þá munum við hafa unnið mál okkar. Við gætum líka haft þig á burt með 

okkur nú, ef okkur lítist, en við viljum ekki gera það." Að svo mæltu skildu mennirnir við 

Helgu, en hún gekk í bæinn, og var henni mjög brugðið, er hún kom inn. Helga átti fóstru 

gamla, og spurði hún hana, því hún væri svo rauð í andliti eða hvort hún hefði orðið nokkurs 

vör, en hún anzaði því engu og sagði engum frá því, er fyrir hana hafði borið, hvorki föður 

sínum né öðrum. 

 Þegar árið var liðið, gekk Helga eitt sinn út að kvöldi dags og hvarf, svo að enginn 

vissi, hvað af henni varð. Prestur lét leita hennar þegar um kvöldið, og fannst hún ekki; var 

svo leitað í viku, en ekki fannst Helga. Prestur og kona hans hryggðust mjög við hvarf dóttur 

sinnar og svo Sigurður, en barmur sá dofnaði, er frá leið. Svo brá við hvarf Helgu, að 

fjárheimtur prests urðu svo góðar, að hann vantaði aldrei kind af fjalli á haustin, og liðu svo 

átján ár. Var Sigurður þá orðinn ráðsmaður hjá Pétri presti, því að hann var hinn ötulasti 

maður. 

 Eitt sinn bar svo við, að Sigurður fór lestaferð úr Skagafirði suður á Akranes, því að 

prestur átti þar skiptavini, og ætlaði Sigurður að sækja þangað fisk. Maður sá var með 

honum, er Ólafur hét, ungur maður af næsta bæ. Þeir fóru sem leið liggur suður Tvídægru, 

og getur ekki um ferð þeirra suður. Því næst héldu þeir norður aftur sömu leið. Þeir urðu 

dagþrota á heiðinni, tóku sér þar náttstað og reistu tjald sitt, en meðan þeir voru að spretta af 

hestum sínum, sáu þeir, að bær einn allmikill var þar skammt frá, og var þar allt ljósum prýtt í 

gluggum. Unglingspiltur kom til þeirra frá bænum og bauð þeim að koma heim; sagði hann, 

að foreldrar sínir byðu þeim til húsa og vildu þeir ekki, að þeir lægju þar úti. Þeir félagar 

kváðust ekki mega það vegna hesta sinna, því að þeir væru mjög stroksamir, en pilturinn 

svaraði, að þeirra mundi verða gætt, „og mun foreldrum mínum líka miður, ef þið þiggið ekki 

boð þeirra". Þeir Sigurður bjuggu nú um farangur sinn og gengu svo með piltinum til bæjar; 

sáu þeir þegar, að hann var mjög reisulegur. Pilturinn sagði, að þeir skyldu bíða úti, þar til er 

hann kæmi aftur; fór hann því næst inn, en kom út skömmu seinna og sagði þeim félögum að 

koma inn með sér. Þeir gengu nú inn, og leiddi pilturinn þá í hús eitt undir lofti. Að stundu 

liðinni kom til þeirra mær ein ung og fögur og dró af þeim vosklæði. Því næst bar hún þeim 

góðan mat, og var pilturinn hjá þeim litla stund, eftir að þeir höfðu matazt. Síðan var þeim 

vísað til sængur í húsinu, og sváfu þeir vel um nóttina. 
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 Um morguninn vöknuðu þeir, þegar lýsa tók, og sáu, að kona ein miðaldra gekk í 

stofuna; virtist þeim Sigurði hún vera alllík Helgu prestsdóttur, þótt nokkuð væri að 

mununum, en það eignuðu þeir aldursmun. Kona spurði Sigurð, hvort hann þekkti sig ekki. 

Hann játaði því og sagðist hyggja, að hún væri Helga prestsdóttir, er horfið hefði frá Miklabæ 

fyrir átján árum. „Það var af mínum völdum," mælti hún, „að þér var boðið að vera hér í 

gærkvöldi, því að Ég vildi, að faðir minn vissi, hvar Ég er niðurkomin. Ég var numin hingað af 

álfum, og var ég gift presti þeirra. Hann er mér svo góður, að ég kýs ekki betra. Ég verð að 

biðja þig að dvelja hér í dag, og skal Iagsmaður þinn njóta þín að. Hann er líka af ættum, að 

hann mun ekki vera margorður, því að ég þekkti fólk hans að fornu fati." Þeir lofuðu að sitja 

þar um kyrrt, og bað húsfreyja þá að hafa ekki mikið orð á því, hvar þeir hefðu gist. Þeir 

fengu hinn bezta beina um daginn, en ekki sáu þeir annað fólk en þeir höfðu þegar séð, og 

svo prestinn. Sigurður var fróður maður um marga hluti, því að Pétur prestur hafði kennt 

honum bókleg fræði. Prestur sýndi honum margar bækur, er hann átti, og þótti Sigurði þær 

vera mjög fróðlegar, einkum að því, er snerti guðfræði. Meðal annars sá hann biblíuna, og 

virtist honum hún vera mjög keimlík okkar biblíu. Leið svo dagur að kvöldi, og voru þeir 

félagar þar um nóttina í góðu yfirlæti. Um morguninn fóru þeir að búa sig til ferðar; kom þá 

Helga til þeirra með bréf og pyngju innsiglaða, ekki alllitla, sem hún bað Sigurð að færa föður 

sinum. Hún bað hann að koma við sér, ef hann ætti leið oftar um Tvídægru, og lofaði 

Sigurður því, þar sem það væri enginn krókur. Þeir Sigurður kvöddu nú prestshjónin með 

mestu virktum og börn þeirra og héldu síðan norður í Skagafjörð. Sigurður fékk presti bréfið 

og peningana, og brá honum allmikið, er hann sá, frá hverjum þetta var. Hann gladdist mjög, 

er hann vissi, að dóttir hans var á lífi og að henni leið vel Því næst braut hann upp pyngjuna, 

og voru í henni peningar allmiklir, en ofan á henni lá gullhringur fagur. Nokkru seinna réð 

Pétur prestur Sigurði til þess að biðja dótturdóttur sinnar og kvaðst geta þess til, að hann 

fengi hennar, ef eftir væri leitað. Sigurður tók því vel og tók sér aftur ferð á hendur suður. 

Hann fann huldubæinn, og var honum þar vel rekið sem fyrr; vakti hann bónorð sitt til 

prestsdóttur, og var því vel tekið, en þó sögðu foreldrar hennar, að hún væri of ung og yrði 

hann að bíða hennar tvo vetur. Helga skrifaði föður sínum bréf með Sigurði og sagði honum 

frá því, sem ætlað var um ráðahaginn. 

 Að tveimur vetrum liðnum fór Sigurður enn suður um skírdag og reið frá lest sinni í 

Tvídægru. Hann fann prestshjónin, og sögðu þau, að hann skyldi fá meyjarinnar næsta 

haust. Eftir það fór Sigurður leiðar sinnar suður og svo norður aftur. Um haustið sótti hann 

konuefni sitt, en foreldrar hennar kváðust mundu koma norður til boðsins, þegar þau yrðu 

gefin saman, og bróðir hennar með þeim. Þegar þau Sigurður komu norður, þóttust menn 

ekki hafa séð jafnfagra meyju og konuefni hans var og spurðu Sigurð, hvaðan unnusta hans 

væri, en hann sagði slíkt er honum sýndist, og vissi enginn til viss, af hverjum rótum hún var 

runnin, nema prestur. Nú var búið til brúðkaups, og komu þau prestshjónin og sonur þeirra 

að ákveðnum degi. Prestur tók dóttur sinni með hinni mestu blíðu og þeim öllum saman, og 

voru ungu hjónin vígð saman, eins og siður er til. Í veizlunni var rætt um ýmisleg vísindi og 

fræði, og þótti öllum hinn ókunni prestur taka öllum fram að lærdómi; bar enginn annar skyn 

á sumt, er hann fór með, en Pétur prestur. Eftir veizluna voru menn leystir út með gjöfum, og 

fóru prestshjónin og sonur þeirra heim til sín, en Sigurður og kona hans bjuggu lengi á hinni 

beztu jörð, er til var í sveitinni. Hann var jafnan talinn hinn mesti merkismaður og var lengi 

hreppstjóri; eru miklar ættir komnar frá þeim hjónum, og endum vér þessa sögu. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 49-53. 

 

UM ODD PREST Í MIKLABÆ, NÚMERSLAUS 

Draugasaga 

Oddur þessi hafði verið trúlofaður í æsku bóndadóttur þar í grenndinni, gáfaðri og efnilegri, 

en hún var fátæk. Foreldrar og ættingjar hans höfðu á móti, að hann ætti hana, en það lá þó í 

logni sökum þess, að hann var þá ekki búinn að ljúka námi sínu, en sagt var, að hann hefði 

gengið á háskólann. Þegar hann kom aftur, var tekið til óspilltra málanna, og þá tókst svo vel 

að telja um fyrir honum, að hann gekk að eiga ríka stúlku, sem Ingibjörg hét, að frænda ráði, 

en brá hinni. Þó gerðist það á þann hátt, að hún sjálf gaf það eftir, en sagði um leið: „Þess 

bið ég þig, hvaða dauðdaga sem ég fæ, að unna mér legu í kirkjugarði." Ekki er þess getið, 

hvort hann lofaði því eða ekki. En það var sömuleiðis í skilmálanum, að kona. 

þessi, sem Ingibjörg mundi ekki nafn á, en aðrir nefna. Sólveigu, átti svo lengi sem hún vildi 

að vera á vist með presti. Prestur giftist Ingibjörgu, og fór vel á með þeim. En smám saman 

fór að bera á geðveiki í Sólveigu, og voru hafðar gætur á henni. En einhverju sinni fann 

smalamaður hana í smiðju eða smíðatóft úti á hlaðinu, og hafði hún þá skorið sig á. háls. 

Honum varð hverft við og sagði frá tíðindum. Varð öllum hverft við þennan atburð. Þó tók 

prestur það til bragðs að áeggjan konu sinnar að steypa úr annarri fatakistu Sólveigar og 

jarða hana í henni, eins og hún var til reika, fyrir neðan kirkjugarð. 

Eftir þetta liðu nokkur ár og bar ekkert til tíðinda, nema æ síðan var prestur myrkfælinn og 

mátti nálega aldrei vera einsamall. Einu sinni um haust var hann á einhverri embættisferð í 

sókn sinni og kom um kvöld til eins bezta vinar síns, en ekki er getið, hvað hann hét. Hann 

lagði að honum að vera um nóttina, því farið var að dimma. En prestur var ófáanlegur til 

þess, og ekki vildi hann heldur fá fylgd. Um þetta þæfðu þeir vinirnir lengi, en þó lauk svo, að 

séra Oddur fór. Vinur hans sendi vinnumann sinn á eftir honum og bað hann að yfirgefa hann 

ekki fyrr en á hlaðinu. Eftir það riðu þeir á stað, en einlægt tönnlaðist prestur á því, að 

vinnumaður skyldi fara heim. Fyrir neðan túngarðinn á Miklabæ lét vinnumaðurinn það loks 

eftir honum að snúa aftur heim. 

 Þá er frá því að segja, að heima á Miklabæ vakti prestkonan eftir manni sínum þetta 

kvöld, og hjá. henni drengur. Þegar nokkuð var liðið á vökuna, heyrðist henni vera riðið í 

hlaðið. Bað hún þá drenginn að ganga út og vita, hvort prestur væri kominn. Drengur fór 

ofan, en þegar hann kom í bæjardyrnar, varð hann svo felmtraður, að hann varð öldungis 

kjarklaus. Samt lauk hann upp hurðinni, en sýndist myrkrið þá verða svo geigvænlegt, að 

hann vogaði sér ekki út. Réð hann þá af að bíða þarna stundarkorn, eða sem svaraði þeim 

tíma, er hann hefði þurft til að ganga kringum bæinn. Síðan fer hann inn aftur og ungir, að 

enginn sé kominn. Hafi hann gengið kringum bæinn. Þessu trúði prestkonan og fór að hátta. 

Hugði hún, að prestur mundi hafa lent hjá vini sínum. En daginn eftir, er komið var á. fætur, 

var hestur prests með reiðtygjunum í hlaðvarpanum, en svipan og vettlingarnir á kampinum 

við bæjardyrnar. Var þá safnað mönnum til að leita, og sópuðu þeir greipum um allt héraðið, 

en árangurslaust. Var þá fundið upp á. því að leita til fjölkynngismanns til að komast eftir, 

hvar prestur væri niður kominn, og ætlaði hann að gjöra það. En þá. þótti honum Sólveig 

bregða banavopni sínu að höfði sér og segja: „Ef þú ætlar að skyggnast um prestinn, skal ég 

svona ráða þig af dögum. Ég ætlast svo til, að hann verði ekki nær kirkjugarðinum en eg." 

Vaknaði hann þá, og vildi ekki eftir það eiga nokkurn hlut í málinu, og var svo hætt að hugsa 

um þetta. 
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 Mörgum árum seinna, þegar þessi saga var gleymd, var bærinn á. Miklabæ rifinn, mig 

minnir, að hann væri færður. Fannst þá beinagrind af manni uppistandandi í bæjarveggnum, 

þeim er sneri að hlaðinu. Af gullhring, er var á annarri hendinni, þóttust menn þekkja þar 

leifar séra Odds, því hringurinn á. að hafa verið með stöfum og einkennilegur. Var þess þá 

getið til, eftir þeirrar aldar trú, að Sólveig hefði í líki konu hans opnað fyrir honum vegginn og 

grafið hann þar, en hann muni hafa haldið sig sjá bæjardyrnar. - Vinur séra Odds, sá er hann 

dvaldi hjá. síðasta kvöldið, sem hann lifði, á að hafa mælt fram vísu þessa einhverju sinni, er 

minnzt var á. hvarf séra Odds: 

Syrgjandi eg segja fæ, 

að sár er dauðans broddur, 

minn hvarf burt frá Miklabæ 

málvin, séra Oddur. 
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 Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, Þjóðsögur og sagnir. (Reykjavík: Almenna 

bókafélagið, 1962), 92-94. 

 

VÍÐIVELLIR 

HÚSLESTUR HULDUFÓLKS 8380 
Huldufólkssaga 

Ég hefi heyrt 1861 frá því sagt um nafngreindan merkismann í Skagafirði að eitt sinn var 

hann á ferð út eftir Blönduhlíð endilangri á nýársnótt. Gerði þá á hann logndrífu svo hann 

vissi ekki glöggt hvað hann fór. Kom hann þá að glugga einum, staldraði þar lítið við og varð 

þess var að verið var að lesa húslestur., en á því furðaði hann sig að hann skildi ekki það 

sem verið var að lesa. Heldur hann nú áfram lítið eitt og kemur að öðrum glugga. Þar er líka 

annað fólk inni og er að lesa: skilur hann það ekki heldur. Kemur hann þannig með litlu 

millibili að fimm eða sex gluggum og er alstaðar eins ástatt að verið er að lesa, en hann skilur 

ekki málið. Er hann nú farinn að hugsa að ekki sé allt einleikið og fer að reyna að átta sig. 

Þekkir hann þá að hann er kominn rétt að túngarðinum á Víðivöllum og hafði gengið framhjá 

klapparbelti og orð liggur á að fullt sé af góðu huldufólki. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1646 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 48. MS: Lbs Allrah. nr. 345.   

 

BÓLA 

GALDRAMENN Á VORUM DÖGUM, 3, NÚMERSLAUS 

Galdrasaga 

Þegar Einar var á bezta skeiði, bjó hann í Bólu í Blönduhlíð, þar .sem Hjálmar Jónsson bjó 

áður. Bóndinn, sem þá bjó á Silfrastöðum, var góðkunningi Einars, en .heldur harður við fólk 
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sitt. Einkum fann hann opt að því við Vinnumenn sína, að loðslegið Væri hjá þeim, og féll 

þeim það illa. Bóndi bjó niðri í sveit, sem lengi hafði eldað grátt silfur við Silfrastaðabóndann, 

og höfðu ýmsir betur, en þó fór Silfrastaðabóndinn heldur halloka. 

 Sumar eitt dó Silfrastaðabóndinn og var grafinn, eins og lög gera ráð fyrir. 

Vinnumennirnir urðu guðs fegnir dauða bónda, enda fann nú enginn að slætti þeirra. Einar í 

Bólu var frægasti smiður bæði á tré og járn, og létu því Silfrastaðapiltar hann opt dengja fyrir 

sig. Einar tók eptir því, að hann dreymdi opt Silfrastaðabóndann sáluga, áður en piltar komu 

þaðan með ljái til dengslu, og þótti honum það ekki einleikið, því bóndinn þá ávallt hinn 

illúðlegasti og sótti að Einari. Einu sinni spurði Einar piltana, hvort nokkur verksummerki 

sæjust á leiði bónda, eða hvort þeir ættu nokkuð við það. Þeir sögðu, að lítið færi fyrir því en 

þó sögðust þeir ávallt stappa á leiði húsbónda síns, þegar leið þeirra lægi um kirkjugarðinn 

og segja: „Komdu nú, helvítið þitt, og finndu að við okkur“. Einar bað þá í hamingjunnar 

bænum að hætta því, og hétu þeir góðu um það. 

 Um þetta leyti fannst reiðhestur bóndans hálsbrotinn úti í haga, og vissi enginn, 

hvernig á því stóð. Hann var grár og allra mesti gæðingur. 

Sunnudagskvöld eitt stendur Einar í Bóli úti á hlaði, en kona hans er að mjólka ær í kvíum. 

Einar sér, hvar maður kemur framan að á gráu og  ríður í loptinu. Hann ber svo bráðan að, 

Einar er alveg hlessa og gengur til konu sinnar til að  spyrja hana, hver þetta hefði verið, því 

hann sá að maðurinn ætlaði að ríða fram hjá kvíunum, en þegar hann er kominn miðja vega, 

rekur kona hans upp hljóð og biður guð að hjálpa sér. Einar hleypur nú upp að kvíunum, eins 

og fætur toga og sér, að þar er þá kominn Silfrastaðabóndinn aptur genginn á þeim gráa og 

var hann búinn kyrkja tvær ær. Einar spyr, hvert bóndi ætli. Bóndinn segist ætla ofan í sveit 

að klekkja á mótstöðumanni sínum. Einar spyr, hvort hann ætli ekki finna vinnumenn sína í 

fjörugrjótinu. Bóndi segist hugsa þeim þegjandi þörfina seinna. Einar segir að hann skuli 

heldur hefna sin á þeim strax, hann skuli hjálpa honum til. Bóndi er tregur til að snúa við, en 

samt verður það úr, að þeir halda aptur fram að Silfrastöðum. Þegar þar er komið, særir 

Einar drauginn inn í kirkjugarð, en svo var hann magnaður, að hann gerði fimm atrennur að 

komast út úr garðinum, en þó lauk svo, að Einar gat komið honum fyrir og talað svo yfir 

hausamótunum á honum, að ekki varð vart við hann eptir það. 

 Seinna flutti Einar sig út í Fljót og var þar lengi. Hann átti fullan kassa af 

galdraskræðum og lét hann uppvakning varðveita hann úti í tópt, en einu sinni varð Einar 

veikur, og gat þá kona hans náð kassanum og brenndi hann á björtu báli.  

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=3022 

 Huld, rits. Hannes Þorsteinsson, Jón Þorkelsson, Ólafur Davíðsson, Pálmi Pálsson og 

Valdimar Ásmundsson, önnur útgáfa (Reykjavík: Sæbjörn Jónsson, 1935-36; fyrsta 

útgáfa: 1890-98), II, 205-208. 

 

SILFRASTAÐIR 

SMALINN Á SILFRÚNARSTÖÐUM 1178 
Huldufólkssaga 

Maður hefur Guðmundur heitið; hann bjó á Silfrúnarstöðum í Skagafirði. Hann var ríkur 

maður að gangandi peningi, vel metinn og virður. Hann var kvæntur, en varð þó eigi barna 

auðið. 
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Svo bar til á Silfrúnarstöðum einn jólaaftan, að smalamaður kom eigi heim um kvöldið. 

Beitarhúsin voru inn með fjallinu, á sama stað sem þau enn þá standa, og stóð fjármaður yfir 

fé á daginn, en gekk heim á kvöldin. Smalamanns var leitað, og fannst hann hvergi. Næsta 

vor réð Guðmundur bóndi til sín smala, er Grímur hét. Hann var sterkur og stór maður og 

þóttist ekki uppnæmur fyrir hverju einu. Bóndi biður hann þó að fara varlega, og á 

aðfangadag jóla biður hann hann að láta snemma inn féð og koma heim í björtu; en Grímur 

kemur eigi um kvöldið, og var hans leitað daginn eftir, en fannst eigi; þótti mönnum þetta 

mjög undarlegt, og voru um það ýmsar tilgátur. Guðmundur bóndi varð mjög hryggur af 

þessum atburðum og fékk nú ekki framar nokkurn þann, er vildi verða smali hjá honum. 

Í þá tíð bjó fátæk ekkja á Sjávarborg. Hún átti margt barna, og var elstur sonur hennar 

fjórtán ára að aldri, er Sigurður hét. Þennan dreng falaði Guðmundur bóndi fyrir smala og 

bauð móður hans mikið fé, ef hún lánaði sér drenginn. Sigurður hélt þessu máli mjög fram til 

þess að bæta kjör móður sinnar, en móður hans var það mjög í móti skapi; en svo fór, að 

Sigurður fór með Guðmundi bónda; smalaði hann fénu um sumarið og gekk ágæta vel. Gaf 

bóndi honum þá sauð og á með lambi, og þótti drengnum vænt um. Guðmundur bóndi 

elskaði Sigurð mikið, og á aðfangadag jóla biður hann Sigurð fara varlega og koma heim fyrir 

dagsetrið. Sigurður stendur yfir fénu um daginn og rekur heim að húsum undir kvöldið. Þá 

heyrir hann þungt fótatak uppi í fjallinu, og sér hann þar flagðkonu koma, heldur ógurlega og 

ófrýnilega. "Sæll, Sigurður minn," segir flagðkonan, "ég ætla nú að fá þig í pokann minn í 

kvöld." "Vertu ekki að því arna," segir Sigurður, "ég er svo lítill og magur, að enginn fengur er 

í mér, en ég á hérna sauð og lamb, sem ég skal gefa þér í pottinn." Afhendir hann henni þá 

sauðinn og lambið, og leggur hún hvort tveggja á herðar sér og leggur upp á fjallið. Sigurður 

kemur heim um kvöldið, og fagnar bóndi honum vel og spyr hann, hvort hann hefði einskis 

var orðið. Sigurður kvað nei við og sagði, að ekkert hefði fyrir sig borið. Varð nú bóndi mjög 

glaður við, að þessum bágindum létti af. Eftir nýárið kemur bóndi að húsunum og skoðar féð; 

saknar hann þá sauðsins og lambsins, er Sigurður átti, og spyr hann Sigurð, hvað valdi. 

Hann kvað tófuna hafa rifið lambið, en sauðinn dottið ofan í, og kvaðst ekki mundu verða alls 

kostar heppinn með sauðaeignina. Bóndi gefur honum þá eina á og tvo sauði og biður hann 

að verða hjá sér eftirleiðis. Sigurður játti því, og líður nú af veturinn og sumarið og fram til 

næstu jóla. Biður þá bóndi Sigurð fyrir hvern mun fara varlega og kvaðst elska hann eins og 

son sinn. Sigurður sagði, að ekkert væri að óttast og að hann mætti vera óhræddur. Á 

aðfangadagskvöld lætur Sigurður inn féð, og kemur þá flagðkonan til hans og segir, að nú 

skuli ekki lengur dragast að fá hann í soðið. Sigurður sagði: "Ég er til, ef þú vilt, en þú sérð, 

að í mér er ekki niðurlag á við einn sauð, en nú skal ég gefa þér til jólanna tvo sauði og tvo 

geldinga; ertu ekki ánægð með það?" "Láttu sjá," kvað flagðkonan. Kom Sigurður fram með 

féð, og krækti flagðkonan þeim saman á hornunum og gekk á burt upp í hlíðina. Sigurður 

kom heim um kvöldið og kvaðst ekki hafa orðið var við neitt. Bónda þótti svo vænt um Sigurð, 

að hann gaf honum um sumarið fjóra sauði, og réðst Sigurður enn þá til hans. 

Næsta jólaaftan lætur Sigurður féð inn, og kemur flagðkonan enn þá og vill taka hann; 

býður hann henni þá fjóra sauði, sem hann átti, en hún þá þá og krækir þeim upp á bak sér, 

þrífur síðan til Sigurðar og heldur á honum undir hendinni; tók hún síðan á rás upp í fjallið og 

að helli einum uppi í eggjunum; þar leggur hún niður byrðina og býður Sigurði að skera 

sauðina og raka svo gærurnar. Þegar Sigurður var búinn að því, spyr hann, hvað hann eigi 

nú að starfa; fær hún honum þá exi og biður hann að brýna svo vel, að bíti, því hún ætli að 

höggva hann með henni. Sigurður gjörir það og fær henni svo öxina; hún skipar þá Sigurði 

að taka af hálsinum á sér, gjörir hann það, og bregður honum eigi; lagði þá tröllkonan frá sér 

öxina og kvaðst ekki hafa í hyggju að lífláta hann. "Þú munt langlífur verða," kvað hún, "og 

mikill gæfumaður, og því hef ég hagað því svo, að þú yrðir smali á Silfrúnarstöðum, svo ég 



114 

 

næði fundi þínum. Og vil ég nú segja þér þann veg, sem þú skalt ganga til gæfu þinnar. Í vor 

skaltu fara frá bónda og flytja að Ási í Hjaltadal; þar býr smiður góður, og skaltu læra hjá 

honum smíðar; en þegar þú ert fullnuma, skaltu gjöra þér ferð með varning og glingur að 

Miklabæ í Óslandshlíð. Þar eru þrjár dætur, er prófasturinn á, og er hin yngsta þeirra, er 

Margrét heitir, bestur kvenkostur á Íslandi. Hinar eldri systurnar eru gefnar fyrir glingur og 

stáss, og munu þær girnast það, er Margrét mun eigi vilja eiga. Þá skaltu biðja hana, þegar 

þú ferð, að fylgja þér til dyra, og þegar þar kemur, skaltu biðja hana að fylgja þér á vallarfót; 

mun hún gjöra það, og skaltu þá gefa henni þessa þrjá gripi, er ég nú fæ þér: klút, belti og 

hring, og muntu þá fá ást hennar. En þegar þig dreymir mig, skaltu vitja hingað aftur í helli 

minn, og mun ég þá látin; skaltu þá verpa haug að mér að fornum sið og taka það, sem 

fémætt er í helli mínum." Skildu þau Sigurður að svo mæltu, og hélt Sigurður þá heim. Var þá 

bóndi orðinn mjög hryggur af burtveru hans og tók honum fegins huga og spurði, hvort hann 

hefði nú ekki orðið var við neitt. Neitaði Sigurður því og kvaðst ábyrgjast skyldi, að engan 

smala hans mundi framar saka.  

Um vorið réðist Sigurður þaðan og að Ási í Hjaltadal og tók til smíðanna, og gekk 

honum það mjög greiðlega, svo að hann varð fullnuma eftir tveggja ára tíma. Hann hélt 

stöðugri vináttu við Guðmund bónda og kom þar oft. Eitt sinn gjörir hann sér ferð í 

Hofsóssverslunarstað og kaupir þar glingur og fáséna hluti og heldur með það að Miklabæ; 

lætur hann þar varning falan og fallega klúta. Þegar þær eldri systur heyra þetta, biðja þær 

hann að láta engan sjá nema sig og lofa sér að velja úr. Sigurður hét því og sýnir þeim 

varninginn; keyptu þær margt af honum, en Margrét leit á og vildi ekki af hafa. Þegar 

Sigurður kveður, biður hann Margréti að fylgja sér til dyra; hún gjörir svo; en þegar þar 

kemur, biður hann hana að fylgja sér á vallarfótinn, en hún kvaðst eigi vita, hvað slíkt ætti að 

þýða, að hann, ókenndur maður, beiddist þessa af sér, sem mætti virðast ósvinna. Sigurður 

biður hana því betur, og varð það af, að hún fór með honum. Gefur Sigurður henni þá gripina 

og biður hana vel að njóta og dregur hringinn á hönd henni. "Feginn vildi ég ekki hafa þáð 

gripi þína," sagði Margrét, "og það finn ég, að sú náttúra fylgir þeim, að ég ekki get skilað 

þeim aftur, og verður það svo að vera." Skilja þau að svo búnu, og heldur Sigurður heim að 

Ási. 

Margréti prófastsdóttur brá svo við gripina, að henni fannst, að hún engan mann gæti 

átt eða elskað annan en Sigurð og þótti sem hún eigi gæti án hans lifað, og urðu svo mjög 

brögð að þessu, að hún sagði föður sínum frá; hann leitaðist með öllu móti við að fá hana 

ofan af slíkri fásinnu og kvað slíkt aldrei mundu verða að sér lifandi. Setti þá Margréti hljóða 

og neytti þá hvorki svefns né matar; sá þá faðir hennar, að svo búið mátti ekki bíða, og tók 

sér ferð á hendur að Ási í Hjaltadal og ræður Sigurð til sín til smíða. Dvaldist Sigurður þar um 

hríð, og kom svo innan skamms á með Margréti og honum, að þau hétu hvort öðru ævinnum 

tryggðum, og var með samþykki föður hennar. Litlu síðar dreymdi Sigurð flagðkonuna, og 

þóttist hann þá vita, að hún mundi vera dauð. Biður hann þá prófast að ríða með sér upp að 

Silfrúnarstöðum og gista þar hjá Guðmundi bónda. En þá Guðmundur bóndi heyrði, að 

Sigurður væri trúlofaður prófastsdóttur, sagðist hann vilja gjöra það uppskátt, sem sér hefði 

lengi búið í huga, og það var að arfleiða Sigurð að öllum fjármunum sínum, og bauð hann 

honum að taka við búi sínu og öllum fjármunum á næsta vori. Sigurður þakkaði bónda einkar 

vel, og prófastur varð glaður við, er hann sá dóttur sína komast að svo góðum efnum. Daginn 

eftir bauð Sigurður prófasti og Guðmundi bónda að ganga með sér upp í fjallið; kemur hann 

þá að hellismunna einum upp undir fjallseggjum og kvað þeir skyldu óhræddir inn ganga. 

Sáu þeir þar þá flagðkonuna liggja dauða á gólfinu og var fremur ófrýnileg. Sagði Sigurður 

þeim þá upp alla söguna og bað þá hjálpa sér að koma flagðinu fyrir. Urðuðu þeir hana í 

grjótinu fyrir framan hellismunnann og gengu síðan innar í hellinn og fundu þar alls konar 
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muni, fullklyfja á tíu hesta, sem Sigurður flutti heim að Silfrúnarstöðum. Hann var jafnan 

mikils metinn og hinn mesti lánsmaður til dauðadags. 

Á veginum upp með Norðurá er mælt, að bæði megi sjá hellismunnann og grjótdysið 

fyrir neðan. 
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SAGAN AF GLÍMU BIRNI 7300  

Kynjasaga 

Bóndi nokkur bjó að Silfrúnarstöðum í Skagafirði endur fyrir löngu, en ekki er getið um nafn 

hans. Hann átti son, sem Björn hét. Björn ólst upp hjá foreldrum sínum og var mjög bráðgjör í 

æsku, bæði mikill og sterkur; vandi hann sig mjög við glímur og leika, sem ungum mönnum 

var títt um þær mundir, og jafnaðist enginn við hann til þeirra hluta. Þegar Björn var fjórtán 

vetra, fór hann suður á land til sjóróðra. Þar glímdi hann við fjölda manna, og var enginn 

hans jafningi. Hann fór og vestur undir Jökul til veiðifanga, og kom þar enginn, sem þyrfti að 

ætla sér að keppa við hann; liðu svo nokkur ár, þar til er Björn var átján vetra; vissi enginn afl 

hans, og fór víða orð af honum, en Björn lofaði hverjum þeim stórgjöfum, er gæti vísað sér á 

jafningja sinn, og treysti enginn sér til þess.  Eitt sumar var kaupamaður hjá þeim feðgum að 

sunnan, sem Guðmundur hét, mikill og sterkur. Eitt sinn, er þeir kaupamaður voru á engjum, 

bauð Björn honum til glímu. Hann vildi ekki, en hafði orð á því, að kynlegt væri, ef enginn 

fengist, sem Birni væri ofstýri að eiga við. „Ef þú getur vísað mér í jafningja minn," sagði 

Björn, „skal ég gefa þér heila krónu og smjörfjórðung, þegar þú ferð í haust." Nú liðu tímar til 

hausts; kom Björn þá að máli við Guðmund kaupamann og spurði hann, hvar hann vissi af 

manni, er væri jafnsnjallur sér. Kaupamaður kvaðst vita af kotbæ nálægt Skálholti. Þar byggi 

bóndi, sem ætti þrjá syni. Þrír væru skilgetnir, en einn óskilgetinn, og héti sá Gísli. „Ef þú 

finnur þar ekki jafningja þinn, þá mun hvorki ég né aðrir geta vísað þér á hann." Kaupamaður 

fór nú suður, og gaf Björn honum það, er hann hafði lofað honum, áður en hann skildi við 

hann. 

 Þegar leið að jólum um veturinn, bjó Björn sig til ferðar suður. Faðir hans latti hann og 

bað hann að bíða til páska, því að þá færi dag að lengja, en Björn vildi það ekki. Hann lagði 

af stað snemma morguns og bjó sig sem léttilegast; fór hann fram úr Skagafjarðardölum hjá 

Hofi og svo Kjalveg. Það var að kvöldi dags, að hann var kominn að Skálholti og gekk þaðan 

til kotbæjarins, er Guðmundur hafði vísað honum til; var þá meira en hálfrokkið. Björn kvaddi 

dyra, og kom bóndi út; virtist Birni hann vera bæði mikill og þreklegur. Björn heilsaði bónda, 

en hann tók vel kveðju hans og spurði hann að nafni. Björn sagði til sín og til heimilis síns. 

„Hvenær fórstu að heiman?" spurði bóndi. „Í morgun," svaraði Björn. Bónda furðaði þetta 

mjög, og spurði hann Björn, hve gamall hann væri. Björn kvaðst vera átján vetra. „Munu 

margir jafningjar þínir vera á Norðurlandi?" spurði bóndi. „Það veit ég ógjörla," svaraði Björn. 

Eftir þetta leiddi bóndi Björn í stofu, lét draga af honum vosklæði og veita honum beina. 

Bóndi spurði að erindum Björns, en hann sagði slík sem voru, - „og vil ég leita, þar til ég finn 
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jafningja minn." Bóndi svaraði, að honum mundi þess ekki auðið verða og allra síst hér. Björn 

var þar nú um nóttina í góðu yfirlæti. 

 Næsta morgun voru þeir bóndi snemma á fótum, og spurði Björn bónda, hvort hann 

vildi ekki veita sér þá ánægju að láta syni sína glíma við sig. Bóndi kvað svo vera skyldu með 

því skilyrði, að þeir færu ómeiddir frá honum. Björn lofaði því. Bóndi vildi, að hann hvíldi sig 

um daginn, en Björn vildi glíma þegar í stað, og lét bóndi það eftir. Björn gekk nú út á 

víðsýnan hól þar í túninu, en bóndi gekk inn og kom út aftur að stundu liðinni með syni sína 

þrjá; virtist Birni þeir allir vera mannvænlegir menn, svo að hann hafði ekki aðra vænni séð. 

Nú gekk fram hinn fyrsti son bónda og réðst að Birni; tókust þeir fangbrögðum og glímdu 

hraustlega, þar til að bóndason féll. Þá réðst annar son bónda á Björn, og glímdu þeir 

allsterklega, en ekki lengi, áður en bóndason féll. Þá gekk fram hinn þriðji son bónda, og var 

hann þeirra mestur og sterkastur. Hann hljóp að Birni, og varð þar harður aðgangur og 

langur, áður en bóndason féll. Þá mælti bóndi: „Nú vil ég, Björn, að þú gangir inn og takir 

hvíld, og er ekki að búast við, að synir mínir glími til jafns við þig, þar sem þú hefur hvergi 

fundið þinn jafningja." Björn svaraði: „Ef þú átt fleiri syni, þá bið ég þig að lofa mér að glíma 

við þá, sem eftir eru." Bóndi gekk þá inn, en kom út aftur og leiddi við hönd sér mann svo 

mikinn, að hann bar höfuð yfir alla hina. Maður þessi var unglegur, en herðaþrekinn mjög. 

Björn mælti: „Ærið þrekinn er maður þessi, og hef ég engan slíkan séð." „Það er líka allur 

arfur hans," svaraði bóndi, „því að hann er launsonur minn og heitir Gísli." „Enginn er arfur 

betri, eða hversu gamall er hann?" mælti Björn. „Átján vetra," svaraði bóndi. „Fáir munu 

slíkir," mælti Björn, „eða mun ég fá að glíma nokkuð við hann?" Bóndi kvað svo vera skyldu; 

gekk Gísli nú fram, og tókst glíma mjög harðfengleg með þeim Birni; þótti honum Gísli vera 

harður undir höndum, og gerðu þeir lotu langa og harða, þar til Björn féll á annað hnéð; stóð 

hann þá á fætur aftur, og glímdu þeir lengi, svo að nálega þótti jörðin skjálfa; glímdu þeir til 

kvölds, og féll Björn um síðir. Bóndi spurði, hvort hann þættist hafa fundið jafningja sinn, en 

Björn svaraði, að fátt væri svo ágætt, að ekki fyndist jafnágætt, - „en fyrst fræknleiki Gísla er 

allur arfur hans, þá vil ég nokkru við bæta. Ég er einkaerfingi föður míns, sem á tuttugu jarðir 

og lausafé að því skapi; vil ég nú bjóða Gísla fóstbræðralag, og skal hann erfa til jafns við 

mig, eins og hann sé skilborinn bróðir minn." Gísli þakkaði Birni með mörgum fögrum orðum, 

og gengu þeir síðan til borðs, en er þeir höfðu matast, skrifaði Björn gjörninginn og fékk Gísla 

hann. Björn var þar um jólin í góðu yfirlæti, en eftir jól bjó hann sig til heimferðar, og skyldi 

Gísli fara með honum. Bóndi latti þá og vildi, að þeir færu ekki fyrr en á útmánuðum, en þeir 

létu ekki letjast. Þegar bóndi sá, að ekki tjáði að tala um fyrir þeim, bað hann þá að fara 

byggðir, en ekki fjöll, og lofuðu þeir því.   

 Þeir fóstbræður lögðu nú af stað, en þegar þeir voru komnir í hvarf frá kotinu, brugðu 

þeir sítt ráð og réðu með sér að fara fjöll. Þegar þeir voru komnir upp á fjöllin, þykknaði loft 

og gjörði fyrst logndrífukafald, en þar næst hríð mikla með frosti, svo að þeir villtust skjótt. 

Þeir héldu áfram í hríðinni þann dag allan og næstu nótt og fram á miðjan dag daginn eftir; 

settust þeir þá niður og tóku til matar. Ekki birti hríðina. Þeir héldu þá aftur af stað og gengu 

annan sólarhring. Þá settust þeir niður undir steini einum og mötuðust; voru þeir þá farnir að 

þreytast nokkuð. Þeir ræddu um, hvar þeir mundu komnir vera, en gátu ekkert um það sagt. 

Eftir það héldu þeir af stað og gengu lengi, alla þá nótt og fram á dag; voru þeir þá orðnir 

þreyttir mjög og móðir. Þeir settust nú niður, tóku á sig hvíld og mötuðust; varð þeim aftur 

tilrætt um, hvar þeir mundu vera komnir, en hvorugur gat úr því leyst. Meðan þeir félagar 

voru að tala um þetta, sáu þeir til lofts, og rofaði hríðina nokkuð,; sáu þeir fjallsbrún eina 

alllangt frá sér, og kom þeim saman um að halda þangað. Þegar þeir voru komnir þangað, er 

þeir ætluðu sér, sáu þeir, að þeir voru komnir á dalsbrún eina. Þeir fundu einstigi og gengu 

eftir því ofan i dalinn; birti nú upp hríðina, og var sólskin og bjart veður niðri i dalnum. Þeir 
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sáu bæði fé og hross í hlíðunum. Þegar þeir höfðu gengið eftir dalnum um hríð, sáu þeir 

félagar stúlku, sem var að smala, og þótti þeim hún fremur stórvaxin. Þeir gengu í veg fyrir 

hana. Þegar þau hittust, horfði hún fyrst á mennina stundarkorn, en réðst síðan á Björn. Þau 

sviptust fast, þar til Björn féll á kné. Þá sagði stúlkan: „Þú ert ekki kvensterkur ennþá." Eftir 

það réðst hún á Gísla. Hann tók fast á móti, og urðu með þeim sviptingar miklar, en svo lauk, 

að stúlkan féll. Þeir spurðu hana nú að heiti, en hún kvaðst heita Guðrún. Hún spurði og til 

nafns þeirra, og sögðu þeir sem var. Þeir spurðu, hvar þeir væru komnir. Hún svaraði, að þeir 

væru komnir í Ódáðahraun, og gat þess, að sorglegt væri, að þeir skyldu verða drepnir, svo 

mannvænlegir menn úr sveit. „Ykkur er ómögulegt að komast lífs héðan úr dalnum," sagði 

hún, „því að ég á tvo bræður, sem eru mjög hamrammir. Þegar þeir sjá menn úr sveit, ganga 

þeir berserksgang, hamast að þeim og drepa þá, því að þeir geta ekki stillt sig, og veit ég 

engan þann mennskan mann, að hann standist átök þeirra." Björn spurði, hvort fleiri bæir 

væru þar í dalnum, og neitaði stúlkan því. Enn spurði hann, hve margt fólk væri á bæ hennar 

og hve sterkir bræður hennar væru. Guðrún svaraði, að ekki væri fleira fólk á bænum en þau 

systkinin og foreldrar þeirra. en bræður sínir væru þau heljarmenni, að þótt þau Gísli færu á 

móti öðrum þeirra bæði saman, mundi hann verða þeim báðum yfirsterkari, ~ „en úr því að 

þið eruð hingað komnir, verður eitthvað úr að ráða," mælti hún. Guðrún lét nú fallast ofan í 

grjótið á andlitið og hjó sig um allt höfuðið með steinum. Síðan bað hún þá félaga að flytja sig 

heim til sín. Þeir fóru nú eftir tilsögn Guðrúnar, þar til þeir sáu bæ mikinn og reisulegan; fluttu 

þeir hana að bæjardyrum og börðu þar. Karl gamall kom út með öxi mikla. Hann var mikill 

vexti og mjög tröllaukinn. Þegar hann sá, að dóttir hans var svo illa útleikin, spurði hann, 

hvort mennirnir hefðu farið svona illa með hana. Hún svaraði, að því færi fjarri; kvaðst hún 

hafa hrapað og vera mjög máttfarin, en mennirnir hefðu hjálpað sér og borið sig heim; 

sagðist hún mundu hafa dáið, ef hún hefði ekki notið þeirra að, „Nú bið ég þig, faðir góður, að 

hjálpa mönnum þessum, er hafa villst hingað, og gefa þeim líf, því að varla koma hingað 

vænni menn úr byggð." Karl mælti: „Það er ráð fyrir þig, dóttir, að ganga inn, en mennirnir 

skulu bíða hér, þar til ég kem aftur." Gengu þau nú inn, en þeir biðu úti, þar til karl kom. 

Skemma stóð á hlaði úti, mjög mikil, og var rammlega læst; höfðu þeir ekki séð annað hús 

sterklegra. Karl lét þá fara inn í skemmuna og mælti: „Héðan megið þið ekki fara, fyrr en ég 

geri ykkur aðvart, hvað sem í skerst. Hér er nóg grjót inni, og skuluð þið hlaða því fyrir 

hurðina, en þið skuluð sjálfir standa, þar sem ykkar þarf mest við." Karl fór nú burt og læsti 

Skemmunni, en þeir félagar báru grjót á hurðina. Skömmu seinna heyrðu þeir dunur miklar 

og þóttust þá vita, að þeir bræður mundu vera komnir heim. 

 Jafnskjótt og þeir bræður sáu föður sinn, sögðu þeir, að nú mundu vera komnir menn 

úr byggð. Karl neitaði því þverlega, en berserksgangur kom á þá bræður, og hlupu þeir á 

skemmuna svo hart, að hún hristist mjög. Björn og Gísli hugðu, að þeir mundu geta hrist 

hurðina af járnunum, og stóðu við hana að innan af öllu megni; gerðu þeir bræður langa og 

harða lotu, en skemman stóðst áhlaup þeirra, og hættu þeir. Eftir stundarkorn hlupu þeir 

bræður enn á skemmuna, og var þessi hríð lengri og meiri en hin fyrri, en þeir Gísli og Björn 

stóðu við af öllu afli, þar sem þeim þótti þurfa, og sakaði ekki skemmuna. Þeir bræður hættu 

aftur og tóku hvíld, en að því búnu réðust þeir á húsið með svo miklum æðigangi, að 

stoðirnar og máttarviðirnir gengu úr grópunum; skalf skemman sem á þræði léki, en jörðin 

titraði í kringum. Þeir félagar studdu við, þar sem þeim virtist helst vera þörf á, og lá þeim við 

föllum, því að þessi hríð var hörðust og lengst, enda var allt húsið brotið og bramlað eftir 

hana. Þegar berserksgangurinn leið af bræðrunum, fóru þeir inn og tóku til matar; kom karl 

þá út, lauk upp Skemmunni og bauð þeim Birni og Gísla inn; fögnuðu þeir bræður þeim vel, 

og voru þeir þar fram undir mánuð í góðu yfirlæti. Gestirnir fóru með bræðrunum til 

veiðiskapar, leika og fjárgeymslu; glímdu þeir Björn báðir við annan þeirra, og urðu ýmsir 
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undir. Um vorið bjuggust gestirnir til heimferðar, og fylgdu dalbúar þeim á leið allir nema 

kerling; skildu þeir við karl og Guðrúnu með kærleikum, en bræðurnir fylgdu þeim upp úr 

dalnum, þar til þeir komu að einu felli. Þeir gengu upp á fellið og sáu þaðan til mannabyggða. 

Fellið var nálægt vegi suðurferðamanna. Þeir settust þar niður og mötuðust; en þegar þeir 

Björn og Gísli voru ferðbúnir, sögðu þeir bræður, að þeir vildu, að þeir fyndust þar á hverju 

hausti og ætíð, er þeir færu um veginn; lofaði Björn því og þeir báðir. Að svo mæltu skildu 

þeir með hinni mestu vináttu, og fóru þeir bræður heim til sín, en þeir fóstbræður léttu ekki 

ferð sinni fyrr en þeir komu heim að Silfrúnarstöðum; hafði bóndi þá sent suður í Skálholt að 

spyrjast fyrir um son sinn, en þaðan hafði verið leitað og skrifað í allar áttir að ráðum biskups, 

og hafði hvergi spurst til þeirra fóstbræðra, eins og ekki var heldur von til. 

 Þegar fóstbræður komu heim, urðu allir þeim mjög fegnir, einkum foreldrar Björns. 

Næsta vetur fóru þeir suður og fundu þá bræður undir fellinu; liðu svo nokkur ár, að þeir fóru 

suður á vetrum, en norður á sumrum, og hittu bræður í hverri ferð; glímdu þeir þá ætíð og 

skemmtu sér á ýmsan hátt. Eitt sinn, er þeir fundust undir fellinu, voru fjallabúar daufari en 

þeir voru vanir. Þeir fóstbræður spurðu, hvernig stæði á því, en þeir sögðu, að foreldrar sínir 

væru dánir og mundi Guðrún systir þeirra vilja fara í sveit, því að henni þætti dauflegt að vera 

hjá þeim; bæði hún þá fóstbræður að flytja sig burt úr eyðidal þeim, er foreldrar þeirra höfðu 

búið í. Þeir tóku þessu vel og fóru á fjöll upp með þeim bræðrum. Þegar þeir komu í dalinn, 

fagnaði Guðrún þeim vel; bað Gísli hennar, því að vingott hafði verið með þeim, er þeir 

fóstbræður voru þar áður, og var það mál auðsótt. Þeir bræður leystu systur sína vel af hendi 

og greiddu heimanfylgju hennar í peningum, ganganda fé og alls konar vörum; fengu þeir 

henni meðal annars fjórtán hesta og nokkur hundruð fjár, svo margt sem þeir fóstbræður 

gátu komist með. Þeir buðu þeim bræðrum að koma til byggða, en þeir vildu það ekki og 

kváðust ekki geta verið hjá byggðamönnum fyrir ósköpum sínum og hamremmi; fylgdu þeir 

Gísla og Birni á leið og skildu við þá hjá fellinu með kærleikum. Um haustið kvæntust þeir 

fóstbræður báðir; átti Gísli Guðrúnu, en Björn fékk göfugt kvonfang; tóku þeir sína jörðina 

hvor og gerðust hinir bestu bændur. Vináttu sinni héldu þeir, meðan báðir lifðu, og lúkum vér 

þessari sögu. 
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ÞÁTTUR AF GRÍMI SKELJUNGSBANA 1239 
Óvættasaga 

Maður hét Kári og var Össurarson. Hann var systurson Hjálmúlfs er nam Blönduhlíð frá 

Djúpadalsá upp til Norðurár og bjó að Hjálmúlfsstöðum; hann liggur í Úlfshaugi til suðurs frá 

bænum sem enn sér merki til. Kári kom út með Hjálmúlfi og nam land frá Norðurá upp til 

Merkigils og bjó að Flatatungu; var hann því kallaður Tungu-Kári. Son hans hét Þorgrímur; 

var hann mikill maður og forvitri. Hann eignaðist að konu Áshildi dóttur Þorbrandar frá 

Þorbrandsstöðum í Norðurárdal og fylgdi henni að heiman Silfrastaðaland, og setti Þorgrímur 

bú saman að Silfrastöðum og varð mjög auðugur maður að gangandi fé. Þorbrandur bjó að 

Þorbrandsstöðum til elli. Hann hafði annað bú að Haukagili; lét hann gjöra á bæ sínum þann 

mikla þjóðbrautarskála er um getur í Landnámu og víðar. Lá þar þjóðvegur gegnum skálann 

og skyldi jafnan matur á borði standa, öllum heimill er hafa vildi. Þorbrandur er heygður 

hinumegin Norðurár, nálægt eyðijörðu þeirri sem heitir í Vík, og er haugur sá allmikill. Mælti 
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hann svo fyrir að hann vildi þar búa er hann sjá mætti báðar bújarðir sínar, Þorbrandsstaði og 

Haukagil, þá hann mætti til hyggja og sést það af haugi hans. Þorgrímur á Silfrastöðum átti 

son þann við konu sinni er Grímur hét; var hann hinn gjörvilegasti maður og bráðþroska, og 

var það einmæli að ei mundi vaskari maður þá upp alast í Skagafirði. Dóttir Þorgríms bónda 

hét Ingibjörg; var hún fríð sýnum og vel að sér um alla hluti og þótti því kvenkostur mikill. 

Þorgrímur bóndi átti auð fjár, einkum gangandi fé; vóru þar haglendi góð og landkostir; þurfti 

hann og gildan sauðamann ef duga skyldi. 

Það var einn tíma að skip kom af hafi í Kolbeinsárós; vóru það norrænir kaupmenn. 

Það var síðla sumars. Þorgrímur bóndi reið til skips sem fleiri bændur. Þar var á skipi með 

kaupmönnum þræll einn er hét Skeljungur, mikill og sterkur og mjög ódælligur. Kaupmenn 

vildu selja hann. Þorgrímur bóndi kom að máli við Skeljung og spurði hvað honum væri 

hentast að starfa. Skeljungur svarar: „Fátt er þrælum hent, en geymt hef ég fjár í góðu veðri 

og mætti svo enn verða ef bónda líkaði.“ Þorgrímur svarar: „Á það mun ég hætta að kaupa 

þig ef þú geymir fjár míns. Á ég sauð margan, en örðuga haga.“ Skeljungur bað hann ráða. 

Síðan keypti bóndi þrælinn og fór hann með honum heim til Silfrastaða og tók við 

sauðageymslu að veturnóttum. Það fann bóndi að Skeljungur mundi hafa tveggja manna 

megn til hvörs sem taka þyrfti; var hann og bónda trúr og hollur, en lítt komu heimamenn 

skapi við hann, einkum Grímur bóndason. 

Liðu svo fram tímar að ekki bar til tíðinda. Þess er getið að með Þorgrími bónda væri 

ambátt sú ein er Bóla héti; var hún flæmsk að kyni og hafði komið út með föður hans. Hún 

var norn mikil í skapi og illgjörn og þótti flestum ódælt við hana að eiga. Þótti mönnum sem 

hún mundi ekki einhama og féll mjög stirt með þeim Skeljungi er bæði voru stygglynd svo 

bóndi varð oft að skakka með þeim. Loksins kom svo að Bóla hljóp á brottu í æfu skapi. Þótti 

mönnum sem hún mundi láta fyrirberast í gljúfragili því hinu mikla sem verður fyrir utan 

Silfrastaði og skilur það gil Blönduhlíð frá Norðurárdal. Í gili því hið efra verða þrír fossar 

allháir því á lítil rennur eftir gilinu; er mjög torgengt að þeim tveimur, en ógengt að hinum 

efsta. Undir honum ætluðu menn Bólu hafa staðar numið í helli nokkrum; veitti hún oft þaðan 

gripdeildir í byggðina. Við hana er kennt gilið æ síðan og eyð[i]jörð sú er þar liggur norðan 

við. 

Það var einn vetur öndverðan að Þorgrími bónda hurfu sauðir fimm rosknir úr 

geymslu Skeljungs og ætluðu menn að Bóla mundi valda. Smalamaður varð mjög ófrýnn við 

og vildi vís verða hvörju sætti. Bóndi latti þess mjög og kvað verra mundi af leiða ef Bólu væri 

ómaki gjör. Varð svo að vera. Næsta haust þar eftir hurfu enn átta sauðir úr geymslu 

Skeljungs og latti bóndi enn aðfarar. Hið þriðja haust hurfu tíu sauðir; varð þá Skeljungur 

allæfur og tjáði bónda ei að letja hann. Rann þá á hann berserksgangur og hljóp hann norður 

í gilið og rann skeið þá er liggur gagnvart fossinum og síðan heitir Skeljungshlaup. Síðan 

komst hann undir fossinn. Ekki vita menn glöggt um viðureign þeirra Skeljungs og Bólu; er 

það sögn sumra manna að hann hafi getað kæft hana í keri því er verður undir fossinum eftir 

langan og harðan aðgang, og ei hefur vart við hana orðið síðan. Eftir það gekk Skeljungur 

heim og kvað létta mundi sauðahvarfi um sinn. Bóndi lét sér fátt um finnast. Það fundu menn 

að Skeljungur hafði mjög tryllzt við viðureign þeirra Bólu og varð hann nú lítt hæfur í skapi. 

En jafnan var hann bónda hollur og trúr. Liðu svo fram stundir. 

Nú er að segja frá Grími bóndasyni, að hann vex upp með föður sínum og er hann nú 

fulltíða maður og manna röskvastur þeirra er jafnaldra voru. Það var eitt sinn að Grímur kom 

að máli við föður sinn og mælti: „Það vilda ég þú fengir mér fjárhlut nokkurn því mig fýsir að 

fara af landi brott og kynna mér siðu annara þjóða; mun lítill verða frami minn ef ég elst hér 

upp sem mey til kosta.“ Bóndi svarar: „Fé mun ég gnóg til leggja, en þó uggir mig að svo 

megi til bera að vér mættum þín þarfnast og þú værir betur heima kominn enda munt þú 
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sjálfur í fulla raun komast.“ Grímur kvaðst á það hætta mundi. Bóndi fékk honum fjárhlut 

góðan og réði honum far í skipi er Austmenn áttu og uppi stóð í Gönguskarðsárósi. Urðu 

menn mjög síðbúnir sökum hafísa. Þeir feðgar skildu með kærleikum og sigldi Grímur af 

landi brott. Fengu þeir veður bág og hafvillur og velktust úti allt sumar. En að veturnóttum rak 

þá að landi nokkru í fjúki miklu; var það mjög óhafnligt og flúrum skotið. Þar brutu kaupmenn 

skip sitt í spánu; týndist góss og menn allir utan Grímur einn komst á land með sundi, þó 

mjög þrekaður. Ráfar hann nú í dimmunni nokkra stund þar til hann heyrir viðarhögg skammt 

frá sér. Þangað gengur hann og getur að líta hvar ungur maður knáligur hjó við og hvein 

bolexi mikil í hendi hans. Grímur heilsar á inn unga mann. Hann tók kveðju hans ljúft og spyr 

hvör hann væri og hvörsu ferðum hans við viki. Hann kvaðst Grímur heita Íslendingur og 

orðinn hér á skipbroti og týnt menn og góss, „eður hvar er ég að landi kominn og hvör ræður 

hér fyrir eður hvört er nafn þitt, inn knáligi maður?“ Hinn svarar: „Samnefni eigum við og heiti 

ég Grímur. En kominn ertú að Grænlands óbyggðum, mjög langt frá mannbyggðum, en 

bústaður foreldra minna er skammt upp héðan. Heitir faðir minn einnin Grímur, en móðir 

Þórhildur, en systir mín Ingibjörg, tveim vetrum eldri mér. Er ei annað fólk þar og fátt til 

nágranna. Ætla ég nú ríflegast ráða þinna að því er við horfir að við fylgjumst að heim til 

föður míns og sjá hvað við tekur og reyna svo drenglyndi hans. Sýnist mér sá muni betur 

hafa er veitir þér að hlut þínum.“ Grímur Íslendingur kvað svo vera skyldi og fylgjast þeir 

nafnar að heim til bæjarins; voru þar húsakynni snoturlig og sterk. Grímur bóndason leiðir 

nafna sinn til húss; var þar bóndi fyrir. Hann var mikilúðligur að sjá, við hnígandi aldur, en þó 

allern. Húsfreyja var og öldruð kona, en mjög vænlig og sjálig. Bóndi heilsar syni sínum 

blíðlega og spyr hvör sá ungi maður rösklegi væri, er með honum gekk. Bóndason svarar: 

„Það er maður íslenzkur sem orðinn er hér á skipbroti félaus, og er nú ráð, faðir, að duga 

honum því ég hygg hann sé góður drengur og ættmikill.“ Bóndi svarar: „Eigi er mér með öllu 

ókunnugt um farir hans og mun hann til bjargráða borinn og máttu taka hann í félag þitt og sé 

hann með oss í vetur velkominn.“ Þeir nafnar þökkuðu bónda svör sín og gjörðust þeir ungu 

menn fóstbræður. Ingibjörg bóndadóttir var kvenna vænligst og hin fegursta mær. Vel féll á 

með þeim Grími Íslending og henni, og meinaði það enginn. Var allt vel til hans gjört og leið 

svo vetur fram til jóla. 

Það var litlu fyrir jól að þeir fóstbræður voru við sæ niðri og báru saman reka að þeir 

sjá kvikindi nokkurt, þó í mannslíkan, en allstórskorið og ódámsligt, gekk á bí við þá og mælti 

á þessa leið: „Það hef ég að segja ykkur sveinum að móðir mín sú er Skráma heitir og hér 

býr í fjöllum uppi býður ykkur nöfnum til jólaveizlu með vináttumálum og þykir henni mjög 

undir komið að þér heitið ferðinni.“ Þeir fóstbræður báðu hana aldrei þrífast og virtu boðið að 

vettugi. Síðan hvarf ókind sú. Er þeir nafnar komu síðla heim um kvöldið og spyr karl þá 

tíðinda. Þeir kváðust engin segja er nokkru sætti. Bóndi svarar: „Nokkuð mun þó hafa borið 

fyrir sjónir yðar venju framar og munuð þér satt frá segja.“ Þeir kváðust eigi séð hafa utan 

ómynd nokkra, „er flutti jólaheimboð til vor frá móður sinni; eru oss lítt kunnar óverur þær og 

gáfum vér engan gaum að slíku.“ Bóndi svarar: „Eigi mun yður tjá undan að skorast, en 

fræða mun ég ykkur að nokkru. Dalur sá gengur hér í fjöll upp er þér sjáið álengdar. Þar býr í 

helli nokkrum tröllkona sú er Járngerður heitir; er hún hið mesta flagð og óvættur. Dætur 

hennar tvær eru þar með henni, Skinnbrók og Skinnhetta, og eru þær allillar viðureignar; 

höfum við Járngerður löngum eldað grátt silfur og hefur hún oftar farið halloka fyrir, og mun 

hún nú vilja hefna þess á ykkur með tröllskap sínum undir vináttubragði. Munuð þér yður ekki 

einhlítir til farar þessarar og mun ég ráðast í ferð með ykkur og svo rakki minn sá er Grámúll 

heitir. Er Járngerður því verri flestum öðrum seiðfjöndum að hvör sú lifandi skepna sem 

verður fyrir augum hennar þá hún deyr mun rotna sundur lifandi á sömu stundu. Skulum vér 

svo fyrir hyggja að alls muni þurfa til að kosta ef vér skulum þaðan koma með lífi.“ Þeir ungu 
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menn báðu bónda fyrir sjá ferðinni og kváðu allt sitt traust þar undir komið er hann var þótt 

hann gjörðist gamall. Síðan bjuggust þeir allir þrír til ferðar aðfangadagsmorgun jóla. Gengu 

þeir upp dalinn í fjúki miklu og rann hundurinn Grámúll fyrir þeim um daginn; var það langur 

vegur og torsóttur. Um kvöldið síðla sáu þeir hellir mikinn í hömrum og var einstigi bratt upp 

að ganga; runnu þeir upp einstigið og komu í hellirinn. Eldur brann mikill á skíðum og yfir 

ketill stór. Flagðkonur tvær unglegar sátu við eldinn; voru þær ferlegar að sjá. Þá tók 

Skinnbrók til orða við systur sína: „Nú munum vér ei liggja einar í nótt. Skulu þeir ungu menn 

hjá oss hvíla og síðan á morgun sundrast til jólaveizlu. En af Grími bónda mun oss öllum illt 

standa ef hann má ráða. Var það ei ætlun vor að hann skyldi hér koma og væri gott hann 

ætti erindi.“ Í því bili gekk Grímur Íslendingur innar að eldinum og mælti: „Er nú búin 

jólaveizlan og á borð borin?“ Þeim systrum varð mjög hverft og spruttu upp alltröllsliga. 

Réðist Skinnbrók á Grím Íslending og mælti: „Máttatta kalla lakligar veitt, þóttú faðmir fríða 

mær áður til borða er gengið.“ Réðust þau á allgrimmlega og bárust víða um hellirinn. Var 

Skinnbrók hið mesta flagð. Það fann Grímur að hún tók að mæðast. Leitaði hann þá til 

bragða við hana svo hún að lyktum féll, braut Grímur hana úr hálsliðum og gekk af henni 

dauðri; var hann móður mjög og þrekaður. 

Nú er að segja frá Skinnhettu að hún réðst á Grím bóndason og áttu þau harðan 

aðgang og tröllsligan. Bárust þau víða um og vildi hvört öðru á eldinn koma. Loksins gat 

Grímur hlaupið undir hana og færði hana á höfði niður í ketilinn. Hélt hann henni þar til þess 

hún lét líf sitt. Tók hann þá nokkra hvíld. 

Nú er að segja frá flagðkonunni móður þeirra að hún réðist á Grím bónda. Varð þeirra 

aðgangur ógurligur. Sáu þeir fóstbræður að hann tók fast að mæðast og hrökkva fyrir. Tóku 

þeir það ráð að þeir otuðu hundinum Grámúl á skessuna. Hljóp hann að henni allgrimmilega 

og reif hana á hol á nárann og rakti þarma hennar. Tröllkonan hvessti augun á hundinn 

meðan hún dó og rotnaði hann sundur í duft; lét hvorutveggi líf sitt, hún og rakkinn. Karl var 

mjög þrekaður af viðureign þeirra. Síðan tendruðu þeir bál mikið og brenndu flögðin öll upp. 

Eftir það kanna þeir hellirinn og fundu fé mikið og góðgripi marga. Spjót eitt fundu þeir yfir 

rúmi kerlingar er var in mesta gersimi; var það biturlegt og skært sem gler og víða gullrekið. 

Grímur bóndi tók til sín spjótið. Síðan bundu þeir sér byrðar og lögðu af stað með sigri og 

komust heim, fluttu þeir auð mikinn í gulli og silfri og dýrum gripum. Var nú allt tíðindalaust að 

sinni. Grímur Íslendingur dvaldi hjá bónda þrjá vetur og var hann í miklu afhaldi hjá þeim 

feðgum og bóndadóttur. 

Nú víkur sögunni til Íslands að það bar til næsta vetur eftir að Grímur var farinn af 

Íslandi að fundur sá var lagður á Hofmannaflöt til glímu er um getur í Bárðar sögu 

Snæfellsáss undir stjórn þeirra Bárðar og Ármanns í Ármannsfelli. Sóttu þann fund flestir 

hraustustu menn á landinu, jafnvel þursablendingar og bjargbúar. Þangað kom Lágálfur 

Lítildrósarson af Siglunesi norður. Segir ekki af fundi þeim í þessari sögu. En það er sagt af 

Lágálfi þá hann kom að sunnan aftur, kom hann af fjöllum niður í Goðdaladal og gekk síðan 

ofan um Skagafjörð; lá leið hans um Norðuráreyrar gegnt Silfrastöðum. Það var mjög síðla 

dags. Veður var fjúkandi. Þá sér Lágálfur hvar maður kemur að framan með Norðurá, mikill 

vexti og stórstígur og ber fljótt að. Hann kastar kveðju að Lágálfi og spyr tíðinda. Lágálfur 

sagði af ið léttasta og spyr hvör sá væri sem við sig talaði. Hinn svarar: „Nafn mitt er 

Skeljungur og er ég sauðamaður á Silfrastöðum og kem nú frá fé. Þú munt vera mikill maður 

og hraustur, en mér gjörir kaldsætt við útistöður og væri ráð að glíma nokkuð til hita sér.“ 

Lágálfur mælti: „Fengið hafa menn að glíma um stund við góða drengi og hrausta, en mér 

sýnist þú allillmannligur með þrælasvip, en þó mun ég ei með öllu undan skorast og ábyrgist 

hvor sig sjálfur.“ Skeljungur kvað svo vera skyldi. Síðan kasta þeir gögnum og gengu saman 

allramliga. Það fann Lágálfur brátt að Skeljungur mundi hafa tveggja manna megn, þeirra er 
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röskvir voru, og mundi því þurfa alls til að kosta. Sóttust þeir alllengi svo fast að leysti grjót úr 

frera er þeir spyrndu til. Lágálfi leiðist nú þóf þetta og leitar hann mjög til bragða við Skeljung. 

Er það sagt að báðir hafi þá hamazt. Og er Skeljung varði sízt kom Lágálfur á hann 

mjaðmarbragði svo römmu að Skeljungur hraut í loftkasti og kom fjarri niður á grjótið freðið; 

var það svo mikið fall að sundur gengu báðir þjóleggir hans og báðir armar úr liði. Vann 

Lágálfur þar að honum svo hann var að dauða kominn, gekk síðan frá honum og heim til 

Silfrastaða; var fólk allt komið í hús. Lágálfur gekk að ljóra einum gagnvart því er bóndi sat 

og kvað vísu þessa: 

Rann eg of Rögnis innu, 

rjáði við hirðir smáðan, 

þrællinn þróttramur olli, 

þjálfaður fyr Lágálfi. 

Slyppur slysaðist glappi, 

sleggjaður foldar neggjum. 

Vart að gæru hjörð gyrtur 

gengur Skeljungur lengur. 

Síðan gekk Lágálfur frá ljóranum og út eftir Blönduhlíð; kom hann við á Frostastöðum. Stóð 

hann við undir gaflhlaði á svefnhúsi bónda. Gaflskæ var á húsinu, og sá Lágálfur inn í húsið. 

Hann sá hvar bóndi sat í bekki, sköllóttur og hvítur fyrir hærum. Bóndi deildi fast á húsfreyju 

að hún hefði tekið úr mjölbelgi miklum er hékk í rjáfrinu yfir höfði bónda, og sló hana pústur, 

en hún grét. Lágálfur rétti inn um ljórann skálm mikla er hann bar og seildist uppi við rjáfrið 

og skar sundur taugina er belginum hélt svo hann féll niður í höfuð bónda, en hann féll í óvit. 

Litlu síðar raknaði hann við. Gekk þá Lágálfur brott frá ljóranum og kvað vísu þessa: 

Rann úr upsi 

elgur mjölva, 

skall við hjarn 

hárum þuli. 

En lafði grét 

lostin knúum. 

Hefndi Lágálfur 

hýrrar sætu. 

Gekk þá Lágálfur út eftir sveitum og heim og er hann úr sögunni. 

Nú víkur til Silfrastaða að bóndi grundaði stökuna. Þykist hann vita að þau ein 

viðskipti muni orðið hafa þeirra Lágálfs að Skeljungur muni sér ei einhlítur; heitir því á 

húskarla að vitja hans. Þeir fóru og fundu hann ei fyrir myrkri; var svo kyrrt um nóttina. Að 

morgni snemma fór bóndi sjálfur með menn sína að leita Skeljungs; fundu þeir hvar þeir 

Lágálfur höfðu að gengizt; var grjótið upp leyst, en Skeljung sáu þeir ekki; var þá leitað víðar 

og fannst hann ekki og þótti kynlegt. Litlu síðar urðu menn þess varir að Skeljungur lá ekki 

kyrr og mundi hann aftur genginn og hafast við í fjallinu fram frá Silfrastöðum. Varð að því 

mörgum mein er um dalinn fóru. Drap Skeljungur fyrir þeim hross og hunda og villti um 

menn. Þó varð Þorgrími bónda mest tjón að. Var sauðamaður hans drepinn á næstum jólum; 

fór svo inn næsta vetur á sömu leið. Varð nú bónda illt til sauðamanna er meinvættur slíkur lá 
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í landi. Beið hann af slíku mikinn ófagnað, en varð ei að gjört. Liðu svo fram þau missiri til 

inna þriðju jóla. 

Nú Víkur sögunni til Grænlands er Grímur Íslendingur hefur setið þar í fagnaði hjá 

þeim feðgum öll þessi missiri. Hafði hann margt numið af bónda og var hann nú 

afburðamaður orðinn að hreysti og íþróttum. Það var um vorið ið síðasta er Grímur var á 

Grænlandi, þá var sumardagsmorgunninn fyrsti, að bóndi kom að máli við Grím Íslending: 

„Nú hefur margt fyrir mig borið á nóttu þessari og hugast mér svo að faðir þinn muni þurfa 

þinnar liðveizlu; er nú smalamaður hans orðinn meinvættur og leggst á góss hans og menn, 

og mun þér einum auðið verða að fyrirkoma honum. Nú skaltu búa þig til Íslandsferðar í 

sumar. Mun ég fá þér knör lítinn og skal Grímur sonur minn með þér fara og Ingibjörg dóttir 

mín. Sé ég að forlög ykkar liggja saman og muntu þá gifta systur þína Ingibjörgu Grími syni 

mínum. Skal hann flytja hana hingað að sinni, en þó munu þau síðar auka kyn sitt á Íslandi, 

en þú munt ei staðfestast á Íslandi, heldur munu forlög þín liggja þaðan, en ætíð þykja þar 

mestur maður, er þú kemur. Nú mun ég búa ferð yðra sem föng eru á.“ Grímur þakkaði 

bónda tillögur sínar og kvaðst hans forsjá hlýða vilja. 

Nú líður fram á sumarið og leysti ekki frera fyrr en í þrímánuði. Nú búa þeir nafnar 

skip sitt og fékk bóndi þeim öll fararefni hin beztu. Gaf hann Grími Íslending kjörgripi marga 

og þar með spjótið tröllkonunaut er þeir tóku úr hellinum. Kvað hann það mundu flestar 

áreynslur þola. Síðan kvaddi bóndi börn sín og mágsefni og árnaði þeim heilla. Létu þeir 

fóstbræður í Grænlandshaf móti vetri og höfðu útivist harða vegna óveðráttar og hafísa. 

Loksins tóku þeir land í Blönduósi tveimur dögum fyrir jól. Grímur Íslendingur kvaðst vilja ríða 

sem hvatlegast norður til Silfrastaða. „Segir mér svo hugur að ei muni of snemma. En þið 

skuluð bíða hér við skip þar til ég kem aftur.“ Síðan leigði hann sér tvo reiðskjóta er beztir 

voru. Það var aðfangadag jóla. Grímur hafði öll herklæði góð og skrautbúin. Hann hafði 

spjótið tröllkonunaut í hendi; reið hann upp með Blöndu og á Vatnsskarð. Veður var fjúkandi 

og færð þung. Reið hann svo mikið að mælt er að sprungið hafi annar eykurinn nálægt 

Arnarstapa, en annar hafi sprungið norðan við túngarð á Silfrastöðum. Var þá mjög farið að 

dimma af kveldi. Grímur kemur á bæinn og hittir föður sinn. Verður þar fagnaðarfundur. 

Gengur síðan til skála og kastar reiðklæðum. Hann sá heimafólk allt mjög hnuggið. Grímur 

spyr vandliga að framferðum Skeljungs og var honum sagt hann riði þar húsum flestar nætur 

úr því nótt er dimm; er nú því síður vært að jól eru í garð gengin; áræðir enginn úti að vera 

eftir dagsetur. Grímur gat að líta hvar uxahúð mikil lá, blaut og óskafin, af þjór þeim er slátrað 

hafði verið til jólanna. Grímur tók húðina og risti af ólar þrjár allramgjörvar. Síðan gengur 

hann til suðurs frá bænum og hefur í hendi spjótið tröllkonunaut, en í annari ólarnar. Hann 

gengur þar til hann kemur á hól þann er verður skammt á brott suður með hlíðinni og kallaður 

er síðan Grímshóll. Hann litast um og sér að steinn mikill stendur á sunnanverðum hólnum, 

aflangur, þykkur mjög neðan, en upp þynnri, nokkuð ámynt fornum blótsteinum. Grímur 

gengur að steininum og rennir þrjú göt í gegnum hann með spjótinu tröllkonunaut, dregur 

síðan í borurnar ólar þær inar nýju og reið á rennilykkjur og dró í æsar. Síðan gekk Grímur 

heim; var þá slegið upp jólaveizlu. Fögnuðu allir heimamenn Grími, en þó mest faðir hans. 

Leið svo á nótt fram. Síðan bað Grímur alla menn til sængur fara og var svo gjört. Húskarlar 

sváfu í skála er lá úr norðanverðum anddyrum; voru þar rekkjur margar. (Stóð sá skáli nokkur 

hundruð ár síðan). Grímur lagðist niður í setið er næst var dyrum og snaraði yfir sig og undir 

uxahúðinni inni nýju, lá svo léttklæddur og sá út undan húðinni um höfuðáttuna. Ljós brann í 

skálanum ið efra. Grímur bað fólk ei æðrast þó kvatt yrði dyra heimamannliga og engan 

gaum að gefa. Væntu menn nú Skeljungs með áhyggju ef hann héldi vana sínum. Létu menn 

sem hljóðast og leið svo á nótt fram. Eftir miðja nótt heyrðu menn að gengið var á húsin upp 

og riðið skálanum óþyrmilega og barið hælum við þekju svo brast í hvörjum rafti, gekk það 
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nokkra stund. Síðan var farið ofan af húsum og kvatt dyra mjög ramliga og síðan brotin upp 

hurðin. Kom þá Skeljungur inn í anddyrið og litast um. Snýr síðan til skálans og treður sér inn 

um dyrnar og gægist hann nú hvívetna. Húskarlar létu ei á sér bæra og byrgðu sig niður, svo 

voru þeir hræddir. Skeljungur sér hvar nýkominn gestur liggur í setinu fremst við þili. Ræðst 

hann þar að og þrífur í húðina er Grímur hafði yfir sér. Grímur hélt í móti og gekk því hvörgi. 

Skeljungur færðist þá í herðar og togaði sem mest mátti. Grímur spyrndi við þilinu þar til það 

leysti undan skálanum. Komust þeir þá fram í anddyrið. Sér þá Grímur að eigi má við sporna 

og muni þurfa ráðum við að koma. Snarar hann þá undir sig feldinum og leggst þar á og 

lætur Skeljung draga sig út úr dyrunum. Grímur færði fætur við hvar hann mátti, en þó dró 

Skeljungur hann út úr bænum um leið að leysti frá dyraumbúninginn. Stefndi þá Skeljungur 

suður frá bænum og gjörði Grímur honum sem torveldasta ferðina og spyrndi hvarvetna við 

þúfum öllum og mishæðum, og varð það flest upp að ganga. Sótti draugurinn ramliga förina, 

tók þó að draga af honum. Gekk þetta alla nóttina, unz þeir komu á Grímshól er fyrr um 

getur; var þá komið fast að degi. Þá veitti Grímur viðnám eftir megni, og lauk svo að Grímur 

gat fært drauginn að steininum og bundið hann í þær gegnumdregnu ólar er fyrr segir og 

fjötrað hann ramliga. Skildi Grímur þar við hann og gekk heim til Silfrastaða og sótti sér 

hrísbyrði mikla og eld; lýsti þá af degi. En er Grímur kom til baka á hólinn, var Skeljungur 

hvorfinn og steinninn með. Grímur þóttist vita að draugurinn mundi hafa haldið fram með 

hlíðinni og heldur undan brekku en móti og gengur því í áttina. Sér hann þá til ferða 

Skeljungs hvar hann dregur stjórann og fer ógreiðliga. Grímur nær honum á höfða þeim er 

verður við Norðurá fram með hlíðinni. Grímur hjó þá af Skeljungi höfuðið og bar síðan á 

viðinn og brenndi Skeljung til ösku við steininn. Síðan færði hann ösku hans í síki það er lá 

undir höfðanum. Var það sögn eldri manna um langa ævi að í síkinu hefði myndazt af 

öskunni fiskar tveir loðnir og bláir að lit og varað þar langa tíð unz Norðurá breytti á seinni 

tíðum farveg sínum og féll undir höfðann í síkið; hurfu þá fiskarnir. Steinn sá er Skeljungur 

dró stendur enn við þjóðveg og er mjög í jörðu genginn; er á honum ofanverðum eitt gat 

þekkjanlega með járni rennt, en tvö sokkin. En fyrir fjörutíu árum þá ég fyrst sá steininn og 

skoðaði mátti finna ið annað gatið við jarðrætur sem nú er sokkið. Veit því enginn hve mikill 

steinninn er. Á höfða þessum var löngu síðar byggður bær og kenndur við drauginn og hét á 

Skeljungsstöðum. Hans getur í Sturlungu því þar áði Eyjólfur ofsi með menn sína á leið í 

atförinni að Gissuri jarli á Flugumýri. Þar er Skeljungshellir suður og upp í fjallið enn nú 

sjáanlegur. 

Nú er að segja af Grími að hann gengur heim eftir viðureign þeirra og var hann mjög 

þrekaður. Fögnuðu honum allir og þökkuðu með mörgum fögrum orðum fyrir landhreinsun þá 

er hann gjört hafði. Var það almælt að hans líki mundi ekki uppi í Skagafirði. Segir hann nú 

föður sínum frá ferð sinni til Grænlands og öllum skilmálum þeirra feðga og bað hann nú 

drengilega við verða og kvaðst eiga þeim feðgum líf að launa og allt ágæti, „og mun systir 

mín ekki í betri hendur gefin verða fyrir allra hluta sakir“. Bóndi kvað svo vera skyldi sem þeir 

hefðu um mælt, „og skal dóttir mín fara með Grími fóstbróður þínum til Grænlands því ég veit 

þau muni síðan hér á landi staðnæmast og æxla hér kyn sitt“. Grímur þakkaði honum allan 

drengskap. Var nú bóndadóttir búin úr garði með beztu kostum; fylgdu þeir feðgar henni 

báðir til skips í Blönduósi. Varð þar fagnafundur. Fékk Þorgrímur dóttur sinni fé mikið í gulli 

og silfri og dýrum gripum, en Grími grænlenzka gaf hann nokkra menn til fylgdar. Grími 

gamla á Grænlandi sendi hann og góðar gjafir. Skildust nú allir að í kærleikum. Kvaddi 

Þorgrímur bóndi dóttur sína og hrukku honum föðurlig tár að skilnaði. Rann þá á hagstæður 

byr og lét Grímur í haf með festarkonu sína. Þeir feðgar tóku síðan ferð heimleiðis norður til 

Silfrastaða; var Ingibjörg grænlenzka í för með þeim; var hún hin fegursta mær og 

kvenkostur. Litlu síðar gekk Grímur Þorgrímsson að eiga hana; tókust með þeim ástir góðar. 
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Það fundu menn að Grímur hafði mjög stirðnað í skapi eftir [viðureign] þeirra Skeljungs og 

varð hann lítt hæfur við byggðarmenn; var hann því gjörður suður til Borgarfjarðar. Dvaldi 

hann þar ei lengi og sigldi af landi brott með konu sína Ingibjörgu. Nam hann loks staðar 

austur í Svíþjóð og jók þar kyn sitt. Kom hans afspringur ei til Íslands svo menn viti. Varð 

hann víðfrægur maður af sínum hreystiverkum. 

Það er fróðra manna sögn að Grímur grænlenzki, fóstbróðir hans, hafi eftir dauða föður 

síns flutt sig til Íslands með konu sína Ingibjörgu og búið á norðanverðum Skaga er liggur 

milli Skagafjarðar og Húnaflóa. Hans son var Þorgrímur veðurspár er bjó að Ketu, hans son 

var Gunnar er bjó í Höfnum, hans son var Grímur er þar bjó síðan. Sá Grímur bjó í Höfnum í 

þann tíma er Þorgerður kolka kom af Hornströndum og setti bú að Kolkunesi í trausti Gríms 

bónda í Höfnum. Hennar getur sr. Eyjólfur á Völlum í fornfræðum sem stórmerkiligrar konu 

og bjargvættar og að við andlát hennar hafi skeð teikn mikið, að landskjálfti ógurligur hafi í 

jörðu hlaupið og gjört mikil umbrot á Skaga og víðar. Í þeim landskjálfta hafi bærinn 

Gullbrekka í Nesjum sokkið í jörð niður með fólki og fé. Er þar nú fen mikið er áður var 

bærinn. Var þar sönghús fagurt, og sóttu Nesjamenn þangað tíðir. En síðan var sett 

bænahús í Höfnum sem staðið hefur fram á þessar tíðir. Gjörðust margar sagnir á Skaga um 

þann tíma Grímur bóndi bjó í Höfnum sem ekki koma við þessa sögu... Og ljúkum vér svo 

söguþætti þessum af Grími Skeljungsbana. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=239 
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SILFRASTAÐAFJALL 

SÍMON DALASKÁLD 7219  

Kynjasaga 

Símon Dalaskáld fór um land allt hvert árið eftir annað og seldi ljóðmæli sín; eignaðist hann 

við það talsvert af peningum, en kostaði litlu til, og hugðu menn því, að hann mundi eiga 

talsvert af peningum, en önnur raun varð á, þegar á þurfti að halda. Fyrir nokkrum árum varð 

Símon vitskertur. og átti þá að taka til peninganna, en þá komu þeir engir fram, og varð sú 

niðurstaðan, að Símon fór á hreppinn. Hann hafði þó átt talsverða peninga, eins og menn 

hafði grunað, og hafði hann grafið 600 krónur niður einhvern staðar í Silfrastaðafjalli í 

Skagafirði, en fann þær ekki aftur, þegar hann ætlaði að taka til þeirra. Einu sinni sást hann 

ganga þrjá daga samfleytt fram og aftur um sama blettinn í fjallinu, og var hann þá að leita að 

peningum sínum. Símon var einhver hinn síðasti maður hér á landi, sem grafið hefur peninga 

í jörðu, svo sögur fari af. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8120 
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FREMRI KOT 

FERÐ JÓNS BLINDA YFIR ÖXNADALSHEIÐI, NÚMERSLAUS 

Draugasaga 

Þegar ég fyrst korn í Skagafjörð 1856, bjó maður sá, sem Pétur hét, á Fremri-Kotum í 

Norðurárdal. Hann var þá hniginn á efri ár og hugði ég hann geðstirðan og leiðinlegan í 

umgengni í fyrstu, en bráðlega breytti ég um skoðun og varð hann einna bezti kunningi minn 

þar um slóðir; var hann maður vinfastur og tryggur þeim, er hann tók því við. Var ég oft á ferð 

norður um Öxnadalsheiði og kom þá ávallt við á Kotum. Eftir það er við Pétur höfðum kynnzt 

nokkuð, varaði hann mig við því, ef ég hreppti illt veður á heiðinni og hefði ekki sem beztan 

fylgdarmann, að villast ekki fram á svokallaðan Kaldbaksdal, sem væri á norðanverðri 

heiðinni og lægi til suðurs. Sagði hann mér, að margir þeir, sem um heiðna hefðu farið í 

dimmu, hefðu lent frammi í dalnum og orðið Villtir. Vakti þessi viðvörun Péturs talsverða 

forvitni hjá mér og þegar ég hafði látið hana í ljósi, sagði hann mér sögu þessa: 

 Snemma á átjándu öld bjó á Fremri-Kotum bóndi, sem Guðmundur hér; hann var 

maður mikill fyrir sér og aflrammur, fégjarn og fláráður og grunaður var hann um ýmsa 

óknytti, þótt ekki kæmist hann undir manna hendur, svo að menn víti. Það var eitt sinn, að 

þangað kom maður af Austfjörðum á leið til Ísafjarðar og baðst gistingar. Sagði hann bónda 

allt um sínar ferðir og það með, að hann færi vestur til að sækja erfðafé sitt og annarra; 

mundi það nema þrem hundruðum dala, sem var eigi alllítið fé í þá daga. Guðmundur veitti 

ferðamanni þessum góðan beinn og bauð honum að koma við hjá sér á austurleiðinni; tók 

maðurinn því þakksamlega. Leið svo og beið, þangað til hann kom aftur að vestan. Gisti 

hann þá enn á Kotum og hafði með sér fjárhlut sinn. Þegar hann lagði af stað morguninn 

eftir, var veður hið bezta og hélzt það allan daginn. Maður þessi hefur aldrei komið fram 

síðan. Út af hvarfi hans var gerður allmikill rekstur af ættingjum hans eystra. Varð ferill hans 

rakinn að Kotum á austurleið og að hann hefði lagt þaðan á heiðina í góðu veðri, en lengra 

varð ekki komizt. Var Guðmundi og hyski hans stefnt fyrir sýslumann og það krafið sagna, en 

það kom fyrir ekki; þóttist hvorki Guðmundur né hjú hans geta gefið neina vitneskju um hvarf 

Austfirðingsins. En vinnukona, sem verið hafði á Kotum, þegar þetta gerðist, og þá var komin 

úr vist þaðan í annan stað, staðhæfði að Guðmundur hefði veitt manninum eftirför og ekki 

komið heim fyrr en um kvöldið. Þótt þessum framburði væri haldið fast að Guðmundi, lét 

hann engan bilbug á sér finna og varð svo málið niður að falla. Upp frá þessu fór mönnum að 

verða mjög villugjarnt á heiðinni undan mynninu á Kaldbaksdal. Þóttust þeir sjá þar svipi, 

sem villtu þá og leiddu afvega. Seint á átjándu öld urðu þar úti systkini tvö og fundust síðar 

dauð frammi í dalnum. „Þú heldur ef til vill, að ég sé að gera að gamni mínu, þegar ég tala 

um svipi þessa," mælti Pétur að lokum, „en svo er ekki, því ég hef séð þá sjálfur." 

 Seint á góu 1857 átti ég leið frá heimili mínu á Ökrum í Skagafirði norður á Akureyri. 

Réð ég til fylgdar með mér unglingspilt fóthvatan, sem Oddur hét Gíslason frá Litlabæ. Hann 

hafði að vísu aldrei farið þessa leið, en ég treysti honum manna bezt að fylgja mér eftir, því 

að ég vildi hvata ferðinni sem mest ég mátti, til þess að geta verið kominn heim fyrir páska. 

Við urðum samferða ýmsum mönnum á norðurleið og komumst eftir tveggja daga ferð til 

Akureyrar. Við höfðum nokkra viðdvöl á Akureyri, en þegar erindum mínum var lokið, héldum 

við af stað heimleiðis og náðum að Steinsstöðum í Öxnadal um kvöldið. Bjó þar þá Tómas 

Ásmundsson, hinn mesti gestrisnismaður, drengur góður og vinur minn. Allt frá því er við 

fórum að heiman hafði veður verið hið ákjósanlegasta og rifahjarn. Þegar ég kom út á hlaðið 

morguninn eftir, brá mér í brún, því að þá var komin svælings norðanhríð; varð mér því ver 

við þetta þar sem ég ætlaði að ná heim til mín um kvöldið. Vildi Tómas ekki sleppa okkur af 
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stað og kvað heiðina ófæra, en hvergi hey að fá framar í dalnum, því að allir væru að þrotum 

komnir og sumir heylausir með öllu; auk þess mundi færðin versna, þegar á daginn liði og 

snjónum kyngdi niður. Ég gat þó ekki fellt mig við að taka vinsamlegu boði Tómasar, heldur 

hélt af stað i því trausti, að ég mundi fá fylgd. Átti ég að kunningjum Jónas á 

Varmavatnshólum og Egil í Bakkaseli og bjóst við að þeir mundu hjálpa mér, ef á lægi. Gekk 

okkur klaklaust fram dalinn að Varmavatnshólum og hittum Jónas. Bað ég hann um fylgd 

vestur yfir Giljareitina á heiðinni, því að úr því að þangað væri kornið bjóst ég við að 

vandalaust væri að rata vestur af. Jónas þvertók fyrir að leggja á heiðina í slíku veðri, enda 

væri það óðs manns æði. Bað ég hann þá gistingar og var það velkomið, en hestinn kvaðst 

hann ekki geta hýst, því að hey hefði hann engin; atyrti hann mig fyrir að hafa farið frá 

Steinsstöðum, þar sem nóg væru hey, en frammi í dalnum hvergi strá að fá; heiðina væri 

ekki viðlit að fara; væru til sín komnir tveir menn, sem biðu betra veðurs og aðrir tveir væru á 

Gili, sem er bær skammt þaðan. Mér þóttu þetta illar fréttir, en réð þó af að halda áfram í 

Bakkasel til Egil og vita, hvað hann legði til málanna. Komum við að Bakkaseli fyrir hádegi. 

Egill bóndi var heljarmenni að burðum, þótti fégjarn og ýmsir voru það, sem ekki báru honum 

góða sögu í viðskiptum og öðru; kemur það ekki þessu máli við. Baðst ég fylgdar af Agli 

vestur yfir, en hann neitaði þverlega og kvað heiðina alófæra vegna snjóþyngsla og 

dimmviðris. Baðst ég þá gistingar og heimilaði hann mér kofana, en kvaðst þó engan mat 

hafa handa gestum; væri hann bjargarlaus fyrir sig og hyski sitt og alveg heylaus; hefði hann 

þegar rekið burtu allan fénað sinn nema fjórar geitur. Var ekki annars kostur en að gera sér 

þetta að góðu, úr því sem komið var. Vísaði Egill okkur á húskofa fyrir hestinn, en þegar 

þangað korn, var hann fullur af snjó og gaddi og engri skepnu þar vært að vera. Engar aðrar 

dyr voru gripgengar, nema bæjardyrnar, en þær voru svo mjóar, að tvísýnt var að hesturinn 

gæti snúið sér við í þeim; þó var hætt á það og honum hleypt þar inn með hnakknum. Þótt 

bæjardyr þessar væru nær því hrundar saman, lágar og leiðinlegar, voru þær þó það eina af 

bæjarhúsunum, sem nokkur slægur var í. Baðstofan var lág, dimm og daunill; tveir gluggar 

voru á henni, annar á austurhlið með tveim rúðum í, en hinn á vesturhlið; hinn síðarnefndi var 

skjágluggi eða líknarbelgur þaninn í gjarðarbrot. Rúmbæli voru fyrir öðrum stafni og sat þar 

Helga fylgikona Egils með tvö Ungbörn, en eiginkona hans hafði þá slitið sambúð við hann. 

Okkur var vísað á rúmflet, er þar var til hliðar, en af því að við höfðum heyrt þess getið, að 

flestur kvikfénaður Egils væri í bælunum, tókum við okkur sæti á bálki, sem hlaðið hafði verið 

undir rúmspækjur, er nú var að mestu búið að brenna. Lagðist ég upp á bálkinn og tók upp 

úrið; sagði Oddur þá að klukkan væri tólf. Lágum við þarna stundarkorn; var Egill hinn kátasti 

og skeggræddi við okkur um alla heima og geima. Þreif hann þá allt í einu til skjágluggans og 

ýtti honum út á þekjuna, svo að Oddur sá út. Sá þá yfir þveran dalinn og nokkuð til sólar. 

Sagði hann mér, hver breyting væri á orðin um veðrið og vildi ég þá leggja af stað í 

skyndingu, en Egill latti þess mjög; kvað hann þetta vera aðeins stundar upprof, en svo 

mundi hríðin skella yfir aftur. Ég var samt sem áður ófáanlegur til að halda kyrru fyrir, enda 

þóttu okkur Oddi húsakynnin miður vistleg. Flýttum við okkur að ná hestinum út og gekk það 

ekki sem greiðlegast. Síðan lögðum við af stað.  

 Jafnskjótt sem við komum upp að Lurkasteini, þóttist Oddur sjá þess merki að veðrið 

mundi harðna, en þótt ekki væri fýsilegt að gista á heiðinni, kusum við heldur þann kostinn en 

að hírast í hreysinu í Bakkaseli. Þegar við komum upp á Efstahjalla, var aftur komin stórhríð 

og ófærð. Talaði Oddur þá um að hann mundi ekki rata í svo mikilli dimmu, enda sæi hann 

naumast niður fyrir fæturna á sér. Hesturinn, sem ég reið, var afar þrekmikill, bezti reiðhestur 

og vegviss. Það hafði oft borið við áður, að ég var einn á ferð í slæmu veðri, en ef heim var 

að sækja, var ég vanur að láta hestinn ráða og skilaði hann mér ávallt ó- skemmdum. Tók ég 

það því til bragðs að fara af baki, létta nokkuð af mér fötum og reyna að reka Rauð í þá átt, 
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er hann vildi fara. Bjóst ég við að hann vildi snúa við, en svo var ekki, heldur hélt hann í 

veðrið, sem farið var að blása við og við á móti, en stundum á hlið, eftir því sem stóð i 

fjallaskörðin. Rauður var nú sporadrjúgur, en ég hélt mér við hann aftan við hnakkinn og gekk 

meðfram lendinni; náði snjórinn mér allajafna í hné og átti Oddur fullt í fangi að fylgja okkur 

eftir. Hafði hann orð á því, að ekki væri vert að við svituðum okkur mjög mikið, ef við skyldum 

neyðast til að liggja úti, en Rauður fór ekki að því. Þegar þessu hafði farið fram um hríð, sá 

Oddur gangandi mann skammt á undan okkur, en nokkuð til suðurs; sagði hann, að við 

hlytum að vera að villast, því að maður þessi stefni nokkuð aðra leið en við; væri ráðlegast 

að nálgast hann, ef þess væri kostur. Ég kvað nei við þessu; skyldum við láta manninn eiga 

sig, en treysta því að Rauður rataði. Fór hesturinn að frýsa og líta í áttina til mannsins, en 

breytti þó í engu stefnu sinni. Oddur vildi samt sem áður beygja úr leið á eftir manninum; sæi 

hann hann glöggt, enda gæfi Rauður honum auga við og við. Þá spurði ég Odd hvernig hann 

gæti séð mann í nokkurri fjarlægð, þegar hann segði sjálfur hríðina svo dimma, að hann 

naumast sæi ofan fyrir fæturna á sér. Varð honum þá svarafátt. „Líklega lofar þú mér þá að 

kalla í manninn, því að ég hef góðan tóm," sagði Oddur. Lofaði ég honum það. Kallaði Oddur 

til mannsins, en hann gegndi engu; kallaði Oddur þá öðru og þriðja sinni svo hátt sem hann 

gat, en það fór á sömu leið. Benti ég honum þá á að bezt væri að láta náunga þennan 

afskiptalausan, enda mundi hann sjálfsagt vera heyrnardaufur. Héldum við svo áfram nokkra 

hríð og stytti þá upp mesta kafaldið, svo að sá til sólar. Sagði Oddur þá að við værum komnir 

vestur fyrir Kaldbaksdal og sæi sæmilega til fjalla. Spurði ég hann eftir manninum, en hann 

kvað hann þá vera horfinn. Batnaði nú færðin eftir því sem vestar dró og sást von bráðar til 

fjalla í Skagafirði. Rénaði hríðin upp úr því og taldi ég okkur þá úr allri hættu. Komum við að 

Kotum klukkan átta um kvöldið. Var okkur vel fagnað að vanda og 

gistum þar um nóttina. Furðuðu sig allir á því að ég, blindur maðurinn. skyldi komast yfir 

heiðina í því veðri og hafa ekki aðra fylgd en ókunnugan unglingspilt. Oddur spurði, hvort 

nokkur hefði komið á undan okkur, en svo var ekki. „Hann hefur þá orðið úti," sagði Oddur. 

„Hann á vanda til þess," svaraði ég; minntist ég sögu þeirrar, er Pétur hafði sagt mér. 

 Morguninn eftir komu tveir af mönnum þeim, sem verið höfðu á Gili og 

Varmavatnshólum, þegar við fórum þar fram hjá. Höfðu þeir lagt af stað um það leyti, sem við 

fórum frá Bakkaseli. Allir höfðu þeir borið þungar byrðar, en þessir tveir komu baggalausir og 

sögðu sínar farir ekki sléttar. Þegar þeir komu vestur á heiðina, höfðu þeir allir séð mann á 

undan sér, talið það víst, að þar væri annarhvor okkar Odds á ferð og elt manninn, þangað til 

þeir voru orðnir svo uppgefnir, að þeir urðu að leggjast fyrir. Hafði veðrið birt upp um nóttina, 

svo að þeir þekktu, hvar þeir voru komnir. Þessir tveir flýttu sér þá vestur af heiðinni til þess 

að leita hjálpar félögum sínum, sem lágu enn kaldir og örmagna norður á Kaldbaksdal. Báðu 

þeir bónda um hesta og mannhjálp svo fljótt sem auðið væri og var undinn að því bráður 

bugur. Við Oddur héldum heim um daginn og gerðist ekkert sögulegt í þeirri ferð. 

 Ég frétti síðar að menn þeir, sem úti höfðu legið á heiðinni, hefðu ekki verið kalnir til 

muna, en þó mjög illa til reika, er þeir komu til bæja. Ekkert spurðist meira til manns þess, 

sem sózt hafði í hríðinni, enda var þess eigi að vænta. Hann sést aðeins norðan til á heiðinni, 

og þá í illum veðrum. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=5624 

 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja. 10 bindi (Reykjavík, Bókaútgáfan 
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KRÁKUGERÐI 

GALDRA-LOFTUR 6920 

Galdrasaga 

Það er sagt, að Galdra-Loftur væri Gunnarsson, ættaður úr Breiðafjarðareyjum. Hann var 

fóstursonur Þormóðs í Gvendareyjum, og mun hann hafa komið honum í skóla á Hólum. Þar 

var þá Steinn biskup (1711-39). Loftur var lítill vexti og lítill fyrir sér, en ertinn var hann og illur 

í skapi. Hann tók og skjótt að stunda fjölkynngi. 

 Það var siður Lofts að sitja á kvöldin hjá skólasveini einum, er var minna máttar en 

hann sjálfur, og klípa hann. Þá var Jón Gunnlaugsson í skóla, er síðar var prestur til 

Reynistaðar (Ý 1780). Jón var maður allknár, og kom svo, að piltur sá, er Loftur kleip, sagði 

honum frá því, hve Loftur byggi illa við sig. Jón bauð honum þá að hafa sætaskipti við sig, og 

þá pilturinn það. Þá er Loftur varð þess var, að jón var kominn í sæti piltsins, þorði hann ekki 

að fást við hann, en Jón kleip Loft til hefnda fyrir piltinn. Út úr þessu fékk Loftur hatur á Jóni 

og hugði til hefnda við hann. Jón var ættaður frá Krákugerði í Norðurárdal. Um veturinn fyrir 

jól bjóst hann til heimferðar, því að það var siður í Hólaskóla, að allir piltar, er heim gátu 

komizt, fóru heim um jólin, en skyldu vera komnir aftur fyrir Knútsdag. Jón ætlaði að ganga 

fram úr Hjaltadal og svo til Norðurárdals að fjallabaki og fór fram að Reykjum, fremsta bæ í 

Hjaltadal, Þorláksmessukvöld. Morguninn eftir lagði hann á fjallið, en þá er hann hafði 

skammt farið, brast á blindhríð. Jón villtist ofan undir Reyki aftur, en með því að hann var 

kappsmaður, þótti honum óvirðing að því að hverfa aftur og löðurmannlegt að komast ekki 

yfir fjallið; lagði hann því aftur á fjallið, en villtist enn meira en áður, og kom þar, að hann fór 

að kala. Jón hafði þykka leðurskó á fótum, en hann hafði vært sig, svo að allt klambraði; skar 

hann því skóinn af öðrum fæti sér, en þá er hann ætlaði að skera skóinn af hinum fætinum, 

var því líkast sem hnífnum væri kippt úr hendi honum ofan í snjóinn, og gat hann ekki fundið 

hann aftur. Jón missti síðan mikið af þeim fætinum, en lítið af hinum. Hann átti harða og 

langa útivist á fjallinu, en komst þó að Krákugerði að viku liðinni og lá þar nálega allan 

veturinn. Hann varð að vísu græddur, en gekk jafnan haltur síðan. Hríð þessi var eignuð 

fjölkynngi Lofts. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7821 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), II 196-199. 

 

ORMUR Í KRÁKUGERÐI 6817  

Kynjasaga 

Ormur hér maður Steinsson, er bjó í Krákugerði í Norðurárdal í Skagafjarðarsýslu um það 

leyti, sem Eiríkur Bjarnason bjó i Djúpadal. Faðir hans reiddi hann til skírnar í lognfönn mikilli, 

en svo bar til, að hann þurfti að Iaga reiðtygi sín, og missti hann þá reifastrangann ofan í 

fönnina. „Hvað varð af bölvuðum Orminum?" sagði hann þá, en þá er hann hafði fundið aftur 

reifastrangann, mælti hann: „Þú skalt líka heita Ormur," - og það varð. Ormur var tvíkvæntur, 

og hét fyrri kona hans Guðrún. Ein dóttir þeirra var Guðfinna, móðir Bóka-Bjarna. Síðan fékk 

Ormur konu þeirrar, er Helga hét. Þá er hann reið til festa við hana, greip hann hnappheldu, 

fékk henni hann í höndina og mælti: „Svo er keyrið sem kvendinu heyrir." Ormur bjó  allan 
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búskap sinn í Krákugerði og varð maður gamall. Hann var allvel fjáður, og er erindi þetta um 

hann í bæjarvísum: 

Í Krákugerði kulsælt er, 

kemur þar austanstormur. 

Samt eru fínir sauðirnir, 

sem á karlinn Ormur. 

 

Ormur átti tuttugu börn, og er margt manna af honum komið. Svo var Ormur skyggn, að hann 

sá fyrir hverja jólanótt, hverjir mundu andast í Silfrastaðasókn til næstu jólanætur; taldi hann 

þá upp fyrir kunningjum sínum, svo að lítið bar á, og brást þetta aldrei. Seinasta árið, sem 

Ormur lifði, kvaðst hann hafa séð jólanóttina, hverjir yrðu grafnir í kirkjugarðinum næsta ár, 

og og þekkti hann þá alla nema einn, ef það væri þá ekki hann sjálfur, - og það varð. 

 Einn vetur komu tveir menn að norðan og sögðust vera úr Kræklingahlíð,  en ýmist 

sögðu þeir um erindi sín. Þeir fóru ofan Blönduhlíð og gistu að Stóru-Ökrum. Aðra nótt gistu 

þeir hjá Eiríki bónda í Djúpadal, en voru farnir áður en fólk kom á fætur. Þaðan fóru þau fram 

í Dalsdal, tóku nálægt hundraði sauða, er Eiríkur átti, og ráku þá fram úr Dalsdalsbotni ofan á 

Fylsmýrar gegnt Kleifum. Þaðan ráku þeir þá ofan Flesjudal fyrir sunnan Fremri Kot. Því 

næst fóru þeir með þá fram fyrir Valagilsá og fram á Landið. Þar bældu þeir sauðina, en 

gengu yfir til Krákugerðis og beiddu Orm gistingar. Þeir fengu hana, og grunaði Ormur þá 

ekki um kvöldið, en komnir voru gestirnir á burt, áður en dagaði. Ormur vaknaði fyrstur og 

saknaði þeirra; kom honum þá til hugar, að næturgestirnir hefðu verið þjófar, og hugði hann 

þegar að, hvort þeir hefðu stolið þar nokkru; saknaði hann þá fjögurra magála úr eldhúsi. 

Ormur veitti nú gestunum eftirför, og fylgdi honum fjárhundur góður. Sá hann það til þeirra, 

að þeir höfðu rekið saman sauði marga og ætluðu að reka þá norður Öxnadalsheiði. Ormur 

náði þeim í heiðarsporðinum. Hann vísaði hundi sínum fyrir sauðina, og elti hann þá þegar 

ofan eftir aftur úr höndum mannanna, en Ormur hljóp að þeim, kallaði þá þjófa og hét að láta 

elta þá og grípa þá, ef þeir skiluðu sér ekki aftur magálunum.  Ekki þorðu þeir að ráðast á 

Orm, enda hafði hann staf mikinn í hendi sér, en hundurinn kom skjótt aftur, og sagði Ormur 

svo seinna, að hann hefði átt alls kostar við þá með tilstyrk hundsins, sem lét mjög 

grimmlega. Mennirnir urðu nú mjög hræddir, báðu Orm griða og skiluðu honum aftur 

magálunum. Þjófarnir, sem sumir halda að hafi verið útilegumenn, fóru nú leiðar sinnar, en 

Ormur rak sauðina ofan að Djúpadal deginum eftir, og má ætla, að Eiríkur launaði honum vel 

starfa þennan. 
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REIMLEIKI Í HÁLFDÁNARTUNGUM 6657  

Draugasaga 

Nálægt 1830 bjó bóndi nokkur í Hálfdanartungum í Norðurárdal í Skagafirði. Hann átti 

gráskjóttan fola, bezta hestefni. Um þessar mundir voru Skagfirðingar vanir að fara norður á 

Strandir til skreiðarkaupa. Svo gerði Hálfdanartungubóndinn og skipti ávallt við sama mann. 

Eitt skipti, er hann fór vestur, hafði hann Gráskjóna með sér. Strandamaður falaði folann af 

bónda, en við það var ekki komandi. Hann sótti málið þeim mun fastara, en bóndi 
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þverneitaði. Loksins varð Strandamaður reiður og sagði, að ekki væri vist, að Gtáskjóni yrði 

honum nein heillaþúfa, en bóndi lét orð hans eins og vindum eyrun þjóta; hélt hann nú 

heimleiðis og skildi við kaupunaut sinn í styttingi. 

 Nú bar ekkert til tíðinda fram undir jól. Þá drapst Gráskjóni, og lét bóndi dysja hann, 

því að þá var það ekki orðinn siður að eta hrossaket. Skjótt tók að bera á því, að folinn lá ekki 

kyrr, og gekk hann mjög aftur. Stundum heyrðist hann hneggja afar hátt úti á hlaði, en 

stundum traðkaði hann upp um bæinn, svo að brakaði í hverju tré. Auk þess ætlaði hann 

alveg að æru hestana í Hálfdanartungum og gerði ýmsan annan óskunda. Bónda þótti þetta 

leitt, og tók hann það til bragðs að fá Níels skálda til þess að koma Gráskjóna fyrir, því að 

hann þótti bæði fjölkunnugur og var ákvæðaskáld. Níels kom að Hálfdanartungum, og sló 

bóndi upp fyrir honum stórveizlu. Að því búnu fór Níels að eiga við drauginn, en komst að 

þeirri niðurstöðu, að hann væri svo magnaður, að hann gæti ekki komið honum fyrir. Þó gat 

hann búið svo um hnútana, að bónda væri óhætt, ef hann færi aldrei lengra en svo frá 

bænum, að hann sæi hann. 

 Bóndi gætti vandlega fyrirmæla Níelsar, og bar ekkert á draugnum um hríð. Eitt kvöld 

um vorið vaknar bóndi við það, að hestar hans eru komnir heim undir bæ. Hann fer úr og 

rekur þá til fjalls, en þá er hann var nýlagztur fyrir aftur, heyrði hann, að hestarnir voru komnir 

heim aftur. Bóndi fór aftur á fætur og rak hestana lengra upp eftir en áður, en gætti þess 

vandlega að fara ekki í hvarf frá bænum. Hann fór svo heim aftur og lagði sig fyrir, og var þá 

komið undir morgun. Ekki hafði hann lengi legið, er hann varð þess vísari, að hestarnir voru 

enn komnir heim og sumir upp á bæinn. Bóndi fór á fætur í þriðja skipti og ætlaði að reka 

hestana ofan fyrir Norðurá, en svo er landslagi háttað, að hvammur er við ána, og lenti bóndi 

í honum með hestana. Úr hvammi þessum sér ekki bæinn í Hálfdanartungum. Jafnskjótt og 

bóndi var kominn ofan í hvamminn, kom Gráskjóni fram úr hestunum og réðst á bónda. Hann 

gjörði bæði að bíta og slá, enda fóru svo leikar, að hann drap bónda, og fannst lík hans þar í 

hvamminum um morguninn illa út leikið. 

Eftir þetta gekk Gráskjóni svo mjög aftur, að fólkið í Hálfdanartungum hélzt ekki við og 

stökk á burt; hefur þar aldrei verið byggt ból síðan. Þá fór Gráskjóni að gera ýmsan óskunda 

ofan um Norðurárdalinn og Blönduhlíðina, og lá við, að sveitin eyddist. Sveitarmenn sáu, að 

svo búið mátti ekki standa, og fengu galdramann einn að vestan til þess að koma Gráskjóna 

fyrir. Ás er skammt frá Hálfdanartungum og fen hinum megin við ásinn. Galdramaðurinn gat 

ekki komið Gráskjóna fyrir að fullu, en hann gat bundið hann við stein í feninu, og mælti hann 

svo fyrir, að hann skyldi vera þar, þar til jaxlarnir úr sér væru fúnir. Eftir þetta hefur Gráskjóni 

oft sézt í feninu, og hefur hann ávallt verið að snúa sér í kringum steininn. Einkum birtist 

hann á undan vondu veðri. 

 Nokkru eftir það er HáIfdánartungur lögðust í eyði, var reistur þar kofi til skjóls fyrir 

gangnamenn á haustum, en þeim þótti óvistlegt þar og ónæðissamt, því að þeir urðu varir 

þar við ýmsan reimleika, og oft var svo sem margir menn riðu kringum kofann á harðaspretti. 
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FRÁ ÞJÓÐVEGI Í NORÐURÁRDAL INN Í AUSTURDAL 

EGILSDALUR 

ÚTILEGUMANNSÖGUR: MISLEGT VARÐANDI ÚTILEGUMENN: MÓHOSÓTTI 

HUNDURINN 

Óvættasaga 

Sigurður Björnsson hét bóndi, er lengi bjó í Hleiðargarði i Eyjafirði um og eftir miðja 18. öld. 

Honum var send sending sú, er nefnd var Hleiðargarðsskotta og lengi hefur fræg verið. 

Sigurður gat þó varizt ásóknum Skottu, enda var hann kjarkmaður og talinn vera 

fjölkunnugur. 

 Svo er sagt, að á yngri árum hafi Sigurður verið svo frábær göngugarpur, að fáir væru 

hans jafningjar. Einhverju sinni hafði hann gengið á einum degi frá Hleiðargarði að Hólum i 

Hjaltadal, en leið þessi er nú aldrei gengin á skemmri tíma en tveim dögum. Sjálfsagt hefur 

Sigurður farið stytztu leið: yfir Kamb vestur í Öxnadal, síðan Auðnaháls og þá Hjaltadalsheiði; 

en ekki var hann þjakaðri en svo eftir gönguna, að hann gekk heim til sín sömu leið daginn 

eftir. 

 Sá var siður Sigurðar á haustum, eftir það er almenn fjallskil voru afstaðin, að hann 

fór í fjárleitir inn á Öræfi. Var hann þá oftast einn í förum, því að fáa fýsti að fara í slíkar ferðir, 

þegar vetur var í nánd en allra veðra von. Kom það eigi sjaldan fyrir, að á komu hríðar og 

dimmvíðri, svo að Sigurður varð að liggja úti svo dægrum skipti. Þegar svo bar undir, var 

hann einatt talinn af, en ætíð skilaði hann sér aftur til byggða og þökkuðu margir það 

fjölkynngi hans, hve vel hann rataði úr slíkum svaðilförum. Það ýtti og undir þá trú manna, að 

hann var mjög fundvís á fé og kom oftar með margt en fátt úr eftirleitum sínum. Þó fór svo að 

lokum, að hann lagði ferðir þessar algerlega niður; mun það meðfram hafa verið sakir þess, 

að menn löttu hann mjög og kváðu ferðir þessar óvarlegar; en sú var aðalástæðan, að hann 

komst í krappan dans í síðustu leitarferð sinni. 

 Eitthvert haust réðst Sigurður til ferðar, eins og hann var vanur; var þá áliðið hausts 

og komið undir Veturnætur. Gekk hann fram úr dal þeim, er skerst upp og fram frá 

Hleiðargarði og Gílsárdalur heitir. Veður var gott og gangfæri hið bezta. Gekk hann langa 

hríð og varð ekki kinda var. Þegar líða tók á daginn, fór að skyggja í lofti og leið eigi á löngu 

áður en yfir skall þoka svo þykk, að varla sá handaskil. Ætlaði Sigurður þá að snúa aftur, en 

villtist brátt og vissi ekki, hvað hann fór. Gekk hann þannig langa hríð, þar til er hann fann að 

halla tók undan fæti, og skömmu síðar létti þokunni nokkuð. Sá hann þá að hann var staddur 

í dalbotni, sem hann kannaðist ekki við; var þar hraun mikið og illt yfirferðar. Litaðist hann nú 

um nánar og sá þá skammt frá sér tvö lömb, grá að lit; gekk hann til þeirra og hugði að þeim 

og sá að þau voru bæði úr Eyjafirði. Hugðist hann nú halda heimleiðis með lömbin, en í þeim 

svifum barst að vitum hans megn reykjarþefur, líkastur því sem viði væri brennt. Þótti honum 

þetta undarlegt og fór því að gefa nánari gætur að umhverfinu. Sá hann þá reykiareim leggja 

upp úr hrauninu á nokkrum stöðum og í sömu svipan varð hann var við hund móhosóttan, 

ákaflega mikinn og grimmdarlegan; var hundur þessi spölkorn í burtu og stefndi í áttina til 

hans. Sigurði þótti ekki ráðlegt að biða seppa, heldur tók hann á rás sem mest hann mátti 

upp úr dalbotninum. Sá hann að hundurinn elti hann, en veittist eftirförin erfið í hrauninu. Hélt 

Sigurður áfram hlaupunum allt hvað af tók, og svo sagði hann frá síðar, að þá hefði hann hert 

mest að sér á ævi sinni; vissi hann af hundinum á eftir sér nokkra stund, og köll og eggjanir 

þóttist hann heyra á eftir sér, þegar hann fór upp úr dalnum. Lét hann svo ganga langa hríð, 

að hann linnti ekki á sprettinum. Komst hann um síðir niður í dal einn. Birti þá upp þokuna að 
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fullu og þekkti hann sig þar; var hann kominn í afrétt þann, er Djúpidalur heitir, og er þá 

skammt til bæja. Komst hann þangað við illan leik, nær dauða en lífi, og rann blóð af vitum 

hans. Daginn eftir var honum fylgt heim á hesti. Lagðist hann þegar í rekkju með áköfum 

blóðspýtingi, lá lengi vetrar og náði sér aldrei að fullu eftir hlaupin; var hann líka kominn af 

léttasta skeiði, er hann fór ferð þessa. 

 Eftir það er Sigurður var hress orðinn eftir fjallaferðina, tók hann við fjárgeymslu, og 

leið svo fram um hríð. Dóttur átti hann uppkomna, er Þorbjörg hét; stóð hún fyrir búi með 

föður sínum, því að Sigurður var ekkjumaður; hafði hún öll innanbæjarverk á hendi. Sigurður 

fór hvern morgun snemma á fætur til gegninga, og fór Þorbjörg vanalega fram til sinna verka 

um sama leyti. Eitt kvöld hafði Sigurður orð á því við dóttur sína, að ekki mundi hann fara 

snemma á fætur morguninn eftir, því að í nótt yrði einhver sá á ferðinni, er fús væri á að hitta 

hann einsamlan; þó taldi hann henni óhætt að klæðast í sama mund og vant væri og gegna 

störfum sínum, en óþarft væri að hún opnaði bæinn, þótt hún yrði einhvers vör. Morguninn 

eftir lá Sigurður kyrr í rúmi sínu, en Þorbjörg klæddist og gekk fram til búverka. Heyrði hún 

þá, að rjálað var við bæjarhurðina; taldi hún lítilsvert um það, sem karl faðir hennar hafði 

skrafað kvöldinu áður, opnaði bæjarhurðina og leit út. Sá hún þá á hlaðinu móhosóttan hund, 

svo mikinn og illilegan, að hún þóttist engan slíkan séð hafa, en eigi varð hún manna vör. 

Skellti hún bæjarhurðinni í lás hið skjótasta og gekk til baðstofu. Var þá faðir hennar 

vaknaður og hinn kátasti. Sagði Þorbjörg, hvað fyrir sig hefði borið, en Sigurður bað hana 

vera óhrædda við seppa, því að ekki mundi hann ónáða þau framar; kvaðst hann hafa fyrir 

því séð um nóttina, að hvorki þeim né öðrum yrði mein að Hosa eða húsbændum hans. Varð 

það og að sönnu, því að aldrei varð hans vart upp frá því. 

 Margar getur hafa verið að því leiddar, hvar dalur sá muni vera, sem Sigurður kom í 

og hvaða leið hann muni hafa hlaupið, er hann komst til byggða. Sagði hann svo frá, að á 

hlaupunum hefði hann eitt sinn farið í gegnum breiðu mikla af svörtum bútum. Hafði hann 

gripið einn þeirra og stungið í vasa sinn. Búturinn reyndist vera surtarbrandur; var hann lengi 

síðan til í Hleiðargarði, og eru fá ár síðan honum var brennt. En aldrei hefur 

surtarbrandsbreiðan mikla fundizt. Sumir hafa getið þess til, að dalurinn muni vera fram af 

Egilsdal svonefndum; liggur hann upp frá Egilsá í Skagafirði og er afar langur. Svo herma 

gamlar sagnir, að á þeim slóðum hafi áður hafzt við útilegumenn, og hafi ósjaldan orðið 

þeirra vart. Sagt er að maður nokkur skagfirzkur hafi einhverju sinni farið í eftirleit fram eftir 

Egilsdal. Hafði hann villzt lengi og legið úti, en komizt að lokum við illan leik til bæja. Voru þá 

föt hans rifin og tætt, en hann sjálfur blár og blóðugur. Eigi vildi hann segja frá tíðindum úr 

ferð sinni, en talið var líklegt, að hann hefði lent hjá útilegumönnum og gengið af þeim 

dauðum eða á annan hátt komizt úr höndum þeirra. Eitt sinn þegar hann var spurður um 

þetta efni, svaraði hann með vísu þessari: 

Mæðu stranga hryðjan hraust 

hyggju stangar salinn; 

ei mig langar annað haust 

Egils- ganga -dalinn. 

Svo hafði Sigurður sjálfur sagt, að á þeim stöðvum mundi hann hafa verið staddur, er hann 

varð hundsins var. 
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GILSBAKKI 

FRÁ ÁBÆJARSKOTTU: SKOTTA TEKUR HVOLP Í FÓSTUR 

Draugasaga 

Veturinn 1875-76 gekk hundafár mikið um Skagafjörð, og urðu mörg heimili hundlaus. Þá bjó 

á Gilsbakka í Austurdal Jón skáld Jónsson og Valgerður Guðmundsdóttir. Son áttu þau, er 

Gestur heitir, og var hann tíu ára gamall, þegar þetta var. Hundafárið barst að Gilsbakka, svo 

sem á alla aðra bæi þar i grennd, og drapst fjárhundurinn þar undir vorið. Olli það miklum 

örðugleikum, því að smölun og fjárgæzla er þar í erfiðara lagi, enda er þar beitt til fjalls. Var 

því fenginn hvolpur eins fljótt og kostur var á. Hann var svartur að lit, með hvíta bringu og 

hvítar lappir upp á hné, og var því kallaður Lappi; var hann bráðþroska og fjörmikill og gerðist 

fylgispakur vinnumanninum. 

 Svo bar við snemma vors, að vinnumaðurinn þurfti að skreppa einhverra erinda suður 

að Merkigili, sem er næsti bær við Gilsbakka, en sú bæjarleið er löng og seinfarin, einkum í 

vorleysingum, því að á henni eru vondar torfærur, sérstaklega Merkigilið og lækur nokkur, 

sem er illfær í leysingum. Þótti vinnumanni Lappi vera of ungur og óharðnaður til að fylgja sér 

yfir lækina og lét því loka hann inni. Góðri stundu eftir það er hann var farinn, slapp þó 

hvolpurinn einhvern veginn út, þefaði upp slóð vinnumannsins og var horfinn á eftir honum, 

áður en eftir því var tekið. Sást hvolpurinn aldrei eftir það, og var talið víst, að hann hefði 

farizt i öðrum hvorum læknum. 

 Þegar leið að fráfærum um vorið, langaði Gest til að fara í lambareksturinn, og var 

það í fyrsta sinn, sem honum hlotnaðist sá frami. Þá var haft i seli frá Gilsbakka, þar sem 

Stigasel heitir, og er það norðan við Merkigilið, en smalinn var sestur að í selinu með ærnar, 

þegar lömbin voru rekin. Segir ekki af rekstrarmönnum fyrr en þeir komu að selinu á heimleið 

fyrra hluta nætur. Varð Gestur þar eftir, því að hann ætlaði að hvíla sig þar og sofa til 

morguns. Bjó hann um sig og lagðist innarlega í garðanum, en framan til í honum lá fyrir 

annar næturgestur, maður frá Skatastöðum, sem komið hafði norðan úr Eyjafirði um kvöldið. 

Svaf hann fast og rumskaðist ekki, meðan Gestur kom sér fyrir. Þegar Gestur var rétt að 

festa svefninn, hrökk hann upp við það, að honum fannst einhver ýta við sér og ætla upp í 

garðann. Sá hann, að það var lágvaxin stúlka, lörfum klædd. Reis hann þá upp í ofboði, en 

við það þokaðist stúlkan fram króna, með fram garðanum; staðnæmdist hún svo við vegginn 

öðrum megin við dyrnar og horfði stöðugt glottandi á Gest. Þá veitti hann því eftirtekt, að hún 

hélt vinstra handlegg krepptum fram á brjóstið, en á framhandleggnum sat hvolpurinn, sem 

horfið hafði frá Gilsbakka snemma um vorið; virtist hann una sér hið bezta. Horfði Gestur 

alllengi á þetta og datt þá í hug, að þar mundi Ábæjarskotta vera á ferðinni, því að alþekkt 

var hún á þessum slóðum bæði að fornu og nýju. Tók hann því kjark í sig, reis á fætur og 

bjóst til að senda henni maklegar kveðjur, en hafði þó ekki augun af henni. Þá hvarf sýnin 

skjótlega, en Gestur lagðist fyrir aftur og svaf vært það sem eftir var nætur. Um morguninn 

fór hann heim til sín og sagði frá því, er fyrir hann hafði borið í selinu um nóttina. Hentu sumir 

gaman að þessu, en faðir hans lagði fátt til málanna, enda var hann skyggn. Sagði hann 

Gesti löngu síðar, að hann hefði oft séð Skottu og stundum í fylgd með fólki frá Skatastöðum, 

en einmitt þaðan var maður sá, er svaf í garðanum hjá Gesti. Skatastaðir eru í Austurdal, 

vestan megin árinnar. Gestur lýsti Skottu svo, að hún hefði verið lítil vexti, fremur gildvaxin, 

klædd mórauðri, slitinni prjónapeysu og í stuttu, mórauðu pilsi; skuplu hafði hún á höfði. 

Honum virtist hún láta sér annt um hvolpinn. 
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 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja. 10 bindi (Reykjavík, Bókaútgáfan 

Þjóðsaga,1964-1965), IV, 360-361. 

 

TYRFINGSSTAÐIR 

SÝNIR GÍSLA SIGURÐSSONAR III 450. 

Kynjasaga 

Þegar ég var í Viðvík, fór ég eitt sinn fótgangandi fram að Tyrfingsstöðum í Skagafirði. 

Spölkorn frá bænum stóðu fjögur fjárhús í samfelldri röð, og lá leið mín fram hjá þeim. Þetta 

var að hausti, og var dagur að kvöldi kominn, er ég kom fram hjá fjárhúsunum, en loft var 

heiðskírt og glaða tunglsljós. Fyrir utan einar fjárhúsdyrnar sé ég standa fimm sauði. Ég gef 

þessu ekki frekar gaum og geng rakleitt heim að Tyrfingsstöðum og beiðist þar gistingar. 

Þegar ég er sestur inn í baðstofu, berst talið að fjárhöldum. Verður mér þú á að segja: 

„Hvernig stendur á því, að hér stóðu fimm sauðir við fjárhúsdyrnar“ 

 Þú segir húsbóndinn: „Stóðu fimm sauðir við dyrnar? Það getur ekki verið." Um leið 

og hann sleppir orðinu, dettur mér í hug, hvort þetta hafi getað verið eðlilegt. Spyr þá 

húsfreyja: „Hvernig voru þeir litir, maður minn?" 

„Tveir þeirra voru svarthöttóttir, einn gulkollóttur og tveir hvíthornóttir," segi ég. Svarar þá 

húsfreyja og segir: „Hann hefur sjálfsagt séð svipinn sauðanna, sem skornir voru í dag. 

Geturðu sagt mér, hvernig þeir voru hyrndir, hornóttu sauðirnir?" „Já Annar var upp og 

afturhyrndur, en hinn var hringhyrndur með löngum hornum og stóran blett svartan á öðrum 

kjammanum." „Við hvaða dyr stóðu þeir?" spyr þá húsfreyja. „Þeir stóðu við yztu dyrnar." 

„Það stendur heima. Þeir voru einmitt hýstir þar. Nú! þetta er víst maðurinn frá Viðvík, sem 

orð fer af, að sé skyggn. Það er bezt að lofa honum að sjá hausana af sauðunum, sem voru 

skornir í dag. Hann þekkir líkast til fljótlega." 

 Þá var komið inn með fimm sauðarhöfuð, og voru þau nákvæmlega eins útlits og 

höfuðin á sauðunum, sem hímdu fyrir utan fjárhúsdyrnar. Þetta var í fyrsta sinn, sem ég kom 

að Tyrfingsstöðum, og ég hafði enga hugmynd um, að þar hefði verið lógað neinum sauðum. 

 Í annað skipti bar það til, að ég kom að bæ einum seint um kvöld. Bæjarnafninu hef 

ég nú gleymt. Sé ég þá brúnan hest híma þar við hesthúsdyr og hengja niður höfuðið 

vesaldarlega. Ég nem staðar og virði hann fyrir mér stundarkorn. Dettur mér þá í hug, að 

þetta sé ekki lifandi skepna, geng að hestinum og ætla að þreifa á honum. En þar var þá 

ekkert fyrir. Um morguninn sé ég hráblauta húð af brúnu hrossi í bæjargöngunum. Segi ég 

þá við bónda: „Þú hefur eyðilagt hest."  

„]á. Ég sló í gær af hestinn, sem húðin þarna er af." 
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BÚSTAÐIR 

KONU DREYMIR HULDUFÓLK, NÚMERSLAUS 

Huldufólkssaga 

Kona bjó á Bústöðum í Austurdal, sem nú er nýdáin. Hana dreymdi oft huldufólk, þó hún sæi 

það ekki. Gil er þar fyrir framan bæinn, mjög hátt og geigvænlegt, og sums staðar um 80 

faðma á dýpt. Sonur hennar lék sér oft að því að henda grjóti niður í gilið. Einhverju sinni 

dreymdi hana, að kona heldur reiðileg kæmi til sín og segði: „Illa gjörði hann sonur þinn mér í 

dag, því hann handleggsbraut hana dóttur mína með steinkasti, og skal ég þér það að vísu 

launa." Þótti henni þá, að hún strá einhverju dufti í mjólkurkönnu þá, er stóð hjá. syni hennar 

um nóttina og hann drakk úr. Hvarf hún síðan. Þá dreymdi hana, að önnur kona þýðlegri 

kæmi og segði við sig: „Illa tókst til fyrir syni þínum, er hann handleggsbraut systurdóttur 

mína, en eg ræð þér til að fara á. fætur og hella úr könnunni." Við þetta vaknaði konan, fór á 

fætur og hellti úr könnunni. Sýndist henni það vera svartleitt, en ekki sakaði. Drengurinn var 

veiklulegur, meðan hann lifði, og dó ungu 
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 Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, Þjóðsögur og sagnir. (Reykjavík: Almenna 

bókafélagið, 1962), 108. 

 

MERKIGIL 

FRÁ ÁBÆJARSKOTTU, DAUÐI PÁLS Á KELDULANDI, NÚMERSLAUS 

Draugasaga 

Menn tveir voru á ferð um Skagafjörð, annar þeirra, er Gunnlaugur hét. Sagt var, að stelpa 

fylgdi Gunnlaugi og gerði stundum glettur á bæjum á undan komu hans, en annars þótti hún 

fremur meinlaus. Þeir félagar fóru vestur yfir Nýjabæjarfjall og beiddust gistingar á Ábæ. Var 

þeim um kvöldið vísað til svefns í húsi einu, og voru þar tvö rúm; háttuðu þeir þar og lögðust 

út af. Gunnlaugur sofnaði þegar, enda var hann þreyttur eftir gönguna, en Páli varð ekki 

svefnsamt; fannst honum þó eitthvert mók færast yfir sig, og ekki mátti hann hræra legg né 

lið í rúminu. Albjart var í húsinu af tunglsljósi, og leið svo nokkur stund. Allt í einu sá Páll, að 

hurðin opnaðist og stelpa kom inn á gólfið; gekk hún rakleitt að rúmi Gunnlaugs og settist á 

stokkinn fyrir framan hann. Ekki rumskaðist Gunnlaugur við þetta, og heyrði Páll, að hann 

steinsvaf. Að örlítilli stundu liðinni opnaðist hurðin aftur, og önnur stelpa kom inn á gólfið. Var 

hún mjög ótætisleg, á vöxt við tíu eða tólf ára stúlku, í stuttu pilsi, með skotthúfu á höfði, og 

stóð skottið upp. Hún gekk líka að rúmi Gunnlaugs og gerði sig líklega til að fleygja sér upp í 

það, en þá stóð hin stelpan á fætur og varnaði henni þess; urðu þegar hnippingar með þeim 

og síðan grimmustu áflog. Þóttist Páll vita, að sú stelpan, sem fyrr kom, væri fylgja 

Gunnlaugs, en hin væri Ábæjarskotta, sem þar hafði lengi viðloða verið; en ekki mátti hann 

sig hræra fyrir magnleysis sakir, þótt hann reyndi. Í áflogunum veitti Ábæjarskottu miklu 

betur; hrakti hún hina stelpuna til og frá og reif stórar flygsur úr hári hennar; um síðir sleit 

stelpa Gunnlaugs sig af henni og leitaði dyra, og þóttist Páll heyra hana segja til Gunnlaugs, 

um leið og hún skauzt út: „Ég bíð þín í Merkigilinu." En þegar Skotta var orðin ein um hituna, 

fleygði hún sér ofan á Gunnlaug í rúminu. Þá varð Páll allt í einu glaðvakandi og gat hreyft 

sig. Sá hann, að Gunnlaugur brauzt um í rúminu og korraði í honum. Stökk þá Páll á fætur og 

vakti hann, en Skotta sneyptist út. Spurði Páll Gunnlaug, því hann léti svona, en hann 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=2565


137 

 

svaraði, að sér hefði fundizt stelpa með skotthúfu á höfði koma ofan á sig i rúminu og taka 

fyrir kverkar sér. Ekki sagði Páll frá því, er fyrir hann hafði borið, en gat þess þó, að Skotta 

mundi hafa vitjað hans. Varð þeim félögum lítt svefnsamt um nóttina og fóru af stað snemma 

morguns frá Ábæ. Héldu þeir leiðar sinnar niður dalinn, og kveið Páll því, að eitthvert slys 

mundi henda Gunnlaug, þegar þeir færu yfir Merkigil; Bað hann því Gunnlaug að fara þar 

sem varlegast. Þegar ofan í gilið kom, var sem kippt væri fótum undan Gunnlaugi, og fékk 

hann ónotalega byltu, en meiddist þó ekki til muna. Hafði Páll fyrir satt, að þar hefði fylgja 

Gunnlaugs beðið eftir honum 
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 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja. 10 bindi (Reykjavík, Bókaútgáfan 

Þjóðsaga,1964-1965), IV, 358. 

 

FÁÐU STEIT GRÁKOLLA 6858  

Kynjasaga 

Einu sinni var kerling á Merkigili í Skagafirði. Hún var fóstra bóndans þar og var orðin mjög 

gömul. Kerling var vön að segja á hverju hausti, hvað skera skyldi af fénu. Það bar stundum 

við, að bónda þótti mikið fyrir að skera sumar kindurnar, sem kerling tók til, og setti þær á 

vetur, en ætíð vildi þeim kindum eitthvað til slysa, svo að þær lifðu ekki fram á vordaga. 

 Eitt haust, þegar átti að fara að skera, kom kerling á fjárréttarvegginn og leit yfir 

kindurnar; leit þá ær ein grákollótt upp á hana. Þá sagði kerling: „]á, fáðu steyt, Grákolla," Að 

svo mæltu fór hún heim og vildi ekkert um það segja, hvað skera skyldi. Bóndi bað hana að 

leggja sér ráð í þá átt, eins og hún væri vön, en kerling var ófáanleg til þess. Nokkru síðar 

gerði bráðan hríðarbyl; varð þá allt féð á Merkigili útí og fennti og hrakti til dauða, nema 

Grákolla ein; hún komst af lifandi. Var talið vist, að kerling hefði séð á haustin, hvað feigt var 

af kindunum, en kinokað sér við í þetta skipti að segja bóndanum fullan sannleikann. 

 Jón hét maður og bjó að Merkigili í Austurdal í Skagafjarðarsýslu. Dóttir hans hét 

Sigríður. Eitt sumar fór hún til grasa með öðru fólki, og er mælt, að það lægi í Þjófadölum 

nærri Kili. Sigríður var göngu við grasatekjuna og fór víða. Einhverju sinni var þoka svört, og 

Sigríður ein sér í grasamónum; bar þá svo til, að maður ókenndur kom til hennar með 

söðlaðan hest og bað hana að fara með sér, en hún vildi það fyrir engan mun; tók maðurinn 

hana þá nauðuga, batt hana og setti í söðulinn. Maður þessi fór svo með hana til byggða 

sinna, en hann bjó í bæ litlum eða virki, og voru þar fyrir nokkrir karlmenn. Eigi festi Sigríður 

yndi hjá þeim, og engar nytjar gátu þeir haft hennar; sætti hún jafnan færi að strjúka frá þeim 

og gat laumast burt seint  um sumarið. Þá er Sigríður var komin að Blöndu framarlega, sá 

hún tvo menn ríða mikinn eftir sér, því að útilegumennirnir höfðu komist á spor hennar og 

veitt henni eftirför. Sigríði varð það fyrir, að hún skreið undir moldbakka einn og reytti á sig 

mosa. Þá er útilegumennina bar þar að, heyrði Sigríður, að annar þeirra blótaði mjög og 

sagði, að hún mundi eigi þurfa frá tíðindum að segja, ef hún fyndist. Hinn maðurinn hafði 

hægra um sig, og þóttist Sigríður vita, að hann sæi sig. Hann sagði við hinn manninn, að öll 

líkindi væru til, að Sigríður hefði hlaupið í ána og týnt sér. Loksins sneru mennirnir við aftur, 

en Sigríður komst yfir ána og alla leið að Mælifelli; var hún orðin berfætt. Mælifellspresturinn 

sendi yfir að Merkigili og lét foreldra Sigríðar vita um komu hennar, en þeir voru lagstir í 

rúmið af sorg vegna hvarfs dóttur sinnar. Ekki þorði Sigríður að dvelja heima hjá sér, heldur 

var hún á vist með Mælifellsprestinum, og var hennar gætt vandlega.  
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 Sumarið eftir komu tveir menn að sunnan til kaupavinnu. Annar þeirra réð sig hjá 

presti, og þekkti Sigríður, að þeir voru útilegumennirnir, sem höfðu veitt henni eftirför; en sá, 

er hún var hrædd um, að hefði séð sig, var maðurinn, er hafði gripið hana á grasafjallinu. 

Sigríður sagði presti frá þessu leynilega og bað þess, að hún þyrfti aldrei að vera ein, og 

lofaði prestur því. Ekkert bar til tíðinda um sumarið. Næsta sumar komu kaupamennirnir 

aftur, og var hinn betri þeirra enn að Mælifelli, en svo vildi til, að félagi hans lagðist þar 

sjúkur. Þá var það eitt sinn, að prestur bað Sigríði að reka fé frá heyjum. Prestskona spurði, 

hvort óhætt mundi, að hún færi ein, en prestur svaraði, að ekki mundi til saka. Sigríður lagði 

nú af stað, en kaupamaður sætti þessu lagi og hafði tal af Sigríði. Hann gaf henni völ á 

tveimur kostum. Annar væri sá, að hann dræpi hana þá þegar, en hinn, að hún giftist sér; 

kvaðst hann hafa gefið henni líf í hittiðfyrra, því að hann hefði séð hana undir 

moldarbakkanum, og víst mundi félagi sinn hafa drepið hana, ef hann hefði náð til hennar, 

því að ekki amaði annað að honum en gremja yfir því að geta ekki hefnt á henni 

brotthlaupsins. Sigríður tók seinna kostinn, en áskildi sér þó, að hann færi til byggða, og hét 

maðurinn því. Um haustið fóru mennirnir burt, en næsta vor kom heitmaður Sigríðar og 

staðfestist í Skagafirði. Skömmu seinna fékk hann Sigríðar og bjó að Merkigili eftir föður 

hennar, og er ekki annars getið en að þeim hjónum hafi komið vel saman. 
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 Ólafur Davíðsson III (1979), 257-259 

 

SKATASTAÐIR 

SIGRÍÐUR Á SKATASTÖÐUM 5431 
Útilegumannasaga 

Á Skatastöðum – fremsta bæ í Skagafirði – átti einu sinni heima kvenmaður sá er Sigríður 

hét. Eitt sinn er hún var að smala fram til fjalla villist hún í níðaþoku svo hún vissi ekki hvert 

hún gekk. Loksins kom hún að dal einum og gekk ofan í hann og kom að bæ einum. Á 

bænum var ekki heima nema ein kona; bað hin aðkomna stúlka hana að hjálpa sér, en hún 

sagðist ekki mega það. Tautaði hún við skó sem hún var að sauma að hún skyldi fara með 

henni upp með einu gili og fara undir foss í gilinu. Þegar hin heyrði þetta tók hún það eins og 

talað væri til hennar sem og hefur verið. Gekk hún upp með gilinu. En þegar hún er komin 

nálægt fossinum verður hún vör við að henni er gjörð eftirför. Fer hún þá undir fossinn, en 

þeir sem vóru að leita héldu lengra upp með gilinu og svo bíður hún þarna þangað til þeir 

fara ofan hjá aftur. Þegar þeir eru komnir ofan hjá fyrir stundu gengur hún upp með gilinu og 

upp á fjöll of komst heim að Skatastöðum. Verður hún eftir þetta huglítil og þreyjulaus að 

vera þarna og um vorið fór hún til vistar að Hrafnagili. Um sumarið þegar hún er að mjólka 

ærnar á kvíunum sem vóru sextíu  að tölu kemur til hennar maður og spyr hana hvort henni 

þætti ekki mikið ef allar ærnar dæju fyrir eina. Svo fer hann burt. Vorið eftir fór hún að Espihól 

í Eyjafirði. Um sumarið vildi svo til að hún var að raka niður á nesi um kvöld. Þá kemur maður 

til hennar ljótur og illilegur og vill þegar að Sigríður sé drepin fyrst þeir hafi nú getað náð fundi 

hennar. En hinn verður æfur við og aftekur að henni sé nokkurt mein gjört. Fer þá þessi ljóti á 

burt, en hinn verður eftir og fór svo að hann giftist Sigríði og sagði hann henni þá að það 

hefðu orðið illindi og manndráp út úr því þegar hún hefði sloppið burt úr dalnum. 
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TINNÁRSEL 

ÁBÆJAR EÐA NÝJABÆJARSKOTTA 5887 
Draugasaga 

Ólafur hét bóndi er bjó á Tinnárseli í Austurdal í Skagafirði; hann var haldinn fjölkunnugur. 

Einu sinni var hann á ferð í Svartárdal í Húnavatnssýslu og kom að Bergsstöðum um nótt, og 

þegar hann reið hjá kirkjugarðinum varð honum litið inn í garðinn og sá hvar maður var að 

glíma við nýuppvakinn draug, en draugsi var rétt búinn að keyra hann undir sig; þá kallaði 

Ólafur til mannsins: „Bíttu í vinstra brjóstið á henni bölvaður.“ Ólafur reið sinn veg, en sagt er 

að maðurinn hafi notað ráð þetta og dugað, en maðurinn fékk öfundarhatur til Ólafs fyrir það 

að hann kynni betur, að sagt er hann hafi strax búið til út  drauginn og sent Ólafi hann, en 

Ólafur var viðbúinn að fjölkynngi sinni og kom draugsa ofan í hrosslegg, lét hann ofan í 

kistuhandraða og geymdi þar meðan hann lifði, en rétt fyrir dauða sinn bað hann Guðbjörgu 

dóttur sína að brenna legginn að sér látnum, en varast að taka tappann út 

 Eftir andlát karlsins tók Guðbjörg legginn upp úr kistunni og af forvitni tók hún úr 

tappann; þá sá hún að fluga flaug úr honum og breyttist undireins í kvenmannsmynd og 

spurði hvað hún ætti að vinna. „Farðu að Nýjabæ,“ segir Guðbjörg, „og dreptu Guðmund 

bónda Nikulásson“ því Jón maður Guðbjargar vildi hafa Guðmund af jörðinni en flytjast 

þangað sjálfur. 

 Draugsa fór strax að Nýjabæ að hitta Guðmund bónda, en hann gat varist draugnum. 

Um vorið flutti hann sig burt að Krákugerði því um veturinn var hann orðinn hálffær ad 

aðsókn Skottu, en þá fluttu þau Jón og Guðbjörg sig að Nýjabæ; draugsa fylgdi þeim æ 

síðan og þeirra ætt og er ýmist kölluð Ábæjar- eða Nýjabæjarskotta.  

 Sagt er að Skotta hafi ráðið Jóni bana því þegar hann lá banaleguna vakti stúlka hjá 

honum með ljós; eitt kveld dró úr henni allan mátt og lagði hún sig fyrir og fannst henni að 

svefnhöfgi félli á hana; henni sýndist eða dreymdi að roðma miklum sló á ljósið og heyrðist 

gengið inn hjá sér og heyrðist henni soga eða korra í Jóni; og eftir það heyrðist henni gengið 

framhjá sér; fékk hún  þá máttinn aftur og hugði að karli, og var hann þá örendur. 

 Skotta fór nú að ganga um sættir og drepa ýmsar skepnur og var sén á undar einhver 

kom af heimili Jóns og Guðbjargar.  

 Guðrún hét dóttir Jóns og Guðbjargar og bjó í Héraðsdal. Skotta áreitti hana; 

Guðrúnu var því komið í burtu að varni; þar bjó Jón bóndi. Þá bar lítið á aðsókn Skottu, en 

þegar hún fór heim aftur magnaðist ágangur Skottu og geðveiki Guðrúnar og tók Guðrún sig 

af lífi um síðir. Jón bóndi sá oft skottu ganga um sættir meðan Guðrún var þar 

 Margar sögur gengu af Skottu og ganga enn af hrekkjapörum hennar; hún drepur 

bæði fé og stórgripi bæði á Merkigili og víðar; stundum sést hún klifrast upp um bita í 

baðstofum og hanga þar á nóttum. Einu sinni sást hún sitja á fjóshaug og fleygja taðkögglum, 

en bola áttu þau Jón og Guðbjörg í fjósinu; einu sinni sóttu með tarf að Miklabæ, en rétt áður 

en þeir komu rak kvíga upp óttalegt baul í fjósinu og datt dauð niður, en presturinn er þar var 

vildi synja þeim um bola því hann kvað þeir hafa illar fylgjur þar sem Skotta væri. 

 Eftir það að Guðmundur bóndi var kominn í burtu frá Nýjabæ að Krákugerði reið hann 

einu sinni út Uppsalamýrar í rökkri; þá vissi hann ei fyrri til en það var eins og fótum væri 
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kippt undan hestinum og hraut Guðmundur af baki og fótbrotnaði. En þegar hann stóð upp 

aftur sá hann Skottu skoppa út í mýrina og hverfa fyrir hæði eina 

Þegar Hjálmar bóndi bjó á Nýjabæ kom hann einu sinni að Skottu er hún var að drepa 

sauð; þá rak hann Skottu út fyrir Tinná og hefur hún aldrei komist síðan fram fyrir hana því 

Hjálmar var haldinn ákvæðinn, 

 Einu sinni sofnaði Páll fjármaður á Merkigili í Fjárhúsinu þaðan er Miðhús heita, en 

þegar hann var að sofna koma Skotta þar og ætlaði að kyrkja hann, en hann vaknaði við og 

þá hverf hún á brott 

 Skottu er þannig lýst; Hún er á vöxt við tólf vetra stúlku; þó hefur hún stundum sýnst 

sem tröll; hún er á mórauðu stuttpilsi og sauðsvartri peysu; stundum hefur hún sést á 

skinnpeysu eða –fötum og með skúflausa skotthúfu mórauða. 
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NÝJABÆJARAFRÉTT UPP AF AUSTURDAL 

SVANHILDUR SEM ÁNA SAUG 7158  

Kynjasaga 

Það var eitt sumar, að grasafólk fór fram á heiðar, eins og siður var til, og var með því 

unglingsstúlka, er Svanhildur hét, tólf eða þrettán vetra gömul. Svo vildi til, að hún týndist í 

göngu og fannst eigi aftur; villtist hún þangað er Laugafell heitir, fram og austur af 

Nýjabæjarafrétt, og sést fell þetta úr framanverðri Hofsafrétt í Goðdölum. Svanhildur fann þar 

dilká eina, er var svo gæf, að hún gat handleikið hana, og tók hún það ráð til þess að stilla 

hungur sitt, að hún saug ána með dilkinum og fylgdi henni eftir um sumarið. Jafnframt át hún 

bláber og þoldi því ekki sáran sult. Um sumarið fóru gangnamenn með lengsta móti og allt 

fram í Laugarfell. Þar fundu þeir ána og Svanhildi og höfðu hvorttveggja til byggða. Eftir þetta 

var Svanhildur jafnan mjög fálát og aldrei með heilu sinni. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8059 
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LÝTINGSSTAÐAHREPPUR/VESTURDALUR 
REYKJARVELLIR 

FIÐLU BJÖRN 6348  

Huldufólkssaga 

Í fyrndinni var maður sá uppi í Skagafirði, er Björn hét, og er sagt hann ætti heima á Daufá. 

Hann var kallaður Fiðlu-Björn, því að hann lék á fiðlu manna bezt; lagði hann og mikla stund 

á íþrótt þessa og hafði ofan af fyrir sér með því að fara um sveitir og skemmta mönnum með 

fiðluslætti. Um þessar mundir var það trú manna, að álfar og ýmsar vættir sæktu þar mjög 

að, er fiðla var leikin, en englar sæktu að langspilsslætti. 

 Einu sinni var Björn á ferð í myrkri og þoku með fiðlu sína, og fór svo, að hann villtist 

og vissi ekki, hvert hann fór. Loksins settist hann fyrir undir steini einum miklum og tók að 

leika á fiðluna sér til skemmtunar. Þegar hann hafði leikið á fiðluna um hríð, heyrði hann að 

kveðið var í steininum: 

Mér verður hússins dæmi, 

sem í hallri brekku stendur, 

búið er brátt muni falla, 

böl í skap er runnið, 

svigna súlur fornar, 

en salviður bognar. 

:,:Svo kveður mann hver, þá morgnar, 

mæddur í raunum sínum:,: 

 

Mér verður skipsins dæmi, 

sem skorðulaust kúrir 

eitt við æginn kalda, 

engan stað fær góðan. 

Risa bárur brattar 

í briminu illa þrymur. 

:,:Svo kveður mann hver, þá morgnar, 

mæddur í raunum sínum:,: 

 

Mér verður fuglsins dæmi, 

sem fjaðralaus kúrir; 

skríður hann skjótt að skjóli, 

skundar veðrum undan, 

týnir söng og sundi, 

sína gleðina fellir. 

:,:Svo kveður mann hver, þá morgnar, 

mæddur í raunum sínum:,: 

 

Mér verður hörpunnar dæmi 

hennar, er á vegg hvolfir 

stjórnarlaus og strengja, 

stillarinn er frá fallinn, 
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fellur á sót og sorti, 

saknar manns úr ranni. 

:,:Svo kveður mann hver, þá morgnar, 

mæddur í raunum sínum:,: 

Björn þóttist vita, að huldumaður mundi hafa kveðið kvæðið, og nam það jafnskjótt og það 

var flutt. 

 Þegar birti um morguninn, varð Björn þess vísari, að hann var staddur fyrir neðan 

Reykjavelli í Tungusveit fyrir vestan Reykjafoss, og átti hann allskammt þaðan heim til sín. 
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MÆLIFELLSÁ 

ÚLFSVATN, NÚMERSLAUS 
Útilegumenn 

Fram af Skagafjarðardölum er veiðivatn sem nefnt er Úlfsvatn og er nafn þess þannig til 

komið: 

Einhverju sinni bjó ríkur bóndi á Mælifellsá; hann átti son þann er Guðmundur hét, 

efnilegasti maður að öllu, sterkur og glíminn. Hann var oft í göngum og var gangnaforingi. 

Einhverju sinni fór Guðmundur í eftirleit með fleiri mönnum og varð hann þá einn með dreng í 

leitinni og komu að Úlfsvatni; þar sáu þeir tvö lömb og tóku að eltast við þau. Vatnið var lagt 

og sáu þeir að maður lá út á vatninu og var að veiða; þeir Guðmundur nálguðust vatnið; 

stendur þá veiðimaður upp, tekur exi sem hjá honum lá, og rennir sér fótskriðu þangað sem 

Guðmundur er. Þegar drengurinn sér þetta tekur hann á rás, en Guðmundur bíður mannsins. 

Þegar ókunni maðurinn kemur svo nær heggur hann til Guðmundar; en Guðmundur veik sér 

undan. Varð þá útilegumanni laus exin og nær Guðmundur henni og rennir sér fótskriðu út á 

vatnið og útilegumaðurinn á eftir. Fara þeir svo um hríð þangað til Guðmundur sá sér færi, 

snýr sér við og heggur útilegumann banahögg. En er hann fékk lagið kallar hann hátt á 

Brand, Þorgils og Ólaf. Síðan hélt Guðmundur til sinna manna og segir þeim frá atburðinum. 

Fóru þeir þá fjölmennir til vatnsins og var þá hinn látni horfinn; sáu þeir að hann hafði verið 

sóttur og röktu blóðferilinn upp af vatninu.  

Eftir þetta var Guðmundur heima og fór eigi í göngur þar uggvænt þótti að 

útilegumenn mundu sitja um hann. Einhverju sinni var það seint á sumri á Mælifellsá að 

smalinn varð veikur og var enginn til að smala nema Guðmundur. Hélt hann þá á stað, en 

finnur hvergi féð; heldur hann þá fram á heiðar, en finnur eigi að heldur. Gjörir þá á hann 

þoku mikla og veit hann ekkert hvað hann fer; heldur hann svo áfram um hríð þangað til hann 

sér fjárhnapp stóran og mann sem stóð hjá. Útilegumaður réðist undireins á Guðmund og 

glíma þeir lengi þangað til Guðmundur fellir hann. Biður þá útilegumaður sér griða og kvaðst 

honum skyldu góðu launa. Guðmundur spyr hver hann sé og hvar hann eigi heima. 

Útilegumaður sagðist heita Ólafur og vera bróðir þess er hann hefði drepið á vatninu, en sá 

hefði Úlfur heitið. "Við erum nú sex bræður og er ég þeirra yngstur og minnstur. Faðir minn 

býr á bæ hér skammt í burtu og hefur hann hyllt þig hingað því hann vill launa þér 

sonardrápið; hefur hann látið gera gröf á hlaðinu og ætlar hann þér að gista í henni. Við 
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eigum systir eina er Sigríður heitir; hana elskar faðir okkar mest og má hún þér helst hjálpa ef 

hún vildi leggja þér lið. Brandur bróðir minn er hér nálægt - og réðir þú niðurlögum hans svo 

þú yrðir lífgjafi okkar beggja, mundi hún leggja þér það lið er hún gæti." 

Síðan lofar Guðmundur Ólafi að standa upp og heldur áfram þangað til hann finnur 

Brand; glíma þeir og fær Guðmundur komið honum undir. Biður þá Brandur sér griða og 

heitir honum liðveislu og segir honum frá því sama er Ólafur sagði honum. Lofar þá 

Guðmundur honum að standa upp og heldur til bæjarins; hittir hann þá Sigríði úti og ber 

henni kveðju frá bræðrum sínum og það með að þeir biðji hana að hjálpa lífgjafara sínum. 

Sigríður leiðir hann þá í fjósloftið og gefur honum vín að drekka svo Guðmundur hresstist 

mikið. Segir hún honum frá gryfjunni á hlaðinu og kennir honum það ráð að láta hrekjast fyrir 

föður sínum að gryfjunni; en þegar þar komi skuli hann stökkva yfir gryfjuna, en láta föður 

sinn falla ofan í, en lífláta hann eigi. Nú segir hún að faðir sinn mun bráðum vakna og vita af 

komu hans; skuli hann ganga framan að bænum og drepa á dyr. Guðmundur gjörir svo; og er 

karl heyrir höggin rís hann úr rekkju og segir að nú sé þó loksins Guðmundur kominn, og 

skuli hann nú fá að reyna karlmennskuna; hleypur síðan út og verður eigi af kveðjum, heldur 

hleypur strax í Guðmund og verður þar harður aðgangur. Guðmundur finnur það strax að 

hann eigi hefur hálft afl við karlinn og verst þess vegna, en sækir eigi. Vill karlinn koma 

honum til gryfjunnar og lætur Guðmundur þokast þangað undan; - en þegar þar kemur 

stekkur Guðmundur yfir um, en steypir karlinum á höfuðið ofan í.  

Í þessu kemur Sigríður að og bræðurnir tveir sem hann áður hafði glímt við og biðja 

hann að gefa föður sínum líf; heitir hann því ef að sér verði ekkert mein gjört þaðan í frá, og 

lofaði karl því hátíðlega. Er hann þá dreginn upp úr. Þakkar hann Guðmundi lífgjöfina og 

býður honum inn, en segist þó ekki vita hvernig eldri synir sínir kunni að eira þessu þá heim 

komi. Síðan er Guðmundi veittur beini og að kvöldinu lokaður inn í skála. Koma þá eldri 

bræðurnir heim og spyrja hvert Guðmundur gisti í gröfinni. Karl segir þeim eins og farið hafði 

og verða þeir þá óðir og ætla að brjóta upp hurðina, en karl gengur fyrir dyrnar og segir þeir 

verði þá fyrst að vinna á sér ef þeir vilji verða griðníðingar. Sefuðust þeir þá og gengu til 

rekkju.  

Um morguninn lét karl þá sjá Guðmund og fyrirbauð þeim að leggja til hans. 

Guðmundur var þar um veturinn því ófært var til byggða; honum leist vel á Sigríði því hún var 

kona fríð sýnum og þar hjá svo sterk að hún hafði við öllum bræðrum sínum, og kom vel 

ásamt með þeim. Um vorið fýstist Guðmundur í sveit aftur og vildi þá Sigríður fylgjast með 

honum enda var hún þá með barni. Karlinn latti þess eigi og heldur þá Guðmundur á burt 

með hana og léttir eigi fyrr en hann kemur að Mælifellsá, og urðu honum þar allir fegnir og 

þóttust hafa heimt hann úr helju. Guðmundur bjó lengi að Mælifellsá og giftist Sigríði; þótti 

hún hinn mesti kvenskörungur. En bræður hennar fluttu smám saman í sveit og þótti dauflegt 

í kotinu eftir burtför hennar og dauða föður síns. Urðu þeir sumir bændur í Skagafirði og þóttu 

allir miklir menn fyrir sér. 
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MÆLIFELL 

MÆLIFELLSSKJÓNI 8365 
Draugasaga 

Jón hét prestur er sat að Mælifelli í Skagafirði; hann þótti heldur fornlyndur og lék það orð á 

að hann ætti kynni við álfafólk. Það bar til eitt sumar sem oftar að prestur reið suður um land 

til skreiðarkaupa og með honum maður einn. En er þeir voru á heimleið komnir norður yfir 

fjöllin og höfðu nokkra hesta undir klyfjum, þá ríður prestur nokkuð aftari, en maðurinn rekur 

hrossin fyrir. Heyrist honum þá sem prestur mæli nokkrum sinnum í lágum rómi: "Haf þú 

þolinmæði; ég kem bráðum." Síðan reka þeir enn klyfjahrossin um hríð uns þeir koma ofan 

fyrir leiti eitt; þá segir prestur við lestamann sinn: "Við skulum kippa hér ofan af hestum 

vorum og láta þá grípa niður um stund, en ég þarf að ríða lítinn spöl til baka, því ég hefi týnt 

litlum hlut úr vasa mínum og mun ég hverfa aftur að leita hans, en þú bíð mín hér á meðan 

og gæt hestanna." Síðan taka þeir af hestunum, en prestur ríður aftur upp fyri leitið og veit 

hinn ei meira um ferð hans. En að liðnum eyktartíma kemur prestur aftur og er þá nokkuð 

ölglaður, að hinum virðist. Leggja þeir síðan upp lestina og ber ekki til tíðinda uns þeir koma 

heim. Líður so af sumarið og veturinn að ei verður til frásagna, en um vorið einn góðan 

veðurdag lætur prestur reka heim hross sín til manskurðar, en er hrossin koma heim er þar 

foli einn brúnskjóttur, fjögra eða fimm vetra, ókunnur, kominn saman við hesta prests og vill 

ei við þá skilja. Þeir segja presti þessa sögu; hann bregst ei mjög ókunnliga við og biður þá 

skynja um mark á folanum, og er svo gert og sjá menn þá að á honum er laukrétt mark 

prestsins. Segir prestur þá að þeir muni láta hestinn vera með hrossum sínum meðan engi 

leiti hans né lýsi eftir honum, og er svo gert og tekur hann þar stöðu og ríður prestur honum 

jafnlega á annexkirkju og í sóknir sínar og fellur allvel við klárinn, en þykir hann þó nógu 

fjöraður. 

Kona prests er oft að biðja hann að lofa sér að koma á bak Skjóna, en hann er tregur 

til og uggði að hún mundi trautt fá setið hann eða stýrt honum. Einu sinni ríða þau hjón í 

kaupstað; ei er greint hvern eða hvert, en er þau skulu heim aftur þá segir konan við prest: 

"Nú lofarðu mér að ríða honum Skjóna heim." Prestur var nokkuð vínglaður (en þó ei 

vinglaður) og segir: "Hvað ætli það sé annað en lofa þér einu sinni að fá fram vilja þinn," - og 

biður menn sína leggja konusöðul á Skjóna sinn, og er svo gert. Síðan er búin lestin og ríða 

þau hjón litlu á eftir lestinni og er Skjóni nú mót venju so þungur og tregur að konunni þykir 

lítið til koma að ríða honum, en er prestur finnur það lætur hann Skjóna komast fram fyrir sig 

og reiðir upp keyrið og segir: "Hvað er þér Skjóni, að vera sona þungreiður?" og kemur lítið 

eitt við lendina með keyrinu. En er Skjóni finnur það bíður hann ei boðanna, en þýtur af stað 

sem kólfi skyti svo konan ræður engu við að stilla hann, en stritast þó við að sita. Skjóni þýtur 

sem vindur fram hjá lestinni, so prestur sér ekki á eftir, en er dauðhræddur um konu sína á 

honum, en hann heldur beinu striki allt að Jökulsá eða Héraðsvötnum og yfir þau, en konan 

heldur sér dauðahaldi í faxið, og ei gefur hann staðar fyrr en heim á Mælifellshlaði og þar 

getur konan fyrst komist af baki bæði hrædd og fegin. Presturinn reið á eftir allt hvað af tók 

fljúgandi hræddur að hann mundi einhverstaðar hitta konu sína af baki fallna og limlesta. En 

er hann kom heim í hlað góðri stundu síðar en hún þá kemur hún út á móti honum og fagnar 

vel bónda sínum og segir: "Það er hvort tveggja að þú munt ekki oftar bjóða mér Skjóna þinn 

til reiðar, enda mun ég ekki oftar beiðast hans hjá þér, því aldrei hef ég hræddari lifað en um 

hríð meðan ég var upp á Skjóna og tel ég það sérlega guðs varðveislu yfir mér að ég hafði 

ekki slys þar af." Prestur lét það sannast mundi er hún sagði og ræddu þau ei meir þar um. 
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Nú líður og bíður svo ekki ber til tíðinda fyrr en á einu hausti að menn skyldu fara í 

fjáreftirleitir sem lengst mátti verða; þá kemur prestur að máli við ráðsmann sinn: "Nú vil ég 

biðja þig að fara í eftirleitir héðan með öðrum héraðsmönnum og mun ég ljá þér Skjóna minn 

til reiðar. Þið munuð ríða í fulla tvo daga uns þið komið fram í öræfi; þar munuð þið tjalda við 

tjörn eina, en gæt þú þess vel ef Skjóni gerir þér nokkra vísbendingu, þá bíð þú ei við og reyn 

að koma lagsmönnum þínum á leið með þér, þó mig uggi það muni trautt takast, því mér 

segir þungt hugur um hvernig þessi ferð útleiðist." Ei er getið fleiri orða prests og svo ríður 

ráðamaður af stað og förunautar hans og ei er sagt af ferð þeirra fyrr en þeir að kveldi annars 

dags koma fram á öræfi þau sem fyrr er getið. Þar slá þeir tjöldum sínum; höfðu þeir haft 

veður gott til þessa, en nú tók heldur að gera himin þykkan og hríðarlegan. Menn þeir sem í 

ferðinni voru voru flestir kátir og keskifullir og höfðu ýmsan gárungaskap að gamni sér í orði 

og verki, og gekk því langt á kveld fram, en að lyktum fóru menn að taka á sig náðir. En er 

ráðamaður prests var nýsofnaður heyrist honum Skjóni hneggja hjá tjaldinu og gefur hann 

því lítinn gaum og sofnar aftur, en er hann var varla sofnaður hneggjar Skjóni annað sinn og 

krafsar fæti í tjaldskör beint þar sem ráðamaður liggur inni fyrir, og vaknar hann nú alveg, 

kippir skóm á fætur sér og gengur út og litast um, og er þá komin á karskahríð og útlit sem 

ljótast, og tjörnin eða stöðuvatn það er þeir tjölduðu við allt tekið til að bólgna upp og komið 

nálega undir tjöldin, er voru tvö eða þrjú alls. Ráðsmaður kallar að lagsmönnum og 

sveitungum sínum sem hann má mest og segir þeim hver háski þeim sé búinn, en engi þeirra 

getur vaknað né lætur sem heyri, og fær hann með engu móti vakta þá. Kastar hann þá 

söðulreiði á Skjóna sinn og stígur á bak og sér þó ei fyri hríð og náttmyrkri hvað halda skuli; 

leggur hann þá lausan taum á makka Skjóna og lætur hann ráða ferðinni. Skjóni heldur 

áfram í nátthríðinni og veit hann ekki hót hvert hann heldur. Líður svo af nóttin og er 

snjóhríðin söm og jöfn og dyngjar niður snjó svo miklum að slétt er af öllum götum. Skjóni 

heldur áfram samt og jafnt í hríðarbylnum allan daginn og nóttina eftir og annan dag allt að 

kveldi fram. Þá sér ráðsmaður að svartmarar fyrir þústu nokkurri og nemur Skjóni þar staðar. 

Fer hann þá af baki og þreifast fyrir og kennir hann þá að Skjóni stendur við hesthúsdyr sínar 

í Mælifellstúni. Er þá húsið opnað og kemur prestur þar út, eigandi Skjóna, og fagnar allvel 

komendum. Var þar vel fyrirbúið; hey nóg og gott í stalli Skjóna og svo vatn. Hafði prestur þar 

beðið og gengið um gólf í húsinu frá því fyri miðaftan.  

Segir nú ráðsmaður honum ið ljósasta af ferðum sínum, en prestur lét það farið hafa 

nær hugboði sínu og engi mundi aftur koma hinna annara, og varð það og svo því hríðin 

hélst nærri viku. En á næsta sumri eftir fer ráðsmaður við nokkra menn fram í þessi sömu 

öræfi og fundu stöðuvatnið og virtist ráðsmanni það þá miklu stærra en haustinu áður og 

fundu þeir þar allt ein hesta- og mannabein með vatninu og á vatnsbarminum, og er það vatn 

síðan almennt nefnt Beinavatn. En er Skjóni var orðinn átján eða tuttugu vetra, þá hvarf hann 

um haustið og fannst hvergi dauður né lifandi, en þá gerði veturinn eftir svo harðan og illan 

að flestir felldu meiri hluta fjár síns og svo lá við sjálft að prestur mundi fella gripi sína því lítt 

hafði heyjast og nýtst um sumarið. 

En það var ætlan manna að þá er prestur kom úr suðurferðinni fyrri og reið eftir 

samferðamanninum og þessi heyrði hann segja nokkrum sinnum lágum rómi: "Hafðu biðlund 

við; ég skal koma senn," - þá hafi huldumaður nokkur beðið hann að hjálpa konu eða dóttur 

sinni í barnsnauð og það hafi prestur afrekað meðan hann lét lestamann sinn æja hestunum 

uns hann aftur kæmi. En þessa varð svo víst löngu síðar að þegar sonur prests var orðinn 

búandi á hálfu Mælifelli og prestur búinn að leggja af sér brauðið þá var það einn vetur að 

þessi maður stóð yfir fé sínu fram á Mælifellsdal, ekki alllangt þaðan sem prestur hvarf frá 

manni sínum. Þá gerði á hann stórhríð svo hann villtist vegar og kom ekki áfram sauðunum 

og sá ei annað sýnna fyrir en að hann mundi þar úti verða að liggja og missa bæði féð og 



146 

 

lífið með því bylhríðin stóð beint af bænum í fang honum. Og er hann hefir þannig beðið um 

hríð og féð tók að hrekja og slíta úr höndum honum, þá kemur þar til hans maður ungur og 

vænligur og kveður hann vinliga og spyr ef hann vili þiggja lið af sér til að komast með heilu 

og höldnu til heimilis síns. Hinn lést það feginsfús þiggja vilja og bestu þökk fyrir kunna. Þá 

mælti aðkomumaður: "Það mundi móðir mín vilja að ei léti ég son föður þíns verða úti 

dauðan nærri byggðum vorum og skal að vísu duga þér." Síðan tekur hann tvo sauðina sinni 

hendi hvern og gengur fram fyrir sauðahópinn og biður hinn þar eftir reka forystusauðinn og 

svo hina. Hann gerir svo, en þessi gengur undan og leiðir sinni hendi hvern sauðinn, og 

greinir ei meir um ferð þeirra uns þeir koma að sauðahúsum á túnvelli. Hjálpar aðkomumaður 

honum þá að hýsa og byrgja sauðina, en að því búnu býður sauðamaður honum heim. Hinn 

segir: "Ganga mun ég heim með þér til húsa svo ég viti þér fullborgið, en ei mun ég náttdvöl 

hjá þér eiga og mun móðir mín vilja mig aftur sjá á þessi nóttu." Eftir það gengur hann heim til 

húsa með sauðamanni og er þá komið nær dagsetri. Sauðamaður gengur inn fyrir inn á 

baðstofugólf og kallar á konu að taka af sér hríðarhaminn; urðu allir mjög fegnir komu hans 

því menn örvæntu að hann mundi ná til byggða með féð; því þetta sama kveld urðu menn 

víða úti með fé sínu eða misstu það frá sér og náðu nauðugliga til byggða. Sauðamaður 

gengur þegar út aftur og vill bjóða inn komumanni, en hann var þá allur horfinn og sást ei 

meir. Eftir það segir hann föður sínum upp alla söguna og lætur hann þá uppi að fyri rúmum 

tuttugu árum hefði hann hjálpað huldukonu í barnsneyð (leyst kind frá konu) á þann hátt sem 

fyrr segir, og lét Skjóna mundi fyrir hafa verið sendan sér í þakkar skyni þessa handarviks. - 

Þá er ei lengri þessi saga. 
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MÆLIFELL GALDRAMENN. TÓMAS Á NAUTABÚI, NÚMERSLAUS 

Galdrasaga 

Fyrir eitthvað 70 árum bjó bóndi sá á Nautabúi í Skagafirði, er Tómas hét, og var það mál 

manna, að hann vissi jafnlangt nefi sínu; sannar eftirfylgjandi saga það, en hana sagði mér 

Skúli nokkur Árnason, sem enn er á lífi og nær áttræður, og kvaðst hann, þegar hann var 

drengur, hafa séð Tómas þennan. Skammt frá Nautabúi er bær sá, er Brekkukot heitir. Þegar 

Tómas bjó að Nautabúi, bjó bóndi sá í Brekkukoti, er Skúli hét, rammur að afli.” Einhverju 

sinni bar svo við að kerling ein, afgömul, dó þar í sveitinni, og var jörðuð að Mælifelli. Þá var 

prestur á Mælifelli séra Jón Konráðsson. Nokkru eftir greftran kerlingar vaknar séra Jón við 

það eina nótt, að hann dreymir að kerling kemur til hans og biður hann hjálpa sér, því að ekki 

hafi hún frið í gröf sinni. Prestur hyggur þetta markleysu eina og sofnar aftur. Finnst honum 

þá kerling koma aftur og biðja sig sem fyrr að hjálpa sér, því að annars sé ekki víst að hann 

fái sjálfur ró í sinni gröf. Hrekkur prestur upp við þetta, klæðir sig í flýti og gengur út. Hann sér 

þá tvo menn við leiði kerlingar, en sjálf stóð hún upp úr því til knjáa. Þegar mennirnir sáu 

prest, hlupu þeir frá og þekkti klerkur að það voru þeir Tómas á Nautabúi og Skúli í 

Brekkukoti. Hafði Tómas vakið kerlingu upp, en Skúli hafði ætlað að taka á móti henni, ef á 

þyrfti að halda. Það er frá presti að segja að hann kom kerlingu niður; en svo var hún 
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mögnuð, að prestur sagði frá því seinna, að það hefði verið hið versta verk, er hann hefði 

gert um dagana, þótt honum tækist það um síðir. 

 Ekki er þess getið, til hvers þeir félagar, Tómas og Skúli, hafi ætlað að nota 

uppvakning þennan, en líklegt er, að þeir hafi ætlað að hafa hann til smásnúninga nokkurra. 
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HAFGRÍMSSTAÐIR 

JÓN TEITSSON Á HAFGRÍMSSTÖÐUM, NÚMERSLAUS 
Kynjasaga 

Það er upphaf þessarar sögu að Teitur er maður nefndur; hann bjó á Starrastöðum í 

Skagafirði. Hann var móðurbróðir Teits Þorleifssonar er átti í deilum við Gottskálk biskup á 

Hólum. Teitur var hið mesta mikilmenni, spakur í lund, dulur og forspár; ekki var hann ríkur 

maður; þó átti hann jörðina Starrastaði og allgott bú er hann stundaði vel. Hann átti konu þá 

er Ragnhildur hét og var hún vestfirsk að ætt. Son áttu þau einan barna er Jón hét; var hann 

snemma mikill og sterkur og dulur í skapi sem faðir hans. Enginn var hann gleðimaður, en 

brosti aðeins þá aðrir hlógu, og það strax í æsku; kvað hann allómannlegt að skríkja sem 

óvitar. Hann óx upp hjá föður sínum þar til hann var fjórtán vetra gamall; var hann þá eins 

sterkur og hraustustu menn í Skagafirði á þeim tíma.  

Um haustið þetta sama ár sendi faðir hans hann með nábúum sínum út í Fljót til 

skreiðarkaupa og skyldu þeir standa fyrir kaupum Teits vegna. Lítt gast bændum að því að 

hafa Jón í ferð sinni, þótti þeim hann of ungur og óáreiðanlegur í langferð að haustdegi, en 

þó fór hann og sagði faðir hans að ef hann yrði eftir af þeim mætti hann sjá sjálfur fyrir ráði 

sínu. Jón reið bleikum hesti allvænum er faðir hans var vanur að ríða og í reiðtygjum föður 

síns; voru þau mjög vönduð, einkum beislið, það var mjög vel búið og hinn besti gripur; höfðu 

margir falað það að bónda, en hann ekki af hendi látið.  

Nú héldu þeir af stað og gekk þeim ferðin vel út í Fljótin; var þar þá gott til fiskifanga, 

og keyptu skreið sem þeir máttu með komast, snéru síðan heimleiðis; gjörði þá veður ill með 

frosti og fjúki miklu. Jón var jafnan á undan og teymdi Bleik; gjörðist færð mjög slæm og illt 

yfirferðar. Þeir komu að Kolbeinsdalsá síðla dags; var hún þá ófær og stóð full með krap lítt 

samanfrosið. Vildu þá förunautar Jóns snúa frá og fara að Óslandi og bíða þar til þess betur 

legði. Jón vildi það ei og kallaði slíkt ragmennsku og kvaðst skyldi bera þeim bleyðiorð á bak 

ef þeir vildu ekki halda áfram ferðinni og snýr til árinnar. Vildi þá einn taka hesta hans, en Jón 

stóð á móti og urðu sviptingar nokkrar og rak Jón þann niður fall mikið, og skildu við það. 

Snéru þeir þá frá og kváðu strákfýlu þeirri maklegt að drepa sig, fyrst hann vildi það. Nú 

bindur Jón klyfjar við klakka, ríður síðan út í ána og teymir alla hestana. Bleikur vóð mjög 

sterklega og braut ísinn. En er Jón var kominn upp úr ánni sér hann að snarað er af aftasta 

hestinum og hann flæktur í gjörðunum. Vóð hann þá út til hestsins og tók honum þá krapið í 

axlir, en straumlítið var. Loksins gat hann borgið öllu til lands og var það hið mesta þrekvirki. 

Á meðan hann var að þessu starfi skall á stórhríð með ofsaveðri og hörkufrosti svo allt 

gaddfraus; samt braust Jón af stað og tók sér stefnu eftir veðurstöðu. Var þá einnig orðið 

dimmt af nótt og hið mesta niðmyrkur af hvorutveggju, hríðinni og næturmyrkrinu, svo eftir 

öllu varð að þreifa. Þegar hann hafði farið um stund varð fyrir honum kofi nokkur hurðarlaus 
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og hálfur með fönn; réði hann þó af að láta þar fyrir berast, tók ofan klyfjar sínar og bar fyrir 

dyrnar, batt saman hestana, fór síðan inn og byrgði vandlega; gróf hann sig þar í fönn til að 

þíða sig, var þá mjög þrekaður og máttfarinn og sofnaði fast og svaf til þess dagur var. En er 

hann vaknaði sá hann opnar dyrnar; stóð hann þá upp og gekk út. Veður var nokkru bjartara, 

en frost mikið. Sá Jón að burtu voru klyfjar nokkrar og Bleikur með reiðtygjum og beisli og 

hestarnir allir sundurlausir. Jón sá bæ allskammt á burtu og var það Brimnes. Þar bjó þá 

bóndi sá er Tumas hét, ódrengur mesti og illa þokkaður; hafði hann oft rænt og stolið af 

ferðamönnum. Jón gekk til bæjarins og var hurð aftur; varð honum reikað kringum bæinn og 

hittir hann á bæjarbaki kofa nokkurn; var þar hurð fyrir og lokuð að innan. Í því heyrir hann að 

hestur hneggjar þar inni; setti hann þá fótinn á hurðina svo hart að hún brotnaði; sá hann þar 

inni Bleik föður síns með beisli, en hnakkur í stalli. Dyr voru með öðrum stafni í hliðvegg 

hússins og var dimmt innar í húsinu. En þegar minnst varir sér hann ríða að sér viðarrót 

mikla innan úr myrkrinu; brá Jón sér undan, en höggið nam staðar í gólfi og laut maður eftir. 

Jón hljóp á hann sem hvatast, en hinn tók á móti og urðu sviptingar allharðar. En þó Jón væri 

mjög stirður og freðinn lauk svo þeirra viðskiptum að heimamaður féll; lét þá Jón kné fylgja 

kviði og lék við hann sem harðlegast. Bað þá heimamaður sér griða - og var það bóndi. En 

Jón kvað hann skyldi því aðeins grið hafa ef hann skilaði aftur skreið sinni ef stolið hefði, og 

léti sig fá allt sem hann þyrfti fyrir sig og hesta sína. Lofaði bóndi því og lét Jón hann þá upp 

standa; var hann mjög meiddur og brotinn annar handleggur hans. Þar í húsinu hafði hann 

fólgið klyfjar Jóns og voru þær byrgðar með viðum. Fóru þeir síðan til bæjarins og leiddi 

bóndi Jón til baðstofu, en kvaðst mundi senda eftir hestum hans. Ekki sá Jón manna inni 

utan konu bónda og son þeirra hálfvaxinn. Honum var vísað til sætis. Mjög þótti honum kona 

bónda illileg. Innan stundar gekk húsfreyja fram og kallar á son sinn. Litlu síðar heyrir Jón 

hundagey ákaft; hleypur hann þá út og sér hvar bóndason snarast frá húsum með beisli sitt 

og ætlar að grafa það í fönn, en konan sigar í hesta hans sem ákafast. Jón hljóp eftir 

stráknum, þreif af honum beislið og laust hann með því svo hann lá í óviti. Kom þá bóndi að 

og bað sér og hyski sínu vægðar, lét síðan sækja hesta Jóns og gaf þeim nóg fóður, og líka 

var Jóni veittur góður beini. Dvaldi Jón þar um daginn og nóttina eftir. Skilaði þá konan öllum 

klæðum hans vel þurrum. Eftir viðureign þeirra Jóns lagðist bóndi í rekkju og var lengi 

hrumur, en minna bar á illmennsku hans eftir þetta.  

Jón hélt nú af stað og segir ekki af ferðum hans fyrr en hann kom heim til föður síns, 

og þótti ferð hans hin frægasta. Eftir þetta gjörði ótíð mikla svo þeir förunautar Jóns komu 

ekki fyrr en að mánuði liðnum og höfðu þeir étið og selt mikið af skreið sinni.  

Þegar Jón var sextán vetra fýsti hann mjög að fara suður til sjóróðra eins og þá var títt 

í Skagafirði, einkum frá Hólum. En mjög voru Hólamenn í þá tíð ódælir og illgjarnir og oflátar 

miklir. Þenna vetur voru snjóalög mikil og sífelld illviðri og treystust fáir til suðurferða nema 

Hólamenn. Jón kom að máli við föður sinn og kvaðst vilja suður. Bóndi latti heldur, en þó 

varð svo að vera sem Jón vildi, og bjóst hann til ferðar; var það um sama tímabil sem 

Hólamenn fóru af stað. Teitur fylgdi syni sínum að Víðimýri. Jón var svo búinn að hann var í 

litklæðum silfurhnepptum, en yst klæða var hann í hempu sauðsvartri og tók hún á kné. Hann 

hafði falað beisli föður síns og gaf hann honum það, en kvað sér ekki óvart koma þó fleiri 

girntust að eiga. Þegar þeir feðgar komu að Víðimýri voru Hólamenn þar fyrir; voru þeir mjög 

skrautbúnir og gemsmiklir. Þeir voru átján saman og hét sá Ásgautur sem fyrir þeim var, 

norskur að kyni. Illur var hann og ódæll. Teitur bað þá taka við syni sínum til samfylgdar. En 

þeir kváðu þann sauðmórauða kotungsson skamma upp flokk sinn, en þó mætti hann dratta 

með ef hann vildi. Þegar þeir feðgar skildu sagði Teitur Jóni að vera þeim aldrei samnátta á 

bæjum og jafnan skyldi hann á eftir fara, þá mundi hann fyrstur aftur koma, annars ekki, og 

lofaði Jón því.  
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Jón fór nú með Hólamönnum sem leiðir lágu vestur Vatnsskarð og svo yfir 

Húnavatnsþing; fóru Hólamenn mjög illa með ráði sínu, tóku hey af bændum og hvað þeir 

þóttust með þurfa, en létu á móti koma svívirðu og ódrengskap. Aldrei var Jón þeim 

samnátta, en um daga var hann í flokki þeirra og þó ætíð á eftir. Alstaðar borgaði hann vel 

næturgreiðann.  

Þegar þeir fóru yfir Miðfjarðarháls var á stórkafald og dimma; hittu þeir þar 

smalamann frá Auðunarstöðum í Víðidal og stóð hann yfir fé. Þeir heimtuðu af honum fylgd 

yfir hálsinn, en hann neitti og kvaðst ekki yfirgefa fé sitt. Þreif þá Ásgautur til hans og laust 

honum niður við svell svo heilinn lá úti. Eftir það komu þeir í Miðfjörð. Þar tóku þeir hús og 

hey, en ráku út hesta er inni voru. Jón gisti í koti þar skammt frá. Um morguninn hitti hann að 

vanda félaga sína og voru þeir þá ferðbúnir. Varð þá Ásgauti litið á beisli Jóns og kvað hann 

skyldi strax selja sér því ekki hæfði honum svo rögum og ámátlegum að eiga slíkan grip. Jón 

fór undan með hægð og spurði hverju hann vildi borga. Þreif þá Ásgautur í rófu á hundi 

einum er þar var og kastaði á nasir Jóni, og var það mikið högg og féll blóð um hann allan. 

Hljóp þá Jón undir hann og áttust þeir við skamma stund áður Ásgautur féll og kom 

hryggurinn á stein og annar lærleggur hans gekk úr mjöðm. Vildu þá félagar Ásgauts hefna, 

en Jón var þá svo reiður og ógurlegur að þeim stóð ótti af og þorði enginn að honum. 

Ásgautur var fluttur til bæjar, lagðist hann og dó litlu síðar. 

Síðan héldu þeir af stað og komu um kveldið að Stað við Hrútafjörð. Þar var þeim 

fengin kirkjan að sofa í og létu þeir nú sem verst og frömdu ýmsar svívirður og árnuðu allir 

þeim ills. Morguninn eftir var dimmt og drífa mikil, og líka var þeim sagt að Holtavörðuheiði 

væri ófær og höfðu nokkrir vermenn þar úr fjörðunum áður farið vestur Haukadalsskarð og 

Bröttubrekku til Borgarfjarðar, en þó bjuggust þeir á stað. Jón hafði þessa nótt verið á bæ þar 

skammt frá og kynnt sig vel sem fyrr. Vildi bóndi ekki hann færi um morguninn, en Jón lét 

ekki letjast og bað bóndi vel fyrir honum. Hitti Jón Hólamenn og fór með þeim. Höfðu þeir illt 

auga á honum, en þó þorðu þeir ekki að ráða til hans. Þegar þeir komu upp á skarðið skall á 

blindhríð með stórviðri og fannkomu. Þeir tóku nú stefnu eftir veðurstöðu og voru hinir 

áköfustu. Jón var á eftir sem vant var og teymdi báða hesta sína; gekk nú þannig um stund 

þar til allt í einu að Jón sá þá hverfa, og var hann þá kominn á fjallsbrún eina og höfðu þeir 

farið þar fram á snjóhengju og hún svo hlaupið niður undan þunganum af mönnunum og 

hestunum öllum, og fórust þeir þar allir því þar voru þverhníptir klettar og hengiflug ofan; er 

þar síðan kallaður Bani og er hann í fjallinu fyrir norðan Haukadalsskarð; þar neðan undir er 

urð stór og hafa nú fyrir skömmu sést þar hestabein allmikil. - Jón snýr nú til baka og komst 

suður af fjallinu og ofan á skarðið; var þá veður nokkru bjartara, en mjög hvasst; komst hann 

að einhverjum bæ í Haukadal um kvöldið. - Þar eftir gjörði veður svo ill og fannkomur að 

ekkert varð komist og gekk það í mánuð eða lengur. Var Jón allan þann tíma kyrr í Haukadal. 

Eftir það hjarnaði og batnaði veðrátta; var þá um seinan að fara suður, en þó vildi Jón ekki 

heim snúa; réðu Haukdælir honum þá að fara vestur og það gjörði hann; segir ekki af ferðum 

hans fyrr en hann kom vestur undir Jökul. 

Þorsteinn er maður nefndur; hann bjó í Skjaldartröð við Hellna. Hann var hinn mesti 

sjógarpur og hafði aldrei fleiri en þrjá eða fjóra menn á, en réri þó jafnan áttæringi. Hann var 

happamaður hinn mesti og réri ætíð fyrstur úr þeirri veiðistöðu og sat löngum að fiski þó 

öðrum þætti ófært; talinn var hann manna ríkastur í því byggðarlagi. Konu átti hann og var 

hún svo hraust að hún tók af hlóð vættarketil fullan með sjófang og varð lítið fyrir, en stillt var 

hún og hið mesta vegskvendi í þeirri sveit. Ekki getur um nafn hennar. Þau áttu dóttur er 

Guðrún hét; var hún fríð sýnum, vitur og kurteis og hinn besti kvenkostur. Það bar oft við að 

Þorstein vantaði háseta því fáir treystust til að þola sjósókn hans og var svo í þetta skipti. Fór 

því Jón þangað og réðist hjá bónda og líkaði bónda vel við hann þótt óvanur væri. 



150 

 

Það var þá siður vestur þar að halda bændaglímur á sumardag fyrsta; kom þá saman 

fjölmenni mikið og margt hraustra drengja. Þeir báðu Jón að glíma; var hann tregur til, en lét 

þó til leiðast. Engi var Jón glímumaður, en fáir stóðust afl hans og fóru svo leikar að haun 

felldi flesta er hann reyndi við. Vel var húsfreyja til Jóns og leist henni hann mannvænlegur. 

Það var eitthvert sinn að hún bauð honum til glímu í gamni og lauk svo að hún kom honum á 

annað knéð og kvað hún hann varla kvensterkan heita mega. - Vel aflaði Jón um veturinn. 

Um vorið bjóst hann norður og báðu þau hjón hann aftur koma og eins dóttir þeirra. Þau voru 

mjög svo jafnaldra og höfðu oft setið tvö ein á tali. Hélt Jón nú heimleiðis. 

Nú er frá því að segja að Gottskálk biskup fréttir ófarir manna sinna og viðureign 

þeirra Jóns og Ásgauts. Þykir honum Jón hafa valdið dauða hans og vill hafa bætur fyrir; 

sendi því tvo klerka og fleiri menn til Teits bónda á Starrastöðum og bauð honum að láta 

lausafé sitt í manngjöld, en jörðina Starrastaði undir Mælifellskirkju til lausnar Jóni syni 

sínum. Ekki jáði Teitur kostum þessum og var honum þá stefnt á biskupsfund og skyldi hann 

koma að Geldingaholti að ákveðnum degi. Síðan fóru biskupsmenn heim. Nú kom Jón að 

vestan og varð faðir hans honum feginn og sagði honum frá tiltektum biskups. Jóni líkaði 

stórilla, en það þóttust þeir feðgar sjá að ekki mundi duga aðgjörðalaust. Á Starrastöðum var 

útiskemma rammgjör með öflugri skrá. Var það nú ráð þeirra feðga að Teitur skyldi leggjast í 

rekkju þar inni. En Jón tókst á hendur búsforráð. Hann fékk til vistar með sér tvo menn, þá 

hraustustu úr Tungusveit. Líður nú að stefnudegi. Ekki kom Teitur á fundinn og frétti biskup 

þar sjúkdóm hans; bjóst hann þá fram að Starrastöðum til að semja gjörðina og þeir átta 

saman. Þegar þeir voru skammt frá garði sá Jón til ferða þeirra; lét hann þá tjalda 

skemmuna, en fylgdarmenn Jóns og faðir hans fóru á bak við tjöldin. En í rekkju bónda létu 

þeir fork einn mikinn og huldu hann klæðum. Biskup ríður á bæinn og er Jón úti staddur og er 

dapur í bragði. Biskup spyr að bónda, en Jón segir hann í skemmunni. Fara þeir nú þangað 

og gengur biskup inn og einn eða tveir með honum. Þá gengur Jón inn og rekur aftur hurðina 

og læsir rammlega. Hlupu þá hinir undan tjöldunum og tóku biskup. Ekki er sagt frá viðureign 

þeirra og ekki vita menn um samninga þá er þar urðu, en það ætla menn að fyrir þessar sakir 

hafi Starrastaðir síðar lagst til Mælifellskirkju. En biskup reið heim til Hóla og áreitti þá feðga 

aldrei síðan, og var meint að hann hefði orðið að vinna þeim trúnaðareið áður þeir sleppti 

honum.  

Næsta vetur eftir þetta fór Jón vestur og réri hjá Þorsteini í Skjaldartröð. Bar nú ekki til 

tíðinda þar til Jón var átján eða nítján vetra. Fór hann þá enn vestur og tveir aðrir sveitungar 

hans með honum. Segir ekki af ferðum þeirra fyrr en þeir komu vestur í Haukadal; voru þar 

miklar umræður um rán og gripdeildir svonefndra Gunnarsstaðabræðra. Þeir voru þar þrír og 

bjuggu allir á Gunnarsstöðum; rændu þeir oft ferðamenn og sýndu hvívetna hinn mesta 

ójafnað og illmennsku og fóru mjög versnandi. Þeir Jón héldu nú áfram ferð sinni, en þegar 

þeir komu vestur yfir Saurstaðaháls bað Jón förunauta sína geyma hrossa sinna og áhalda 

og finna sig næsta dag á Hólmlátri. Síðan yfirgaf hann þá og stefndi til Gunnarsstaða. Hann 

bar langsekk mikinn um öxl og í skjóður tómar. Þegar Jón nálgaðist bæinn fyllti hann skjóður 

sínar með steina, lét í langsekk sinn og bjó vel um. Þetta var síðla dags. Gengur nú Jón til 

bæjarins og drap á dyr. Kom þar út maður mjög illmannlegur. Jón bað hann að gefa sér að 

drekka. Fór hinn þá inn og kom aftur með freðinn drykk og drakk Jón lítið. Í því bili kom út 

annar og var sá hinum illmannlegri. Þeir spurðu Jón að ferðum. En hann kvaðst sendur af 

biskupi á Hólum; litu þá heimamenn hver til annars og var auðséð að þeir glöddust við, en 

mannvonskan stóð sem afmáluð í andliti þeirra. Þreif þá annar til sekksins á baki Jóns og 

kvað hann bera mikið. Jón sagði það vera. Ekki var honum gisting boðin. Jón spyr að 

heiðinni (því bær þessi stendur undir Rauðamelsheiði) og lést ókunnugur. Þeir kváðu heiðina 
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góða yfirferðar og örstutta ef rétt væri farið. Buðu þeir að fylgja honum upp á heiðina og þáði 

Jón það. 

Héldu þeir nú af stað þrír saman og var Jón á eftir með byrði sína. Þegar komið var 

undir heiðina nema þeir staðar hjá vatni nokkru; var það illa lagt og vakir á. Tók þá annar 

þeirra upp flösku og bauð Jóni að súpa á. Jón kvað það sið á Hólum að sá sem öðrum byði 

drykki fyrst. Saup þá heimamaður á flöskunni. En á meðan sér Jón að hinn tekur hníf stóran 

úr ermi sinni. Jón hafði staf mjög sterkan; var hann ærið þungur og klökugur; laust hann 

honum með afli á höfuð þess er hnífnum náði, og féll hann við og lá í óviti, en með hinni 

hendinni sló hann á flöskubotninn við munn hins svo flaskan brotnaði og stóðu brotin í andliti 

hans; lék hann þá nú allilla og skildi svo við þá að annar var nær bana og gat hinn 

naumlegast fært hann heim um nóttina; lá hann lengi eftir og dó síðan. Bar lítt á illmennsku 

hinna þar eftir. Jón snéri nú að Hólmlátri og var þar um nóttina. Daginn eftir komu förunautar 

hans og héldu þeir nú áfram ferð sinni vestur sem ætlað var. Jón var í Skjaldartröð sem vant 

var; var hann nú orðinn svo sterkur að enginn þurfti við hann að reyna vestur þar, en mjög 

var hann spakur og fór vel með ráði sínu; var þó mikið mannval undir Jökli í þá daga.  

Eitthvert sinn um veturinn lá Þorsteinn á miðum, en allir aðrir voru í land komnir; hafði 

Þorsteinn nú hlaðið mjög skip sitt af fiski. Gjörði þá ofsaveður af landi. Lét nú Þorsteinn taka 

til ára; voru þeir fjórir saman og sóttu knálega róðurinn. En að stundu liðinni fóru hásetar 

mjög að þreytast og gátu naumlega haldið við. Fór þá Jón einn á annað borðið og gekk síðan 

vel; náðu þeir landi með heilu og höldnu og báru föng sín af skipi. En svo hafði gengið nærri 

hinum tveimur hásetum Þorsteins að þeir lágu eftir; varð Jón mjög frægur af þessu og þótti 

afbragðsmaður.  

Jón fékk þennan vetur lestar hlut eða meira og fór norður um vorið sem vant var. 

Snemma um sumarið fór hann vestur og hinir tveir félagar hans að sækja skreið sína og 

höfðu marga hesta. Í þeirri ferð bað Jón Guðrúnar Þorsteinsdóttur og var það mál auðsótt. 

Giftust þau strax og var brúðkaup þeirra haldið í Skjaldartröð. Eftir brúðkaupið fór Jón norður 

með konu sína og greiddi Þorsteinn ríkmannlega af hendi heimanmund dóttur sinnar í gripum 

og peningum. Vorið eftir reisti hann bú á Hafgrímsstöðum í Tungusveit og er sagt að hann 

keypti jörðina. Græddist honum skjótt fé mikið og varð hann hinn besti bóndi. Jafnan fór hann 

vestur á sumrum til fiskikaupa. 

Það var eitthvert sinn löngu síðar að Jóni bárust þær fregnir að móðurfrændi hans á 

Vestfjörðum væri dáinn og átti hann að taka allan arf eftir hann. Bjóst hann þá til ferðar og 

var það síðla vetrar. Gekk honum vel vestur og seldi hann þar mikið lausafé, dautt og lifandi, 

því hann vildi það eitt með sér hafa er hann gæti borið. Tók hann þar gripi marga og mikið af 

peningum. Síðan bjóst Jón heimleiðis; var þá slæm veðrátta, en hann ókunnur leiðum öllum 

og víða mjög strjálbyggt; þó vildi hann alls ekki fylgdar beiðast. Fer hann nú af stað og er 

hann hafði gengið eina dagleið kom hann að koti einu við sjó; það var öðrumegin fjarðar 

nokkurs sem var lítt byggður eða mjög strjálbyggður. Þetta var síðla dags og var á drífa mikil.  

Jón bar byrði mikla af gripum og peningum og var þreyttur orðinn, réði því af að 

beiðast gistingar. Barði hann þar að dyrum, kom þar út karl nokkur; var hann ærið stór og 

mikilfengligur svo Jón þóttist ekki annan slíkan séð hafa. Jón spur til vegar, en karl kvaðst 

mundi vísa honum leið að morgni því nú væri ófært veður og dagur að þrotum kominn og 

bauð honum næturgistingu. Jón þekktist það og leiðir bóndi hann til baðstofu og bauð að 

geyma tösku hans. Ekki vildi Jón það og kvað þar í skó sína sem hann þyrfti að brúka. Ekki 

sá Jón þar manna utan húsfreyju; sat hún og spann toga. Jón heilsaði henni og tók hún því 

stutt. Illa leist Jóni á þau bæði og þótti uggleg gistingin. Jóni var vísað til sætis í öðrum 

baðstofuenda. Ekki var honum veittur beini, en bóndi var ræðinn mjög og var hinn kátasti við 

komumann; spurði hann margs um ferðir hans, en Jón sagði honum sem var og kvaðst hafa 
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verið að sækja arf eftir frænda sinn. Bóndi þreif upp tösku Jóns og kvað það ærna byrði. Þar 

eftir settist bóndi á tal við húsfreyju, en ekki heyrði Jón hvað þau skröfuðu nema eitt sinn 

sagði hún: "Grafa hann." Eftir það hættu þau talinu.  

Síðan biður húsfreyja Jón koma með sér og vísar hún honum til rekkju í framhýsi 

nokkru; var þar flet með stokki og töturlega um búið. Húsfreyja bauð að taka við skóm hans 

og klæðum, en hann kvaðst sofa mundi þó ekki færi hann af klæðum því hann hefði ekki 

sofið hin næstu dægur sakir umsvifa. Varpar hann sér nú í fletið og lætur sekk sinn þar hjá 

sér; læst hann strax sofna og hraut mikið. Gengur þá húsfreyja burt. Nokkru síðar heyrir hann 

gengið um bæinn; snýr hann sér þá til veggjar og hraut sem fastast. Heyrir hann þá að lokið 

er upp dyrunum og farið hljóðlega og í því er lagt til hans með skálm mikilli. Kom lagið í 

herðarblaðið og varð svöðusár. Snarast Jón þá úr rúminu og sér þar bónda, og vildi leggja til 

Jóns í annað sinn. Jón hljóp þá undir hann, en bóndi kastar skálminni og tekur á móti og 

verður þar harður aðgangur og finnst Jóni sig skorta afl við bónda, og ekki þykist hann í slíka 

raun komið hafa; gekk nú allt upp er fyrir var og sótti bóndi í ákafa, en Jón varðist föllum af 

megni. Og er Jón sá sér best færi hljóp hann í fang bónda svo sterklega að hann féll á bak 

aftur og varð þrepskjöldur hússins undir hrygg hans. Neytti nú Jón fallsins hvað hann kunni 

og lét kné fylgja kviði; gekk þá sundur hryggur bónda á þrepskildinum. Var þá húsfreyja 

komin og lagði til Jóns með knífi. Jón bar af sér lagið með hendinni og skeindist hann lítið; 

tók hann þá til hennar og dró til baðstofu og batt rammlega. Þar brann ljós inni. Jón fór nú 

fram aftur og dró karl úr dyrum hússins; æpti hann þá ógurlega. Sótti Jón nú sekk sinn og fór 

aftur til baðstofu og snæddi nesti sitt. Þar var Jón um nóttina og svaf í rekkju hjóna. 

Morguninn eftir var veður bjart. Býst Jón þá til ferðar og byrgir áður bæinn vandlega; 

snýr hann þá leið sinni þangað sem sýslumaður bjó og var það hálf dagleið frá koti þessu. 

Sagði Jón honum frá ferðum sínum og sýndi áverka.Daginn eftir bjóst sýslumaður þangað 

með nokkra menn; komu þeir að kotinu; var þá bóndi dauður í dyrum, en húsfreyja lá í 

böndum. Könnuðu þeir þar hús öll og fundu mikið af peningum og mörgu fémætu. Þar sá 

sýslumaður skálmina og hnífinn, hvorutveggja blóðugt. Þar fundu þeir klæði nokkur af 

útlendum skipbrotsmönnum og fleira þess háttar. Hafði þar fyrir löngu síðan strandað skip og 

ætluðu menn að bóndi mundi hafa myrt eitthvað af skipsmönnum þeim og stolið svo góssi 

þeirra. Tvo ferðamenn hafði hann líka drepið og stolið af þeim peningum.Tók sýslumaður allt 

góss er þar var og flutti heim til sín ásamt húsfreyju. En að skilnaði gaf hann Jóni peninga 

mikla og skildu þeir með vináttu. Hélt nú Jón heim aftur og segir ekki af ferðum hans fyrri en 

hann kom heim að Hafgrímsstöðum. 

Settist hann nú um kyrrt í búi sínu og varð mesti ríkismaður og sveitarhöfðingi og bjó 

þar til dauðadags. Þau Guðrún unntust vel og áttu margt barna. Einn sonur hans hét Jón, 

annar Teitur og hinn þriðji Þorsteinn. Allir voru þeir mikilmenni sem þeir áttu kyn til og eru 

margir merkir menn frá Jóni komnir um Skagafjörð og víðar. Vitum vér nú ekki meira af Jóni 

að segja, enda eru flestar sagnir óljósar frá þeim tímum og fátt ritað nema það litla ágrip af 

hinum merkustu viðburðum sögu vorrar sem finnst í annálum. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8649 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. 2 bindi (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1862-

1864), II, 138-146; Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni 

Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), II, 139-146. 

MS: Lbs 1440,243. 
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TUNGUHÁLS 

GUÐRÍÐUR JÓNASDÓTTIR OG SKYGGNI HENNAR, 5 AF 9. 479 – ÁBÆJARSKOTTA 

Draugasaga 

Þegar afi og amma bjuggu á Tunguhálsi í Vesturdal (1872-80), var amma eitt kvöld einsömul 

frammi í búri að skammta. Stóð svo á, að hún hélt á fullri mjólkurkönnu í hendinni og ætlaði 

að fara að hella í skál. Þá kemur inn í búrið svo ófrýnileg Stelpuskjáta, að hún sagðist aldrei 

hafa séð svo átakanlega sjón á ævi sinni. Á andlitinu var naumast mannlegt mót, nefið var 

eins og garður alla leið frá hársrótum og niður á höku, og annað andlitsfall var eftir því, en 

sauðmórauðar, skitnar flíkur héngu í druslum utan á henni. Þú varð ömmu svo hverft, að hún 

steypti úr mjólkurkönnunni beint framan í smettið á stelpunni og sagði henni að skammast út. 

Skauzt þá stelpan aftur fram í göngin og gerði ekki aftur vart við sig. - Stundu síðar kom að 

Tunguhálsi maður nokkur, Eiríkur að nafni, utan úr Tungusveit; lá orð á því, að Ábæjarskotta 

fylgdi honum. „Ekki var það innilegt, sem á undan þér var, Eiríkur," sagði amma, en hann 

glotti við. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=6447 

 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri,  (Reykjavík: 

Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1962), I, 166. 

 

BJARNI FRÁ NOLLI 6679 

Óvættasaga 

Bjarni hét maður Sveinsson, ættaður frá Nolli við Eyjafjörð. Hann þótti forn í skapi og 

margkunnugur. Bjarni staðfestist i Skagafirði og bjó að Tunguhálsi. Eitt sinn stóð Bjarni að fé 

sínu í dimmu hríðarveðri, en rofaði nokkuð til, er á leið daginn. Þá sá Bjarni mannsmynd eina 

fara allhvatlega um héraðið, og kom hún allnærri honum. Bjarni þóttist sjá, að ófarnaður 

þessi ætti brýnt erindi. Samt gekk hann í veg fyrir hann, orti á hann orði, en óvætturin svaraði 

engu. Bjarni spurði hana enn, hvaðan hún kæmi og hvert hún ætlaði, en hún kvaðst vera úr 

Fljótum og ætla suður í Hreppa. Bjarni spurði, hverra erinda hún færi. Hún kvaðst ætla að 

drepa mann. Bjarni sagði, að hún tækist mikið á hendur að leggja suður fjöll í vondu veðri, og 

skipaði henni að fara aftur norður í Fljót og drepa þann, er hefði sent hana. Við þessi orð 

sneri draugurinn aftur óðfluga gegn hríðinni, en Bjarni frétti seinna, að bóndi að Skeiði í 

Fljótum hefði orðið bráðkvaddur, og höfðu menn fyrir satt, að hann hefði sent draug þennan. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7581 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 366. 

 

SVUNTAN 6356  

Huldufólkssaga 

Hjörleifur prófastur Einarsson, var um hríð prestur að Goðdölum í Skagafirði, og fékk hann 

það brauð 1869. Skömmu eftir að þau hjónin fluttu þangað búferlum, kom Guðlaug kona 

hans sér upp forláta svuntu, sem ekki er frásögu vert. Einu sinni var svuntan breidd til þerris 
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með Öðrum þvotti um vortíma, en þegar þvotturinn var tekinn inn, var svuntan horfin. Þetta 

þótti kynlegt mjög, og voru helzt leiddar getur að því, að einhver mundi hafa hnuplað 

svuntunni. Nú líður og bíður, og fréttist ekkert um svuntuhvarfið. Um sumarið fóru þau hjónin 

í kaupstað, en börn þeirra voru heima, og gætti amma þeirra búsins. Hún hafði lykla að öllum 

hirzlum og húsum, meðal annars að stofunni, en aldrei þurfti að opna hana, meðan 

prestshjónin voru að heiman. Þegar þau komu heim aftur, þurfti prestskonan að setja 

eitthvað, sem hún hafði keypt, niður í kommóðu, sem var í stofunni, en jafnskjótt og hún 

opnaði eina skúffuna, sá hún, að svuntan góða lá efst í henni. 

 Eins og áður er sagt, hafði enginn gengið um stofuna, meðan prestshjónin voru að 

heiman, og á hinn bóginn hafði prestskonan oft farið í kommóðuskúffuna, en aldrei orðið vör 

við svuntuna, og lá því í augum uppi, að huldufólk hafði tekið hana traustataki, en skilað 

henni aftur, meðan þau hjónin voru í burtu í kaupstaðarferðinni. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7258 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 19. 

 

ÍRAFELLS MÓRI 6741 

 Óvættasaga 

Þegar Lárus Jónsson, sem nú er bóndi á Kjarlaksvöllum, var unglingur á Þverfelli, var hann 

einu sinni að mala frammi í eldhúsi að vetrarlagi um hábjartan dag, og var því bjart í 

eldhúsinu nema í skoti einu upp með hlóðunum annars vegar; voru hundarnir, Skeggi og 

Doppa, jafnan vanir að liggja þar. Meðan Lárus var að mala, kom Doppa inn í eldhúsið og 

ætlaði upp í skotið, en hann vissi ekki fyrr til en hún kom í hendingskasti fram á gólf upp í loft, 

rak upp skræk mikinn og fór út aftur. Lárusi þótti þetta svo kynlegt, að hann fór að skyggnast 

um í skotinu, og sá hann þar svarthosóttan kött, geysistóran og illilegan. Í sama bili gekk 

Margrét systir Lárusar fyrir eldhúsdyrnar, og bað hann hana að koma sem bráðast með ljós. 

Hún gerði það, en Lárus hafði ekki augun af kettinum, á meðan hún sótti ljósið. Þegar ljósið 

kom, var enginn köttur í eldhúsinu. Að lítilli stundu liðinni kom Salbjörg Jónsdóttir, sem var 

húskona hjá Þorsteini Stefánssyni að Kjarlaksvöllum, en honum fylgdi Írafellsmóri; hefur Móri 

gamli líklega brugðið sér í kattarlíki í þetta skipti. 

 Meðan Móri hafðist við í Goðdölum í Skagafirði (1838-47), var hann kallaður 

Goðdalamóri og birtist ýmist í líki mórauðs stráks eða mórauðs hunds. Níels skáldi 

Jónsson var fenginn til þess að reyna að koma draugnum fyrir, en hann sagði, að 

hann væri heyrnarlaus, og hrinu því hvorki á honum særingar eða ákvæði. Þó að 

séra Jón Benediktsson færi frá Goðdölum, eimdi eftir af Móra þar, og bar talsvert á 

honum, áður en séra Hálfdán Guðjónsson kom þangað (1886), en hann og fólk hans 

trúði ekki á drauga, og lagðist trúin á Móra niður við það að miklu leyti. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7643 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), II 29-34. 
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HOF 

ÞÓRÁLFUR ÚTILEGUMAÐUR 5432 

Útilegumannasaga 

Stúlka nokkur átján vetra gömul, að nafni Valgerður, sat hjá kindum húsbónda síns er bjó á 

Hofi í Skagafjarðardölum. Það vildi til að hana vantaði seint um sumarið sex ær og leitaði hún 

þeirra langt á fjöll upp, og þegar hún var nær því yfirkomin af þreytu varð fyrir henni dalverpi 

nokkurt og sá hún þar kotbæ litinn. Hún gekk heim að bænum, barði þar að dyrum. Kom þar 

út karl gamall og heldur ófrýnilegur; spurði hún hann að nafni og hvar hún stödd væri; hann 

nefndist Þórálfur og kvaðst eiga dal þennan, meira varðaði hana eigi um að vita. Sagðist 

hann búa þar með kerlingu sinni, en vera barnlaus og hefði hann seitt hana til sín og skyldi 

hún þar vera og þjóna þeim. Valgerður var þar um veturinn í góðu haldi, en undi lítt, því 

dauflegt var í kotinu, því karl stóð yfir kindum á degi hverjum um veturinn, en kerling hans var 

fámálug og fremur úlfbúðarfull og forn í skapi. Sá Valgerður þar engar bækur og ei vissi hún 

hverja trú þau höfðu; en á hverju kvöldi las karl bæn þessa að henni sýndist mjög 

trúræknislega: 

„Skeggalvaldun skjólið þitt 

skíni yfir landið mitt 

svo enginn geti á það hitt 

af öllum landsins lýðum; 

forða þú oss hríðum, 

forða þú oss hríðum.“ 

Um vorið gat Valgerður strokið frá þeim og til heimilis síns. En ekki auðnaðist mönnum að 

hitta á dal þennan aftur, því þegar. leit var gjörð kom svo mikil þoka að leitar menn fýstust að 

snúa heimleiðis aftur, og var það eignað fjölkynngi Þórálfs. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=702 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), IV, 392-393. MS: Lbs 540, 12.kver, 

19. 

 

EYVINDARSTAÐARHEIÐI 

MANNABEINAVATN 7025 

Örnefnasaga 

Eitt haust síðla riðu þrettán menn til seinni gangna á Eyvindarstaðaheiði í góðu veðri og 

tjölduðu um kvöldið við vatn eitt skammt frá veginum, sunnan til í Álfgeirstungum. Þá er þeir 

voru komnir inn í tjaldið um kvöldið, höfðu þeir við háreysti mikla, ill læti og ósæmileg. Þó var 

unglingur einn með þeirra, er illa gast að þessu háttalagi. Þeir lögðust nú allir til svefns, en 

pilturinn vaknaði við það um nóttina, að stórviðri var komið með ákaflega miklu frosti. Hann 

reyndi til þess að vekja félaga sína, en honum tókst það ekki; fót hann þá út úr tjaldinu og til 

hesta þeirra, en það er frá félögum hans að segja, að vatnið tak á tjaldið undan 

veðurofsanum, því að það er bakkalaust því sem næst, en frostharkan var svo mikil, að allt 

sýldi; fót svo, að þeir fórust allir í tjaldinu, en pilturinn fékk borgið sér til byggða á einum besta 
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hestinum. Bein mannanna fundust seinna, og heitir vatnið síðan Mannabeinavatn, en 

Mannabeinahæð, þar sem beinin fundust. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7926 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), II 316-317. 

 

BLÖNDUHLÍÐ NORÐUR AF ÞJÓÐVEGI 1 OG HEGRANES 

GLÓÐAFEYKIR 

GÁLGAGIL 7253  

Útilegumenn 

Það er forn sögn, að þjófar nokkrir legðist í fjall það, er heitir Glóðafeykir, fyrir ofan Flugumýri 

í Skagafirði, en norðan Djúpadal. Þeir tóku smalann í Djúpadal og ætluðu að drepa hann, en 

hann vann sér til lífs að vinna þeim eið að því, að hann skyldi ekki geta um þá. Auk þess 

skyldi hann fá þeim nokkra sauði á hverju ári af fé því, er hann geymdi, og segja, að það 

hefði farist með ýmsum hætti. Smalamanninum þótti nauðung þessi ill, og tók hann það ráð, 

að hann stagaðist oft á orðum þessum: „Mikið er um í Feykínum. Mikið er um í Feykinum." 

Síðan hefur þetta verið haft að orðtæki. Smalamaður var oft spurður, hvað hann ætti við, en 

hann svaraði ávallt hinu sama. Loksins tóku Blöndhlíðingar sig saman og leituðu í Feykinum; 

fundu þeir þjófana og fengu gripið þá. Milli Flugumýrar og Flugumýrarhvamms rennur 

árspræna eftir gili, ofan af Hvammsdal, og er hún nefnd Hvammsá, en áður var hún nefnd 

Glóðafeykisá. Þjófarnir voru færðir úr í gil þetta, og voru þeir hengdir þar allir. Síðan heitir þar 

Gálgagil. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8154 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), III, 213-214. 

 

MIÐ GRUND 

BERGHILDUR ÁLFKONA 6426 

Huldufólkssaga 

Einu sinni bjó bóndi á Yztu-Grund eða Mið-Grund í Skagafirði. Hann var allvel fjáður og átti 

ábýlisjörð sina. Þegar hann hafði búið þar mörg ár, bar svo við eitt haust, að bóndi var 

staddur úti og var að hlaða kringum töðuhey sitt; kom þá til hans kona, sem hann þekkti ekki, 

og heilsaði honum mjög alúðlega. Bóndi tók vel kveðja hennar og spurði, hvað hún héti. Hún 

kvaðst heita Berghildur. „Hvar áttu heima og hvert ertu að fara?" spurði bóndi. „Ég á heima 

skammt héðan", svaraði konan, „en erindi mitt er til þín, og vildi ég biðja þig bónar einnar, 

heldur mikillar". „Hver er hún?" spurði bóndi. „Ég ætla að biðja þig að byggja mér Grund til 

ábúðar", svaraði Berghildur, „og helzt til nokkurra ára". Bónda brá við þessi tilmæli og sagði, 

að það mundi ekki þykja forsjállegt af sér að byggja öðrum eignarog ábýlisjörð sína, allra sízt 

konu, sem hann vissi engin deili á; auk þess væru góðar jarðir ekki auðfengnar um þessar 

mundir. Berghildur sagði, að hann hefði satt að mæla; lagði þó fast að bónda að verða við 
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bæn sinni, en hann færðist undan. „Viltu þá ekki heita á mig", sagði hún, „að byggja mér 

Grund, ef þér býðst einhver góð jörð til ábúðar í vetur?" Bóndi sagði, að þá væri nokkru nær. 

Loksins lét hann tilleiðast að veita Berghildi vilyrði fyrir jörðinni með því skilyrði, að sér byðist 

einhver sú jörð til ábúðar, sem hann væri ánægður með, fyrir næstu fardaga. Berghildur 

kvaðst vera ánægð með þessa kosti og sagðist mundu vitja byggingarmálanna næsta vor. 

Að svo mæltu kvaddi hún bónda með mestu virktum og þakkaði honum innilega fyrir heityrði 

hans. Bóndi bauð henni að þiggja beina, en hún kvaðst ekki mega bíða; hafði hún sig skjótt 

til ferðar og var skammt komin, er hún hvarf bónda sjónum.  

 Þegar Berghildur var farin, fór bóndi að hugsa um loforð sitt, og þótti honum sér hafa 

farizt heimskulega. Á hinn bóginn þótti honum sem viðsjárvert hefði verið að neita henni með 

öllu, því að konan var sköruleg og svipmikil, og hafði honum komið til hugar, jafnskjótt og 

hann sá hana, að hún mundi vera huldukona, en það fólk er vant að vera hefnigjarnt og 

langrækið, ef það er móðgað. Leið nú langt fram á vetur, og snerist hugur bónda oft að 

Berghildi og loforði sínu við hana, en ekki gerði hann sér far um að fá sér jörð til ábúðar. 

Þegar kom fram á útmánuði, var bónda boðin góð jörð frammi í Skagafjarðardölum til ábúðar; 

þá hann boð þetta, því að hann vissi, að einhver ráð mundu verða með ábúðina á Grund, þó 

að Berghildur kæmi ekki. 

 Nú leið fram til fardaga, og bar ekkert til tíðinda. Þá var það einn dag, að Berghildur 

kom að Grund og hitti bónda; kvaðst hún nú vera komin til þess að vitja byggingarmálanna. 

Bóndi sagðist hafa haft hana í hyggju, og væri jörðin laus til ábúðar. Eftir þetta flutti bóndi 

búferlum á jörð þá, er hann hafði fengið sér, settist þar að og kunni vel við sig, en Berghildur 

tók sér bólfestu á Grund. Hún keypti sér eitthvað af búpeningi af bónda þeim, er fór frá 

jörðinni, en nokkuð af ýmsum bændum þar í grenndinni. Hjú réð hún til sín og þar á meðal 

tvo vinnumenn. Berghildur kom að máli við þá og spurði, hvort annar hvor þeirra vildi ekki 

takast á hendur að segja sér á sumardaginn fyrsta, hvað hún héti í raun og veru, hver staða 

sín væri og hvert væri heimili sitt. Ef annar hvor þeirra gæti leyst þetta vel af hendi þá skyldi 

hann góð laun fyrir hljóta, en illt mundi af leiða, ef hann gæti ekki bundið enda á loforð sitt. 

Annar vinnumaðurinn gekk þegar að kostum þessum, og var nú allt kyrrt um hríð. Brátt kom 

það í ljós, að Berghildur var búkona mikil og stjórnsöm á heimili. 

 Sumardaginnfyrsta gat vinnumaðurinn ekki leyst af hendi loforð sitt við Borghildí, og 

fannst hann skömmu seinna dauður skammt frá bæ sínum. Svona liðu nokkur ár, að 

vinnumenn Berghildar gengu að sömu kostunum, hver fram af öðrum, og fóru þeir allir sömu 

leið, en ekki ber mönnum saman um, hve margir þeir hafi orðið að lokum. Sumir segja þrír, 

en aðrir sex eða jafnvel fleiri; var komið svo að lokum, að Berghildur húsfreyja fékk engan 

smalamanna, er vildi ganga að skilmálum hennar. 

 Eitt vor kom piltur að Grund, um tvítugsaldur. Húsfreyja tók hann tali og spurði, hvað 

hann ætlaði fyrir sér. Hann kvaðst ekki vita það gjörla, því að hann væri vistlaus. Berghildur 

spurði, hvort hann vildi ekki fara til sín fyrir vinnumann. Pilturinn kvaðst vera fús til þess. 

Húsfreyja spurði, hvort hann mundi ekki vilja ganga að kostum þeim, sem áður eru nefndir, 

og skýrði honum frá þeim. Pilturinn lofaði því, og líkaði Berghildi þá hið bezta. 

Hann var framan úr Skagafjarðardölum. Settist hann nú að á Grund og virtist hverjum manni 

vel. 

 Um haustið, þegar átti að taka sauðfé á gjöf, spurði Berghildur piltinn, hvort hann 

hefði nokkurn tíma stundað fjárgeymslu á vetrum. Hann neitaði því. Húsfreyja sagði, að hann 

skyldi þá byrja það nú og hirða í vetur lömbin í húsinu þar uppi á túninu, og kvaðst hún sjálf 

ætla að hafa gætur á, hvernig honum færi það úr hendi. „Þú munt einhvern tíma verða 

bóndi", sagði hún, „og er það vesalt fyrir bændur að kunna ekki að hirða fé sitt". Pilturinn tók 
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við fjárgeymslunni umyrðalaust og lánaðist hún vel. Berghildur kom í húsið einu sinni á viku 

hverri, og líkaði henni umgangur piltsins ágætlega. 

 Nú leið fram að jólum. Um þessar mundir var síður að messa jólanæturnar, og fóru þá 

allir til kirkju, sem gátu komið því við. Jólanóttina var gott veður, frost og bjart og hjarn á 

jörðu; fór þá allt fólk á Grund að búa sig til messu nema húsfreyja, því að hún var ætíð vön 

að vera heima jólanæturnar, síðan hún kom að Grund. Lambamaðurinn bjó sig ekki, því að 

hann þóttist vera lasinn og kvaðst ætla að vera heima. Húsfreyja sagði, að ekki sæi á honum 

frekar en á hinu fólkinu, og skyldi hann fara með því; fór pilturinn þá að búa sig og lagði af 

stað með hinu fólkinu fram að Flugumýri. Þegar það var komið eina bæjarleið, svo að ekki sá 

heim að Grund, sagði pilturinn, að sér væri að verða svo illt, að hann hlyti að setjast niður, og 

kvaðst hann ætla að vita, hvort ógleðin liði ekki frá sér, en hitt fólkið hélt áfram. Þegar það 

var komið í hvarf, reis pilturinn á fætur og hélt heim á leið. Hann gekk sniðhallt upp að 

lambhúsi því, sem hann hafði umgöngu um, fór inn fyrir dyrnar og lét þar fyrirberast nokkra 

stund. Rifur voru á hurðinni, og gat pilturinn því séð út um þær heim til bæjarins; gat hann þá 

að líta, að húsfreyja gekk upp frá bænum og upp hjá lambhúsinu. Pilturinn beið enn nokkra 

stund, en þá fór hann út úr húsinu; sá hann þá, að húsfreyja stefndi til fjalls og gekk mjög 

hratt. Pilturinn komst á slóðir hennar, en var langt á eftir húsfreyju. Klettabelti eitt er hátt uppi 

í fjalli fyrir ofan Grund, sem nefnt er Frostastaðaborg, þangað stefndi húsfreyja og hvarf 

piltinum þar sjónum, en hann hélt á eftir henni. Þegar hann kom að klettabeltinu, sýndist 

honum það vera húsaþyrping. Þar var byrgi eða hellir á einum stað, og gekk pilturinn þar inn. 

Hann heyrði mannamál þar innar af, og þekkti hann þar rödd húsmóður sinnar. Hann heyrði, 

að fólk það, sem þar var, var setzt að snæðingi; var það að tala við Berghildi og spyrja hana 

tíðinda. 

Þegar það hafði matazt, heyrði pilturinn, að það gekk lengra inn í annað hús og fór að dansa; 

gerði hann sig þá fremur djarfan og gekk inn í baðstofu huldufólksins, því að honum leyndist 

ekki, að fólk þetta væri ljúflingar; var honum það fullljóst, að líf hans lá við, ef huldufólkið yrði 

vart við hann, en honum þótti engu betra að láta líf sitt á sumardaginn fyrsta en nú þegar. 

Þegar pilturinn kom inn í borðstofuna, sá hann, að leifarnar höfðu verið teknar af borðinu og 

látnar í ker eitt á afviknum stað; tók hann þar rif eitt af hangnu sauðaketi, vafði því innan í 

dúk, er varð fyrir honum, og stakk öllu saman í barm sér. Að því búnu gekk hann út sem 

hraðast og gekk til hliðar með klettunum, þangað til hann fann eitthvert afdrep, og faldi sig 

þar; ætlaði hann að bíða þar, þangað til húsfreyja kæmi út og héldi heimleiðis. Að löngum 

tíma liðnum kom hún út úr hömrunum og stefndi ofinn hliðina; hljóp hún mjög og leit aldrei 

aftur. Þegar hún var komin í hvarf, hraðaði pilturinn sér ofan eftir, þangað sem messufólkið 

hafði skilið við hann um kvöldið. Þar lagðist hann niður og lá þar, þangað til fólkið kunn frá 

kirkjunni; ýtti þá einhver við honum. Pilturinn hrökk þá upp og lézt hafa sofið. Fólkið spurði 

eftir heilsu hans, en hann kvaðst vera orðinn heilbrigður. Pilturinn fór nú heim með 

messufólkinu og læsti dúkinn og rifið niður í kistu sína. Leið svo að sumarmálum, og fór 

húsfreyja þá að verða dauf í bragði, eins og hún átti vanda til. 

 Sumardagsmorguninn fyrsta var lambamaður snemma á fótum og gekk til dyra. Hann 

mætti húsfreyju á bæjarhlaðinu, og var hún svipmikil og ógurleg að yfirbragði, en það var ekki 

vandi hennar. Hún gekk að piltinum, tók í hönd honum og mælti: „Nú er sumardagurinn fyrsti, 

og skaltu nú þegar segja mér, hvað þú veizt um hagi mína, eða koma með mér að öðrum 

kosti." Pilturinn bað húsfreyju að lofa sér að hafa ráðrúm nokkurt, og leyfði hún það. Hann 

gekk nú að skemmu, er stóð þar á bæjarhlaði, tók dúkinn og rifið upp úr kistu sinni, gekk með 

hvort tveggja til húsfreyju og sagði um leið: „Það er hvorki margt né mikið, sem ég hef að 

segja þér. Þú heitir Halldóra og átt heima hérna uppi í fjallinu. Þú ert sýslumannskona og átt 

tvær dætur með honum." „Geturðu fært nokkrar sannanir fyrir máli þínu?" spurði hún. 
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Pilturinn rétti húsfreyju þá dúkinn og rifið og mælti: „Þekkirðu ekki dúk þenna? En rifið tók ég 

af því, sem borðað var fyrir augum þínum jólanóttina í vetur." Þá sagði húsfreyja: „Þú hefur 

rétt að mæla. Þú hefur gert vel að leysa mig úr álögum, og mun ég ekki dvelja lengi í 

mannheimum eftir þetta, heldur mun ég hverfa til heimkynna minna svo fljótt sem mér er 

unnt. Þar skaltu finna mig sem fyrst, og skulum við þá talast meira við." Eftir þetta fór pilturinn 

og hleypti út gemlingum sínum, því að svo vildi Berghildur vera láta. Hún lét hýsa gemlinga 

fram til sumarmála, en vildi, að þeim væri hleypt mjög snemma út á morgnana, og í ýmsum 

öðrum greinum var hún frásneidd búskaparháttum þeim, er tíðkuðust í sveitinni. Húsfreyja 

skammtaði nú fólki sínu og gaf flestum heimilismönnum gjafir; þakkaði hún þeim öllum trúa 

þjónustu, er hjá henni höfðu verið, því að hún kvaðst mundu hverfa þaðan, áður en langt um 

liði; sagðist hún mundu ráðstafa jörðinni og  búinu bráðlega, þótt hún gerði það ekki að svo 

stöddu Um daginn var húsfreyja mest frammi við, en þegar minnst varði, var hún horfin, og 

vissi enginn, hvað af henni hafði orðið. 

 Um morguninn var sólskin og bezta veður, en seinna hluta dagsins dimmdi með 

logndrífu; fór þá pilturinn upp í fjall að hyggja að kindum. Þegar hann kom að klettabeltinu, 

þar sem hann hafði verið jólanóttina, klappaði hann á bergið, og kom Berghildur óðara til 

dyra. Hún fagnaði piltinum vel, bað hann að koma inn með sér og sagði, að hann mætti vera 

alveg óhræddur. Hann gekk í bergíð með huldukonunni, og fór hún með hann í afhús 

nokkurt. Þar bar hún fyrir hann mat: kjöt og brauð og fleira, og gekk burt síðan, en kom aftur 

að vörmu spori með einhverja hirzlu og tók til máls á þessa leið: „Ég ólst upp með öðrum 

ljúflingum. Þegar eg var orðin gjafvaxta, vildu tveir menn eiga mig, og reiddist sá, er eigi gat 

náð hylli minni, mér svo mjög, að hann lagði það á mig, að ég skyldi aldrei geta notið yndis 

hjá manni mínum til langframa, heldur skyldi ég fara til mannheima og geta aðeins fundið 

mann minn á hverjum jólum. Ég skyldi aldrei komast úr þessum álögum, nema einhver gæti 

sagt mér nafn mitt og heimili og stöðu mína. Allir þeir, sem lofuðu að segja mér þetta, en 

gætu það ekki, skyldu engu fyrr týna en lífinu, og ef enginn gæti orðið við tilmælum mínum á 

tuttugu ára fresti, þá skyldi ég aldrei eiga afturkvæmt í álfheima, heldur skyldi ég ganga burt 

af heimili mínu og verða að steini. Nú hefur þú leyst mig af öllum þessum álögum, og væri 

skylt, að ég launaði þér einhverju. Þú skalt þá fyrst eiga allt búið að Grund. Skilaðu kærri 

kveðju til heimilismanna minna og seg þeim þessa ráðstöfun mína. Bið þá að vera kyrra hjá 

þér, er vera vilja, en hina að fara, sem það vilja heldur. Í annan stað eru hér peningar, er ég 

vil gefa þér. Þú skalt fara með þá fram í Skagafjarðardali sem fyrst til bónda þess, sem á 

Grund. Þú skalt biðja hann að selja þér jörðina. Hann mun verða tregur til þess, en þó mun 

hann láta til leiðast, því að fé þetta er meira en venjulegt verð fyrir álíka jörð og Grund er. 

Þessu næst skaltu fara á bæ einn hér út með firðinum", - og nefndi huldukonan hann, þótt 

nafnið sé ekki tilgreint hér, - „þar býr góður bóndi, og er einkadóttir hans einna beztur 

kvenkostur í öllum Skagafirði. Þú skalt reyna að fá hana fyrir bústýru í sumar og síðan til 

konu, og mun þér þá vel farnast; eru þetta nokkur laun fyrir tilverknað þinn, og far nú heill og 

vel. Heimilt er þér að leita mín, ef þú kemst í nokkurn vanda, en aldrei skaltu fara af jörðinni“. 

Vinnumaðurinn þakkaði huldukonunni innilega fyrir gjafir hennar og heilræði. Því næst fór 

hann heim að Grund og skýrði fólkinu frá, hvernig nú væri komið. Hann sagði, að búið og 

jörðin væru komin undir umsjón sína, og bað það af heimafólkinu, er fáanlegt væri til þess, 

að verða hjá sér framvegis; urðu flestir til þess, því að vinnumaðurinn var í mesta áliti, þótt 

hann væri ungur. 

 Daginn eftir reið nýi bóndinn fram í Skagafjarðardali og hitti bónda þunn, sem átti 

Grund. Hann bað hann að selja sér jörðina, og var hún ekki auðfengin, en þó fór svo að 

lyktum, að hann náði kaupum á jörðinni, því að gamli Grundarbóndinn sá, að hún var 
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ofborguð í raun réttri; bjó hann fram í Skagafjarðardölum til elli og hafði ávallt nóg fyrir sig að 

leggja. 

 Skömmu eftir að nýi Grundarbóndinn var kominn heim, fann hann bónda þann að 

máli, er huldukonan hafði vísað honum til, að því er snerti kvennamálin. Dóttir bónda fór til 

hans þá þegar og var bústýra hjá honum um sumarið. Um haustið kvæntist hann henni, og 

urðu samfarir þeirra hinar beztu. Þau bjuggu á Grund til ellidaga við auð og allsnægtir og 

voru vel metin af öllum, er nokkuð þekktu til þeirra. 
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HJALTASTAÐIR 

HAUSKÚPAN Á HJALTASTÖÐUM, NÚMERSLAUS 

Kynjasaga 

Árið 1909 var reist íbúðarhús á Hjaltastöðum í Blönduhlíð í Skagafirði. Þar bjó þá Þorsteinn 

Hannesson, maður draumspakur og dulskyggn. Þegar verið var að grafa fyrir undirstöðum 

hússins, en það stendur sunnanvert við gamla bæinn, komu þeir, sem við það unnu, niður á 

gamla veggjahleðslu, svo sem skóflustungu neðan við grassvörðinn. Þegar grafið var til,  

reyndist þetta vera hústótt, ævaforn og allstór, hlaðin úr tómu grjóti, og stóðu veggir vel, þar 

sem til var grafið. Var grafið nokkru lengra en þurft hefði vegna byggingarinnar, til þess að ná 

í grjótið, sem svo var notað í undirstöður hússins. Var grafið upp vesturhorn hleðslunnar að 

norðan og nokkuð af norður- og vesturvegg. Tótt þessi virtist hafa verið hlaðin á föstum 

grundvelli, sem þá hefði verið efsta jarðlag. Veggirnir voru mjög haglega hlaðnir, úr 

stórbjörgum neðst, en grjótið smærra því ofar sem dró í vegginn. Eigi var grafið svo langt, að 

séð yrði, hversu stór tóttin var öll, en auðséð var það, að hún hafði verið mjög stór og að 

þetta hafði verið stórhýsi, sennilega skáli. Eigi var heldur grafið svo rækilega innan í tóttina, 

að séð yrði, hvort þar var gólfskán, en sennilegt er, að hún hafi verið. Svo var hleðslan 

haglega gerð, að kalla mátti, að hún stæði óhögguð niðri í jörðinni, nema efstu steinar-nit. 

Engin merki sáust tóttarinnar ofanjarðar. 

 Þegar verið var að taka upp grjótið úr norðurveggnum, korn þar fram, innan í 

hleðslunni ofarlega, hauskúpa af manni, og virtist henni hafa verið kornið þar fyrir á þann 

hátt, að teknir hefðu verið úr hleðslunni steinar, höfðinu smeygt þar inn og steinunum kornið 

nokkurn veginn í samt lag aftur. Hauskúpa þessi, þ. e. a. s. beinin, voru litið fúin og ósködduð 

að öðru en því, að lítið gat var á þunnvanga hægra megin og annað hægra megin 

nefbeinsins, neðan við augað. Sást glögglega, að þessir áverkar höfðu verið á höfðinu áður 

en það var sett í vegginn því að beinabrotin höfðu kippt sér til baka fyrir bæði götin. Jaxlar 

voru heilir og ófúnir með öllu og ekki slitnir, svo að auðséð var, að höfuðið var af manneskju 

á góðum aldri. Ekki fundust þarna fleiri bein, og var þó að þeim leitað allmikið. Þótti mönnum 

þetta undarlegt.  

 Þegar þetta bar við, var á Frostastöðum Guðmundur Þorláksson magister, hinn kunni 

fræðimaður.1 Það er skammt milli Frostastaða og Hjaltastaða, og kunnleikar voru milli 

grannfólksins á bæjum þessum. Kom Guðmundur alloft að Hjaltastöðum og skoðaði hann 

ásamt Þorsteini og sonum hans hauskúpuna oft og vandlega. Dáðist Guðmundur að því, 

hversu óvenju fagurmynduð hauskúpan væri, og ræddu þeir oft um þetta. Heilabúið var stórt 
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og einkar vel lagað, nefrótin mikil, nefbeinið beint, og kom þeim öllum saman um, að maður 

sá, sem höfuðið væri af, hlyti að hafa verið karlmaður, myndarlegur, gáfaður og 

skapfestumikill. Hafði Guðmundur mikinn áhuga fyrir fundi þessum, og hyggur sögumaður 

minn, að víst hafi hann skrifað lýsingu og nákvæma mælingu af hauskúpunni. 

 Þorsteinn á Hjaltastöðum var, sem fyrr getur, draumspakur og dulskyggn. Hann vildi 

nú freista þess, hvort sér eigi tækist að verða nokkurs vísari um þann, sem höfuð þetta hefði 

borið í lifanda lífi. Tók Þorsteinn höfuðið, lét það undir kodda sinn og svaf þannig á því í þrjár 

nætur. Tvær fyrstu næturnar dreymdi hann ekkert né varð neins var, en þriðju nóttina heyrði 

hann, er hann svaf, sárt neyðaróp kvenmanns, svo hátt og skerandi, að hann vaknaði við 

það þegar í stað. Um morguninn sagði Þorsteinn þeim sonum sínum, að eigi væri sem hann 

og þeir hefðu ætlað, að höfuðið væri af karlmanni. Guðmundur Þorláksson kom þar þennan 

sama dag. Mótmælti hann því mjög ákveðið, að höfuðið gæti verið konu höfuð; til þess væri 

heilabúið of stórt. Stældu þeir um þetta, og hélt Þorsteinn fast við sitt. Loks varð það úr, að 

Guðmundur mældi höfuðstærð allra karlmanna þar á bænum og áætlaði húð, hár og hold. 

Reyndist það svo, að höfuðið, þótt stórt sýndist, hafði dálítið minna heilabú en höfuð nokkurs 

af karlmönnum þeim, sem þarna voru mæld. Þótti það þá sýnt, að hauskúpa þessi mundi 

vera af konu. Hauskúpa þessi var síðar sett niður í leiði í kirkjugarðinum að Flugumýri. 

 Hjaltastaðir eru gamalt stórbýli, 100 hdr. að fornu mati, og brann bærinn tvisvar 

sinnum á síðastliðinni öld; fyrra sinni í tíð séra Ólafs Þorvaldssonar og síðara sinni, þá er 

Eggert Briem sýslumaður hinn eldri bjó þar. Þegar þarna var grafið, fundust menjar 

brunanna, bæði aska og einnig fannst þar innsigli Skagafjarðarsýslu, eflaust frá brunanum í 

tíð Briems, en þessar menjar voru ofar í jarðveginum en hauskúpan. 

 Saga þessi er skráð eftir sögn Andrésar, sonar Þorsteins Hannessonar, en hann var 

fulltíða maður, þegar þetta gerðist, og var einn af þeim, sem unnu að uppgreftrinum. Segir 

Andrés, að steinarnir í undirstöðu veggjanna hafi verið svo stórir, að eigi hafi þeir verið 

hreyfanlegir nema með vogstöngum og böndum. 

 Andrés segir mér, að Guðmundur Þorláksson hafi sagt sér, að fyrr á tíð hafi aftökur 

sakamanna farið fram að Seylu, og hafi höfuð þeirra, sem höggnir voru, verið sett á stjaka, 

og eigi ótítt, að ástvinir þeirra líflátnu léti stela þeim um nætur. Gat hann þess til, að höfuðið 

myndi svo til kornið, og átt hefði síðar að koma því í vígða mold, því að eigi er kunnugt, að 

kirkja eða grafreitur væri á Hjaltastöðum. Guðmundur lét þess einnig getið, að verið gæti að 

höfðinu hefði verið náð í þeim tilgangi að nota það við kukl á þeirri tíð, er galdratrúin var í 

blóma. 

 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja. 10 bindi (Reykjavík, Bókaútgáfan 

Þjóðsaga,1964-1965), IV, 3-5. 

 

HOFSTAÐARSEL 

DAUÐI JÓHANNESAR Í HOFSTAÐARSELI, NÚMERSLAUS 
Draugasaga 

Fyrir og um miðja nítjándu öld bjó Jóhannes Jónsson hreppstjóri í Hofstaðarseli í Skagafirði. 

Kona hans hét Inga, dóttir Jóns bónda í Merkigili. Þeim hjónum er lýst þannig, að þau hafi 

verið öðrum til fyrirmyndar í allri háttprýði og dugnaði; unnust þau hugástum og voru 

samhuga í hverju því, sem til góðs mátti leiða. Bæði voru þau svo fríð sýnum, að til var tekið; 

einkum var það almannarómur að Inga væri allra kvenna fríðust þar um slóðir, á meðan hún 

var á blómaaldri. Eftir nokkurra ára búskap í Hofstaðaseli, voru þau komin í góð efni og 
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bjuggu rausnarbúi; virtist því ekkert skorta á hamingju þeirra. Þó var það eitt atvik, sem 

skyggði á lífsgleði þeirra og olli þeim áhyggjum og kvíða. Áður en Jóhannes kvæntist Ingu, 

hafði hann verið bendlaður við aðra konu; hafði henni sárnað mjög, þegar Jóhannes brá heiti 

við hana, svo að hún jafnvel heitaðist við hann. Kvöldið áður en hann kvæntist, náði hún 

fundi hans og hét honum því, að hún skyldi verða honum að bana lífs eða liðin. Skömmu eftir 

viðtal þeirra skar stúlkan sig á háls og fannst örend á brúðkaupsdegi þeirra Jóhannesar og 

Ingu. Var hún grafin á Hólum, undir kirkjugarði innanverðum. Leið ekki á löngu áður en menn 

urðu þess varir, að stúlka þessi lá ekki kyrr; þó ásótti hún engan annan en Jóhannes og 

aldrei fyrr en dagsett var. Kvað svo ramt að þessu, að honum var varnað svefns, því að hún 

sótti eftir því sí og æ að kyrkja hann. Stóð það á sama þótt sofið væri fyrir framan Jóhannes í 

rúminu, nema ef Inga gerði það; þá var öllu óhætt, og auðséð að afturgangan hafði beyg af 

henni. Inga bað Jóhannes að vera aldrei einan á ferð eftir dagsetur og lofaði hann því; einnig 

bað hún alla nágranna sína að fylgja Jóhannesi heim, þegar svo stóð á að hann var seint á 

ferð. Lofuðu því allir og efndu vel, því að bæði voru þau hjón einkar vel látin af öllum.  

 Um þetta leyti bjó séra Benedikt Vigfússon á Hólum i Hjaltadal; hann var mikill vinur 

Jóhannesar. Eitt sinn gisti Jóhannes á Hólum; vissi prófastur um þessi vandræði vinar síns 

og bauðst til að sofa fyrir framan hann um nóttina. Hugsaði prófastur sem svo, að röm væri 

sú afturganga, sem dirfðist að fara upp fyrir sig í rúminu, en þegar á leið nóttina, ágerðist 

ásóknin að Jóhannesi, svo að hvorugum þeirra varð svefns auðið; tók þó prófastur á öllu því, 

sem hann hafði kunnáttu til, en það kom fyrir ekki. 

 Þann 7, janúar átti Jóhannes erindi út að Hólum að hitta prófast. Reið hann sex vetra 

hesti valgráum, sem beztur var talinn í Skagafirði. Þegar Jóhannes korn að Hólum, tók 

prófastur honum tveim höndum og töluðust þeir við alllanga hríð. Degi var tekið að halla, 

þegar Jóhannes bjóst til heimferðar; hafði hann bragðað lítið af áfengi hjá prófasti; var hann 

því dálítið örari en ella og lét ekki telja sig á að gista um nóttina. Reið hann alfaraveg niður 

Hjaltadal, yfir Hrísháls og segir ekki af ferðum hans fyrr en hann kom að Ásgeirsbrekku; er 

það næsti bær við Hofstaðasel, en þó alllöng bæjarleið i milli. Pétur bóndi, sem þá bjó á 

Ásgeirsbrekku, var við fjárhús að láta inn fé, þegar Jóhannes reið í hlaðið. Bauðst Pétur til að 

fylgja honum heim og þótt Jóhannes teldi það þarfleysu eina í svo góðu og björtu veðri, varð 

það samt úr, að hann dokaði við á meðan Pétur lauk við að hýsa féð. Síðan lögðu þeir af 

stað saman til Hofstaðasels. Veður var hið bezta og óð tungl í skýjum. Jörð var snjólaus, en 

svellrunnin víða, svo að færi var hið æskilegasta. Var Jóhannes skemmtinn eftir venju og 

töluðu þeir um alla heima og geima. Þegar ekki var eftir nema svo sem þriðjungur leiðar heim 

að Hofstaðaseli, sagði Jóhannes, að nú væri sér alveg óhætt úr þessu, enda langaði sig til 

að lofa Val að þrífa dálítið til fótanna á rennsléttu svellinu heim að bænum. Pétur kaus helzt 

að fylgja honum alla leið, en bað hann þó að ráða, og hvort sem þeir töluðu um það lengur 

eða skemur, varð það úr, að þeir kvöddust þar. Steig Jóhannes á bak Val, sem greip 

sprettinn, fyrst á hlemmiskeiði, en svo á brunandi stökki. Stóð Pétur við og horfði á eftir þeim; 

en þegar Jóhannes var kominn svo sem tvö eða þrjú hundruð faðma, sýndist Pétri svört 

flygsa fleygja sér fyrir fætur hestsins; í sömu svipan steyptist hann áfram á höfuðið, en 

Jóhannes hraut fram af honum og þeyttist langa leið eftir svellinu. Pétur hljóp sem fætur 

toguðu á vettvang; var hesturinn þá kominn til Jóhannesar og hengdi höfuðið yfir honum. Var 

Jóhannes með lífi, óbrotinn að sjá, en algerlega máttlaus og gat ekkert hljóð frá sér gefið. 

Pétur var þarna i' miklum vanda staddur, þar sem hann var einsamall; vissi hann ekki, hvað 

til bragðs skyldi taka, en innan skamms heyrði hann mannamál álengdar og kallaði á hjálp. 

Hafði dregið fyrir tunglið, svo að niðdimmt var orðið, og varð Pétur að kalla hvað eftir annað, 

svo að mennirnir rötuðu til hans. Þegar mennirnir voru komnir, ráðguðust þeir um hvað gera 

skyldi og varð það úr, að þeir báru Jóhannes heim að Ásgeirsbrekku, þótt það væri lengra en 
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að Hofstaðaseli; óttuðust þeir, að Ingu yrði of mikið um, ef þeir kæmu með Jóhannes þannig 

á sig kominn heim til hennar. Var Jóhannes lagður í rúm gat hann lygnt augunum og bært 

lítið eitt aðra höndina og annan fótinn en að öðru leyti var hann alveg máttlaus. Pétur sendi 

þegar mann til Hofstaðasels til þess að tilkynna Ingu slysið; reið hann á Val í einum spretti 

þangað. Þá var Inga úti stödd og grét sáran; ætlaði maðurinn að segja henni hvar komið 

væri, en hún bandaði hendinni þegjandi, stökk bak hestinum og reið hart út að 

Ásgeirsbrekku. Gekk hún rakleitt til baðstofu og féll grátandi fram á rúmstokk manns síns. 

Hann gat ekki annað lífsmark gefið en að strjúka ofurhægt og blíðlega um hár hennar og 

vanga; horfði hann svo á hana stöðugt, þar til er hann andaðist dögun morguninn eftir. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=5619 

 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja. 10 bindi (Reykjavík, Bókaútgáfan 

Þjóðsaga,1964-1965), IV, 273-176. 

 

LÓN 

LÓNS-MÓRI, NÚMERSLAUS 

Óvættasaga 

Þó að sögnin um upphaf Lóns-Móra sé í óljósara lagi og engin stórvirki liggi eftir hann, væri 

það dálítið skarð í Íslenzkt draugatal, ef nafn hans gleymdist með öllu. Það, sem hér verður 

sagt, er skráð eftir frásögn Þórðar Gunnarssonar, bónda að Lóni, og hafa honum verið hæg 

heimatökin að vita öll þau deili á Móra, sem kostur hefur verið á í seinni tíð.  

 Fyrir og eftir aldamótin 1800 bjó sá bóndi að Lóni í Viðvíkursveit, sem Jón hét og var 

sonur Björns prests Jónssonar í Stærra-Árskógi. jón var maður vel gefinn, hagur á tré og 

járn, og mátti segja, að hvert verk lékí í höndum hans. Bjó hann góðu búi og var sæmilega 

efnaður. 

 Svo er sagt, að Jón bóndi ætti nákominn ættingja, sem var til heimilis með presti 

nokkrum vestur í Húnavatnssýslu. Þessi frændi hans var talinn peningamaður, en þegar 

hann féll frá og eigur hans voru rannsakaðar, kom enginn skildingur fram. Þótti Jóni þetta 

grunsamlegt og tók sér ferð á hendur að heimsækja prest. Hitti hann fyrst einn af nágrönnum 

prests, sem hafði verið kunnugur hinum látna og þekkti vel til á prestssetrinu. Sagði hann 

Jóni, að frændi hans hefði átt peningakistil, sem hann hefði jafnan geymt undir rúmi sínu, en 

eftir dauða hans hefði prestur hirt kistilinn og mundi hafa læst hann inni í altarinu í kirkjunni. 

Að því búnu fer Jón á fund prests, og fór allt vel með þeim í fyrstu, þangað til Jón innir hann 

eftir eigum frænda síns. Þvertók prestur fyrir, að hann hefði átt svo mikið sem saumnálar 

virði. Þá spyr Jón um peningakistilinn, en prestur kvaðst þar ekki til vita. Tók nú ræðari að 

harðna milli þeirra, og að lokum heimtaði Jón kirkjulyklana. Sá prestur sér ekki annað fært en 

láta þá af hendi. Er ekki að orðlengja það, að jón fann kistilinn í altarinu og þekkti hann af 

lýsingu nágrannabóndans. Þreif hann kistilinn umsvifalaust og snaraðist út með hann, en lét 

um leið nokkur þéttingsorð falla um skilvísi guðsmannsins. Reiddist prestur þessum tiltektum 

ákaflega og hét Jóni því, að honum skyldi verða hæpinn gróði að þessari frekju sinni. Mætti 

svo fara, að hann fengi frá sér sendingu, sem rýrði eigur hans ekki minna en þessum 

skildingum næmi. jón kvaðst hvergi hræddur fyrir hótunum hans, og skildu þeir að því. 

Ekki löngu eftir að Jón var kominn heim til sín, fóru menn að verða varir við strák á 

mórauðum fötum, sem fylgdi Jóni og heimafólki hans. Sáu hann jafnt skyggnir sem 

óskyggnir. Fé Jóns og gripir hans fórust með ýmsu móti og ótrúlegasta hætti, og var það allt 
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kennt Móra. Með al annars er sagt, að hann dræpi tvo hesta inni i hesthúsi, sem var syðst og 

neðst í túninu á Lóni. Og nokkuð er það, að þetta hesthús lagðist niður með öllu, því að ekki 

þótti hægt að hafa þar hross fyrir ásókn Móra. Fyrir ekki mörgum árum var húsið þó byggt 

upp að nýju af heimildarmanni þessarar frásagnar. Fundust bein af tveimur hrossum, þegar 

grafið var fyrir undirstöðunni. 

 Það þótti skrýtið við háttsemi Móra, þegar hann gerði vart við sig á undan Lónsfólkinu, 

að hann hermdi nákvæmlega eftir hverjum þeim, sem hann fylgdi í það og það sinn, í öllum 

kækjum og tilburðum. Vissu menn því jafnan, á hverjum mundi vera von frá Lóni. Þótti þetta 

benda til þess, að strákur sá, sem prestur hafði vakið upp og sent, hefði verið mikil 

hermikráka í lífinu. 

 Þegar jón bóndi á Lóni andaðist, árið 1819, var hann orðinn eignalaus og blásnauður. 

Seinni kona hans, Sigurlaug Jónsdóttir, lifði til 1842 og bjó í Lóni við sárustu fátækt, þangað 

til synir þeirra Jóns komust á legg. Þá fór að rakna fram úr, því að þeir voru hinir mestu 

dugnaðarmenn, enda var þá farið að kveða minna að Móra og hrekkjum hans.  

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=5111 

 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri. 2 bindi. (Reykjavík: 

Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1962), II, 54-56. 

 

DALAGIL 

SÝNIR GÍSLA SIGURÐSSONAR, V, 542 

Kynjasaga 

Í fjallinu fyrir ofan Viðvíkurbæinn eru gil, sem kölluð voru Dalagil. Þar þótti reimt, og heyrðust 

þaðan oft hryllileg vein. Björn nokkur Illugason frá Enni í Viðvíkursveit var eitt sinn á ferð 

undir fjalli þessu í myrkri. Þegar hann er kominn fram hjá giljunum, heyrir hann þaðan 

skelfileg vein og óhljóð, er hann gat ekki gert sér neina grein fyrir. Varð hestur Björns svo 

trylltur af þessum látum, að hann átti fullt í fangi með að halda sér á honum. 

 Eitt sinn fór ég um þessar sömu slóðir að áliðnum degi í björtu. Heyri ég þá 

einkennilega ámáttleg vein í einum gilbotninum. Get ég ekki líkt þeim við neitt, sem ég hef 

heyrt fyrr né síðar. Nokkru seinna var ég eitt sinn að leita að ám uppi í fjallinu, og lá leið mín 

þá yfir gilbotnana. Var þá hálfrokkíð. Sé ég þá greinilega nakið barn standa í einum 

gilbotninum. Horfði ég á það dálitla stund, en varð svo mikið um sýn þessa, að ég flýtti mér 

burtu. 

 Sögur gengu um það í Viðvíkursveit, að barn hafi einhvern tíma verið borið út í 

botnana í Dalagiljum 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=6420 

 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri,  (Reykjavík: 

Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1962), I, 121-122. 
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HRINGVER 

HRINGVERS SKOTTA, 6749  

Draugasaga 

1823 kom upp draugur í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu, sem kenndur var við bæinn Hringver 

og nefndur Hringvers Skotta. Gísli Konráðsson lýsir henni svo í ljóðabréfi til Sigurðar 

Breiðfjörðs 

Er sú væflan útlits grá 

í mórauðu fati, 

Púkans svæflaprjónagná 

peysuræfli svörtum á 

Ungleg nokkuð þykir, því  

þumal-tottar fingur 

Rækals brokkar rytjan ný 

rauðum sokkagörmum í 

 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7651 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), II 39. 

 

UTANVERÐUNES 

NESVATN Í HEGRANESI, NÚMERSLAUS 
Kynjasaga 

Nesvatn heitir stöðuvatn eitt norður í Hegranesi í Skagafjarðarsýslu, hvort sem það dregur 

nafn sitt af Hegranesinu eða af bænum sem það á land að og heitir Utanverðunes. Annar 

bær á land að vatni þessu; hann heitir Keflavík. Á báðum þessum bæjum bjuggu til forna 

konur tvær aldraðar sem notuðu veiði í Nesvatni og vildi þó hvor um sig eiga ein veiðina. 

Kerlingin í Utanverðunesi varð hinni yfirsterkari og meinaði hinni veiðina, en 

Keflavíkurkerlingin spillti þá veiðinni fyrir hinni með því að sökkva niður í sjálft 

uppgönguaugað í vatninu einhverju svo enginn silungur gekk upp frá því um augað, og við 

það lagðist öll veiði af í Nesvatni. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8855 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 
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KEFLAVÍK 

GUNNAR OG DRAUGURINN  

Draugasaga 

Gunnar bóndi Ólafsson í Keflavík í Hegranesi hafði þann sið að róa syðra á vetrum, þegar 

hann var á léttasta skeiði, eins og Skagfirðingum var þá títt. Eitt haust var hann á suðurleið 

með þeim Skagfirðingum, og voru þeir nálægt tuttugu saman. Eitt kvöld hrepptu þeir vont 

veður og urðu því að gista á kotbæ einum allir saman. Hann var einhvers staðar á Nesjum 

suður. Lítið var um húsrúm í kotinu, og urðu sumir þeirra félaga að sofa á gólfinu, en sumum 

var hrúgað saman í rúmflet, og var Gunnar einn þeirra. Um nóttina dreymdi hann, að hann 

fyndi einhvern ógnarlegan þunga ofan á fótunum á sér; þóttist hann þá líta upp og sjá, að 

stelpa sat á fótunum á honum. Gunnar þóttist vita, að þungi sá, er hann fann til, væri af 

völdum stelpunnar, yrti því á hana og sagði: „Farðu burt, helvítis dubban þín, því að annars 

skal ég góma þig." Stelpan fór ekki að heldur, og þóttist Gunnar þá ætla að rísa upp, en gat 

það ekki; þóttist hann nú illa staddur og mælti aftur til stelpunnar: „Komdu nær," en hún 

hreyfði sig ekki. Þá tók að síga í Gunnar, og mælti hann til stelpunnar í þriðja skipti: „Komdu 

nær, ef þú þorir." Þá svaraði stelpan, að sér væri ómögulegt að komast upp fyrir kné á 

honum, og yrði hún að halda sig fyrir neðan þau. Gunnar þóttist nú taka á öllu því, sem hann 

átti til, og reyna að rísa upp; tókst honum það loksins, og ætlaði hann þá að þrífa til 

stelpunnar, en hún hoppaði ofan af fótunum á honum og ofan á gólf. Við það vaknaði 

Gunnar, og sá hann stelpuna skoppa út úr baðstofudyrunum, um leið og hann vaknaði. 
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KEFLAVÍKUR SIGURÐUR 6924  

Draugasaga 

Sigurður hét maður Hallgrímsson frá Steini á Reykjaströnd. Hann bjó í Keflavik í Hegranesi. 

Steinunn hét kona hans, og áttu þau nokkur börn Sigurður hér einn son þeirra, og var hann 

kallaður Keflavíkur-Sigurður, Hann ólst upp hjá afa sinum, Hallgrími að Steini, en var talinn 

fjölkunnugur. Eitt sinn hafði Jón Bjarnason frá Stóru-Gröf gripið hest, og voru vottar að. Skúli 

sýslumaður að Ökrum stefndi málinu til þings, en Jón fékk Hallgrím til að svara fyrir sig. 

Þegar á þingið kom, spurði Hallgrímur, hvort vottarnir þyrðu að sverja, að það hefði verið 

hestur, en ekki meri, sem um væri að ræða, en þeir þorðu ekki að bera um annað en lit og 

mark, og ónýttist við það málssóknin. Sigurður mun hafa numið nokkuð í fjölkynngi hjá afa 

sinum, en honum kom og fjölkynngi úr annarri átt. 
 Þá er Hallgrímur afi Sigurðar lést, var hann kominn til Keflavíkur til föður síns. Sama 

kvöldið, sem karl dó, sást ókunnur hundur snuðra að Sigurði, og var hann oft eins og leikinn 

eftir það. Úr þessu fylgdi honum draugur, sem seinna varð að ættarfylgju, og var hann 

kallaður Keflavíkur-Móri. 

 Önnur sögn er til um upptök Keflavikur-Móra, og er hún á þessa leið: Í harðindunum 

miklu 1752-1759 korn flökkudrengur einn að Garði í Hegranesi á vökunni og beiddist 

gistingar, en honum var synjað. Hann lagði þú upp á ásinn upp undan bænum og varð þar úti 
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hjá þúfu einni, gekk síðan aftur og gerði miklar óspektir í Hegranesinu. Þúfa sú er sýnd enn í 

dag, er drengurinn varð úti við. 

 Keflavíkur-Sigurður var hagorður vel, smiður góður, og margt var honum til lista lagt. 

Aftur var hann óstöðugur í skapi og kvennamaður mikill. Bæði kunni hann sund og 

handahlaup. Eitt sinn sótti Sigurður kálfa tvo ofan í Rípurey í stórflóði og synti eftir þeim. 

Honum var kalt, þegar hann kom úr vatninu, því að Héraðsvötnin eru jökulvatn, og fór þá á 

handahlaupum upp mýrarnar. Sigurður var og manna glímnastur. 

 Þegar Sigurður var orðinn fulltíða maður, varð hann vinnumaður hjá Jóni lækni 

Péturssyni í Víðvík. Eftir fjárskurðinn var hann fenginn til að fara austur í Þingeyjarsýslu til 

þess að kaup fé, og voru honum fengnir til þess bæði peningar og kvensilfur. Sumir segja, að 

hann hafi haft meðferðis fjögur eða fimm hundruð ríkisdali. Sigurður komst aldrei lengra en í 

Ljósavatnsskarð. Þar komst hann í kynni við Júdit, dóttur Sigurðar smiðs á Ljósavatni, sem 

síðan hefur orðið nafnkennd fyrir kveðskap sinn, dvaldist þar um veturinn og sóaði mestöllu 

fénu, svo að þeir fengu lítið eða ekkert, er höfðu sent hann, og líkaði þeim það illa. Um vorið 

reri Sigurður til Drangeyjar, og fékk hann pata af því, að skuldheimtumenn sínir mundu ætla 

að veita sér þar aðför; flýtti hann sér þá til lands, og fengu þeir feðgar prestsseðil handa 

honum austur á land hjá séra Snorra Björnssyni að Ríp. Þeir fengu leiðarbréf handa honum 

hjá Vigfúsi sýslumanni Scheving að Víðivöllum. Litlu síðar ætluðu þeir, sem sökótt áttu við 

Sigurð, að grípa hann, og er sagt, að Sveinn í Utanverðunesi væri fyrir þeim, en Sigurður 

bóndi í Keflavík sendi son sinn til Eyjólfs Péturssonar að Rein og bað hann að leyna honum í 

bráðina. Eyjólfur lét hann í fjárhústóttardyr og hlóð torfi fyrir framan, og fundu leitarmenn 

hann ekki. Þeir grunuðu þó Eyjólf um að hafa fólgið Sigurð og komu til hans í annað skipti, en 

þá hafði Eyjólfur falið hann í kistu einni mikilli, er hann átti. Í þriðja skiptið faldi Eyjólfur Sigurð 

undir fötum í rúm sínu, og fannst hann ekki. Eftir þetta fór Sigurður austur huldu höfði, og 

segja sumir, að hann stæli hesti frá Jóni lækni Péturssyni, en aðrir, að hann tæki hestinn að 

vitorði hans. Sumir segja, að Sigurður hafi staðnæmst í Hornafirði, en aðrir, að hann hafi ekki 

numið staðar fyrr en á Eyrarbakka: Hann kvæntist konu þeirri syðra, er Anna hét Jónsdóttir úr 

Hornafirði, og átti með henni fjögur börn. Loksins strauk hann frá henni og var þá um hríð 

með Andrési Kyhn stórkaupmanni á Reyðarfirði, en þeim samdi lítt. Þá hljóp Sigurður til 

Krossavíkur og var eigi allskamman tíma með Guðmundi sýslumanni hinum ríka. Seinast 

strauk Sigurður úr Krossavík, en Guðmundur sýslumaður lét leita hans, og náðist hann á 

Langanesi. Sigurður fór aftur til Krossavíkur, en strauk þaðan aftur; hafðist hann við ýmsum 

stöðum og fór vestur til Skagafjarðar. Þar dvaldi hann hjá frændum sínum um hríð. Seinast 

fór Sigurður vestur undir Jökul, kvæntist ekkju á Hraunlöndum, og þar dó hann. 

 Þegar Sigurður kom að austan, bjuggu þeir félagar, Jón smiður Rögnvaldsson og Jón 

Jónsson litli, er eftir það var kallaður Vatnshlíðar-Jón, að Ingveldarstöðum á Reykjaströnd. 

Þeir höfðu gert félag með sér, bjuggu ókvæntir og græddu fé. Sigurður kom á fund þeirra, og 

tóku þeir við honum um hríð. Um haustið fóru þeir til sjóróðra út að Kelduvík á Skaga og gistu 

á Ketu á úteftirleiðinni. Þar bjó þá Teitur Hallgrímsson. Þeir félagar fluttu hesta sína um 

kvöldið, en Sigurði varð reikað um kirkjugarðinn á meðan; sagði hann þeim Jónunum, að 

umgangur væri þar um eitt leiði og mundi vera gengið til Kelduvíkur. Þeir félagar höfðu heyrt, 

að karl einn, sem hafði dáið i Kelduvík og Jón hét, hefði átt peninga grafna í hjalli einum. 

Sigurður reri í Kelduvík um haustið, og segja menn, að hann hryndi um hjallveggjunum eina 

nótt, en ætlað var, að hjallurinn hefði hrunið af sjálfum sér, því að hann var mjög forn. 

Sigurður bauðst til þess að byggja hjallinn upp aftur, og þágu menn það. Þar fann hann 

peninga í hálfrar annarrar merkur aski, en jafnan þrætti hann þess við Jónana. Aftur vissu 

menn til þess, að hann hafði peninga undir höndum eftir þetta og lógaði þeim, því að aldrei 

varð honum fé við hendur fast. Hann vélaði menn og oft í kaupum og sölum með loforðum, er 
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hann gat ekki staðið við, og er sagt, að frekar gengi honum til örbirgð en lævísi, því að ör var 

hann á fé og óspar á því, ef það var fyrir hendi. 

 Eitt sinn fór Sigurður undir foss í Fróðá, því að ætlað var, að þar væri fólgið fé í helli 

einum. Maður nokkur hafði ráðizt til þessa fyrirtækis með honum. Sigurður kafaði undir 

fossinn, en sá þorði eigi til að ráða, er með honum var. Þegar Sigurður kom aftur, er sagt, að 

hann hefði talsvert af eir meðferðis; vildi sá fá hlut af, er með honum fór, en Sigurður bað 

hann að ná sjálfur meiru, ef hann hefði þrek til.  

 Sagt er, að Keflavíkur-Sigurður kvæði eitt sinn ís frá landi með vísum þessum: 

Liggur ís við landið, 

 ljótt er það tilstandið, 

ef buðla læsir bandið 

bjargræðisgrandið 

 í sumar. 

Best er Guð að biðja 

með blessun sig að styðja, 

því bænar auðmjúk iðja 

ein er Drottins viðja, 

 sem heldur. 

Sunnanvind á sjóinn 

sendi af landátt gróinn, 

svo maurungs rifi upp móinn 

margefld hræfuglsklóin 

 með þíðu. 

Rjúki reyðarpallur, 

róli til Heimdallur, 

svo elris jötunn allur 

öskri burðasnjallur 

 með bræði. 

Bráðni is og brotni; 

bið ég þess af Drottni, 

sem ryk fyrir stormi rotni, 

rýrð svo bjargar þrotni 

 af sjónum. 

Verði að áhrínsorðum, 

öll svo standi i skorðum 

skaparans skikkun forðum 

á skífusalarsporðum 

 og hauðri. 

Þegar Sigurður hafði verið fyrir vestan um hríð, andaðist þar peningamaður einn, og var sagt, 

að hann hefði grafið áður peninga sína. Sigurður var jafnan féþurfi, og fýsti hann mjög að ná 

peningum þessum, því að hann þóttist vita, að maurapúkinn mundi vitja þeirra á nóttum, þótt 

dauður væri og jarðsettur. Sigurður fékk léreftsskyrtu hvíta, ataði hana mold og leiri og fór 

svo í hana. Hann settist á leiði draugsins eftir dagsetur og ætlaði að bíða þess þar, að 
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draugurinn kæmi upp. Ekki leið á löngu, áður en moldargusur þrjár komu upp úr leiðinu, og 

því næst kom draugurinn upp úr því. Hann sá Sigurð og spurði: „Hver ertu? Hví siturðu hér 

um myrknætti, eða ertu einn af oss?" Sigurður kvað svo vera; þefaði draugurinn að skyrtunni 

og fann moldarþefinn, og sagði Sigurður svo síðar vin sínum, að sig hefði hryllt við því og að 

hann hefði orðið hræddur um, að hann mundi þekkja sig, en það mundi hafa bjargað sér, að 

vofa hefði fylgt sér, síðan hann var unglingur. Sigurður bað drauginn að lofa sér að fara með 

honum sér til skemmtunar, og lét hann það eftir, en þegar þeir voru komnir á leið, þótti 

Sigurði draugurinn ærið hraðfara. Hann hafði og orð á því, að Sigurður kæmist ekki úr 

sporunum, en hann kvaðst vera haltur. Ekki er getið um ferð þeirra, fyrr en þeir komu í 

hellisgjá eina; voru peningarnir þar og hella svo mikil yfir þeim, að hún var fullt manntak. 

Draugurinn tók nú að telja peningana og rísla í þeim, en Sigurður hafði líka hönd á þeim og 

hældi þeim mjög. Þó kvaðst hann mundu sýna honum jafnmikið fé og engu ófríðara næstu 

nótt. Sigurður tafði lengi fyrir draugnum með ræðum þessum, en hann fór að hafa orð á því, 

að bráðum liði að dögun og yrðu þeir að vera komnir burt, áður en dagur rynni. Þó gat 

Sigurður tafið lengi fyrir draugnum með ræðum þessum, en hann fór að hafa orð á því, að 

bráðum liði að dögun, og yrðu þeir að vera komnir burt, áður en dagur rynni. Þó gat Sigurður 

tafið svo fyrir draugnum, að dagur ljómaði, áður en hann gat komið peningunum fyrir aftur; 

hvarf draugurinn þá, en Sigurður tók til sín peningana. Skömmu síðar var Sigurður sjúkur; 

sagði hann þá vini sínum frá því, hvernig hann var kominn að peningunum, og bað hann að 

koma þeim aftur í gjána, en þess er ekki getið, hvernig sá fór með féð. Eftir þetta andaðist 

Sigurður og fékk áður alla reiðu; var hann þá hniginn mjög að aldri. 
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GARÐUR 

ÁLFKONAN Í GARÐI, 179 

Huldufólkssaga 

Vorið 1864 flutti Sigurður bóndi Jónsson sig búferlum frá Reyni í Hegranesi í Skagafirði í 

Garð í sömu sveit. Sigurður var smiður góður, og vann töluvert að smíðum, þegar hann gat, 

vegna annarra búsanna. Um vorið, skömmu eftir að hann var kominn í Garð, var hann einn 

dag við smíðar úti í skála. Bregður þá venju fremur svo undarlega við, að hann týnir og tapar 

af ýmsum smáverkfærum sem hann notaði við smíðarnar. Hann leitar að þeim, og finnur sum 

af þeim, en þá er eins og hann tapi af öðrum í staðinn. Finnst honum sér vera mjög 

mislagðar hendur við smíðarnar, og veit eigi, hvað veldur. Hættir hann nú við smíðarnar, en 

ekki segir hann neitt ljóti út af því að þurfa að hætta við verk sitt, heldur gengur hann 

þegjandi heim. 
 Nóttina eftir dreymir hann, að kona kemur til hans, og leiði dreng við hlið sér. Hún 

segir þá við hann: „Þakka þér mjög vel fyrir, að þú blótaðir ekki drengnum mínum í gær, 

þegar hann var að rífa til verkfærin þín í smíðaskálanum. Þetta er óþekktar-hnokki svo að ég 

er í vandræðum með hann, þar sem ég kem, því handæðið er svo mikið, að hann rifur allt 

smávegis, sem hann nær til." Svo fór konan, en Sigurður mundi draum sinn, og sagði hann 

heimilisfólkinu um morguninn. 
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 Nú líður þar til í átjándu viku sumars; þá gerði snögglega hríð einn dag. Veður var þó 

allgott um morguninn, og kýr því allstaðar úti. Í Hegranesinu er landslagi þannig háttað, að 

þar eru mestmegnis hamrabelti og klettaborgir, með grasdældum og mýrarsundum á milli. 

Sumstaðar hafa myndazt stöðuvötn í dældunum. Landslagið  er því mjög einkennilegt, en 

jafnframt skjólasamt og leitótt, og því illt að finna þar fé og gripi í dimmviðri. Þennan 

áðurgreinda hríðardag fundust ekki kýr á mörgum bæjum í Nesinu, hvernig sem leitað var, og 

lágu þær því úti um nóttina. 

 Sigurður bóndi í Garði leitaði lengi að sínum kúm, en fann hvergi; hugði hann um 

kvöldið að þær hefðu lagt af stað til sinni fyrri heimkynna í Reyni, því þaðan hafði hann flutt 

sig um vorið. Hann varð svo, nauðugur viljugur, að hætta leitinni, fyrir myrkur þótt hann væri 

eigi ánægður með það, þar sem hann vissi af kúnum úti í þessu veðri. Um nóttina dreymir 

hann að sama konan kemur til hans og um vorið, og er með óþæga drenginn með sér. Hún 

mælti: „Þú þarft eigi, Sigurður, að vera óánægður út af kúnum þínum; það amar ekkert að 

þeim, og þú munt finna þær í fyrramálið. Svo fór konan. Snemma um morguninn fer Sigurður 

að leita að kúnum. Hann finnur þær þegar rétt sunnan við völlinn hjá svokölluðu Ás-tagli. 

Koma þær þar á móti honum, og eru vel útlitandi, alveg þurrar, og að öllu eins og þær hefðu 

verið inni um nóttina. Kúnum varð ekki að neinu leyti meint við þennan hrakning, ekki svo 

mikið sem að mjólkin minnkaði í þeim, en allstaðar annarstaðar í Hegranesinu, þar sem kýr 

lágu úti, urðu meiri eða minni vanhöld á þeim, fyrst og fremst geltust þær mjög, og sumar létu 

kálfunum. 
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KÁRASTAÐIR 

HLÖÐUKÁLFURINN Í HRÓARSDAL, NÚMERSLAUS 

Óvættur 

Endur fyrir löngu bjó bóndi nokkur á Kárastöðum í Hegranesi, næsta bæ við Hróarsdal, og 

kunna menn nú ekki að nafngreina hann, en ærið þótti hann forn í skapi. Í engi Hróarsdals er 

grunn tjörn, sem sést ekki heiman frá bænum, vaxin sefi og fergini, og sóttu Kárastaðakýrnar 

mjög í hana.  
 Það var einu sinni á slætti, að Hróarsdalsbóndi kom þar að, sem nágrannakýrnar 

stóðu í tjörninni og voru búnar að gera þar hinn mesta usla. Reiddist hann þessu ákaflega og 

rak þær burt mjög óvægilega. Einkum lék hann hart kálfanga sægráan, mesta eftirlæti 

Kárastaðabónda. Veiktist kálfurinn af þessum hrakningum og drapst litlu síðar. 

Kárastaðabóndi undi illa við og hugði á hefndir. Magnaði hann kálfinn og lét svo um mælt, að 

hann skyldi síðan fylgja heyinu úr tjörninni, vera jafnan í heystæði eða hlöðu, þar sem það 

væri látið, og aldrei skyldi það fyrnast til neinna nytja. Eru fleiri sögur af kálfi þessum, bæði 

frá fyrri og síðari tímum, en unnt er að telja, því að jafnan hefur hann verið að þvælast fyrir 

þeim, sem gengu um tjarnarheyíð, og þótt heldur hvimleiður. En það, sem hér fer á eftir, eru 

frásagnir Jónasar Jónssonar (1840-1927), sem var bóndi í Hróarsdal frá 1863 til dauðadags 

og nafnkunnur merkismaður. Hann var sonur Jóns Benediktssonar, Vilhjálmssonar, og 

bjuggu þeir feðgar hver fram af öðrum í Hróarsdal. 
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 Á yngri árum mínum var ég látinn standa yfir sauðum föður míns á vetrum. Voru þeir 

hýstir sér og þeim beitt, þótt annað fé væri á gjöf. Að sauðahúsinu var bundið gott hey og 

meðal annars heyið úr tjörninni, sem var samblandað sefi og fergíni og þótti hið bezta fóður 

með þyrrkingsbeit. Venjulega gaf ég á garðann á morgnana, og þurfti þá ekki annað fyrir að 

hafa á kvöldin en láta sauðina inn. Í yfirstöðunni gekk ég við reku úr tré, því að skóflur voru  

ekki til, og notaði ég hana til þess að moka ofan af fyrir sauðina, þegar snjóþungt var. 

 Eitt kvöld rak ég sauðina heim sem oftar. Var hríðarveður og tekið að dimma. 

Sauðirnir voru vanir að ryðjast um fast til þess að komast sem fyrst inn í húsið, þar sem þeir 

vissu af tuggunni í garðanum. En þetta kvöld brá svo við, að enginn vildi fara inn, og þó 

einhver þeirra kæmist í dyrnar, kom hann jafnharðan aftur, eins og hann væri hundeltur. Eftir 

að hafa strítt við þetta árangurslaust um stund leiddist mér þófið, snaraðist inn í húsið með 

rekuna á lofti og hugsaði þeim þegjandi þörfina, sem væri að gera mér þessa glettu. Sé ég 

þá, hvar kálfurinn stendur fremst í annarri krónni. Ég veð að honum, en hann bregður við hart 

og skýzt inn í vegginn, og opnaðist Veggurinn fyrir honum, svo að eg sá greinilega út. Henti 

ég um leið rekunni á eftir honum, en þá laukst Veggurinn aftur, og kálfurinn hvarf mér. Nú 

stóð ekki á sauðunum að fara inn í húsið, og þegar þeir voru allir komnir á garðann, fór ég að 

leita að rekunni við vegginn, þar sem ég henti henni í kálfinn, en fann hana hvergi. Þá lokaði 

ég húsinu og gekk heim á leið.En þegar ég gekk upp með húsinu, þar sem kálfurinn hafði 

farið í gegn, steig ég ofan á rekuna. Lá hún þar sunnan undir veggnum, en hann var heill eftir 

sem áður. 

 Gísli Ingimundarson, laðir Elísabetar konu minnar, áður bóndi að Lóni í Viðvíkursveit, 

var hjá mér í Hróarsdal síðustu ár ævi sinnar. Hann hirti fyrir mig lömbin, og hafði ég bundið 

til þeirra heyið út tjörninni. Þegar leið á veturinn og geilar voru komnar í heyið, fór Gísli að 

hafa orð á því, að hann skildi ekkert i, hver fjandinn væri alltaf að flækjast 

fyrir sér í lambhústóftinni. Færðist fólkið undan að segja honum hið sanna, því það hélt hann 

mundi þá ef til vill hætta við hirðinguna. Var hann þó reyndar laus við alla hjátrú og 

myrkfælni. Var síðan ekki meira um þetta talað, og hirti hann lömbin til vors. Þá var honum 

sagt allt af létta, og fannst honum það koma heim við það, sem hann hefði orðið var við í 

tóftinni. 

 Í Hróarsdal var niðursetningur, sem Valdimar hét Kjartansson. Að mörgu leyti var 

hann fáviti, hafði aldrei getað numið kristin fræði og var því ófermdur. En margt lærði hann af 

vísum, kvæðum og sálmum, sem hann söng hástöfum, þó að lítt skildi hann í efninu. Í 

daglegu tali var hann nefndur Valdi vitlausi. Þegar hann var spurður að því, hvað yrði um 

mann eftir dauðann, svaraði hann hiklaust, að fyrst færi maður í gröfina og síðan til helvítis. 

Ýmislegt gat hann unnið í samverki með öðrum, en auk þess gerði hann venjuleg fjósverk og 

malaði rúg í brauð og út á grauta.  

 Verst þótti Valda að taka til handa kúnum. Þær voru nú fleiri en áður, og var því 

tjarnarheyið látið í fjóshlöðuna. Gerði kálfsi sér býsna dælt við Valda í hlöðunni, Og kom þar, 

að hann ætlaði að afsegja að taka til heyið, Var honum nú lofað öllu fögru, ef hann gæti 

handsamað kálfinn og sýnt hann, en alltaf stóð svo á, ef hann gat gómað þrælinn og þá var 

enginn nærstaddur. Það var eitt sinn að vorlagi, þegar vötnin voru nýleyst, að piltar voru að 

draga fyrir silung, en Valdi einn heima og fór að taka til heyið að vanda. Sér hann þá kálfinn í 

einu hlöðuhorninu, rýkur þegar á hann og nær í rófuna. Kallaði hann nú á hjálp, en enginn 

heyrði, og sviptust þeir um hlöðuna lengi dags, því Valdi var tregur til að sleppa takinu. Um 

síðir varð hann þó að láta kálfinn lausan og gekk til bæjar. Var hann þá illa útleikinn, rifinn og 

táinn og allur svo af sér genginn, að hann lá rúmfastur nokkura daga á eftir. 
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 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri. 2 bindi. (Reykjavík: 

Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1962), II, 50-51 

 

HRÓARSDALUR 

NYKURINN Í HÓLMAVATNI 215 

Óvættur 

Jón Benediktsson afi minn, var sjötugur, þegar hann dó, laust fyrir 1880. Hann lá í rúminu 

síðustu tvö árin, sem hann lifði. Ég var látin vera inni hjá honum, til þess að láta vita, ef hann 

þyrfti einhvers með. Mér leiddist að geta ekki leikið mér úti með systkinum mínum á sumrin, 

og stytti hann mér stundir með því að segja mér sögur. Hann byrjaði á þessa leið eina 

söguna: 

Þegar ég var um tvítugt, tók ég við búi af föður mínum í Hróarsdal. Það var eitt sumar að flóð 

lá óvanalega lengi á enginu, svo ekki var hægt að fara að slá það, þegar túnið var búið. Mér 

kom þá til hugar að fara austur í Torfadal, í hvamminn við Hólmavatnið. 

 Ég gekk nú af stað. Veður var heitt, sólskin og logn. Þegar ég kom ofan að vatninu, 

hugði ég að byrja þar að slá, því þar var gott gras; en þegar ég er hálfnaður að slá 

hvamminn, sækir mig svo mikill svefn, að ég get ekki vakað. Lagði ég mig því til svefns, og 

sofnaði fljótt. Mig dreymdi að það kom að mér stór skepna, og þóttist ég vita að það væri 

nykur, en þó talaði það og sagði: „Ef þú hættir ekki að slá hvamminn minn, skal ég draga þig 

út í vatnið." Ég þóttist sjá að skepna þessi ætlaði að efna orð sín, því að hún beit í 

buxnaskálmina mína og dró mig af stað. Mér þótti ég reyna að losa mig, en gat ekki; ég 

reyndi að hljóða, en það kom ekki heldur að liði. Loks vaknaði ég, og var þá hálfur úti í 

vatninu. Ég hætti að slá og fór heim, og ekki hefir verið slegið í hvammi þessum síðan. 

 Hólmavatn er kippkorn fyrir austan bæinn Hróarsdal í Skagafirði og veiðist mikill 

silungur í því. Þegar afi minn vitjaði um net sín sagðist hann oft hafa séð stóra skepnu 

rauðkinnótta í vatninu. Er það nú manna að nykur sé í vatni þessu. Áræðir enginn (þegar það 

er lagt), að ganga þvert yfir það, því að þegar komið er svo sem þrjá faðma út á vatnið, fer að 

orga í því, eins og ísinn ætli að springa undan fótunum. Vatn þetta er stöðuvatn langt uppi í 

landi, umgirt klettum og flóum, og er haldið að sjór renni í það undir jörðunni, því að nýrunnin 

ljósnál veiðist þar oft. 
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 Oddur Björnsson. Þjóðtrú og þjóðsagnir. Rits. Jónas Jónasson (Akureyri: Bókaforlag 

Odds Björnssonar, 1908), 205-206; Oddur Björnsson, Þjóðtrú og þjóðsagnir. Rits. 

Jónas Jónasson. 2. útgáfa, aukin. Rits. Steindór Steindórsson (Akureyri: Bókaforlag 

Odds Björnssonar, 1977), 220-221. 

 

HEGRANES 

EYJÓLFUR PÉTURSSON OG HULDUKONAN, 6421 

Huldufólkssaga 

Eyjólfur Pétursson bjó að Rein í Hegranesi í byrjun 19. aldar. Hann var fjölskyldumaður mikill, 

og var því jafnan þröngt i búi hjá honum, enda var þá hallæri mikið í landi. Þó átti hann ávallt 

nokkrar ær og smalaði þeim oftast sjálfur á sumrum, en hirti þær á vetrum. 
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 Eitt kvöld fór Eyjólfur að fé sinu fram hjá björgum nokkrum, því að mjög er klettótt í 

Hegranesi; var þá orðið myrkt mjög, og vildi Eyjólfur heim fara. Um leið og Eyjólfur gekk fram 

hjá klettunum, þar sem þeir voru hæstir, sýndist honum hann koma að bæjardyrum. Hann 

gekk þar inn og eftir göngum,þangað til hann sá ljósbirtu. Loksins korn Eyjólfur að 

baðstofuhurð, og var bil nokkurt að ofan milli dyratrés og hurðar, svo að birtan gat skinið þar 

út. Eyjólfur leit gegnum rifuna og sá, að ljós logaði á lampa í örðum enda hússins. Borð stóð 

þar á palli nálægt ljósinu, og lá á því lík óhjúpað, en kona sat fyrir ofan borðið og söng vers 

þetta: 

Hörð virðist hryggðarpína 

hjartkærum hlut að skiljast frá. 

Sárt er að missa sína 

sæla vini jörðu á, 

En meiri neyð mun sá reyna, 

mest í deyð sárt skal kvein:: 

langt frá leið læknis allra meina. 

Þegar konan hafði lokið versinu, sneri Eyjólfur aftur til dyra, og varð hún ekki vör við hann. 

Eyjólfur gekk út úr bæjardyrunum, en þegar hann var kominn undir bert loft, sá hann ekkert 

nema klöppina eina saman. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 91. 

 

BLÖNDUHLÍÐ - HÓLAR 

BRIMNES 

SAGA ERLENDS ÁRNASONAR, NÚMERSLAUS 

Óvættur 

Eitt sinn var ég í Brimnesi í Viðvíkursveit í Skagafirði; húsbóndi minn hét Pálmi, en stjúpfaðir 

hans, sem átti Brimnes, hét Björn, ýmist kallaður Beina-Björn eða Mála-Björn. Var honum 

kennt, að hann hefði rænt Reynistaðarbræður dauða bæði fötum og silfri, er þeir höfðu. 

Næsti bær við Brimnes heitir Bakki. - Pálmi þurfti að gjalda Birni það í landskuld, að hirða fé 

hans utanhúss. Hann átti rúmlega hálft annað hundrað sauði, og ætlaði að ærast, ef nokkurn 

sauð vantaði á kvöldin. Seint á góu vantaði mig eitt kvöld átta sauði, og átti Björn sex af 

þeim. Ég fór svo fyrst að Bakka, því að löndin lágu saman, en þar var enginn sauður, fór ég 

út alla bakka, út að ánni Kolku; þar sneri ég svo inn í Þjófadal en fann ekkert og vissi líka þá, 

að þeir hlytu að vera í fjörunni. Gekk ég svo inn fyrir Arnarstapa og þar niður í fjöruna; þar 

fann ég sauðina alla og rak þá svo út fjöruna, þar til er ég kom að þeim stað, sem ég hafði 

farið niður; var þar klettur nokkur. Blíðalogn var og niðamyrkur. Náði ég tveimur sauðunum 

og baslaði þeim upp á klettinn, en þegar ég var að koma hinum upp, heyrði ég skvamp mikið 

í sjónum fyrir framan mig; var ég að eltast við sauðina og mætti mér þá einhver skepna, sem 

mér þótti heldur óálitleg. Ég ætlaði að forða mér upp á klettinn, en þá var þessi skepna 

kominn í veg fyrir mig og varnaði mér þess. Þá fór ég að verða hræddur, og var þó ekki 
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hugminni en hver annar. Dýri þessu get ég ekki vel lýst, því að dimmt var, en mér sýndist það 

viðlíka og skemma á hæð að sjá framan á það; var sem maurildaði í það og hringlaði í sem 

skeljum.  Ég gat hvergi komizt upp fyrir dýri þessu, og að lokum spennti það mig fram í sjó. 

Með mér var stór, danskur hundur, grimmur vel; hann var einatt á milli mín og dýrsins, og 

virtist mér það hafa beyg af honum, því að hann lét mjög grimmlega. Ég óð, þar til ég náði 

ekki niður, gat aðeins fleytt mér með sundtökum. Ekki veit ég hvað lengi ég var að busla í 

sjónum; en þar sem ég kom upp úr, var kölluð Langafjara; í henni stóð rauður steinn, klofinn, 

svo að hægt var að ganga í milli. Þar hafði ég farið beint upp; það gat ég sannað, því að 

fingraför mín sáust í bökkunum greinilega. Þegar upp korn, hafði ég gengið í öfuga átt, og 

þekkti mig loks við gömul beitarhús, sem fyrir mér urðu. Greip mig þá aftur hræðsla mikil, því 

að ég heyrði til einhverrar skepnu á eftir mér. En þetta var þá seppi minn, allur rennandi.  
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 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja. 10 bindi (Reykjavík, Bókaútgáfan 

Þjóðsaga,1964-1965), I, 48-59. 

 

VIÐVÍK 

SÝNIR GÍSLA SIGURÐSSONAR II 449 

Kynjasaga 

Gísli Sigurðsson er fæddur í Hringveri í Viðvíkursveit árið I87l. Faðir hans var Sigurður 

Gíslason bóndi í Hringveri. Kona Sigurðar og móðir Gísla hét Rósa Bjarnadóttir. Hún 

andaðist, þegar Gísli var vikugamall. Sex vikum síðar fluttist Gísli til móðurbróður síns, 

Þórðar Bjarnasonar að Torfhóli í Óslandshlíð. Þar ólst hann upp til fermingaraldurs. 

Eftir það var hann vinnumaður á ýmsum bæjum í Skagafirði, þar á meðal 14 ár hjá 

Zophoníasi prófasti Halldórssyni í Víðvík. Árið 1914 fluttist Gísli til Reykjavíkur og tók þá við 

gripahirðingu hjá fröken Hólmfríði Gísladóttur, forstöðukonu húsmæðraskólans, og þar hefur 

hann alið aldur sinn síðan. 

 Gísli hafði skyggnigáfu í ríkum mæli frá blautu barnsbeini. Sætti hann oft þungu 

aðkasti og hirtingum hjá fullorðna fólkinu fyrir sýnir sínar, áður en honum lærðist að dylja 

þessar opinberanir fyrir almenningi. Á Torfhóli var hann iðulega barinn, þegar „vitleysisköstin" 

komu að honum, en svo var það kallað, að Gísli sá. Það var næstum daglegur viðburður, að 

Gísli sæi dularfullar verur, og voru sýnir hans honum til mikillar skemmtunar. Eftir að hann 

kom til Reykjavíkur, sagðist hann iðulega hafa séð framliðna menn ráfa hér um göturnar, en 

sérstaklega kvað hann hafa verið fjölmennt hér af þess háttar fólki, á meðan spænska pestin 

geisaði í bænum haustið 1918. Gísli segist venjulega hafa getað greint framliðnar verur frá 

lifandi fólki, þótt hann sæi þær álengdar. Hins vegar getur hann ekki gert sér minn grein fyrir, 

á hverju hann þekkti þær. Svo nákvæmlega líktust þær lifandi mönnum. Árið 1919 eða 1920 

missti Gísli allt í einu skyggnigáfuna. 

Um sannsögli Gísla og áreiðanleik þarf ég ekkert þeim að segja, er þekkja hann. En hinum 

get ég gjarnan sagt, að ég er sannfærður um, að hann hefur séð allar þær sýnir, sem hann 

hefur sagt mér frá, og að hann hefur séð þær svo nákvæmlega eins og hann hefur lýst þeim 

fyrir mér, sem unnt er að gera grein fyrir skynjunum sínum eftir á. Sumar sýnir hans eru 

staðfestar af fólki, sem til þekkir. En af því að það er ekki hlutverk Gráskinnu að sannfæra 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=5258


175 

 

fólk um tilveru dularfullra hluta, hirði ég ekki um að þreyta lesendur hennar með slíkum 

vitnisburðum. 

 Sögur þær, er hér fara á eftir, ritaði ég eftir frásögn Gísla vorið 1923. En þá hafði 

hann gleymt öllu öðru, sem fyrir hann hafði komið af því tæi, að undanteknum fjórum sögum, 

sem ekki verða birtar. Sýnir hans voru svo hversdagslegir viðburðir, að þær voru hættar að 

vera honum neitt minnisstæðar. 

 Eitt kvöld var ég að leika mér með krökkunum á Torfhóli. Ber þá skyndilega fyrir mig 

kynlega sýn, sem mér varð starsýnt á. Krakkarnir veita því undir eins eftirtekt, að ég muni 

hafa komið auga á eitthvað óvenjulegt. Stökkva þeir inn til foreldra sinna og segja, að nú sé 

eitt vitleysiskastið kornið að Gísla. Rýkur þá húsbóndinn fram á baðstofugólfið og ætlar að 

berja mig. En svo vildi til, að í baðstofunni var staddur næturgestur, Jóhannes Þorkelsson að 

nafni frá Dýrfinnustöðum í Akrahreppi. Talar hann til húsbóndans og segir: „Þú skalt hætta 

við að berja Gísla í þetta sinn. Taktu hann heldur og spurðu hann, hvað hann hafi séð." 

Sjatnar þá ofsinn í bóndatetrinu. Snýr Jóhannes sér þá að mér og spyr: „Gísli minn! Sástu 

nokkuð?" Ég kvaðst hafa séð mann. „Geturðu lýst honum?" spyr Jóhannes. Þá svara ég: 

„Það kom maður inn í gráum fötum, með svartan hatt á höfðinu og rauðan hring um hálsinn." 

„Hvert fór hann?" spyr þá Jóhannes. „Hann settist á rúmið hennar Guðbjargar," svara ég. En 

Guðbjörg var vinnukona á Torfhóli. Þegar og hafði leyst úr spurningum Jóhannesar, áminnir 

hann húsbóndann um að hætta að berja mig, því að mér sé lánað það, sem kallað sé að 

vera skyggn. 

 Þegar líður fram á kvöldið, er guðað á Torfhól. Er þar kominn karlmaður og stúlka, er 

Vill finna Guðbjörgu. Maðurinn hafði verið að fylgja stúlkunni og snýr um hæl heim aftur. En 

stúlkan gisti á Torfhóli um nóttina og settist til fóta á rúm Guðbjargar, þegar hún kom inn í 

baðstofuna, nákvæmlega á sama stað og svipurinn hafði setzt. Jóhannesi brá heldur en ekki 

í brún, þegar stúlkan kom upp á baðstofuloftið. Skildi hann þá, hvernig stóð á sýn minni. Svo 

var  mál með vexti, að piltur nokkur hafði leitazt við að ná ástum þessarar stúlku, en hún 

hafði tekið því þverlega. Tók hann afsvar hennar sér svo nærri, að hann réð sér bana með 

því að hengja sig. Jóhannes þekkti vel stúlkuna og kannaðist við manninn af lýsingu minni á 

sýninni. Ég hafði aldrei heyrt þessa atburðar getið, og stúlkan kom að Torfhóli öllum á óvart. 

 

Það bar eitt sinn til, meðan ég var vinnumaður í Viðvík, að þar gisti margt manna norðan úr 

Svarfaðardal. Um kvöldið var grenjandi norðanstórhríð, og kom ég heim frá gegningum um 

tíuleytið. Þegar ég kem inn í baðstofuna, er hún full af fólki, og er þar glaumur mikill og gleði. 

Ég sezt við borð, er stóð í miðri baðstofunni, tvær rúmlengdir frá dyrum, og fer að borða 

kvöldmatinn minn. En þegar ég er nýsestur, verður mér litið til dyranna. Sé ég alsnjóugan 

mann koma upp á baðstofupallinn. Hann nemur staðar á pallskörinni, tekur þar af sér 

vettlingana, hnýtir þá saman, slær þeim við hægra fótlegginn og hengir þá síðan á 

hrosshárssnældu, er var stungið undir sperru rétt við dyrnar. Þá hneppir hann undan 

kverkinni á sér hettu, tekur hana af sér, slær henni við hægra fótlegginn og hengir hana upp 

á snælduna. Síðan tekur hann af sér stóran trefil mórauðan, slær honum við sama fótlegginn 

og hengir hann einnig upp á snælduna. Þá dustar hann vandlega af sér snjóinn. Að þessu 

búnu víkur hann sér yfir í þann enda baðstofunnar, sem frá mér snýr, og stanzar þar við 

rúmgafl, skammt frá dyrum. Við rúmgaflinn stóð stúlka, er þá var barnakennari í Viðvík, 

Þórey að nafni  Árnadóttir frá Kálfsstöðum í Hólahreppi. Hinn ókunni maður nemur staðar 

fyrir aftan Þóreyju og hverfur í sömu svifum. Í því lítur Þórey aftur fyrir sig til beggja hlíða, 

ypptir öxlum, hryllir sig, gengur því næst innar á baðstofugólfið og staðnemist við svo kallað 

Vesturhús. Þá ranka ég við mér og tek eftir því, að nú er steinhljóð í baðstofunni og að allir 

einblína á mig.  
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 Í sömu andrá rýfur prófastur þögnina og ávarpar mig þessum orðum: „Gísli minn! Nú 

vitum við það öll, að þú sást eitthvað, sem okkur er ekki lánað að sjá." Þá grípur frú Jóhanna 

fram í: „]á, ég hef allt af horft þangað, sem Gísli horfði, en ekki getað séð neitt." Prófastur 

tekur þá aftur til máls og segir: „Ég vil geta þess við ykkur, gestir mínir! Að þessum manni er 

léð það, sem fjöldanum er ekki gefið, og nú vil ég biðja þig, Gísli að segja okkur  - öllum 

upphátt, hvað það var, sem þú sást."  

 „Ég skal gera það," svara ég, „ef Þórey segir okkur fyrst, hvers vegna hún fór frá 

rúmgaflinum." En Þórey færðist undan að segja frá því, fyrr en ég væri búinn að lýsa sýn 

minni. Segi ég þá nákvæmlega frá því, er fyrir mig hafði borið. Þegar ég hafði lokið frásögn 

minni, segir Þórey: „Mér fannst leiða einhvern ónotakulda um mig alla og þóttist vita af 

einhverjum fyrir aftan mig." 

Þú tekur til máls Margrét Jónsdóttir, hálfsystir prófasts: „Skyldi Gísli nú ekki geta gert betur 

og sagt okkur, hver kemur á morgun?" Ég svara henni og segi: „Hann Jón í Hringveri kemur í 

fyrramálið." 

 Morguninn eftir er sama blindhríðin og litlar líkur fyrir gestakomu þann dag. Þegar ég 

er kominn inn í bæinn frá morgungegningunum, kemur Margrét Jónsdóttir fram og segir við 

mig: „Alveg er norðanfólkíð agndofa yfir þér, Gísli! Hugsaðu þér! Jón í Hringveri er kominn. 

En það er þó meira, að hann fór nákvæmlega eins að öllu og þú sagðir að maðurinn hefði 

gert í gærkvöldi. Hann stóð á pallskörinni, tók fyrst af sér vettlingana, húfuna og síðast 

trefilinn, sló þessu öllu við hægra fótlegginn og hengdi það síðan upp á snælduna undir 

sperrunni. Að því búnu dustaði hann af sér snjóinn og gekk að rúmgaflinum og stóð þar litla 

stund." 

 Þennan náunga hafði ég Oft séð á undan komu Jóns í Hringveri. Ég heyrði sagt, að 

hann hefði orðið úti af Jóni í hríðarveðri. En það var löngu fyrir mitt minni. 

  

Þegar ég var í Viðvík, fór ég eitt kvöld í glaðatunglsljósi að leita hrossa, sem ekki höfðu 

komið heim að húsum um daginn. Fann ég þau úti í haganum og rak heimleiðis. En þegar ég 

hafði farið örstuttan spöl heim á leið, heyri ég gný mikinn koma þjótandi á eftir mér. Var það 

líkast því, sem riðið væri mörgum hestum eða sleði dreginn með flughraði eftir hjarninu. Ég lit 

við, en sé ekki neitt, sem tíðindum sæti. En þegar þessi hávaði færist nær, sperra hestarnir 

upp taglið og taka á rás heim að húsum með frýsi og ólátum. En rétt í sömu svifum og þeir 

þjóta á stað, heyri ég gnýinn fara fram hjá mér með geysihraða og stefna heim að bænum. 

Þegar ég kom heim að hesthúsinu, standa hrossin í brekkunni fyrir framan dyrnar. Ég geng 

að dyrunum, opna þær og ætla að reka hrossin inn í hesthúsið. En um leið og fyrsti hesturinn 

er kominn inn og sá næsti, sem á eftir honum gekk, hefur stigið framfótunum inn fyrir 

þröskuldinn. koma þeir báðir æðandi aftur á bak út úr dyrunum. Tryllast þá öll hrossin og 

hlaupa eitthvað út í buskann. Ég sný þá aftur að dyrunum til þess að loka hurðinni. En rétt Í 

því heyri ég sama skruðninginn geysast fram hjá mér út um hesthúsdyrnar og þjóta heim að 

bænum. Þá grípur mig óstjórnleg hræðsla, svo að ég hleyp heim eins og kólfí væri dunið og 

nem ekki staðar fyrr en ég er kominn inn í baðstofu. Þar er fyrir vinnukona, Soffía að nafni, er 

segir við mig, þegar ég kem æðandi upp á baðstofuloftið: „Hvaða ógnar kast er á þér, Gísli! 

Ertu svona hræddur?" 

 „Já,“ segi ég. „Ég verð að biðja þig að koma fram með undir til þess að loka dyrunum. 

Þær standa allar opnar upp á gátt.“ Þegar við komum aftur inn í baðstofuna, kemur prófastur 

fram og spyr, hvað gangi á, konan sín hafi hrokkið upp við einhvern óskapa gauragang. Ég 

segi, að það sé mér að kenna. Ég hafi sleppt mér af hræðslu, skilið eftir allar 

dyr opnar og að hún Soffía hefði farið fram með mér til þess að loka þeim. Fellur svo samtal 

okkar niður. En þegar fólk var háttað um kvöldið og öll ljós slökkt í baðstofunni, hefst 
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ógurlegur gauragangur uppi á baðstofuþekjunni, Er það engu líkara en einhver sé að renna 

sér eða sleði sé dreginn aumur eftir þekjunni. Gekk þetta lengi nætur, og kom engum manni í 

baðstofunni dúr á auga, fyrr en látum þessum linnti.  

 Morguninn eftir kemur bóndi utan úr Óslandshlíð til þess að sækja meðul handa syni 

símun. Reið hann sömu leið heim að Viðvík, sem ég hafði heyrt skruðninginn fara kvöldið 

áður, lét reiðskjóta sinn inn í hesthúsið, sem hrossin höfðu fælzt við, og gengur síðan inn í 

bæinn. Orð lék á því, að bónda þessum fylgdi eitthvað óhreint. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=6421 

 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri,  (Reykjavík: 

Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1962), I, 115-123. 

 

NAUTABÚ Í HÓLAHREPPI  

ÆRHVARF Á NAUTABÚI, 6495 

Huldufólkssaga 

Ófeigur hét maður, er bjó að Nautabúi í Hjaltadal á 18. Öld ofanverðri. Honum hurfu ær þrjú 

sumir, ein ær hvert sumar, og voru þær allar auðþekkjanlegar. Vinnukona ein gætti ánna öll 

þessi sumur og eins fjórða sumarið. Þá fór hún einu sinni fram á Nautsbúsdal, þangað er 

Sjónarhóll heitir, og sá þar allar ærnar, er Ófeigur hafði misst, og þekktust þær gjörla því að 

þær voru fyrir utan annað fé. Vinnukona gladdist mjög við þessa sjón, og mælti hún við sjálfa 

sig: „Skal honum Ófeigi ekki þykja vænt um?“ Hún ætlaði að flýta sér heim með rollurnar, en 

þá vildi það til, að skóþvengur hennar slitnaði; laut hún þá niður og batt hann, en þegar hún 

leit upp aftur, voru ærnar horfnar og sáust eigi síðan. Trúðu menn því fastlega, að huldufólk í 

Sjónarhól hefði heillað ærnar frá Ófeigi. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7307 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I, 80 

 

BREKKUKOT 

GRÍMUR Í BREKKUKOTI 6705 

 Kynjasaga 

Grímur hét maður og bjó að Brekkukoti í Hjaltadal í Skagafjarðarsýslu. Hann var svartur á 

brún og brá og forneskjulegur í lund. Sagt var, að draugur fylgdi honum, og átti ástæðan til 

þess að vera sú, að hann hefði eitt sinn drepið mann sér til fjár. Víst var um það, að oft kom 

eitthvað óeðlilegt fyrir á bæjum þeim, er Grímur kom að, rétt á undan komu hans. 

 Það bar til eitt kvöld að Hrappsstöðum í Hjaltadal í nóvembermánuði,þegar nýkomið 

var i fjósið, að högg mikið var rekið í baðstofuþakið, svo að brakaði í hverju tré. Sögumaður 

minn var einn þeirra, sem heyrðu höggið, en hann var þá unglingur, og var honum sagt, til 

þess að hann skyldi ekki verða ákaflega hræddur, að hross væru að berja í þekjuna. Enginn 

fór samt út, enda var enginn fullorðinn karlmaður inni, því að Jónas bóndi, faðir sögumanns 

míns, var einyrki og var hann úti við einhver störf. Skömmu eftir að höggið heyrðist, kom 

Jónas bóndi inn og var rauður sem blóð í framan. Hann var spurður, hvort hann hefði séð 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=6421
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nokkuð. Bóndi neitaði því, en engum duldist, að hann hafði orðið hræddur. Daginn eftir kom 

Grímur í Brekkukoti og settist á rúm í baðstofunni, einmitt undir þeim stað, þar sem barið 

hafði verið í þakið kvöldinu áður.  

 Nokkrum dögum seinna sagði bóndi frá því, að hann hefði séð einhverja svarta flygsu 

þetta kvöld á bæjarkampinum, þegar hann ætlaði inn, og hefði hún glennt skjáina framan í 

sig. Hann varð hálftrylltur af ótta, þreif spýtukubbi, sem lá upp við vegginn, og henti því í 

þetta ferlíki, en það sneri undan og hvarf út í myrkrið. Engin hross voru heima við þetta kvöld, 

og þótti því auðsætt, að það hefði verið fylgja Gríms, sem reið húsum að Hrappsstöðum 

kvöldinu áður en hann kom þangað.  

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7611 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), II 4 

 

HJALTADALUR 

INGIBJÖRG Í KALMANSTUNGU 7120 
Kynjasaga 

Á umliðnum öldum, meðan menn fóru almennt úr Norðurlandi suður til sjóróðra, fóru 

venjulega margir vinnumenn til vers frá biskupssetrinu Holum, og þóttu þeir stundum vera 

fremur miklir á lofti 

 Á bæ nokkrum í Hjaltadal í grennd við Hóla var piltur nokkur, er Sigurður hét. Hann 

var á tvítugsaldri, er þessi saga hefst. Sigurður var kunnugur að Hólum og kom þar oft. Eitt 

haust kom Sigurður heim að Hólum oftar, nokkru áður en húskarlar lögðu af stað suður í 

verið. Hann kom á tal við þá, að gott ættu þeir að fá að fara suður, því að hann langaði mjög 

til að fara suður til róðra. Þeir sögðust ekki banna honum að fara suður líka, og hann mætti 

verða þeim samferða, ef hann vildi. Sigurður kvaðst að vísu fá að fara suður, en hann væri 

svo fátækur, að hann gæti ekki keypt handa sér mötu. Svo kölluðu suðurferðamenn nesti sitt. 

Að svo mæltu féll talið niður í þetta sinni. Í annað skipti kom Sigurður að Hólum og vakti tals 

á sama efni við húskarlana. Þeir sögðust þá mundu lofa honum að fara með sér og hafa 

hann allir á mötu sinni, því að vant væri að gera Hólapilta svo ríflega út, að þetta væri hægt 

fyrir þá, en hann yrði aftur að vera hestasveinn þeirra á leiðinni og gera ýmsar smákvaðir fyrir 

þá. Sigurður svaraði, að það væri sjálfsagt, enda var hann ötull til þess, er hann kunni. 

„Þegar þú kemur svo suður," sögðu þeir, „þá getur þú fengið mötu fyrir afla þinn tilvonandi, 

og eru þetta góðir kostir." Sigurður kvað það satt vera. Þótt Hólamenn léti svona fagurt, var 

aðaltilgangur þeirra að hafa Sigurð fyrir ginningarfífl á leiðinni. 

 Hólamenn lögðu nú af stað og Sigurður. Þeir fóru fjöll, og segir ekki af ferðum þeirra, 

fyrr en þeir komu að Kalmanstungu. Þar voru þeir kunnugir og fengu að fara inn í baðstofu 

með nesti sitt til þess að matast, en Sigurður flutti hesta þeirra í haga og kom svo inn til 

þeirra. Um þessar mundir bjó gamall bóndi í Kalmannstungu, og hafði hann misst konu sína, 

en dóttir hans, er Ingibjörg hét, stóð fyrir búinu með honum. Hún var rösk stúlka og hið besta 

konuefni. Þá er svo bar undir, að vermenn komu að Kalmanstungu, hafði bóndi nákvæmar 

gætur á dóttur sinni, að hún yrði sem minnst á vegi þeirra, því að hann óttaðist, að þeir 

mundu glepja hana á einhvern hátt, og var þeim vel kunnugt um þetta. 

 Félagar Sigurðar voru mjög alúðlegir við hann þetta kvöld og gáfu honum betri og 

meiri mat en þeir voru vanir. Þá er Ingibjörg gekk um baðstofuna, bentu þeir honum a hana 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7611
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og spurðu, hvort honum litist ekki vel á hana. Sigurður kvað svo vera. Þeir sögðu, að hún 

mundi vilja komast í kunningsskap við karlmenn, en það væri ekki auðgert, því að faðir 

hennar geymdi hennar svo vandlega, að hvorki væri hægt að ná fundi hennar nótt né dag. 

„Það væri þó gaman að finna hana," mæltu þeir. „Viltu nú ekki reyna til þess að komast inn í 

húsið til hennar í nótt og vita, hvernig hún tekur þér?" „Ég treysti mér ekki til þess," svaraði 

Sigurður. „]a, jújú," mæltu þeir, „við sjáum ráð til þess. Þú ert okkar langliðugastur og 

léttfærastur. Þú þarft ekki annað en að klifrast upp á þilið framan undir húsinu, því að það 

nær aðeins upp að skammbita, og renna þér svo með hægð inn af. Þá kemurðu ofan á 

rúmstokk Ingibjargar. Við skulum meira að segja gefa þér sinn skildinginn hver, ef þú áræðir 

þetta, og verður það ekki lítið fé. Svo geturðu keypt þér mötu fyrir peningana, þá er þú kemur 

suður, og þá getur þú átt afla þinn." Þá er Sigurður heyrði þessa kosti, fóru að renna á hann 

tvær grímur, og fór svo að lokum, að hann hét að fara að orðum félaga sinna. 

 Svo var háttað í baðstofuhúsinu, að þar voru tvö rúm, annað fyrir gafli, og var það rúm 

húsbónda, en hitt undir hlið, og þar svaf Ingibjörg. Á móti rúmi hennar og fram við þilið stóð 

aftur sýruker, og voru lagðar yfir það lausar fjalir. Sýran var höfð til þess að blanda drykk 

handa gestum, og hollara að láta hana standa í hlýju herbergi en í framhýsi. Skáli var í 

Kalmanstungu. Þar voru vermenn látnir sofa jafnan. Þá er kominn var háttatími, fóru gestirnir 

fram og lögðust til hvíldar, en vöktu nokkra stund til þess að kveða á um tímann, er Sigurður 

skyldi fara inn aftur. Þá er Sigurður lagði af stað, fóru þeir allir með honum inn að 

baðstofuhurð til þess að forvitnast um, hvernig fara mundi. Sigurður fór hljóðlega og gekk á 

sokkunum, en þó heyrðu þeir, að lítið eitt hrikti í þilinu, er hann klifraði upp á það. Þeir höfðu 

logið að honum, hvorum megin rúm Ingibjargar væri, því að þeir ætluðust til þess, að hann 

félli ofan í sýrukerið og bóndi vaknaði svo við háreystið. 

 Sigurður renndi sér inn af skammbitanum, sporðreisti fjalirnar á sýrukerinu og féll ofan 

í það. Bóndi vaknaði með andfælum við ólætin og spurði, hvað á gengi. „Það er ekki neitt, 

faðir minn," svaraði Ingibjörg, „kötturinn féll ofan í sýrukerið." Þá er Sigurður heyrði, hvernig 

Ingibjörg svaraði föður sínum, þóttist hann vita, að henni væri ekki með öllu ókunnugt um 

málefni þetta. Hann staulaðist því ofurrólega aftur upp úr kerinu, gekk hljóðlega að rúmi 

Ingibjargar og spurði, hvort hún gæti ekki hjálpað sér fram fyrir. „Til hvers komstu inn fyrir?" 

spurði hún, og sagði Sigurður henni upp alla sögu með fáum orðum. Ingibjörg sagði, að sig 

hefði grunað þetta í kvöld, og kvaðst halda, að hann ætti litið erindi til þeirra aftur. Hann 

skyldi heldur fara upp í rúmið, þótt hann væri votur. Sigurður gerði það og svaf hjá Ingibjörgu 

það sem eftir var nætur. Vermennirnir heyrðu andfælurnar í bónda, en vissu svo ekkert 

frekara. Þeir stóðu lengi á hleri við boðstofudyrnar, en urðu einskis vísari og gengu síðan 

fram aftur til rúma sinna. 

 Ingibjörg vaknaði snemma um morguninn og sagði við Sigurð, að hann yrði að fara 

ofan undir sængina í rúminu og bíða þar, til þess er hún gerði honum aðvart. Síðan klæddust 

þau feðgin. Bóndi fór út að hirða fé sitt, og Ingibjörg fór fram í bæ til bústarfa sinna, en læsti 

áður húsinu og lét lykilinn í vasa sinn. Hólamenn fóru á fætur, gengu til baðstofu og 

mötuðust. Þeir voru alls staðar að skima eftir Sigurði, en sáu hann hvergi. Þeir sáu, að 

baðstofuhúsið var læst, og gátu þeir því ekki grennslast eftir honum. Síðan sóttu þeir hesta 

sína og fóru svo af stað, að þeir vissu ekkert um Sigurð. 

 Þá er þeir voru farnir, kom Ingibjörg til Sigurðar, sagði honum að klæðast í skyndi og 

fór síðan með hann fram í búr. Þar gaf hún honum besta mat og faldi hann þar í skoti einu. 

Nokkru síðar kom bóndi inn í bæ frá fjárhirðingu. Ingibjörg bar honum mat og fór að ræða við 

hann um ýmislegt. Meðal annars sagði hún: „Ég kenndi í brjósti um unglingspiltinn, sem var 

með Hólamönnum. Mér heyrðist þeir vera að gera gys að honum í gærkvöldi. Hann er þó 

ekkert óefnilegur drengur að sjá." „Og ég tók ekki eftir því, að hann væri með þeim, þá er þeir 
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fóru," mælti bóndi, „ætli þeir hafi nú séð fyrir honum?" „Ekki held ég það," svaraði Ingibjörg, 

„hann hefur líklega orðið eftir. Ég held, að þú hefðir átt að fá hann fyrir smala." „Hefurðu orðið 

vör við hann?" mælti bóndi. „Það væri gaman að sjá hann." Ingibjörg fann nú Sigurð og sagði 

honum, að faðir sinn vildi tala við hann, - „og vertu nú uppburðargóður," ráðlagði hún honum. 

Sigurður fór nú inn með henni. „Hvað er þetta," spurði bóndi, „ertu hér enn? Fórstu ekki með 

félögum þínum?" „Ónei," svaraði Sigurður. „Hvað heldurðu að nú verði um þig?" spurði 

bóndi. „Ég veit ekki," svaraði Sigurður. „Viltu vera hjá mér í vetur og fara til mín í vor fyrir 

smala?" spurði bóndi. „Það vil ég feginn", svaraði Sigurður. Hann var svo í Kalmanstungu um 

veturinn. Sigurður var bónda mjög fylgisamur og reyndi til þess að vera sem lagnastur og 

ötulastur við fjárgeymsluna með honum, en Ingibjörg sparaði ekki að láta hann eiga gott, svo 

að honum fór mikið fram að afli og vexti um veturinn. 

 Um vorið, er Hólamenn komu að sunnan úr verinu, komu þeir við í Kalmanstungu og 

hittu Sigurð. Þeir spurðu, hvort hann vildi ekki koma með þeim norður aftur, en hann neitaði 

því og sagðist nú ekkert vera upp á þá kominn. Þeir ættu nú líka eftir að borga sér peninga, 

er þeir hefðu lofað sér í haust er var, og ef þeir greiddu þá ekki af hendi þá þegar, þá skyldi 

hann koma upp um þá við húsbóndann, að þeir hefðu verið að gabba sig, og væri þá ekki að 

vita, hve góðu þeir ættu að fagna þar framvegis. Hólamenn vildu ekki, að klækir þeirra yrðu 

hljóðbærir, og greiddu Sigurði heldur sinn peninginn hver. Síðan skildu þeir, og varð fátt um 

kveðjur með þeim. 

 Sigurður var smali í Kalmanstungu nokkur ár, og hélt Ingibjörg alltaf í hönd með 

honum. Síðan kvæntist hann henni og var hjá tengdaföður sínum, uns hann dó. Þá varð 

hann bóndi í Kalmanstungu. Samfarir þeirra Ingibjargar voru hinar bestu og leið þeim vel alla 

ævi. 
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LANGSPILIÐ, NÚMERSLAUS 

Huldufólkssaga    

Þorkell hét maður, skagfirzkur að ætt, smiður góður og venjulega kallaður Þorkell „snikkari"; 

hann var hið mesta prúðmenni og sló langspil einkar vel. Dvaldi hann á ýmsum bæjum í 

Skagafirði, er hann var við smíðar sínar. Þetta var snemma á nítjándu öld. 

 Einhverju sinni hafði hann aðsetur sitt á bæ nokkrum í Hjaltadal. Það var venja hans 

um sumarið, helzt þegar á leið, að slá langspil á kvöldin frammi í bæjardyrum. Svo var 

háttað, að kista stóð við hliðvegg í dyrunum og hvolfdi önnur kista, loklaus, ofan á henni; þar 

lét Þorkell langspilið standa, er hann sló það; tók þá undir í loklausu kistunni og jók það mjög 

hljóminn af langspilinu. Nokkrir unglingar voru á heimilinu og þyrptust þeir oftast allir kringum 

Þorkel, þegar hann fór að slá langspilið; amaðist hann ekki við þeim, því að hann var maður 

barngóður 

 Eitt kvöld seint um sumarið, í góðu veðri, fór Þorkell sem oftar fram í bæjardyr og sló 

langspilið; börnin voru þar hjá honum. Hann lék lengi og vel, eins og vant var, en fór svo að 

smá-rýna eftir nótum á langspilinu, þangað til hann leit skjótlega upp og út í dyrnar, fleygði frá 

sér langspilinu í hendingskasti og þaut til baðstofu. Börnin fóru á eftir honum og spurðu, því 

hann hætti svo skyndilega, en hann vildi ekki segja þeim það. Seinna sagði hann þeim, að 
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sér hefði sýnzt dimma mjög allt í einu; hefði sér dottið fyrst í hug, að það væri af því að 

börnin væru að troðast allt í kringum sig, en þegar hann hefði litið upp og út, hefði hann séð 

að bæjardyrnar voru troðfullar af huldufólki. Kvaðst hann oftar hafa orðið þess var. 
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HÓLAR Í HJALTADAL 
 

SAGAN AF HELGA KARLSSYNI OG BISKUPSDÓTTURINNI FRÁ HÓLUM, NÚMERLAUS 

Óvættasaga 

Fyrir ævalöngu bjuggu karl og kerling á fjallajörð nokkurri á Austurlandi; áttu þau margt 

gangandi fjár. Sonu áttu þau fjóra, sem hétu Ásmundur, Sigmundur, Hallur og Helgi; var 

Helgi þeirra yngstur, en þó kominn til þroska, þegar saga þessi gerðist. Allir voru þeir 

karlssynir efnilegir menn, en hvernig sem á því stóð, var Helgi jafnan hafður út undan og 

látinn vinna mestu óþrifaverkin heima fyrir; gekk hann illa til fara og fékk aldrei að fara á 

mannfundi, en bræður hans bárust mikið á og höfðu sig hvarvetna í frammi. Svo var hagað 

fjárgeymslu á vetrum að eldri bræðurnir þrír gengu á beitarhús til skiptis, en Helgi var látinn 

gera fjósverkin heima. 

 Svo bar við einn dag á jólaföstu, að Ásmundur hafði gengið til beitarhúsa; kom hann 

ekki heim um kvöldið og þótti það undarlegt. því að veður var gott og maðurinn 

gagnkunnugur leiðum öllum. Var Ásmundar leitað af mörgum mönnum, en hann fannst 

hvergi og varð að hætta leitinni við svo búið. Tók Sigmundur þá við fjárgeymslu á 

beitarhúsunum og bar ekki neitt á neinu fyrr en á þorra. Þá var það eitt kvöld, að Sigmundur 

kom ekki heim af húsunum; var hans leitað lengi árangurslaust og, þótti hinn mesti skaði um 

þá bræður báða. Síðan tók Hallur við fjárgeymslu og leið svo til vors, að ekkert bar til tíðinda. 

Hugðu ýmsir, að óvættur nokkur mundi hafa grandað þeim bræðrum, Ásmundi og Sigmundi, 

en þegar allt gekk klaklaust fyrir Halli, vonuðu menn, að þeim ófögnuði væri af létt. 

 Haustið eftir gekk Hallur á beitarhúsin sem áður og var hinn öruggur um sig, enda var 

hann vel að manni og hafði öxi eina mikla að vopni. Leið svo fram á jólaföstu, en þá var það 

eitt kvöld, að Hallur kom ekki heim. Morguninn eftir fór Helgi bróðir hans að leita hans ásamt 

fleiri mönnum; fundu þeir Hall hvergi, en skammt frá beitarhúsunum sáu þeir traðk mikið og 

þar lá öxi Halls brotinn af skafti. Karl og kerling voru úrvinda af sorg út af hvarfi sona sinna, 

og þegar Helgi var orðinn einn eftir, fóru þau að leggja meiri rækt við hann en áður hafði 

verið. Vildu þau fyrir hvern mun fá einhvern nýjan beitarhúsmann, en enginn fékkst til þess 

fyrir ótta sakir. Aftur á móti var Helgi fús til að ganga á beitarhúsin; kvaðst hann ekki meta sitt 

líf meira en bræðra sinna, og þótti það drengilega mælt af svo ungum manni. Karl og kerling 

urðu að láta sér það lynda, þótt þeim væri það þvernauðugt. Fór Helga fjárgeymslan vel úr 

hendi og leið svo fram um hríð. 

 Helgi var maður hagur og hafði það til gamans sér á daginn að tálga fugla og 

dýramyndir úr ýsubeinum og birki. Sat hann þá jafnan undir steini miklum skammt frá 

beitarhúsunum og hafði jafnframt auga með fénu. Einn dag seint á þorra raðaði hann öllum 

smíðisgripunum á stall í steininum, en hljóp svo frá snöggvast til þess að sækja nokkrar 

kindur, sem rásað höfðu of langt burtu. Þegar hann kom aftur að steininum, sá hann ofurlítið 

dvergbarn, sem var að leika sér að myndunum; hafði það ýmiskonar skringileg læti og hló 
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dátt. Helgi varð forviða og horfði á barnið um stund, en sagði svo við það blíðlega: „Þú mátt 

eiga þessi gull, barnið gott." Þá greip barnið allar myndirnar, leit þakkaraugum til Helga og 

hvarf inn í steininn; var hann að hugsa um afdrif bræðra sinna og var dapur í huga. Þótti 

honum líklegast að hann mundi sæta sömu örlögum og vöknaði um augu, er hann hugsaði til 

foreldra sinna heima. Þá opnaðist steinninn og út kom dálítill síðskeggjaður dvergur: hann 

heilsaði Helga vingjarnlega og mælti: „Það er öll von til þess, ungi maður, að þú sért 

harmþrunginn, þar sem þú mátt búast við dauða þínum þá og þegar. Langar mig til að gera 

þér greiða, af því að þú gladdir barnið mitt að fyrra bragði, og hygg ég að ég geti snúið sorg 

þinni í gleði, svo sem þú átt skilið af mér. Það skaltu vita, að bræður þínir lifa en eru í 

tröllahöndum langt inni á Öræfum. Býr þar risi nokkur í helli ásamt fjórum dætrum sinum, en 

svo sem þér mun kunnugt vera girnast flest tröll samfarir við mennska menn. Rændi risinn 

bræðrum þínum og vill neyða þá til samfara við dætur sínar, en þeir hafa neitað því harðlega, 

þrátt fyrir hótanir og vonda meðferð; eiga þeir því hina verstu ævi hjá tröllunum. Mér er 

kunnugt um, að risinn ætlar þig yngstu dóttur sinni og hefur í hyggju að sækja þig innan 

þriggja nátta. Mun í ekki stoða að veita viðnám og skaltu heldur taka öllu líklega við risann; 

þarftu hvort sem er að komast í helli hans, ef þér á að auðnast að frelsa bræður þína; skal ég 

hjálpa þér til þess, svo sem ég framast get. Hef ég lengi átt í brösum við risa þennan, en ekki 

borið gæfu til að ráða niðurlögum hans fram að þessu. En svo lízt mér á þig, að þú munir fá 

miklu um orkað. Hér er poki lítill, sem þú skalt fela í barmi þínu skaltu opna hann, þegar þú 

kemur í hellinn, en upp úr honum mun rjúka mökkur mikill, sem blindar risann og lamar hann, 

svo að þér mun veita auðvelt að bana honum með sverði þessu, sem ég bind við lendar þér, 

bítur það allt, sem fyrir er og mun ætíð sigursælt reynast. Mun þér takast að vinna á 

skessunum á sama hátt og föður þeirra, en að þeim um loknum mun ég koma til þín og gefa 

þér frekari ráð. Kveð ég að þessu sinni og hittumst heilir aftur." Að svo mæltu hvarf 

dvergurinn í steininn, en Helgi sat eftir frá sér numinn af undrun; handlék hann lengi pokann 

og sverðið, en minntist svo orða dvergsins, stakk pokanum í barm sér og sverðinu í 

skeiðarnar. Bar hann nú engan kvíðboga fyrir örlögum sínum, heldur hlakkaði til að hefna 

meðferðarinnar á bræðrum sínum. Engum sagði hann frá því, sem fyrir hann hafði borið og 

leið um til hins þriðja dags. Það kvöld byrgði hann féð að vanda og hélt svo heimleiðis. Var 

hann skammt á leið kominn, þegar að honum óð risi mikill og ófrýnilegur, sem þreif hann á 

loft og setti hann upp á handlegg sér; skipaði hann Helga harðri hendi að vera kyrrum og 

hafa hægt um sig. Helgi tók öllum tiltektum karls með mestu spekt og lofaði því að vera 

þægur eins og lamb. Þrammaði risinn síðan með hann inn á öræfi og var ærið sporadrjúgur. 

Um aftureldingu komu þeir loks í stóran helli, en jafnskjótt sem risinn sleppti Helga lausum, 

tók Helgi pokann úr barmi sér og opnaði hann. Gaus þykkur mökkur upp úr pokanum framan 

í risann, sem varð þegar blindur og skall um leið lémagna niður á hellisgólfið, en Helgi þreif 

sverðið úr skeiðunum og lagði því í hjartastað risanum; urðu fjörbrot hans svo ógurleg, að 

hellirinn lék á reiðiskjálfi. Í þessum svifum kom stóreflis skessa vaðandi innan úr afhelli og 

bjóst til að ráðast á Helga, en hann gerði henni sömu skil og föður hennar, blindaði hana og 

banaði síðan með sverðinu. Kom þá hver skessan á fætur annarri út í framhellinn; voru þær 

allar drepnar jafnóðum, þar til er öll tröllin lágu þar í blóði sínu. Þegar því óþrifaverki var lokið, 

kom dvergurinn, vinur Helga, inn í hellinn til hans; drógu þeir hræ tröllanna út fyrir 

hellismunnann, hlóðu hrísi að þeim og brenndu allt að köldum kolum. Síðan fóru þeir að litast 

um í hellinum; voru þar afhellar margir og í einum þeirra lágu allir bræður Helga ramlega 

fjötraðir. Hjó Helgi af þeim fjötrana og varð þar mikill fagnaðarfundur; létu þeir bræður illa af 

vistinni og urðu frelsinu fegnir. Þá mælti dvergurinn: „Mikil er gæfa þín, Helgi, að þér hefur nú 

auðnazt að finna og frelsa bræður sína, sem allir töldu löngu dauða. En svo segir mér hugur 

um, að þú eigir eftir að finna og frelsa það, sem meira er; mundu margir ungir menn vilja eiga 
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þann leik í þinn stað. Svo er mál með vexti að hér í hellinum er í haldi ein af tignustu konum 

þessa lands, sem risinn rændi úr föðurgarði á jólum í vetur. Munum við nú leita hennar, en 

ekki er á annarra færi en mínu að finna afhelli þann, sem hún er haldin, Þá tók dvergurinn 

upp lítinn hamar úr pússi sínum og klappaði honum á bergið víðsvegar; að lokum tók undir, 

svo sem tómt væri á bak við og hratt þá dvergurinn upp steinhurð mikilli, sem svo 

nákvæmlega var felld í bergið, að engin verksummerki sáust að utan“. Gengu þeir félagar 

allir inn í afhellinn og sáu þar unga stúlku, forkunnar fagra, liggjandi í gærufleti. Þeir heilsuðu 

henni og varð hún alls hugar fegin, er hún sá mennska menn til sín komna. Leiddu þeir hana 

út þaðan og hresstist hún við, er hún kom út í hreint loft. Sagði stúlkan sögu sína á þessa leið 

„Ég heiti Sigríður og er dóttir biskupsins á Hólum. Svo bar við á aðfangadag í vetur, þegar 

taka átti til aftansöngs, að ég varð síðbúin í kirkjuna og voru allir farnir þangað á undan mér; 

flýtti ég mér allt hvað ég mátti, en þegar ég kom út fyrir skemmudyr mínar, var þar fyrir stór 

risi, sem tók mig upp á handlegg sér og fór með mig hingað í helli þennan. Hefur risinn einatt 

leitað samfara við mig, en ég hef hingað til getað varizt áleitni hans, þótt oft hafi tæpt staðið. 

Er ég nú orðin svo leið á lífi þessu, að ég hef svarið þess dýran eið, að ganga á hönd 

hverjum þeim mennskum manni, sem frelsaði mig úr þessari prísund." Þá dvergurinn svo til 

orða: „Af því að ég á hér töluverðan hlut að máli vil ég setja það upp, að ég einn megi hirða 

það, sem fémætt er í helli þessum. Er því ekki að leyna, að hér er bæði gull og dýrir munir 

sem marga mundi fýsa að eignast, en allt er það ránsfé og mundi engum verða að gæfu, 

nema helzt þeim, sem lengra veit nefi sínu, og svo er ekki ástatt um neinn ykkar bræðra. 

Ykkur bræðrum þremur, sem hér hafa verið í tröllahöndum, mun ég fylgja heim til 

foreldranna, en Helgi verður að fylgja Sigríði heim að Hólum, færa hana biskupi föður hennar 

og fá sín laun fyrir drengilega framgöngu." Þessum orðum dvergsins svöruðu þau öll á þá 

leið, að hann skyldi einn öllu ráða. „Ég og eldri bræðurnir þrír munum ganga til byggða í 

hægðum okkar," mælti dvergurinn ennfremur, „en ykkur, Sigríði og Helga, ætla ég að ljá bukk 

minn til fararskjóta; mun hann skila ykkur á skammri stundu heim að Hólum. Átt þú ekki 

vandalaust erindi þangað, Helgi vinur, því að oft eru biskupssveinar stórbokkalegir við gesti, 

sem að garði ber, og auk þess er biskup stórbrotinn í lund, auðugur og ættstór. Máttu því 

búast við, að þú þurfir á allri einurð þinni að halda, en ekki skaltu láta hlut þinn í neinu við 

hvern sem er að skipta og með fullri djörfung skaltu krefjast þeirra launa, sem biskupsdóttir 

sjálf hefur talið sanngjörn." Síðan blístraði dvergurinn hátt og kom þá stökkvandi til þeirra 

höttóttur hafur og kumraði vinalega. „Ekki er reiðskjótinn stór, og hæfir betur dvergum en 

mennskum mönnum, en þó mun bukkur minn reynast hverjum hesti betri. Óska ég ykkur 

góðrar ferðar og gæfu og gengis í framtíðinni, því að mig munuð þið aldrei sjá framar." 

Sigríður og Helgi settust á bak hafrinum, dvergurinn hvíslaði einhverju í eyra honum og þá 

rann hann af stað með þau á bakinu yfir fjöll og firnindi og bar svo hratt yfir sem fugl flygi. 

Komu þau síðla dags í túnfótinn á Hólum í Hjaltadal; þar nam hafurinn staðar og þau 

hjónaleysin fóru af baki; þá kumraði hafurinn hátt, tók undir sig stökk og var á svipstundu 

kominn úr augsýn. Helgi fór með Sigríði heim á kot eitt lítið, er stóð utarlega í túninu og bað 

hana að bíða sín á meðan hann færi heim á staðinn til að hitta biskup. Þegar Helgi korn heim 

á staðinn, var þar enginn maður úti. Barði hann rösklega að dyrum og kom þá einn af 

biskupssveinum til dyra; sá var stór vexti og hafði spjót í hendi. Helgi heilsaði honum og 

kvaðst eiga erindi við biskup. „Ertu ekki svo vel að þér," mælti biskupssveinn höstum rómi, 

„að þér detti í hug að snúa þér til ráðsmanns og beiðast gistingar? Máttu vel vita, að biskup 

sinnir eigi hverjum förumanni, sem að garði ber svo seint á degi." „Við ráðsmann á ég ekkert 

erindi, en biskup vil ég finna að máli þegar í stað," svaraði Helgi einarðlega. „Um það ræð ég 

meiru en þú," svaraði sveinninn reiðulega og setti spjótið fyrir brjóst Helga til að ógna honum, 

en Helgi brá í sömu svipan sverðinu Dvergsnaut og hjó spjótið af skafti. „Þar fauk spjót þitt af 
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skafti," mælti Helgi, „og á sama hátt skal höfuð þitt fjúka af bolnum, ef þú berð eigi biskupi 

boð mín þegar í stað.“ Sveinninn varð hvumsa við, snerist á hæli þegjandi og hvarf inn úr 

dyrunum; kom hann fram aftur eftir nokkra stund og sagði að biskup biði hans i stofu. Gekk 

Helgi í stofuna og nam staðar á miðju gólfi; sat biskup í stól sínum og las í bók. Helgi heilsaði 

biskupi, en hann tók litið undir og leit seint en hvasslega til komumanns; horfði Helgi 

djarfmannlega á móti. „Þú munt þykjast eiga brýnt erindi, er þú kemur svo seint á degi og 

skeytir ekki um boð sveins míns, eða hvaðan ertu?" spurði biskup. „Ég er austan af landi," 

svaraði Helgi, „en það er erindi mitt við yður að segja yður frá því að dóttur yðar, sem hvarf 

héðan á jólum, hefur verið borgið úr trölla höndum. Vil ég spyrja yður, herra biskup, hverju 

þér viljið launa þeim manni, sem færir yður ungfrúna heila á húfi." Við þessi orð spratt biskup 

upp úr sæti sinu, greip um hendur Helga, en gat í fyrstu engu svarað fyrir geðshræringar 

sakir. „Þess vil ég geta," hélt Helgi áfram, „að dóttir yðar hefur strengt þess heit, á meðan 

hún var fangi tröllanna, að eiga þann mann, sem frelsaði hana, og engan annan, ef það væri 

hans vilji. Það er ég, sem hef borið gæfu til þessa; hef ég komið dóttur yðar til mannabyggða, 

en ófáanleg er hún til að koma hingað heim á staðinn nema með því móti, að þér gefið 

samþykki yðar til ráðahagsins. Gefið skjót og skýr svör, herra biskup, því að ef svar yðar er 

synjandi, býst ég þegar til ferðar heim til mín í kvöld. Munuð þér þá aldrei fá að sjá dóttur 

yðar framar, dauða né lifandi." Biskup var svo frá sér numinn af gleði, að hann sagði já og 

amen við öllu og baðst þess eins að dóttir hans kæmi eins fljótt og auðið væri. Sótti Helgi 

Sigríði niður í kotið og leiddi hana til föður hennar. Varð þar hinn mesti fagnaðarfundur, sem 

nærri má geta, því að allir höfðu talið Sigríði dauða. Endurtók biskup þá samþykki sitt til 

ráðahagsins.  

Helgi dvaldist á Hólum það sem eftir var vetrar í góðu yfirlæti, en um vorið sendi hann 

menn og hesta austur á land til þess að sækja foreldra sína og bræður. Komu þau öll til Hóla 

og sátu brúðkaup þeirra Helga og Sigríðar, sem gert var af svo mikilli rausn, að lengi var i 

minnum haft. Urðu samfarir þeirra hjóna hinar beztu. Biskup gerði Helga síðar að ráðsmanni 

stólsins; hélt hann því starfi fram á gamals aldur og stundaði það jafnan með mestu 

samviskusemi. Þótti hann hinn merkasti maður og eru miklar ættir frá honum komnar. 
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SÉRA ÞORLEIFUR SKAFTASON 7208  

Kynjasaga 

Þorleifur Skaftason var um hríð kirkjuprestur að Hólum í Hjaltadal. Hann var hið mesta 

mikilmenni fyrir flestra hluta sakir, mikill vexti og rammur að afli, lærður vel og klerkur hinn 

mesti, forspár og margfróður. Ýmsar sagnir ganga nyrðra um séra Þorleif, og skal nú tína 

nokkrar til: Þegar Þorleifur var á yngri árum, sigldi hann til Danmerkur til lærdóms og frama. 

Þá bjuggu að Nautabúi í Skagafirði Jón Þorsteinsson, bróðir Einars biskups, og Þorbjörg, 

dóttir Ara prófasts Guðmundssonar að Mælifelli. Dóttir þeirra hét Ingibjörg. Þau Þorleifur 

unnu hvort öðru hugástum og hétu hvort öðru tryggðum, áður en hann fór utan, en Þorbjörg 

stóð mjög á móti því, að þau næðu saman, og hafði staðráðið að gifta Ingibjörgu öðrum 

manni. Um þær mundir réðu heimasætur því lítt, hverjum þær voru gefnar, og svo var um 

Ingibjörgu. Eitt haust sagði móðir hennar henni, að hún yrði að giftast manni þeim, er hún 
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ætlaði henni, næsta vor, ef Þorleifur væri þá ekki kominn úr siglingunni, en til þess voru engin 

líkindi. Ingibjörgu féll þetta sárt, og vildi hún fyrir hvern mun geta komið bréfum til Þorleifs 

með haustskipum, en móðir hennar hafði grun af þessu, og hafði hún svo sterkar gætur á 

Ingibjörgu, að hún fékk aldrei færi á að skrifa bréfið. Einn helgan dag um haustið var margt 

fólk til altaris og svo þær mæðgur, Þorbjörg og Ingibjörg. Hún vissi, að móðir sin mundi ekki 

verða í fyrsta hring, þegar farið væri að útdeila, og fór því í hann, en kerling var í næsta hring. 

Óðara en Ingibjörg hafði gengið frá altarinu, flýtti hún sér inn í bæ, fór til stofu, því að þar 

mun hún hafa vitað af ritföngum, og læsti að sér; tók nú að skrifa bréf til Þorleifs og flýtti sér 

eins og hún gat, en þegar hún var nýsest niður, kom móðir hennar og klappaði á dyr. 

Ingibjörg fleygði öllum skriffærunum upp undir rúm, er var í stofunni, en sló með hendinni 

mikið högg á nasir sér, svo að blóð féll um hana alla. Því næst lauk hún upp fyrir móður sinni. 

Kerling var heldur fasmikil og spurði, því að hún hefði farið svo snögglega úr kirkjunni. 

Ingibjörg svaraði: „Eins og þér getið séð sjálf, fékk ég svo miklar blóðnasir, að ég gat ekki 

setið í kirkjunni." Kerling trúði þessu og fór út aftur, en Ingibjörg hélt áfram að skrifa bréfið, og 

hafði hún nú gott næði. Hún sagði Þorleifi frá, hvar komið var, og kvað svo að orði, að ef 

hann hugsaði til þess að fá sig fyrir konu, þá yrði hann að koma með fyrstu vorskipum. 

Bréfinu gat hún komið með haustskipi, og komst það til Þorleifs. Hann fór að orðum unnustu 

sinnar og fékk sér far með skipi því, er fyrst lagði af stað til Íslands um vorið, en það átti að 

fara á Djúpavog. Jafnskjótt og Þorleifur sté fæti á land, fór hann að grennslast eftir því, hvort 

hann mundi ekki gera fengið keyptan góðan hest til vesturfararinnar. Honum var sagt, að 

kerling ein gömul byggi á Teigarhorni. Hún átti hvítt hross, sem hún kallaði Álft, og mundi sá 

reiðskjóti vera traustastur þar um sveitir. Þorleifur fór nú til kerlingar, falaði af henni hrossið 

og sagði sem var; kvaðst hann eiga langa leið fyrir höndum og lægi sér mjög á að hraða 

ferðinni sem mest. Kerling kvaðst ekki hafa ætlað að farga henni Álft, en þar sem honum 

lægi mjög á, mundi ekki vera ráðlegt að neita bón hans. Að svo mæltu fór kerling inn í bæ og 

kom út aftur með Álft, og leist Þorleifi reiðskjótinn góður. Því næst kom kerling með 

mjólkurfötu og smjörsköku og rétti að Álft, en hún tók vel við hvoru tveggja. Þegar Álft hafði 

lokið mjólkinni og smjörinu, sagði kerling: „Þar er nú hrossið, og vona ég, að hún sé 

mannbær. Ég hygg, að hún muni ekki reynast þróttlaus, og óska og, að þú njótir hennar bæði 

vel og lengi." Þorleifur þakkaði kerlingu fyrir greiðann með mörgum fögrum orðum, en ekki er 

þess getið, að hann borgaði Álft í það skipti. Hann kvaddi nú kerlingu og hélt til Norðurlands 

sem leiðir lágu; hvataði hann ferðinni sem mest og reið dagfari og náttfari, þar til er hann kom 

í Skagafjörð. 

 Þorleifur sótti svo að, að verið var að drekka kaupöl Ingibjargar og manns þess, er 

hún skyldi giftast, á Hólum. Þorleifur reið þangað. Hann gekk í stofuna, þar sem boðið var 

inni, og að mannsefni Ingibjargar, þar sem hann var við hlið henni; þreif Þorleifur í öxl honum, 

kippti honum upp af bekknum, settist þar niður og sagði: „Þetta er sæti mitt, en ekki þitt, karl 

minn." Boðsmenn urðu hissa, er Þorleifi vatt þar inn, því að enginn hafði átt von á honum, en 

það varð úr, að hann fékk Ingibjargar. Maður sá, er hafði verið kominn svo nærri því að fá 

Ingibjargar, fékk skólapilt þann, er Loftur hét og kallaður Galdra-Loftur, til þess að ráða 

Þorleifi bana, og gerði Loftur honum ýmsar glettur, en Þorleif sakaði það ekki að neinu. 

 Eftir það er Þorleifur fékk Ingibjargar, varð hann dómkirkjuprestur að Hólum. Urðu 

ýmsar greinir með honum og Steini biskupi, því að prestur fór ekki að því, þó að biskup ætti í 

hlut, ef svo bar undir. Einu sinni gengu þeir um nýslegnar og nýrakaðar engjar á staðnum. 

Biskupi þótti illa um gengið, og varð honum að orði: 

„Illa -rakað og illa slegið." 

Þá svaraði Þorleifur: 
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„Illa launað og illa þegið." 

Ekki töluðu þeir fleira í það sinn. 

Biskup var vanur að spyrja skólapiltar út úr ræðum séra Þorleifs, og þótti þeim það leitt. 

Sunnudagsmorgun einn komu þeir að máli við prest og báðu hann að hafa einhver ráð til 

þess, að þeir yrðu ekki spurðir út úr ræðunni um daginn. Prestur tók því ekki fjarri. Nú var 

gengið til kirkju, og segir ekki af messugjörðinni, fyrr en séra Þorleifur kemur upp í stólinn. 

Hann hafði allt annan framburð í þetta skipti en hann var vanur, því að ýmist hafði hann svo 

lágt, að varla heyrðist til hans, eða hann brýndi raustina, svo að undir tók í allri kirkjunni. 

Þetta gekk alla ræðuna, og þótti mönnum háttalag prests allkynlegt. Eftir messu ætlaði 

biskup að fara að rekja garnirnar úr skólapiltunum, eins og vant var, en þeir svöruðu allir í 

einu hljóði, að þeir hefðu ekkert skilið í ræðunni, og kváðust því engu geta svarað út úr henni. 

Biskup sagði, að þessa væri von, því að hann hefði sjálfur ekkert botnað i prédikuninni. Að 

svo mæltu sneri hann sér að presti og sagði:„Hafið þér bölvaða skömm fyrir ræðuna i dag, 

séra Þorleifur." „Hafið þér svo þegið, helvítið greyið," svaraði prestur. Ekki er þess getið, að 

þeir biskup hafi skipst fleiri orðum á í þetta skipti, en síðan er: Hafðu svo þegið o.s.frv. haft að 

máltæki. 

 Ingibjörg hét systir séra Þorleifs. Hún giftist og bjó i Húnavatnssýslu, en ekki er þess 

getið, hvað maður hennar hét. Eitt sinn var harðæri mikið og mikil umferð af fátæku fólki. 

Frétti séra Þorleifur, að systir hans vildi gera mörgum fátækum mönnum gott, en fékk ekki 

ráðið því fyrir bónda sínum. Presti líkaði þetta illa, og vildi hann verða þess vísari, hvort fregn 

þessi væri sönn eða login. Hann bjó því ferð sína þangað, er systir hans bjó, og hafði með 

sér fylgdarmenn; segir ekki af ferðum hans fyrr en hann kom allnærri heimili Ingibjargar. Þá 

var liðið á dag, og lét séra Þorleifur tjalda, því að hann kvaðst vilja hafa þar náttstað; sendi 

hann því næst mann til mágs síns með þeim boðum, að hann skyldi búast við komu sinni að 

morgni. Sjálfur bjó hann sig í tötra og torkenndi sig sem mest og stumraði svo um kvöldið 

heim að bæ systur sinnar; bað hann þar gistingar og fékk hana, en fremur var honum tekið 

þurrlega. Fólkið svaf lengi i rökkrinu, en þegar kveikt hafði verið, kom húsbóndi með plögg og 

bað gestinn að þæfa; leið svo til vökuloka, og voru gestinum þá bornar flautir í litlum aski. 

Þegar fara átti að hátta, kom húsbóndi að líta á þófið, og hafði það þá ekki gengið; brást 

húsbóndi reiður við og sló gestinn með plöggunum; kvað hann slíkan letingja ekki hýsandi. 

Þegar fólk var kornið í svefn, kom stúlka til gestsins, færði honum mat og sagði: „Þetta bað 

húsmóðir mín mig að færa þér." Hann bað hana að skila þakklæti til konunnar og gerði það 

við matinn, er honum sýndist. Um morguninn fór séra Þorleifur á fætur í bíti á undan 

heimamönnum; fór hann nú til manna sinna og kastaði stafkarlsgervinu. Því næst hélt hann 

heim til mágs síns með fylgdarmönnum sínum. Bóndi gekk út á móti presti, fagnaði honum 

vel og bað hann velkominn; sló hann upp veislu á móti séra Þorleifi og veitti allkappsamlega; 

var bóndi hinn kátasti. Þá sagði prestur: „Mikill munur er á þessum veitingum og þeim, sem 

og fékk hér í gærkvöldi." Bóndi spyr, hvort hann hafi komið þar fyrr. Prestur játaði því og 

kvaðst vera förukarl sá, er hefði gist þar um nóttina og hann hefði barið. „Er það nú erindi mitt 

að taka systur mína frá þér, því að ég get ekki þolað, að hún sé gift slíkum nirfli og svíðingi 

sem þú ert." Bónda varð mjög hverft við, er hann heyrði þessi tíðindi. Hann bað séra Þorleif 

vægðar, en um fram allt að taka ekki frá sér konuna, því að það félli sér þyngst. Séra 

Þorleifur svaraði: „Ef þú vilt heita því að láta hana sjálfráða héðan af að gjöra svo mikið gott 

sem hún vill og efni ykkar leyfa, þá skal ég láta kyrrt liggja.“ Varð bóndi að heita öllu fögru, og 

það efndi hann og var mjög eftirlátur konu sinni eftir þetta. 
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SIGURÐUR PRESTSON OG BRÆÐUR HANS, NÚMERLAUS 

Óvættur 

Á prestsgarði einum í Húnavatnssýslu var prestur einn fyrir löngu síðan sem átti á sonu er 

svo hétu: Jón og Ásmundur og Sigurður - og var hann þeirra nokkru yngstur. Allir voru þeir 

bræður vel viti bornir og gjörvuglegir að sjá og þókti mönnum sem Sigurður væri þeirra 

mestur maður. En lítið“ hafði hann ástríki föður síns, en móðir hans hafði hann kæran. 

Snemma vóru þeir bræður Jón og Ásmundur settir til mennta og tóku þeir sæmilegum 

framförum i lærdómi sínum, en Sigurður hafði mest þann starfa sem til þurfa búsins heyrði og 

var hann með lítilli iðn látinn stunda bókmenntir, og hafði hann það mest er móðir hans gat 

undirvísað honum og iðkaði hann það í frístundum sínum og tók undrunarlegum framförum. 

Síðan þegar þeir bræður höfðu aldur til vóru þeir settir Í Hólaskóla bræður Jón og Ásmundur. 

Fór svo fram um þrjá vetur að þeir vóru í skóla í góðum metum, en heima vóru þeir á 

sumrum. En fjórða haustið þegar þeir ætluðu í skóla bað Sigurður óaflátanlega að lofa sér 

með þeim í skólann. Tók bæði faðir hans og bræður því heldur seinlega, en með fylgi móður 

hans varð það afráðið að hann skyldi fara. Vóru þeir þá allir búnir sem bezt að heiman og 

fenginn maður til fylgdar sem Jón var að nafni.  

 Svo þegar sá dagur kom er þeir skyldu að heiman fara bjuggust þeir á stað, kvöddu 

því næst foreldra sína og fóru svo leiðar sinnar og náðu um kvöldið upp í Svartárdalinn og 

gistu þar um nóttina. En um morguninn vóru þeir snemma á fótum og bjuggust að fara yfir 

skarðið; var veður þykkt og spáði fylgdarmaður illu veðri. En þeir bræður Jón og Ásmundur 

héldu valla mundi gjöra það veður að ekki yrði hraustum mönnum fært. „Endast mun ég á við 

ykkur,“ mælti þá Jón, „og þori ég að fara.“ Fóru þeir leiðar sinnar. Létu þeir bræður vel yfir sér 

og riðu þeir undan og mikinn upp dalinn og austur á skarðið, en Jón og Sigurður fóru síðar. 

Dimmdi þá veðrið og gjörði regn og því næst hríð, hið mesta kafald. En er veðrið versnaði fór 

smám saman að hægja ferðina á bræðrum og biðu þá lagsmanna sinna og vildu þá ekki fara 

lengur á undan og vildu jafnvel snúa aftur. Kvað þá fylgdarmaður að ekki hefði farið fjarri getu 

sinni um veðrið og líka dugnað þeirra. „En ekki tjáir nú aftur að snúa og náið þið seint til Hóla 

annað kveld ef nú skal aftur snúa,“ mælti hann, „og skal ég fara fyrir um stund.“ Fór hann þá 

fram hjá og svo undan lengi um daginn, en alltaf versnaði veðrið og gjörði hið mesta 

fjörráðsveður. Lúðist þá Jón að fara undan og kvaðst ei lengur vilja ráða ferðinni. Bauðst þá 

Sigurður til að fara fyrir. Vildu þá bræður hans setjast að, því þeim tók þá mjög að kólna svo 

þeir gátu ekki gengið og sem naumast setið á hestunum. En þeir Jón og Sigurður héldu þar 

mundi daufleg næturgisting og báðu þá herða sig að halda fram ferðinni. Fór svo Sigurður 

undan það sem eftir var af skarðinu, Vatnsskarði. En þegar halla fór ofan í sveitina var 

snjódýpið minna; hafði þar verið vatnsveður meira. Tóku þeir bræður þá ekki að geta setið á 

hestum sínum og ekki gátu þeir heldur gengið, og var þá ekki gott til ráða. Tóku þeir það þá 

ráða að reka hestana og gengu svo sinn með hverjum bræðra og studdu þá við á hestunum; 

komust þeir svo til byggða. Hafði verið regn í byggðinni um daginn svo snjólaust var niðri í 

Skagafirðinum. Tóku þeir Sigurður þá bræður af hestunum og leiddu þá sér við hönd. Komu 

þeir þá brátt að kotbæ einum og stóð bóndi úti; heilsaði hann þeim vinsamlega og spurði 

hvernin þeim hefði þókt veðrið um daginn. Þeir kváðu fært hafa verið, en þó í harðara lagi. 

Spurði bóndi þá hvert þeir vildu ekki gista hjá sér, þeim mundi þó vera mál að fá sér hvíld. 

Sigurður kvaðst, taka til þakka vegna bræðra sinna því þeir væru orðnir lúnir; gátu þeir þá 
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sem naumast staðið. Lét þá bóndi hirða hesta þeirra, en fylgi þeim sjálfur inn í skála; var þar 

fyrir jungfrú forkunnar fögur með blá augu og mikið hár, og svo bjart og fagurt glansandi sem 

sól skini á hvítagull. Sagði bóndi henni fyrir að hjúkra gestum; setti hún þá staup á borð og 

hressti þá á hinu bezta víni. Vóru þá dregin af þeim vosklæði og fengin önnur þur. Síðan var 

matur á borð borinn' og borðuðu þeir Jón og Sigurður, en hinir bræður höfðu litla matarlyst; 

vóru þeim þá búnar rekkjur og tóku þeir á sig náðir. En þeir Sigurður sátu og ræddu við 

bónda og hina fögru bóndadóttur og var ekki fjarri að þau Sigurður renndu augum saman. 

Síðan bjó hún þeim hinar beztu rekkjur og sváfu þeir vel um nóttina.  

 Um morguninn vóru þeir allir snemma á fótum; vóru þá bræður búnir að sofa úr sér 

lúann; var þá gott veður. Síðan er þeir vóru klæddir var þeim borinn góður morgunverður. 

Bjuggust þeir þá með hraða, því til Hóla skyldi um kvöldið. Gaf bóndadóttir þeim ríflega 

reisustaupið og Sigurði máske tvö. Kyssti hann hina hárabjörtu og bláeygu bóndadóttir. 

Síðan sneru þeir á leið fram lengra; kom þá bóndi þar á góðum hesti og bauð þeim föruneyti 

sitt og sagði sér kunnug vöð flest á vötnunum, „en hætt við þau hafi vaxið í gær í illviðrinu,“ 

mælti hann, „og eru þau oft illfær eftir þessi eður þvílík illviðri.“ Varð Sigurður glaður við þetta 

boð bónda og sagði hann velkominn til samferðar; héldu þeir svo leið sína. Vóru þeir nú 

glaðir og riðu frískan og þókti þeim gaman að hleypa gæðingunum spretti á rennsléttum 

vatnabökkunum og yfir Hólminn um daginn, og þó Héraðsvötnin væri nokkuð mikil hafði 

bóndi vöðin góð á þeim. Alla tíð fóru þeir á eftir Sigurður og bóndi, sem var roskinn maður, 

og töluðu sín á milli um marga hluti svo hinir heyrðu ekki, og fann Sigurður að hann var hinn 

mesti fræðimaður og þókti honum gott að tala við hann. En þegar þeir áttu stutt eftir heim á 

staðinn kvaðst bóndi mundi aftur hverfa; Stigu þeir þá af hestum sínum; vóru þá hinir undan 

riðnir. Bað þá bóndi Sigurð að koma til sín þegar hann færi úr skóla, og lofaði hann því, og 

hefðu sumir kunnað að segja að hann gerði það eins fyrir sjálfan sig. Líka sagðist bóndi 

mundi finna hann um veturinn - „því ég er vanur,“ mælti hann, „að fara út á Strönd á vetrum 

að afla mér fiskifangs og þá er ég vanur að koma við á staðnum. Sigurður bað hann svo 

gjöra og spurði hvað marga hesta hann mundi hafa í taumi. Karl sagðist hafa vilja fjóra. 

Skildu þeir þá með vináttu og náði Sigurður bræðrum sínum í því þeir riðu heim á staðinn. 

Vóru þeir á réttum tíma teknir í skólann og féll meistaranum brátt vel við Sigurð og gekk 

honum vel og fljótt að læra; leið svo fram á veturinn. 

 Svo um veturinn kom bóndi og ætlaði að fá sér skreið. Var þá Sigurður búinn að búa 

sig undir að fagna karli; hafði hann vel til í staupinu og var búinn að útvega skreiðina svo 

bóndi þurfti ekki lengra, heldur dvaldi hann þar um nokkra daga sér til gamans og  skrafaði 

hann enn margt við Sigurð. Svo þegar bóndi hafði dvalið þar sem honum líkaði hélt hann 

heimleiðis og bað vel fyrir Sigurði, því hann hafði tekið svo vel af honum ómakið og verið svo 

vel farinn að víninu.  

 Nú kemur það næst til sögunnar að galdramaður einn var þar á staðnum. Höfðu þeir 

bræður Ásmundur og Jón oft verið að biðja hann að kenna sér galdur, en hann hafði aldrei 

tekið því og sagt þeir væri valla þeir menn að þeir væri færir um að læra þess háttar fræði, 

„því það er bezt," mælti hann, „að þeir menn er slíkt læra séu bæði kallmenni og hugrakkir." 

Nú héldu þeir á hinu sama að finna kallinn og biðja hann kenna sér galdurinn og var nú 

Sigurður altíð með þeim, en hann sagði hið sama. En eitt kveld var það að þeir vóru allir 

bræður hjá gamla manninum. Segir hann þeim þá að nú skuli hann reyna hvert þeir séu færir 

til að læra galdur; þeir vilja það gjarnan. „Skuluð þið fara út i kirkjugarð," mælti hann, „og 

munuð þið sjá pilt liggja þar á leiði og skuluð þið færa mér af honum skóinn, og ef þið getið 

þetta skal ég kenna ykkur galdurinn."Þeir héldu það mundi lítil mannraun. Gekk þá karlinn í 

næsta herbergi, en Jón fór út því hann fór fyrst - og var úti niðmyrkur; samt fer Jón út í 

kirkjugarðinn. Sér hann. þá hvar dólgur mikill liggur á leiði einu ærið draugslegur; sýndist 
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honum hann vera í mannsmynd eins og í grárri úlpu og glóðaraugu svo herfileg að valla mátti 

móti sjá; gaut hann þeim á ýmsar hliðar næsta voveiflega, og allur var hann hið feiknlegasta 

ferlíki á að sjá og ískraði í honum. Þar með lá hann næsta ókyr svo sem hann þá og þegar 

ætlaði að stökkva á fætur. Varð þá Jón svo hræddur að hann hljóp sem snarast heim í 

bæinn. Kom þá kall þar og spyr hvert hann færi sér skóinn. Hinn kvað það fjarri að hann hefði 

vogað að fást við slíkan fjanda. „Þetta grunaði mig," mælti karl, „og ekki kenni ég þér galdur 

því það er þó lítilræði að sækja skóinn hjá því að læra galdur.“ Síðan fór Ásmundur og ætlaði 

að sækja skóinn og er þar stutt af að segja að fyrir honum fór eins og bróðir hans, því þegar 

karlinn fór að hrærast á leiðinn varð hann lafhræddur og hljóp inn og afsagði karlinn honum 

líka að kenna honum nokkuð.  

 Nú var Sigurður eftir og hugði nú að finna kallinn á leiðinn og nú fer hann út og sér þá 

hvar gráa ferlíkið liggur og er nú sem ljótastur og lét sem verst. Gekk þá Sigurður að honum 

og tekur til fótsins; brýzt hann þá um á hæl og hnakka, en Siggi sleppti ekki, heldur rak hann 

hnefann á hrygginn á kauða og spyr hann hvert hann ætli ekki að vera kyr. Sleit svo Sigurður 

af honum skóinn og færði karli. Sagði þá karl að honum skyldi hann kenna hvað hann vildi, 

„og var ég heppinn," mælti hann, „að þú drapst mig ekki með því heljarhöggi sem þú barðir 

mig, því ég var sá sem á leiðinn lá og hef ekki orðið fyrir þvílíku kallmenni sem þú ert, og ert 

þú vel hæfur til að læra hvað sem til er." Síðan undirvísaði hann Sigurði í því er hann vildi, og 

léði honum svo kver til að hafa hjá sér svo hann gæti iðkað þessa kúnst þegar hann hefði 

frítíma. Svo er ekki getið fleira yrði til tíðinda um veturinn. 

 En um vorið þegar þeir fóru úr skólanum var Sigurður ekki nema einu sæti neðar en 

bræður hans; svo hafði honum gengið vel lærdómurinn. Fóru þeir svo heim um vorið og gistu 

hjá sama bónda og um haustið. En er Sigurður sagði honum hvað vel sér hefði í gengið að 

læra sagðist bóndi hafa svo séð til með honum að honum gengi svona vel. Svo er engin 

sögn af [þeim bræðrum þau ár sem þeir voru í skóla nema að Sigurður gisti altíð þegar hann 

fór í skóla hjá bóndanum vin sínum og j ungfrúnni hinni fögru. Síðan þegar þeir vóru útlærðir 

fóru þeir Jón og Ásmundur bræður heim til föður síns, en Sigurður settist að hjá vin sínum til 

að æfa sig í galdralistinni, því bóndi var hinn mesti kunnáttumaður og kenndi hann Sigurði 

þar til hann var orðinn hinn færasti galdramaður. 

 En áður Sigurður færi heim sagði bóndi honum að bræður hans hefðu svo mikla 

öfund á honum að þeir hefðu í huga að svíkja hann, „og ætla þeir,“ mælti bóndi, „að 

byrla þér eitur í mat á gamlaárskvöld og fyrir þessa illsku þeirra ætla ég að senda þeim 

draug til að fyrirkoma þeim þá sömu nótt og láta illsku þeirra þannig koma þeim sjálf- 

um í koll, en viljir þú hjálpa þeim þá máttu það, en það segi ég þér að magna ætla ég 

drauginn sem mest verður“. Síðan þar á eftir bjóst Sigurður heim. Líður svo tíðin fram 

að nýárinu, en á gamlaárskvöldið varaðist Sigurður að smakka nokkuð af mat. En þegar 

leið fram á kvöldið passaði Sigurður að vera hjá bræðrum sínum. Og þegar leið fram ú 

nóttina fór þá að syfja og verða svo afllausir að þeir gátu valla verið á ferli. Fóru þá að 

heyrast úti dunur heldur hroðalegar; lögðust þá bræður sofandi út af upp í rúm, en Sigurður 

settist fyrir framan þá. Var þá stutt þess að bíða að maður korn inn í húsið sem 

þeir vóru í; gekk hann inn að Sigurði. Sigurður spyr hann hvað hann ætli. Hann segist 

ætla að finna bræður hans og biður Sigurð að fara frá sér. Sigurður segist ætla að biðja 

hann að gjöra lítið atvik fyrst fyrir sig, „sem er það,“ mælti hann, „að þú skalt fara 

suður í Indíaland og sækja þangað hundrað gullpeninga sem þar eru fólgnir á einum 

stað undir hellu og færa mér þá, en ef þú sér bræður mína hér þegar þú kemur aftur 

máttu gjöra við þá hvað þér gott þykir.“ Hvarf þá draugsi og var heldur ófrýnn, en Sigurður 

vakti bræður sína og segir þeim frá sendingunni og hinu að hann viti að þeir hafi 

ætlað að svíkja hann, „og megið þér nú ráða um tvo kosti, annar er sá að þið bíðið eftir 
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draugnum og takið móti honum, annar er sá að þið látið mig ráða öllum kostum okkar 

í millum“. Kusu þeir heldur hann réði. Sagði hann þá að það væri gjörð sin að þeir 

skyldu fara strax í burtu, „og skuluð þið búa ykkur til ferðar strax í nótt með svo miklum hraða 

austur í land og flýta svo ferð ykkar að þið séuð komnir yfir þrjú stórvötn 

áður tvær sólir eru af himni og koma hingað aldrei meðan þið lifið, og skal faðir okkar 

greiða arf ykkar í peningum nú þegar, og er þó hóti betur gjört við ykkur en skyldi." 

Þorðu bræður þá ekki annað en láta sér þetta lynda og bjuggu sig í snatri, en faðir þeirra 

reiknaði út arfinn og greiddi sonum sínum, og þó hann hefði ekki nógu peninga fyrir- 

liggjandi sendi hann til kunningja sinna og fékk að láni það sem til vantaði og var þetta 

allt með svo miklum flýtir að bræður vóru ferðbúnir fyrir dag og höfðu þeir til reiður 

tvo eða þrjá gæðinga hver og komust farsællega svo langt sem þeim líkaði fyrir þriðju sól. Og 

í þeirri sveit sem þeir settust að giftust þeir og þóktu hinir gildustu menn. 

 En af Sigurði er það að segja að hann passaði að vera til taks þegar sendisveinn 

hans kæmi aftur, og beið hans í sama stað og þeir vóru á gamlárskvöld. Kom þá draugsi þar 

og var heldur mæðulegur í bragði; samt kastaði hann peningunum til Sigurðar, spurði eftir 

bræðrum hans. „Ekki eru þeir nú hér," mælti Sigurður. Sannaði þá draugur það 

að hann sæi þá ekki og sagði það mundi nú líka gilda einu, „því ég er nú,“ mælti hann 

„ekki orðinn til mikils fær, því þessi sendiför var hin mesta forsending því peningana 

vörðu átján djöflar hver öðrum verri viðureignar, og þurfti ég mig allan fram að leggja 

áður en ég gæti yfirbugað þá og er ég nú nær því að þrotum kominn.“ „Viltu þá ekki," 

mælti Sigurður, „fara til hvíldar þinnar aftur og setjast að og skipta þér ekki af bræðrum 

mínum?" Hélt draugsi þá sér væri það næst úr því hann væri til lítils fær. Sagði 

Sigurður honum þá að fara þangað sem hann hefði verið tekinn og setjast að. Hvarf 

hann þá og sást aldrei síðan. 

 Sat nú Sigurður í góðum metum hjá föður sínum; fór þá karli að þykja meira varið í 

hann en fyrri. Var Sigurður þá á þeim missirum vígður til prests. Líka giftist hann á 

þeim tímum dóttur vinar síns hinni andlitshreinu og hárprúðu. Var hann svo hjá föður 

sinum meðan karl lifði og tók síðan við staðnum eftir hann og gjörðist hinn mesti 

klerkur. 

 Einhverju sinni þegar þeir fundust Sigurður og vinur hans og skröfuðu margt sem 

þeir vóru vanir, sagðist bóndi þá ætla að biðja hann bónar, „og er það svo lagað, svo 

sem þér er ljóst, að hver sá maður sem við galdur fæst hefur sér þénara eður draug sem 

hann hefur til sendiferða m. fl. En þeim sem nokkuð hirðir um sáluhjálp sína liggur 

mikið á því að vera búinn að koma draugsa fyrir áður en dauðinn kallar og segir: 

„Vopnin leggðu af, dári,“ en það er ekki altíð svo létt að koma þessum köllum fyrir þegar þeir 

eru búnir að þjóna manni svo lengi og er það ekki hægt með öðru móti en að senda þá 

forsending eða setja einhverja þá þraut fyrir þá sem þeim er ómögulegt að framkvæma. Hafa 

og sumir komið þeim svoleiðis fyrir að hafi þeir átt vin sem þeir hafa trúað hafa þeir beðið 

hann að setja djöfsa niður og sagt þeim fyrir hvernin skyldi taka móti draugsa og sent hann 

svo á tilteknum tíma. Hefur þá sá sem hann er sendur narrað hann annaðhvort i fjöðurstaf 

eða glas, sem hvort tveggja heldur öndum, og vafið síðan í líknarskæni og þannig kornið 

þeim fyrir. Nú er svona lagað fyrir mér að ég hef lengi haft einn slíkan þénara til útréttinga 

minna sem er mjög magnaður. En af því nú sigur á seinni hluta ævi minnar og veit ég vel 

hvað langt ég á eftir ólifað, og eru það fimmtán ár, þá er það bón mín að þú komir þessum 

þénara mínum fyrir, og skal ég nú segja þér hvernin bezt er og hvernin þú skalt fara að því, 

og er það þannig: Þegar mér þykir tími kominn til að gjöra þetta gjöri ég þér það vitanlegt 

hvenær ég sendi þér drauginn; þarftu þá ekki annað en sitja í rúmi þínu og hlaða kringum þig 

guðsorðabókum, en búa þig út með að hafa hjá þér kristallsglas eða fjöðurstaf og skæni; 
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bezt er kapalskæni. Nú þegar draugsi kemur að svona umbúnu kemst hann ekki að þér yfir 

bækurnar. Spyr þú hann þá hvað hann vilji og þá mun hann segjast eiga að drepa þig; skaltu 

þá biðja hann gjöra bón þína áður, sem sé að fara ofan í glasið að tarna, og seilist þú þá til 

hans með glasið og þá fer hann ofan í það, því slíku geta draugar ekki mótsagt. En þú 

bregður skæninu með flýtir ofan yfir það og utan um það, krossar það svo utan og geymir í 

vasa þínum þangað til næst að lík er jarðað, og þegar líkkistan er komin í gröfina þá kastar 

þú glasinu í gröfina um leið og þú kastar moldarrekunum á kistuna. Þetta er nú sú rétta 

og áreiðilegasta aðferð að setja niður drauga, svo hvernin sem á þeim stendur." Lofaði 

þá Sigurður karli að hann skyldi gjöra þessa bón hans og hefur víst ent það þó þess sé 

hér ekki framar getið. 

 Sigurður prestur varð gamall maður og þókti hinn vænsti maður og bezti prestur. 

Fóru þá skrif milli þeirra bræðra og var þá vinátta þeirra allgóð. En þó Sigurður væri 

hinn mesti og merkasti galdramaður á sinni tíð brúkaði hann kunnáttu sína engum til 

skaða, heldur miklu fremur öðrum til gagns. Því þegar hann með kunnáttu sinni vissi 

að einhver galdramaður ætlaði að gjöra illt með kúnst sinni, drepa menn eða þvíumlíkt, 

svo sem mjög tíðkaðist á þeim dögum, var þá oft að hann sneri aftur sendingum þeirra 

og lét það illa koma niður á sjálfum þeim. Fór hann stundum á gandreið, því hann 

reið gandi hvert er hann vildi, þangað sem hann vissi sendinga eða drauga var von, og 

var þar staddur eins og annar gestur og sneri svo til baka því er sent var. Varð hann 

af þessu kunnugur um allt land og báðu honum margir góðs, en aðrir vóru hræddir við 

hann því engum tjáði við hann illu að etja, og lögðust mikið af illgjörðir af göldrum á 

hans tíð því enginn vildi verða fyrir að Sigurður sneri sendingum sínum til baka. Deyði 

Sigurður svo loks í góðri elli og kunnum vér ekki þessa sögu lengri. 
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GALDRA LOFTUR 6920  

Um þær mundir, sem Galdra Loftur var i Hólaskóla, voru það almæli, að galdramaður einn 

væri grafinn í Hólakirkjugarði, er tekið hefði galdrabókina Gráskinnu í gröf með sér, og væri 

hún meiri og merkilegri en hver önnur galdrabók. Loftur hugði fast á að ná bók þessari og 

fékk í lið með sér skólabróður sinn einn. Þeir fóru til nótt eina, og sagði Loftur, að hann ætlaði 

að vekja upp fulla kirkjuna og vita, hvort sá kæmi ekki, er hefði Gráskinnu meðferðis, en ef 

svo tækist til, mundi hann gera honum aðvart um það með kalli; yrði hann þá að taka í 

klukkuna sem skjótast, svo að draugurinn steyptist í jörðu aftur jafnskjótt og hann hefði náð 

bókinni. Sagt er, að Loftur veðsetti sig áður en þessu færi fram, Loftur vakti upp fulla kirkjuna, 

eins og hann hafði gert ráð fyrir, en ekki kom sá, er réð fyrir Gráskinnu. Aðra nótt fóru þeir 

félagar til og vöktu menn upp, en það fór á sömu leið. Loftur sá, að svo búið mátti ekki 

standa, og endurnýjaði veðsetningu sína eitt kvöld inni á skólagólfi; trúðu margir skólasveinar 

því, að spor þau, er hann stóð þá í, sæjust jafnan síðan ofan í skólagólfið. Þau voru svo djúp, 

að þau tóku undir ökklabein. og eins og sviðin. Sumir skólasveinar trúðu þessu jafnvel eftir 

miðja 18. öld og þóttust hafa séð sporin. Eftir veðsetninguna bundust fjórir aðrir skólasveinar 

í mál þetta með Lofti: þeir bræður, Einar og Galdra-Ari, synir séra Jóns greipaglennis að 

Skinnastöðum (1737) og Jóhann nokkur Kristjánsson, en ekki er getið um nafn fjórða piltsins. 

Þeir bræður fundu það ráð, að messa skyldi í kirkjunni, en snúa öllu öfugt, því að Gráskinna 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=9056


192 

 

hefði verið grafin með Gottskálki biskupi Gottskálkssyni (1442-57) í kórgólfi, og væri engin 

von til þess, að hann kæmi upp utan kirkju. Tíðasöng þessum skyldi lokið fyrir fótaferðartíma 

á staðnum. Loftur skyldi stíga í stólinn og Einar standa fyrir altari, en Ari vera fyrir söngnum. 

Hann var söngmaður góður og þeir hræður báðir. Jóhann og hinn pilturinn skyldu vera við 

klukkurnar og hringja þeim, jafnskjótt og Loftur hefði náð bókinni af biskupi, svo að hann 

hefði ekki svigrúm til þess að gera þeim neitt mein. Þeir félagar tóku til, er allt fólk var gengið 

til rekkna, og hafði Loftur við ærnar særingar, en þá mundi lifa þriðjungur nætur, er þrjár 

moldargusur komu upp úr kórgólfinu og síðan hönd með rauðklæddum handlegg og hringur 

á hendinni. Hönd þessi hélt um kjölinn á bók, en spjöld vissu upp, svo að bókin var nálega 

opin til hálfs. Loftur stökk nú úr stólnum og greip ofan í bókina, en þeir Jóhann tóku of fljótt til 

klukknanna, svo að höndin sökk þegar niður aftur með bókina, og náði Loftur aðeins þremur 

blöðum. Lofti varð svo hverft við klukknahljóðið, að hann féll niður og mælti: „Þar fóruð þið 

með sálina mína." Stumruðu þeir bræður nú yfir Lofti og komu honum úr kirkjunni, og var 

heimafólk á staðnum tekið að klæðast, er þeir komu til bæjar, því að það hafði heyrt 

klukknahljóðið. Loftur var fluttur upp í skóla, og dró meir og meir af honum, en er þetta kom 

fyrir Stein biskup, reiddist hann mjög athæfi þeirra félaga, en lét þó ekki draga þá fyrir lög og 

dóm. Hann bauð þeim að grafa aftur Gráskinnublöðin undir altari eða þar sem höndin kom 

upp, og var það gert, en Loftur var ekki mönnum sinnandi upp frá þessu. Eftir þetta hafði 

Loftur oft orð á því, að hann mundi vera dauður um jafnlengd að ári og fara þá illa. Eitt sinn 

kom hann inn í eldaskála til kvenna, og logaði þá glatt hjá þeim. Loftur glotti og sagði, að vel 

logaði hjá þeim, en meira bál mundi leika um sig að vetri. Nú var það tekið til ráðs að flytja 

Loft vestur að Staðastað til Halldórs prófasts Brynjólfssonar, er seinna varð biskup að Hólum, 

1746~52, því að orð fór af því, að hann væri ærið bænheitur. Ekki er þess getið, hver gekkst 

fyrir þessu, en líklega hefur það verið gert með ráði Steins biskups og Þormóðs í 

Gvendareyjum. Eftir að Loftur kom að Staðastað, lét Halldór prófastur gæta hans vandlega; 

gekk hraustur karlmaður með honum út og inn og skildi aldrei við hann. Það var eitt sinn um 

haustið, er prófastur var ekki heima, að Loftur hafði orð á því við fylgdarmann sinn, að gaman 

væri að koma á sjó, því að veður var hið blíðasta. Hann lét þetta eftir Lofti og ætlaði, að ekki 

mundi til saka, en þá er þeir voru komnir skammt frá landi, steypti Loftur sér útbyrðis, er 

minnst varði, og kom ekki upp síðan; gerðist þetta réttu ári eftir að Loftur hafði veðsett sig 

djöflinum í Hólaskóla. 

 Svo er að sjá, að Þormóði í Gvendareyjum hafi þótt vænt um Loft, því að hann orti 

vísu þessa eftir lát hans: 

 

Á hugann stríðir ærið oft 

óróleiki gnægur, 

síðan ég missti hann litla Loft, 

er löng mér stytti dægur. 
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GUÐBJARTUR OG GOTTSKÁLK BISKUP 
Galdrasaga 

Hann var prestur að Laufási þegar Gottskálk Gottskálksson var biskup á Hólum. Guðbjartur 

prestur var spakur maður að viti og fjölkunnugur mjög; stilltur var hann og hóglátur og manna 

vinsælastur. Eitt sinn vildi svo til að tóa lagðist á sauðfénað í Laufási og voru svo mikil brögð 

að því að hún beit eins þó sauðmaður væri hjá fénu. Hann kvartaði margsinnis um þetta við 

prest og bað hann að leita einhverra bragða svo tóu yrði fyrirkomið. Prestur gaf engan gaum 

að þessu og sagði aðeins þegar best var að þessar skepnur yrðu að bjarga lífi sínu á 

einhvern hátt eins og aðrar 

   Nú fer þessu fram frá því um haustið og fram að jólaföstu og gramdist sauðamanni 

mjög að prestur skyldi enga tilraun vilja gjöra ef skeð gæti að tæki fyrir slíkan dýrbýtir. Svo er 

sagt að prestur væri oftast vanur að sofa fram í stofu. Einn morgun þegar sauðamaður var 

klæddur og ætlaði að reka fé í haga gekk hann fram í stofu og að rúmi prests og mælti: „Ég 

segi yður það hreint og einarðlega prestur góður að þetta verður sá síðasti dagur sem ég 

gæti fjár yðar. Mun ég fara burt of fá annan mann til að gæta fjársins; eru það firn mikil að þér 

viljið engra bragða leita til að koma í veg fyrir það að allt fé yðar sé drepið niður, og hvar er 

nú fjölkynngi yðar sem svo mikið orð er gjört á, er þér getið ekki ráðið af dögum bitvarg 

þenna?“ Prestur mælti: „Ekki vil ég að þú farir frá mér, hefir þú lengi þjónað mér dyggilega; ef 

þú verður var við tóu í dag þá skilaðu til hennar frá mér að ég vilji finna hana.“ Sauðamaður 

reiðist ákaflega, svarar engu og rýkur burt því honum þótti prestur gjöra gys að sér. Hann 

lætur út féð og rekur það upp í fjall. Fram á miðjan dag verður hann ekki var við tóu og skildi 

ekki hverju sætti. En um nónbil sér hann hana upp í fjallshlíðinni  og stefnir hún beint til 

fjársins. Hann hugsar þá með sér: „Hvað er annað en ég segi henni orð prests?“ Hann kallar 

þá til hennar og segir: „Tóa mín! Guðbjartur prestur bað mig að skila til þín að hann vildi finna 

þig.“ Hún stendur við og hlustar: gengur svo ofan hjá fénu og stefnir beint ofan að Laufási. 

Hún gengur rakleiðis heim til bæjarins og inn í stofu til prests. Hann lítur við henni og mælti; 

„Þú gjörir illa tóa mín að bíta fé mitt. Farðu nú burt úr Laufáss landareign og komdu hér aldrei 

framar meðan þú lifir.“ Tóa gaggar hátt með auðmýktarróm, gengur svo út og upp í fjall hina 

sömu leið og hún kom. Frá þeim degi varð aldrei vart við hana í Laufási og tók nú fyrir allan 

dýrbítir. 

Gottskálk biskup hafði þungan hug til Guðbjartar prests því hann hafði heyrt að hann 

væri maður fjölkunnugur. Margir urðu líka til að segja honum ýmsar sögur þar af lútandi. Nú 

fréttir hann söguna um tóu og þykir nú sem Guðbjartur prestur hafi fyrirgjört fé og fjörvi. Hann 

tekur nú á það ráð að hann sendir sex menn norður að Laufási til að sækja prest, Það segir 

ekki frá ferð þeirra uns þeir koma yfir Eyjafjarðará. Þá brast á ákafleg norðanhríð með 

fádæma ofviðri og frosti. Þeir halda áfram ferðinni um hríð uns svo mikil villa er komin yfir þá 

að þeir vita ekkert hvað þeir fara eða hvar þeir eru. Þeir nema þá staðar og vilja leita sér að 

einhverju skýli og láta þar fyrirberast. Þá ríður að þeim maður í hríðinni sem þeir þekkja ekki. 

Þeir spyrja hvar hann eigi heima. „Hér nálægt“ segir hann. Þeir spyrja hvort hann treysti sér 

til að rata heim til sín eður fylgja þeim til einhvers bæjar er næstur sé. Hann sagðist halda 

það. Þeir halda nú áfram, en svo gengur lengi dags að þeir finna engan bæ. Loksins örvænta 

þeir um að þessi hinn ókunnugi maður muni ná til mannabyggða, en þykir sér vís bráður bani 

ef þeir megi til að liggja úti í slíkri hríð og frosti. Nú tekur að dimma af nótt og halda þeir þó 

enn þá áfram um hríð uns þeir hitta á bæ. Þá mælti hinn ókunni maður: „Hér skulum vér af 

baki stíga því hérna er bærinn minn.“ Þeir spyrja hvað sá bær heitir. „Laufás,“ segir hann, „og 

er nú ekki annað vænna en að biðja prest gistingar.“ Hann fer inn og að litlum tíma liðnum 

kemur prestur til dyra – sem reyndist vera hinn sami maður og hafði fylgt þeim um daginn. 
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Hann fagnar gestum vel og segir þeim til reiðu gistingu og allan þann beina er hann megi 

þeim veita, fylgir þeim síðan inn og eru tekin af þeim öll snjóklæði og fengin önnur þurr og hlý 

að fara í. Allur beini er hinn besti sem þeir gátu á kostið og er prestur svo blíður við þá að 

þeir þykjast ekki hafa fyrirhitt slíkan mann. Þar sitja þeir í viku í góðu yfirlæti því allan þann 

tíma var ófært verður. 

 Einn morgun er prestur snemma á fótum, kemur til þeirra og segir. „Nú er hríðin birt 

upp og komið gott ferðaveður.“ Þeir tala þá hljótt sín á milli hvernig nú skulið að fara. Ef þeir 

komi vestur að Hólum svo búnir verði þeir fyrir reiði biskups, en sú svívirðing muni aldrei 

fyrnast ef þeir sýni presti nokkra afarkosti sem hafi reynst þeim svo góður drengur. Prestur 

tekur eftir þessu, fer til þeirra og spyr hvort þeir hafi nokkurt erindi við sig. Þeir segjast eiga 

að bera honum þau orð biskups að hann vilji hafa fund hans. „Segið heilir sögu,“ mælti 

prestur, „hver er heiðurinn meiri en að hitta minn góða herra?“ Hann býst nú í skyndi og fer 

með þeim. Ferð þeirra tekst vel uns þeir koma vestur að Hólum. Sendimenn hitta biskup og 

segja honum komu Guðbjarts prests. „Ég vil ekki sjá hann í kvöld,“ segir biskup. Guðbjarti 

presti var veittur góður beini og var hann hinn kátasti. Strax um kvöldið sendir biskup eftir 

næstu prestum og fleirum mönnum og skuli þeir næsta morgun koma árdegis til Hóla. Þeir 

komu um morguninn áður en biskup reis úr rekkju. Hann snæði morgunverð og kallar síðan 

Guðbjart prest og alla komumenn út í kirkju. Nú ber biskup sakir á prest og segir hann 

sannan að fjölkynngi og fordæðuskap. Prestur vafðist fyrir honum og sóttist það seint. Nú 

líður fram að miðjum degi og verður ekkert ágengt um sókn málsins. Þá kemur 

matreiðslusveinn biskups út í kirkju og segir að matur sé á borð borinn. Biskup svarar engu, 

en sveinninn gengur burt. Hann kemur aftur innan stundar og mælir sömu orðum. Biskup 

svarar ennþá engu. Í þriðja sinnið kemur sveinninn og segir: „Maturinn er orðinn kaldur.“ 

Biskup reiðist nú ákaflega og segir: „Farðu til helvítis.“ Í sama vetfangi sökkur sveinninn niður 

í kirkjugólfið upp að mitti. Hann æpir hátt og biður um hjálp. Þeir sem næst stóðu hlutu til og 

vildu draga hann upp, en þess var ekki kostur. Hann seig því meira niður sem þeir toguðu 

fastar uns hann var siginn niður í gólfið upp undir hendur. Biskupi og öllum er við voru staddir 

brá mjög í brún er slík firn bar að hindum; það tók líka mjög á þá hve aumlega sveinninn bar 

sig. Svo kom um síðir að þeir átöldu biskup mjög og sögðu hann valda þessu og nú væri eina 

ráðið að biðja Guðbjart prest að bjarga sveininum. Biskup var mjög tregur til, en þar kom þó 

að hann lét til leiðast fyrir bænastað þeirra. Prestur gjörði kost á því ef biskup handsalaði sér 

uppgjöf á sökum. „Mikið er slíkt,“ segir biskup og réttir fram hendina og handsalar presti 

niðurfall á sökum. Prestur skipar þeim öllum að fara burt úr kirkjunni og svo gjörðu þeir, en 

þegar þeir voru nýkomnir inn í stofu kemur Guðbjartur prestur og leiðir með sér sveininn. 

Biskupi var þungt í skapi, en þó setti hann prest til borðs með sér og skildu þeir sáttir að 

kalla. Fór Guðbjartur heim að Laufási og bjó þar í næði það sem eftir var ævinnar – svo lyktar 

þessi saga. 
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SÖGUR UM SÉR ÞORKEL GUÐBRANDSSON, NÚMERSLAUS  
Galdrasaga 

Þorkell prestur Guðbjartsson hélt lengi Laufásstað á Svalbarðsströnd. Hann hafði stúderað út 

í Þýskalandi og var haldinn margkunnandi og fróður, Mælt er, að séra Þorkell hafi átt eina 

bók, sem hann hélt mikið af og lagði á miklar mætur; sú bók lá inni í altari jafnan; og það var 

siðvenja presta í þær mundir að geyma í altari kirkjunnar sínar atkvæðabækur. Á þeim tímum 

var haldið mikið af fróðum mönnum og, ef vel rýndur var, til kunnáttu talið og lagt við XX 

hundruð til kaups og konumundar. En þá þess háttar prestum var sendibréf til skrifað, var 

utan á bréfið settur virðingartitill sá: frómum og velrýndum etc. En þó var svo einn póstur 

þeirra kirkjulaga, sem þá tíðkuðust, að hver sá prestur opinberlega frá kirkjunnar söfnuði 

vísaði aptur burtgripnu fé, þá skyldi hann ei mega embættisgjörð fremja í þrjá Sunnudaga. 

Áðurnefndur séra Þorkell Guðbjartsson var mikið afhaldinn af sínu sóknarfólki ásamt 

öðrum mönnum. Hann var glaðlyndur, spakur, örlátur, gestrisinn og ljúfur við hvern mann. En 

það orð fór af honum að hann væri vel rýndur í fyrnsku nokkurri sem þá var tíðska víða í 

þeirri tíð páfadómsins; þá varð haldið gott að glettast við hann, því riði nokkur hestum þeim, 

sem hann lagði mætur á, leynilega án hans leyfis, urðu þeir fastir á hestbaki, en hesturinn 

hljóp til bæjardyra á heimili prestsins, og þar mátti maður á hesti bíða, þar til prestur skriptaði 

og lausan gaf manninum. 

Einneginn væri nokkuð frá honum launstolið, kom þjófurinn til hans aptur með það og 

sagði upp sögu, en hann varaði hann við að gjöra slíkt ei optar og lét hann bíhalda því, sem 

hann tekið hafði; að slíku forðaðist hann enga menn. 

Biskup á Hólum, sem var hans yfirmaður, heyrði mikið talað um prestsins fróðleik og 

kallaði þetta forneskju að vera, boðaði því séra Þorkel fyrir sig heim til Hólastaðar. Presturinn 

sýndi sig í sannri hlýðni við biskup og kom til hans heim á stólinn. Þegar biskupinn heyrði að 

hann var kominn, kallaði hann [prest] fyrir sig; hann sat í sínum biskupsstól og nokkrir klerkar 

hjá honum; heilsaði [prestur] biskupi og hneigði auðmjúklega. Biskup spyr hvort satt sé um 

hans forneskju, sem út bærist, straffaði hann með mörgum hótunarorðum, en presturinn 

afsakaði sig og kvað með orðum aukið, en það gilti lítið, og kvað biskup, að hann vildi hann 

af setja. Gekk þetta lengi, þar til leið að miðdagsmáltíðartíma. Þá kom bryti og sagði, að 

dúkur væri breiddur og matur á borð kominn. En nú drægðist ræðan við prest og kom brytinn 

í annað sinn og kallaði til borðs og kvað Þorkel klerk þess eigi verðugan, að biskupinn 

spjallaði svo lengi við hann eður missti máltíðar þar fyrir, og hreytti að presti nokkrum orðum 

slæmum og ógeðfelldum. Þorkell prestur þykktist við bryta og svaraði svo: „Taktu hann, 

smellilegurl" Við þau orð skyldi brytinn sökkva niður í gólfið allt að höndum; þá kom stanz á 

biskup, og bað klerk leysa bryta og losa. En klerkur kvað svo mikla vera mundu biskups 

andagipt og andlegt vald hans biskupslegrar tignar, að við hans blessunarorð mundi brytinn 

laus verða; kvað sjálfa þá til vitnis, að eigi væri hann orsök til þessa, heldur mundu því valda 

brytans slæm orð og breytni, og guð mundi vilja þetta sýna öðrum til viðvörunar, að vilja ei 

láta lasta sinn fátækan perst guðs orðs þénara, því það, sem auvirðilegt væri fyrir mönnum, 

hefði opt reynzt að guð hefði keyrt. Biskup mátti upp standa (því brytinn veinaði og kvaðst 

meir og meir sökkva) og biðja klerk með alúð að losa brytann, lofandi honum frí farleyfi heim 

aptur. Þá. sagði klerkur: „slepptu honum smellilegur!“ Við það varð brytinn laus; biskup færði 

klerk góðan hest og silfurstaup, og skildu að svo mæltu. 

 Nú reið Þorkell prestur leið sína burt af stólnum og kom svo síðan heim til Laufáss, 

síns heimilis, og sat um kyrrt í góðum náðum. Þótti nú mörgum, sem þetta fréttu, hann 

knálega hafa leikið á biskupinn, og gerðu sér kátt að því. 
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 Nú fregnar biskup umræður manna um viðskipti þeirra Þorkels prests og þar til með, 

að hann svo sem til forna forðaðist öngva að gamanleikum sínum, nær það sig svo henti, 

hann nokkur kornstykki til að sýna. Hvar af nýju biskup uppfylltist heiptar og bræði við 

áðurtéðan Þorkel prest, og þar með þóttist sjálfur biskup af þeirra viðskiptum vera vanhaldinn 

og hafa undir orðið, þenkir nú með sér, að hann vilji nú taka til sinnar biskupslegrar 

maktar og hegna klerki fyrir þessa sína dirfsku að réttum dómi biskups honum á hendur 

sögðum. Býr biskup sig nú til reisu með fjölda sveina og  stóran selskap og ríður heiman frá 

Hólum sem kappsamlegast, svo engin fregn færi af honum undan heim til Laufáss, því að 

ásetningur biskups var og ráðagjörð við hans vini að taka með makt og valdi og setja 

an og flytja með sér prestinn séra Þorkel Guðbjartsson, hvað sem hann segði, og launa 

honum svo alls hans ofdirfð. Biskup ríður nú fram um Eyjafjörð síðan út á Svalbarðsströnd, 

og koma nú hart nær Laufási og í þann skóg, sem þar liggur nær við staðinn, Það er mál 

manna, að Þorkel prest muni grunað hafa um þarkomu biskups, því hann hafði skipað að 

kynda baðstofu biskups vel heita og spara ei til eldivið, því hrís væri nóg, og taka svo í móti 

gestum og komendum; svo er sagt, að hann hafi lagt eld í baðstofuósinn og kynt þar hríslum 

nokkrum. En reykur og eldgneistar flugu út um gluggana. Stóð þá vindur svo hentuglega sem 

presti þóknaðist, að þennan reyk lagði með gneistaflugi á veg fyrir biskup með svörtu myrkri, 

og var það tíðlega dags. Reykurinn jókst og gneistaflugið magnaðist svo úr æði, að gaus í 

fang og ásjónu biskupi og hans manna, svo þeim þótti hár og skegg sviðna af sér og klæðin 

brenna, hestarnir fældust og vildu ei áfram ganga, hlupu hingað og þangað undir mönnunum 

og út í myrkviðarskóginn, svo að þeirra klæði rifnuðu öll í sundur, o; v' 

menn af baki, sumir urðu fastir á skógarkvistum og greinum. Urðu nú viðskila hverjir við aðra 

og villtust um skóginn í þessu þoku- og reykjar-myrkri, svo enginn vissi af öðrum að segja. 

Þeim þótti og þessu myrkri fylgja svo sterkur ódaunn, að þeir urðu fyrir munn og vit að halda, 

að þeir skyldu eigi kafna. Þá þetta hafði nú lengi varað, gaus á yfir máta miklu regni og 

krapahríð og það gekk lengi dags og fram á nótt. Varð nú biskup holdvotur og sérhver þeirra, 

þar sem komnir voru, grófu sig inn undir viðarrætur sem best þeir gátu. Þegar dagaði, létti 

hríðinni, og blés mjög kaldur gustur eptir, svo biskupi og hans mönnum kólnaði mjög. 

 Nú ber svo við, að smalamaður úr Laufási fer út í skóginn að hyggja að hjörð sinni. 

Hann sér nú og finnur hesta með söðlum ráfandi um skóginn hingað ig 

þangað og veit ei, hverjir vera munu, eður hverju svoddan gegni. Þar til finnur hann nokkra 

menn, einn og einn, hvern sér, kúra við viðarrætur, allir af sér komnir af kulda og máttleysi og 

mjög illa til fara. Hann spyr, hverjir þeir séu eður hverju sæti þeir liggi þar; þeir segja honum 

allt af létta, þó naumlega fyrir kulda talað gætu, og sögðust vera þénarar biskupsins og með 

honum verið á reið, þar til í gær tíðlega það ókjara-óveður hefði á dynjað með þoku, reyk og 

eldglæringum, svo þeir höfðu villzt. Síðan þar á ofan hafði komið krepjuhríð úr öllum máta, 

svo þeir væru holdvotir og nær af kulda króknaðir. Smalamaður kvað gott veður og glaða 

sólskin hafa verið í allan gærdag heim um Laufás, en ei utan lítið döggfall í nótt; þeir kváðu 

það miklu skipta, ekki lengra í millum, Smalamaður spyr, hvar biskup sé, en þeir kváðust eigi 

vita, hvað af honum væri orðið, því myrkrið og of óveður hefði þá aðskilið. Þá svaraði 

smalamaður, að ei mundi óráðlegt að fara heim til Laufáss og láta Þorkel prest vita þarkomu 

biskups, svo þeir mætti leita hann upp og vísa honum heim til staðarins; plagar Þorkell 

prestur að auðsýna góðan beinleik þeim mönnum, sem hann plöguðu að heimsækja, þó 

ótignari menn væru en sjálfur biskup. 

 Nú skundar smalamaður heim til staðarins, en lætur búsmala bíða úti á meðan, og 

tilkynnir, Þorkeli presti, húsbónda sínum, hvers hann hafi vís orð ið í skóginum af sveinum 

biskups, og kvað þá hjúkrunar mundu við þurfa, biskup og menn hans, mjög bráðlega, ef ei 

skyldi krókna úr þeim lífið. 
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 Prestur lætur sig nú mjög forundra þessa sögu og hraðar ferðinni, gengur af stað með 

nokkrum mönnum út í skóginn að leita biskups og hans man manna. Sáu þeir nú líkindi til 

alls þessa, sem smalamaður hafði áður sagt, fundu hesta með stöðlum um skóginn röltandi, 

vopn og verjur hingað og þangað liggja, hverju þeir nú samansöfnuðu. Prestur fann og 

biskupssveina klæðafáa og af kulda nær króknaða, svo þeir voru eigi færir til að ganga, eður 

á sína hesta í söðlana komast. Urðu menn prestsins að lypta þeim á hestbak  og flytja þá svo 

heim til staðarins, hvar þeir fengu góðar viðtökur, og í heita baðstofu færðir, og ágæt 

aðhjúkrun veitt eptir skipun prestsins. Nú leitar Þorkell prestur biskups við annan mann. Hann 

finnur einn hest með söðli og reiðtygjum, og sýnist atkvæði að kost og gæðum; þar fyrir getur 

hann til, að það muni vera sá sami hestur, sem herra biskupinn hafi riðið; lætur því sinn 

fylgdarmann taka hestinn og leiða með. Ganga nú skamma stund áður í skóginum sem ýlfur 

eða vein nokkuð; ganga þeir þá eptir því hljóði, sem þeir heyrðu, þar til þeir heyrðu undir 

einni eik einhvern mann sig aumlega klaga, hvað ólukkusamur maður hann væri orðinn; fyrir 

einum degi hefði hann riðið með sveinamakt af öllum velaktaður, svo sem einum biskup hefði 

sómað, En nú væri hann þar í eyðiskógi alleina, yfirgefinn af öllum og kominn að þrotum af 

kulda, hungri og vesöld, og kvaðst ei annað vissara sjá fyrir sínum augum. Vildi nú þar fyrir 

búa sig til sálugrar burtferðar af þessum heimi, uppreiknandi sínar syndir, í bland hverra hann 

framtaldi og meðkenndi sig að hafa drýgt stórsynd í því, að hann hefði riðið með grimman 

hug heiman frá Hólastað með fullum ásetningi að yfirfalla þann útvalda guðs ástvin og 

þénara séra Þorkel Guðbjartsson, því hann sagðist nú í sannri raun fullkomlega merkja, að 

hann væri verkfæri herrans, og þar um bæri vitni þau auðkenningarteikn, sem á honum 

finnst, og hann væri hataður, ofsóttur og baktalaður af veraldarinnar börnum án orsaka, þar 

enginn kynni þó með nokkrum sanni á hann bevísa, að  hann gerði neinum manni nokkuð 

mein. Það annað teikn að vera sagði biskup, að guð hefði prestinn kæran, væri sá tilburður, 

er skeð hefði heima á Hólastað, þá séra Þorkell þangað kom eptir biskupsins befalningu. Og 

í þann tí [ð] kveðst hann með hörðum orðum saklausan straffað hafa, en hann með hógværð 

svarað og afsakað, svo sem guðs píslarvotta og korssbera tíðska jafnan væri. Síðan hefði 

sinn bryti ávarpað prestinn með mjög slæmum og ótilheyrilegum orðum, hvar fyrir guð hefði 

rétt samstundis straffað brytann í sinni nærveru, svo jörðin hefði gleypt hann í sig allt upp 

undir hendur, og hefði guð viljað þar með auðsýna, að hana vildi ekki láta vera óstraffað af 

sér mótgjörðir vísvitandi við þennan hans trúlyndan þénara. Í þriðja máta játar nú biskupinn 

með grátandi tárum, að guð hafi sig nú með þessu óveðri, villu og myrkri maklega að 

Verðugleikum straffað fyrir það hann hafi hugað að hafa hönd á téðum klerki; bíður nú guð 

innilega fyrirgefningar, les síðan sínar bænir og falar sinn anda guði og [kveðst] viljugur nú 

líða 

dauðann etc.  

 Sem nú Þorkell prestur heyrir þetta, gengur hann þar að, sem biskup liggur undir einni 

eik í einu mold flagi, allur rifinn í andliti af eikanna kvistum, þar hann hafði sér í gegnum 

þrengt, og klæðin öll í sundur rifin á hans líkama; sínu biskuplega tignarklæði hafði hann 

tapað; skalf nú á honum hver leggur og liður, og allur í saur kvolaður, svo varla sást 

mynd á honum. 

 Séra Þorkell heilsar upp á hann og spyr, hvort þetta væri nokkuð sinn herra biskupinn 

og andlegi faðir; biskup svarar, að svo hafi um stundir hann verið kallaður, þó nú sé 

biskupstignin nokuð lægð. Séra Þorkell spyr, hverju sæti, að sinn andilegi faðir skuli þar nú 

liggja, svo á sig klagandi með aumkunarlega [umkvörtun] yfir óstöðugu lukkunnar fall völtu 

hjóli og þess hlaupi, gjörandi engan greinarmun á millum ríkra og snauðra, ungra eður 

gamalla,  ríkra og fátækra, andlegra eður veraldlegra, Já, það sem forundranarlegast væri, 

kirkjunnar formenn og andlegir feður yrðu svoddan hörmungum að mæta, „svo sem hér má 
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sjá á mínum ástúðlega herra biskupinum" (segir hann); tekur biskupinn svo upp úr saurnum 

með stórri harmaklögun, þakkandi guði þá náð, að hann hefði virt sinn fyrirlitnasta þénara 

þess, að njóta þeirrar æru og mega þéna sínum herra biskupnum í þessari hans þrengjandi 

nauðsyn, hefjandi síðan biskupinn hófsamlega frá jörðunni og setti hann í söðulinn. 

Fylgdarmaðurinn teymdi hestinn undir biskupi, en Þorkell prestur reið á baki og studdi biskup, 

svo hann skyldi ekki falla. 

 Nú sem  þeir koma heim að staðnum, biður prestur biskupinn að misvirða ekki fyrir 

sér, þó hann léti ei hringja fyrir honum; kvað þetta svo skyndilega hafa að höndum borið, og í 

annan stað, ef nú væri hringt, mætti fólk meina, að þeir færi þar með lík biskupsins, spyrjandi 

biskup þó að, hvort hann vildi heldur láta sér vísa fyrst í kirkju eður í heita baðstofu, þar hann 

mætti bakast. Biskup kvaðst mundu verða láta hjá líða kirkjugönguna og lestra í þetta sinn, 

en lézt með þökkum taka mundu í móti baðstofuhitanum. Prestur sagði sér sýndist hann ekki 

fær til langra bænagjörða í kirkjunni þetta sinn eður klerklegra söngva, kvaðst mundu heldur 

strax honum hæginda leita. 

 Þar eptir leiðsagði hann honum til vel heitrar baðstofu. Var þá biskup afklæddur og 

honum kerlaug búin [og] þveginn saurinn af honum; tók hann þá skjótt að hýrna og þar eptir 

var hann lagður í hæga hvílu og svaf svo af þá nótt. 

 Svo er og sagt af biskupi og hans mönnum, að þeir máttu liggja í þrjár nætur og daga, 

svo þeir stóðu eigi upp, af þeim hrakningi, þeir höfðu mætt. En að yfirstaðinni hvíld og 

hressingu tekinni stóðu þeir upp á sínar fætur. Biskupinn gekk til kirkju með séra Þorkeli, 

byrjaði söngva með alúðar-þakkargjörð fyrir þá hressing, sem hann hefði fengið, og frelsun af 

þeim hrakningi með mörgum fögrum þakklætis orðum við prestinn. 

 Þar eptir var gengið til borðs. Er svo sagt, að séra Þorkell veitti biskupi af öllu kappi 

og alvöru og skorti ekkert til þeirrar veizlu. 

 Einn dag er þeir sátu til borðs, spyr séra Þorkell biskupinn, hvað langt hann hafi ásett 

sér að reisa; segist vita, að nauðsynjaerindi muni honum á hendi legið hafa, þar hann svo 

hastarlega heiman riðið haft. Biskup þagði nokkra stund og svarar síðan: „Ég hafði ásett að 

heimsækja mína presta og eptir grennslast þeirra kenningu, siðum og lifnaði, hverninn háttað 

væri, því að opt hefir margt undarlegt hér norðan að hermt verið, höfum yður nú og og 

heimsótt í vorum þrengingum og fundið yður í allan sannleika einn ypparlegan klerk og 

sannreyndan guðs ástvin og kunnum yður mikla þökk fyrir yðar velgjörningu sem oss auðsýnt 

hafið; vil ég nú upp héðan heita yður minni fullri og fastri vináttu, meðan lifum". Presturinn 

þakkar biskupi hans góðu orð og býður honum þar dveljast, þar til hann og hans menn eru 

fullhressir, og aðgjört er að þeirra klæðum, þar þau hafa slitizt á skógarhríslum. Biskup lézt 

mundu þar þá aptur hverfa og heim ríða til stólsins, kvað sér mundu ei snemma úr minni líða 

sú hríðarveðrátta, sem hann  þar mætt hefði. Prestur kvað mjög hretviðrasamt tíðum þar 

norður og segir opt kasti kraparegni með þokumyrkri þar ofan af hálsinum; segir sér þyki það 

víslega talað og ráðið að ríða_ við svo búið heim aptur, því ei væri örvænt, að svoddan 

stórhret eður jafnstærri kynni optar koma. En biskup kvaðst ei girnast að mæta í annað sinn 

þvílíku óveðri, allra sízt nokkru enn þá stærra. 

 Svo er mælt, að biskup sat þar í viku með sína menn; en ei er getið um, hvað 

margmennur hann hafi í það sinn verið; og er svo sagt, að prestur veitti kappsamlega og jók 

veizluna, því meir sem á leið, og skortaði ekkert, sem hafa þurfti. Síðan skildi biskup og hann 

með góðum vinskap og reið biskup heimleiðis og settist um kyrrt á stólnum, að þeirri reisu 

afstaðinni. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=2980 
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 Huld, rits. Hannes Þorsteinsson, Jón Þorkelsson, Ólafur Davíðsson, Pálmi Pálsson og 

Valdimar Ásmundsson, önnur útgáfa (Reykjavík: Sæbjörn Jónsson, 1935-36; fyrsta 

útgáfa: 1890-98), II, 19-32. 

 

HÓLAMANNAHÖGG, NÚMERLAUS 

Kynjasaga 

Vestfirðingar og Sunnlendingar hafa jafnan álitið Norðlendinga dugandismenn og skjóta til 

úrræða, en þó jafnframt gortara og oflátunga hvað sem þeir hafa til þess.1 Til þessa lýtur 

saga sú sem hér kemur, hvort sem hún er sönn eða mynduð. 

 Tólf menn frá Hólum ætluðu einu sinni suður á land til sjóróðra, en fengu moldöskubyl 

á Tvídægru svo þeir urðu þar allir úti nema einn. Hann komst hálfdauður af þreytu og 

helkalinn til næsta bæjar. Bóndinn á bænum, sem Hólamenn höfðu árinu áður hætt og 

misboðið erfði það við manninn, og i staðinn fyrir að veita honum, svo illa á sig komnum sem 

hann var, góðan beina, sagði hann með miskunnarlausri hæðni: „Nú eru Hólamanna 

klakksekkir farnir að léttast.“ Þá svaraði hinn þó hann væri kominn i opinn dauðann ,,En fyrir 

það léttast ekki Hólamannahögg,“ og rak bónda um leið aleflis kjaftshögg. En svo var 

maðurinn kalinn að handleggurinn féll af honum við höggið og hann datt sjálfur dauður niður i 

sömu sporum. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8638 
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SIGURÐUR ÍSLANDSTRÖLL, NÚMERSLAUS 
Kynjasaga 

Sigurður þessi var Vigfússon. Fyrst eftir að hann kom úr siglingu var hann skólameistari á 

Hólum (1724 - 1742), en seinna varð hann sýslumaður í Dalasýslu (1746 - 1753); bjó hann 

þá í Stóraskógi og dó þar 1753. Hann var afburðamaður á afl og vöxt og því var hann 

kallaður Íslandströll. 

Það er haft eitt meðal annars til merkis um krafta Sigurðar að þegar smiðjan á Hólum 

brann einu sinni, en í henni var eirketill mikill sem kallaður var Grettisketill af því hann átti að 

hafa verið tekinn úr Drangey eftir dráp Grettis, og þekjan var fallin niður öðrumegin fór 

Sigurður upp á vegginn og greip til ketilhöldunnar annari hendi og kippti katlinum undan 

þekjunni upp á vegginn. En þegar að var gáð var hálf önnur tunna af steinkolum í katlinum. 

Eitt sinn fór Sigurður kynnisferð frá Hólum norður Hjaltadalsheiði til Schevings 

klausturhaldara á Möðruvöllum. Þegar hann fór þaðan fylgdi Scheving honum aftur undir 

heiðina. Þeir fóru þar af baki við stein einn mikinn; þá segir Sigurður: "Saa god (það var 

máltæki hans) loftar þú ekki þessum steini." Scheving segir: "Það er ekki víst þú getir það 

heldur.""Þú reynir fyrst," segir Sigurður. Scheving gerði svo og tókst honum að lyfta 

steininum. Varð þá Sigurði bilt við því það ætlaði hann að Scheving mundi ekki geta þó 

sterkur væri. Hleypur hann þá að og þrífur til steinsins af öllu afli, en steinninn varð léttari í 

höndum hans en hann ætlaði svo hann rak hann upp í ennið á sér og sprengdi þar fyrir. 
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Ein sögn er það um Sigurð að þegar hann var nýkominn úr siglingu átti hann eitt sinn 

leið yfir Tvídægru; það var um sumartíma. Með honum var drengur einn ungur og 

óharðnaður. Sigurður hafði sverð við hlið eins og venja var fyrirmanna á þeirri tíð. Þegar 

hann sótti á heiðina komu að honum þrír stigamenn, allir vopnaðir með lagvopnum og létu 

ófriðlega. Þegar þeir nálguðust fór Sigurður af baki og bjó sig til að verjast þeim. Drengurinn 

sem með honum var skalf af hræðslu, og skipaði Sigurður honum upp undir kápu sína upp á 

herðar sér og lætur hann krækja höndunum fram yfir axlirnar á sér undir kápunni; skipar 

hann honum að halda sér fast svo hann detti ekki þó hann hreyfi sig. Drengur gerir nú svo 

sem fyrir hann var lagt og veit ekkert hvað gerist, en það heyrir hann að fátt verður um 

kveðjur með Sigurði og stigamönnum og það þykist hann skynja að þeir veita honum aðför. 

Finnur drengurinn það að Sigurður tekur þrívegis snögg viðbrögð og segir honum síðan að 

skríða niður undan kápunni. Sá drengur þá að stigamennirnir liggja þar allir í 

dauðateygjunum og fossar blóðið úr þeim öllum á sama stað hjá viðbeininu. Reif svo 

Sigurður þar upp mosa sem stigamennirnir voru fallnir og huldi með hræ þeirra og fór svo 

leiðar sinnar. Sigurður hafði lært að skylmast erlendis og kom sú list bæði honum og 

fylgdarmanni hans að góðu liði í þetta sinn. 

Það ætla menn að Sigurður hafi verið grafinn fram undan kirkjudyrum á 

Kvennabrekku í Dölum og er það til marks um það að árið 1846 þegar mislingasóttin gekk 

var þar jarðað lík á sama stað því leiðið var sokkið og sást ekki, fannst þar kista með 

látúnsplötu á lokinu og voru höggnir á hana stafirnir S. V. Þá var prestur á Kvennabrekku 

séra Benedikt Þórðarson sem nú er á Brjánslæk og sem saga þessi er tekin eftir; hann mældi 

hliðfjöl eina úr kistunni og var hún á efri brún 3 1/2 alin dönsk að lengd. 
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SAGAN AF HÓLA STEINI 7296  

Útilegumenn 

 

Biskup einn að Hólum þurfti eitt sinn að koma bréfum og peningum suður í Skálholt um 

hávetur og fékk röskvan mann til ferðarinnar, er Steinn hét. Þetta var á jólaföstu, og réð 

biskup Steini að fara sveitir, en þá er Steinn var kominn frá Hólum, tók hann það ráð að ríða 

skemmstu leið suður fjöll, því að tíð var góð, en veður bjart og heiðríkt. Steinn reið því fram í 

Skagafjarðardali og hafði tvo hesta góða. Hann gisti í dölunum og reið að morgni suður á 

hraun í björtu veðri, en er leið á daginn, tók veður að þykkna, og því næst rak á drífu mikla; 

villtist Steinn þá og vissi eigi, hvert hann fór, enda tók að dimma af nótt. Steinn fór því af baki 

og teymdi hestana. Þá er hann hafði gengið um hríð, varð fyrir honum hengja á brún 

nokkurri. Hann kannaði hengjuna og komst að raun um, að hjarn var neðar í hlíðinni. Hann 

komst þar ofan með illan leik með hestana, og virtist honum hann vera kominn i dal nokkurn. 

Áður en langt um leið, kom hann á slegna jörð, og létti þá mjög hríðinni. Steinn hélt áfram um 

hríð, til þess er hann kom að húsi einu. Það var hesthús, og var hey í stalli. Steinn spretti af 

hestum sínum og leiddi þá að stalldyrunum, en braut sjálfur upp vistir sínar og mataðist. Það 

þóttist Steinn vita, að bær væri þar í grenndinni, þar sem hey var í stallinum, og kom hann 
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auga á bæinn, er tunglið kom upp. Hann gekk þegar þangað og drap á dyr. Stúlka kom til 

dyra, og baðst Steinn gistingar. Hún skilaði því, kom út aftur og sagði, að eigi væru honum 

hús bönnuð. Steinn gekk nú til baðstofu með stúlkunni og sá þar ekki aðra menn en gamlan 

karl og konu aldraða auk stúlkunnar. Lítið var rætt við Stein eða ekkert, og enginn var honum 

beini boðinn, en þá er liðið var á vökuna, bað karl stúlkuna að fylgja gestinum fram til hvílu. 

Hún leiddi hann þá fram í afhýsi nokkurt, og voru þar sex rúm. Stúlkan vísaði Steini til 

sængur í einu rúminu, leysti af honum skóna og mælti: „Þarna legg ég skóna þína, maður 

minn, við stokkinn.” Steinn fór eigi af fötum og gat ekki sofnað; þótti honum allleiðinlegt á bæ 

þessum og fremur grunsamt. Kippti hann nú skóm á fætur sér og ætlaði að fara út úr 

herberginu, en fann þá, að slagbrandur hafði verið rekinn fyrir hurðina að framan. Gat litið var 

á hurðinni, og gat Steinn fært slagbrandinn frá gegnum það; ætlaði hann nú að fara út og til 

hesta sinna, en þá varð hann þess var, að grjót hafði verið borið fyrir bæjarhurð að innan. 

Hann tók nú að ryðja frá grjótinu, en i því korn karl að innan með lagvopn i annarri hendi, en 

byssu í hinni, og fylgdi kerling eftir honum með ljósker i hendi. Karl ætlaði þegar að leggja til 

Steins, en hann grýtti að þeim sem tíðast, og hrukku þau við það innar eftir göngunum. 

Steinn gat nú brotið upp hurðina og komist út, en karl sótti eftir honum með byssuna. Við það 

hrökk Steinn undan i hjarnskafl nokkurn, en með því að skaflinn var hall, féll Steinn áfram á 

hendurnar, og í því dundi skotið milli fóta honum. Við það renndi Steinn sér ofan skaflinn og 

réðst á karl; glímdu þeir alllengi, og þótti Steini hann furðu sterkur, svo gamall. Loksins féll þó 

karl; hugði Steinn þá að láta kné fylgja kviði og vinna að karli til fulls, en hann bað sér griða 

sem ákafast og sagði, að þótt Steinn dræpi sig, væru engin líkindi til að hann kæmist lífs af. 

Steinn spurði, hvernig stæði á því. Karl kvaðst eiga tólf sonu, og væri þeirra von heim eigi 

seinna en að morgni; mundi hann ekki geta stýrt undan þeim, því að ekki lægi önnur leið 

þaðan af fjöllunum til Skálholts en sú, sem þeir kæmu heim. Lét Steinn karl þá upp standa, 

og ljómaði dagur, er viðureign þeirra lauk. Steinn bað karl að segja sér, hvernig við vissi um 

hagi hans, en hann kvaðst vera alinn upp í Skagafjarðardölum, og hefði sig hent það slys að 

barna systur sína. Hann kvaðst hafa verið mjög kunnugur um fjöll og heiðar, og hefði hann 

fundið dal verpi þetta á ferðum sínum; hefði hann tekið það ráð að flýja þangað með systur 

sína, og væri hún kona sú hin gamla, er hann hefði séð, en móðir þeirra bræðra og 

stúlkunnar. Sjálfur kvaðst karl heita Brandur, en dóttir sín héti Guðrún. Karl kvaðst aldrei hafa 

stolið neinu, en hirt hefði hann fé það, er þangað hefði slæðst.  Folaldsmeri kvaðst hann hafa 

haft með sér, er hann hefði strokið. Sonu sína kvaðst hann hafa sent til ýmissa aðdrátta 

suður um sveitir og í kaupstaði; færu þeir jafnan tveir saman í byggðum, en mæltu sér mót á 

ákveðnum stað upp til fjalla, og hlytu þeir að verða á leið hans.  

 Morguninn eftir fylgdi karl Steini á veg þann, er fara skyldi, og gaf honum hníf og 

kápelsi að skilnaði; kvað hann það til jarteikna, svo að synir sínir gerðu honum eigi mein, er 

þeir hittust, því að þeir mundu þekkja gripina. Að skilnaði bað karl Stein að stefna leið þá, er 

hann vísaði til, og mundi hann hitta vörður þrjár, ef rétt væri að farið. Að svo mæltu skildu 

þeir karl, og reið Steinn leiðar sinnar. Hann mætti þeim bræðrum milli annarrar og þriðju 

vörðunnar, kvaddi þá kompánlega og bað þá um brennivín, en þeir svöruðu fáu og létu að 

engu vinalega. Þá er Steinn sá, að ekki varð af veitingum, keyrði hann hest sinn og vildi ríða 

fram hjá þeim bræðrum. Þá  spurði einn þeirra: „Eignin við að láta hann fara?" En annar 

svaraði: „Ekki held ég það." Hlupu þeir nú af baki, gripu í taumana á hesti Steins og buðu 

honum til glímu. Hann lét til leiðast, og réðust tveir á hann í einu, en svo lauk, að hann felldi 

þá báða. Þá réðust þrír á Stein, og stóð sú glíma lengur en hin fyrri, en þó gat hann fellt þá 

alla. Því næst fékkst hann við fjóra, og urðu þá ýmsir undir, en er Steinn sá, að þeir mundu 

ætla að sér sex í einu, þótti honum óráð að eiga undir því; sýndi hann þeim nú hnífinn og 

kápelsið, og sögðu þeir bræður, að eigi væri að kynja, þótt hann yrði þeim þungur í skiptum, 
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er hann hefði fellt föður þeirra. Gáfu þeir Steini nú brennivín, en hann kvaddi þá og reið síðan 

leiðar sinnar í Skálholt. Þá er hann hafði rekið þar erindi sín, reið hann aftur til  Skagafjarðar 

og heim til Hóla, en fór þá sveitir. 

 Guðrún karlsdóttir gekk aldrei úr huga Steini, og þótti honum hún hafa varað sig við, 

er hún leysti af honum skóna, og væri það henni að þakka, að hann komst undan. Engum 

skýrði hann þó frá þessari þrá sinni. Eitt haust lést Steinn eiga ferð vestur um land og lét það 

berast út, að hann mundi róa þar um veturinn. Þetta var þremur eða fjórum árum eftir það, er 

hann hafði verið sendur suður. Ekki fór Steinn samt vestur, heldur reið hann suður á fjöll, og 

var sá tilgangur hans að leita uppi byggð karls, en honum gekk það mjög ógreitt. Þá er 

Steinn var kominn þangað, er Kerlingarfjöll heita, rak á hann þoku mikla, svo að hann vissi 

ekki áttaskil. Steinn hafði heyrt, að tröllabyggð væri í fjöllum þessum. Hann hafði tvo 

áburðarhesta og smérstampa á öðrum; hét hann þá á skessu þá, er menn þóttust hafa orðið 

varir við þar í fjöllunum, og lofaði að gefa henni stampana, ef hún veitti sér lið til þess að 

finna byggð karls og fá dóttur hans. Eftir þetta bjóst Steinn um, sleppti hestum sínum og 

lagðist til svefns, en vaknaði við það, að fæti var spyrnt við honum og stóð yfir honum 

tröllkerling, fremur ferleg og stórskorin. „Vel verði þér, Steinki," sagði hún, „er þú hést að 

smjörga mig. Ég skal vísa þér leið til byggða Brands, þótt hann sé nú dauður; má og vera, að 

annarra launa verði leitað seinna." Tröllskessa þessi kvaðst heita Steingerður, og leyfði hún 

Steini að nefna nafn sitt, ef hann þættist vera í vanda staddur. Því næst vísaði kerling honum 

til byggðar útilegumannanna, en hann gaf henni smérstampana. Karl var látinn, eins og 

kerling hafði sagt, en tveir af þeim bræðrum höfðu fengið sér konur. Steinn bað þá veturvistar 

og þess, að hann fengi systur þeirra, en þeir gerðu þess enga kosti, nema hann staðfestist 

hjá þeim og sæti þeim trúnaðareiða. Steinn aftók það ekki með öllu, er hann hefði fengið 

Gunnu, og féll þetta tal svo niður, en Steinn ílentist þar í bráðina. Brátt féllu saman ástir hans 

og karlsdóttur, og kom svo, að hún vildi fylgja honum hvert sem hann færi, því að Steinn var 

staðráðinn í því að dvelja þar ekki langvistum og hafði ráðið að strjúka með Guðrúnu, þá er 

færi gæfist. Eina nótt um dymbildaga hlupu þau á brott, en eigi höfðu þau lengi farið, er þau 

sáu, að tíu menn vopnaðir fóru á eftir þeim sem hvatlegast með ópi miklu og heitingum. 

Steinn þóttist sjá bana sinn vísan við slíkt ofurefli, enda var hann alveg Vopnlaus. Hann var 

manna hæfnastur; tók hann nú stein og varpaði honum af öllu afli að þeim, er fremstur fór. 

Sá rauk um koll, en hinir sóttu að Steini; kallaði hann nú á Steingerði, en hún var þegar 

komin að baki þeim og gat þess, að hann hefði ekki þurft að kalla hátt til sín, því að þá hefði 

hún munað illa smérstampana. Steingerður hafði skálm mikla i hendi og óð fram að þeim 

bræðrum; hjó hún þegar einn þeirra til bana, og svo kvaðst hún mundu leika við þá alla, 

nema þeir léti Stein fara í friði. Steinn hafði og drepið einn með steini og sært annan. Sáu 

þeir bræður sinn kost bestan að leita undan og höfðu látið þrjá menn, en kerling fylgdi þeim 

Steini á réttan veg og fékk þeim hesta Steins, því að hún hafði geymt þá í haga, og nesti nóg. 

Skildu þau Steinn með vináttu. Steinn fékk Guðrúnar. Þau bjuggu langa ævi norður á Skaga, 

og er sagt, að margt manna sé komið frá þeim. 
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BISKUPSDÓTTIRIN Á HÓLUM 7298 

 Útilegumenn 

Biskup bjó á Hólum, og er ekki getið um nafn hans. Hann átti eina dóttur barna. Hún var 

miklu meira hneigð fyrir búsýslu en bókmenntir og hannyrðir og karlmanns ígildi til dugnaðar. 

Biskup hafði í seli á hverju sumri. Dóttur hans langaði mjög til að annast Selið; taldi biskup 

það úr á allar lundir, en seinast lét hann það þó eftir henni. Biskupsdóttir var nú selkona 

nokkur sumur og undi vel hag sínum.  

 Haust eitt vantaði biskup fjóra sauði af fjalli, og var einn gráhornóttur forustusauður 

með klukku í horninu. Hann hafði aldrei vantað fyrr, svo að ekki þótti einleikið um hvarf hans. 

Biskupsdóttir kom að máli við föður sinn og bað hann að lofa sér í eftirleit. Biskup þvertók 

fyrir það og kvað það vera illt til orðs, að sjálfur biskupinn sendi dóttur sina í göngur, en hún 

er þangað til að, að hún fær að fara, og fóru þrír vinnumenn biskups með henni. Þau leggja 

nú af stað með nesti og nýja skó, gengu um fjöll og firnindi og urðu einskis vísari um sauðina. 

Kvöld eitt komu þau í dal einn og tjölduðu þar. Um morguninn vaknar biskupsdóttir snemma. 

Hún fer út úr tjaldinu og litast um. Hún sér, að skál er í fjallið upp undan tjaldinu. Hún hugsar 

með sér, að hún skuli kanna skálina, meðan fylgdarmenn sínir sofi. Biskupsdóttir leggur nú af 

stað, og þegar hún kemur á skálarbarminn, sér hún sauðina, sem föður hennar vantaði, i 

skálinni. Óðara en þeir sjá hana, leggja þeir af stað og renna upp fjallið. Hún eltir þá. Þegar 

hún kemur upp á fjallseggina, sér hún, hvar þeir renna undan henni eftir brúninni. Hún heldur 

á eftir þeim, en kemst ekki fyrir Sauðirnir rása lengi eftir fjallinu, þangað til þeir fara ofan í 

dalinn. Dagur var kominn að kvöldi, er þau biskupsdóttir koma ofan i dalinn. Sauðirnir hlaupa 

i fjárhóp í dalnum. Hann styggist, og hlaupa kindurnar ofan eftir dalnum, þangað til þær nema 

staðar við stórt fjárhús. Biskupsdóttir hefur alltaf haldið í humáttina á eftir þeim. Þegar hún er 

komin heim undir húsið, sér hún stórvaxinn mann. Henni líst ekki á blikuna, en sér þó, að 

ekki er til neins að snúa aftur, því að þá muni hann veita sér eftirför, svo að hún ræður það af 

að ganga heim að húsinu. Hún heilsar manninum og spyr hann að nafni. Hann segist heita 

Stefán. Hún biður hann að hjálpa eitthvað upp á sig og segir honum, hvernig standi á ferðum 

sínum. Hann segist ekki eiga hægt með það, því að fólkið sé ekki gestrisið, þótt það sé ekki 

nema foreldrar sínir og systur, en segist þó skulu reyna til að skjóta yfir hana skjólshúsi. 

Hann fór heim í skála með biskupsdóttur, setti hana þar niður í jarðhús og bað hana að láta 

ekki á sér bæra, því að það yrði sinn bani; hann hefði skotið manni undan áður, og hefði sér 

þá verið hótað öllu illu, ef hann gerði það oftar. Þegar biskupsdóttir hefur verið stundarkorn í 

jarðhúsinu, heyrir hún, að sagt er uppi: „Hverjum skaustu nú undan, Stefán?" „Engum“ segir 

hann. Eftir það heyrir hún skarkala mikinn og voðaleg hljóð. Á því gengur stundarkorn, en 

svo dettur allt í dúnalogn. Þá er jarðhúshurðinni lokið upp og henni skipað að koma upp. Hún 

gerir það. Hún sér Stefán alblóðugan, og segist hann hafa unnið mikið til að bjarga henni, því 

að hann hafi drepið foreldra sina og tvær systur; svo sé hann líka að öllum líkindum særður 

til ólífis, því að systur sínar hafi stungið sig átján stungur. Hann leggur sig upp í rúm, en fær 

biskupsdóttur smyrslabauk og biður hana að bera á sig úr honum. Hún gerir það. Þarna sat 

hún yfir Stefáni hálfan mánuð, og fór honum dagbatnandi.  

 Nú er að segja frá fylgdarmönnum biskupsdóttur. Þeir sakna vinar í stað um 

morguninn, þar sem hún var horfin. Þeir leita hennar lengi, en fara seinast heim til Hóla og 

segja sínar farir ekki sléttar. Biskup lét leita dóttur sinnar um fjöll og firnindi, og fannst hún 

ekki; var svo hætt leitinni.  

 Þegar Stefán var orðinn algróinn sára sinna, gróf hann foreldra sina og systur. Síðan 

bjuggu þau sig af stað og höfðu með sér allt fémætt, sem var í kotinu og þau gátu komist 

með, bæði dautt og lifandi. Ekki segir af ferðum þeirra fyrr en þau koma heim til Hóla; var 
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þeim vel fagnað, og sló biskup upp veislu á móti dóttur sinni. Hún sagði föður sínum, að hún 

ætti Stefáni líf sitt að launa; en ekki gerðu þau uppskátt að sinni, hvernig það hafði atvikast, 

hvernig sem biskup gekk á þau. 

 Stefán settist að á Hólum og gekk í skóla. Hann var vel gáfaður, og þótti biskupi mikið 

koma til hans. Um veturinn var gott á með þeim biskupsdóttur. 

 Biskup hélt fimm pilta um veturinn. Áður en hann reið til Alþingis, lét hann alla 

skólapilta skrifa ævisögu sína, og varð Stefán að geta þess þar, hvað hann hafði unnið til að 

bjarga biskupsdóttur; reið biskup nú til þings og skólapiltar með honum, og skildu þau 

biskupsdóttir með miklum kærleikum. 

 Biskupsdóttir var selkona um sumarið, eins og vant var. Selsmalinn vissi lengra en nef 

hans náði. Einn dag vantaði smala allt féð. Hann fer til biskupsdóttur og biður hana að huga 

fyrir sig að fénu, því að hún sá allra manna best. Hún lét að orðum hans, kom auga á 

eitthvað af því og sagði smala til. Smalinn þakkaði henni fyrir og sagði, að það færi betur, að 

hún sæi eins vel, hvað gerðist núna suður á þingi. Biskupsdóttir spyr, hvort hann viti nokkuð 

um það. Hann segir, að faðir hennar hafi farið með Stefán til þings til að láta taka hann af, og 

sé hann nú dæmdur til dauða. Biskupsdóttir átti rauðskjóttan hest, rifrildisgæðing, sem bóndi 

einn i sókninni hafði gefið henni. Hún segir, að smalanum liggi ekki á að sækja ærnar; hann 

skuli sækja Skjóna sinn, fara svo til bóndans, sem hefði gefið henni Skjóna, og biðja hann að 

ljá sér mann og hesta, því að hún þurfi nauðsynlega að ríða suður á þing. Smalinn gerir 

þetta. Ekkert er til fyrirstöðu hjá bónda, og halda þau biskupsdóttir af stað, og sækist þeim 

leiðin fljótt, enda halda þau áfram eins og þeim er framast unnt. Þegar þau koma á þing, eru 

flestir farnir þaðan nema stórhöfðingjar. Þeir sitja á málstefnu. Biskupsdóttur snarar inn til 

þeirra. Hún sér Stefán þar í böndum og tvo aðra óbótamenn. Biskupsdóttir kastar kveðju á 

höfðingja og segir: „Sælir verið þið, góðir menn, og faðir minn líka," en að því búnu vindur 

hún sér að Stefáni, tekur í höndina á honum, leiðir hann út, ríður síðan með hann suður til 

Reykjavíkur og kemur honum utan með skipi, sem lá ferðbúið á höfninni; skilja þau með 

kærleikum, og biður biskupsdóttir Stefán að skilnaði að gleyma sér ekki.  

 Það er frá þeim biskupi að segja, að þeim Varð orðfall og handfall við tiltektir 

biskupsdóttur, og varð ekkert af eftirför, en reiður var biskup dóttur sinni fyrir grikk þann, er 

hún hafði gert þeim. 

 Nú líður og bíður í fjögur ár. Biskup reið til þings, eins og hann var vanur. Þegar þeir 

riðu norðan, mættu fjórir menn þeim við Blöndu á fjöllum. Einn þeirra reið rauðum hesti og 

var mikill og föngulegur. Hann reið á undan. Þegar biskup reið út í ána, datt hesturinn undan 

honum, og hraut hann af baki. Sá, sem reið rauða folanum, ríður að biskupi og setur hann 

aftur upp á hest hans; ríða svo hvorir tveggja leiðar sinnar og höfðu hvorugir tal af öðrum. Sá, 

sem bjargaði biskupi, var enginn annar en Stefán; hafði hann komið út um vorið. Hann reið 

beina leið norður að Hólum, og varð hinn mesti fagnaðarfundur með þeim biskupsdóttur. 

 Stefán beið biskups á Hólum. Þegar biskup kemur heim, segir Stefán honum til sin og 

sýnir honum jafnframt bréf frá konungi; var honum þar gefin heimild til að setja biskup af, því 

að hann hefði gert Stefáni rangt til, þar sem hann hefði unnið þessi ódáðaverk til að bjarga 

dóttur hans. Í bréfinu gaf konungur líka Stefáni leyfi til að fá hvert embætti á Íslandi, sem 

hann vildi. Biskup gerði sig nú mjúkan við Stefán og bað hann fyrirgefningar; kvaðst hann 

gjarna vilja gefa honum dóttur sína og víkja úr embætti fyrir honum. Stefán sagðist mundi 

þiggja ráðahaginn, en embættinu skyldi biskup halda, því að hann ætlaði ekki að reynast 

honum eins illa og hann hefði reynst sér. Það varð úr, að Stefán fékk biskupsdóttur, og 

nokkrum árum seinna varð hann biskup í Skálholti. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8199 
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SÉRA HÁLFDÁN Á FELLI; SPÍKIN, 6895  

Eftir að Hálfdan prestur var kominn að Hólum til Guðbrands biskups, var þar kaupamaður 

einn allhraustur og mikilvirkur, en honum bitu lítt járn, og þótti honum það leitt. Eitt sinn fór 

hann til Hálfdanar karls og spurði, hvort hann gæti ekki hjálpað sér, því að sér biti aldrei ljár, 

og bauð honum kaup til. Karl lét lítið yfir því, en sagðist þó geta reynt að ljá honum spík eina 

lítt nýta, sem sér hefði bitið allvel, meðan hann sló. Hann sagðist skyldu dengja hana sjálfur, 

og skyldi hann leggja hana á smiðjukampinn á kvöldum, en taka hana þar aftur á morgnana; 

hann þyrfti ekki heldur að brýna hana, og minnti sig, að hann hefði aldrei brýnt hana. Næsta 

morgun tók kaupamaður spíkina á smiðjukampinum, og beit hún svo vel, að hvergi nam í 

höggi staðar. Hann sló meira um sumarið en nokkur annar maður, er gekk til sláttar á Hólum, 

og líkaði honum spíkin mætavel að öllu leyti. Um haustið kom hann að máli við Hálfdan karl 

og spurði, hvað hann vildi hafa fyrir spíkarlánið, en hann kvaðst vera lítilþægur; væri 

brennivínspottur nóg leiga eftir spíkina. Kaupamanni þótti þetta ekki mikið og spurði hann, 

hvort spíkin væri ekki föl. Karl tók því seint og sagði, að þeir skyldu fara að skoða spíkina. 

Hún lá á srniðjukampinum, eins og vant var, og tók karl við henni af kaupamanni, en þegar 

hún kom í hendur honum, varð hún jafnskjótt að mannsrifi. Kaupamaður sá þá, með hverju 

hann hafði slegið um sumarið, og hætti að leggja fölur á spíkina, því að honum þótti hún ekki 

sitt meðfæri. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7796 
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BEINAGRINDIN Á HÓLUM 8758 
Kynjasaga 

Svo er sagt að einhver vetur nálægt jólum væri Skálholtsbiskup staddur norður á Hólum; Það 

var á dögum einhvers enna seinni Hólabiskupa. Það hafði orðið til tíðinda á Hólum skömmu 

áður að þar hafði verið jarðað lík í kirkjugarði sem oftar. Upp úr þeirri gröf hafði komið 

beinagrind af manni sem þótti nokkuð með kynlegu móti, því að hold allt hafði verið rotnað 

utan ad beinunum, en beinagrindin hangdi þó öll saman svo að ekki vantaði bein í. Biskup lét 

ekki setja þessa beinagrind niður aftur í það sinn, en geymdi hana í kirkju að hurðarbaki. 

Varð mönnum tíðrætt um þennan atburð og þótti furðu gegna 

 Nú var sem þeir biskuparnir sátu saman eitt kvöld og ræddust við þá segir Hólabiskup 

Skálholtsbiskupi frá þessari beinagrind. Skálholtsbiskupi þótti það undarlegt sem öðrum að 

beinagrind þessi skyldi þannig hanga saman þar sem allt hold væri gjörsamlega horfið; 

ræddu þeir biskuparnir margt um þetta. Skálholtsbiskup sagði að það væri hugaður maður 

sem þyrði að fara einn saman upp í kirkju svona að kvöldtíma í myrkri og sækja beinagrind 

þessa.Hólabiskup kvaðst þó eigi örvænt að nokkur kynni að finnast svo hugaður, því að með 

sér væri stúlka ein er Guðrún héti, er hann hygði víst að haga myndi áræði til þessa. 

Skálholtsbiskup lést eigi trúa því að nokkur kvenmaður myndi dirfast að fara slíka för á 

náttþeli. Þreyttu þeir þetta með kappmælum þar til Skálholtsbiskup veðjaði og lagði allmikið 
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fé og skyldi stúlkan eignast það ef hún fengi sókt beinagrindina þá þegar um kvöldið. Nú 

kallar Hólabiskup Guðrúnu fyrir sig og segir henni veðmálið. Hún bregst vel undir og er þegar 

fús til að fara eftir grindinni. Nú fer Guðrún upp í kirkju og sækir beinagrindina þangað sem 

hún var að hurðarbaki, og færir þeim biskupum hana. En er Skálholtsbiskup hefir skoðaða 

hana svo sem honum líkaði þá segir hann stúlkunni að nú verði hún að flytja hana aftur í 

kirkju og setja hana niður á sama stað. Hún gerir svo og setur beinagrindina niður að 

hurðarbaki þar sem hún hafði áður staðið, en sem hún vildi ganga í burt aftur þá kemur rödd 

úr beinagrindinni. Röddin biður hana að vera óhrædda og undrast eigi það er hún heyri. Hún 

sagðist hafa verið vinnukona þar á stólnum hjá biskupsfrú þeirri er hún nefndi; kveðst hún 

hafa orðið missátt við þessa húsmóður sína og hefði þær rifist í bærði og heitast hvor við 

aðra, en skömmu síðar hefði þær andast báðar í þessari ósátt. Kvaðst nú röddin vilja biðja 

hana að ganga fyrir sig innar í kirkju til legstaðar biskupsfrúarinnar og skila frá sér til hennar 

að hún biði hana í guðs nafni að fyrirgefa sér það sem hún hafði gert henni á móti. Stúlkan 

gerir svo sem röddin beiddi og mælir þessi orð yfir legstað frúarinnar. Heyrir hún þá rödd frá 

legstaðnum sem biður hana að skila því aftur að hún biði beinagrind á hurðarbaki fyrirgefa 

sér fyrir guðs sakir það sem hún hafi misgert við hana. Stúlkan flytur þessi svör aftur til 

beinagrindarinnar. Þá er aftur talað úr beinagrindinni og sagt að nú hafi hún vel gert og skuli 

eiga það fyrir ómakið sem fólgið sé í þúfu þeirri þar í túninu á Hólum sem röddin vísar henni 

til. 

 Eftir það skundar stúlkan út úr kirkjunni og læsir henni, en í því hún ætlar að ganga 

burt heyrir hún einhverja skruðninga og skarkala inn í kirkjuna því líkast sem eitthvað væri að 

hrynja. Skýtur henni þá heldur skelk í bringu og hraðar sér nú heim og inn í bæ, En um 

morguninn þegar komið var til kirkju þá sáu menn að beinagrindin var öll dottin í sundur og lá 

sér hvert beinið; .þótti þessi atburður allundarlegur. Stúlkan fékk veðféð af Skálholtsbiskupi 

svo sem hann hafði heitið og þess utan fann hún mikið fé í þúfunni þar sem röddin vísaði 

henni til, og eignaðist hún það allt saman. Var það þá ætlan manna að sakir heitinga og 

ósáttar við biskupsfrúna þá myndi bein vinnukonunnar ekki hafa náð að rotna með eðlilegum 

hætti. 
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TÓLF SKÓLAPILTAR Á HÓLUM 8792 
Galdrasaga 

Einu sinni vóru tólf skólapiltar að Hólum. Bundu þeir fasta vináttu og gengu í félag með 

lærdóm og annað. Margs konar vísindabækur vóru að Hólum, þar með galdrabækur, og 

lærðu þessir nokkuð af þeim bókum. Þegar þeir piltar höfðu lokið við lærdóm gjörðu þeir 

félag að enginn skyldi giftast nema með ráði allra þeirra og skyldi hvur sitja í annars boði. Fer 

nú hvur til sinna. 

Einn þessara sveina var son gamals prests og var bráðum vígður til aðstoðar föður 

sínum. En þegar hann reið frá vígslu gistir hann að prests nokkurs er átti dóttir fríða og að 

öllum íþróttum fremri flestum meyjum. Hann biður þessarar og fær hennar. Skyldi boð vera 

hið næsta haust að hans heima. Talar þá hinn ungi prestur við kærustu sína að senda vilji til 

félagsbræðra sinna, og aftelur hún þann óþarfa. Lætur prestur hana ráða og giftast þau. 

Frétta nú lagsmenn hans þetta og þykir hann orðið hafa heitrofi. Hittast þeir nú og ráðslaga 
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hvurt hefna skuli. Kemur það ásamt með þeim að senda presti og skuli hann ekki oftar gabba 

þá með slíkum ótrúskap. Magna þeir nú allir sama draug og skal hann vinna á presti og konu 

hans. Eitt kvöld vill prestur ekki ganga til hvílu sem aðrir. Spyr kona hans hvað því valdi. Er 

hann tregur að segja, en lætur hana merkja á sér hann voni gesta. Hún svarar: "Farðu að 

hátta, heillin mín. Þeir einir munu koma að ég er fær móti að taka." Fer nú prestur til rúms og 

sofnar skjótt. Sest konan á stokk hjá honum og prjónar. Um miðnætti kemur draugsi og 

skyggnist um. Segir þá konan: "Hvaðan ert þú og hvurt er erindi þitt?" Nefnir hann þá 

húsbændur sína og segir erindi; kveðst eiga að vinna á presti. Segir þá konan: "Þú verður 

áður að skemmta mér nokkuð. Láttu mig nú sjá hvað þú getur orðið stór." Fyllir þá draugsi út 

í heilt stafgólf og hlær hún að og biður verða sem minnstan. Verður skratti þá sem nýgotinn 

hvelpur. "Þú ert ónýtur," mælti konan. "Getur þú orðið so lítill að þú komist ofan í nálahúsið 

mitt?" Draugurinn svarar: "Það get ég;" og gjörir hann nú so. Lætur þá konan aftur og vefur 

belg um nálhúsið. Æpir þá draugsi og biður hana gefa sig lausan. Hún svarar: "Þarna skaltu 

sitja, bölvaður, so lengi sem ég vil." Ekki vaknar prestur við þetta. Fer konan að hátta og 

sefur af þá nótt. Um morguninn eftir spur prestur hvurt enginn hafi komið, og lætur hún fátt 

yfir. Líður nú veturinn og villir hún so lærdómana fyrir lagsmönnum bónda síns að ekki vita 

þeir neitt um sendingu sína og ekki um prest. Um vorið koma þeir allir saman og ræðst það 

með þeim að heim skuli sækja skólabróðir sinn og grennslast eftir um hans hagi; fara þar til 

þeir finna hann og er þá búin veisla móti þeim. Er prestur og kona hans hin kátustu. Á 

borðinu lætur prestkona liggja bók eina sem hún erfði eftir föður sinn. Var hún rituð 

margslags rúnum og lögðu þeir fölur á, en hún svarar: "Þennan dýrgrip læt ég ekki af hendi 

og síst til slíkra varmenna sem þið eruð. En það ráðlegg ég ykkur að hafa engar glettingar við 

mann minn. Þó er ég ekki hrædd við yður og get ég ein mætt yður öllum." Sáu þeir nú 

vanmátt sinn og beiddu þau hjón fyrirgefa sér heimsku og hrekki; sættust nú að fullu og héldu 

þá sætt síðan. 
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BEINAGRINDIN Í HÓLAKIRKJU 5829 
Galdrasaga 

Svo bar við eitt kvöld um vökuna að Jón biskup Arason á Hólum þurfti að fá bók nokkra sem 

lá úti í kirkju á altarinu. Hann spurði þá heimafólk sitt hvert nokkur vildi fara út í kirkjuna fyrir 

sig og sækja bókina. En þeim leizt ei á ferðina og varð engi til. Þá gekk fram vinnukona ein 

og sagðist skyldi fara. Hún tók nú við kirkjulyklinum og fór. En svo var til háttað að biskup 

hafði látið gera göng undir jörðunni úr húsi því er hann var oftast í og „slot“ var kallað og út í 

kirkjuna. Það gerði hann til þess ef óvinir kæmu að sér þá gæti hann komizt í kirkjuna því þar 

var helzt griðastaður. 

Vinnukonan fór nú og gekk eftir undirganginum. Hún kom í kirkjuna, gekk að altarinu, 

fann bókina og tók hana. Gengur hún nú fram gólfið og ætlar út um dyrnar, en vill ei fara eftir 

göngunum inn aftur því henni þótti þar dimmt og draugalegt. En er hún kemur fram í kirkjuna 

verður henni litið yfir í bekkina kvenmannamegin. Hún sér þá að þar liggur mannsmynd og 

sýndist vera eins og skinin beinagrind með ljósgult hár á höfði. Hún vill vita hvað þetta sé, 

gengur að myndinni og spyr hver þar væri. Myndin segist vera kvenmaður, „og er ég nú dáin, 

en móðir mín lagði það á mig að ég skyldi ekki geta rotnað. Nú er ég hér komin til þess þú 
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hjálpir mér ef þú getur.“ Vinnukonan segist ei vita hvert hún geti það og spyr hvernig hún eigi 

að fara að því. Myndin segir að hún skuli reyna að biðja móður sína að fyrirgefa sér brot sitt 

og taka af sér álögin, „því vera má að hún geri það fyrir lifandi mann sem hún gerir ei fyrir 

dauða; því það er sjaldgæft að lifandi menn biðji dauða menn nokkurs.“ „Hvar er móðir þín?“ 

segir vinnukonan. „Hún er nú hingað og þangað,“ segir myndin; „núna er hún til að mynda 

þarna inni í kórnum.“ Vinnukonan gengur þá inn í kórdyrnar og sér hún þá að þar situr kona 

ein gömul og heldur ófrýnileg með rauðan hött á höfði. Hún talar þá til hennar og biður hana 

að fyrirgefa dóttur sinni og taka af henni álög sín. Kerling tók því seint, en sagði þó að ei væri 

það oft að lifandi menn bæðu sig bónar og lét hún þá til leiðast. Vinnukonan þakkar henni 

fyrir það og fer nú fram aftur. En er hún kom fram aftur sá hún þar duft nokkurt eftir í 

bekknum sem áður var beinagrindin. Vinnukonan heldur nú áfram og í því hún fer út úr innri 

dyrunum á kirkjunni heyrir hún að sagt er inni í kirkjunni: „Líttu í rauð augu mín hversu rauð 

þau eru.“ Þá segir hún, en lítur þó ei við: „Sjáðu í svartan rass minn hversu svartur hann er.“ 

Kemst hún nú út úr kirkjunni, en þá sýnist henni allur kirkjugarðurinn fullur af fólki og heyrði 

hún þar mikið öskur og ólæti. Hún gaf sig ekki að því, en þá fór nú þó að fara um hana. Samt 

komst hún inn aftur í bæinn og fékk biskupi bókina. Þá kvað hún vísu þessa: 

„Svo var röddin drauga dimm 

að dunaði í fjallaskarði; 

heyrt hef ég þá hljóða fimm 

í Hólakirkjugarði.“ 
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HJALTADALUR – HOFSÓS 

STAÐARBJÖRG VIÐ HOFSÓS  

ÁLFAKAUPMAÐURINN 5741 

Huldufólkssaga 

Einu sinni fór bóndi úr Sléttuhlið í kaupstað í Hofsós með ull sína eins og oftar. En þegar 

hann ætlaði að fara að leggja hana inn vildi kaupmaður hana ekki; sagði hún væri illa þvegin 

0. s. frv. Bóndaauminginn hafði ekki annað innlegg en þetta ullarhár og varð því mjög 

hnugginn að hann fékk ekkert út heldur og mátti fara allslaus heim aftur að öðru leyti en því 

að hann hafði sömu ullarpokana á hestinum sem hann fór með í kaupstaðinn. 

 Þegar hann var að fara kom til hans maður sem heilsaði honum kurteislega og 

spurði hann hví hann væri svo hnugginn. Bóndi sagði sem var: að kaupmaðurinn hefðu 

gert sig afturreka með ullina. Ókunni maðurinn sagðist nú reyndar hafa vitað það því 

að hann hefði verið í búðinni og heyrt hvað þeim kaupmanni hefði farið á milli. Sagðist hann 

nú skyldi kaupa af honum. .ullina ef hann vildi verzla við sig einan þaðan í frá; sagði hann að 

kaupmanni færist ekki að finna að vörum bænda, hann hefði ekki svo góðar vörur sjálfur. 

Bóndi lofaði honum því. Fór hann síðan með manninum inn fyrir Hofsóskaupstaðinn að 
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svokölluðum Staðarbjörgum; þar sagði maðurinn honum að taka ofan ullarpokana. Bóndinn 

gjörði það. Síðan sagði maðurinn honum að hann væri álfakaupmaður; sagðist hann hafa 

bústað sinn og verzlun þar í Staðarbjörgunum. Síðan fór hann með bóndann inn í búð sína 

hafði bóndanum áður sýnzt það vera ber kletturinn - og sá hann þar margt fólk og fallegar 

vörur. Síðan lét kaupmaðurinn hann taka út á ull sina og fylgdi honum aftur til hestanna. 

Sendi hann konu bónda klút í kaupbæti; hafði aldrei sézt þar í Sléttuhlíðinni jafnfagur klútur. 

Sagði hann honum að hann skyldi koma með ull sína á hverju sumri í sama mund þar á 

klettana og þá skyldi hann fá út á hana; en vanda yrði hann þvott á ullinni og engum mætti 

hann segja hvar hann seldi ull sína. 

 Hélt nú bóndi heim glaðari í huga en á horfðist í fyrstu. Þegar hann kom heim 

undruðust allir hve góðar og fagrar vörur hann hafði og spurðu hann hvar hann hefði fengið 

þær, en hann lét fátt yfir og vildi ekki mikið um það tala. Gekk þannig upp frá því á meðan 

bóndinn lifði að hann verzlaði á hverju sumri við álfakaupmanninn og líkaði vel. Aldrei sagði 

hann frá því fyr en á dánardægri sínu. 
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HOF Á HÖFÐASTRÖND 

KRISTÍN Á HOFI 8373 
Huldufólkssaga 

Seint á 18. öld uppólst á Hofi á Höfðaströnd kvenmaður sem Kristín hét. Hana langaði ógn 

að sjá huldufólk. Einu sinni var hún að leita að ám uppi í fjalli; leggur hún sig fyrir og sofnar 

undir stórum steini. 

Dreymdi hana þá að til hennar kom kvenmaður unglegur og fallegur og segir: "Þig 

hefir lengi langað til að sjá okkur, nú sérðu eina okkar; ég skrapp ettir ánum þínum hérna upp 

í hnjúkinn, og renna þær hérna ofan með steininum." Að svo mæltu hvarf konan inn í 

steininn, en Kristín vaknaði og runnu þá ærnar hennar ofan eftir. 

Nú liðu langar stundir. Kristín var í vist á bæ einum. Þar var eitt sinn gefin heit mjólk í 

kvöldmatinn og geymdi Kristín sér oft kvöldmatinn. 

Eina nótt dreymdi hana að kona kom til hennar með trébyttu og bað hana að gefa sér 

mjólk í þetta. Kristín þóktist þekkja að þetta væri sama huldukonan og hafði sagt henni til 

ánna forðum. Hellti hún þá úr askinum sínum í trébyttuna og sagði huldukonunni hún mætti 

taka úr askinum þegar hún vildi. Huldukonan þakkaði henni fyrir, "og skaltu nefna mig ef þér 

liggur eitthvað á". 

Um sumarið hvarf mjólkin oft úr aski Kristínar, því huldukonan sókti hana í trébyttuna 

á nóttunni. Nú liðu enn nokkur ár. Fær þá Kristín æxli sem varð mjög stórt og var enginn 

vegur til að lækna það. Eitt kvöld hugsar hún með sér að gaman væri nú að reyna að nefna 

huldukonuna og segir: "Nú vildi ég blessuð huldukonan mín væri komin að hjálpa mér." Nú 

sefur Kristín nóttina og verður einkis vör; en þegar hún vaknar um morguninn finnur hún 

eitthvað kalt við kinnina á sér. Þetta var þá kringlótt glas með einhverju fagurrauðu í álíka 

þykku og síróp. Gleðst hún nú mjög yfir þessu því hún er fullviss um að huldukonan hefir sent 
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sér þetta til að bera á æxlið. Ber hún það svo á æxlið einu sinni á dag í hálfan mánuð. Er þá 

æxlið horfið og áburðurinn líka búinn úr glasinu. Geymdi Kristín síðan glasið alla ævi. 
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ENNI 

LÁRUS SÝSLUMAÐUR THORARENSEN, 6589 

 Draugasaga 

Árið 1874 gegndi Skafti ritstjóri Jósefsson sýslumannsstörfum í Þingeyjarsýslu tveggja 

mánaða tíma og kom konu sinni, Sigríði Þorsteinsdóttur, og börnum þeirra tveimur fyrir í Enni 

á Höfðaströnd á meðan. Þar bjó þá frú Maren, dóttir Lárusar sýslumanns Thorarensen, en 

ekkja Jóhannesar sýslumanns Guðmundssonar. Lárus sýslumaður þótti ekki liggja kyrr, og 

varð oft vart við hann, einkanlega í gangi einum dimmum; heyrðust þar stundum skot á 

nóttum, og einstaka sinnum sást þar hvítur strókur, enda hafði Lárus oft skotið bar púðri úr 

byssu að gamni sínu. en stundum hafði hann hrætt griðkonur með því að kasta yfir sig línlaki 

og mæta þeim svo í ganginum. 

 Stofa var í Enni, og var herbergi það, sem Sigríður svaf í, innar af henni, en griðkonur 

sváfu í flatsæng á gólfinu. Bókahilla var fyrir ofan hurðina, og stóðu í henni ýmsar bækur, þar 

á meðal lagabækur Lárusar heitins. Gengið var í eldhúsið úr dimma ganginum, og var því 

venjulega klinkað að innan á nóttum. 

 Fáum nóttum eftir að Skafti var farinn, heyrði Sigríður einu sinni, að komið var við 

klinkuna og einhver kom inn í eldhúsið. Sá lét kynlega, og komst Sigríður að þeirri 

niðurstöðu, að þetta mundi ekki vera maður. Innan skamms gekk hún úr skugga um, að þetta 

mundi vera hundur, og heyrði hún til hans þefhljóð. Seinast stökk hann upp á eldavélina og 

hringlaði þar í skörungum og pottum, en stundum var sem hann væri að steikja eitthvað. 

Sigríður gaf sig lítið að þessu, því að hún hélt, að gleymst hefði að loka eldhúsinu um 

kvöldið. Um morguninn grennslaðist hún eftir, hvort svo hefði verið, en eldhúsinu hafði verið 

harðlokað um kvöldið, og öll eldhúsgögnin voru eins og gengið hafði verið frá þeim. Sigríður 

varð vör við hundinn Á hverri nóttu, meðan Skafti var nyrðra. Oft heyrðust líka skot í dimma 

ganginum um þennan tíma, og spurði Sigríður stundum stúlkurnar, hvort þær heyrði nokkuð, 

en þær sögðust aðeins heyra það, sem vant væri að heyra í Enni á nóttum. 

 Einni eða tveimur nóttum áður en Skafta var von heim, heyrði Sigríður fótatak í 

stofunni, og var eins og þar væri gengið um gólf á stígvélum fremur hratt. Sigríður varð 

hrædd og vakti vinnukonurnar. Þær heyrðu þetta líka, en urðu enn hræddari en hún og 

breiddu upp fyrir höfuð. Fótatakið í stofunni varð alltaf tíðara og tíðara, og var engu líkara en 

að sá, sem um gekk, væri reiður. Loksins heyrðist Sigríði hann ganga að svefnhússdyrunum, 

og hugði hún þá, að þessi náungi mundi koma inn til þeirra, og varð dauðhrædd; en það varð 

þó ekki, því að hann nam staðar við svefnhússdyrnar og spyrnti þar við hælum, svo að vel 

mátti heyra. Skömmu síðar heyrði Sigríður hlunk mikinn, líkast því sem mynd félli af vegg og 

brotnaði af glerið. Eftir það lið öllu í dúnalogn. Sigríður hélt, að gluggi hefði verið brotinn í 

stofunni um nóttina með steinkasti, og bað vinnukonurnar að fara inn í stofuna um morguninn 

og hyggja að, hvort þær sæju nokkur verksummerki, en þær þorðu það ekki; fór Sigríður þá 

sjálf inn í stofuna, og virtist henni fyrst allt vera umhorfs eins og það átti að vera, en loksins 
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varð hún þess vör, að lög Kristjáns fimmta lágu upp í loft á gólfinu, og höfðu þau þó verið 

klemmd inn á millum annarra bóka í bókahillunni.  

 Nú kom Skafti heim, og sagði Sigríður honum upp alla sögu, en hann svaraði, að 

Lárus gamli mundi hafa verið í vafa um einhvern lagastað og hefði verið að athuga hann.  
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HOFSÓS 

ÞÓRÐUR Á ÞRASTARSTÖÐUM 1009 
Huldufólkssaga 

Þórður hét maður. Hann bjó á Þrastarstöðum á Höfðaströnd í Skagafirði. Hann þótti nokkuð 

undarlegur í skapi. Það var einn vetur, að hann fór að heiman, og ætlaði í kaupstað, en drífa 

var svo mikið, að mönnum þótti ratandi. Hann bar vörupoka og gengur nú ofan mýrar, því 

ekki er langt þaðan í Hofsós. Þegar hann er skammt kominn, villist hann, heldur þó áfram til 

kvölds, þá þykist hann sjá búðir svo háar, að furðu gengdi. Gengur hann þangað, er þar ljós í 

gluggum. Hann gengur að einum, sér þar fólk inni og heyrir hljóðfærasöng og sér dansað. 

Hann gengur nú að dyrum og klappar upp á. Strax kemur fram í dyrnar maður í frakka og 

spyr, hvað hann vilji. Þórður sagði sem var um villu sína og kveðst vilja fá sér húsaskjól, ef 

þess væri kostur. Hinn kvað það til reiðu, og fylg þú mér inn með vörupoka þinn. Skal ég á 

morgun versla við þig, og mun þér ekki verra þykja en í Hofsós.” Þórður trúði varla sjálfum 

sér, og hélt hann sig væri að dreyma. Nú leiðir frakkamaðurinn Þórð í stofu, þó hann væri 

ekki tígulega búinn. Var þar margt fólk, kona, börn og hjú. Var það allt skrautlega búið, sat 

við söng og gleði. Frakkamaðurinn eða húsráðandinn mælti til konu sinnar lágt, en þó svo 

Þórður heyrði: “Hér er kominn maður, lúinn og villtur, og þarf hressingar við. Gjörðu honum 

eitthvað gott, heillin mín.” Hún kvað hann bágt eiga, stóð upp brátt og kemur með flösku og 

staup tvö, skenkir á, drekkur annað sjálfur en biður Þórð að drekka hitt. Hann gjörir það. 

Þykist hann ei smakkað hafa jafngott vín á ævi sinni. Þar var skemmtan hin mesta, og 

leiddist Þórði ekki, en kynlegt þótti honum ævintýri sín. Fær hann nú hvert staupið af öðru og 

svaf af um nóttina. Um morguninn fékk hann líka mat og vín enn betra en um kvöldið. Síðan 

gengur húsráðandinn með honum út og býður honum að höndla við sig. Þórður þiggur það. 

Ganga þeir í búðina, er þar alls konar varningur. Þórður leggur inn vörur sínar. Tók 

kaupmaður (réttast nefndur) þær góðum helmingi betur en var vani til í Hofsós. Þórður tók nú 

korn í poka sinn og lérefti og ýmislegt kram, sem hann þurfti. Var það allt með helmingi betra 

verði en hann hafði vanist, og er hann var búinn, gaf kaupmaður honum sjal handa konunni 

og brauð handa börnunum. Sagði, að skyldi njóta þess, að hann hefði hjálpað syni sínum úr 

lífsháska. Þórður hélt það ekki verið hafa. Kaupmaður sagði það þó verið hafa. “Þú varst einu 

sinni staddur undir Þórðarhöfða með fleiri mönnum ungum. Þið láguð eftir byr og ætluðuð 

fram í Drangey. Þeir fóru að leika sér að steinkasti og hæfðu þar í klett, en sólksin var heitt. 

Hafði sonur minn lagst til hvíldar undir klettinn, því hann var lúinn og hafði vakað um nóttina. 

Þú bannaðir mönnunum steinkastið og kvaðst það óþarfagaman. Þeir hættu að vísu, en 

höfðu þig í skimpi fyrir tiktúrur þínar og kváðu þig jafnan undarlegan verið hafa. En hefðir þú 

ekki þetta bannað, mundi þeir hafa drepið son minn.” Að svo mæltu fór Þórður að búa sig af 

stað. Var þá bjart veður. Kvaddi nú Þórður fólkið allt, en kaupmaður gekk með honum á veg 
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og bað hann síðan vel að fara og snýr heim síðan. Þórður heldur nú leiðar sinnar. En er hann 

leit við til kaupstaðarins, sá hann ekkert nema Þórðarhöfðann skammt frá sér. Furðaði hann 

sig mjög og gekk nú heim, fann konu sína, sagði henni frá og sýndi henni varninginn og fær 

henni sjalið. Hún gladdist við allt þetta og þakkaði manni sínum gjöfina. Varningur Þórðar 

gekk víða til sýnis, og hafði slíkur aldrei sést hér á landi og þó víðar væri leitað. Aldrei sá 

Þórður kaupmanninn né nokkuð af því fólki síðar. En af varningnum átti hann til sýnis alla 

sína ævi. 
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RIFSDRAUGURINN 5863 
Draugasaga 

Það bar til í Rifi, vestan undir Snæfellsjökli, að sjómenn urðu tóbakslausir. Undu þeir því illa, 

en urðu þó að hafa það svo búið, því hvergi fékkst tóbak í kaupstöðum nær en í Hofsós og 

Höfðakaupstað. Vöktu þeir þá upp draug og senda hann norður til að sækja sér tóbak. 

Draugurinn sagðist ekki gefa farið nestislaus, því hann sagðist hafa verið kviksettur. En sá 

draugur þarf mat, sem lifandi hefur verið grafinn. Fengu þeir þá draugnum nesti, og fór hann 

svo á stað. Segir ekki af ferðum hans.  

En svo bar við að nokkru síðar var maður á ferð yfir Fróðárheiði. Hann sá, hvar maður sat 

í brekku og var að naga bringukoll. Hafði hann fjölda marga tóbaksbita í kringum sig. 

Maðurinn yrðir á hann og biður hann að gefa sér upp í sig. Þegar hinn heyrir það, bíður hann 

ekki boðanna, heldur fer undir eins á stað. Rak hann alla tóbaksbitana á undan sér eins og 

fjárhóp og fór með reksturinn vestur í Rif. Er það haft fyrir satt, að ekki þryti þá Rifsinga tóbak 

þann vetur. 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. 2 bindi (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1862-

1864), I, 346. Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni 

Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), I, 332-333. 

MS: Lbs 415,279. 

 

BÆJARKLETTUR Á HÖFÐASTRÖND  

ÓVÆTTURINN VIÐ URRIÐALÆK 6473  

Óvættasaga 

Haustið 1900 voru fjórir menn við útróðra á Bæjarklettum á Höfðaströnd við Skagafjörð, því 

að þar er oft gott til fiskjar. Skammt fyrir ofan Bæjarkletta er bær, sem Ós heitir, og var þeim 

félögum boðið þangað til skemmtunar eitt kvöld. Tveir þágu boðið og dvöldu á Ósi fram til 

miðnættis við spil og ýmsa leika. Þá héldu þeir af stað heimleiðis. Koldimmt var og leysing 

mikil, svo að allir lækir voru fullir og jörð ill umferðar. Þeir félagar þurftu að fara yfir læk þann, 
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er Urriðalækur heitir, en hann var fullur af krapi og ófær yfirferðar nema á stöku stöðum. Þeir 

ætluðu yfir lækinn á sama stað og þeir höfðu farið um daginn, en þegar þeir komu þangað, 

sáu þeir einhverja ólögulega, svarta flygsu hinum megin við lækinn Þeir reyndu þá fyrir sér 

annars staðar, en óvætturin var komin þangað og varnaði þeim bakkans hinum megin 

lækjarins; gekk svo lengi, að þeir fóru upp og ofan með læknum og reyndu til þess að komast 

yfir hann, en allt fór á sömu leið, því að ferlíki þetta var komið til fyrirstöðu alls staðar, þar 

sem þeir vildu fara yfir lækinn. Þeim félögum tók nú að leiðast þófið, og létu þeir dynja grjót 

og klaka á hrúgald þetta, með fyrirbænum þeim, sem mönnum er títt að næla fram, þegar 

þeir eru hræddir og reiðir, en þeir gátu engu áorkað, hvernig sem þeir létu og hvað sem þeir 

sögðu. Þeim kom nú saman um, að best mundi vera frá að hverfa og eiga ekki meira við 

óvætti þessa, og sneru heim á leið til Óss aftur, en þegar þeir áttu skammt eftir ófarið 

þangað, korn þeim til hugar, að mönnum mundi þykja þeim hafa farið lítilmannlega að hverfa 

frá að svo búnu; tóku þeir því kjark í sig og sneru aftur til lækjarins. Þú var óvætturin horfin, 

og urðu þeir einskis reimleika varir alla leið ofan á Bæjarkletta. Þeir komu þangað kl. fjögur 

um nóttina og höfðu þá verið fjórar klukkustundir að fara þá leið, sem annars er gengin á 

liðugum fjórðung úr klukkustund. Enga lögun þóttust þeir félagar hafa séð á ferlíki þessu. Þeir 

sáu aðeins einhverja svarta þústu. Ekki hefur orðið vart við óvætti þessa síðan og ekki heldur 

fyrr, svo að menn viti. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7375 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 145. 

 

MANNSKAÐAHÓLL 

MANNSKAÐAHÓLL 7257  

Kynjasaga 

Mannskaðahóll heitir bær á Höfðaströnd í Skagafirði. Sagt er, að hann dragi nafn af því, að 

einu sinni hafi spænskir víkingar komið til Skagafjarðar og hafi megnið af þeim verið fellt 

skammt frá Mannskaðahóli; nokkrir þeirra hafi komist í Höfðakirkju og hafi þeim verið ráðinn 

þar bani. Skammt frá Mannskaðahóli eru þrír eða fjórir haugar, og er sagt, að ræningjarnir 

hafi verið dysjaðir þar.  
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), III, 216. 

 

HOFSÓS - FLJÓT 

GEIRMUNDARHÓLL Í SLÉTTUHLÍÐ 

ÞORGEIRSBOLI, FRH. 6699 

Draugasaga 

Árið 1891 flutti Rögnvaldur nokkur Jónsson búferlum frá Geirmundarhóli í Sléttuhlið. Kona 

hans hét Steinunn og var hún komin af GaldraÞorgeiri, enda var sagt, að Boli fylgdi henni. 
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Aftur fluttu systkinin tvö að Geirmundarhóli, Jón og Rannveig Jónsdóttir. Rannveig er 

rammskygn. Þegar þau systkin komu að Geirmundarhóli, voru hjónin ekki flutt þaðan, og 

urðu þau því að hafa kýr sínar í baðstofunni. Fyrsta kvöldið, sem þau voru þar, sá Rannveig, 

hvar Boli kom inn í baðstofuna með Steinunni og hélt rakleiðis undir kverkina á rauðhjálmóttri 

kú, sem þau systkin áttu. Kúnni brá svo við, að hún tók til að ólmast í bandinu og láta öllum 

illum látum, og lá henni við hengingu. Loksins varð að skera á bandið, því að kýrin hafði hert 

svo fast að bindingunni, að enginn kostur var að leysa hana. Kýrin hætti að brjótast um, 

jafnskjótt og hún var orðin laus, en var dösuð um hríð. 

 Þau Rögnvaldur og Steinunn fluttu sig nú frá Geirmundarhóli, og varð dálítið 

ósamþykki út af álagi o.s frv., eins og oft vill til, þegar svo ber undir. Jafnskjótt og þau voru 

komin á burt, tók að bera á því, að Boli ásækti kúna, og fór það alltaf í vöxt. Loksins sá 

Rannveig hann ganga ljósum logum um bæinn bæði nótt og nýtan dag, og fóru miklar sögur 

af reimleika þessum. Ekki var fleira fólk þar á bænum en þau systkin. Þau reyndu allt, sem 

þeim kom til hugar, til þess að fæla Bola á burt, en það kom fyrir ekki. Helzt þótti þeim friður, 

er þau þuldu bænir og sungu sálma í básnum hjá kúnni, en hana varð að hafa í baðstofunni, 

því að ekki þurfti síður að annast hana um nætur en daga. Stundum ásótti Boli þau systkini 

sjálf, og var það haft á orði, að jón hefði eitt sinn átt flórskóflunni fjör að launa. Í annað skipti 

varðist hann Bola með herðablaði. Sjaldan sá þó Jón Bola nema í þokulíki, þegar hann 

hopaði undan særingum Rannveigar. 

 Margir trúðu því fullum fetum, að Þorgeirsboli væri hér á ferðum, en aðrir hentu 

gaman að þessum draugagangi og ortu út af honum alllangan kviðling, sem þeir nefndu 

Bolabrag. Þar er þessi vísa: 

Þorgeirsboli er þægur sízt 

þeim á Geirmundshóli. 

Allar nætur er hann víst 

inni þar á róli. 

Nokkru seinna seldu þau systkin kussu, og korn þá upp úr kafinu, að hún var flogaveik, en 

sumir sögðu, að Boli mundi halda tryggð við hana, þótt hún hefði verið flutt frá 

Geirmundarhóli. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7601 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 383-396. 

Á slóðum Bola í Sléttuhlíð, númerslaus 

 

GLÆSIBÆR 

SÉRA HÁLFDÁN Á FELLI: GLÆSIBÆR 6890  

Galdrasaga 

Kerlingin á Tjörnum var v el efnuð og reisti þar nýjan bæ. Prestur hafði einhver umráð yfir 

jörðinni og byggði henni út litlu seinna. Kerlingin vildi þá að minnsta kosti fá einhverja þóknun 

fyrir nýja bæinn, en þess var enginn kostur. Tók hún þá sokkaband sitt, hnýtti því í 

bæjarkenginn og dró bæinn með sér spottakorn niður fyrir túnið á Tjörnum. Þar settist hún 

að. Þar er enn byggt ból og heitir Glæsibær. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7601


215 

 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7791 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), II 166. 

 

FISKVEIÐIN 

Galdrasaga 

Það var einhverju sinni að Hálfdán prestur réri á sjó með alla vinnumenn sína til fiskiveiða; 

var veður hlítt og logn; lágu þeir beint fram undan Tjörnum og höfðu úti handfæri. En er leið 

að miðjum degi tók að rjúka heima á Tjörnum og ræða vinnumenn prests á milli sín um það 

hvað Steinunn gamla muni hafa til soðningar í dag. Prestur segir hvert þeir muni mikið vilja til 

vinna að fá að sjá það er kerling syði. En hásetar verða upp til handa og fóta og biðja prest 

fyrir hvern mun að freista ef hann gæti veitt þeim það eftirlæti. Og er lítil stund leið kemur 

prestur með á önglinum inn af borðstokknum trog fullt af sauðaslátri. Prestur réttir hásetum 

sínum trogið og segir þeim muni óhætt að neyta slátursins því ekki muni Steinunn telja það 

eftir þeim; taka þeir til matar og eru kátir yfir feng sínum. Prestur hafði dregið lúðu mikla um 

daginn og lá hún fram í barka skipsins, og er stund leið frá því að hásetar höfðu lokið sláttinn 

verður prestur þess var að lúðan er horfin. Verður honum ekki annað að orði en að hann 

segir: „Alténd vill kerling hafa nokkuð fyrir snúð sinn,“ og er þetta haft að máltæki síðan. enda 

er þess eigi getið að Hálfdán prestur hafi gjört rekstur að um lúðuhvarfið. 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson 

og Bjarni Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 537. MS: Lbs 

417,537 

 

KAPPASTAÐARLÆKUR Í SLÉTTUHLÍÐ 

NYKUR Í KNAPPASTAÐALÆK 

Óvættasaga 

Í Fells landareign í Sléttuhlíð í Skagafirði er lækur, sem kallaður er Kappastaðalækur. Hann 

rennur úr Kappastaðavatni suður í Hrollleifsdalsá; hann er nálega straumlaus, vatnið er mjög 

gruggugur svo að óvíða sér í botn, og sumstaðar eru grængolandi, djúpir hyljir. 

Á læknum er sú trú, að í honum eigi heima óvættur nokkur eða vatnahestur, og þykjast menn 

hafa séð hann í hyljum þeim hinum miklu. 

 Einhverju sinni bar það við, þegar Hálfdan prestur var í Felli, að illa voraði, og urðu 

menn seinir fyrir að koma taði á tún; svo var og í Felli. En er illviðrum létti, komu húskarlar 

prests að máli við hann, og kváðu það seint mundu ganga að koma mykju á túnið, er væri 

stórt, en hestar fáir og magrir undan hörðum vetri og vori. Prestur sagði að það væri 

dagsanna, „og vil ég," kvað hann, „leita ráðs, til þess að það geti gengið sem greiðast. - Nú 

skuluð þér smíða mykju-kláfa, afarsterka, og svo stóra, að í þá komizt tíu hestburðir, en ég 

mun útvega hest undir burðinn." Þegar kláfa-smíðinu var nærfellt lokið, hvarf prestur vestur 

fyrir hæðina, en kom bráðlega aftur með gráan hest í taumi; sá var ferlega mikill og illilegur. 

Var nú lagður á hann reiðingur og kláfarnir miklu, en prestur kvaðst sjálfur ætla að teyma. 

Gengu nú húskarlar rösklega að verki, og um náttmál var lokið að bera á allt túnið; var þá 

sprett af klárnum sunnan undir kirkjugarðinum, en prestur bað þá að slá ekki til hans þegar 
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honum væri sleppt. Einn húskarla brá þó á sitt ráð, sló beizlinu í lend hestinum, þegar hann 

tók út úr honum. Klárinn brá skjótt við, sló aftur undan sér og vildi ná til mannsins, en hann 

varp sér til hliðar, svo höggið nam hann ekki, en hófarnir lentu í  kirkjugarðinum með svo 

miklu afli, að mikill hluti hrundi til grunna. - Síðan tók hesturinn til fótanna upp tún og hvarf 

vestur fyrir hæðina. Hefir hann eigi sézt síðan. Er talið víst að hestur sá hafi verið nykurinn úr 

Kappastaðalæk. 

 Oft hefir verið hlaðið upp í skarðið í kirkjugarðinum, en ávallt hrunið úr því bráðlega 

aftur. - Þegar Stefán prestur Árnason var í Felli, var skarðið sjáanlegt og illa tolldi í því, þó 

upp í væri hlaðið. Nokkrir segja að einn af heiðingjum þeim, er drepnir voru í flóanum hafi 

steypt sér í lækinn og aldrei komið upp síðan, en eftir það hafi vætturinn sézt í læknum. 

 Þegar Stefán prestur Árnason var í Felli (1848-50), var það eitt vor, að út var haldið 

báti til fiskiróðra af Árósmöl, en á leiðinni þaðan til bæjar er Kappastaðalækur. Einu sinni var 

piltur, nær því fullvaxinn, sendur ofan á mölina, til þess að hagræða þar fiski, en hann kom 

aftur með mesta flýti og sagðist hafa séð hest niðri í læknum; hefði hann brotizt þar um og 

ekki komizt upp úr. Húskarlar brugðu skjótt við, og hlupu sem fætur toguðu til lækjarins, en 

þá sást þar enginn hestur, og engin merki til, að nokkur umbrot hefðu orðið, þar sem pilturinn 

sagði að hesturinn hefði verið. 

 Einnig hafði sézt hestur langt frá uppi í hvömmum, rétt um það bil sem piltinum 

sýndist hann í læknum. Geta menn þess til, að það hafi verið hinn sami. Piltur þessi er 

sannsögull og hrekkjalaus, og enginn grunar hann um að hafa skrökvað þessu. 
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 Oddur Björnsson. Þjóðtrú og þjóðsagnir. Rits. Jónas Jónasson (Akureyri: Bókaforlag 

Odds Björnssonar, 1908), 203-205;  

 

HROLLEIFSHÖFÐI 

AFTURGÖNGUR ÚR HROLLEIFSHÖFÐA 6767 

Draugasaga 

Hrolleifshöfði í Sléttuhlíð er afar mikið flæmi milli fells þess, sem  prestssetrið dregur nafn af, 

og áframhalds þess öðrum megin, en sjóvarins hinum megin. Hafa orðið þar úti mjög margir 

menn, því að Sléttuhlíð er mesti illviðrarass, og eru þar oft blind-ösku-hríðar dögum saman 

og jafnvel vikum saman. Það er því ekki furða, þótt reimt þyki í Hrolleifshöfða í meira lagi. 

 Nú er höfðinn óbyggður og liggur undir Fell og hjáleigurnar þaðan, en áður var bær, 

þar sem nú heitir Hólkot. Þar bjó seinast Sigurður nokkur. Draugarnir úr höfðanum gerðu karli 

oft aðsúg á nóttunni, en hann rak þá úr jafnharðan, því að hann vissi lengra en nef hans náði. 

Erfiðast átti hann við prestkonu eina, sem hafði orðið úti þar í höfðanum. Hún var svo 

mögnuð, að hún hopaði ekki um hænufet, fyrr en karl stökk berlæraður upp úr rúminu og rak 

hana út með harðri hendi. Það er og mál manna, að engin óvættur sé svo mögnuð, að hún 

hrökkvi ekki fyrir allsberum manni. 

 Stúlka varð úti í Hrolleifshöfða í mínu minni, sem Margrét hét. Hún varð úti af Jóhanni 

Ólafssyni frá Keldum og annarri stúlku; þóttust skyggnir menn sjá hana á undan þeim eftir 

það, en engum gerði hún mein. Um þetta leyti var unglingsstúlka í Felli, sem hét Sigríður. 

Hún fór einu sinni fram í rökkrinu og kom ekki inn aftur. Var þá farið að svipast eftir henni, og 

fannst hún í göngunum í öngviti. Þegar hún raknaði úr rotinu, sagði hún, að stelpa ein hefði 
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komið að sér, öll moldug, með skuplu á hausnum, og ógnað sér, og kvaðst hún ekki muna 

eftir sér síðan. 

 Eftir þetta þóttist Sigríður sjá þessa stelpu við og við, og féll hún þá ávallt í ómegin. 

Stundum þóttist hún líka sjá Margrétu heima, og vildi hún varna stelpunni að rúminu. Seinna 

batnaði Sigríði alveg. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), II 57-58. 

 

FELL Í SLÉTTUHLÍÐ 

KÁLFUR OG KÖLSKI, NÚMERSLAUS 
Galdrasaga 

Kálfur Einarsson hét prestur; hann var á Fellum í Sléttuhlíð. Kálfur lærði í Svartaskóla og eru 

margar frásagnir til um viturleika hans og kunnáttu og hvernig hann lét Kölska þjóna sér til 

hvers sem hann vildi. Var það í kaupmála þeirra prests og kölska að kölski ynni fyrir prest allt 

sem hann legði fyrir hann, en hann fengi Kálf að síðustu fyrir. 

 Stóð svo allan aldur Kálfs. Þegar Kálfur var gamall mjög tók hann sótt allþunga. En 

þegar hann kenndi sín að sú sótt mundi helsótt vera bað hann að nautkálfur einn væri látinn 

undir rúm sitt þar sem hann lá. Ekki sást að prestur bæri hræðslu fyrir dauða sínum. Þegar 

prestur sýndist langt leiddur kom kölski til hans og kvaðst nú kominn þegar til að sækja hann 

eins og skilmálar þeirra væru. Prestur brást ókunnuglega við og byrsti sig á móti kölska. Tók 

kölski þá upp handskrift prests með blóði ritaða og bað hann við að kannast. Prestur kvaðst 

svo gjöra mundi, leit á og mælti: „Þar stendur ekki Kálfur Einarsson, en hér er nú kálfurinn 

sem heitinn er,“ – og kippti kálfinum fram undan rúmi sínu. Sneyptist þá kölski og hvarf frá 

honum. 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 495. MS: Lbs 417,576 

 

ILLAKELDA, DD 
Galdrasaga 

Einu sinni gerði biskupinn á Hólum sér ferð út að Felli og ætlaði að setja sér Hálfdan af 

hempunni fyrir galdra hans. Gekk sú ferð tálmalaust út fyrir Hrolleifsdalsá; hún skilur Fells 

landareign frá Tjörnum. Þar skammt fyrir heiman er keldudrag sem kallað er Illakelda. 

Prestur vissi þegar er biskup fór á stað um morguninn frá Hólum; sendir hann þá kölska á 

stað til að moka upp Illukeldu, Fer nú kölski til þessa verks, svo þegar biskup kemur að 

keldunni er hún alveg ófær, og kemst biskup hvergi heim að Felli og snýr aftur við svo búið. 

 Nú  mátti ekki lengi svo búið standa að keldan yrði ófær. Sendir sér Hálfdan þá kölska 

aftur til að brúa kelduna. Varð kölski að sækja allt brúargrjótið niður í fjöru, en það eru nokkur 

hundruð faðmar. Hleypti nú kölski grjóti niður í botn á keldunni og hrúaði svo upp úr henni. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7669
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Brú þessi er á að giska hér um tólf faðma löng og fjögra ána breið. Við helst hún enn í dag og 

lítur út fyrir að verða ævarandi. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8939 
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KÖLSKI SÆKIR VATN Í MEISUM, DD 
Galdrasaga 

Einhvern tíma var stúlka ólétt hjá séra Hálfdáni; hún átti að vera og var í fjósinu. Einhvern 

tíma snemma veturs kom til hennar drengur og bauð henni að bera vatn, mykju og meisa 

fyrir hana um veturinn svo lítið bæri á. Hún kvaðst ei geta borgað það neinu. Drengurinn 

kvaðst ei gefa um neina borgun nema ef hún vildi gefa honum það sem hún bæri undir 

svuntunni. Hún sagði það væri velkomið. Nú leið veturinn fram á pálma svo að drengurinn 

gjörði öll vik fyrir hana. Á pálmasunnudag kallar prestur hana fyrir sig og spurði hvaða 

drengur hjá henni hefði verið í fjósinu í vetur. Hún sagði að það hafi enginn verið. En prestur 

gekk á hana svo að hún loks varð að segja honum satt og rétt. Þá sagði nú prestur henni að 

þetta hefði verið fjandinn og hún væri nú búin að lofa honum barninu sem hún gengi með, og 

sagði að nú væri ekkert annað til ráða en að á páskadaginn skyldi hún fá drengnum meisana 

til að sækja vatn í og segja honum hann yrði af kaupinu ef hann léti nokkurn dropa fara niður. 

Hún hlýddi á páskunum þessum ráðum og kenndi presti um að hann hefði tekið föturnar. 

Kölski komst með vatnið í meisunum inn á flórinn, en missti það þar allt niður. Svo fór hann 

aðra og þriðju ferðina og fór þá allt á sömu leið, svo hann snautaði í burtu í bræði sinni. En 

um daginn meðan prestur var að messa bar kölski alla mykjuhauginn fyrir kirkjudyrnar. Þá 

skipaði prestur honum að bera hauginn burt aftur í kjaftinum, og varð kölski að hlýða því og 

sleikti seinast svo vel upp að far var eftir í helluna fyrir utan kirkjudyrnar. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8940 
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SÖFNUÐUR SÉRA HÁLFDÁNAR, DDD 
Galdrasaga 

Einhvern tíma var það að séra Hálfdan lofaði fjandanum söfnuðinum á hvítasunnu. Nú var á 

hvítasunnu gott veður og kom margt fólk til kirkju. Nú vildu fjendur fá söfnuðinn. Prestur 

vísaði þeim í búr, þar væri söfnuðurinn. Þegar konan kom í búr var þar fullt af hröfnum og 

voru þeir að sletta skyrinu í allar áttir. Þá varð konunni það að orðum sem síðan er orðið að 

málshætti: „Þeir sletta skyrinu sem það eiga.“ 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8941 
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Galdrasaga 

Hálfdan Einarsson eða Eldjárnsson prestur á Felli í Sléttuhlíð í Skagafjarðarsýslu hafði lært í 

Svartaskóla með Sæmundi fróða.Var hann fjölkunnugur mjög og gjörði marga samninga við 

kölska, en sveik hann jafnan á eftir. Einu sinni hét hann að gefa honum söfnuðinn sinn ef 

hann bæri á völl fyrir sig. Kölska þótti vel boðið og bar á völlinn. En þegar hann var búinn og 

fór að vitja kaupsins fékk prestur honum skyrsá og sagði að það væri sinn söfnuður. Reiddist 

þá kölski og ætlar að hefna sín á Hálfdani presti. Ber hann þá alla mykjuna af túninu fyrir 

kirkjudyrnar. Þegar Hálfdan sér það skipar hann kölska að bera alla mykjuna út á túnið aftur  

og vera búinn að því morguninn eftir og sleikja hana svo vel upp að ekkert verði eftir. Kölski 

mátti til að gjöra þetta og þegar presturinn kom á fætur næsta dag hafði kölski borið mykjuna 

út á völlinn og sleikt skál í helluna við kirkjudyrnar. Hellan liggur enn þar sem kirkjan var áður 

því hún hefur verið flutt úr stað síðan og sést lautin enn í dag í helluna. En í hefndarskyni 

gjörði nú kölski keldu eina mikla þvert yfir um veginn sem heim liggur að staðnum.  

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1347 
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HELGA PRESTSDÓTTIR 8462 
Huldufólkssaga 

Í fyrndinni bjó prestur nokkur á Fellum í Sléttuhlíð sem Þórður hét; kona hans hét Þóra; hún 

var kvenna vænst. Þau áttu dóttur eina sem Helga hét. Helga var fríð sýnum og þótti hún 

hinn besti kvenkostur þar um sveitir. Hún hafði tvo um tvítugt þegar saga þessi gjörðist. Urðu 

margir hinna ungu manna til að biðja hennar og var öllum frá vísað. Mæltu það sumir að hún 

væri mannvönd enda væri hún væn. Helga prestdóttir var vitur og góð af sér; var hún og 

afskiptasöm um allan verknað og umhyggjusöm um að fólkið á bænum væri vel haldið til fata 

og matar; þess vegna unnu henni öll hjú föður hennar og virtu hana.  

Allt í einu bregður undarlega við að Helga verður fáskiptin og sinnir lítt um bústörf; fer 

hún oft einförum, og tók þetta mein til með veturnóttum. Enginn gat skilið hví prestdóttir sækti 

svo mjög einveru. Sumir ætluðu að því mundi valda sjúkdómur, en aðrir einhver kynngi. 

Vannst þar engi bót á. Leið þannig veturinn til jóla.  

Prestur hélt fjármann sem Þorleifur hét. Hann var ötull og trúr og vel viti borinn. 

Honum féll þungt um sjúkleika prestdóttur því hún hafði hylli hans eins og annara. Þorleifur 

fór hvern morgun snemma á fætur. Hafði hann beitarhúsagöngu alllanga og hélt fé vel til 

beitar. Kom hann og ekki fyrri heim af húsum jafnaðarlega en komið var fram um dagsetur. 

Aldrei fór Þorleifur svo snemma á fætur eða að heiman til beitarhúsanna um morgna að ekki 

væri prestdóttir fyrri á fótum, og þó hann kæmi seint heim að kveldi sá hann hana oftast 

einhverstaðar á rjátli með bók í höndum, jafnvel þó veður væri á stundum kalt og hvasst, og 

las hún sí og æ með mesta áhuga. Aldrei skipti Þorleifur sér neitt af henni eða hnýsti um hagi 

hennar. 

 Á jólanótt eftir dagsetur kom Þorleifur heim af húsum eftir vana og var tunglsljós á og 

veður gott. Þegar hann kemur heim undir bæ sér hann mann og konu standa á kórbaki. Þau 

eru bæði að lesa á sömu bók og líta ekki af. Þorleifur þykist þekkja að kona sú var 
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prestsdóttirin, en karlmanninn þekkir hann ekki. Þorleifur gengur heim á hlað og hittir engan 

úti; snýr hann þá út í kirkjugarð og læðist meðfram kirkjunni að baki þeim sem hann hafði þar 

séð og gat komið sér svo við að hann sá glöggt vöxt og yfirbragð þessa manns. Hann var á 

rauðum klæðum, vel vaxinn og hinn liðmannlegasti; uppháan hatt hafði hann á höfði; hár 

hans var gult og hrokkið og liðaðist niður um herðar; andlitið var vel fallið, augun skær og 

snör, nefið rétt, en þó mundi ekki vera nema ein nösin; munnurinn var nettur, hakan lítið eitt 

framsett og spor í. Ekki vildi Þorleifur að prestsdóttir yrði sín vör og hvarf hann heim til bæjar 

og inn. Hann litaðist þar um án þess á bæri og sá allt heimilisfólkið nema prestsdóttirina, 

hana sá hann ekki. Veik svo til rúms síns og lagðist til svefns. Þorleifur sofnar og vaknar aftur 

við það að hringt var til tíða. Gekk þá allt fólk í kirkju og Þorleifur síðast. Hann tók strax eftir 

því að prestdóttir var ekki í kirkju. Þegar inn var komið aftur úr kirkjunni var það fyrst að 

prestdótturinnar var saknað og var hennar leitað um bæinn, en hún fannst ekki. Þá var strax 

leitað til annara húsa á túni og svo til næstu bæja og fannst Helga hvergi. Ekki gat Þorleifur 

um það sem fyrir hann bar við nokkurn mann og var þó leitinni áfram haldið um heilan 

mánuð. Harmaði prestur mjög hvarf dóttur sinnar og öllum þókti mikið um vert. Liðu nú tímar 

fram á gói og fyrntist nokkuð yfir hinn fyrsta harm. Þá var það einn góðan veðurdag að 

Þorleifur vinnumaður var árla á fótum og fór á beitarhús. Hann lét út sauði og rak í haga; 

síðan gekk hann heim til bæjar. En er hann hafði litla stund setið datt allt í einu á mesti 

kafaldsbylur og var Þorleifur sauðamaður þá ekki seinn á sér, hljóp hann út í kafaldsbylinn og 

atlaði að hitta sauði sína og koma þeim í hús. Hann fór um sinn í hríðinni og vissi ekki hvað 

hann fór og hittir loksins fyrir sér reisulegan bæ og veglegan. Datt þá veðrið niður og var blítt 

þegar, en ekki sá hann vítt yfir. Kona stóð úti fyrir dyrum og veik hann þangað og þekkir að 

þessi er prestsdóttirin. Hún heilsar á hann með nafni vingjarnlega og hann tók kveðju hennar, 

en var eins og hissa. Hann spyr hverju það gegndi að hann sæi hana þar og hver sá bær 

væri er hann þekkti ekki. Hún bað hann ekki undrast slíkt, en hún kvaðst eiga nú þar heima; 

skyldi hann vera alls óhræddur og koma inn með sér. Þorleifur þekktist það og leiddi hún 

hann inn; þau komu í eitt herbergi lítið, en fallegt; þar var ein sæng, borð og sæti. Þar vísaði 

hún honum til sætis. Allt sýndist honum nokkuð með öðru móti í húsi þessu en hann hafði 

áður séð; að vísu þókti honum það ekki viðhafnarlegt, en þó allt dýrlegt; einkum var 

rúmfatnaður og rúmtjöld aðdáanleg. Hún segir að hann muni gista þar í nótt og bað hann að 

láta sér ekki leiðast; kvað hún hann ekki þurfa að bera áhyggju fyrir fé föður síns því það sé 

allt komið í hús þegar, og líka hafi því verið gefið fóður því hríð sú sem á hafi dottið sé með 

sínu ráði til þess hann villtist þangað. 

Nú hressist Þorleifur við. Helga dúkar þá borðið og ber fram mat og bjór; var það 

margréttað og þó mest kjötmeti, en allt með öðrum hætti en hann hafði vanist; allur var 

borðbúnaður úr skíru silfri. Hún segir að hann megi neyta matarins því hann sé ljúffengur og 

hollur og hafi hún sjálf matreitt. Tók hann þá óspart til matar og drakk bjór með góðri lyst og 

þókti honum allt ljúffengt eins og hún hafði sagt. Ekki varð hann þar annara manna var, en 

það heyrði hann að þar nálægt sér var slegið á hljóðfæri og helst leikin sorgarlög. 

Nú segir hún honum að hún hafi hann þangað leiddan í því skyni að inna honum af 

högum sínum, en hann segði aftur foreldrum sínum svo þau mættu hyggja af harmi þeim 

sem þau bæru út af hvarfi hennar. Kvað hún huldumann hafa komið til sín á næstu 

veturnóttum áður og verið sér mjög fylgisaman. Hefði hann jafnan talað um ást sína til 

hennar og beðið sín til eiginkonu. Það hefði sér fallið mjög svo þungt, en ekki séð það 

mögulegt að færast undan. Hún hefði því áskilið við hann að hann kristnaðist áður en hún 

gengi með honum og hefði hann óðar tekið þeim kosti; því hefði hún oft verið einförum eins 

og Þorleifi væri öðrum fremur kunnugt, að hún hefði verið að kenna honum að lesa og 

uppfræða hann í kristindómi; og svo hefði seinast verið er Þorleifur sá þau á jólanóttina áður 
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en hún hvarf á burtu. Kvaðst hún hafa vitað að hann þá forvitnaðist um hagi þeirra, en vel 

skyldi honum verða fyrir þagmælskuna. "Nú er ég," segir hún ennfremur, "kona þessa 

huldumanns og hér húsfreyja; og líður mér mæta vel. Hefir bóndi minn sýslu um allan 

Skagafjörð og er dómari allra huldumanna í héraðinu." Það eitt sagði hún að nú brysti á fullan 

fögnuð í sínum húsum að maður sinn hefði vandamál á hendi er hann þyrfti að dæma í 

landaþrætu milli föður síns og afa og hlyti dómurinn réttvísinnar vegna að falla móti föður 

hans. Helga býður síðan Þorleifi góðar nætur, segir að hann megi nú taka á sig náðir og gekk 

burtu.  

Þorleifur háttar; sofnar hann skjótt og vaknar ekki fyrr en bjartur dagur var kominn. 

Þegar hann hafði klæðst kom Helga inn til hans og bar honum vistir og bjór. Þegar hann 

hafði etið og drukkið bjóst hann til heimferðar. Kom þá Helga með gjafir sem hún bað hann 

flytja frá sér til foreldra sinna. Sendi hún föður sínum hökul úr dýrum vefnaði, lagðan 

gullborðum, og altarisklæði, en móður sinni motur og hálsmen; voru þetta allt mestu 

gersemar og var hökullinn til enn á 17. öld á Staðarstað á Ölduhrygg og þótti enn besti gripur 

og trúað að gæfa fylgdi. Þorleifi gaf Helga sjóð allmikinn og kvað hann skyldi aldrei pyngjuna 

skilja við sig og mundi hann ekki fé skorta. Segir hún honum að það vor muni hann fara burt 

frá Fellum og fari hann til Hrútafjarðar og eignist þar góðan kvenkost og verði þar auðsæll, 

langlífur og vinsæll. Kvaðst hún eiga þar í firðinum vinkonu eina og hefði hún þegar skrifað 

henni til og beðið hana fyrir Þorleif er hann kæmi þangað. Hún væri huldukona og mundi 

reynast honum vinholl. Fylgir þá Helga Þorleifi til dyra og bað heilan á burtu fara og bera 

foreldrum kveðjur sínar ásamt gjöfunum. Þorleifur kveður hana og skilja þau með vináttu. 

Gekk hann síðan á stað frá bænum eins og hún vísaði honum leið til. Veður var gott, en ekki 

bjart; en þegar hann var skammt á veg kominn varð honum litið til baka heim til bæjarins. Sér 

hann þá engan bæ, heldur klettana fyrir ofan Fell, enda sá hann þá heim að Fellum. Þegar 

hann kom heim afhenti hann gjafirnar frá Helgu og sagði það um hagi hennar sem þegar er 

áður sagt. 

- Um ævi sjálfs hans fór allt eins og Helga sagði honum. Og endar svo sagan af 

Helgu prestsdóttir frá Fellum. 
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FÉNDUR Í SKREIÐARFERÐ 
Galdrasaga 

Einu sinni sendi séra Hálfdán púka nokkra út til Grímseyjar að sækja fisk og lofaði þeim 

fögrum launum ef þeir kæmust með fiskinn allan þurran í land, en hvað lítið sem blotnaði af 

fiskinum áttu þeir að verða af kaupinu. Nú fara þessir að sækja fiskinn, en þegar prestur veit 

þeir eru komnir langt á leið í land, sendir hann aðra púka og lofar þeim kaupi miklu ef þeir 

geti bleytt allan fiskinn, en gætu þeir ekki bleytt hann allan áttu þeir að verða af kaupinu. Nú 

fara þessir af stað og fara að auka ágjöf á hjá hinum, en þeir verja vel allt þar til kemur í 

lendinguna; geta þá seinni púkarnir bleytt rétt það aftasta af sporðblöðkunum öllum. Urðu þá 

hvorir tveggja púkarnir af kaupinu. En síðan fjandinn bleytti þetta svona éta menn ekki um 

nálægar sveitir það aftasta af sporðblöðkunni á neinum fiski. 
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KELDUR 

GUÐMUNDUR Á KELDUM 8475 
Huldufólkssaga 

Á Keldum í Sléttuhlíð bjó eitt sinn bóndi sem Guðmundur hét. Hann var giftur og átti son einn 

sem Jón hét. Meðan hann var í æsku andaðist móðir hans, kona Guðmundar. Bjó þá 

Guðmundur æði mörg ár ógiftur á Keldum, en á hvert aðfangadagskvöld hvarf hann og kom 

ekki aftur fyrr en á jóladaginn. Fékk enginn að vita hvert hann fór, og fór þessu fram hverja 

jólanótt þar til Jón var átján vetra. Þá var það á aðfangadaginn að hann bað föður sinn að 

lofa sér með. "Það skal ég gera," segir Guðmundur, "með því móti að þú farir í öllu að mínum 

ráðum, og er þér það sjálfum hollast." 

Nú fóru þeir báðir um kvöldið og gengu vestur fyrir fellshalann að klöpp sem þar er, 

klappa þar upp á og koma þar út konur tvær, önnur roskin, en hin ung. Taka þær þeim 

feðgum mæta vel, leiða þá inn og setja fyrir þá vín og vistir, og voru þeir þar fram eftir nótt í 

gleði og yfirlæti. Segir þá Guðmundur syni sínum að þessi eldri kvenmaður sé kona sín og 

segist nú í vor ætla alfarinn til hennar, en Jóni syni sínum segist hann ætla stúlkuna. Jón 

tekur þessu lítið. 

Nú er farið að hátta um nóttina, og háttar Guðmundur hjá eldri konunni og nefnir við 

son sinn að hátta hjá þeirri yngri, en Jón segir það sé hreint af. Leggur þá bæði faðir hans og 

konurnar að honum um þetta, en hann er ófáanlegur til. Sér hann að konunum mislíkar þetta 

stórlega. Sér hann sitt þá óvænna og hleypur í dauðans ósköpum út og heim að Keldum og 

segir fóstru sinni alla sögu. "Hér er illt í efni," segir hún, "en farðu samt strax suðrað Felli og 

segðu séra Þorvarði og biddu hann ráða." Fer nú Jón að Felli og finnur prest snemma á 

jóladagsmorguninn, segir honum alla sögu og biður hann ásjár. "Hér er verra í efni en ég sé 

einfær úr að ráða, en ég á kunningja norður á Svalbarðsströnd sem kann að geta hjálpað 

þér, en þú verður þá að fara strax á stað. Hérna eru ferðaskór sem þú skalt setja upp og ekki 

taka þá af þér þó þér kunni að finnast þeir verða þröngvir. Farðu nú slíkt sem fætur toga 

norður að Leifshúsum á Svalbarðsströnd og skilaðu til hans Sigurðar að ég biðji að heilsa 

honum og biðji hann að sjá um þig." 

Nú setur Jón upp skóna sem prestur fékk honum, kveður prest og heldur á stað, og 

segir ekki af ferðum hans fyrr en hann er kominn inn fyrir Stærri-Árskóg; þá fara skórnir að 

þrengjast og ætla hreint að drepa hann, og er svo um stund. En þegar hann er kominn inn 

fyrir Hillurnar rýmast skórnir aftur, og heldur hann nú norður að Leifshúsum, finnur Sigurð og 

skilar til hans orðsending prestsins. "Já, þá er nú Vöðluheiði," segir Sigurður, "en þú verður 

hérna í nótt." Var Jón þar svo um nóttina. Um morguninn segir Sigurður við Jón: "Nú er ekki 

til setunnar boðið; verður þú nú að halda lengra og ekki linna fyrr en þú kemur austur í 

Múlasýslu, og máttu aldrei þaðan til baka fara. Fáðu mér skóna sem þú hafðir frá Felli, en 

hérna eru aðrir skór handa þér. Í dag skaltu fara yfir Vöðluheiði og gistu í nótt í Fjósatungu. 

Yfir heiðina skaltu fara á þingmannaleið, og mundu mig um það að hvað sem fyrir þig ber, þá 

farðu alltaf götuna, en aldrei út af henni, þó svo kunni að fara að þig langi til þess." 

Fer nú Jón á stað og upp á heiðina á þingmannaleið. Þegar hann er kominn hér um á 

miðja heiði fer hann að langa til að fara út af götunni eða enda snúa aftur, og liggur við sjálft 

hann geti ekki stillt sig um það lengur. En í sama bili kemur til hans ókenndur maður og býðst 
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til að fylgja honum. Jón er á báðum áttum hvort hann eigi að þiggja boðið, því hann er 

hræddur um þetta sé kannske einhver ólukkinn sem ætli að villa sig. Þó verður það úr að 

maðurinn fylgir honum og það af ofan að Fjósatungu, þá hverfur hann. 

Jón er nú í Fjósatungu; en þegar hann er háttaður virðist honum konurnar úr fellinu sækja 

að sér og vilja draga sig fram úr rúminu. En í sama bili kemur til hans gömul kerling, fóstra 

bóndans í Fjósatungu, og sest á rúmið hjá honum og sat þar alla nóttina. Hvurfu þá konurnar 

svo hann gat sofið um nóttina. 

Um morguninn fylgir kerling honum til næstu sveitar. Komst hann svo klaklaust austur í 

Múlasýslu, ílengdist þar, giftist og bjó þar til ellidaga og varð lánsmaður. - Frá Guðmundi á 

Keldum er það að segja að hann hvarf um vorið og fór í fellið til huldufólksins og kom aldrei 

síðan aftur til manna. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1741 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 132-133. MS: Lbs Allrah. nr. 202.   

 

BAKKI 

BAKKABRÆÐUR 5598 
Kynjasaga 

Á Bakka í Barðssókn í Fljótum bjó einu sinni bóndi sem Þorsteinn hét. Hann átti fjóra syni; 

hétu þeir Eiríkur, Þorsteinn, Gísli, Jón. Þeir eru kallaðir Bakkabræður og hafa þeir gert nafn 

sitt ódauðlegt með sínum frábæru gáfustrikum, og þó snemma beygðist hjá þeim krókurinn 

sá sem verða vildi náði þó gáfnaljós þeirra skærast að skína eftir andlát föður þeirra. Skal 

fyrst frá því skýra og síðan frá nokkrum öðrum frægðarverkum þeirra sem enn eru í alræmi 

og verða máske ekki síður hér eftir. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=868 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 383. MS: Lbs. 

 

ANDLÁT FÖÐUR ÞEIRRA 

Kynjasaga 

Einu sinni sem oftar réri Þorsteinn karl á sjó með þá alla syni sína. Höfðu þeir með sér 

blöndukút til að drekka úr og var hann látinn vera frammi í bátnum. Fá þeir nú góðan afla. 

Þorsteinn karl sat aftur á bita; fer hann nú að þyrsta mjög og segir: „Eiríkur, Þorsteinn, Gísli, 

Jón, ljáiði mér kútinn.“ Þá gegnir einn bróðirinn til og segir: „Eirikur Þorsteinn, Gísli, Jón, faðir 

vor vill fá kútinn.“ Nú er seilzt eftir kútnum; þá segir annar: „Eiríkur, Þorsteinn, Gísli, Jón, faðir 

vor vill fá kútinn, en ekki það sem í honum er." Keppa þeir nú allir við að drekka upp úr 

kútnum, tæma hann og rétta hann svo kallinum, en hann er þá út af hniginn og tekur ekki við 

kútnum. „Hérna er kúturinn, faðir vor," segja þeir, en hann gegnir ekki. Fara þeir þá að gá 

betur að kallinum. Loks segir einn þeirra: „Eiríkur, Þorsteinn, Gísli, Jón, faðir vor er dauður.“ 

Þá segir annar: „Ertu dauður, faðir vor?“ Þá segir hinn þriðji: „Segðu til þín, faðir vor, ef þú ert 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1741
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dauður.“ En engu gegnir karlinn. Loks gegnir hinn fjórði og segir: „Já, víst hefir faðir vor 

þyrstur verið, fyrst hann er dauður.“ Með það héldu þeir í land. 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 384. MS: Lbs Allrah. nr. 238-248. 

 

JARÐAFÖR FÖÐUR ÞEIRRA 5600 

Kynjasaga 

Nú kemur til að jarða karlinn. Ekki eru nú vandræðin á að bera hann til grafar. Þeir taka 

brúna meri sem búið átti, leggja á hana reiðing, binda líkið upp á og ætla nú að fara með 

hann og jarða hann á Barði. En með því þeir höfðu enga grafarmenn að fengið urðu því: 

sjálfir að taka gröfina. Þó þykir þeim það ólaglegt að láta ekki gröfina vera tilbúna handa 

karlinum þegar hann komi að. Endalok ráðagjörðarinnar verða þau að þeir skilja Brúnku eftir 

á Bakkahlaði með líkið á bakinu um morguninn, „því Brúnka ratar í Barðsgarð,“ sögðu þeir, 

en fara sjálfir að Barði að taka gröfina og keppast við að verða búnir með hana þegar Brúnka 

kemur með líkið; bíða þeir hennar á Barði til kvölds. Halda þeir þá loksins heim að Bakka; er 

þá Brúnka þaðan horfin. Daginn eftir er farið að leita að Brúnku. Finnst hún þá inn á Stafárdal 

hjá öðrum hrossum með líkið á bakinu. Ekki er getið um hvernig svo gekk um greftran 

karlsins. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=870 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 384. MS: Lbs Allrah. nr. 238-248 

 

ALTARISGANGAN 5603 

Kynjasaga 

Nú bjuggu bræðurnir tveir félagsbúi á Bakka. Eitt vor nokkru eftir fráfærur fara þeir til 

altarisgöngu að Barði og nú er þeim skriftað. Eftir skriftir fara þeir sín á milli að tala um lömbin 

á Bakka sem nýrekin voru á afrétt. Þeir muna báðir að ærnar voru 29 og telja nú upp á fyrir á 

hvernig litt og hvers kyns lamb að var undir hverri á. Gengur þetta nú allt vel til þess komnar 

eru 28 ærnar og lömbin jafnmörg. Nú er eftir 29. ærin, hún var svartflekkótt. „Og þá lambið?" 

„Það var höttóttur hrútur,“ segir annar. „Nei, ekki var hann höttóttur, hann var flekkóttur,“ segir 

hinn. Þræta þeir nokkuð um þetta unz annar þeirra segir: „Við skulum ekki vera að þræta .um 

þetta; við skulum skreppa fram á Seljárdal“ sem er fremsti dalur í Flókadalsafrétt. Fara þeir 

að leita að honum, ganga allan daginn og finna hvergi þrætulambið. Voru þeir nú búnir að 

missa af altarisgöngunni. Um nóttina komu þeir heim í Bakka jafnnær um lömbin. Daginn eftir 

kom það upp úr kafinu að lömbin höfðu verið 30, því að flekkótta ærin hafði verið tvílembd og 

átt tvo hrúta; var annar hrúturinn flekkóttur, en hinn höttóttur. Ekki gátu þó bræðurnir 

sannfærzt vel um þetta fyr en eftir göngurnar um haustið, að sjón varð sögu ríkari þegar 

lömbin alheimtust og báðir hrútarnir komu. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=873 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 385. MS: Lbs Allrah. nr. 238-248. 
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GISTINGIN Á HÓLUM 5604 - BAKKABRÆÐUR 

Kynjasaga 

Einu sinni gistu Bakkabræður á Hólum í Hjaltadal. Vildu þeir um  morguninn hraða sér á stað 

til að ná heim um daginn, en létu þó til leiðast að bíða eftir heitum graut sem þeim var boðinn 

um morguninn. Þegar grauturinn kom var hann svo heitur að þeim kom saman um að það 

væri ógjörningur að bíða eftir að hann kólnaði svo að hann yrði étandi; en eins affaragott 

mundi verða fyrir sig að gína yfir gufunni. Taka þeir nú það ráð að þeir gapa yfir henni unz 

þeir hugðu komna saðning sína. Ríða þeir svo á stað. En þegar þeir eru komnir út hjá 

Sleitustöðum sem nú er yzti bær í Hólasókn, hefst annar þeirra máls á því að  þeim hafi 

gleymzt að þakka fyrir matinn. Snúa þeir þá til baka heim að Hólum til að þakka fyrir matinn; 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=874 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 385. MS: Lbs Allrah. nr. 238-248. 

 

HÚN MUN VITJA GORMANNA 

Kynjasaga 

Einu sinni reru Bakkabræður á sjó og drógu þá lúðu svo stóra að þeir treystust ekki að 

innbyrða hana.  Kom þeim þá saman um að nægja mundi að ná úr henni gorminum og flytja 

hann í land, „því hún mun vitja gormanna,“ sögðu þeir. Ná þeir nú gorminum og róa 

kappróður með hann í land til þess að komast á undan lúðunni og taka á móti henni í 

lendingunni. En hún kom aldrei að vitja gormanna. 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 386. MS: Lbs. 

 

ÆVILOK BRÚNKU 

Kynjasaga 

Eitt sinn gerði ofsalegt vestanveður. Voru þá Bakkabræður hræddastir um að hún Brúnka 

mundi fjúka, en um bátinn sinn hugsuðu þeir ekki. Settu þeir þá sig á hana Brúnku og 

grjótbáru hana alla. Þegar veðrinu slotaði fóru þeir að vitja um hana Brúnku; var hún þá dauð 

undir grjótfarginu. Þegar þeir þar næst ætluðu til að taka og róa, þá er báturinn fokinn og 

brotinn. Misstu þeir þannig Brúnku og bátinn í sama ofviðrinu. 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 386. MS: Lbs. 

 

ENGINN ÞEKKTI SÍNA FÆTUR 

Kynjasaga 

Eitt sinn voru Bakkabræður á ferð allir í ungdæmi sínu; settust þeir þá niður að hvíla sig og 

sátu svo lengi unz annan ferðamann bar þar að. Hann spyr þá því þeir sitji þarna. Þeir 

segjast ekki geta staðið upp, því þeir þekki ekki í sundur á sér fæturna. Maðurinn bauðst til 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=874
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að hjálpa upp á þá og barði með stafnum sínum á alla fæturna. Var þá hver þeirra fljótur að 

þekkja sína fætur og standa upp. 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 386. MS: Lbs Allrah. nr. 238-248. 

 

HÚSBYGGINGIN 

Kynjasaga 

Einu sinni fóru Bakkabræður að byggja sér húskofa. Er ekki annars getið en allt gengi vel 

með tóftina. En nú átti að fara að refta; er þá ásinn rafta fyrstur. Nú taka þeir ásinn og fara 

með hann að dyrunum, láta hann þversum fyrir dyrnar og ætla honum þar inn að ganga; 

reyna þeir á alla vega að koma honum inn um dyrnar, en það gengur ekki, hvört sem þeir svo 

reyna þversum, í skakkhorn eða reisa ásinn upp, en aldrei kom þeim til hugar að bera 

endann að dyrunum. Loks kemur til þeirra maður og spur hvað þeir séu að gera. Þeir segjast 

vera ráðalausir með að koma húsásnum inn. Hann býðst til að hjálpa þeim fyrir kaup; þeir 

ganga að því. Tekur hann þá ásinn og leggur á stafna eins og venja er til. 

 Nú gengur þeim vel að refta húsið og þekja, en þá er sá ókostur við að koldimmt er í 

húsinu. Þetta þókti þeim slæmt og vissu ekki hvörnig úr skyldi ráða. Þá segir einn 

þeirra: „Eiríkur Þorsteinn, Gísli, Jón, ég sé ráð við þessu: sækjum okkur sorptrog heim og 

berum myrkrið út og sólskinið inn í staðinn.“ Gera þeir nú svo; gekk svo lengi dags að ekkert 

birti í húsinu. Korn þar .þá maður og spurði hvað þeir væru að gera; þeir segja honum eins 

og var. Bauðst hann þá til .fyrir kaup að koma birtu inn í húsið; taka þeir því þakksamlega. 

Sker hann þá glugga á húsið; kom þá í það nægileg birta. 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 386. MS: Lbs Allrah. nr. 238-248. 

 

EKKI ER KYN ÞÓ KJARALDIÐ LEKI 5607 

Kynjasaga 

Einu sinni fóru Bakkabræður suður. Keyptu þeir þá syðra kjarald, slógu það í sundur og fluttu 

norður. Þegar heim kom að Bakka settu þeir kjaraldið saman og fóru að ausa það upp við 

lækinn; hélt það þá ekki einum dropa og skildu þeir ekki í, hvað til kom. Loksins hefst annar 

þeirra upp úr eins manns hljóði og segir: „Ekki er kyn þó kjaraldið leki; botninn er suðri 

Borgarfirði.“ Hér af er kominn málshátturinn. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=877 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 386. MS: Lbs Allrah. nr. 238-248. 

 

ANDLÁT FYRSTA BRÓÐURINS 

Kynjasaga 

Nokkru eftir þetta réru þeir bræður allir á sjó. Dró þá einn þeirra brettingshákall, en þeir voru 

ráðalausir með að innbyrða hann. Loks fer einn þeirra til og rekur ofan í hann handlegg inn 
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og ætlar að kippa honum inn á tánklunum. En hákarlinn beit þegar af honum handlegginn og 

rak þá maðurinn upp hljóð. Þá segir einn hinna: „Eiríkur, Þorsteinn, Gísli, Jón, hann hljóðar." 

„Hann hljóðar af fögnuði,“ segir annar. Áður en þeir komust í land var maðurinn dauður, og 

urðu þetta ævilok fyrsta bróðursins. 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 384. MS: Lbs Allrah. nr. 238-248. 

 

ANDLÁT ANNARS BRÓÐURSINS 5602 

Kynjasaga 

Eftir þetta fara nú bræðurnir þrír upp í fjall að rífa Víðir til kola. Rífa þeir nú og binda í stóra 

byrði sem þeir ætla að velta ofan, en í mestum vandræðum eru þeir með það að geta látið 

byrðina velta beint ofan að  Bakka unz einn þeirra segir: „Eiríkur, Þorsteinn, Gísli, Jón, ég sé 

ráð til þess: Bindiði mig á byrðina, ég skal stýra henni heim að Bakka." Nú bundu þeir hann á 

byrðina, veltu henni svo ofan og lauk þar ævi hans. 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), V, 385. MS: Lbs Allrah. nr. 238-248. 

 

AKRAR, FLJÓT 

FYLGJA JÓNS PÁLSSONAR 234 

Kynjasaga 

Þegar ég var drengur á Ökrum á l4da ári hjá Kristjáni Jónssyni bónda þar, föður Símonar 

smiðs sem nú (l908) er í Siglufirði, var þar húsmaður að nafni Jón Pálsson; hafði hann fluttst 

þangað norður úr Kræklingahlíð; kona hans hét Ástríður. 

 Lá sá grunur á Jóni, að honum fylgdi kvenmaður all ferlegur; fólk þar í grendinni sagði 

mér frá þessu, en ég kvaðst eigi trúa, nema ég sæi fylgju þessa sjálfur. Ég var og hef verið 

laus við alla myrkfælni. 

 Kvöld eitt um veturinn gekk Jón ofan í Haganes, varð ég honum samferða ofan í 

Dæli, sem er næsti bær við Akra að norðan, og aðeins örstuttur spölur milli bæjanna. Ég 

ætlaði að bíða Jóns þar og slá mér í einn „Vistarhring“ þegar hann kæmi að neðan. Svo líður 

og bíður, ekki kemur Jón. Leiðist mér að bíða, mátti heldur ekki tefja lengur. 

 Þá var hinn svonefndi rökkursvefn algengur hér í Fljótum; þurfti ég að vera kominn 

heim áður fólk vaknaði. Geng ég svo heim og inn að rúmi mínu og halla mér út af. Kristján 

bóndi svaf í afþiljuðu húsi inn af baðstofunni, hékk fótur hans á að giska hálfur fram af 

rúmbríkinni, þetta blasti við mér frá rúmi mínu. 

 Ligg ég þarna góða stund vakandi. Allt í einu verður mér litið fram á baðstofugólfið; sé 

ég þá hvar afarstór kona gengur inn það, var hún með skýlu á höfði. 

 Hafði hún komið hljóðlaust inn og var þó baðstofuhurðin aftur. Gengur hún hljóðlaust 

inn í hús Kristjáns bónda. Var hún svo hávaxin að höfuð hennar nam við rjáfur, en í þann tíð 

voru baðstofur mjög lágar. 
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Stendur kona þessi um stund við rúm Kristjáns bónda; sé ég að pils hennar strýkst við fót 

hans, en um leið tekur hann að láta illa í svefni, öngla sem kallað er. 

Eftir litla stund gengur hún aftur fram fyrir og þar til hún er komin á móts við mitt rúm, þá 

lætur hún fallast aftur á bak í það. 

 Strax og föt hennar snertu mig dró svo úr mér allan mátt að ég mátti mig ekki hreyfa; 

ég gat ekki talað orð eða hreyft hinn minnsta fingur. Leið svo góð stund þar til ég heyri að 

Kristján bóndi vaknar og gengur fram; þykist ég vita að hann ætli að fara að kveikja. Þegar 

hann gengur fram gólfið dró hún að sér fæturna. 

 Sé ég svo að hann hefir kveikt, og heyri að Jón Pálsson er kominn og farinn að tala 

við hann. 

 Þá stendur kerling þessi upp af rúminu, en um leið fæ ég allan minn mátt aftur. Voru 

það ófögur orð er ég valdi heimi, en henni brá svo við að það var líkast því, sem kveikt væri í 

lótorfu. Varð hún að glæringum einum, sem hurfu inn í vegginn yfir rúmi Jóns Pálssonar. 
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BLÁKÁPA Á BARÐI 5203 
Galdrasaga 

Barð í Fljótum stendur vestan undir fjallsenda og dregur nafn af fjallinu sem heitir Barð. Skilur 

það fjall Vesturfljót frá Austurfljótum. Fram af Austurfljótum er Stífla og þar fram af Stífluafrétt. 

Fram af Stíflu og Ólafsfirði er Lágheiði. Þangað er frá Barði hálf þingmannaleið. Nú er frá því 

að segja að eitt sinn í fornöld bjó á Barði kona sem Blákápa hét, eða að minnsta kosti var 

almennt kölluð svo. Sumir segja hún væri ráðskona hjá Barðsbræðrum. En þeirra hefi eg ekki 

frekar heyrt getið. Blákápa þessi hafði sel á Lágheiði, en enga hafði hún þar selkonu í, heldur 

gekk hún sjálf a hverjum morgni fram í selið og var jafnan komin heim í Barð á hádegi, en 

ekki gekk hún alfaraveg, heldur þvers yfir Austurfljótin og upp á fjallið Holtshyrnu og svo fram 

allar fjallseggjar. Hlóð hún undir sig garð þvers fyrir Barðið yfir þver Austurfljótin og upp eftir 

Holtshyrnu. Sést sá garður enn og heitir Blákápugarður. Selið á Lágheiði heitir Blákápusel og 

tilheyrir Barði. Blákápa þessi var stórrík og gróf auðæfi sin - einkum kvensilfur sitt - niður uppi 

á Holtshyrnunni í þúfu einni og mælti svo (um) að enginn skyldi finna þau nema sá, sem 

gengið gæti aftur á bak eftir öllum Blákápugarði heiman frá Barði og upp á Holtshyrnu og liti 

aldrei við. Sá sem það gæti skyldi finna öll hennar auðæfi og eiga þau. Þetta hefir enn 

engum heppnazt 
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KIRKJUGARÐURINN Á BARÐI 1130 

Óvættasaga 

Svo stóð á að sóknarbændur áttu einu sinni að gjöra upp og hlaða kirkjugarðinn á Barði í 

Fljótum. Dag einn snemma Voru þeir allir komnir þar til þess starfs neinu karl einn; sá 

maðurinn þótti heldur grályndur og lítið við alþýðuskap. Leið svo fram á miðjan dag að karlinn 

korn ekki og þótti hinum að honum seinka. Um miðdegisbilið sáu þeir hvar karl kemur og 

teymir eftir sér gráan hest. Þegar karl kemur verður hann fyrir hrakyrðum hinna er áður höfðu 

komið að hann kæmi seint í samvinnuna. Karl lét sér ekki óðslega og spyr hvað hann skuli 

vinna. Vill þá svo til að honum er skipað í flokk með þeim er flytja áttu hleðslu í garðinn, torf 

og strengi, og lætur hann sér það vel líka. Gráni var mjög úfinn og illur við aðra hesta er voru 

í torflestinni, sleit sig aftan úr þeim, beit þá og barði, og þar kom að enginn hesturinn hélzt við 

fyrir honum. Þetta þótti flutningsmönnum mein mikið og kom þeim nú saman um að leggja á 

hann þeim mun þyngra, en það kom allt fyrir ekki. Hann fór eins léttilega með helmingi þyngri 

klyfjar eins og áður og linnti ekki fyrr látum en hann hrakti úr höndum þeim alla aðra hestana, 

og varð hann þá einn eftir. Karl tók þá klárinn og lagði á hann eins mikið og áður hafði verið 

lagt á alla hina hestana í hverri ferð og fór með hann á milli, og var hann þá spakur. Þannig 

flutti hann á Grána alla hleðsluna í garðinn. En er því var lokið tekur hann beizlið fram af 

honum undir kirkjugarðinum, þar sem hann var nýhlaðinn, og slær með beizlinu á lendar 

hestinum í því hann sleppir honum. Við það kunni Gráni ekki, setur upp rassinn og koma 

báðar lappirnar á kirkjugarðinn er hlaðinn hafði verið upp um daginn, og hrundi stórt skarð í 

hann og hefur það aldrei staðið síðan hvað oft sem það hefur verið hlaðið unz farið var að 

hafa það fyrir ganghlið út í kirkjuna. En það sást síðast til ferða klársins að hann brá á leik er 

hann var laus og linnti ekki fyrr en hann komst í Hólmsvatn; þóttust þá allir vita að þetta hafði 

verið nykur. 
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„GLEÐIDAGUR, GULLDAGUR“ 5116 

Óvættasaga 

Þegar Páll prestur Árnason biskups Þórarinssonar var á Barði í Fljótum var þar orð haft á 

reimleikum. Einn vetur var það að stórköföld bægðu embættisgjörðum í kirkjunni þrjá 

sunnudaga í röð; þókti presti það mjög óviðfelldið, og er fjórði sunnudagur kom fer prestur út 

um dægramótin að skoða til veðurs. Er þá moldkafald; samt grillir hann kirkjuna og garðinn. 

Sér hann þá að ófreskjur tvær sitja á kirkjugarðinum róandi móti hríðinni. Hann gengur að 

baki þeim og heyrir þær aftur og aftur hafa upp orð þessi: „Gleðidagur gulldagur, gefur aldrei 

að messa!“ Lætur hann þær verða varar við sig og hvurfu þær þá af garðinum. Kafaldið hélzt 

um daginn, en prestur sendi eftir mönnum og messaði og þókti þeim sem við vóru honum 

segjast í betra lagi. 
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FLÓKADALUR Í FLJÓTUM 

BLÁKÁPUÞÚFA 5204 
Galdrasaga 

Til forna átti kona ein sem hét Blákápa allan Flókadal í Fljótum framanverðan. Hún var ráðrík 

kona og vildi ekki mæta ágangi þeirra er byggðu neðar í dalnum. Lét hún því hlaða garð einn 

mikinn um þveran dalinn kletta á milli. Síðan lét hún heygja sig í stórum ból sem er við annan 

endann á garðinum og lét hún grafa sig þar með öllum dýrgripum sínu,. Svo m ælti hún svo 

um að enginn skyldi komast í hólinn nema sá sem gæti gengið aftur á bak eftir garðinum 

endilöngum án þess að stansa eða líta við. Hóll þessi er kallaður Blákápuþúfa og hefir 

enginn komst í hana til þessa. En einu sinni ætluðu menn að fara til og grafa í hana, en þá 

sýndist þeim allur dalurinn standa í björtu báli svo þeir hættu hið skjótasta við það  

 Enn í dag sést þúfan glögglega, en aðeins sést móta fyrir garðinum 
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SKEIÐSDALAVATN Í FLJÓTUM 

FUGLAR Á SKEIÐSDALAVATNI 5200 

Kynjasaga 

Á vatninu á Skeiðsdal í Fljótum eru fuglar tveir. Þeir eru grámórauðir og stærri en kjói. Þeir 

sjást sjaldan. Það eru systkin frá Stóru-Þverá. Sumir segja þau hafi orðið fyrir þessum 

álögum án þess menn viti ljósar nein atvik um það, en sumir segja þau hafi átt barn saman í 

meinum og svo drekkt sér í vatninu eða verið drekkt í því, og það síðasta ætla ég helzt væri 

tilfellið. 

 Í vatninu sést aldrei silungur og aldrei sást á því önd eða nokkur eðlilegur fugl. Flestir 

smalar frá Þveránum og Skeiði sem ég hef spurt um fuglana hafa séð þá einhvörn tíma einu 

sinni. Ég sá alls einu sinni (árin 1835-38) einn fugl á vatninu, en það var ógreinilega tilsýndar 

í þoku. Seinasta sinn sem ég hef til spurt að fuglarnir hafi sézt var 1849; þá sá Ásgrímur 

bóndi á Skeiði tvo fugla gráleita eitt kvöld á vatninu. 

 Nykurinn er á víxl annaðhvort ár í vatninu á Skeiðsdal, en hitt árið í vatninu á 

Heljardal. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=470 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), IV, 116. MS: Lbs Allrah. nr. 182. 

 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=474
http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=470


231 

 

HAGANES Í FLJÓTUM 

ÞORVARÐUR PRESTUR Í FELLI OG ERLENDUR Í HAGANESI 1243 
Draugasaga 

Erlendur er maður nefndur; hann var Halldórsson og var hákarlaformaður hjá föður sínum í 

Haganesi í Fljótum er þessi saga gjörðist. Einn tíma sem oftar reru Fljótamenn í hákarlalegu. 

Bar þá svo til að öðrum formanni, þeim er Jón hét, var vant eins háseta, en Erlendur hafði 

einn mann yfirskipa á sínu skipi. Jón bað því Erlend ljá sér manninn og játti Erlendur því ef 

maðurinn gæfi það eftir; var þessa þá leitað við manninn og var hann alltregur til, en lét þó til 

leiðast um síðir þá er Erlendur hét að bæta honum skaðann ef Jón fengi minna hlut en hann. 

Síðan lögðu menn í haf. En brátt féll á veður mikið af norðri með hinum mesta stórsjó og 

kafaldi. Undu menn þá upp segl og tóku að halda til lands hver sem búinn var. En er Erlendur 

kemur að landi er Jón þar kominn fyrir og skip hans farið í lendingu, en menn allir drukknaðir 

og voru líkin að skolast til og frá í brimgarðinum. Þeir Erlendur bera nú líkin undan sjó, þau er 

þeir náðu, og meðal þeirra mann þann er Erlendur léði Jóni; fann Erlendur ekki lífsmark með 

honum. Erlendur veitti honum síðan umbúnað og sæmilegan gröft að Barði. En nótt hina 

næstu eftir að hann var jarðsettur fékk Erlendur ekki sofið því maðurinn gekk þegar aftur og 

sótti fast að honum svo að hann hafði nálega engan frið, og fór svo tvær nætur eða þrjár að 

reimleikinn óx því meir sem lengur leið og kom Erlendi ekki dúr á auga. 

Í þenna tíma var sá prestur að Felli er Þorvarður hét; hann var Bárðarson, ættaður 

vestan frá Hellnum og haldinn margkunnandi. Réðu menn Erlendi að hann skyldi leita á fund 

Þorvarðar prests og vita ef hann fengi ráðið nokkra bót á meini þessu. Erlendur gerir nú svo 

og ríður inn til Fells og kemur þar sunnudagsmorgun fyrir embætti; er prestur þá í kirkju og 

hefur krosstré í kirkjudyrum svo sem vandi hans var til. Erlendur kveður prest, en hann tekur 

vel kveðju hans og spyr hvað valdi ógleði hans og dapurleik eður hvort hann hafi andvökur 

haft. Erlendur segir honum til vandræða sinna og biður hann að gera nokkuð. Prestur kvað ei 

mundi gott að dvelja ferð hans og lét honum mundi mál að sofna. Því næst gengur hann 

innar að altari og tekur þar út skíðissprota einn milli þils og altaris og selur í hönd Erlendi og 

biður hann ríða sem hvatast út aftur til Barðs og hafa sprota þenna í hendi, en varast að slá 

honum í nokkurn hlut; segir prestur hann muni fast sækja svefn á leiðinni, en ef hann sofni 

muni honum eigi auðið verða að vakna aftur til þessa lífs. En komist hann alla leið aftur að 

Barði þá skuli hann stinga sprotanum niður í leiði þess er hann ásótti og leggjast síðan til 

svefns, og vænti sig að muni hann sofna mega í næði. En meiri von lét hann þess að 

maðurinn myndi eigi með öllu örendur verið hafa þá er Erlendur bar hann undan sjó í fyrstu 

þótt eigi yrði vart við líf hans, og mundi það verið hafa vanhyggja nokkur. Erlendur þakkaði 

presti tillögur sínar og reið síðan út til Barðs og fór svo með öllu sem prestur hafði ráð til 

kennt, og tókst þegar af aðsóknin. En svo sagði Erlendur síðan að það hefði hann næst sér 

tekið að verjast svefni á leiðinni út til Barðs og hefði hann þó riðið slíkt sem af tók. 
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MINNIBREKKA Í FLJÓTUM 

ÁLAGABLETTUR Á MINNI BREKKU 6394  

Huldufólkssaga 

Í túninu á Minnibrekkur í Fljótum er stór steinn, og trúðu menn að í honum byggju álfar. Í 

kringum steininn var dálítill blettur, er aldrei mátti slá. Einu sinni byrjaði maður þar búskap og 

var hann svo laus við alla trú á álfa, að hann kvað allt slíkt hjátrú og hégiljur einar. Hélt hann, 

að eins mætti slá þennan blett í túninu eins og hvern annan, enda vær þessi blettur sígrænn 

og einna best sprottinn af túninu. Lét hann slá blettinn. Nóttina eftir dreymir hann, að kemur 

til hans kona og segir við hann; „Illa gjörðir þú, er þú lést slá túnið mitt, enda skal það ekki 

launalaust.“ Morguninn eftir fannst reiðhelstu bónda dauður í haganum, besta kýrin dauð í 

fjósinu og sex bestu ærnar dauðar í kvíabólinu.  
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FÓÐRUÐ KÝR FYRIR HULDUFÓLK 8355 

Huldufólkssaga 

Á Minnibrekku í Fljótum bjó kona ein; ekki er getið um nafn hennar. Eitt haust var það að 

hana dreymdi að til hennar kom huldukona og bað hana að fóðra fyrir sig kú í vetur. Lofaði 

Minnibrekkukonan þessu, því hún var vel birg af heyi. Það bað huldukonan hana fyrir að 

skipta sér ekkert af kálfburði né mjöltum kýrinnar. Um morguninn er ókunnug kýr komin í 

fjósið og gefur konan henni á hverju máli. Nú sér konan að kýrin býst til burðar og skiptir hún 

sér ekkert af því, en vinnukona ein var þar hnýsin og fór hún út í fjós að vita hvað kúnni liði 

með burðinn. Þegar hún lýkur upp fjósdyrunum koma hildirnar á nasir henni og snýr hún aftur 

við svo búið. Þegar konan kom næsta mál í fjósið sér hún að kýrin er borin og alheil orðin, 

einnig er kálfurinn horfinn. Er nú kýrin þarna um veturinn á fóðri. Heyrði konan oft að verið 

var að mjólka kúna, en engan sá hún. Á sumardagsmorguninn fyrsta var kýrin horfin, en í 

básnum lá kostulegur kvenbúningur og hirti konan hann og átti síðan. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1622 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 26-27. MS: Lbs Allrah. nr. 266.    

 

HÓLAR Í FLJÓTUM 

KRÁKUR VINNUMAÐUR, NÚMERSLAUS 
Kynjasaga 

Litlu fyrir 1800 var á Hólum í Fljótum bóndadóttir sem Guðrún hét. Þar var vinnukona sem ég 

Sigríður Björnsdóttir og vinnumaður sem Krákur hét. Krákur lagðist á hugi við bóndadóttur, 

en hún hafði ógeð á honum. Einu sinni kom Krákur með tvo tilskorna brauðbita og gaf þeim 

Guðrúnu og Sigríði sinn brauðbitann hvor. Ekki er getið um hvað Sigríður gerði við sinn 

brauðbita, en Guðrún fór með sinn brauðbita og gaf hann tík sem þar var á heimilinu. Eftir 
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þetta brá svo við að tíkin varð svo elsk Kráki að hún vildi aldrei við hann skilja og var 

sífelldlega að flaðra upp á hann. Þóktist þá Guðrún sjá með vissu hvað sér hefði verið ætlað. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8816 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 466. MS: Lbs Allrah. nr. 283.   

 

MINNIÞVERÁ 

BARNSVAGGAN Á MINNIÞVERÁ 1055 
Huldufólkssaga 

Kristín sem var á Minniþverá (hér um bil 1830-40) sagði frá því um móður sína sem var 

skyggn að hún hefði verið með ömmu Kristínar á engjum og séð einu sinni konur tvær koma 

ofan úr fjalli og leiða karl á milli sín sem eitthvað bar. Þegar þær komu nær leystu þær 

pjönkuna ofan af karlinum; sá hún þá að það var vagga og breitt með rauðu yfir. Síðan tóku 

þær karlinn og börðu hann utan svo hann fór að smáminnka og var orðinn pattakorn. Þá tóku 

þær hann enn og hnoðuðu unz hann var orðinn eins lítill og vöggubarn. Lögðu þær hann þá í 

vögguna, breiddu rauða klæðið yfir, báru hana svo milli sín og stefndu með allt saman heim 

að bænum. Stúlkan sagði þá móður sinni frá því sem hún hafði séð; en móðir hennar brá 

skjótt við, hljóp heim og varð fyrri en huldukonurnar að barnsvöggu sem hún hafði látið 

standa á hlaðinu. En þegar huldukonurnar sáu það tóku þær barnið sem þær voru með úr 

vöggunni og rassskelltu það, smáhröktu svo og hrintu því á undan sér. Við það stækkaði karl 

þeirra óðum aftur þangað til hann varð eins og hann var upphaflega; hélt hann svo með þeim 

upp í fjall og hurfu þau þar öll. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=55 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. 2 bindi (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1862-

1864), I,  44-45; Jón Árnason,  Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. 6 bindi. Rits. Árni 

Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), I, 44. MS: Lbs 

531,40. 

 

STÓRA ÞVERÁ 

AUSA Á STÓRU ÞVERÁ, NÚMERSLAUS 
Huldufólkssaga 

Nálægt Lambeyrinni gengur djúp hvilft frá ánni upp í túnið á Stóru Þverá; kallast hvilft þessi 

Ausa og er í henni nokkurt graslendi. En á því eru álög þau að ekki má slá hana og eru ýmis 

dæmi tilfærð að það hafi ógæfu ollað. Árið 1825 flutti maður sem Þorsteinn hét, sig með fé 

nokkurt á part af Þverá; sló Ausu. En um veturinn mestallan lá hann veikur og missti þá nær 

því allar skepnur sínar. Var það eignað slætti hans á hvamminum. 

 Árið 1835 fluttist að Þverá bóndi að nafni Jón Guðmundsson, og sló hann þá um 

sumarið lítinn part af Ausu og sagðist ekki hirða um neina álfahvamma. En ekki bar hjá 

honum á slysum neinum öðrum en þeim að svartblesótt kýr sem hann átti var margt einstakt 
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mál um veturinn alveg mjólkurlaus, en á öðrum málum mjólkaði hún eðlilega, Þetta var 

eignað slættinum. Síðan hefur Ausa ekki verið slegin. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=8860 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 488. MS: Lbs Allrah. nr. 268.   

 

TRÖLLIN Í POTTI 8589 
Óvættasaga 

Á Stóru Þverá í Fljótum var til forna kirkja eins og enn sjást merki til. Það var eitt haust einn 

fagran veðurdag að heimafólkið þar var til altaris. Eftir messu bað bóndi einhvern að fara að 

smala, því sér sýndist korg draga í loftið. Enginn fékkst til þess nema vinnukona ein; hún fór 

af stað að smala. En þegar hún var komin þangað sem stöðvar kindanna voru, í afdal til 

hægri handar sem Pottur heitir, heyrir hún að sagt er í klettinum; „Þar fer ein; eigum við að 

taka hana?“ „Nei, látum hana fara; hún er kámug um kjaftinn.“ Er svarað. Stúlkan beið ekki 

boðanna, en flýtti sér heim með féð. Bóndi setti það inn. En um nóttina gerði slíkan snjó að 

helming fjár fennti í Fljótum. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1861 

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 233. MS: Lbs Allrah. nr.177. 

 

BLÓTALTARI 5199  

Kynjasaga 

Í djúpum hvammi sem Lambeyri heitir, niður við ána á Stóru-Þverá í F ljótum, stendur stór 

steinn hér um fimm álna hár, fram úr brekkunum. Við hann er hlaðinn ferkantaður stallur lítill 

eða gerði, hérum tvær álnir á hvernveg. Þegar ég kom að Þverá 1835 var mér sagt að þetta 

væri blótaltari frá þeim tíma þegar kristni kom á Ísland og launblót voru leyfð. Engin rannsókn 

ætla ég hafi verið gerð um þetta. 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), IV, 116. MS: Lbs Allrah. nr. 267. 

 

SKEIÐ Í FLJÓTUM 

BJARNI FRÁ NOLLI, 6679  

Óvættasaga 

Bjarni hét maður Sveinsson, ættaður frá Nolli við Eyjafjörð. Hann þótti forn í skapi og 

margkunnugur. Bjarni staðfestist i Skagafirði og bjó að Tunguhálsi. Eitt sinn stóð Bjarni að fé 

sínu í dimmu hríðarveðri, en rofaði nokkuð til, er á leið daginn. Þá sá Bjarni mannsmynd eina 
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fara allhvatlega um héraðið, og kom hún allnærri honum. Bjarni þóttist sjá, að ófarnaður 

þessi ætti brýnt erindi. Samt gekk hann í veg fyrir hann, orti á hann orði, en óvætturin svaraði 

engu. Bjarni spurði hana enn, hvaðan hún kæmi og hvert hún ætlaði, en hún kvaðst vera úr 

Fljótum og ætla suður í Hreppa. Bjarni spurði, hverra erinda hún færi. Hún kvaðst ætla að 

drepa mann. Bjarni sagði, að hún tækist mikið á hendur að leggja suður fjöll í vondu veðri, og 

skipaði henni að fara aftur norður í Fljót og drepa þann, er hefði sent hana. Við þessi orð 

sneri draugurinn aftur óðfluga gegn hríðinni, en Bjarni frétti seinna, að bóndi að Skeiði í 

Fljótum hefði orðið bráðkvaddur, og höfðu menn fyrir satt, að hann hefði sent draug þennan. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=7581 

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur. 4 bindi. 3. útgáfa.  Þorsteinn M. Jónsson bjó 

til prentunar. (Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1978-1980), I 366. 

 

HVAMMUR Í FLJÓTUM 

HULDUFÉ Í HVAMMI 8320 
Huldufólkssaga 

Kringum og eftir árið 1800 bjó í Hvammi í Fljótum bóndi sem Þorvaldur hét og var Gíslason. 

Eitt sinn á búskaparárum hans hvarf honum ein ær grákollótt um brundtíðina og vantaði hana 

í hálfann mánuð. Kom hún þá sjálfkrafa í féð aftur og varð aldrei blæsma þar um veturinn. 

Eitt sinn um sauðburðartímann um vorið gekk Þorvaldur þar ofan fyrir völlinn að hyggja að 

kindum. Var þá ær þessi þar hjá Geirshúsinu, sem kallað er, að bera og var lambið hennar 

alla vega litt, blátt, grænt, rautt og gult og með fleiri litum. Þorvaldi þókti þetta undarlegt ót 

stóð yfir ánni meðan hún var að bera. Síðan gekk hann heim að fá kvenmann til að mjólka 

ána, en þegar þau komu ofan eftir var lambið horfið. Gekk Þorvaldur þá úr öllum skugga um 

það sem hann hafði grunað að ærin hefði verið hjá huldufólksfé um veturinn þegar hún hvarf,  

og fengið hulduhrút. 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 13. MS: Lbs Allrah. nr. 175,176.    

 

GUÐRÍÐUR Í HVAMMI OG ÁLFKONAN 8350 
Huldufólkssaga 

Kringum 1760 – 80 bjó lengi í Hvammi Í Fljótum Gísli faðir Þorvaldar. Kona Gísla hét 

Guðríður. Það var einu sinni snemma vetrar að Guðríði dreymir að til hennar kemur ókunnug 

kona og biður hana að hjálpa sér á hverju kvöldi um nýmjólk í merkurkönnu og setja hana á 

vissan stað í eldhúsinu. Gerði Guðríður þetta allan veturinn og var á hverjum morgni horfin 

mjólkin úr könnunni. En þegar hún á sumardagsmorguninn fyrsta ætlar að taka könnuna þá 

liggur þar rósuð samfella með stórum laufa silfurhnappi í. Átti Guðríður þessa samfellu alla 

ævi síðan. 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 24. MS: Lbs Allrah. nr. 253.    

 

GAUTSSTAÐIR OG ÞORGAUTSSTAÐIR 

GAUTUR OG ÞORGAUTUR 5197  

Kynjasaga 

Knappsstaðasókn í Fljótum er nú almennt kölluð Stífla. En í Landnámu merkir nafnið Stífla 

hóla þá er skilja sókn þessa frá neðri parti Austurfljóta. Neðsti bær í Stífilu vestanverðri er 

Gautastaðir. Skammt þar fyrir framan eru Þorgautsstaðir. Draga bæir þessir nafn af bræðrum 

tveim, Gauti og Þorgautí, er þá byggðu fyrstir manna. Er ekki ólíklegt að bræður þessir hafi 

komið með Nafar-Helga, með því bæir þessir eru fremstir í landnámi hans, austan Barðs, og 

þeir einu á því svæði sem draga nafn sitt af mannsheiti. Upp í fjallinu milli bæjanna er 

dalverpi lítið sem nú heitir Heljardalur, og á dalnum vatn eitt lítið. 

 Sagt er að Gautur og Þorgautur hafi deilt út af silungsveiði sem þá var mikil í vatninu 

með því Þorgautur þóktist eiga hana alla einn. Lauk þeim deilum svo að þeir flugust á við 

vatnið og fórust báðir í vatninu. Hvarf þá allur silungur úr vatninu og hefur aldrei nokkur 

branda komið þar síðan. En um þá bræður er það að segja að sálir þeirra urðu að 

grámórauðum fuglum sem alltaf eru á vatninu og verða þar líklega til dómadags. Fuglar 

þessir sjást helzt í þoku eða undan illviðrum; sjaldan eða aldrei sér þá nema einn í einu. 

Engrar annarar skepnu verður nokkurn tíma vart i þessu vatni né á, nema hvað sagt er 

nykurinn haldi þar til annaðhvort ár. - Lík þeirra bræðra rak upp norðanvert við vatnið og sjást 

dys þeirra þar að sögn kunnugra manna enn í dag. - Ekki er ólíklegt að dalverpið dragi nafn 

sitt af atburði þessum. 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), IV, 116-117. MS: Lbs Allrah. nr. 

181. 

 

TUNGUDALUR 

KÓNGSHÖLL Á TUNGUDAL 8430 
Huldufólkssaga 

Á Stíflu í Fljótum er stór afdalur óbyggður sem heitir Tungudalur. Má ganga hann úr Stíflu inn 

í Unudal á Höfðaströnd. Nálægt vatninu á Tungudal er klöpp mikil eða borg sem heitir 

Kóngshöll; halda menn að hún sé höfuðból huldufólks í Tungudal. Hér um bil árið 1836 

heyrði ég í Fljótum sögu eina sem ég er nú búinn að mestu að gleyma, en aðalatriðin voru 

þessu:  

 Kona hét Þóra: hún gekk ekki fyrir svo löngu fram Tungudal og ætlaði inn í Unudal. 

Þetta var um kvöldtíma í hjarni og tunglsljósi. Segir ekki af ferð hennar fyrr en hún kemur 

nálægt Kóngshöllinni; þá sá hún mikla höll og skrautlega. Sá hún þar inni fjölda fólks, alla 

skrautbúna, sem voru að dansleikum og fóru að bjóða henni í dansinn, og gat hún varla af 
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sér staðist freistni þessa, „en henni vildi það til allrar guðslukku að hún hafði með sér 

alsporaðan hund;“ hvort um lit hans er getið man ég ekki; annars hefði víst huldufólkið hyllað 

hana inn í höllina, en hundurinn varnaði því. En langa stund stóð hún eins og agndofa og 

horfði á dansinn. Loksins seint og síðarmeir hafði hún sig burt og komst um nóttina heim að 

Tungu með hundinum sínum. 
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 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. 6 bindi. Rits. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson. (Reykjavík: Þjóðsaga, 1954-1961), III, 80-81. MS: Lbs Allrah. nr. 317.   

 

ÞRASTARSTAÐIR 

ÞÓRÐUR Á ÞRASTARSTÖÐUM 1009 
Huldufólkssaga 

Þórður hét maður. Hann bjó á Þrastarstöðum á Höfðaströnd í Skagafirði. Hann þótti nokkuð 

undarlegur í skapi. Það var einn vetur, að hann fór að heiman, og ætlaði í kaupstað, en drífa 

var svo mikið, að mönnum þótti ratandi. Hann bar vörupoka og gengur nú ofan mýrar, því 

ekki er langt þaðan í Hofsós. Þegar hann er skammt kominn, villist hann, heldur þó áfram til 

kvölds, þá þykist hann sjá búðir svo háar, að furðu gegndi. Gengur hann þangað, er þar ljós í 

gluggum. Hann gengur að einum, sér þar fólk inni og heyrir hljóðfærasöng og sér dansað. 

Hann gengur nú að dyrum og klappar upp á. Strax kemur fram í dyrnar maður í frakka og 

spyr, hvað hann vilji. Þórður sagði sem var um villu sína og kveðst vilja fá sér húsaskjól, ef 

þess væri kostur. Hinn kvað það til reiðu, “og fylg þú mér inn með vörupoka þinn. Skal ég á 

morgun versla við þig, og mun þér ekki verra þykja en í Hofsós.” Þórður trúði varla sjálfum 

sér, og hélt hann sig væri að dreyma. Nú leiðir frakkamaðurinn Þórð í stofu, þó hann væri 

ekki tígulega búinn. Var þar margt fólk, kona, börn og hjú. Var það allt skrautlega búið, sat 

við söng og gleði. Frakkamaðurinn eða húsráðandinn mælti til konu sinnar lágt, en þó svo 

Þórður heyrði: “Hér er kominn maður, lúinn og villtur, og þarf hressingar við. Gjörðu honum 

eitthvað gott, heillin mín.” Hún kvað hann bágt eiga, stóð upp brátt og kemur með flösku og 

staup tvö, skenkir á, drekkur annað sjálfur en biður Þórð að drekka hitt. Hann gjörir það. 

Þykist hann ei smakkað hafa jafngott vín á ævi sinni. Þar var skemmtan hin mesta, og 

leiddist Þórði ekki, en kynlegt þótti honum ævintýri sín. Fær hann nú hvert staupið af öðru og 

svaf af um nóttina. Um morguninn fékk hann líka mat og vín enn betra en um kvöldið. Síðan 

gengur húsráðandinn með honum út og býður honum að höndla við sig. Þórður þiggur það. 

Ganga þeir í búðina, er þar alls konar varningur. Þórður leggur inn vörur sínar. Tók 

kaupmaður (réttast nefndur) þær góðum helmingi betur en var vani til í Hofsós. Þórður tók nú 

korn í poka sinn og lérefti og ýmislegt kram, sem hann þurfti. Var það allt með helmingi betra 

verði en hann hafði vanist, og er hann var búinn, gaf kaupmaður honum sjal handa konunni 

og brauð handa börnunum. Sagði, að skyldi njóta þess, að hann hefði hjálpað syni sínum úr 

lífsháska. Þórður hélt það ekki verið hafa. Kaupmaður sagði það þó verið hafa. “Þú varst einu 

sinni staddur undir Þórðarhöfða með fleiri mönnum ungum. Þið láguð eftir byr og ætluðuð 

fram í Drangey. Þeir fóru að leika sér að steinkasti og hæfðu þar í klett, en sólskin var heitt. 

Hafði sonur minn lagst til hvíldar undir klettinn, því hann var lúinn og hafði vakað um nóttina. 

Þú bannaðir mönnunum steinkastið og kvaðst það óþarfagaman. Þeir hættu að vísu, en 

höfðu þig í skimpi fyrir tiktúrur þínar og kváðu þig jafnan undarlegan verið hafa. En hefðir þú 

ekki þetta bannað, mundi þeir hafa drepið son minn.” Að svo mæltu fór Þórður að búa sig af 
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stað. Var þá bjart veður. Kvaddi nú Þórður fólkið allt, en kaupmaður gekk með honum á veg 

og bað hann síðan vel að fara og snýr heim síðan. Þórður heldur nú leiðar sinnar. En er hann 

leit við til kaupstaðarins, sá hann ekkert nema Þórðarhöfðann skammt frá sér. Furðaði hann 

sig mjög og gekk nú heim, fann konu sína, sagði henni frá og sýndi henni varninginn og fær 

henni sjalið. Hún gladdist við allt þetta og þakkaði manni sínum gjöfina. Varningur Þórðar 

gekk víða til sýnis, og hafði slíkur aldrei sést hér á landi og þó víðar væri leitað. Aldrei sá 

Þórður kaupmanninn né nokkuð af því fólki síðar. En af varningnum átti hann til sýnis alla 

sína ævi. 
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SKRÁARGRAS 5049 

Kynjasaga 

Á yngri árum sínum var Gísli í Hvammi í Fljótuml eina nótt um vorið á ferð yfir Lágheiði milli 

Fljóta og Ólafsfjarðar. Með honum var maður sem Guðmundur hét og átti heima á Gili. 

Stöldruðu þeir eitthvað litið við innan til í Heiðarhöllunum; lítur Guðmundur þar niður, bendir á 

gras eitt og segir: „Hvaða fjandi er það líkt skráargrasi að tarna.“ Gísli fór að inna um til hvers 

skráargras væri og sagði Guðmundur honum að hver læsing opnaðist þegar það væri borið 

að skráargatinu. „Það er gaman að reyna það,“ segir Gísli fremur vantrúaður, tekur grasið og 

ber heim að Þrasastöðum, sem er næsti bær við heiðina. Fara þeir þar að skemmudyrum. 

Hún er læst og ber Gísli grasið að skráargatinu; hrökk þá skemman strax opin.Gísli varð 

hálfskelkaður, fleygði grasinu og sagði það skyldi fara bölvað, gerði síðan vart við sig á 

Þrasastöðum og sagði til að skamman væri opin. 
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EYJARNAR 

MÁLMEY 

MÁLMEY DD 
Óvættasaga 

Sú hefir verið trú á bænum Málmey á Skagafirði að engin kona mætti þar lengur ver en í 

nítján ár eða tuttugu af því henni ætti þá að hlekkjast eitthvað á, og helst trú sú enn til þessa 

dag. 

 Þegar sér Hálfdán skólabróðir Sæmundar fróða í Svartaskóla var prestur að Felli í 

Sléttuhlíð bjó bóndi í Málmey er var eiginkvæntur og er hvorki nafngreindur sjálfur né kona 

hans. Einhverju sinni bar svo til að kona bóndans hvarf svo að enginn vissi hvað af henni var,  
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og þókti það með undarlegu móti orðið hafa. Bóndi tók þá til ráðs að hann fer að hitta séra 

Hálfdán, tjáir honum vandræði sín og biður hann ásjár að hann mætti vísari verða hvað um 

konu sína hefði orðið. Séra Hálfdán segir: „Kona þín er niðurkomin hjá þussum í 

Hvanndalabjargi og mun ég freista að sýna þér hana ef þér er forvitni á, en lítil unaðsbót get 

ég þér verði að því.“ Bóndi kvaðst vilja fyrir hvern mun sjá konuna. Lætur þá séra Hálfdán 

söðla hest sinn, hann var apalgrár að lit, og tekur bónda fyrir aftan sig og reiðir hann þannig 

út með Hvanndalabjargi þangað til hann klappar á það á einum stað. Laust bjargið þar upp 

og kom þussinn út með konu bónda. Var hún þá orðin öll orðin helblá á hörundslit þar sem á 

sást nema kross einn hvítur á enni hennar: það sagði Hálfdán að væri skírnarkorssinn. 

Spurði hann þá bónda hvort hann vildi hafa konu sína heim með sér, en bóndi kvað nei við, 

því honum stóð ógn af hversu tröllsleg hún var orðin. Eftir það fóru þeir séra Hálfdán heim 

sömu leið.   

 Að vísu hafa menn nú á dögum ekki sögur af því að konur hafi horfði úr Málmey, en 

skammt er síðan að maður skal hafa flutt þaðan af því að hann óttaðist að konu sinni yrði 

einhver hætta búin ef hún væri þar í tuttugu ár. 
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Málmeyjarkonan 6079 
Óvættasaga 

Svo er frá sagt, að þau ummæli hafi legið á Málmey í Skagafirði, að þar mætti enginn maður 

vera lengur en tuttugu ár. - Einu sinni á dögum Hálfdanar prests bjó þar bóndi sá, er Jón hét. 

Jón hafði reist bú í Málmey og búið þar allan sinn búskap, enda voru nú og liðin þau tuttugu 

ár, er honum var óhætt þar að vera, og hafði enginn orðið til að áræða að vera þar lengur. En 

með því Jón bóndi var einarður maður og lagði lítinn átrúnað á hindurvitni, og þess annars, 

að Málmey var föðurleifð hans og honum hafði liðið þar vel, þá vill hann hvergi fara, og líður 

svo hið tuttugasta og fyrsta ár fram til jóla, að ekkert ber til tíðinda. En á aðfararkvöld jóla 

hverfur konan í Málmey, svo að enginn maður vissi, hvað af henni var orðið. Er hennar þó 

víða leitað. Jóni bónda þykir þetta hið mesta mein og vill fá vissu um, hvernig á hvarfi 

konunnar stendur. Býr hann því ferð sína á fund Hálfdanar prests á Felli, og er hann kemur 

þar, boðar hann prest á fund við sig og segir honum sín vandkvæði. Prestur segir, að hann 

muni að vísu geta sagt, hvað af konunni hafi orðið og hvar hún sé niður komin, en að það sé 

með öllu árangurslaust fyrir hann, því hann muni héðan af engar nytjar hafa af konunni. 

Bóndi spyr, hvort hann muni geta svo til stillt, að hann fái að sjá konuna; "Mun mér verða 

mikið hughægra, ef ég fengi að sjá hana og vita, hvar hún er niðurkomin," segir hann. Prestur 

segir sér þyki mikið fyrir að veita honum þessa bæn, en hann verði að gjöra það fyrir 

þrábeiðni hans, og skuli hann koma að ákveðnum degi, þegar allir eru háttaðir. Fer nú bóndi 

heim aftur og þykir hafa vænkazt sitt ráð. Kemur hann aftur í Fell að ákveðnum tíma, og er 

prestur á fótum og ferðbúinn. Sér bóndi, að grár hestur stendur norðan undir kirkjugarði með 

beizli og reiðtygjum. Prestur gengur að hestinum og stígur á bak og segir bónda að setjast 

upp fyrir aftan sig. "En við því vara ég þig," segir prestur, "að þú talir ekki eitt orð, hvað sem 

fyrir þig ber eða á gengur, því bregðirðu út af þessu, gildir það líf þitt." Prestur heldur nú af 

stað með bónda á baki sínu, og undrar bónda mest, hvað hesturinn fer hratt yfir. Fara þeir 
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hina skemmstu leið fyrir utan Dalatá og Siglunes og stefna á Ólafsfjarðarmúla. Þykir bónda 

nú nóg um, og einhverju sinni er það, að hesturinn eins og kippist við og tekur dýfu mikla, en 

bóndi verður hræddur og rekur upp hljóð. Prestur kallar upp og segir: "Þar skriplaði á skötu, 

og haltu kjafti." Er það að máltæki haft síðan, þegar hestar hrasa eða verður fótaskortur. 

Segir ekki af ferðum framar, fyrr en þeir koma á land norðan undir Ólafsfjarðarmúla. Eru þar 

hamrar geysimiklir og brattir. Prestur stígur af baki og svo bóndi. Gengur prestur að bjarginu 

og dregur upp hjá sér sprota einn lítinn. Honum lýstur hann á bergið, og er lítil stund leið, 

opnast bergið, og koma þar út tvær konur bláklæddar og leiða konu Jóns bónda á milli sín. 

Er hún orðin næsta torkennileg og ólík því, sem hún var áður, þrútin og blá að yfirlit og hin 

tröllslegasta. Krossmark var í enni konunnar með réttum holdslit. Sagði svo Hálfdan prestur 

aftur seinna, er hann var að spurður, að það væri skírnarkrossinn, og að það eitt merki hefði 

hún haft hinnar fyrri tilveru sinnar. Þegar konan er komin út úr berginu, talar hún til bónda 

síns og segir: "Þá ertu kominn Jón, og hvað viltu mér?" Bónda varð orðfátt, og spyr prestur 

hann, hvort hann vilji fá konu sína með sér eða hvort hann vilji nokkuð við hana tala, en 

bóndi neitar því. Vísar þá prestur konunum aftur inn í bjargið og lýkur aftur eftir þeim og bjó 

svo um dyrnar, að engum skyldi framar mein verða að konum þessum. En svo hefur Hálfdan 

prestur frá sagt síðan, að ekki hafi hann troðið upp í rifur allar, því hann hafi aldrei ætlað sér 

að gjöra við því, sem inn fyki, heldur hinu, sem út færi. Er þar síðan kölluð Hálfdanarhurð 

norðan í Ólafsfjarðarmúla, þar sem Hálfdan prestur lauk upp bjarginu. Segja svo sannorðir 

menn, að hún sé rauð að lit og ólík því, sem hitt bergið er, og að með henni séu allmiklar 

gættir, einkum að neðanverðu, sem Hálfdan prestur hefur ekki við gjört.  

Héldu þeir svo aftur hina sömu leið, bóndi og prestur, og komu að Felli fyrir 

fótaferðartíma. Stíga þeir af baki í hinum sama stað og þeir fóru á bak norðan undir 

kirkjugarði, og tekur prestur reiðtygi af Grána. En er hann tekur af honum beizlið, slær hann 

því í lend hans. Gráni kann því illa og slær til prests með afturfæti, en prestur víkur sér 

undan, og kemur höggið í kirkjugarðinn, og kemur í hann skarð eða skot eftir hóf hestsins. Er 

svo sagt, að aldrei tolli í þessu skarði síðan, hverra bragða sem í hefur verið leitað með að 

hlaða upp í. Það er og sagt, að engum hafi orðið meint í Málmey síðan, enda hefur enginn 

árætt að vera þar lengur en tuttugu ár. 
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DRANGEY 

UPPTÖK DRANGEYJAR 8642 
Óvættasaga 

Á fyrri dögum áttu nátttröll tvö heima í Hegranesi; var það karl og kerling; ekki fóru miklar 

sögur af þeim, fyrr en þessi saga gjörðist. Það bar til eitt sinn, að kýr þeirra varð yxna; en 

hvort sem það hefur verið af því, að þau áttu eigi öðrum á að skipa, eða af hinu, að þau trúðu 

sjálfum sér best, fóru þau og leiddu sjálf kúna, svo að hún skyldi ekki missa tíma. Karlinn 

teymdi hana, en kerling rak á eftir, sem venja er til. Héldu þau svo með kúna út Hegranes og 

út á Skagafjörð góðan kipp. 

http://knitbird.com/sagnagrunnur/#story=1349


241 

 

Þegar þau áttu enn eftir býsna spotta til þess að hálfna fjörðinn, sáu þau, að dagur 

ljómaði austan megin fjarðarins í fjallaskörðum og yfir fjallabrúnum. En með því það er bráður 

bani nátttrölla, ef þau dagar uppi, varð þeim dagsbirtan að fjörlesti, svo þau urðu sitt að 

hvorum steindranga, og eru það nú drangar þeir, sem standa annar fyrir utan Drangey, og er 

það karlinn, en hinn fyrir innan eyna, og er það kerlingin; draga drangar þessir af því nafn og 

heita enn í dag Karl og Kerling; en úr kúnni varð eyjan sjálf, og þótt þess sé ekki getið, að 

kýrin hafi verið búin að taka við fangi í för karls og kerlingar, hefur hún þó einatt orðið 

Skagfirðingum arðsöm vorbæra, sem fyrr er sagt. 
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DRANGEY, NÚMERSLAUS 
Kynjasaga 

Um Drangey hefir gengið sú trú er nú skal segja; Hver formaður er fer úr Málmey til vertíðar í 

Drangey skal hið fyrsta sinn er hann fer þangað vor hvert sækja steina þrjá inn til 

Þórðarhöfða og flytja með sér til Drangeyjar og kasta þeim þar upp; en sá formaður er út af 

bregður tekur það víti að annaðtveggja berst honum á eða skipsögn hans eður hann hverfur 

inn í Þórðarhöfða. 

 Sá hefir verið forn siður við Drangey er sumir menn fylgja enn, að hver skipsögn er 

þangað rær vertíð heilsar henni þannig bæði við vertíðarbyrjun og við hverja ferð sem í land 

er farið; „Heil og happadrjúg Drangey mín og allir þínir fylgjarar.“ Þessa sömu kveðjur eru 

einnig endurteknar við Kerlinguna. 
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VÍGÐ DRANGEY 1139 
Kynjasaga 

Áður en Grettir kom í Drangey, var hún almenningur en eftir það hann var drepinn (1030 hér 

um bil), komst hún undir biskupsstólinn á Hólum í Hjaltadal, og höfðu því Hólabiskupar mest 

umráð yfir eynni og mestar nytjar af fugli og fiskiafla. 

En ekki var fuglatekjan annmarkalaus í þá daga, því Drangey lítur út eins og 

sæbrattur klettur úr sjónum á allar hliðar, hvar sem á er litið. Framan af, meðan hér á landi 

voru fullhugar og ötulir aflamenn, sigu þeir mjög í bergið og sáust lítt fyrir, enda var þá 

fuglatekjan ólíkt meiri en nú, og urðu tíðum að því ógurlegir mannskaðar og slys; fórust menn 

úr vöðum og sigum, sprungu á niðurfallinu, lentu á klettum, svo hvert bein mölbrotnaði. 

Þess þóttust menn og brátt vísir verða, að jafnt fórust þeir úr berginu, sem góðar festar 

höfðu, og hinir, sem lakari vaði höfðu, og þótti það ekki einleikið; voru festar þeirra 

þverkubbaðar sundur, er upp voru dregnar, eins og þær væru annaðhvort höggnar sundur 

með exi eða skornar með öðru eggjárni, og ekki var trútt um, að mönnum heyrðist ekki högg í 

berginu, rétt áður en menn fórust úr festum og í því festarnar fóru í sundur. 
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Lagðist því það orð á, að þeir einir mundu í berginu búa, sem ekki vildu, að 

landsmenn drægju allan afla úr höndum þeim, og þóttust eiga eyjargagnið eins vel og 

aðskotadýrin. Við manntjóni þessu vannst engin líkn langan tíma, og var svo komið, að menn 

voru heldur farnir að heykjast á að fara eins almennt til eyjarinnar og fyrst hafði tíðkast sökum 

mannskaða þeirra, er þar urðu. 

Leið svo þar til Guðmundur góði Arason varð biskup á Hólum. Guðmundur biskup var, 

sem kunnugt er af sögu hans, nytsemdarmaður mikill með yfirsöngvum og vígslum og vann 

með því löndum sínum löngum líkn og bót margra meina og réð af margar illar vættir. 

Guðmundur biskup var góður við snauða menn, og tók hann þá bæði marga heim á staðinn, 

þegar hann sat þar, og hafði jafnan margt af þeim með sér, er hann reið um land. Af þessu 

varð stundum vorsníkja hjá honum á staðnum, og þurfti föng til að fá, hvar sem fást máttu. 

Hann lét menn sína sækja mjög til Drangeyjar á vorum, bæði til fiskifanga og fuglatekju, og 

fór brátt að bera á því, að vættir þeir, er á eynni voru, gengu eins í berhögg við biskupsmenn 

sem aðra, og urðu af því mannskaðar stórir. 

Biskupi er sagt til, hvern mannskaða hann líði við eyna, og ræður hann það þá af, að 

hann fer til eyjarinnar með klerkalýð sinn og vígt vatn. í Uppgönguvík er steinstalli nokkur, 

sem lítur svo út sem hlaðinn væri, og er hann kallaður Gvendaraltari. Þegar biskup steig af 

skipsfjöl, segja menn, að hann hafi sungið messu og haft þenna stalla fyrir altari, en aðrir 

segja, að hann hafi aðeins gjört þar bæn sína. Þeim sið halda menn og enn í dag, að enginn 

fer sá upp á Drangey eða ofan af henni, að hann gjöri ekki bæn sína við stalla þenna. En að 

því búnu fór hann til og vígði eyna og byrjaði nokkuð fyrir norðan Hæringshlaup útsunnanvert 

á eynni, þar sem byrgin eru nú niður undan, og hélt vígslunni fram til hægri handar eða 

andsælis, jafnt uppi sem niðri, og þar meðfram á sjó, sem hann komst ekki undir í fjörunni, og 

svo einnig með því að síga niður í bergið, og fór þannig umhverfis alla eyna með yfirlestrum 

og söngvum og vígðu vatni og klerkar hans með honum. 

Ekki er þess getið, að hann hafi neins staðar orðið neinna meinvætta var, fyrr en hann 

var kominn vestur fyrir norðurhorn eyjarinnar að Uppgönguvík aftur. Þar seig hann í bergið 

sem víðar, og er hann er kominn svo langt niður sem honum þótti hæfilegt, byrjar hann þar 

sem annars staðar vígslu og yfirlestra. En er hann hefur litla stund lesið, kemur loppa ein 

stór, bæði grá og loðin, með rauðri ermi á, út úr berginu og heldur á stórri skálm og biturlegri, 

er hún bregður á festina, sem biskup var í, og tekur hún þegar í sundur tvo þætti festarinnar; 

en það vildi biskupi til lífs, að skálmin beit ekki á þriðja þáttinn, því hann var þaulvígður. 

Í því heyrir biskup rödd úr berginu segja: "Vígðu nú ekki meira, Gvendur biskup; einhvers 

staðar verða vondir að vera." 

Lét biskup þá taka upp festina og sjálfan sig í og sagðist ekki mundi vígja það, sem 

eftir var bergsins þaðan til Byrgisvíkur, en kvaðst ætla, að allt, sem þá var vígt, mundi hvorki 

verða sínum mönnum né öðrum að meini þaðan af; og hefur það þótt rætast til þessa. 

Kafli sá, sem Guðmundur biskup skildi við óvígðan af berginu, er óvígður enn í dag, og heitir 

hann síðan Heiðnaberg, og segja menn, að þar sé fuglinn langmestur í öllu Drangeyjarbjargi, 

og er sú trú enn á, að menn síga trautt í Heiðnaberg. 

Það beit snemma illa á landvættir, að Guðmundur biskup mundi verða þeim þungur í 

skauti. Eftir það Brandur biskup Sæmundsson dó (1201), var tröllkona stödd á Fljótahorni 

fyrir norðan; hún kallaði til annarrar tröllkonu, sem stóð á Strand'hala, og sagði með 

feginsrómi svo hátt, að heyrðist um öll héruð, er milli liggja: "Nú er Hólabiskupinn dauður." 

En tröllkonan á Strand'hala svaraði: "Sá kemur aftur, sem ekki er betri, og það er hann 

Gvöndur." 
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ÁLFARNIR Í DRANGEY 8523 
Huldufólkssaga 

Einu sinni bjó megandi bóndi að Höfða á Höfðaströnd sem ekki er getið um að hafi átt neitt 

barn með konu sinni, en dreng fóstraði hann upp sem honum þókti mikið vænt um og sem 

þótti vera mjög frábær í uppvexti. Svo bar við aðfangadag jóla þegar téður drengur var á 

fjórtánda ári að sækja átti sauði fram í Drangey er slátra átti til jólanna. Þá fékk drengur það 

innfall að hann biður fóstra sinn óaflátanlega að lofa sér að fara fram í eyjuna að sækja 

sauðina. Bóndi var tregur til, en sagði loksins ef piltarnir leyfðu honum að fara með skipti 

hann sér ekki af því, og síðan lögðu þeir frá landi og tókst ferðin vel, þar til þeir vóru búnir að 

smala féð og taka það er þeim var falið á hendur að velja til slátrunar, báru svo á skip, en 

létust þá hafa gleymt vettlingum upp á eyjunni. Drengur bauðst til að hlaupa upp eftir 

vettlingunum og á meðan héldu þeir frá eyjunni, en skildu piltinn eftir er sá á eftir þeim með 

tárin í augunum, en þegar hann sá þeir voru komnir svo sem miðja vega milli lands og eyjar 

brast í stórhríð svo hann missti sjónar á þeim og taldi þá frá, og sjálfur bjóst hann við að 

deyja þarna úr hungri og kulda. Þegar hann var búinn að horfa sér til leiðinda á hvernin ein 

holskeflan eftir aðra sprungu á skerjunum án afláts svo hann þóttist ekki vel kominn þar sem 

svo er lítið undirlendi, og forðaði sér því upp á eyjuna að leita sér að skýli hvar hann gæti 

borist fyrir; var afar mikið frost og snæfok; varð honum reikað þangað sem fyrir honum varð 

skáli eða kofi sem byggður hafði verið handa fé til skjóls í kafaldshríðum. Gekk hann þar inn 

og sópaði saman hálmi og fól sig þar og hlúaði að sér sem honum var mögulegt. En þegar 

dagsett var heyrir hann hark mikið úti hjá skálanum; þar næst heyrist honum ganga ekki 

allfáir menn inn í skálann og heyrir hann að sett eru niður borð og fæða á borin og svo er 

tekið til snæðings og drykkju. Dettur honum til hugar að sé þetta gott og örlátt fólk kunni það 

að sjá á sér aumur og snara til sín bita ef hann láti vita af sér, svífur því hastarlega á fætur; 

sér hann þá alslags fæðu á borð borna og fólk á öllum aldri, neyttu þess sem framreitt var. 

En þegar það sér dreng drífur það allt út og skildi eftir allt sem á borðunum var, vín og vistir, 

og sá öngvan mann framar. Tók þá piltur til matar og hafði nógan forða þangað til á nýársdag 

og kom aldrei út úr kofanum þann tíma. 

Nú víkur sögunni til þeirra sem sauðina sóktu að þeir náðu með naumindum landi, en 

heimilisfólkið saknaði drengs ekki fyr en á jóladagsmorguninn að átti að fara að syngja. Spyr 

bóndi hvert drengur atli ekki að syngja með sér eins og hann sé vanur. Þá er eins og þeir 

vakni af svefni sem skildu drenginn eftir, og kváðust hafa gleymt honum því hann hefði ekki 

verið nærstaddur þegar þeir hefðu látið frá eyjunni. Bónda bregður illa við og veitir þeim 

átölur, en hér varð við að sitja. Hríðina birti ekki fyrri en á nýársdag. Þá réðist bóndi fram í 

eyjuna og sér hvergi neinn mannsferil svo hann telur sjálfsagt fósturson sinn frá, reikaði þó 

þangað sem kofinn stóð. Þá heyrir drengur (sem nú var að taka sér bita af því er honum 

fénaðist á jólanóttina) málróm fóstra síns og tekur silfurstaup og gengur út að fagna kallinum 

og sýnir honum staupið, og fagnar kallinn fóstursyni sínum innilega og þykist hann úr helju 

heimt hafa. Segir drengur þá upp alla söguna. Síðan fara þeir inn í skálann, en gripu nú í 

tómt því þá var allt horfið svo þeir héldu ekki eftir nema silfurstaupi því er drengurinn hélt á 

þegar hann heyrði mannamálið og gekk út. 
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SJÓORMUR 7010  
Óvættasaga 

Pétur nokkur Eyjólfsson var einu sinni á sjó við Drangey og dró þorsk á miði því, sem kallast 

Pallur fyrir vestan eyna. Hann var þá ungur að aldri. Þegar Pétur afgoggaði fiskinn, sem 

kallað er, hraut ljósblár ormur á stærð við litlafingur af höfði fisksins og ofan í skipið; sökk 

hann þegar í gegnum borðið, þar sem hann kom á, svo að gat var eftir, og bunaði þá sjórinn 

inn. Hásetar skáru höfuðið af fiskinum og fleygðu því útbyrðis, því að svartblár blettur var á 

því, þar sem ormurinn hafði legið. 
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