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Und an far in ár hef ég tek ið sam an þjóð sög ur og sagn ir sem tengj ast 
Fá skrúðs firði. Sum ar  þeirra má  finna á  prenti á  fleiri en ein um stað, var 
þá far in sú leið að  velja sög ur skráð ar af sem flest um.  Varla er hægt að 
 segja að ein út gáfa sé rétt ari en önn ur.  Orða lagi og rit hætti er  hvergi 
 breytt. Ekki eru  alltaf skýr skil,  hvenær saga verð ur þjóð saga né  hvenær 
munn mæla saga fær  aukna veg semd. 
En ef þið vit ið um  fleiri sög ur en hér eru, eða haf ið  heyrt aðr ar út gáf ur af 
þess um sög um, bið ég ykk ur endi lega að  setja ykk ur í sam band við mig, 
því án efa til  fleiri sög ur sem eiga  heima í  hefti sem  þessu.
Fjöl marg ir hafa lagt hönd á plóg, les ið yfir og gef ið góð ráð. Öllu  þessu 
 fólki kann ég hin ar  bestu þakk ir.   

 Á Frönsk um dög um 2004, Al bert Ei ríks son

KOL FREYJA OG SR. SIG URÐ UR

Mælt er að Kol freyja hafi lif að fram yfir kristni töku, en  henni var lítt gef ið 
um þann sið, svo að hún á að hafa tryllst, og geng ið í Spar ar fjall ið og hafst 
þar við  lengi.   Kirkja var  reist á Kol freyju stað og prest ar fengn ir þang að, 
féll  henni það eigi bet ur.  Lagð ist hún því að þeim og grand aði þeim ein um 
eft ir ann an á þann hátt, að hún tók þá og  fleygði þeim í gjá þá, sem síð an 
heit ir Presta gjög ur.  Að lok um  þorði eng inn að vera þar prest ur, fyrr en 
sá  bauðst til þess er Sig urð ur hét ung ur mað ur og fræk inn.  Sat hún  lengi 
um hann, þang að til einn dag, að hún sér, hvar hann fer til hjalls síns að 
 sækja  fiskæti, að hann geng ur fram hjá Presta gjögri.  Steðj aði hún þá að 
hon um, krepp ir hann að gjögr inu og vill taka hann.  Rann hann þá skeið ið 
að gjögr inu, og stökk yfir, eins og skáld ið kveð ur:

 „ Hafði sig á há loft   
 og hin um meg in   
 hann kom nið ur   
  fjöri feg inn”

„Vel stokk ið, hef irðu ekki ver ið  svona hrædd ur”
„ Stökktu á eft ir, ef þú ert ó hrædd við það,”  mælti hann.  En hún á ræddi það 
ekki, og  krækti fyr ir  gjána en prest ur komst í  kirkju og  hringdi kirkju klukk unni.  
Var Kol freyja þá á vest ur horni tún garðs ins, og varð  henni svo bylt við 
hring ing una, að hún  spyrnti  hluta úr garð in um, tafð ist hún við og  mælti um, 
svo sem  fleiri  gerðu, að sá  hluti garðs ins  skyldi  aldrei  standa, og rætt ist það.

Sagna þætt ir II  bindi bls. 67  höf Vig fús Krist jáns son frá Hafn ar nesi.  
Stein dórs prent 1945
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KOL FREYJA Á KOL FREYJU STAÐ
Kol freyja á Kol freyju stað 
 kreppti að  presti   
í Presta gjögrið  fleygði hún flest um.

Eitt sinn kvend ið kom og  
 kreppti að  presti   
sem í hjall inn  sótti  nesti

Prest ur sá hvað  verða  vildi   
og  vildi ei bíða:  
hann lét því til skar ar  skríða. 

 Hafði sig í háa loft og   
hin um meg in  
kom hann nið ur  fjöri feg inn.

Hver og einn sem hlaup ið sér,   
mun  hljóta að  sanna  
það sé færi  mennskra  manna.

Ekki  Flosi, ekki Héð inn,    
ekki Grett ir  
 hefði stokk ið hér á ett ir.

Af því skess an elti prest inn  
o´n í  Tanga,  
varð hún  lengri leið að  ganga.  

Því ekki  þorði hún yfir  
 gjögrið eft ir  kalli,   
ó létt kom in fast að  falli.  

Nú var haf in elt ing ill, svo af    
dró gam an;  
drjúg um með þeim dró þá sam an

Prest ur komst í  kirkju og  
náði í klukku streng inn  
en hvað hann  þuldi það veit eng inn.
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 Kol freyja þá klukkna hljóð   
 úr  kirkju  heyrði   
 í garð inn  spyrnti og engu  eirði. 

 “ Stattu  aldrei  aldrei”,  sagði  
 hún „upp frá  þessu”   
 stökk í burt og beið ei  messu

 Vest ur holt ið valt um koll af   
 völd um  skessu   
 og stend ur  aldrei upp frá  þessu. 

 Svo var mik ið illsku afl í   
 orð um  skessu,  
 það hrap ar oft í  miðri  messu. 

Höf. Páll Ó lafs son frá Kol freyju stað

SKESS AN Í SPAR AR FJALLI
Svo er sagt að á Kol freyju stað  byggi prest ur sá er séra Sig urð ur hét.  Hann 
var mað ur snar og létt ur á sér.  Það er mælt að prest ur hafi eitt sinn ver ið 
nið ur í svo kall aðri Stað ar höfn og hafi hann ver ið að  hirða um fisk, en sá 
orðróm ur lék á að  skessa ein  byggi í Spar ar fjall inu og þótt ust menn  verða 
var ir við hana.
Séra Sig urð ur sér nú hvar skess an kem ur og skil ur hann að hún muni  vilja 
ná sér og tek ur til fóta og snýr til bæja og renn ur hún á eft ir svo að  hvergi 
dró sund ur né sam an, þar til er gjög ur eitt skerst inn í land ið  milli hafn ar 
og bæj ar, þá renn ur prest ur yfir  gjögrið, en skess an sem var ó létt stend ur 
við barm inn og seg ir: „þung ar gjör ast nú barna mæð urn ar” og varð hún 
að  krækja upp fyr ir, en það dró bagga mun inn svo að prest ur var kom inn 
í kirkj una þeg ar hún var kom in á vegg inn.  Tek ur þá prest ur í klukk urn ar 
og hring ir, en skess an stend ur við kirkju garð inn og segir:„Stattu  aldrei 
sam ur” og þyk ir sókn ar bú um það hafa ræzt til vel.  En upp frá því varð 
eng inn var við skess una.

Þjóð sög ur Jóns Árna son ar III bls 221
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* Sig rún Har alds dótt ir Jón as son ar, prests á Kol freyju stað, seg ist  alltaf 
hafa  heyrt að tröllskess an í áð ur nefndri sögu hafi ver ið tröllskess an Spör, 
sem bjó í Spar ar fjalli.  Að henn ar sögn má sjá móta fyr ir Spör í fjall inu.  Frá 
Kol freyju stað séð sem brún an stór an klett, lík an and liti.

Sam tal Al berts Ei ríks son ar við Sig rúnu Har alds dótt ur í jan ú ar 2003

* Björn Dan í els son kenn ari og fræða þul ur  sagði Þor leifi að það hafi ver ið 
skess an Spör sem elti Sig urð. Hún hafi ver ið ó létt og  ekki lagt í að  stökkva 
sök um  þunga síns. Eft ir Spör heit ir Spar ar fjall.

Úr við tali í Morg un blað inu 29. októ ber 1967 við sr. Þor leif K. Krist munds son á 
Kol freyju stað. Höf -vig

TRÖLLSKESS AN SPÖR

Haft er eft ir  Birni Dan í el syni að tröllskess an Spör hafi búið í  helli ein um 
í Spar ar fjalli, og af  henni ber fjall ið nafn sitt. Spör var þeirr ar nátt úru, að 
hún var nátt tröll ann að árið en venju legt tröll hitt.   Stafar  þetta af því að 
ann að for eldri henn ar var nátt tröll, en hitt venju legt.  Þjóð sag an seg ir svo 
frá enda lok um Spar ar:  
Það var eitt sinn á jóla nótt að Spör var í nátt trölls ham.  Leit aði hún sér 
þá manna kjöts og  vildi hafa í jóla pott inn.  Fór hún um all an Fá skrúðs fjörð 
og all an Reyð ar fjörð, en varð  hvergi  neitt til  fanga, því all ir í bú ar  beggja 
sveit anna voru í  kirkju, svo sem vera bar, Fá skrúðs firð ing ar á Kol freyju stað, 
en Reyð firð ing ar á Hólm um.  Spör  gætti sín ekki sem  skyldi, í of ur kapp inu 
í leit inni að sæt um bita í jóla pott inn, og hélt á fram fram und ir dag mál.  
Hef ir fólk sjálf sagt orð ið henn ar vart og  hvergi far ið úr kirkj um sín um.  En 
er svo er langt lið ið á nótt ina hyggst hún  flýta sér heim til hell is síns.  Nær 
hún þá að eins upp und ir fjalls brún ina, er sól renn ur á hana og varð hún 
við það að  steini.”

Úr við tali í Morg un blað inu 10. nóv em ber 1967 við sr. Þor leif K. Krist munds son á 
Kol freyju stað. Höf -vig

UM VÖTT OG KOL FREYJU

Á ut an verðu Reyð ar fjalli er nes það, er Vatt ar nes kall ast.  Það er mál 
 manna, að Vött ur sá, er nes ið dreg ur nafn af, hafi þar fyrst ur land  numið.  
 Næsti bær við Vatt ar nes, Fá skrúðs fjarð ar meg in heit ir að Kol freyju stað; 
þar tók byggð Kol freyja hin  gamla í þann tíð er Vött ur nam nes ið.  Hún 
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var kona margskunn andi, for vitra og fram sýn, en ekki ein höm tal in.  
Fram und an nes inu var fiski sælt mjög og fjöl sótt veiði stöð; var það  vandi 
Kol freyju að róa til  fiskjar ein síns liðs á  nökkva ein um stór um.  Vel var 
þeim til vina  Vetti og Kol freyju og  hjeldu  einatt sam an á sjó.  Það var 
einn dag sem opt ar að  fjöldi báta bæði úr Reyð ar firði og Fá skrúðs firði 
 höfðu róið út fyr ir Vatt ar nes og lágu þar að hand dorgi.  Þau Vött ur og 
Kol freyja voru líka róin, og var sem jafn an skammt á  milli  skipa  þeirra.  
Um dag inn, er sem hæst stend ur veið in, kall ar Kol freyja á skip til Vatt ar 
og seg ir: „ Hafðu upp, Vött ur vin ur; ský dreg ur á Skúm hött” 1)  Vött ur fer 
að ráð um henn ar, og  varla hef ur hann dreg ið upp færi sitt og er sezt ur 
und ir árar, þá skell ur á ofsa veð ur af  landi; gjör ir brátt sjó gang harð an, 
svo að hann fær  varla var ið bát inn á gjöf.  Kol freyja kall ar til hans og bið ur 
hann róa í kjöl far sitt.  Vött ur gjör ir svo, og bíð ur hún þar til hann hef ur 
náð nökkv an um.  Kol freyja leggst nú á árar og gekk  nökkvinn sem í  logni 
væri; en vött ur  mátti hafa sig all an við að  stýra bát sín um í far inu.  Svo 
réri Kol freyja mik inn, að allt skinn var geng ið úr lóf um  henni er að  landi 
kom, enda voru þau hin einu sem  komust lífs af  þeirra  manna, er á sjó 
voru um dag inn.  Svo  sagði Kol freyja sjálf frá um róð ur sinn: „Fyrst reri 
jeg  hnattör, svo reri jeg bratt vör, ( rjetti jeg ann an og  kreppti jeg hinn 2); 
sá jeg  aldrei 12  karla bet ur róa”. Vött ur  sendi Kol freyju vænt  sauðareyfi í 
launa skyni fyr ir líf gjöf ina;  skyldi hún hafa það í sjó vetlinga  handa sjer.  En 
næst er fund um  þeirra bar sam an,  sagði Kol freyja: „Kort er efn ið, Vött ur 
vin ur, það vant aði í alla þuml ana”. Aðr ir  segja, að hann hafi gef ið  henni 
12 áln ir vað máls.

1) Fjall inn af Sand vík.
2) Aðr ir: „Reis jeg við og  rykkti apt ur úr”

Úr Sagna kveri dr. Björns Bjarna son ar frá Við firði

* „Utan við tún ið geng ur svo nefnd ur Kumla tangi í sjó fram og út af hon um 
er Kumla sker.  Seg ir Björn (Dan í els son( að það sé  steinnökkvi Kol freyju 
hálf trölls og hafi hún þar hvolft hon um yfir sig er hún fann enda dæg ur 
sitt nálg ast.” 

Úr við tali í Morg un blað inu 29. októ ber 1967 
við sr. Þor leif K. Krist munds son á Kol freyju stað. Höf -vig
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FRÁ  VETTI OG SKRÚÐS BÓNDA

Úti fyr ir Fá skrúðs firði vest an vert er eyja há og sæ brött er nefn ist Skrúð ur 
eða Fá skrúð ur, og dreg ur fjörð ur inn nafn af  henni.  Hell ir einn mik ill 
geng ur inn í bjarg ið þeim meg in á  eynni, er að  landi veit, og er það trú 
 manna, að þar hafi  lengi búið tröll karl.  Var hann nefnd ur Skrúðs bóndi 
og  þótti góð vættt ur mik ill; eink um hjálp aði hann opt sjó mönn um, er 
 leita urðu hæl is und ir Skrúð í veðr um.  Mælt er, að þeir hafi ver ið þrír 
bræð ur og  rjeði  sinni  eynni hver, Gríms ey,  Papey og Skrúð.   Höfðu vin ir 
Skrúðs bónda það ept ir hon um, að hann þætt ist minnst ur fyr ir sjer  þeirra 
 bræðra og mennskast ur í eðli.  Enda gat hann ekki feng ið af sjer að  leita 
ást við tröll born ar meyj ar,  held ur nam hann  burtu prest dótt ur eina frá 
Hólm um í Reyð ar firði. 
Þeim  Vetti og Skrúðs bónda var vel til vina.   Sóttu þeir heim boð hvor 
að öðr um og skipt ust gjöf um á.  Lítt var  Vetti kunn ugt um á trún að 
eyj ar skeggja og kom hon um því til hug ar að  beita hann brögð um 
 nokkrum og sjá, hvers hann yrði vís ari.  Eitt sinn er Skrúðs bóndi  skyldi 
 sækja heim boð að  Vetti, ljet hann  hringja á móti hon um kirkju klukk um 
frá  skeri einu niðrund an bæn um; heit ir það síð an Klukku sker.
Skrúðs bóndi gjörð ist nokk uð þung brýnn við, en ljet þó ekk ert  neitt á  neinu 
bera og hjelt til boðs ins.  Vött ur  spurði hann, er hann  fylgdi hon um til 
strand ar frá boð inu, hvern ig hon um hafi fall ið við tekt irn ar.   Bóndi  eyddi 
því, en bað Vött koma til sín út í ey áður en langt um liði.  Vött ur lof aði 
því, enda þótt hann þætt ist  skilja, að  bóndi hugs aði sjer þegj andi þörf ina.  
 Nokkru síð ar kom Vött ur út í Skrúð ey.  Bauð  bóndi hann vel kom inn og bað 
hann vera þar um nótt ina.  Vött ur  játti því; þáði hann hinn  bezta  beina 
um kvöld ið.  En er að hátt um leið, vís aði  bóndi hon um til sæng ur í af helli 
ein um.  Var þar vel og rík mann lega um búið.   Bóndi beið með an Vött ur 
af klædd ist, skraf aði við hann og var hinn al til leg asti.  Síð an bauð hann 
hon um góðr ar næt ur, og bað hon um sofn ast vel.  Vött ur vill nú taka á sig 
náð ir en þá verð ur hon um lit ið upp og sjer, hvar bit ur legt sverð hang ir á 
hár fín um  þræði uppi yfir rúm inu og veit odd ur inn nið ur.  Var ekki ann að 
fyr ir að sjá, en að það  hlyti að  detta þá og þeg ar.  Verð ur hann nú  harla 
smeyk ur og vill  forða sjer úr rúm inu, en svo mik il magn leysi  hafði grip ið 
hann, að hann gat  hvorki hrært legg nje lið.  Ligg ur hann  þarna í ang ist 
og ó um ræði legri hug ar kvöl alla nótt ina og kem ur ekki dúr á auga.  Árla 
um morg un inn kem ur  bóndi til hans, og var nokk uð kím in leit ur.  Spyr 
hann hvern ig hon um hafi sofn azt, en svo mjög var dreg ið af  Vetti, að 
hann  mátti  varla mæla.  Bið ur hann  bónda með veik um burð um að taka 
sverð ið, er vofi þar yfir  höfði sjer.  „Sverð? Jeg sje ekk ert sverð”  sagði  bóndi 
og hló dátt, „nema þú eig ir við dor ding uls skömm ina, sem laf ir  þarna í 
lopt inu; það er  alltaf svodd an ó tæt is raki  hjerna í hell in um”.  Vött ur sá 
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þá, að hann  hafði satt að mæla og að  þetta  höfðu ver ið sjón hverf ing ar 
ein ar af völd um hell is búa.  Seg ist Vött ur litl ar þakk ir  kunna hon um fyr ir 
næt ur greið ann, en  bóndi kvað það bara hafa ver ið lít il þókn un fyr ir það, 
er hann ljet  hunda sína  gjamma að sjer á sker inu fyr ir  skömmu.  Ekki er 
þess get ið, að í  nokkru hafi kóln að vin átta  þeirra Vatt ar og  bónda við 
þess ar erj ur.

Úr Sagna kveri dr. Björns Bjarna son ar frá Við firði

* Sig urð ur Úlf ars son frá Vatt ar nesi „ Hér hef ur sagna rit ara mis minnt, 
hellir inn veit und an  landi en ekki þeim meg in á Skrúðn um sem veit að 
 landi eins og kem ur fram í upp hafi sög unn ar”

KRUM UR, VÉ MUND UR, VÖTT UR OG KOL FREYJA

[...] Auk þess er Land náma vitn ar að Krum ur, er bjó á Hafra nesi, og ann ar 
mað ur, er Vé mund ur hét, hafi fyrst ur  numið sveit ina eru það enn þá 
munn mæli að Vött ur hafi heit ið land náms mað ur, er bjó á Vatt ar nesi, og 
 ekkja, er Kol freyja hét, hafi fyrst byggt Kol freyju stað og hafi þau bæði 
ver ið tröll auk in mjög og fjöl kunn ug.

Úr Sókn ar lýs ingu Kol freyju stað ar sókn ar 1841 bls 416 e. sr. Ólaf Ind riða son

SKRÚÐS BÓND INN
Það var al menn trú fyrr um að tröll vætt ur  byggi í Skrúð.  Gnúp ur  þessi er 
hömr um var inn á all ar hlið ar og bæði fag ur og ein kenni leg ur. Í hon um er 
hell ir mik ill og vatn í. En inn ar frá vatn inu nær hellir inn geysi langt inn í 
berg ið. Mælt er að sjó menn hafi oft  hleypt í land í Skrúð og beð ið þar af 
sér storm, ó sjói og ó veð ur í hell in um, en þeir sem á ræddu að for vitn ast 
lengst inn í hell inn,  sögðu það til, að þeir  komust allt inn að járn grind um 
er lágu um þver an hell inn. En fyr ir inn an þær járn grind ur þótt ust menn 
viss ir um að vætt ur sú  byggi er  hafði þar að set ur. En það var jöt unn einn 
mik ill og köll uðu menn hann Skrúðs bónd ann.  Hafði hann góð af skipti af 
mönn um og var holl vætt ur sjó mönn um og öll um þeim er eigi  gerðu á 
hlut hans.
Þeg ar fram í  sótti leidd ist Skrúðs bónda ein líf ið og  þótti það ó hag stætt. 
Þá var kom inn prest ur að Hólm um í Reyð ar firði. Hann átti unga og  fríða 
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dótt ur, mjög efni lega. Þá bar svo til, að sjó menn þótt ust sjá Skrúðs bónd ann 
úti fyr ir hell is dyr um í Skrúð og fund vika hönd um til lands og  fálma sem 
gert var stund um við seið. Hann  hafði og ein hvern for mála með. Sum ir 
 segja að þá væri helgi dag ur. Þá  gerði há arok.  Komust sjó menn naum lega 
í land. Sýn ist þeim þá kven mað ur koma hlaup andi frá Hólm um til sæv ar. 
Þá  skaut Skrúðs bónd inn borð fjöl á sjó inn, og fór hún geysi hratt á móti 
 vindi og  stefndi að Hólm um uns hún var land föst; þá var þar kom in 
prests dóttir in frá Hólm um. Hún  hafði horf ið á und an bless un án þess að 
menn  tækju strax eft ir því.  Steig hún út á borð fjöl ina, og rann hún sem 
hendi veifa með hana út í Skrúð. Þar tók Skrúðs bónd inn á móti  henni og 
 hurfu þau inn í hell inn. En í  landi var prests dótt ur leit að vand lega þang að 
til sjó menn  sögðu hvers þeir urðu var ir. Sáu menn þá að hún  hafði ver ið 
hyllt af Skrúðs bónd an um. Voru þau löng um vel vilj uð sjó mönn um síð an.
Þeg ar nokk ur ár voru lið in frá  hvarfi prests dótt ur urðu sjó menn að  hleypa 
upp und ir Skrúð und an  stormi.  Festu þeir bát sinn og  gengu í hell inn og 
voru þar um nótt. Einn  þeirra hét Þor steinn. Hann var á gæt ur kvæða mað ur. 
 Fengu þeir hann til að  skemmta. Hann kvað þá Már íurím ur, svo hátt að 
berg mál aði í hell in um.. Þeg ar hann  hafði kveð ið nokk ur er indi heyr ist 
stór kost leg rödd inn an úr hell in um  segja: „Nú er konu  minni skemmt, en 
ekki mér”.
Þor steinn geng ur þá inn ar og kall ar:
„Hvað  viltu láta  kveða,  herra?”
Þá svar aði rödd in: „Andrarím ur  þykja mér fín ar, en Hall gríms rím ur vil ég 
ekki”.
Þor steinn byrj aði þá Andrarím ur  fornu og kvað eft ir  mætti.
Þá heyr ist stór felld ur hlát ur og sagt glað lega:
„Nú er mér skemmt, en nú er konu  minni ekki skemmt. En  viltu  þiggja 
 graut  Steini?”
Hann ját ar því og gekk inn að járn grind un um. Þá var rétt ur skaft pott ur 
fram yfir þær, full ur af heit um  graut, og sagt:
„ Sleiktu þá aus una mína að kveð skap ar laun um”.
Þeir fé lag ar  gerðu sér gott af grautn um og  þótti ágæt mál tíð. Hvarf þá 
aus an. Það  vissu þeir að  þetta gaf prests dóttir in, kona Skrúðs bónd ans, 
eða hann fyr ir henn ar hönd. Um morg un inn fóru þeir í land og  sögðu frá 
 þessu.
Einu  sinni tóku sig  átján of lát ung ar sam an um það að  raska her bergi 
Skrúðs bónda, og fóru að  brjóta járn grind urn ar. En þá  hleypti Skrúðs bóndi 
 skriðu mik illi úr rjá fri hell is ins ofan á þá, og sofa þeir þar til  efsta dags.
Það var árla helg an dag að prest ur á Hólm um kom út í  kirkju, að þar 
stóð lík kista. Þekkt ist þar prests dóttir in frá Hólm um.  Hafði hún dáið af 
barns för um.  Gerði prest ur heið ar lega út för henn ar. En á með an jarð ar för in 
fór fram, sást feiki stór risi  standa ut an vert við kirkju garð inn grát andi. 
Síð an fór hann og sást  ganga á skíð um út fjörð inn og inn í Skrúð inn.
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Hann átti eina dótt ur eft ir konu sína,  fríða mjög. Því er sagt, að eitt sinn er 
sjó menn voru teppt ir í Skrúð, að þá mang aði einn  þeirra til við hana með 
þess ari vísu:

  Hrópa ég hátt í  helli inn,
  heyrðu til mín Skrúðs bónd inn:
 Göf ug ustu gull hlaðslín
  giftu mér, hana dótt ur þín.

TRÖLLIÐ Í FÁ SKRÚÐ OG PRESTS DÓTTIR IN

Eitt sinn bar það til á Kol freyju stað í Fá skrúðs firði að dótt ir prests ins hvarf 
svo eng inn  vissi og fannst ekki hvar sem leit að var.  Nú var hætt leit inni 
um síð ir og liðu nokk ur ár að menn  vissu ei hvað af  henni  hafði orð ið.  
En einu  sinni  vildi svo til að menn voru á sjó og  hvessti á þá, en á  firði 
þess um stend ur klett ur all mik ill eða eyja sem kall ast Fá skrúð ur og sem 
fjörð ur inn dreg ur nafn af.  Menn þess ir  hleyptu upp í eyju  þessa.  Þeg ar 
þeir komu upp í hana nokk uð sjá þeir hell ir; þeir  ganga þar inn og eru 
þar um nótt ina.  Einn þess ara  manna er Þor steinn hét var kvæða mað ur 
og fór að  kveða í Jesúrím um, en þeg ar hann er bú inn að  kveða nokk ur 
er indi  heyrðu þeir að sagt var inn ar í hellinum:„Nú er konu  minni skemmt, 
en ekki mér” Þor steinn svar ar: „Hvað  viltu láta  kveða?”  Hon um er aft ur 
svar að: „Andrím ur  þykja mér fal leg ast ar”.  Þor steinn fór að  kveða úr 
þeim, en þeg ar hann er bú inn að  kveða stund ar korn þá er aft ur sagt: 
„ Viltu  graut  Steini?”  Hann ját aði því.  Þá er rétt í gegn um járn grind ur, 
sem voru inn ar lega í hell in um, stór ausa með heit um  graut.   Þetta  þótti 
þeim all gott átu.
Nú líð ur þar til um morg un inn að þeir kom ast úr  eynni og fóru í land og 
 sögðu frá  þessu.  Þá þótt ust menn vita hvar prests dótt ur  mundi vera; 
en fáum árum  seinna einn morg un kom prest ur út á Kol freyju stað; þá 
stóð lík kista á kirkju garð in um.  Prest ur gekk að kist unni og sló hana upp.  
Þar  þekkti hann dótt ur sína fram liðna og sá lík ur til að hún  mundi hafa 
dáið af barns för um, en á með an hún var jörð uð stóð tröll karl utan við 
kirkju garð inn grát andi.  Þeg ar búið var að  jarða sáu menn hann  ganga út 
að sjó og þótt ust sjá hann eins og  ganga á skíð um fram í Fá skrúð inn, en 
síð an hef ur ekki orð ið vart við hann.

Þjóð sög ur Jóns Árna son ar III: bls 252

* „Ég  heyrði sög una  þannig að eft ir Mar íu kveð skap inn hafi kom ið ausa 
með heit um  graut og sagt með rómi dimm um, „Nú var konu  minni 



12

skemmt, en ekki mér” Síð an  spurðu þeir hvað  kveða ætti fyr ir hann; 
Andrarím ur líka mér best, var svar að” Eft ir þann kveð skap kom til  þeirra 
fé laga  trétrog fullt af spik feitu sauða kjöti og sama rödd og áður  sagði: 
„Nú er mér skemmt en ekki konu  minni””    

Úr  bréfi Berg ljót ar Snorra dótt ur frá Bæ til Al berts Ei ríks son ar, maí 2004 

 TRÖLLIÐ Í SKRÚÐN UM

Einu  sinni hvarf prests dótt ir á Hólm um í Reyð ar firði; var henn ar leit að um 
land og lög og fannst hún  hvergi.  Upp úr firð in um stend ur fjall strók ur, er 
nefnd ist Skrúð ur.  Þar  höfðu sveit ar menn fé sitt til  gaungu á haust um og 
 sóktu bak jól um;  hafði þá ár lega horf ið  bezti sauð ur inn úr fénu, en mist ist 
 einkis ann ars.
Einu  sinni um vet ur voru skip til  fiskjar og náðu ei lend ingu  sinni, og  hleyptu 
und ir klett í Skrúð in um.  Skip verj ar  breyndu skip sínu vot ir og sjó hrakt ir, 
og sett ust á  hillu í klett in um og fóru að  kveða Mar íu-rím ur.  Opn að ist þá 
k let ur inn, og kem ur út for kunn ar stór manns hönd með hring á hverj um 
 fingri, og rauð skar laksermi að ofan: rétt ir hún út stórt graut ar trog með 
spón um á mann tal, og er sagt inni:„Nú er konu  minni skemt, nú er ekki 
mér skemt.”  Þeg ar skip verj ar voru mett ir hrest ir af heit um grautn um, 
hvarf trog ið inn í klett inn.  Dag inn ept ir  komust þeir í land.  Árið ept ir 
fór á sömu leið fyr ir öðru  skipi, sem reri, um sama  leyti.   Kváðu þeir á 
kletta syll unni all ar Andrarím ur.  Kom þá út sama hönd in með fult trog af 
 feitu og  heitu hángi kjöti, og  heyra þeir þá sagt: „Nú er mér skemt, nú er 
ekki konu  minni skemt”.   Komust þeir svo mett ir á land, þá  veðri slot aði.  
Liðu svo nokk ur ár, þar til Guð mund ur bisk up var  eystra í visítasíu ferð og 
 vígði vötn og  brunna og batt hann orm inn und ir foss inn í Lag ar fljóti.   Gisti 
hann að Hólm um.  Bað prest ur hann að  vígja Skrúð inn.  Nótt ina sömu 
 dreymdi bisk up, að mað ur mik ill  vexti og skraut bú inn kæmi til sín og 
 segði: „ Farðu ekki að  vígja Skrúð inn; því ég hefi mik ið að  flytja og á  erfitt 
með flutn inga, enda  muntu ekki  fleiri ferð ir fara, far ir þú til  bygða  minna 
að  gjöra mér mein” Yf ir gaf þá bisk up vígslu ferð sína í Skrúð inn.
(ept ir hús frú Sig ríði Páls dótt ur í Hrauna gerði 1859)

Þjóð sög ur Jóns Árna son ar,  fyrsta  bindi bls 196
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ENN UM SKRÚÐS BÓNDA
(ept ir Gunn hildi Ein ars dótt ur í Norð firði)

 Drungaldi hjet vinnu mað ur á Kol freyju stað.  Hann var sjó róðra mað ur og 
fisk inn mjög.  Hann var og tal inn sterkast ur og jafn an dró hann sitj andi, 
 hvaða stór drætti sem á voru, jafnt há karla sem ann að.  Eitt sinn sem 
opt ar sat  Drungaldi að  dorgi und ir Skrúð.  Kom þá svo þungt á færi hans, 
að hann brá af  vanda sín um og reis upp við.  Var það  spraka svo föngu leg, 
að ekki varð inn byrð, og réri hann hana því ut an borðs inn í Stað ar höfn.  
Svo var sprak an mik il, að kjal bein ið úr  henni nam yfir ferær ingsnaust.  
Nótt ina ept ir dreym ir Drung alda, að Skrúðs bónd inn kem ur til hans og 
seg ir að nú hefi illa til tek izt; hafi hann drek ið  spröku sína, þá er hann hafi 
alið á bolla leif um sín um og ætl að bróð ur sín um í  Papey.  „Tek jeg nú eign 
mína, nema kjal bein ið skalt þú hafa ept ir til merk is um drátt þinn.  Skal 
jeg sjá um, að þú verð ir skað laus af  þessu og fáir  spröku í stað inn”.  Um 
morg un inn var allt horf ið af sprök unni nema kjal bein ið.
En dag inn ept ir  veiddi  Drungaldi svo  stóra  spröku und ir Skrúð, að slík ar 
hafa  aldrei þekkzt fyr nje síð ar.

Úr Sagna kveri dr. Björns Bjarna son ar frá Við firði

SKRÚÐS BÓND INN
(Eft ir hand riti Jónas ar Hall gríms son ar í hrs. Bmfj. 27,4to)

[...] „Sagt er, að hann taki alla  hornótta  hrúta í haga toll, sem sett ir eru í 
Skrúð, og var það  lengi sið ur Vatt ar nes bænda að gefa hon um einn hrút á 
ári, því að satt er það, að þeir  hverfa frem ur öðru fé úr Skrúðn um, því að 
horn in munu  stjaka þeim frá berg inu,
svo að þeir  hrapa í sjó inn, þeg ar þeir þeir  tildra á hill un um”.

   Ís lensk ar þjóð sög ur II. Höf. Ó laf ur Dav íðs son
útg: Þor steinn Jóns son MCMXXX IX bls. 269

 

DRAUM UR Í SKRÚÐ

Einu  sinni varð mað ur ept ir af bát í Skrúð.  Hann gekk á land og lagð ist til 
svefns.   Dreymdi hann þá að  tveir menn kæmu til sín, ann ar aldr að ur, en 
hinn á ung lings aldri.  Hon um  þótti sá hinn  eldri  segja við sig: „Ó var lega 
ligg ur þú, mað ur, því að í dag geng ur hjer um búr tík in úr Þursa skegg inu”.  
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Mað ur inn hrökk upp við orð  draummanns og þótt ist um leið og hann 
opn aði aug un sjá á bak fjelög um, er þeir  hurfu fyr ir berg ið.  Þursa sker það, 
er hjer ræð ir um, ligg ur und ir Skrúð, og  þótti þar  harla  reymt í  fyrri daga.  
Er haft ept ir Jóni  gamla  skálda á Beru nesi, er kall að ur var krapta skáld, 
að held ur  vildi hann „ kveða Skrúð að Hólma hálsi en þoka Þursa skeri um 
þuml ung”.

Úr Sagna kveri dr. Björns Bjarna son ar frá Við firði.

ÚR SÓKN AR LÝS INGU
KOL FREYJU STAÐRA SÓKN AR 1845, bls 405:

All ur hellir inn (í Skrúðn um( ligg ur í vest ur og eru vegg ir hans inn an verð ir 
að sunn an og vest an þver gnípt bjarg en að norð an verðu geng ur nið ur frá 
hvelf ing unni, allt fram til miðs, við brött  skriða mjög laus grýtt, af bleik um 
sand steini. [...]  innra í hell in um er  býsna draugs legt og dimmt því þar sést 
eng in  skíma utan lít il und ir birta þá er menn hafa stað ið þar  nokkra stund; 
sést þá  fyrsta ó glöggt til mæn is og um hverf is inn an um hellir inn.  Þá 
sýn ast til sýnd ar inn an vert upp yfir skrið unni litl ar dyr sem, þeg ar geng ið 
er upp í skrið una og skoð að við ljós, er ekki nema grunn ur  skúti upp í 
berg ið sem glöggt sést til botns í.  Það an er sprott in sú hé gilja að  skúti 
 þessi væri dyr á af helli  nokkrum með járn grind um fyr ir.  Átti þar að  byggja 
bjarg búi nokk ur, sem Skrúðs bóndi er kall að ur, og for telja gaml ir menn að 
hann hafi eitt sinn til  forna  hleypt  skriðu  þeirri, er fyrr var get ið, á 18 menn 
er hnýs ast  vildu um byggð hans, og  töldu enn marg ir þá ég hing að kom 
hættu spil mik ið að  ganga upp í skrið una og hnýs ast eft ir um sam komu 
henn ar við berg ið.   Þetta hefi ég nú tví veg is gjört með log andi ljós um og 
sann færst svo um að eng inn af hell ir geng ur þar inn því  skúti sá, er fyrr 
var nefnd ur, geng ur upp í hvelf ing una  laust frá vegg hell irs ins en skrið an 
alls stað ar þétt upp und ir berg ið, und an því utan og upp und ir svo kall að 
Þórð ar bjarg.
      Sr. Ó laf ur Ind riða son

KARL INN Á SELN UM

Mað ur nokk ur var uppi á Fá skrúðs firði.  Hann var  mesti bjarg ræð is mað ur, 
harð snú inn og á ræð inn svo ærið  þótti  bregða til  fífldirfsku.  Einu  sinni sem 
oft ar var hann á sjó  nærri Skrúð og nokkr ir menn með hon um.  Sjá þeir þá 
seli  marga  liggja þar uppi á klöpp og móka í kyrrð og næði.  Kem ur þeim 
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sam an um það að  reyna að slá þá.  Bið ur karl þá að  setja sig upp í sker ið og 
leyn ast þar og taka á móti því sem hann  veiði.  Þeir gera sem hann bið ur.  
Læð ist nú karl á tán um þang að til hann er  nærri kom inn að kobb un um en 
þá skrapl aði steinn inn und ir fæti hans.  Urðu sel irn ir þá var ir við þenn an 
hættu lega óvin og  byltu sér í sæ inn.  Þá varð  karli svo flemt um að hann 
sökk mik ið og  henti sér á  grúfu yfir sein asta sel inn klof vega og rak sinn 
fing ur í hvort auga hans og hélt sér svo dauða haldi með hönd um og 
fót um.   Kobbi stakk sér með hann hið  allra bráð asta.   Þótti báts mönn um 
nú ó vænkast mál ið fyr ir  karli og ó væn legt um góð ar við tök ur þar  neðra.  
Biðu þeir nú með önd ina í háls in um og  gláptu í mar flöt inn.  Gátu sér þess 
þó til að eigi  myndu þeir sjá karl fram ar. 
Allt í einu sjá þeir þá fé laga koma upp aft ur með  allillu sam komu lagi, 
 busli og bar smíð.   Greip þá einn til karls og  vildi inn byrða hann.  Þá öskr aði 
karl fokvond ur: „Ekki mig held ur sel inn, sel inn fyrst!”   Kræktu þeir þá í 
 kobba en sum ir tog uðu í karl og inn byrtu svo báða.  Þá  sleppti karl loks ins 
tak inu sem hann  hafði náð á seln um og  þótti nú allt  ganga að ósk um.  
Þeir fé lag ar á töldu hann nokk uð fyr ir  dirfsku sína og  spurðu hvað hann 
 hefði ver ið að  hugsa að ráð ast  þannig á sel inn.  „Ég  vissi.” seg ir karl, „að 
hel vít ið  mundi  þurfa að anda eins og ég”. Varð nú karl nafn kunn ur fyr ir 
 þetta dirfsku fulla á ræði sitt.  En lít ið  hafði hann kom ið við rann sókn um 
þar  neðra sem von legt var enda  hafði hann  gleymt á sýnd inni enda  furðu 
far sæl lega því nú var það karl inn sem át sel inn en eigi sel ur inn sem át 
karl inn.   Kobbi hef ir lík lega ætl að að  skilja þess ari ó vætti þar efra sem 
hann tók hana.
„Sm.  Jónas Gísla son í Nesi 1911”

Ís lensk ar þjóð sög ur og sagn ir.  Sig fús Sig fús son IV bls 194

HAF VÆTT UR Í VATT AR NESI

Um 1880  höfðu bænd ur í Fljóts dals hér aði, eink um af Völl um, fé lag með sér 
um fisk veið ar og  gerðu út á Vatt ar nesi í Reyð ar firði.  Einn dag, þeg ar all ir 
menn af tang an um voru á sjó, voru að eins  heima Magn ús, for mað ur inn, 
Magn ús son úr Hey döl um, Guð mund ur nokk ur Ar in bjarn ar son og 
mat reiðslu kon an, Björg Hösk ulds dótt ir.  
Um kvöld ið í  glaða tungls ljósi gekk Magn ús ofan í Borg ar fjöru, lend ing una, 
á tré skóm, nið ur frá húsi  þeirra.  Skyggnd ist hann um hvort hann sæi 
bát ana.  Fjar an er þar all stór grýtt og grunn flúð ytar að vog vík þess ari.  Eigi 
sá Magn ús til ver mann anna.  En í þess stað sýnd ist hon um mað ur upp við 
einn  stóra stein inn og  reisa þar borð stóla. Magn ús var bráðskarp ur sem 
fað ir hans og sá fljótt að hér gat eigi ver ið að ræða um mann.  Hann var 



16

ein huga og at hug ull, tek ur vasa bók og blý ant, fer allt í kring um  þetta og 
dreg ur upp mynd af því uns skrapl aði  steinn und ir fæti hans og sá ó kunni 
 steypti sér á kaf.  Sagt er að Magn ús hafi lát ið ljós mynda blý ants mynd 
sína er lend is.  Páll skáld Ó lafs son get ur þess ar ar vætt ar í gam an bréfi til 
kunn ingja síns á  þessa leið:

Klof stutt ur með fugla fyt og  flenntu gini, 
ekki af  mennskra  manna kyni.

Eft ir þess ari lýs ingu var það líkt mar dverg.
Ís lensk ar þjóð sög ur og sagn ir IV bls 52 Sig fús Sig fús son

FRÁ JÓNI Á BERU NESI

Eitt sinn var Jón að  smala út í Vatt ar nesskrið um þar sem kall að ur er 
Baulu ham ar.  Einn mað ur var með Jóni.  Þá kom þar að þeim sjó draug ur, 
en þeir tóku til fóta og  flúðu heim að Vatt ar nesi og var Jón fljót ari í bæ inn 
og komst í bað stofu, en hinn mað ur inn komst í  skála út úr bæj ar dyr um, 
en gat ekki kom ið aft ur hurð inni, því draug ur inn bar að í því og ban aði 
hon um þeg ar.  Þá kom Jón að og kvað hann frá sér svo hann  gjörði ei 
 meira tjón.  Er mælt að Jón hafi sagt síð ar að það hafi sér mest til  rifja 
runn ið að vita draug inn  drepa mann inn og geta ekki bjarg að hon um, því 
hann var svo móð ur og utan við sig að ekk ert gat að gjört fyrr en hinn var 
dauð ur. 
Ekki er get ið um að Jón hafi gjört illt stór vægi legt með kveð skap sín um 
eða fjöl kynngi, en und ar leg ur var hann í hátt um að því sagt er.
Það var einn tíma er Jón átti  heima á Beru nesi að kunn ingi hans uppi á 
Hér aði ætl aði að  finna hann.  Fór hann ofan Þór dals heiði og út Sléttu strönd; 
á  henni er í ein um stað  steinn afar mik ill og er kall að ur Skemmu steinn. 
Þeg ar mað ur inn fer hjá stein in um veit hann ekki fyrr til en Jón kunn ingi 
hans kem ur þar út úr stein in um og heils ar hon um vin gjarn lega.  Mað ur inn 
varð for viða sem  nærri má geta; kveðst ekki hafa vænt hans þar, en ætl aði 
að  hitta hann  heima á Beru nesi (það er ei held ur nema rúm lega bæj ar leið 
í með al lagi).  En er hann kom þar kem ur Jón inn an úr bæ og bið ur hann að 
koma inn. Og svo get ég nú ekki sagt  meira af Jóni á Beru nesi.

Þjóð sög ur Jóns Árna son ar III bls 610
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ÍMA OG JÓN Á BERU NESI

Jón er mað ur nefnd ur, er ég ætla að væri Jóns son; hann ólst upp á Beru nesi 
í Kol freyju stað ar sókn.  Var hann  smali og sat yfir kvik fé á sum ar dag í 
botn um  nokkrum.  Þar komst hann í kunn ings skap við huldu konu þá er 
Íma hét; og eru botn arn ir síð an kall að ir Ímu botn ar.
  Þeim varð mjög vel á  milli, Ímu og Jóni, og var hún hjá hon um dag lega og 
nam hann af  henni ýms an fróð leik, því Jón var  námfús og vel hag orð ur.  
Íma  sagði hon um að móð ir sín héti  Rispa og væri mjög fjöl kunn ug, enda 
ætti hún galdra bók eina er hún  hefði mjög mikl ar mæt ur á.  Jón bað hana 
að út vega sér bók ina til láns, en hún kvað sér  mundi  veita það örð ugt; 
þó  færði hún Jóni bók ina  litlu síð ar og  lærði hann á  henni marg an gald ur 
og  vildi  aldrei  skila  henni aft ur  hversu sem þær mæðg ur leit uðu eft ir 
því.  Leit aði  Rispa því jafn an við að  drepa Jón, en hann gat ætíð var ið sig, 
stund um með kveð skap og stund um með öðru móti.
  Einu  sinni er Jón átti  heima á Kol múla, en var þá stadd ur út á Vatt ar nesi, 
kom þar draug ur er  Rispa  sendi hon um.  Jón rak hann á skip og reri með 
hann inn að Kol múla og  setti hann nið ur í svo kall að Loppu dý fyr ir neð an 
tún á Kol múla, og bar ekki á hon um fram ar.
Þeg ar  Rispa þótt ist  verða und ir í viður eign  þeirra Jóns  flutti hún byggð 
sína yfir fjörð inn og sett ist að í  helli ein um, í sjáv ar hömr um  milli 
Kall skála og Krossa ness, og er sá hell ir síð an kall að ur Ímu hell ir.  Það bar 
við einn tíma að Jón var á sjó með fleir um mönn um og  þurftu að fara 
fram hjá hell is munn an um;  og er kom þar að  sagði Jón til  hinna: „Síg ið 
nú á, pilt ar”.  Þeir  kipptu þá fast í ár arn ar og rann skip ið með flug ferð 
fyr ir hell is munn ann, en í því kom gló andi  fleinn úr hell in um og rétt fyr ir 
aft an skip ið.  Jón seg ir þá: „ Þetta var mér ætl að, og meg ið þið nú  hægja 
á ykk ur”.
Ann an tíma var það að  Rispa  lagði á Jón að hann  skyldi  rotna taug frá taug 
og hár frá hári, hvar sem hann væri á  landi þá nótt sem hún til tók.   Gríma 
og Grímu sker heit ir  nærri Beru nesi og er að djúpt kring um það; tók Jón 
það til bragðs að hann óð alla nótt ina kring um sker ið og gat svo forð að 
lífi sínu, því á lög in náðu ekki til hans af því hann var fyr ir neð an yf ir borð 
sjáv ar ins.  Marg ar ljót ar skepn ur kvaðst Jón hafa séð um nótt ina.  Hann 
kvað þá vís ur tvær um sker ið og er  þetta önn ur:

 Gam alt sker hún  Gríma er,   
 gjörð af sjálf um  drottni; 
 sit ur hér, það sjá um vér,  
 sjáv ar föst í  botni.

Þjóð sagna safn Jóns Árna son ar.
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JÓN  SKÁLDI Í BERU NESI

Jón hét mað ur er uppi var á 17. öld, sagð ur Jóns son af flest um mönn um.  
Þó hafa sum ir kall að hann Guð munds son en hitt mun rétt ara.  Jón bjó 
bæði í Beru nesi og Vatt ar nesi í Reyð ar firði.  Er lík legt að fað ir hans hafi 
heit ið Jón Guð munds son og búið í Beru nesi og Jón ver ið þar fædd ur fyr ir 
1650.  Mun þeim feðg um mjög bland að sam an í frá sögn um.
Jón var skáld mik ið og á kvæð inn og þar að auki fjöl fróð ur og hið  mesta 
mik il menni.  Svo er sagt að Jón Guð munds son kæm ist í kunn áttu við 
álfa mey sem Ýma er nefnd, þeg ar hann var ung ling ur, er  sótti mjög eft ir 
ást um hans og gaf hon um galdra bók.  En síð ar, er Jón  vildi eigi þýð ast 
hana,  heimti hún bók ina og kvað mik ið  liggja við.  Jón kvaðst of mik ið 
hafa af  henni  numið en of lít ið þó til þess að hann gæti þá misst hana 
því það yrði þá sér til ills eins.  Fór Ýma þá frá hon um sorg bit in og  skildu 
þau þar sem síð an  heita Ýmu botn ar.  Síð an  dreymdi Jón að ó kennd ur 
mað ur kom að hon um og bað hann vera var an um sig því það ætti að ná 
af hon um galdra bók inni með  valdi, sem Ýma gaf hon um.  Bað hann Jón 
vaka við upp göngu  næstu nótt.  Kvað hann hon um  mundi  verða auð ið að 
yf ir stíga fjand menn  þessa með  sinni að stoð.  Kvaðst hann þá  mundi  verða 
einn eft ir sár mjög og bað Jón muna sig um að  stytta þá eymd ar stund ir 
sín ar.  Í  stuttu máli gekk  þetta allt eft ir sem huldu mað ur inn bað og  sagði, 
að Jón gekk af því  dauðu til að  frelsa líf sitt og hélt svo bók inni og nam 
hana spjald anna á  milli og  þótti nær  einskis manns að  þreyta við hann 
kunn áttu brögð síð an.  Sum ir menn  segja nú að það væri Jón  skáldi sjálf ur 
sem náði bók þess ari og að hann eigi við  þetta at riði þar sem hann seg ir í 
man söng  einna  rímna  sinna: 

  Vissi það guð í  vanda mikl um  
 var ég þá stadd ur  
 er fjór ir  gerðu full ir  klækja   
  furðu ljót ir að mér  sækja.

Það hef ir ver ið al menn sögn að Jón  skáldi yrði að sæta mik illi að sókn af 
álf um.  Einu sinn i svarf  þessi að súg ur svo hart að hon um að hon um var 
 hvergi fritt á  landi.   Flúði hann þá í  skerflúð er ligg ur fyr ir Beru nes landi, er 
 Gríma eða Grímu sker nefn ist, og varð ist það an heil an sól ar hring með an 
hann kvað af sér ó vin ina.  Þá er mælt hann  kvæði með al ann ars:

 Gam alt sker hún  Gríma er,   
 gerð af sjálf um  drottni;  
 sit ur hún hér, það sjá um vér,  
 sæv ar föst á  botni. 
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  [...]
Jón átti ýms ar galdra glett ur við aðra nafn kunna galdra menn, svo sem 
Dal húsa-Jón og Svína skála-Pét ur, og  höfðu þeir eng an sig ur á hon um því 
þar sem kunn átt an hrökk eigi komu á kvæð in til svo eng um varð að góðu 
að  leita á hann.  Sendu þeir hon um marg ar send ing ar en hann kom þeim 
öll um fyr ir. Eru ör nefni víða við það kennd.  Sæv ar gata frá Beru nesi er 
bæði löng og brött.  Þar er lækj ar síki á leið inni er kem ur úr  dalskvompu 
 einni. Einu  sinni  stefndu ó vin ir Jóns á hann músa vargi svo mikl um að 
hon um varð  hvergi fritt.   Neytti Jón þá kvæða mátt ar síns og  stefndi þeim 
öll um í sík ið.  Heit ir það síð an  Músaá og dalskvomp an Músa ár dal ur.  Í 
kvið lingi Jóns er  þetta með al ann ars:

 Frá Beru nesi er leið in löng  
 að laxa  ranni,  
 brunn in hár og brekk an ströng   
 svo að blöskr ar  manni.

  Músaá heit ir vatn ið vítt   
 á veg in um  langa;   
 fák ar  synda  furðu títt   
 í  flóði  spanga.  (yfir flóð ið  stranga)

Eitt kvöld bar svo til að vinnu mað ur Jóns kom hlaup andi í bað stofu nær því 
sprung inn og stund ur tætt ur og kvað elta sig sjó skrímsli og datt dauð ur 
nið ur.  Jón snar að ist út sem  kólfi  skyti, rak aft ur hurð ir á eft ir sér og bað 
eng an  dirfast að for vitn ast um sig.  Kom hann inn und ir morg un inn og 
kvað  þetta  skrímsli  mundi eigi  granda fleir um af mönn um sín um.
Jón hef ir þótt bæði forn í  skapi og mjög mik ill fyr ir sér og nokk uð 
harð skipt inn ef á hann var leit að.  Einu  sinni komst það svo langt að hann 
 lenti und ir manna hend ur.   Dæmdi Jón, sýslu mað ur Norð mýl inga, son ur 
Þor láks bisk ups, hann til hýð ing ar á Djúpa vogi.  Hét Al ex and er böð ull inn.  
Þeg ar hann  reiddi vönd inn að Jóni sner ist hann við Al ex and er,  hvessti á 
hann aug un og kvað:

 Al ex and er fjöl fund inn,   
 for blind ur í synd um,   
 vill  granda grá lynd ur   
  Gauts kund ur, loð hund ur. 

 Tryggð  reynda mér  mundu,   
 máls bend ing sam henda.
 Hér stand þú blý bund inn!
 Ber vönd á  tveim hönd um!
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Al ex and er brá svo við kvið ling inn að hann varð stirð ur sem tré og stóð 
með upp reidd an vönd inn og varð  aldrei jafn góð ur.  Þá varð sýslu mað ur 
hrædd ur á samt öll um öðr um.  Bauð hann að  sleppa Jóni og varð eigi  meira 
af hegn ing unni.   Hafði Jón  skáldi þóst rang lega dæmd ur.  Slóst hann í för 
með sýslu manni, ljóð aði á hann og kvað:

  Átján rast ir und ir svörð   
 all ur  hvarfi þér frið ur!
 Fimmt án  palla í fúna jörð   
 fjand inn  dragi þig nið ur!

Þá sprakk sund ur jörð in fyr ir fram an sýslu mann og sýnd ist hon um hún 
ætla að  gleypa sig með hest in um.  Bað hann Jón taka af á kvæð in í  allra 
kraft anna  nafni.  Kvað Jón þá þrjár stök ur sem gleymd ar eru og voru þeir 
Jón vin ir upp frá því.  Er mælt að Jón  kvæði fyr ir hann Tróju mannarím ur.  
Eft ir hann eru  einnig Úlf ars rím ur  sterka og  fleiri.  Jón kvað eitt sinn  þessa 
vísu um  preláta á Djúpa vogi:

  Hvella þeyt ir þrum göllu   
 þemb ar, lík ur haf stramb.
 Þá tek ur af gum um glott.
 Slatt ar í þá þjór þrótt ar   
 þétt klapp ar  hverri stétt,  
 eink um þá úti er vott.
  Festi að sér flagðs  gusti  
  Fullu  banda hýra strind;  
 en hátt er ei góna gott,   
  hyggja sér hund ar  leggi   
 hupp þótt  festi langt upp;  
 því veit ég það er (ei) gott.

Má vera að  þessi vísa hafi ver ið or sök til hýð ing ar inn ar er áður var get ið 
og ekki varð af. 
Eft ir að Al geirs menn eða Tyrk ir  rændu forð um  eystra þótt ust menn oft 
 verða var ir við sjó ræn ingja og köll uðu þá jafn an  Tyrki.  Þeg ar Jón var 
orð inn gam all og  nærri blind ur kom þess hátt ar skip inn í Reyð ar fjörð.  Var 
þá leit að ráða Jóns.  Hann lét  leiða sig út og bena  fingri sín um á skip ið og 
kvað:

 Hátt ber segl við húna,  
 hef ir  strengi  knúna,   
 krull að er hár og  krúna,   
 krot aða  hvarma túna,   
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  heiðna  Tyrkja  trúna;   
 tap að hygg ég  frúna. 
 Séð hef ég rist ing rúna,   
 mig rank ar til þess núna.

 Setj ist að því arð ur,  
 ógn og skerja garð ur,   
 storm ur og haf ís harð ur,   
 hann sé með því barð ur;  
 sem mús ar haus inn marð ur   
 merj ist  vonsku arð ur.
 Ís lands vega varð ur   
  verði þér all ur skarð ur.

Við  þetta brá svo að skip ið hringsner ist  þarna og sökk með  allri á höfn.  Er 
sagt að eigi sæ ist af því tang ur né töt ur nema ein  tunna sem rak á land 
full af  handa- og fóta járn um.
Jón dó gam all á Beru nesi hjá börn um sín um.  Hans son var Hem ing ur 
að Kol múla, fað ir Jóns, föð ur Dav íðs í Hell is firði, föð ur Ing unn ar að 
Skeggja stöð um.  Frá Hem ingi er og Hem ing sætt á Völl um.
„Sögu menn Jón Sig urðs son í Njarð vík, Gunn ar Gísla son, nú í Am er íku, 
og  fleiri, svo sem marg ir af kom end ur Jóns og Aust firð inga  ýmsra.”

Ís lensk ar þjóð sög ur og sagn ir V bls 64. Sig fús Sig fús son 

ÞOR STEINN Í BERU NESI OG  SKRÍMSLIÐ

Þor steinn hét mað ur Jóns son og ætt að ur frá Jóni  skálda í Beru nesi.  
Þor steinn bjó í Beru nesi í Reyð ar firði  seint á 19. öld inni og var knár mað ur, 
dreng lynd ur, geðlip ur og sann orð ur og vel virð ur.  Hon um sam tíða bjó í 
Vatt ar nesi Þórð ur Ei ríks son son ur Sögu-Guð mund ar.
Þor steinn lést trú laus á kynja ver ur og vætt ir og er mælt hann  þrætti 
fyr ir þess hátt ar.  En er hann var orð inn all rosk inn mað ur þá var hann 
sann færð ur um allt ann að og  liggja til þess þau drög er hér skal  greina.
  Svo bar til að hann fór með vinnu manni er hann hélt er Þórð ur hét, kall að ur 
skelli lög mál, (nafn kunn ur ein feldn ing ur) úr suð ur strönd Reyð ar fjarð ar í 
Vatt ar nes til Þórð ar því þeir voru góð ir kunn ingj ar.  Þórð ur skelli lög mál 
fór heim á und an Þor steini.  Þeg ar Þor steinn fór úr Vatt ar nesi gekk Þórð ur 
 bóndi á veg með hon um og seg ir við hann: „ Mundu mig um það að fara 
fyr ir ofan Kapla hryggs fjör una, vin ur, því þar slæð ist oft ým is legt skrýt ið 
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á land”.  Þor steinn  játti því en tóm lega og  skilja þeir.  Mað ur nokk ur 
beið Þor steins í Þernu nesi er var sam mælt ur við hann.  Þeg ar þar kom 
var mað ur inn eigi til bú inn og beið Þor steinn hans fram í út hall.  En þá 
sner ist hann til ferð ar.  Var hann latt ur að fara því rign ing ar rosi var á og 
 hafólga nokk ur.  En þeg ar eigi  dugði að  letja hann  sögðu menn að úr því 
hann  vildi endi lega  hætta á það að fara þá  vildu þeir ráð leggja hon um að 
forð ast sem mest Kapla hryggs fjör una sem Þórð ur  hafði var að hann við 
áður.  Báðu menn hann fara þar sem lengst fyr ir ofan „því löng um læð ast 
 sæskrímsli á land í ros um og séu þau þá ekki þar þá eru þau  hvergi”,  sögðu 
menn.  Til færðu þeir ýms sögu leg dæmi.  Þor steinn tók  þessu já og svo og 
hló að því.  Síð an  kvaddi hann og fór leið sína.
Seg ir nú ekk ert af ferð hans fyrr en hann kom á sand inn í vík inni hjá 
Kapla hrygg un um  milli Þernu ness og Beru ness full viss um það eitt að 
 verða  einskis var.  En sú  vissa brást hon um nú því nú sér hann ó kennt dýr 
á stærð við vetr ungs naut koma úr sjón um og fara á veg inn fyr ir hon um.  
Hon um sýn ist  þetta dýr hafa hlut falls lega stutt an og snubb ótt an haus og 
(hann) eigi vera digr ari en háls inn ef háls var eig in lega nokk ur.  En svo var 
myrkt að hann sá  þetta ó gerla.  Hann  vissi nú að  þetta dýr var úr sæ og 
eitt  þeirra er köll uð eru  skrímsli.  Það æddi þeg ar að hon um með mik illi 
grimmd.  Hann  hafði prik í  hendi og  laust dýr ið með því svo fast að prik ið 
hrökk í sund ur.  Hljóp hann þá á brekk una svo hart sem get ur.  En skammt 
er hann kom inn upp í bakk ann þeg ar  skrímslið nær hon um og snak ar 
við hon um líkt því er  mannýg naut gera.  Sýn ist hon um þó það hafa öll 
rán dýrsein kenni, klær og víg tenn ur og það fram yfir að það var allt hul ið 
 þéttri skelj ar ögg.  Reif nú  skrímslið og tutl aði sund ur yf ir höfn hans.  Hann 
snar ast þá und an og fleyg ir sér úr  henni og kast ar  henni í  skrímslið og 
tek ur til fóta.  En bráð lega nær  skrímslið hon um aft ur og ræð ur á hann 
en hann flýr und an og kast ar fati eft ir fat.   Tafði það  skrímsllið að rífa 
þau í sund ur.  Lauk þess um ó fagra leik  þannig að Þor steinn  hafði und an á 
 hlaupi heim í Þernu nes.  Gat hann skot ist í bæ inn orð inn  nærri nak inn af 
því  gleymt  hafði ver ið að loka hon um.   Keyrði hann hurð í lás í dauð ans 
of boði.  En svo var mik ill grimmdaræs ing ur í skrímsl inu að það hent ist á 
hurð ina svo fast að það brot hljóð aði í  henni.  Þor steinn hljóp í bað stofu 
og þótt ist eiga fót um fjör að  launa.  Var hann út mátt að ur af  þreytu og 
mar inn eft ir  skrímsli  þetta.  Var hann  lengi fá lát ur áður hann  sagði frá 
 þessu.  Og jafn an síð an  vildi hann lít ið um  þetta tala en  sagði þó að  aldrei 
 skyldi hann fram ar  þræta fyr ir það að til væru  sæskrímsli.  Og vin um 
sín um  sagði hann sög ur  þessa, þar á með al Ingi björgu Eyj ólfs dótt ur, 
Þórð ar son ar á Finns stöð um, móð ur Ing unn ar, móð ur Sig ur veig ar kon ur 
 Sveins Bó as son ar að Stuðl um í Reyð ar firði er  þetta er skráð eft ir 1909 (þá) 
kaupa konu að Út nyrð ings stöð um á Völl um.
Þor steinn  hafði síð ar sagt að þeir væru stund um stór ir Þernu nessauð irn ir 
þar með fram sjón um og svo  hefði sér þótt í  þetta  skipti. 
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Þótt  þetta  skrímsli virð ist all líkt  fjörulabba þá verð ur eigi sagt með  vissu 
að það hafi ver ið hann  vegna skelja dúð ans og grimmd ar.  -Ef til vill er 
eitt hvað at huga vert við stað ina í þess ari sögu.
Þeg ar Þor steinn var orð inn gam all  hafði hann ver ið drukk inn í  nokkra 
daga og eft ir sig nokk uð.  Þá bar svo til að hann  horfði fast og  lengi út um 
 glugga.  En er hann  hætti því var hann orð inn trufl að ur og var það síð an 
 nokkurn tíma.   Þótti mörg um mið ur um það því hann  þótti merk ur mað ur 
og góð ur dreng ur.  Batn aði hon um eft ir  nokkurn tíma.  Hann  lifði  nokkurn 
tíma blind ur síð ast.  Bróð ir hans var Sig urð ur á Eyri.  Syn ir hans voru þeir 
Sig urð ur í Beru nesi og Jón.
„ Þessi síð asta sögn er tek in eft ir Sig ríði í Hjarð ar holti í Seyð is firði.  Fað ir 
Þor steins, Jón, og fað ir Sig ríð ar, Ei rík ur, voru bræð ur.  Sá Ei rík ur var svo 
sterk ur mað ur að al mæli var það að hann  hefði leik ið að því að bera 
lýs istunn ur á lögg un um.  Hann var góð leg ur mað ur og stillt ur en ærið 
dul ur.  Hann dó að Vík ings stöð um á Völl um hjá Jóni Ívars syni um 1900. 
Skr. 1909” - Í Þjóðs. V, 113 er get ið ann arra heim ild ar.
Ís lensk ar þjóð sög ur og sagn ir IV bls 127. Sig fús Sig fús son 

HJÓN IN Á ÖRN ÓLFS SKARÐI
Örn ólfs skarð heit ir fjall veg ur  milli Reyð ar fjarð ar og Fá skrúðs fjarð ar.  
Ligg ur veg ur inn gegn um skarð  þetta.  Norð aust an við skarð ið eru 
stein drang ar  tveir og hall ast álotn ir hvor að öðr um eins og þeir ætli að 
fara að hvísl ast á eða kyss ast.  Drang ar þess ir eru nátt tröll eða hjón.  Þau 
voru eitt sinn í fyrnd inni á ferð  þarna en varð það á að  verða of sein svo 
þau sáu dags brún í  austri.  Þá varð þeim bilt við, litu þau hvort til ann ars 
og urðu þeg ar að stein dröng um þess um.

„skr. 1887. sögn Úlfs staða syrstr.”
Ís lensk ar þjóð sög ur og sagn ir III bls. 297 Sig fús Sig fús son

GVÖN D AR STEINN OG GVÖN D AR KIRKJA
 Milli Fá skrúðs fjarð ar og Reyð ar fjarð ar er fjall veg ur sem Stað ar skarð 
heit ir.  Reyð ar fjarð ar meg in á því eru stein ar stór ir og  þótti þar  reimt til 
 forna.  Fund ust oft menn þeir sem  þessa leið fóru ann að hvurt lerk að ir eða 
dauð ir hjá þess um stein um.
  Ein hvurn tíma þeg ar Guð mund ur Bisk up Ara son, sem kall að ur var góði, 
var á ferð um Aust firði fór hann um þenn an veg.  Mess aði hann hjá 
fyrr nefnd um stein um og  dreifði  vígðu  vatni þar allt um kring og  sagði 
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þar  mundi öll um ó hætt að fara, og hef ur það orð ið að sann ind um, að þar 
hef ur eng an mann sak að síð an; og end ar svo  þessa frá sögu.

Þjóð sög ur Jóns Árna son ar III bls 217

KERL ING AR FÓT UR
Ut ar lega við bæj ar læk inn á Kol freyju stað var áður fyrr á kaf lega stór þýft 
og heit ir þar Kerl ing ar fót ur.  Þar átti sá at burð ur að hafa skeð, þá er Tyrk ir 
 rændu hér 1627, að þeir  höfðu  höggvið fæt urna und an kerl ingu nokk urri, 
en  henni náðu þeir  einni  manna á bæn um, því all ir aðr ir  höfðu flú ið á fjöll.  
En því  hjuggu þeir af  henni fæt urna, að hún sparn við svo hart, að þeir  
 fengu ekki dreg ið hana til skips. 
Því má við bæta að Kol freyju stað ur var  austasti bær inn sem Tyrk ir  rændu 
á  landi hér 1627.

Úr við tali í Morg un blað inu 29. októ ber 1967 
við sr. Þor leif K. Krist munds son á Kol freyju stað. Höf -vig.

SKESSU HURÐ
„Utan við Höfða húsár ós er hvamm ur, sem kall að ur er Höfða húsár hvamm ur, 
hann til heyrði Höfða hús um, með an áin rann fyr ir utan hann, og í 
 gamla daga réði áin landa merkj um.  Í hvamm in um  byggði Stef án á 
H[öfða]h[úsum]nýtt timb ur hús um 1900, sem brann. Þar er B[ergkvist] 
fædd ur.  Fyr ir mörg um árum síð an bjó þar mað ur sem Ás mund ur hét 
Finn boga son.  Hann fórst frá konu og mörg um börn um um 1910-22 
(Fyr ir utan hvamm inn tek ur við Höfð inn, hár og mik ill klett ur.  Vest an í 
Höfð an um er ein kenni legt berg, sem kall að var Skessu hurð.  Sagt var, að 
skess an opn aði hurð  þessa á 10 ára  fresti að gá til veð urs).  Sömu nótt reis 
Stef án á Höfða hús um á fæt ur, leit á loft vog og sá, að hún var fall in 4 stig.  
Fór hann þá til Ás mund ar að láta vita, en Ás mund ur var ró inn, og  að eins 
hval bein in eft ir í fjör unni”

Í ör nefna skrá Árna gerð is og Lækja móta stend ur m.a.:
„Skessu hurð (6) er sér kenni leg ur, flat ur klett ur, mjög slétt ur.  Hún er á föst 
við Höfð ann og geng ur í sjó fram.  Í ör nefna skrá Höfða húsa seg ir, að sagt 
sé, að skess an opn aði hurð  þessa á 10 ára  fresti að gá til veð urs”.

Úr ör nefna skrá Höfða húsa, heim ild ar mað ur Berg kvist Stef áns son (f. 1903)
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* Við ar Sig ur björns son f. 1934, ólst upp á Höfða hús um,  heyrði sög una 
 þannig að skess an Spör hafi kom ið úr Spar ar fjalli hafi far ið inn þar sem 
Skessu hurð er,  skellt á eft ir sér og  aldrei kom ið út aft ur.  

Sam tal við Al bert Ei ríks son í júní 2004 

ÁR VÍK UR- BLESI
Það hef ir  lengi ver ið sterk trú í Fá skrúðs firði og jafn vel Reyð ar firði að þar 
 gengi nyk ur iðu lega á land sem Ár vík er nefnd af all strangri og  þröngri 
 þverá er fell ur í sæ á  milli bæj anna Brim ness og Kapp eyr ar.  Sá nyk ur 
sýnd ist að hafa  stóra  blesu fram an í  miðju enni sem  mætti ætla að væri 
hans eina auga.  En af  þessu er hann kall að ur Ár vík ur- Blesi.  Hann  sýndi sig 
sem grá an hest gæf an og bú inn til reið ar veg far end um.  En menn vörð ust 
hann jafn an.  Fóru af hon um marg ar slungn ar sög ur. 
Mað ur er nefnd ur Sig urð ur Jós eps son,  nærri mið aldra sjó mað ur, rösk ur 
og ó bil gjarn.  Hann kom eitt sinn hreif ur af víni að  Gilsá í vík inni gang andi 
en hún valt þá fram í hroða vexti aló fær.  „Ég verð að kom ast yfir”, hugs ar 
hann og sýp ur (á)  flösku og lit ast um skjálf andi.  „En  þarna er þá grár klár 
lang ur og dig ur með  blesu í enni.  Hver  skyldi eiga hann?  Ég læt hann 
hafa það, hann er nógu slembi leg ur”.  Hann sveifl ast á bak og slær  Blesa 
með staf sín um; hann hend ist út í og þeg ar á kaf.  Var þar djúpt og rýtt 
fyr ir en eigi  breitt.  Kem ur  Blesi fljótt úr kafi við hitt land ið en vill aft ur 
nið ur en Sig urð ur get ur pínt hann að  landi og kemst hold vot ur á land 
sót bölvandi og ærið reið ur.  Snýr hann sér þar að  Blesa og slær hann af 
al efli.  En hann  sökti sér og var þeg ar al veg horf inn.  Þeg ar Sig urð ur kom 
til  manna  sagði hann sína sögu á mæl andi klárn um.   Sögðu menn að þar 
 hefði ver ið Ár vík ur- Blesi.

Ís lensk ar þjóð sög ur og sagn ir IV bls 99 Sig fús Sig fús son

* Ár vík er í dag köll uð Ár höfn og nyk ur inn nefnd ur Ár hafn ar- Blesi

SJÁV AR DÝR VELD UR USLA Í ARA GERÐI

Í Ara gerði í Fá skrúðs firði  bjuggu á árum áður hjón með börn sín. Í 
febr ú ar mán uði eitt árið, i mikl um snjó, urðu þau vör við sjáv ar dýr sem 
gekk í kring um hús ið. Dag inn eft ir  sáust spor þess greini lega í snjón um. 
Í febr ú ar mán uði árið eft ir kom dýr ið aft ur, gekk í kring um hús ið og olli í 
bæði skipt in mik illi  hræðslu heim il is fólks. Áður en febr ú ar kom  þriðja árið 
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 flutti fjöl skyld an burt af jörð inni. En dýr ið kom í sama mán uði og árin tvö 
á und an og jafn aði í það  skipti hús ið við  jörðu. 
Það var trú fólks að sjáv ar dýr ótt uð ust bæði ljós og véla hljóð báta. Því 
mun hafa dreg ið veru lega úr land göngu  slíkra dýra eft ir að mót or bát ar 
urðu svo al menn ir.

Krist ín Þór ar ins dótt ir, Drauma land í sam tali við Al bert Ei ríks son í júlí 2004 

* Sig rún Steins dótt ir f. 1936  heyrði afa sinn  segja sög una  þannig að 
mað ur nokk ur  hefði geng ið inn Suð ur byggð ina og er hann nálg að ist 
botn fjarð ar ins varð hann þess var að hon um var  veitt eft ir för af dýri. Það 
náði hon um og reif utan af mann in um föt in. Hann komst und an við ill an 
leik inn í Ara gerði. Fólk ið á bæn um sá lopp ur dýrs ins er það kom upp á 
glugg ann.

Sam tal við Al bert Ei ríks son, júlí 2004 

Á FLOG  BÓNDA OG SELS
 Bóndi nokk ur bjó fyr ir all löngu síð an að Sæv ar enda í Fá skrúð firði  eystra.
Svo bar til að hann fór heim an á páska dags morg un.   Hafði hann búið 
sig vel því hann ætl aði að vera við Kol freyju stað ar kirkju um dag inn.  Var 
hann skraut gjarn og  hafði fagr an brjósta dúk.  Held ur hann nú sem leið 
ligg ur eft ir leir um þeim sem  liggja fyr ir fjarð ar botn in um og er að  hugsa 
um  sín and legu efni.  En þá verð ur hon um lit ið við og sér hvar feikna stór 
blöðru sel ur ligg ur uppi vel ró leg ur því veð ur var gott.  Hef ir hann ef til 
vill orð ið á skynja um þann  helgifrið sem  ríkti á með al mann anna.  „Ekki á 
sel ur inn sá arna að taka  neina hlut deild í  helgi  þessa dags,” hugs ar  bóndi.  
„Það er eins og hann sé að  bjóða  manni  þarna birg inn.  Það væri skrýt ið 
af mér að  neita mér um slík an  forða fyr ir lík amann þeg ar ég er að  leita 
hress ing ar fyr ir sál una.  Hold ið þarf líka síns með”  Þeg ar  bóndi hef ur lít ið 
í hug að  þetta lit ast hann um eft ir bar efli og sér hvar sló ar laust hrúts horn 
ligg ur.  Hann gríp ur það og hleyp ur að seln um og slær hann  rokna högg 
svo  kobbi doðr ast nokk uð en rakn ar þó við á með an  bóndi þreif aði í vasa 
sinn eft ir sjálf skeið ungi sín um.  Varð nú  kobbi hinn reið asti og hygg ur að 
 launa  bónda  þessa kær leikslitlu  kveðju.  Rís hann upp á aft ur hreif um með  
gap andi gini og gríp ur í brjóst  bónda svo mik ið sem kjaft ur inn gat gin ið 
yfir, föt in öll inn í bera bring una.   Bóndi brá þá hnífn um á háls  kobba svo að 
í  beini stóð og blóð hans foss aði nið ur um  bónda.   Kobbi var þó eigi líkt því 
dauð ur að held ur.  Urðu því harð ar svipt ing ar með þeim og ýms ir und ir.  
En bónd inn not aði þó hníf sinn þang að til  kobbi  missti mátt inn og  bóndi 
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gat al veg sarg að haus inn af hon um.  Stóð hann nú eft ir al blóð ug ur og 
út mátt að ur af  þreytu.  Og er hann sá  hversu hann var orð inn illa út leik inn 
þá hvarf hon um all ur hug ur frá kirkju ferð inni.   Snéri hann því huga sín um 
frá kristni hald inu og brá og gekk heim með sels haus inn hang andi fast an 
í bring unni en búk ur inn lá þar eft ir.  Var þá skor ið  stykki úr föt un um sem 
 selsi  hafði gin ið yfir.  
Síð an var sels skrokk ur inn færð ur heim og  hlaut fólk ið þar hold lega 
saðn ingu í stað inn fyr ir and lega saðn ingu  bónda.

„Sm.  Jónas Gísla son í Nesi í Loðmf.”
Ís lensk ar þjóð sög ur og sagn ir.  Sig fús Sig fús son IV bls. 193

  

 SÆSKRÍMSLI Í VÍK UR GERÐI
Í Vík ur gerði í Fá skrúðs firði bjó  bóndi einn, nokk uð við ald ur, á samt son um 
sín um. Eins og sið ur var í þá daga var róið til  fiskjar.  Dag  nokkurn var 
 bónda far ið að  lengja eft ir son um sín um úr  róðri, enda orð ið álið ið dags. 
Geng ur hann með fjós lukt ina nið ur í  fjöru og hitt ir þá þar í að gerð.  Á 
leið inni heim  verða þeir var ir við að þeim er  veitt eft ir för af  sæskrímsli. 
Svo þeir  flýttu för, en það dró sam an með þeim.   Bóndi bað syni sína að 
 hlaupa heim en hann væri orð inn gam all og lú inn svo það yrði  minni  skaði 
af frá falli hans. Morg un inn eft ir fannst lukt in illa far in og föt bónd ans 
rif in og tætt en ekki sást til bónd ans.

 Krist ín Þór ar ins dótt ir, Drauma land í sam tali við Al bert Ei ríks son í júlí 2004 

VÍK UR SKOTTA
Jón Jóns son, son ur Jóns skálds, var nefnd ur Jón galdra mað ur; var hann 
hag mælt ur vel, en illa gerð ur, því þótt hann væri góð um gáf um gædd ur 
og lag leg ur, var hann kukl sam ur.  Jón galdra mað ur var lengst við loð andi 
á Vatt ar nesi; gekk sú sögn þar  eystra, að hann hafi átt að vera trú lof að ur 
huldu stúlku og  numið af  henni galdra kunn áttu sína.  Þá seg ir enn frem ur, 
að Jón hafi svik ið  stúlku  þessa og  stolið frá  henni galdra kveri.  Reidd ist 
stúlkukind in heitrof an um á kaf lega og  lagði á hann það að hann  skyldi 
 grotna lif andi á  landi  næsta sól ar hring.  Jóni var ekki ráð fátt,  herma 
sagn irn ar.  Hann brá sér út í sker rétt utan við tang ann og stóð þar í sjó 
all an sól ar hring inn og sak aði ei.

- - - - - - - -
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Það var ein hverju  sinni, er Jón var að  flakka, að hann fór um vetr ar tíma 
yfir heið ina  milli Fá skrúðs fjarð ar og Reyð ar fjarð ar.   Höfðu stór hríð ar og 
 vonsku veð ur stað ið  lengi og  þarna á leið  sinni yfir heið ina fann Jón  þessi 
 stúlku með  litlu lífs marki;  hafði hún orð ið þar úti.   Hafði hún far ið það an, 
sem hún var til heim il is og ætl aði að  finna ætt ingja er hún átti.  Jón  vakti 
 stúlku  þessa upp og  sendi bónd an um í Vík hana, því Jón var í ill deil um við 
hann um þess ar mund ir. 
Aft ur ganga  þessi gerð ist mögn uð mjög, þó eigi fari sög ur um það að hún 
hafi grand að  neinu.  Hef ir það ver ið  talið að hún  fylgi Vík inni æ síð an.

Sagna þætt ir 1  bindi bls 57. höf. Vig fús Krist jáns son frá Hafn ar nesi.  
Stein dórs prent 1945

„ÞAÐ ERU EKKI ÆV IN LEGA PÁSK AR Í VÍK”
 Sturla  bóndi Þór ar ins son bjó í Vík í Fá skrúðs firði.  Hann var við góð efni 
og vel met inn mað ur í  sinni  sveit.  Einu  sinni sem oft ar réðst til hans 
vinnu mað ur, og kom hann að Vík í kynn is ferð og var þar um pásk ana, sem 
var eins og all ir vita ein af þrem ur  mestu há tíð um árs ins og þá venju lega 
vel skammt að af hangi kjöti, pott brauði og ýmsu  fleira góð gæti, jafn vel 
hjá sum um, sem þess á  milli  lifðu við sult og  seyru.  Um kross messu 
kem ur nú  þessi fyrr nefndi vinnu mað ur að Vík, og áður en langt um leið, 
hef ur hann orð á því við  Sturlu, að sér þyki mat ar vist in hjá hon um held ur 
lé leg, þvert á móti því sem hann hafi vænst eft ir, er hann réðst þang að.  
 Sturla  sagði það væri nýtil kom ið, ef ekki væri sæmi lega gef ið að  borða í 
Vík móts við það, sem ann ars stað ar væri  venja, og sjald an  hefðu hjú sín 
kvart að um sult.  Vinnu mað ur  sagði: „Eitt hvað var það þó öðru vísi, þeg ar 
ég var  hérna um pásk ana”.  Bóndi  sagði og  brosti: „Því trúi ég vel, en það 
eru ekki æv in lega pásk ar í Vík”

Að Vest an - Þjóð sög ur og sagn ir.
Sagna þætt ir Sig mund ar M. Long/kímni sög ur, bls 212

URÐ AR KETT IR
Í Hafn ar nes klett in um er gjá ein og heit ir Hlass gjá; var þar mik ið um 
urð ar ketti, og  þóttu þeir grimm ir, svo þeir  höfðu það jafn vel til að leggj ast 
á  unglömb.

Sagna þætt ir 1  bindi bls. 45 Höf. Vig fús Krist jáns son frá Hafn ar nesi. 
Stein dórs prent 1945
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 SKÁLA-BRAND UR
Mað ur er nefnd ur Ant on í us  bóndi á  Skála á Beru fjarð ar strönd.  Var hann 
fjáð ur vel og átti upp kom in börn.  Þeg ar  þessi saga hefst, ætl aði Sig urð ur 
son ur hans að fara að búa á bæ í Fossár dal, en á  þeirri jörð og bæn um bjó 
þá mað ur að  nafni Hró bjart ur.  Ant on í us á  Skála átti ann að hvort jörð ina 
eða var að  kaupa hana.  Hró bjart ur  vildi ekki  standa upp af jörð inni og 
fór í hart með þeim út af því.  Það  skeði ein hverju  sinni, að þeir Ant on í us 
og Hró bjart ur hitt ust á reka fjöru og  lenti þeim sam an í ill deil um.   Nokkru 
 seinna báru þeir feðg ar, Ant on í us og Sig urð ur, Hró bjart út af jörð inni.  
Hét Hró bjart ur að  launa Ant on í usi þótt  seinna væri og  senda hon um 
send ingu.  Ant on í us á  Skála  þótti viss ara að vera við öllu bú inn og fékk 
sér drauga varn ir, sem hann bar ætíð á sér.  Ant on í us  bóndi á  Skála átti 
 frænda og  nafna, sem var nefnd ur Ant on í us  sterki.  Voru þeir svo lík ir, að 
marg ir tóku mis grip á þeim.  Nú vík ur sög unni til Hró bjart ar, sem  talið var, 
að  hefði flutst í Suð ur sveit, en aðr ir  segja til Norð fjarð ar, eft ir að hann 
 hafði ver ið á hrakn ingi hing að og þang að með  hyski sitt.  Það bar við eitt 
sinn, að frönsk  dugga strand aði skammt frá bæn um, sem Hró bjart ur átti 
 heima á, og týnd ust menn og skip.  Marg ir fóru á  kreik á strand stað inn, 
þar á með al Hró bjart ur.  Kom hann þar að, er rek in voru lík skip verja.  Var 
eitt lík anna bet ur búið en hin, og var á lit ið, að það væri af skip stjór an um. 
Það var  þannig klætt, að það var í svört um klæð is föt um með hvítt háls tau 
og var með stíg véla skó á öðr um fæt in um, en hinn skór inn var týnd ur.  
Þeg ar Hró bjart ur fór að at huga hann bet ur,  hafði hann  gullúr í  keðju í 
vest inu, og tók Hró bjart ur úrið.  Um leið og hann var að losa úrið af lík inu, 
fann hann lífs mark með því.  Hró bjarti  þótti bera vel í  veiði,  vakti lík ið upp 
og  sendi Ant on í usi  bónda á  Skála.  Seg ir nú af ferð um upp vakn ings ins, 
að hann kem ur í Djúpa vogs kaup stað og þar að, er menn voru að  salta 
kjöt, þar á með al Ant on í us  sterki.  Var hann að  salta kjöt í  stóra ámu.  
Að komu mað ur inn, sem var vel bú inn,  hafði eng in orð, held ur rauk á 
Ant on í us, þar sem hann var að  salta í  ámuna, og ætl aði að  fleygja hon um 
nið ur.  Urðu þar hin hörð ustu á flog á  milli  þeirra, og  vildi að komu mað ur 
koma Ant on í usi að  ámunni, og var sýni legt, að hann ann að hvort ætl aði 
að koma Ant on í usi í  ámuna eða hrygg brjóta hann á  henni.   Þetta varð ist 
Ant on í us, en  sætti lagi, þeg ar hann gat kom ið að komu manni að  ámunni, 
og  keyrði hann hálf an ofan í hana, en við það dró af að komu manni, sem 
 spurði, hvort það væri ekki Ant on í us  bóndi á  Skála, sem hann ætti við.  
En Ant on í us  sterki  sagði svo ekki vera og  sleppti tök um á hon um og spyr 
hann nafns,  sagði þá að komu mað ur inn: „Brand ur er ég nefnd ur” og 
rauk á stað í átt ina á  Skála sem eldi brand ur færi, og  stóðu eld glær ing ar 
af hon um.  Ant on í us  sterki þótt ist þá vita, að  þetta væri draug ur, send ur 
 nafna sín um á  Skála.  Þeg ar draug ur inn kom að  Skála, gat hann ekk ert 
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gert Ant on í usi  bónda  vegna drauga varn anna, sem hann bar inn á sér, og 
 fylgdi draug ur inn upp frá því Ant on í usi og niðj um hans, og var nefnd ur 
 Skála-Brand ur.  Ekki  gerði draug ur  þessi Skála bænd um, sem hann  fylgdi, 
tjón, sem telj andi var, en þeg ar þeir Skála bænd ur og ætt menn voru á ferð, 
 vissu menn ætíð dag inn áður, hverj ir kæmu, því að ým iss kon ar  óskundi 
var gerð ur á und an þeim.
Þeir, sem skyggn ir voru, sáu  Skála-Brand og  lýstu hon um á þann veg, að 
hann væri á svört um klæð is föt um með hvítt háls tau.

Sagna þætt ir II  bindi bls. 45  höf. Vig fús Krist jáns son frá Hafn ar nesi.  
Stein dórs prent 1945

* „Jós efína Þórð ar dótt ir (Bína á Búð um) sá ætíð  Skála-Brand áður en 
Gunn ar bróð ir hann ar kom.  Sagði hún mér að Brand ur væri mjög lít ill og 
mjór og færi minnk andi, enda  fylgdu draug ar  fólki ekki nema í  nokkra 
ætt liði. Stund um  sagði Bína: „Brand ur er kom inn í  peysu” “ 
    

 Úr  bréfi Berg ljót ar Snorra dótt ur frá Bæ til Al berts Ei ríks son ar í maí 2004

 STJÁNI Í NES INU OG  SKÁLA-BRAND UR
 Stjáni í Nes inu var hann nefnd ur.  Hann var ætt að ur af Beru fjarð ar strönd. 
 Stjáni var með al mað ur á hæð, á kaf lega klof stutt ur og hand leggja lang ur, 
hár ið skoll itt, aug un ljós blá.  Eitt var það, sem  Stjána var vel af guði gef ið, 
að hann  hafði góða rödd og söng vel.   Stjáni  hafði feng ið að  byggja hús í 
Hafn ar nesi.  Hús ið var lít ið timb ur hús með  lofti, sem sof ið var í.  ....   Stjána 
í Nes inu  fylgdi draug ur sá, sem  Skála-Brand ur er nefnd ur, og fór hann ekki 
dult með það, að hann  fylgdi sér og var hreyk inn af.  Þeg ar  Stjáni í Nes inu 
var á ferð,  vissu það all ir, hver var vænt an leg ur dag inn áður en hann kom, 
því að ým iss kon ar  óskunda varð vart á und an hon um.

Sagna þætt ir II bls. 43: Vig fús Krist jáns son frá Hafn ar nesi: Stein dórs prent 1945

HAF MAÐ UR FROS INN NIÐ UR Á ÍS
Svo er sagt að í Gvend ar nesi í Fá skrúðs firði  vissu menn eigi fyrr til eitt 
 haust eða vet ur en feikna mik ill haf mað ur kom inn að bað stofu loftsnöf, 
var þar lít inn tíma að gerð ar laus og  horfði á fólk ið og ljós er var þar og 
hvarf svo.   Hugðu menn að hann  hefði gert það af  hnýsni.
Það þyk ir reglu legt ó láns merki að gera haf mönn um nokk uð illt að  fyrra 
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 bragði þeg ar þeir koma mein laus ir á land ann að hvort af for vitni eða þeir 
 flýja úr sæ und an ó vin um. 

Ís lensk ar þjóð sög ur og sagn ir III bls 10. Sig fús Sig fús son

SNÆ LAND
Snæ land,  fyrsta nafn, sem  talið er, að nor ræn ir menn gefi Ís landi, upp úr 
 miðri 9. öld.  Sam kvæmt Sturlu bók Land námu frá síð ari  hluta 13. ald ar (og 
styðst við sögn Sæ mund ar  fróða), hef ur menn á leið frá Nor egi til Fær eyja 
rek ið vest ur „ nefna sum ir til  Naddoð vík ing”; munu þeir hafa kom ið í land 
við Reyð ar fjörð; er þeir  sigldu brott um haust ið „féll snær mik ill á fjöll, og
 fyr ir það köll uðu þeir land ið Snæ land”.
Í Nor egs sögu Theodoricus ar munks frá um 1180 er svip uð sögn, en þar eru 
menn irn ir kall að ir kaup menn og Naddoð ur ekki nefnd ur.  Í Styrmis bók og 
Hauks bók Land námu er Garð ar Svav ars son hins veg ar tal inn hafa fund ið
 Ís land fyrst ur nor rænna  manna.

Ís lands saga s-ö bls 49 höf. Ein ar Lax ness

NADDODD UR
Naddodd ur vík ing ur ætl aði úr Nor egi til Fær eyja um árið 860.
„...en þá rak vest ur í haf og  fundu þar land mik ið.  Þeir  gengu upp í 
Aust fjörð um á fjall eitt hátt og  sáust um víða, ef þeir sæi  reyki eða nokk ur 
lík indi til þess að land ið væri byggt, og sá þeir það ekki.  Þeir fóru aft ur um 
haust ið til Fær eyja; og er þeir  sigldu af land inu féll snær mik ill á fjöll og 
fyr ir það köll uðu þeir land ið Snæ land.  Þeir lof uðu mjög land ið.  Þar heit ir 
nú Reyð ar fjall í Aust fjörð um er þeir  höfðu að kom ið.  Svo  sagði Sæ mund ur 
prest ur hinn  fróði” (Land náma s.34)

Ár bók Ferða fé lags Ís lands 2002, bls 276 höf. Hjör leif ur Gutt orms son

TAUM UR
[...] Taum ur er harð fær hval ur mjög og bátill ur; sæk ir hann á að leggj ast 
und ir bát ana og stund um þvert og er hann krepp ist sam an brýt ur hann 
bát ana sam an tvö falda; stund um kem ur hann langs upp und ir þá og 
hvelf ir þeim svo og enn stund um slær hann þá í sund ur með sporð in um 
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eða bít ur part úr þeim.  Hann er fast ur við mið og heift ræk ur. [...]
Taum ur sló í sund ur bát í Fá skrúðs firði.  Um það seg ir svo í Tíða vís um:

 Fá skrúðs ann ar  firði í
 fisk ur  granda  skipi vann;  
  tveir menn  sanni þá af því    
 þeg ar anda  hrepptu bann.

 Mað ur og kona  meiðsla lón   
 máttu vaða  dauða lífs;   
 Stef áns sonu síra Jón   
 frá sög um  skaða komst þó lífs.

 Bóndi einn í sveit inni, er Ei rík ur hét, bjarg Jóni  presti með vit und ar laus um 
af öðru flak inu.  En hann  segja menn að gæfi Ei ríki snemm bæru en  vildi 
sem sjaldn ast sjá hann. Jón prest ur fékk Valla nes 1783. [...]

Ís lensk ar þjóð sög ur og sagn ir.  Sig fús Sig fús son IV. bls. 182

SKÚT AN  KARATLIN
 Karatlin er nefnd  skúta, sem hald ið var út í há karla set ur um  miðja 19. 
öld.  Jón hét skip stjóri, en stýri mað ur Hösk uld ur, sagð ur harð dug leg ur 
og ein beitt ur, og lét sér því eigi allt fyr ir  brjósti  brenna.  Eitt  haust á 
laug ar dags kvöldi  sigldu þeir fé lag ar  Karatlin inn á Fá skrúðs fjörð og 
vörp uðu akk er um.  Bjugg ust all ir skip verj ar til land göngu eft ir sjó volk ið.  
Hösk uld ur stýri mað ur var einn eft ir að gæta skips ins.  Kváð ust skip verj ar 
eigi  skyldu  lengi vera í  landi.  Dag ur var að  kvöldi kom inn, en kyrrt og blítt 
veð ur.  Hösk uld ur fór nið ur í ká etu,  kveikti á ol íu lampa og fór að lesa í bók.  
Eft ir  nokkra bið heyr ir hann báti róið að skips hlið inni með mikl um há vaða 
og gaura gangi.   Hugði hann þá nú strax aft ur  komna, fé laga sína, og ærið 
ölv aða.  Hon um heyr ist þeir  þrefa og  þrátta um eitt hvað.  Síð an heyr ir 
hann þá  ganga upp á þil far.  En af því að eng inn kem ur nið ur til hans, þá 
kveik ir hann á ljós keri og hleyp ur upp til að taka á móti þeim.  En þeg ar 
upp  kom, var ekk ert að sjá né  heyra og eng inn bát ur við skips hlið ina.  
Hon um varð bilt við, en fer nið ur, glæð ir ljós ið og fer aft ur að lesa.  En í því 
heyr ir hann geng ið um þil far ið og far ið að hag ræða segl um og köðl um 
hent;  þessu næst geng ið á spil ið með há vaða og  orðaskvaldri, er hann 
 skildi eigi.   Tvisvar fór hann upp og sá allt með kyrr um kjör um.  En  einatt 
þeg ar hann kom ofan,  heyrði hann ó læt in  svona alla nótt ina.  Beið hann 
nú  niðri þess að kom ið yrði til hans.  Þeg ar  birti af degi komu skip verj ar 
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úr  landi.   Sagði Hösk uld ur þeim fyr ir brigð ið, og að sér  hefði ekki kom ið 
dúr á auga alla nótt ina, og kvað þá  mundu alla  feiga, er á  Karatlin væru 
þá eða yrðu hér eft ir, og það væri að þér að  segja, að hann færi af  henni í 
dag og yrði  aldrei fram ar á  henni, með an guð gæfi sér líf ið.  Þeir  hlógu og 
 kváðu hann  dreymt hafa.  Hann bað vini sína  ganga af skút unni með sér.  
En þeir  kváðu  þetta vit leysu og  fylgdi eng inn hon um af  henni.  Síð an  lagði 
 Karatlin út og kom með  heilu og  höldnu úr  þeirri ferð inn á Seyð is fjörð, 
því að það an var  henni hald ið út.  Þar var hún sett upp og lát in  standa yfir 
vet ur inn.  
Þótt ust menn þeir, er fram hjá  henni  gengu (eink um á síð kvöld um),  heyra 
ær inn og ein kenni leg an há vaða í  henni, helst ef dimmt var, og fóru af því 
sög ur.
Um vor ið  sigldi hún út, en kom  aldrei inn á Seyð is fjörð aft ur.  Voru þá 
á  henni all ir sömu menn og þá, er fyr ir brigð ið varð, nema Hösk uld ur 
stýri mað ur og Stef án son um séra Ein ars Hjör leifs son ar í Valla nesi.   Aldrei 
spurð ist fram ar til  Karatlin, né  neins af þeim, sem á  henni voru.

Skútu öld in 2 höf. Gils Guð munds son bls 298
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