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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um sögukort sem staðsetur draugasögur og sagnir á sögufræga 

staðnum Skálholti í Biskupstungum. Markmið útgáfunnar er að gera gestum staðarins 

kleift að upplifa Skálholt á öðruvísi hátt en áður. Þannig geta handhafar sögukortsins 

gengið um staðinn og fræðst um sögurnar á þeim stöðum sem sagt er að þær hafi átt sér 

stað.  

Fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar um þjóðsögur og sagnir almennt út frá þjóðfræðilegu 

sjónarhorni. Sögukortið er síðan sett í samhengi við menningararf og menningartengda 

ferðaþjónustu sem hefur verið í talsverðri sókn á landinu undanfarin ár. Í seinni hluta 

ritgerðarinnar er síðan greint frá gerð og uppsetningu sögukortsins út frá hönnunarlegu 

sjónarhorni. Sögukortið er enn í vinnslu og því er sagt frá útgáfuferlinu og 

hugmyndavinnunni hingað til. Uppdráttur að hönnun prentgripsins fylgir með í viðauka.  
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Inngangur 

Þjóðsögur og sagnir hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda. Áður fyrr bárust þær 

munnlega á milli manna en með tilkomu ritaðs mál voru þær festar á blað og hafa 

varðveist þannig. Ný tækni og tækniframfarir leiddu til þess að margar slíkar sagnir og 

sögur urðu aðgengilegar í tölvutæku formi á vefsíðum, öppum og öðru slíku1. Enn eru 

þó sagnir sem hafa eingöngu varðveist í munnlegri geymd. Íslendingar búa yfir ríkum 

þjóðsagnaarfi sem er gamalgróinn í menningu okkar. Landslagið hefur haft áhrif á 

sagnirnar sem hafa um leið fest sig í sessi svo sem glögglega má sjá í örnefnum, 

staðarheitum og náttúrufyrirbrigðum um allt land.    

Nokkrir staðir á landinu eiga sér ríkari sögu en aðrir og er Skálholt einn þeirra. 

Skálholt var höfuðstaður landsins í nokkrar aldir og biskupsstóll. Þegar ríkidæmi 

staðarins stóð sem hæst bjó þar fjöldinn allur af fólki og eru margskonar þjóðsögur og 

sagnir varðveittar frá þeim tíma. Þær sem finnast á prenti eru flestar úr þjóðsagnasafni 

Jóns Árnasonar og öðrum sambærilegum prentverkum.  

Þegar kom að því að ákveða hvert efni meistararitgerðarinnar yrði fyrir Hagnýta 

ritstjórn og útgáfu, langaði mig að nýta BA-námið mitt í þjóðfræði og gera Skálholt að 

viðfangsefni mínu. Ég er fædd og uppalin í næsta nágrenni Skálholts í Biskupstungum. 

Ég starfaði sem kirkjuvörður í Skálholtskirkju og einnig sem hótelstarfsmaður í 

Skálholtsskóla í nokkur sumur. Andrúmsloftið á staðnum er þrungið orku og ber með 

sér aldalanga sögu staðarins.  Ég hef þó sjálf aldrei upplifað draugagang né annað slíkt 

en veit samt til þess að einstaklingar sem eru næmari en ég, hafa fundið fyrir einhverju 

ekki þessa heims á svæðinu eða lent þar í óútskýrðum atvikum.  

Niðurstaðan varð því þjóðfræðilegt útgáfuverkefni þar sem ég safna sögum og 

sögnum af draugum og yfirnáttúrulegum atburðum í Skálholti, staðset og set saman í 

gönguleiðarkort. Gestir geta þá gengið með það um staðinn og upplifað hann í nýju og 

spennandi ljósi. Með þessu sögukorti öðlast gömlu sögurnar nýtt líf og nýjar sögur, sem 

annars myndu mögulega falla í gleymskunnar dá, verða aðgengilegar. Einnig gæti slíkur 

sagnaflokkur vakið áhuga fólks og verið viðbót við aðrar sögulegar staðreyndir. Þegar 

fólk gengur eftir sögukortinu fræðist það og fær um leið tækifæri til að upplifa þennan 

sögulega stað út frá öðruvísi sjónarhorni. 

                                                 
1Sbr. www.sagnagrunnur.is og appið Lifandi landslag. 
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Í þessari ritgerð mun ég segja frá gerð sögukortsins, sögusöfnuninni og hönnun 

kortsins. Fyrsti kafli fjallar um þjóðsögur og sagnir almennt og sagnirnar sem safnað 

var fyrir sögukortið. Í öðrum kafla set ég sagnirnar í samhengi við menningararf og 

ferðamennsku. Þriðji kafli fjallar síðan um gerð sögukortsins út frá hönnunarlegu 

sjónarhorni og samstarf við hönnuð. Að lokum tek ég efni ritgerðarinnar saman í 

lokaorðum. Ritgerðinni fylgir svo viðauki þar sem finna má allar sögurnar sem ég hef 

safnað hingað til og uppdrátt af kortinu.  

 

Sagnasöfnun og aðlögun 

Sögukortið mun samanstanda af þjóðsögum og sögnum úr fortíð og samtíð. Því er rétt 

að skýra örlítið frá þjóðsagnasöfnun hér á landi og skilgreiningum á hugtökunum 

tveimur, þjóðsaga og sögn. Í framhaldinu verður síðan fjallað um mína eigin 

sögusöfnun og sýnd verða dæmi um hvernig sagnirnar verða aðlagaðar og styttar með 

tilliti til væntanlegra lesenda.  

1.1. Þjóðsögur og sagnir 

Þjóðfræði sem vísindagrein má rekja til þess þegar Jacob og Wilhelm Grimm gáfu út 

sitt fyrsta þjóðsagnarsafn við upphaf 19. aldar. Þeir bræður þróuðu jafnframt vísindaleg 

vinnubrögð við söfnun þjóðfræðaefnis og urðu öðrum fræðimönnum fyrirmynd (Jón 

Hnefill Aðalsteinsson, 1989: 236). Þegar boðskapur Grimmbræðra barst hingað til 

lands fóru íslenskir fræðimenn að sýna þjóðsögum hér á landi áhuga. Hundrað árum 

fyrr hafði Árni Magnússon samt sem áður safnað íslensku þjóðfræðaefni á 17. öld á 

sambærilegan hátt og Grimmbræður. Því má þakka honum hve mörg forn handrit hafa 

varðveist. Eitt merkasta þjóðsagnasafn á 19. öld hér á landi var þó þjóðsagnasafn Jóns 

Árnasonar og Magnúsar Grímssonar, Íslenskar þjóðsögur og æfintýri sem kom fyrst út 

í Leipzig á árunum 1862-1864 (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1989: 237-239).  

Fleiri þjóðsagnasöfn fylgdu í kjölfarið og kepptust þá fræðimenn hér á landi sem 

erlendis, við að flokka og skilgreina mismunandi tegundir af þjóðfræðaefni enda um 

vítt svið að ræða. Þekktur eftirmaður Jóns Árnasonar, þjóðsagnaritarinn Sigfús 

Sigfússon, setti þær sögur sem hann safnaði í tvo flokka. Annars vegar flokkinn 

„Almúga- eða alþýðusögur“ þar sem finna mátti sagnir af sönnum viðburðum og 

nafnkenndum einstaklingum og hins vegar flokkinn „Þjóðsögur“ sem sögur af 

yfirnáttúrulegum toga féllu undir (Sigfús Sigfússon, 1982: xxvii). Í Bandaríkjunum 
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kom prófessorinn Stith Thompson fram með þá kenningu að hugtakið þjóðsaga (e. 

folktale) væri regnhlífarhugtak yfir þjóðfræðaefni sem berst manna á milli í 

munnmælum. Þar undir væru ævintýri (e. wonder tales/fairy tales) andstæða við sagnir 

því hið fyrrnefnda væri furðusögur en hið síðarnefnda byggt á sannindum. Þannig væri 

greinilegur munur á hugtökunum þjóðsaga og sögn (Thompson, 1963: 21). Sænski 

þjóðsagnafræðingurinn Carl Wilhelm von Sydow skilgreindi hugtakið sögn (s. sagn) á 

þann hátt að sögn er þurr og stutt frásögn um menn og staði þar sem raunverulegir 

atburðir hafa átt sér stað. Hugtakið þjóðsaga (s. folksaga) skilgreindi hann á hinn bóginn 

sem lifandi frásögn þar sem skemmtanagildið skiptir meira máli en sannindin (von 

Sydow, 1978: 58). Þjóðfræðingurinn Jón Hnefill Aðalsteinsson kom fram með ítarlegri 

skilgreiningar á hlutverkum sagna í greininni „Þjóðsögur og sagnir“ í bókinni Íslensk 

þjóðmenning VI: Munnmenntir og bókmenning: 

Sögnum er haldið til haga sem fróðleik og skemmtiefni, þær geta gegnt 

uppeldishlutverki, og verið sagðar til eftirbreytni eða sem víti til varnaðar. 

Sagnir geta einnig verið settar fram í skýringarskyni, til að varpa ljósi á tilurð 

eða tilkomu einhvers fyrirbæris eða þá að staðfesta það sem fyrir hendi er, svo 

sem trúarhugmyndir eða kenningar (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1989: 233).  

Það má því sjá að hlutverk sagna er margvíslegt og mætti segja að það sé fjölbreyttara 

en hlutverk þjóðsagna.  

Draugasögur eru flokkaðar undir sagnir í flestum þjóðsagnasöfnum og ef þær 

eru skoðaðar út frá þessu samhengi má sjá að þær passa vel inn í skilgreiningu Jóns 

Hnefils. Sagnir sem hafa drauga og annað sambærilegt að viðfangsefni eru 

skemmtiefni, þær leiðbeina fólki hvaða staði ber að forðast og geta einnig varpað ljósi 

á atburði eða fyrirbæri sem vísindin eiga erfitt með að útskýra. En ef sögnin á að virka 

sem slík þarf hún að búa yfir trúverðugleika (Svanhvít Tryggvadóttir, 2015: 10). 

Þjóðfræðingurinn Terry Gunnell segir í formála greinasafnsins Legends and Landscape 

að sagnir eru sagðar innan þess rýmis eða svæði sem þær vísa beint til, óháð stærð 

rýmisins eða svæðisins. Sagnirnar flakka manna á milli, varðveitast, vísa til staða eða 

fólks og hafa þannig áhrif á skilning fólks á umhverfinu sem þær tilheyra (Gunnell, 

2008: 14).   

 

1.2. Sagnasöfnun 

Frá því Grimmbræður ruddu brautina fyrir söfnun þjóðfræðaefnis á sínum tíma, hafa 

þjóðfræðingar farið í svokallaðar vettvangsferðir (e. fieldwork) til að kynna sér það 
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þjóðfræðiefni sem þeir safna til að skilja það betur. Stundum uppgötva þeir efnið utan 

þessara vettvangsferða og þá óundirbúið. Þá er mikilvægt að vera vel vakandi og taka 

eftir þegar það gerist. Á öðrum tímum hefur viðtal eða þátttaka verið ákveðin fyrirfram 

(Sims og Stephens, 2005: 202). Þegar sögnum fyrir sögukortið var safnað fór ég og hitti 

einstaklinga sem sögðu mér sagnir. Einnig safnaði ég sögnum og þjóðsögum sem voru 

nú þegar til á prenti. Jafnframt bættist í sagnabankann þegar annað fólk hóf að segja 

mér sínar sagnir í óspurðum fréttum þegar ég sagði því frá verkefninu. 

Upphaf sagnasöfnunarinnar hófst í apríl 2016. Þá auglýsti ég eftir hverskyns 

sögum á Facebook með kynningu á verkefninu og bað fólk um að hafa samband við 

mig ef það vissi um eða þekkti sjálft einhverjar sögur. Þar fékk ég nokkrar ábendingar 

um við hverja ég gæti talað sem bætti þá við listann minn af fólki sem ég hafði hugsað 

mér að hafa samband við. Fjöldi fólks deildi færslunni og hún fékk nokkuð mikla 

athygli. Ég deildi henni einnig inn á hópa sem tengjast sveitinni en fékk harla lítil 

viðbrögð önnur en aukna athygli á verkefninu, en engar sögur. Það segir mér að fólk 

flettir hratt í gegnum Facebook, kannski hafa einhverjir ætlað að hafa samband seinna 

en gleymt því síðan. Ég ákvað því að fara á stúfana og spjalla við fólk augliti til auglitis 

til að safna sögunum.  

Í framhaldinu hafði ég samband við Bjarna Harðarson, sagnfræðing og 

sagnamann með meiru, sem ólst upp í Laugarási sem er í nágrenni Skálholts og er hann 

fróður um staðinn. Hann gaf meðal annars út bókina Landið, fólkið og þjóðtrúin árið 

2001.  Í henni má finna allskonar þjóðsögur úr uppsveitum Árnessýslu, m.a. sögur og 

sagnir sem hann safnaði í Skálholti. Ég bar undir hann hugmynd mína að verkefninu, 

sem honum leist vel á og kvaðst viss um að mig mundi ekki skorta efni til að vinna 

með. Hann bauðst til að ganga með mér um hlöðin í Skálholti og ræða sögur sem hann 

þekkti og aðstoða mig við að staðsetja þær. Ég þáði boð hans með þökkum og úr varð 

að við gengum tvö kvöld um svæðið ásamt öðru fólki. Fyrra kvöldið slóst hópur fólks 

úr sveitinni með okkur í för og við gengum gamla þjóðleið frá Skálholti yfir í 

Hrosshaga, sem er sveitabær í nokkurra kílómetra fjarlægð til norðurs frá staðnum. 

Síðara kvöldið héldum við okkur við Skálholtssvæðið og fórum niður að Hvítá sem 

rennur þar rétt hjá. Þá voru bandarískar háskólastelpur með í för sem voru mjög 

áhugasamar. Áhugi þeirra og Bjarna hvatti mig til að halda áfram með verkefnið á 

þessari braut.   
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1.3. Frásagnarstíll sagnanna 

Sögurnar sem ég hef safnað eru af ýmsum stærðum og gerðum. Í kortinu munu vera 

15–20 sögur samtals en fjöldi þeirra ræðst af því hvernig textinn kemur best út í með 

tilliti til útlits, hönnunar og lesturs. Til að auðvelda lesendum lesturinn og spara pláss á 

kortinu tók ég þá ákvörðun að stytta og laga til sögurnar svo engar þeirra yrðu lengri en 

300 orð. Einnig ákvað ég að samræma og aðlaga frásagnarstílinn svo ávarp til lesenda 

væri ávallt á svipuðum nótum. Hér má sjá dæmi um upphaflega sögu og aðlögun:  

 

Skólapiltarnir í Skálholti og galdrabókin 

Þeir höfðu heyrt sagt að einhvorn tíma fyrir löngu áður hafði þar verið 

grafinn galdramaður og með honum einhvor hin stærsta galdrabók, en ekki 

vissu þeir hvar hann hafði grafinn verið. Þeir vildu umfram allt geta komizt 

yfir bókina, en sáu engan veg til þess nema vekja alla upp sem þar höfðu 

verið grafnir. Sérdeilis voru það þrír piltar sem voru í samræði þessu. En þá 

þeir sáu engvan annan veg en þennan gaf einn sig frá og sagði það mundi 

ekki svara ómakinu að vekja þar upp alla dauða og gekk því úr félaginu. 

Hinir tveir fóru um nótt í kirkjuna og skiptu svo verkum með sér að annar 

fór í stólinn til að seiða þá dauðu eða vekja þá upp og stefna þeim til sín inn 

að stólnum, en hinn átti að vera í klukknaportinu og passa það að þegar 

einhvör kæmi með bókina og sá sem var í stólnum væri búinn að taka við 

henni skyldi hringjarinn slá klukkuna. En af því þeir vissu ekki hvar 

bókarhöfundurinn var urðu þeir að vekja alla upp og tóku því vissa hluti 

kirkjugarðsins fyrir í senn. Allir komu úr þeim ákveðna reit og réttu tómar 

hendur upp á stólinn og svo gekk þar til ekki var óuppvakið nema í 

norðaustur-hlut garðsins, og nú fór að rísa upp þar. Loksins kemur þar upp 

mikið stór draugur með bók undir hönd sér mjög þungur og treglegur. Samt 

vagar hann inn að stólnum og réttir bókina nauðuglega. Hinn sem var í 

stólnum seilist í móti að ná í bókina því treglega var fram rétt. Þegar 

hringjaranum virðist að hinn vera búinn að ná handfesti á bókinni slær hann 

klukkuna og í sama bili hverfa allir draugarnir sem flugur og 

bókardraugurinn líka með bókina. En stólbúinn er sagt hafi orðið vitlaus á 

eftir. Og endar svo þessi saga (Jón Árnason, 1980: 620). 

Aðlögun og stytting sögunnar fyrir kortið er eftirfarandi þar sem nákvæmari 

staðsetningu hefur að auki verið bætt fyrir aftan fyrirsögn: 

Skólapiltar og galdrabókin - Predikunarstóll 

Í forneskju hafði galdramaður verið grafinn á óræðum stað í 

Skálholtskirkjugarði ásamt stærðarinnar galdrabók. Vakti það athygli 

tveggja skólapilta sem vildu komast yfir bókina. Vegna óvissunnar um hvar 

gröfin væri, urðu þeir þó að vekja upp alla þá sem höfðu verið grafnir í 

garðinum. Eina nóttina fóru þeir í kirkjuna. Þar tók annar þeirra sér stöðu í 

predikunarstólnum til að seiða hina dauðu til sín, á meðan hinn fór í 
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klukknaportið. Átti sá að hringja kirkjuklukkunum þegar bókinni væri náð. 

Vöktu þeir upp afmarkaðann hluta kirkjugarðsins í senn þar sem hver 

draugahópurinn á fætur öðrum kom upp að stólnum og rétti tómar hendur í 

átt að piltinum. Loks kom að norðausturhluta garðsins. Þar vaknar upp stór 

og mikill draugur með bók undir hönd sér, mjög þungur og treglegur. Hann 

réttir bókina nauðuglega fram og pilturinn í stólnum seilist eftir henni. Þegar 

hringjaranum sýnist hann hafa náð taki á bókinni, hringir hann klukkunum 

og um leið hverfa allir draugarnir ásamt galdramanninum og bókinni. Sagt 

er að pilturinn í stólnum hafi sturlast eftir þessa uppvakningu.  

 

Í aðlöguninni reyni ég að fara ekki of langt frá upprunarlegu útgáfunni en stytting er 

nauðsynleg ásamt eilítið auðveldara orðalagi svo textinn henti breiðum hópi lesenda. 

Lesendahópurinn mun síðan stækka enn fremur því ég stefni síðan á að þýða sagnirnar 

yfir á önnur tungumál svo fleiri geti nýtt sér sögukortið.  

 Í þeirri von að vekja áhuga fólks og kalla fram sem sterkust viðbrögð er fortíðin 

alloft færð í stílinn. Sögunni er hliðrað, staðreyndum blandað saman og annað slíkt 

(Lowenthal 1998, 97-98). Svo virðist þó sem fólk sé meðvitað um það og stundum 

virðist það skipta ferðamenn meira máli ef sagan er góð frekar en ef hún er sönn 

(Þórarinn Eldjárn, 2008). Löngunin til að sjá fortíðina lifna við er sterkari en rökhyggjan 

og viljandi er litið framhjá að um endursköpun er að ræða frekar en sannar staðreyndir 

(McCrone o.fl. 1995, 9). Þannig má segja að ég hafi rými til að aðlaga sögurnar í tilraun 

til að gera þær notendavænni. Sögukort sem fylgir ákveðnu þema og miðlar spennandi 

frásögnum af draugum, framliðnum og óútskýranlegum atburðum, býður upp á tækifæri 

til vera á sama stað og atburðirnir eiga að hafa gerst. Slíkt efni, óháð því hvar fólk 

stendur í trúnni á framliðna, tel ég að veki áhuga margra.  

 

1.4. Staðsetning sagnanna á svæðinu 

Staðsetning sagnanna sem ég safnaði frá núlifandi einstaklingum var einföld enda 

fylgdi það ávallt sögunni hvar atburðurinn hafi átt sér stað. Hins vegar vandaðist málið 

þegar kom að staðsetja gömlu þjóðsögurnar því sjaldan var tiltekin nákvæm 

staðsetning, fyrir utan þær sögur sem áttu sér stað inni í kirkjubyggingu, en umhverfið 

allt í Skálholti er gjörbreytt frá fyrri tíð. Ég leyfði mér því að skálda staðsetningu fyrir 

sögurnar sem ekki innihéldu þær upplýsingar og staðsetti þær flestar í rústunum af 

gömlu bæjarhúsunum neðan við kirkjuna. Áður fyrr var ásýnd staðarins nefnilega 

þannig að öll bæjarhús stóðu neðan við kirkjuna sem gnæfði yfir þau.   
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Sagnir og ferðamennska 

Fjöldi ferðamanna hefur aukist til muna á Íslandi undanfarin ár. Í kjölfarið er aukinn 

ágangur á flestalla ferðamannastaði. Ísland hefur ótrúlega margt upp á að bjóða fyrir 

gesti sem hingað koma. Með sívaxandi markaði leitast hver staður við að laða fólk að 

með því að skapa sér einhverja sérstöðu. Ein sérgrein ferðaþjónustunnar er 

menningarferðaþjónusta en hún kynnir menningu svæðis eða þjóðar fyrir ferðamönnum 

og skapar aðdráttarafl (Tómas Ingi Olrich, 2001:13). Þannig eru hverskyns sögu-, 

þjóðhátta- og minjasýningar sem finna má víða um land, hluti af 

menningarferðaþjónustu.  

 

2.1. Áfangastaðamenning 

Aukinn ferðamannastraumur er afleiðing hnattvæðingarinnar. Í takt við hana hefur 

notkun hugtaksins menningararfur aukist til muna. Hér á Íslandi hefur 

þjóðfræðingurinn Valdimar Tr. Hafstein velt því hugtaki einna mest fyrir sér. Hann telur 

að aukin notkun hugtaksins sé eflaust vegna vaxandi vilja til að varðveita fortíðina í 

sífellt einsleitari heimi, þar sem ferðamannaiðnaður er stækkandi atvinnugrein og þar 

með menningarferðaþjónusta. Valdimar telur að aukin athygli á menningararfi þjóðar 

sé afleiðing en um leið andsvar hnattvæðingarinnar. Þjóðir skapa sér sérstöðu með því 

að varðveita fortíð sína sem í seinni tíð hefur oftar en ekki verið stimpluð sem 

menningararfur. Þannig verður menningararfurinn markaðssettur fyrir aukinn fjölda 

ferðamanna með því að endurskapa staði sem áfangastaði. Í þeirri endursköpun 

skilgreinir hver staður sérkenni sín á viðamikinn hátt (2006: 321). 

Það má því segja að þjóðsagnaarfur Íslendinga sé hluti af menningararfi 

þjóðarinnar. Þjóðfræðingurinn Barbara Kirshenblatt-Gimblett segir að menningararfur 

sé óumflýjanlega endurskapaður í fyrrgreindri markaðssetningu fyrir ferðamenn (e. 

heritage productions). Þá verður arfurinn oft óaðgreinanlegur frá þeim sögulegu 

staðreyndum sem hann byggir ár. Endursköpunin á sér þó stað til að slípa fortíðina til 

og gera hana aðgengilegri (1998: 7-8). Valdimar Tr. Hafstein segir um slíka 

endursköpun: „menningararfur er sagan í neytendaumbúðum“ (2006: 321).  

Hugtakið menningararfur flækist samt sem áður fyrir mörgum og ýmsar 

skilgreiningar hafa verið settar fram varðandi það. Land- og sagnfræðingurinn David 

Lowenthal hefur haft mikil áhrif á skilgreiningu hugtaksins en samkvæmt honum er 

menningararfur ákveðin nálgun og endursköpun á fortíðinni, sem ljær henni merkingu 
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og skapar tilgang fyrir hana í samtíðinni (Lowenthal 1998, xv). Ólíkt sagnfræðinni sem 

þykir oft ópersónuleg í umfjöllun sinni um liðna atburði, dagsetningar og nafngreindar 

persónur fortíðarinnar, þá felur menningararfurinn í sér annað andrúmsloft. 

Menningararfur getur verið lifandi og persónulegur því með honum er verið að miðla 

menningu fortíðar í gegnum áhugaverðar frásagnir venjulegs fólks af þeirra eigin 

upplifunum, lífsháttum og viðhorfum. Hann felur þannig í sér aðra tengingu við 

fortíðina en sagnfræðin (McCrone o.fl. 1995, 161-163). Menningararfurinn hentar 

þannig vel til að gera fortíðina aðgengilega fyrir sem flesta.  

Menningartengd ferðaþjónusta á Íslandi hefur þróast mikið á undanförnum 

árum í takt við aukið menntunarstig og auknum áhuga almennings á menningu, 

menningarviðburðum og menningararfi (Tómas I. Olrich, 2001: 13). Auk þess eru 

margskonar kostir sem fylgja menningarferðaþjónustu á borð við vaxandi atvinnu og 

jákvæð félagsleg áhrif sem eflaust er þáttur í aukinni umræðu tengd atvinnugreininni 

(Jón Jónsson og Kristinn Schram, 2002: 9). Til að þessir kostir skili sér til samfélagsins 

þarf að hugsa um menningararfinn sem eftirsótta vöru og markaðssetja hann sem slíka.  

Í bók sinni Cultural Tourism hafa Bob McKercher og Hilary du Cros tekið 

saman fimm undirstöðuatriði sem þurfa að vera í lagi svo menningarferðaþjónustan 

skili árangri. Í fyrsta lagi þarf sagan sem sögð er á staðnum að vera sýnileg, í formi t.d. 

bæklinga, upplýsingaskilta og öðru slíku. Sagan þarf að vekja áhuga og gefa gestum 

vísbendingu um hvernig upplifun þeirra af staðnum getur verið. Í öðru lagi þarf að 

leggja áherslu á að miðla sögunni á lifandi og skapandi hátt, með t.d. sviðsetningum 

eða lifandi leiðsögn, sem gætu vakið áhuga hjá gestum. Þá eru meiri líkur á að gestir 

dvelji lengur á staðnum sem leiðir mögulega af sér frekari viðskipti við staðinn. Í þriðja 

lagi þarf að gera gestum kleift að upplifa staðinn á persónulegan hátt með mögulegri 

þátttöku af einhverju tagi eða öðru sambærilegu. Fjórða atriðið felur í sér að 

ferðaþjónustuaðilar verða að setja sig í spor gesta sinna og átta sig á hvernig 

menningunni er miðlað til þeirra. Ef miðlunin nær út fyrir þekkingu gestanna og ekki 

er vandað til verka, er hætt við að þeir missi áhugann. Fimmta og síðasta atriðið snýst 

um gæði og áreiðanleika. Gestir velja velflestir eftir gæðum og í hafsjó valmöguleika 

er mikilvægt að hafa það atriði í huga (McKercher og du Cros, 2002: 122-127). Það er 

því margt sem þarf að huga að þegar sköpuð er hverskonar vara sem ætluð er fyrir 

ferðamenn, innlenda sem erlenda. Þessi atriði leitast ég við að hafa að leiðarljósi við 

gerð sögukortsins í Skálholti. 
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2.2. Skálholt sem áfangastaður 

Skálholt er staðsett á einu þekktasta ferðamannasvæði landsins, svokölluðum „Gullna 

hring“. Staðurinn ber því vel möguleika til þess að verða eftirsóttari áfangastaður en 

hann er í dag. Vegna nálægð og tengsla minna við Skálholt hef ég lengi vitað að á 

staðinn kemur fjöldinn allur af ferðamönnum. Þeir skilja hins vegar lítið sem ekkert 

eftir sig og meirihluti þeirra ferðamanna sem heimsækja staðinn koma í rútuferðum sem 

stoppa einungis í takmarkaðan tíma. Þetta er að vissu leyti vandamál því aukinn 

átroðningur á ferðamannastað sem þennan krefst aukins kostnaðar vegna þrifa, viðhalds 

og þess háttar. Þó er ekki þar með sagt að engin þjónusta við ferðamenn sé á staðnum. 

Þar er meðal annars að finna Gestastofu með sögusýningu og lítið fornminjasafn í 

kjallara kirkjunnar. Auk þess sem Skálholtsskóli býður bæði upp á veitingasölu og 

gistingu. Þessi þjónusta sem til staðar er virðist samt ekki fanga athygli ferðamanna 

nægilega vel. Mig langaði því að leggja mitt af mörkum til að reyna að snúa þessari 

þróun við með því að skapa vöru sem hvetur gesti til að stoppa lengur, fræðast og skilja 

eitthvað eftir sig. Með sögukortinu leitast ég við að skapa Skálholti sérstöðu frá öðrum 

ferðamannastöðum í nágrenninu, vekja áhuga almennings og varpa nýju ljósi á staðinn. 

Um leið og umferð ferðamanna eykst og dvöl þeirra lengist á hverjum áfangastað, 

hrindir það af stað ákveðnum margfeldnisáhrifum sem skilar sér á jákvæðan hátt í 

auknum efnahag og mannlífi. Þannig skapast margvíslegar leiðir til þess að ferðafólk 

fjárfesti í þjónustu, varningi og öðru líku sem skilar sér til heimamanna (Jón Jónsson 

og Kristinn Schram, 2002: 9).  

Skálholt á sinn sess í menningartengdri ferðaþjónustu á Suðurlandi og tel ég að 

sögukortið geti verið ágætis viðbót við þá ferðaþjónustu sem til staðar er. Hugmyndin 

að baki kortinu er að vissu leyti byggð á draugagöngu með leiðsögn, sem ég fór í fyrir 

nokkrum árum um miðbæ Edinborgar í Skotlandi. Sú upplifun gerði mér kleift að 

upplifa borgina frá öðru sjónarhorni sem ég hefði líklega annars ekki gert. Þess vegna 

datt mér slík ganga í hug þegar ég leiddi hugann að öllum þeim þjóðsögum og 

samtímasögnum sem væri að finna í Skálholti, bæði þekktar og aðrar sem ekki höfðu 

ratað áður á prent. 

Með því að miðla þessum sögum ætti að vera hægt að að gera fólki kleift að 

upplifa Skálholt út frá öðru sjónarhorni en áður og vekja upp forvitni fólks til að afla 

sér frekari þekkingar um sögu staðarins. Áður lítt sýnilegur þáttur í sögu staðarins yrði 

aðgengilegur og miðlað sem einskonar lifandi sýningu sem handhafar kortsins lífga við 
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um leið og þeir ganga um og fræðast um sögurnar á þeim stöðum sem þær eru taldar 

hafa átt sér stað. Á sama tíma myndi kortið varðveita sögur sem mögulega myndu falla 

í gleymskunnar dá. Starf þjóðfræðinga snýst að mörgu leyti um að safna þjóðfræðiefni 

eins og sögum og sögnum, sem annars gætu glatast ósagðar í tóm tímans.   

 

Hönnun og útfærsla 

Í meistaranáminu Hagnýtri ritstjórn og útgáfu er námskeiðið Ritstjórn og hönnun 

prentgripa skylda. Ásamt öðru sem ég hef lært í náminu hefur þetta skyldunámskeið 

komið sér einna best. Þar lærði ég að leggja línur að prentgrip sem ritstjóri svo hægt 

væri að láta þær leiðbeiningar í hendur hönnuðar til að vinna eftir. Gerð sögukortsins er 

stórt verkefni og sá ég fljótt að sögusöfnunin myndi krefjast mikillar vinnu og tíma, 

meiri en meistaraverkefnið leggur upp með. Með þann tímaramma sem ég hafði tók ég 

því þá ákvörðun að fá hönnuð til að teikna gróflega upp hvernig kortið myndi líta út og 

setja upp textann án þess að fullhanna það. Þannig hefði ég rými til að vinna áfram með 

verkefnið eftir skil meistaraverkefnisins og láta seinna fullhannaðan og vandaðan 

prentgrip líta dagsins ljós þegar allir möguleikar til sögusöfnunar hefðu verið fullnýttir.  

 

3.1. Ritstjórnarstefna 

Markmið sögukortsins er að setja fram og miðla draugasögum og -sögnum frá Skálholti 

á áhugaverðan og aðgengilegan hátt. Ákveðið var í upphafi að notast við þjóðsagnasöfn 

sem til væru en safna einnig sögum frá núlifandi einstaklingum. Sögurnar yrðu síðan 

stílfærðar og styttar ef með þyrfti til að einfalda framsetningu og aflestur.  

Útlit prentgripsins skyldi vera stílhreint, í stíl við ásýnd staðarins, en um leið 

dularfullt í takt við innihaldið og grípandi fyrir augað. Kortið sjálft yrði teiknað upp á 

einfaldan hátt eftir yfirlitsmynd af staðum þar sem helstu kennileiti væri sýnileg svo 

notendur gætu auðveldlega áttað sig á staðháttum. Inn á kortið yrðu síðan staðirnir þar 

sem sögurnar eiga að hafa átt sér stað, merktir með númeri og myndi það númer vísa til 

texta. Þannig yrði spennandi þjóðfræðilegum fróðleik miðlað til áhugasamra 

einstaklinga sem nota kortið og ganga um svæðið. Jákvætt væri ef í framhaldinu myndi 

áhugi þeirra á staðnum glæðast enn frekar og þeir leiti sér frekari þekkingar um sögu 

hans. 

Prentgripurinn verður í fjórföldu kortabroti í A3 stærð og samanstendur af 

teiknuðu korti og sögutextum. Forsíðan og baksíðan verða prentuð á kortið sjálft svo 
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þegar það er brotið saman verða þær síður utan á. Með slíku broti er prentgripurinn 

aðgreindur frá hefðbundnum bæklingum en hann er jafnframt í notendavænni stærð.  

 

3.2. Samstarf við hönnuð 

Eftir nokkrar vangaveltur og misheppnaðar tilraunir við að ráða mér grafískan hönnuð 

og teiknara til að setja upp og teikna kortið, fékk ég ábendingu um að leita á náðir 

internetsins og vefsíðu þar að nafni upwork.com. Þar er að finna allskonar 

sérfræðimenntað fólk á þessu sviði alls staðar að í heiminum sem ræður sig í 

verktakavinnu (e. freelance work). Ég prófaði því að setja inn auglýsingu þar sem ég 

auglýsti eftir manneskju sem gæti teiknað upp einfaldar útlínur af korti af 

Skálholtssvæðinu og setti fram tillögur um hvernig kortið og texti gæti litið út í 

fullbúnum prentgrip. Í auglýsingunni sagði ég einnig stuttlega frá verkefninu og nefndi 

möguleika á áframhaldandi starfi þegar sögusöfnunin væri komin lengra og ef fjármagn 

og samstarf við Skálholtsstað lægi fyrir. 

Það kom mér á óvart hve margir einstaklingar alls staðar að úr heiminum sóttust 

eftir samstarfi við mig. Eftir að hafa skoðað gaumgæfilega þá umsækjendur, sem mér 

leist vel á, valdi ég sænskan hönnuð að nafni Malin Erixon Agren til að sjá um verkið. 

Ástæða þess var að mér leist vel á teiknihæfileika hennar miðað við hvað ég sá á 

heimasíðu hennar. Hún hafði ekki mikla reynslu á sviði grafískrar uppsetningar fyrir 

utan einn bækling, en sagðist samt tilbúin til að taka þeirri áskorun. Mér fannst því eins 

og við værum nokkurn veginn á sömu bylgjulengd að fikra okkur áfram í heimi 

prentgripa. Eins hafði ég á tilfinningunni að manneskja frá Svíþjóð hefði mögulega 

betri skilning á hvernig ég vildi að umhverfi, náttúra og saga Skálholts myndi 

endurspeglast í útliti bæklingsins, frekar en einstaklingur annars staðar að úr heiminum 

sem aldrei hefði heimsótt norrænt land.  

Við Malin hófum umræður um verkefnið í gegnum skilaboðakerfi Upwork og 

útskýrði ég betur fyrir henni hvernig ég hafði séð prentgripinn fyrir mér. Ég lýsti 

uppsetningu, litum, letri og tilfinningu sem prentgripurinn ætti að endurspegla. Í 

þessum fyrsta áfanga hönnunarinnar þyrfti hún að koma með tillögu um hvernig 

fullhannaður prentgripur myndi líta út með einföldum útlínum og skissum. Ég sendi 

henni hugmyndabanka (e. mood board) sem ég hafði útbúið í undirbúningi 
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hugmyndavinnunnar, en þar hafði ég tekið saman myndir af Pinterest sem mér fannst 

fanga andrúmsloft sögukortsins sem ég leitaðist eftir.  

Að samræðum okkar loknum hófst Malin handa við að skissa sögukortið upp með 

leiðbeiningar mínar að leiðarljósi.  

 

3.3. Format og uppsetning 

Sú ákvörðun var tekin í samráði við hönnuð að hafa sögukortið í hefðbundnu 

harmonikkubroti með fjórum blaðsíðum sem brjótast svo saman í tvennt á þverveginn 

(e. cross fold). Slíkt brot er nokkuð algengt fyrir kort og aðgreinir það þá aðeins frá 

venjulegum bæklingum sem yfirleitt eru eingöngu brotnir lóðétt saman í þrennt eða 

fernt. Stærð kortsins yrði hefðbundin A3 stærð eða 29,7 cm x 42 cm. Þannig myndi 

hvert brot vera 10,5 x 14,8 cm að stærð og texti og myndir tækju mið af því.  

Eftirfarandi myndir sýna útlínur prentgripsins en uppkast frá hönnuði er að finna 

í viðauka. Fyrri myndin sýnir bakhlið kortsins. Þar eru prentaðar forsíða og baksíða 

kortsins sem liggja utan á kortinu þegar það er brotið saman. Á bakhliðinni væri einnig 

að finna nærmynd af Skálholtskirkju vegna þess að margar sagnirnar gerast þar fyrir 

Mynd 1 
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innan eða rétt við. Lesendum er því gert auðveldara að átta sig á nákvæmri staðsetningu 

þeirra sagna innan þess litla svæðis: 

 

Forsíða 

(þegar kortið 

er 

samanbrotið) 

Sögur og 

sagnir sem 

gerast í 

kirkjunni 

 Nærmynd af 

kirkjunni 

Nærmynd af 

kirkjunni 

 Baksíða 

(þegar kortið 

er 

samanbrotið) 

   

Sögur 

 

 Sögur 

       

Sögur 

 

 

 

 

Nærmyndin af kirkjunni yrði teiknuð þrívíddar-mynd líkt og sjá má hér að ofan. Þannig 

má vel sjá ólíka hluta byggingarinnar þar sem mismunandi sögur eiga sér stað. Í 

sögukortinu má t.d. lesa sögur sem gerast við predikunarstólinn, í kirkjuturninum, við 

altarið og fleira.  

Hér að neðan má svo sjá útlínur af innsíðum kortsins þar sem heildarkortið af 

staðnum er að finna og sagnirnar raðaðar í kring eftir því sem þær birtast í umhverfinu: 

Mynd 2 
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sögur 

 

sögur 

 

Kort 

 

Kort 

 

  

sögur 

 

sögur 

 

sögur 

 

sögur 

 

Eins og áður sagði verður yfirbragð sögukortsins í heild tiltölulega stílhreint. Í bókinni 

Grafísk miðlun segir einmitt að mikilvægt sé að leyfa efni að njóta sín á hreinum 

bakgrunni (Johansson, Lundberg, og Ryberg, 2008). Kápan verður þannig uppsett að á 

forsíðunni verður heiti kortsins í fyrirsagnarletri og fyrir neðan mynd sem hönnuðurinn 

teiknar. Á baksíðunni verður stuttur texti sem útskýrir innihald sögukortsins og tilgang 

þess. 

 

3.4. Litir og letur 

Ásýnd Skálholtsstaðar er mjög stílhrein og virðuleg og hvergi er æpandi liti að finna. 

Öll hús eru hvít með svargrá þök í stíl við kirkjubygginguna og á sumrin eru grænir og 

brúnir náttúrulitir falleg andstæða við húsin. Litir sögukortsins eiga að endurspegla 

litina sem ríkjandi eru á staðnum en kortið mun samt hafa yfir sér drungalegan blæ í 

takt við sagnirnar sem það miðlar.   

Eftirfarandi mynd sýnir litina sem hönnuður lagði til við gerð uppkasts kortsins. 

Sú litasamsetning varpar ljósi á 

staðinn þó með drungalegri vísan  í 

innihald kortsins. Rauði liturinn sker 

sig síðan úr en hann er notaður í 

staðarmerkingar fyrir sagnirnar. 

Pappírinn sem kortið verður 

prentað á mun líka endurspegla 

andrúmsloft staðarins. Líklegast 

verður 115 gr. Munken Print Cream 

pappír fyrir valinu vegna þess að hann 

er aðeins kremaður á litinn sem ég tel Mynd 3 
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að tóni vel við liti kortsins, líkt og sjá má á meðfylgjandi mynd. Einnig hefur hann 

aðeins grófa áferð sem minnir á gamlan pappír og endurspeglar þar með langa sögu 

staðarins. Í kortateikningunni sjálfri eru vegirnir ólitaðir og þannig mun litur pappírsins 

birtast á kortateikningunni og njóta sín enn frekar.  

 Allt letur verður í svörtu sem leyfir litunum í kortinu sem og á pappírnum að 

aðgreina sig frá kremuðum litnum, á sama hátt og svargrá þök bygginganna skera sig 

frá hvítum litum veggjanna. Letrið sem notast er við er klassískt broddstafa letur (e. 

sans serif) að nafni Didot. Letrið var hannað af Firmin Didot í París árið 1783 og bar 

einkenni nútíma rómverskra leturgerðra þar sem mikil andstæða er á milli breiðra og 

mjórra lína (Myfonts, e.d.). Klassískt og gamalt letur af þessu tagi þótti mér hentugt 

fyrir kortið til að endurspegla sögu og fortíð Skálholtsstaðar.  

 Til að sýna fram á hvernig texti og letur myndi líta út í sögukortinu setti Malin 

hönnuður Lorem Ipsum texta í stað sögutextanna, vegna þess að þeir hafa ekki verið 

endanlega ákveðnir. Sá texti er yfirleitt notaður af grafískum hönnuðum til að sýna fram 

á grafískt útlit texta, varðandi leturgerð, stærð og pláss í prentgrip áður en endanlegur 

texti er notaður (Lorem Ipsum, e.d.). Hér má sjá hvernig leturgerðin Didot mun líta út í 

sögukortinu auk rauðlitaðs númers sem merkir hverja sögu:  

 

3.5. Myndmál 

Myndmál er mikilvægt fyrir prentgrip. Augu lesenda  beinast yfirleitt fyrst að myndum, 

síðan myndatextum og að lokum að fyrirsögnum og texta ef fyrirgreind atriði vekja 

áhuga (Evans, 2004). Í sögukortinu má segja að myndmálið sé ríkt þar sem kortið sjálft 

er teiknuð mynd af svæðinu.  

Á forsíðunni verður fyrirsögn og teiknuð mynd undir sem hönnuður mun útbúa. 

Myndin á forsíðunni mun endurspegla innihaldið og vonandi draga að sér athygli fólks. 

Mynd 4 
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Í bók sinni What is publication design? segir Lakshmi Bhaskaran að fyrstu áhrif sem 

forsíður prentgripa hafi á fólk geti sagt til um hvort það ákveður að opna gripinn og 

skoða, eða ekki. Góð hönnun forsíðu þarf ekki að vera margslungin, heldur þarf hún að 

senda rétt skilaboð til fólks á hnitmiðaðan hátt. Forsíðan og kápan þurfa því að vera 

lýsandi fyrir innihaldið og miðla því greinilega (Bhaskaran, 2006). Ég lagði upp með 

þær leiðbeiningar til Malin hönnuðar að leggja áherslu á þá ólíku nálgun sem 

draugasagnir eru í staðinn fyrir þá trúarlegu tengingu sem Skálholtsstaður er þekktari 

fyrir , enda álít ég staðinn merkilegan út frá sögulega sjónarhorni. 

Í kortagerðinni taldi ég hagkvæmara að notast við teikningu frekar en nákvæma 

loftmynd vegna þess að með teikningu er hægt að einfalda svæðið, stytta vegalengdir 

og þar af leiðandi koma stærra svæði inn á tiltölulega lítið kort. Slíkum kortum getur 

einnig verið auðveldara að fylgja séu þau nógu skýr og kennileitin teiknuð í samræmi 

við umhverfið.   

Aðal kennileitin á staðnum taldi ég vera byggingarnar og vildi ég að þær væru 

allar á kortinu. Því fór ég og tók myndir af hverri byggingu frá ýmsum sjónarhornum 

til að senda Malin svo hún gæti áttað sig betur á því hvernig þær litu út. Í uppkastinu 

má sjá Skálholtskirkju, Þorláksbúð og biskupshúsið og er hér að finna nærmynd af þeim 

byggingum. Önnur hús á eftir að klára.  

 

Mynd 5 
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Eins og sjá má þá eru teikningar hönnuðar gerðar í tölvu og byggingar hafðar í þrívídd. 

Það mun lyfta kortateikningunni aðeins upp og gera hana meira lifandi heldur en ef um 

tvívíða teikningu væri að ræða.  

Hér fyrir neðan má sjá uppdrátt hönnuðar af kortinu. Búið er að setja inn vegi, 

sem verða í sama lit og pappírinn, sem og útlínur túna en byggingar vantar. Hönnuður 

tók fram að eingöngu sé um uppdrátt að ræða, líkt og samið var um, en töluverðu á eftir 

að breyta og bæta við áður en kortið verður tilbúið. Þessi uppdráttur gefur samt 

tilfinningu fyrir hvernig lokaútgáfan muni líta út, sýnir litanotkun og stíl.  

 

3.6. Tími 

Líftími prentgripa er misjafn og fer hann algjörlega eftir samhengi og tilgangi hvers 

grips. Bhaskaran segir að mikilvægt sé að vinna prentgripi með tilliti til áætlaðs líftíma 

þeirra (2006). Þess vegna tel ég að stílhreint yfirbragð geti staðist tímans tönn þó 

ýmislegt varðandi pappírsval, uppsetningu og annað geti og muni eflaust breytast með 

Mynd 6 
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breyttri og bættri tækni. Þar sem sögurnar eru allar frá liðinni tíð þá má samt segja að 

líftími sögukortsins gæti verið frekar langur. Sögurnar standa sem þjóðfræðileg heimild 

um upplifun fólks á staðnum, óháð breytingum í samfélaginu eða umverfi.  

Hins vegar ef breytingar yrðu gerðar á landslagi eða byggingum 

Skálholtssvæðisins svo að kennileiti og gönguleiðir kortsins myndu hverfa, þá yrði 

kortið úrelt og tapaði tilgangi sínum. Með því að hafa kortið teiknað er samt hægt að 

fresta slíkri úreldun um ókominn tíma svo lengi sem engar stórvægilegar breytingar eigi 

sér stað á svæðinu. Í einföldum kortateikningum sem þessum er oft ýmsum hlutum úr 

umhverfinu sleppt og getur það verið kostur þegar horft er til líftíma sögukortsins. Ef 

stuðst væri við raunverulega loftmynd þá sæist betur ef einhverjar smávægilegar 

breytingar yrðu gerðar á umhverfinu og þar með yrði meira áberandi að kortið væri 

farið að eldast. Eins gæti litið út fyrir að atriðum, sem ekki hafa áhrif á 

upplýsingamiðlun kortsins, hafi viljandi verið sleppt í upphafi. Með þessu öðlast kortið 

lengri líftíma þótt smávægilegar breytingar yrðu gerðar í umhverfinu. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég reynt að varpa ljósi á mikilvægi þjóðsagnasöfnunar með tilliti 

til miðlunar þjóðfræðaefnis og menningararfs. Miðlun menningararfs til almennings 

þarf að vera úthugsuð svo sagan verði aðgengileg á skemmtilegan og fróðlegan hátt. 

Slík miðlun á stóran þátt í að endurskilgreina staði, líkt og Skálholt, sem áfangastaði 

sem vert er að heimsækja fyrir innlenda jafnt sem erlenda ferðamenn. Ef slíkur staður 

á að draga fólk að, verður hann að vekja athygli og ná til eins breiðs hóps ferðamanna 

og unnt er. Í Skálholti er ýmiskonar afþreying og miðlun fróðleiks til staðar. Hins vegar 

má búast við því með sívaxandi ferðamannastraumi, að gestir vilji fjölbreytt úrval 

afþreyingar þar sem vandað er til verka. Þar getur sögukort sem inniheldur draugasögur 

verið ágætis viðbót við þá miðlun sem fyrir er á staðnum. 

 Sögukort sem miðlar draugasögum úr fortíð og samtíð í Skálholti tel ég geta 

vakið athygli fólks og gerir því um leið kleift að upplifa staðinn á öðruvísi og spennandi 

hátt. Þegar gestir ganga um staðinn með kortið í hönd til að fræðast um sögurnar á þeim 

stöðum sem þær eiga að hafa átt sér stað, lífga þeir sögurnar við og eiga sinn þátt í að 

setja svip á staðarmyndina. Sagnamiðlun sem þessi vekur einnig mögulega áhuga hjá 

einhverjum til að fræðast meira um sögu staðarins og staldra lengur við en áður. Hægt 

væri að færa sögur kortsins til lífs og bjóða upp á lifandi leiðsögn um svæðið út frá 

kortinu. Útgáfa sögukortsins veitir einnig tækifæri til þess að þýða það yfir á önnur 

tungumál svo erlendir gestir geti líka upplifað staðinn á öðruvísi hátt.  

 En til að sú hugmynd geti orðið að veruleika er margt sem ber að hafa í huga. 

Útgáfa prentgrips á borð við sögukortið sem hér um ræðir þarf að fylgja fyrirfram 

ákveðinni ritstjórnarstefnu. Miðlun textans þarf að vera einfölduð og stytt með breiðan 

lesendahóp í huga. Hönnun og framsetning gripsins þarf einnig að vera aðgengileg fyrir 

sem flesta með tilliti til leturs, myndmáls, kortagerðar og brots. Notendur verða að geta 

fylgt kortinu og lesið sögurnar án vandkvæða. Kortabrotið verður að vera í hentugri 

stærð sem einfalt að brjóta saman. Þá reynir á gott samstarf og skilning á milli ritstjóra 

og hönnuðar með skilmerkilegri ritstjórnarstefnu og upplýsingaflæði.  

 Útgáfuferlið er margbreytilegt og fróðlegt ferli og verður spennandi að halda 

þessu verkefni áfram svo fullbúið sögukort „Á draugaslóð í Skálholti“ geti litið dagsins 

ljós.  
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Myndaskrá 

Mynd 1. Safn mynda af Pinterest síðu höfundar: 

https://www.pinterest.com/drfinna/draugaganga/  

Mynd 2. Malin Erixon Agren, closeup, 2016. 

Mynd 3. Malin Erixon Agren, colors, 2016. 

Mynd 4. Malin Erixon Agren, úrklippa úr pdf skjalinu brochure, 2016. 

Mynd 5. Malin Erixon Agren, 3D buildings, 2016. 

Mynd 6. Malin Erixon Agren, map, 2016. 
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Viðauki 1 

Sögur og sagnir í sögukortinu 
 

Baksíðutexti 

Skálholt er magnaður staður og einn merkasti sögustaður landins. Í um 750 ár var 

Skálholt höfuðstaður landsins, miðstöð kirkjustjórnar og viðamikið fræðarsetur. Hér 

hefur fjöldi fólks gengið um götur svo öldum skiptir. Næmir einstaklingar hafa margir 

hverjir nefnt það fjölmenni sem þeir skynja þegar komið er á staðinn. Sögukort þetta 

mun gera þér kleift að upplifa Skálholt á öðruvísi hátt en áður, þar sem söguna er 

sannarlega að finna í hverju skrefi.  

 

Margt býr í myrkrinu - Bæjargöngin 

Þegar Skálholtskirkja sem nú prýðir staðinn, var í byggingu voru eitt sinn allir 

verkamenn staddir utandyra við sína vinnu þegar aðalhurðin skellist aftur og ekkert 

gekk að opna hana. Í ljós kemur að ekki eru neinir inngangar færir inn í kirkjuna annar 

en í gegnum dimm bæjargöngin, sem þá höfðu verið endurreist og liggja enn í kjallara 

kirkjunnar. Verkamennirnir ræða nú hver skyldi fara þar inn til að opna en enginn þeirra 

vildi taka verkið að sér því göngin þóttu ekki árennileg. Einn verkamannana hélt því 

fram að hendur hefðu komið út úr veggjunum og gripið í hann þegar hann fór þar í gegn 

áður, og harðneitaði hann að ganga inn. Úr varð að tæplega 16 ára piltur hljóp þar í gegn 

og komst hann þar klakklaust til að opna kirkjuna á ný. Dæmi nú hver fyrir sig hvort 

eitthvað sé í bæjargöngunum að finna. (Sagnasöfnun Dýrfinna Guðmundsdóttir) 

 

Himnarnir grétu - Steinkista Páls biskup Jónssonar í kjallara 

Áður en nýjasta kirkjan í Skálholti var byggð, hófust viðamiklar fornleifarannsóknir á 

svæðinu á árunum 1954–1958. Fjöldinn allur af fornum gröfum fundust sem ýmist 

höfðu verið teknar innan kirkju eða utan, allt eftir stærð hverrar kirkju um sig. Við 

gröftinn fannst steinkista Páls biskups Jónssonar sem hafði þjónað Skálholtsstól frá 

árinu 1195 uns hann lést 1211. Getið er um  í fornum heimildum að biskupinn hafi látið 

höggva steinþró sem hann skyldi lagður í eftir andlát sitt. Fornleifafundurinn var því 

stórmerkilegur og flykktust að fyrirmenn úr Reykjavík til að verða viðstaddir þegar 

kistan yrði opnuð en þegar það var gert upphófst þvílíkt skýfall svo viðstaddir minntust 

ekki annars eins þetta annars sólríka sumar. Merkilegt þykir að þegar Páll biskup var 

jarðaður á sínum tíma segir í fornum heimildum að himnarnir hafi grátið við andlát 

hans, rétt eins og gerðist þegar kistan var opnuð. (Skálholt, Fornleifarannsóknir 1945 

– 1958) 

 

Var það Þorlákur sjálfur? - Kirkjugólfið í átt að altarinu 

Skálholtskirkja er þekkt fyrir fagran hljómburð og hefur hún verið vinsæl til hverskonar 

tónleikahalds og tónlistarflutnings. Nokkru fyrir aldarmótin 2000 var þar staddur 

þekktur sönghópur við upptökur og stóðu söngvarar í tröppunum fyrir neðan altarið. 

Þeir hefja að syngja fornan kaþólskan sálm að nafni Þorlákstíðir, en þá voru liðin 440 

ár frá því að síðasta Þorláksmessa var haldin í Skálholti. Þegar liðið var á sönginn 

skynja viðstaddir einhverskonar nærveru eða orku sem virðist nálgast þá inn 

kirkjugólfið á milli sætaraðanna. Vegna upptökunnar urðu söngvararnir að halda áfram 

að syngja þrátt fyrir veruna sem stefndi beint á þá. Loks kom hún svo nálægt að þeir 

urðu að færa sig til svo veran lenti ekki á þeim og hún fór rakleiðis í gegnum hópinn og 

hvarf síðan inn í altaristöfluna fyrir aftan þá. Að upptöku lokinni ræða viðstaddir um 
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atburðinn en flestir fundu þeir fyrir þessari nærveru. Töldu þeir líklegast að sálmurinn 

hefði leyst úr læðingi orku fornra biskupa sem gengu inn kirkjugólf öldum saman á 

þessum sama stað. (Sagnasöfnun Dýrfinna Guðmundsdóttir) 

Skólapiltar og galdrabókin - Predikunarstóll 

Í forneskju hafði galdramaður verið grafinn á óræðum stað í Skálholtskirkjugarði ásamt 

stærðarinnar galdrabók. Vakti það athygli tveggja skólapilta sem vildu komast yfir 

bókina. Vegna óvissunnar um hvar gröfin væri, urðu þeir þó að vekja upp alla þá sem 

höfðu verið grafnir í garðinum. Eina nóttina fóru þeir í kirkjuna þar sem annar tók sér 

stöðu í predikunarstólnum til að seiða hina dauðu til sín, á meðan hinn fór í 

klukknaportið og átti að hringja kirkjuklukkunum þegar bókinni væri náð. Vöktu þeir 

upp afmarkaðann hluta kirkjugarðsins í senn þar sem hver draugahópurinn á fætur 

öðrum kom upp að stólnum og rétti tómar hendur upp að piltinum. Loks kom að 

norðausturhluta garðsins og vaknaði þar upp stór og mikill draugur með bók undir hönd 

sér, mjög þungur og treglegur. Hann réttir bókina nauðuglega fram og pilturinn í 

stólnum seilist eftir henni. Þegar klukkupiltinum sýnist hann hafa náð taki á bókinni, 

hringir hann klukkunum og um leið hverfa allir draugarnir ásamt galdramanninum og 

bókinni. Sagt er að pilturinn í stólnum hafi sturlast eftir þessa uppvakningu. (Íslenskar 

þjóðsögur og ævintýri) 

 

Óbærileg nærvera - Selið 

Þegar endurgerðin á Þorláksbúð var í byggingu á árunum 2011 – 2012, höfðu smiðirnir 

aðsetur í Selinu, fyrrum organistabústaðnum. Eina nóttina dreymir einn smiðanna illa 

og líður líkt og þyngsli liggi á honum og einhver vera með óþægilega nærveru þrýsti á 

augu hans. Hann vaknar og færir sig um herbergi og getur sofið þar friðsælt þar sem 

eftir lifir nætur. (Sagnasöfnun Dýrfinna Guðmundsdóttir) 

 

Kirkjuvörðurinn og bækurnar - Kirkjuturn 

Efst í kirkjuturninum er bóksafn sem hefur að geyma margar fornar og merkilegar 

bækur. Safnið er ekki opið almenningi en eitt sinn var þar kirkjuvörður að glugga í 

bækurnar þegar hann verður var við að nokkrar bækur taka að hrynja úr hillunum. 

Gerðist það sama þó hurð og gluggar væru lokaðir svo ekki var það dragsúgurinn... 

(Sagnasöfnun Dýrfinna Guðmundsdóttir) 

 

Hver togar? - Tröppur í kirkjuturn 

Í mannlausri kirkjunni voru tveir kirkjuverðir eitt sinn að sinna þrifum. Annar ryksugaði 

stigann upp í kirkjuturn á meðan hinn var inni í kirkju. Allt í einu kemur sá sem 

ryksugaði og spyr hvað hinn vanti eiginlega því sá átti að hafa togað heilmikið í snúruna 

sem lá niður stigann. Sá kemur alveg af fjöllum en þá hafði hinn átt í basli við að ráða 

við ryksuguna, svo mikið var togað, en ekki er vitað hver það var sem togaði. 

(Sagnasöfnun Dýrfinna Guðmundsdóttir) 

 

Tíu toga að neðan... - Fornleifauppgröftur 

Í Skálholti gerðist það einhverju sinni að tveimur skólaþjónustum varð sundurorða. 

Hafði önnur þeirra þurft að fara út, en veður var illt og bylur. Hún tekur því nýþvegnar 

nærbrækur af einhverjum skólapilti, sem hin þjónustan þjónaði, því hún hafði ekki 

annað fat hendi næst til að fara í. Af þessu spratt rifrildi sem jókst orða af orði... þangað 

til þær heituðust og sukku þær þá báðar niður í jörðina. Var önnur komin í hné, en hin  

upp í mitti, þegar að þeim var komið. Skólapiltar eiga að hafa náð þeim báðum en þá 
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sagði sú sem dýpra var sokkin: „Tíu toga að neðan, tólf toga að ofan og takið á fastar, 

piltar“. (Landið, fólkið og þjóðtrúin/ Íslenskar þjóðsögur og ævintýri) 

 

Kerlingadraugur í Skálholti – Fornleifaupgröftur 

Fjórar niðursetukerlingar voru í Skálholti og voru þær látnar búa í einum kofa. Tveimur 

þeirra kom mjög illa saman. Svo kom að önnur þeirra hét hinni að drepa sig, ganga aftur 

og rétta sinn hlut. Þetta gerði kerling og var hún strax mjög ókyrr þar sem hún lá á 

líkbörum í útihúsi. Sást hún ríða húsum og lagðist á hina kerlinguna um nætur, kleip 

hana, kramdi og tók um háls henni svo henni lá við hengingu. Vigfús Benediktsson frá 

Felli í Mýrdal, sem síðar varð prestur á Stað í Aðalvík vestra, var þá skólapiltur í 

Skálholti. Hann var fenginn til að kveða kerlingu niður. Eins og siðvenja var um fólk 

sem fyrirfór sér var kerling dysjuð utangarðs. Gróf Vigfús hana upp, tók hausinn af 

kerlu og setti við þjó hennar og tautaði yfir henni eins og honum þurfa þótti. Kom hann 

henni svo fyrir að nýju  í gröfinni og fór burt. Bar ekki framar á draug þessum. (Landið, 

fólkið og þjóðtrúin/ Íslenskar þjóðsögur og ævintýri) 

 

Talandi beinagrind í Skálholti – Bæjargöng og kór 

Sama vetur og Vigfús kvað kerlinguna niður gerðist það að merkisbónda úr sókninni 

var tekin gröf í framkirkjunni í Skálholti og kom þá upp óvenjuleg beinagrind af 

kvenmanni því beinin héngu öll saman. Beinagrindin var tekin og geymd í kirkjunni 

svo hægt væri að jarða hana að nýju með bóndanum. Að kvöldi útfaradags uppgötvaðist 

að gleymst hafði að setja beinin niður með kistu bónda. Tóku skólapiltar sig þá til og 

mönuðu eina vinnustúlku á bænum til að fara og sækja grindina og hétu henni fé fyrir. 

Gerði stúlkan svo og þegar hún ber beinagrindina í gegnum bæjargöngin milli kirkju 

og skóla rekst grindin í. Heyrir hún þá beinin segja: „Æ! Þú meiðir mig!“, „Hissaðu þig 

þá betur upp á bakið á mér!“ sagði stúlkan og hélt áfram. Þegar hún skilaði beinunum 

aftur segir draugurinn: „Vel hefur þú gjört, en betur gjörðir þú ef þú bærir mig undir 

hornbekkinn í kórnum og létir mig liggja þar dálitla stund því þar hvílir biskupsfrúin 

undir og vorum við ósáttar þegar ég dó. Hefi ég því ekki getað rotnað alveg í gröfinni. 

Nú vil ég reyna að sættast við hana“. Gerði vinnustúlkan svo og að lítilli stundu liðinni 

heyrir hún tvær raddir hvíslast á inni í kórnum, en heyrir samt ekki orðaskil. Loks hættir 

skvaldrið og beinagrindin kemur sjálf fram og segir við stúlkuna: „Nú er þetta búið. 

Erum við nú sáttar og á ég þér það að þakka“. Í sama bili hrundi beinagrindin saman og 

varð að ösku. Heimti stúlka þessi svo verkalaun af skólapiltum þó þeir færðust nokkuð 

lengi undan að borga. Gerðu þeir það að lokum eftir átölur biskups. Meiru munaði þó 

fyrir stúlku þessa að tvær næstu nætur eftir atburð þennan vitruðust þær henni í draumi, 

beinagrindin og biskupsfrúin umrædda og vísuðu henni hvor á sinn fjársjóðinn í 

kirkjugarðinum sem stúlkan mætti eiga fyrir verk sitt. (Landið, fólkið og þjóðtrúin) 

 

Óútskýrðar bilanir - Kirkjugrunnur 

Árið 1955 var ekið mold yfir gamla kirkjugarðinn til að hækka hann og jafna. Munu þá 

flest eða öll gömul leiði í kirkjugarðinum hafa lent undir moldarlaginu. Undireins og 

verkið hófst tóku tæki og bílar að bila og varla kom sá dagur að ekki yrðu bilanir í 

tveimur bílum. Dæmi um bilanir var að öxlar brotnuðu, vatnsdæla skemmdist, 

milligírkassi brotnaði og dekk sprungu en tækin sem notuð voru áttu ekki vanda til að 

bila. Grunaði menn að hér væru að verki öfl sem þeir hefðu ekki komist í kast við áður. 

Verkinu lauk eftir nokkrar vikur en þá skiptu bilanirnar tugum. Næstu sex mánuði urðu 

svo engar bilanir á neinum þeirra tækja sem notuð höfðu verið (Landið, fólkið og 

þjóðtrúin / Sagnasöfnun Dýrfinna Guðmundsdóttir)  

 



26 

 

Hauskúpa í húsgrunni - Kirkjugrunnur 

Þar sem Skálholt hefur verið kirkjustaður í margar aldir þá hefur þar óumflýjanlega 

einnig verið kirkjugarður. Í dag er ekki lengur jarðað í gamla kirkjugarðinum sem liggur 

umhverfis kirkjuna. Þegar grafið var fyrir grunninum af Skálholtskirkju, var þar eitt 

sinn maður á jarðýtu. Hann ýtti jarðvegi upp úr grunninum og bakkaði síðan en sá þá 

að eitthvað rúllaði á eftir honum, líkt og hvítur bolti. Hann fór út að athuga þetta og sá 

þá að þetta var hauskúpa sem rúllaði þarna um. Sagan segir að hann hafi verið fljótur 

að forða sér. (Sagnasöfnun Dýrfinna Guðmundsdóttir) 

 

Víg biskups - Minnisvarði Jóns Arasonar 

Jón Arason Hólabiskup var síðasti kaþólski biskupinn á Íslandi. Til minningar um hann 

stendur minnisvarði nokkurn spöl frá kirkjunni þar sem talið er að Jón hafi verið 

hálshöggvinn ásamt sonum sínum árið 1550. Litlu framar standa tóftarbrot af útihúsi 

og talið er að vígið hafi átt sér stað bakvið húsið, í hvarfi frá kirkju. Á sama stað var 

öldum saman talið að blóð þeirra feðga mætti finna á steini sem stendur þar hjá. 

(Sagnasöfnun Dýrfinna Guðmundsdóttir) 

 

Hefndir - Skálholtskirkja, Íragerði, Brúará 

Jón Gerreksson gengdi hlutverki biskups í Skálholti á árunum 1426 - 1433. Hann var 

umdeildur og óvinsæll enda fór hann um landið með óspektum ásamt sveinum sínum, 

30 talsins. Í einni slíkri ferð tóku þeir til fanga tvo menn þá Teit Gunnlaugsson í 

Bjarnarnesi og Þorvarð Lofsson á Möðruvöllum og færðu þá í járnum til Skálholts til 

að berja fisk. Mennirnir tveir sluppu en sneru aftur ásamt liði til að leita hefnda. Biskup 

flúði þá ásamt sveinum sínum til kirkju sem hann lét loka og hóf síðan að messa í fullum 

skrúða með líkama krists (oblátu) í hendi sér og hélt það myndi hlífa sér vegna 

heilagleikans. Fangarnir fyrrverandi brutu sér hins vegar leið inn í kirkjuna og tóku 

biskupinn út með valdi þótt prestar og sveinar reyndu að halda honum. Þeir fóru síðan 

með biskupinn út að ferjustað Spóastaða við Brúará, settu hann í sekk, bundu stein við 

og hentu honum síðan í ána þar sem hann drukknaði. Sveina biskups drápu þeir síðan í 

kirkjunni og grófu þar sem síðar þekkist sem Íragerði, á túninu skammt neðan við 

íbúðarhús Skálholtsbónda. Sá blettur telst álagablettur og er ekki leyfilegt að slá hann. 

Því sést hann vel þegar túnið er nýslegið (Landið, fólkið og þjóðtrúin).  

 

Brynjólfur biskup og kerlingin – Fornleifauppgröftur 

Mjög myrkfælin kona var að bera hlandkerald út úr bænum en göngin voru löng og hún 

sér að eitthvað kemur á móti henni sem hún  telur vera myrkrahöfðingjann sjálfan. Hún 

fer þá með nokkrar vísur en að lokum hendir hún keraldinu í viðkomandi en þá var það 

biskupinn sjálfur sem kom á móti henni og fékk keraldið í sig (sagnagrunnur.is). 

 

Skólakennarinn í Skálholti - Kirkjuloft 

Þegar skólapiltar í Skálholti lásu á kirkjulofti urðu þeir varir við mikinn hávaða frá líki 

sem stóð uppi í kirkjunni. Þeir tóku til bragðs að stinga nálum í iljar líksins og ganga 

rammlega frá kistunni. (Íslenskar þjóðsögur og ævintýri) 
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Viðauki 2 

Uppdráttur að sögukorti 


