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• Rannsóknin okkar fjallar um sögur um Sigríði Benediksdóttur og 

Þorstein Gissurarson. Þau voru bæði fötluð.  

• Við höfum lært að þegar fólk segir sögur um fötlun þá segir það 

ómeðvitað hvað því finnst fötlun vera. Við skoðum sögur til að komast að 

því hvaða skoðun fólk hefur haft á fötluðu fólki í fortíð og nútíð.  

• Við fundum sögur af Sigríði og Þorsteini í gömlum skýrslum, í bókum um 

þjóðsögur, í hljóðupptöku þar sem fólk sagði sögur, í gömlum 

dagblöðum og á netinu.  

• Þorsteinn Gissurarson hafði gælunafnið Tól, af því að hann smíðaði öll 

verkfærin sín sjálfur. Hann fæddist 24. mars 1768 og dó 23.febrúar 

1844. Hann var hreyfihamlaður. Þegar hann var unglingur veiktist hann. 

Þegar hann jafnaði sig hafði annar fóturinn hans styst og hann þurfti að 

nota hækju. Hann var vel metinn í samfélaginu. Löngu eftir að hann dó 

var sögð þjóðsaga um af hverju hann var hreyfihamlaður. Þar segir að 

tröllkona hafi lagt á hann álög og þessvegna hafi hann orðið veikur og 

líkaminn hans orðin öðruvísi. Það eru til margar fleiri sögur um hvað 

Þorsteinn Tól var gott skáld og góður smiður. Stundum er talað um 

líkaman hans en ekki alltaf.  

• Sigríður Benediktsdóttir fæddist 10. desember 1845 og dó 15. apríl 

1900. Þegar hún var lítil var hún beitt ofbeldi og fékk ekki nóg að borða. 

Hún var málhölt og fólki fannst erfitt að skilja hana. Hún átti erfitt með að 

læra að lesa en gat lært utanbókar. Þegar hún varð fullorðin var hún 



mjög lágvaxin og var uppnefnd Stutta-Sigga. Eftir að hún dó vour sögur 

um hana skrifaðar í bók með þjóðsögum. Seinna voru sögurnar svo 

byrtar í dagblöðum. Sögurnar segja alltaf frá líkamanum hennar og að 

hún hafi verið skrítinn og dónaleg. 

• Þegar tíminn líður breytast hugmyndir fólks um fötlun og þau sem eru 

öðruvísi. Sögurnar hafa ekki breyst, en þær eru sagðar aftur og aftur í 

samfélaginu sem hefur breyst. Þess vegna skilur fólk sögurnar um 

Sigríði og Þorstein öðruvísi í dag en fólk gerði þegar þau voru á lífi.  

• Fólki finnast sögurnar ennþá skemmtilegar og áhugaverðar af því að 

þær fjalla um fólk með öðruvísi líkama og staðalmyndir um fötlun og 

fatlað fólk. Það hefur gleymst að sögurnar fjalla um fólk sem var til í 

alvörunni og mætti fordómum af því að þau voru öðruvísi.  


