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Útdráttur 
 
 
Bollaspádómar eru og hafa verið gríðarlega spennandi að mati Íslendinga. Þeir ásamt öðrum 

tegundum spádóma grundvallast af ákveðinni forlagatrú sem nauðsynleg er til að hægt sé að 

skyggnast inn í framtíðina. Í þessari ritgerð er forlagatrúin rannsökuð ásamt 

spádómsaðferðum sem tíðkaðar hafa verið bæði hérlendis og erlendis og sjónum síðan beint 

sérstaklega að bollaspám. Fjallað er um bollaspádóma út frá kenningum fræðimanna á borð 

við Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade, Johan Huizinga og Pierre Bourdieu og farið er 

ítarlega á þjóðfræðilegan hátt í aðferðina sjálfa, siðina sem henni tilheyra, viðhorf til hennar 

og félagslegt hlutverk. Þróun bollaspádóma er svo skoðuð og sagt frá gullöld þeirra um miðja 

20. öld og hvernig þeir verða fyrir barðinu á neyslumenningu og hraða nútímans. Rannsóknin 

byggist á viðtölum höfundar við einstaklinga ásamt bæði rituðum heimildum og 

netheimildum sem tengjast bollaspám. Einnig er stuðst við þjóðtrúarkönnun sem gerð var á 

vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands og spurningalista þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafnsins. Meginhlutverk rannsóknarinnar er að rannsaka sögu bollaspádóma og 

stöðu þeirra í dag ásamt því að sýna fram á tengsl þeirra við menningu Íslendinga. Er það von 

höfundar að ritgerðin geti opnað lesendum sýn inn í heim bollaspádómanna sem mörgum er 

hulinn en er stórmerkilegur að mörgu leyti. 
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I. Inngangur 
 

Einn góðviðrisdag í febrúar 2009 sat höfundur hjá nágrannakonu sinni og drakk kaffi. Þegar 

kaffið var búið úr bollanum blasti við mjög áberandi hjarta í botni bollans sem hreinlega 

kallaði á túlkun og var þá farið að ræða bollaspádóma. Fór nágrannakonan að segja höfundi 

frá eldri konum sem höfðu spáð fyrir henni og furðaði hún sig á því hvað mikið rættist af því 

sem þær sögðu. Þó að höfundur hafi lengi vitað af bollaspám og meira að segja látið spá fyrir 

sér í bolla oftar en einu sinni, má segja að þarna hafi áhuginn kviknað fyrir alvöru. Varð þetta  

fyrst kveikjan að þjóðfræðidæmi sem höfundur notaði í námskeiðinu Þjóðfræði samtímans 

vorið 2009 og síðar hugmynd að þessari ritgerð. 

 Ákveðið var að gera rannsókn á bollaspádómum á Íslandi og átti höfundur ekki von á 

öðru en að það myndi reynast auðvelt þar sem tilfinning hennar var sú að allir vissu eitthvað 

um bollaspádóma. En annað kom á daginn. Bæði voru heimildir um bollaspár færri en við 

hafði verið búist og einnig reyndist fólk vita töluvert minna um bollaspádóma en höfundur 

hafði haldið. Þó komst hún í samband við töluvert marga sem kunna kúnstina, aðallega í 

gegnum vini og kunningja sem bentu henni áfram. Vill höfundur þakka þeim kærlega fyrir 

hjálpina og vill einnig þakka viðmælendunum sérstaklega fyrir þeirra stóra hlut í ritgerðinni. 

Það má segja að ritgerðin skiptist í tvo meginhluta. Í fyrri hlutanum er byrjað á því að 

skilgreina spádóma og þeir flokkaðir samkvæmt grundvallarflokkun fræðimannanna 

Hultkranz og Tillhagen.  Þá flokkun er svo stuðst við í ritgerðinni allri. Síðan er fjallað um 

forlagatrú og þær aðferðir sem fólk hefur notað til að skyggnast inn í framtíðina bæði almennt 

og einnig á Íslandi síðan um landnám og fram á 20. öld. Var ákveðið að skipta fyrri hlutanum 

í þrennt eftir tímabilum til að auðvelda yfirsýnina. Er fyrri hlutanum ætlað að vera ákveðinn 

bakgrunnur fyrir seinni hlutann þar sem sjónum er beint að ákveðinni spádómsaðferð, þeirri 

að lesa framtíðina úr kaffibolla. 

Í seinni hlutanum er byrjað á því að fara yfir sögu bollaspádóma og leitt að því líkum 

hvernig þeir koma til Íslands. Síðan er aðferðin sjálf skoðuð, undirbúningur og þeir siðir sem 

henni fylgja. Merking tákna og kunnáttan sjálf er rædd en ekki er farið ítarlega í merkingu 

ákveðinna tákna heldur er umfjöllunin almenns eðlis, aðallega vegna þess að túlkunin á 

táknunum er mjög einstaklingsbundin og þar af leiðandi er ekki sama merking fyrir alla. 

Spáfólkið fær sérstakan kafla þar sem einkum er horft á kynjaskiptingu þess og einnig verða 

viðhorf til bollaspádóma, bæði af þeim sem spá og einnig þeim sem ekki spá, tekin til 
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skoðunar í sérstökum kafla. Félagslegt hlutverk bollaspádóma er svo skoðað og að lokum er 

farið yfir þróun bollaspádóma frá fyrstu heimildum og fram til dagsins í dag.  

Helstu fræðilegu kenningar sem notaðar eru í ritgerðinni auk kenninga þeirra 

Hultkranz og Tillhagen eru kenningin um hið villta og hið siðaða (e. the raw and the cooked) 

frá  Claude Lévi-Strauss og kenningin um hið heilaga og hið veraldlega (e. the sacred and the 

profane) frá Mircea Eliade. Einnig er efni ritgerðarinnar sett í samhengi við kenningar Johan 

Huizinga um leiki og Pierre Bourdieu um habitus. Aðrar heimildir sem stuðst er við eru viðtöl 

höfundar við sex einstaklinga sem allir kunna að spá í bolla. Ekki eru þeir allir að spá 

reglulega en kunnáttan er þó til staðar og eru þessi viðtöl helstu heimildir höfundar um 

bollaspádóma í nútímanum. Í spurningalistum þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins eru svo 

tvær skrár sem notast var við þar sem má finna frásagnir fólks sem fætt er í kringum 

aldamótin 1900 um spádóma og kaffidrykkju. Eru þessar skrár mikilvægar heimildir um 

bollaspádóma í fortíðinni.  

Ekki eru til margar ritaðar heimildir um bollaspádóma sem slíka en þó hefur höfundur týnt 

saman allgóðan bunka af bæði rituðum heimildum og netheimildum þar sem minnst er á 

bollaspádóma og það sem tengist þeim í umfjöllun um spádóma í heild sinni. Það má segja að það 

sé galli á heimildunum að oft er fjallað um bollaspádómana í samblandi við aðra spádóma eins og 

lófalestur og spilaspádóma og því er erfitt að rannsaka bollaspádómana sérstaklega. Sú er raunin 

til dæmis með hina ágætu þjóðtrúarkönnun sem gerð var árin 2006 og 2007 þar sem vissulega er 

spurt um bollaspádóma en því miður eru margar spurningarnar sem fjalla um spádómskunnáttu 

almenns eðlis og ekki nógu ítarlegar til að hægt sé að styðjast við svörin í þessari rannsókn. Þó eru 

ýmsar upplýsingar í þjóðtrúarkönnununum sem stuðst var við í ritgerðinni. 

Ritgerðinni er ekki ætlað að vera uppflettirit á merkingu tákna eða kennsluefni í 

bollaspádómum og því eru ekki skýringarmyndir eða ítarleg umfjöllun um þýðingu táknanna í 

henni heldur er meginhlutverk hennar að rannsaka sögu bollaspádóma og stöðu þeirra á 

Íslandi í dag ásamt því að sýna fram á tengsl þeirra við menningu Íslendinga. Ekki er því um 

eiginlega rannsóknarspurningu að ræða heldur má segja að verið sé að velta við steini og 

athuga hvað leynist undir, því eins og ritgerðin mun vonandi leiða í ljós tengjast 

bollaspádómar mjög mörgu í okkar samfélagi þó að fólk geri sér almennt ekki grein fyrir því. 

Ritgerðin sýnir einnig fram á forlagatrúna sem er grundvöllur allra spádóma og hvernig hún 

hefur leikið stórt hlutverk í lífi Íslendinga fyrr og nú. Síðast en ekki síst sýnir ritgerðin 

kvennamenningu sem ekki hefur verið áberandi hingað til og er það von höfundar að ritgerðin 

geti opnað augu lesenda fyrir hinu merkilega menningarlega hlutverki sem bollaspádómar 

hafa sinnt en ekki margir gera sér grein fyrir.  
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II. Forlagatrú og spádómar  
 

II.1. Inngangur 

 

Samkvæmt þjóðtrúarkönnun sem gerð var árin 2006 og 2007 telur um helmingur Íslendinga 

að forspárhæfileikar séu mögulegir.1 Af þessum niðurstöðum má ætla að Íslendingar séu mjög 

forlagatrúar. Ekki hafa verið gerðar sambærilegar kannanir í öðrum löndum en gera má ráð 

fyrir að spádómar séu eitthvað sem líklega allir kannast við þar sem þekkt er víða um heim að 

fólk reyni að sjá fyrir framtíð sína með einum eða öðrum hætti og hafi alla tíð gert það. Þessa 

fullyrðingu styðja margar heimildir alls staðar frá í heiminum sem mun betur verða sagt frá 

hér síðar. Það er í raun mjög athyglisvert að sjá hve margar hugmyndir um sýn inn í 

framtíðina eru svipaðar hjá hinum mjög svo ólíku þjóðum heims en grundvallaratriðið að baki 

þessum sammannlegu hugmyndum er trúarlegs eðlis: Það er forlagatrú, trúin á það að 

manninum séu fyrirfram sköpuð forlög eða örlög.2 Þessi kafli ritgerðarinnar er þannig 

helgaður forlagatrú. Byrjað verður á að skilgreina hvað forlög og örlög eru og síðan verður 

skýrt frá grundvallarflokkun spádóma sem mun svo verða gengið út frá í ritgerðinni allri. 

Fjallað verður um ýmsar heimildir allsstaðar að úr heiminum þar sem forlagatrú og spádómar 

birtast og reynt verður að tengja forlagatrú við ýmsar hugmyndir fræðimanna. Sjónum verður 

svo beint að norrænum þjóðum og að endingu verður Ísland tekið sérstaklega fyrir og athugað 

hvernig þessum málum er og hefur verið háttað hér á landi frá landnámi til dagsins í dag. 

Íslenskar heimildir um spádóma verða þannig skoðaðar og þær aðferðir sem Íslendingar hafa 

notað til að skyggnast inn í framtíðina verða ræddar. Megintilgangur þessa kafla er því að 

reyna að fjalla á ítarlegan hátt um forlagatrú til að útskýra af hverju fólk stundar þá iðju að 

reyna að sjá inn í framtíðina með ýmsu móti og af hverju spádómar vekja hinn mikla áhuga 

fólks um allan heim. 

 

II.1.1. Skilgreining 

 

Til að byrja með er ágætt að skoða orðin „forlög“ og „örlög“ og útskýra þau. Í Orðabók 

Menningarsjóðs stendur að orðið forlög merki: „örlög, sköp (fyrir fram ákveðin)“ og að orðið 

örlög merki: „það sem fyrir fram er ákveðið (af guðum, forlaganornum, forsjón), sköp“.3 Eins 

                                                 
1 Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., Könnun á íslenskri þjóðtrú og trúarviðhorfum, bls. 77 og 184. 
2 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 195. 
3 Árni Böðvarsson, Íslensk orðabók handa skólum og almenningi, bls. 232 og 1240. 
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og sjá má er þarna um sömu merkingu orðanna að ræða og eru þau ýmist notuð. Í sömu bók 

hefur orðið forlagatrú merkinguna „trú á forlög, að allt sé ákveðið fyrirfram“.4 Menn hafa velt 

fyrir sér hvort einhver munur sé á merkingu orðanna forlög og örlög. Einhver greinarmunur 

virðist hafa verið gerður á 17. öld samanber þessa rímu Guðmundar Andréssonar: 

 

Forlög koma ofan að, 

örlög kringum sveima, 

álögin úr ugga stað, 

ólög vakna heima.5     

 

Eins og fyrr segir er þó ekki gerður greinarmunur á merkingu orðanna í dag. Athyglisvert er 

að bæði orðin innihalda „lög“ sem styrkir merkingu þeirra og undirstikar að undan örlögum 

og forlögum sé ekki flúið.  

 

II.1.2. Flokkun spádóma  

 

Margar aðferðir til spádóma hafa verið notaðar eins og koma mun fram síðar í þessari ritgerð. 

Í 7. bindi Íslenskrar þjóðmenningar skrifar Jón Hnefill Aðalsteinsson grein um spádóma og 

þar skiptir hann spádómum í tvo flokka: hlutlausa spádóma og virka spádóma. Þessi skipting 

byggist á hugmyndum fræðimannanna Åke Hultkrantz og Carl-Herman Tillhagen sem fram 

komu á áttunda áratug tuttugustu aldar.6 Samkvæmt þessari flokkun eru hlutlausir spádómar 

þeir spádómar sem fólk ræður ekki við, það er til dæmis draumar, forspár og skyggni og ýmis 

tákn eða fyrirboðar í náttúrunni. Virkir spádómar eru hins vegar spádómar sem að fólk reynir 

með einhverjum hætti að fá fram, til dæmis víti sem fólk reynir að forðast, óskir, heimsóknir 

til miðla og sjáenda, spilaspá, lófaspá og bollaspá.7 Virkum spádómum má líkja við galdur að 

því leyti að fólk fremur einhvern gjörning, gjarnan með einhverjum hjálpartækjum, til að 

reyna að fá fram spádóm eða til að reyna að hafa áhrif á framtíðina. Við vinnslu þessarar 

ritgerðar var ákveðið að notast við þessa skiptingu sem grundvallarhugmynd þar sem 

töluverður munur er á því hvort fólk sjái inn í framtíðina án þess að ætla sér það eða hvort það 

reynir það með vilja eins og betur á eftir að koma í ljós síðar (sjá kafla II.4.). 

                                                 
4 Árni Böðvarsson, Íslensk orðabók handa skólum og almenningi, bls. 232. 
5 Guðmundur Andrésson, „Persíus rímur“, bls. 59. 
6 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 197; Hultkranz, „Divinationsformer: en klassifikation“, bls. 49-70; 
Tillhagen, „Folklig spådomskonst“, bls. 251-252.  
7 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 197-213. 
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II.2. Forlagatrú og spádómar um víða veröld 

 

Í inngangi bókar sinnar um spádóma frá árinu 2003 talar Símon Jón Jóhannsson um að 

spádómsiðkun hafi verið stunduð víða um heim síðan sögur hófust og nefnir þar nokkur dæmi 

máli sínu til stuðnings. Meðal annars nefnir hann að Súmerar og Babýloníumenn sem uppi 

voru um 3000 f. Kr. hafi stundað stjörnuspár og hafi einnig spáð í lifur fórnardýra.8 

Babýloníumenn hafi einnig spáð með því að hella olíu í bikar með vatni og túlka myndirnar 

sem þá urðu til ásamt því að hafa stundað lófalestur. Fyrstu heimildir um draumaráðningar eru 

komnar frá Forn-Egyptum og var fyrsta draumráðningabók heims gefin út hjá þeim um 1300 

árum fyrir Krist. Forn-Grikkir réðu einnig drauma og voru þar að auki mjög hjátrúarfullir. 

Ráðamenn þeirra höfðu atvinnuspámenn á sínum snærum og spákonur eða véfréttir voru 

mikið notaðar. Ein frægasta véfréttin af þessu tagi var sú sem staðsett var í Delfí.9 Þangað 

leituðu bæði Grikkir og einnig nágrannar þeirra úr nálægum löndum. Í Delfí var hofgyðja sem 

féll í leiðslu og ráðgaðist við guðinn Appollon sem minnir mjög á lýsingar af shamanisma 

sem iðkaður er enn í dag á meðal frumstæðra þjóða.10 

 Í Biblíunni má víða sjá hugmyndir um spádóma. Sérstaklega eru áberandi draumar þar 

sem spádómar birtast.11 Í fyrsta kapítula Jeremía birtist spádómur um fall Jerúsalem og þar 

kemur einnig fram ákveðin forlagatrú þegar Guð segist hafa látið Jeremía hafa ákveðið 

hlutverk í lífinu. Líf Jeremía og þar með örlög hans eru því fyrirfram ákveðin samkvæmt 

þessu.12 Í Jobsbók má lesa um Job og hvernig hann gengur í gegnum alls kyns raunir sem Guð 

leggur á hann. Tilgangur Guðs er að prófa trúfestu Jobs. Þessar raunir Jobs mætti einnig skilja 

á þann hátt að Guð hefði ákveðið fyrirfram hvernig líf Jobs yrði og því hafi örlög Jobs verið 

þau að þjást mikið áður en honum var síðan launað ríkulega.13 

Í Asíu tíðkuðust spádómar einnig en kínverska I Ching spákerfið, þar sem spáð er í 

sexliður, er elsta spákerfi heims eða um þrjú þúsund ára gamalt14 og í Afríku er að finna Ifa 

spákerfið þar sem spáð er með pálmahnetum.15 

                                                 
8 Sjá frekari upplýsingar um lifrarspádóma í Karcher, The Illustrated Encyclopedia of Divination, bls. 35. 
9 Sjá nánari upplýsingar um véfréttina í Delfí til dæmis í Durant, Grikkland hið forna,  bls. 227-228. 
10 Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 10-12; Sjá dæmi um lýsingar á shamanisma í Morris, Religion and 
Anthropology, bls. 14-43 og Karcher, The Illustrated Encyclopedia of Divination,  bls. 68-73.  
11 Sjá til dæmis 1. Mós. 28:11; 1. Mós. 37:5; 1. Mós. 40 og 41; Dan. 2 og 4; Matt. 2:13. 
12 Biblían, bls. 701 [Jer. 1:4-6]. 
13 Biblían, bls. 467-505 [Job. 1-42]. 
14 Sjá frekari upplýsingar um I Ching í King, Fjölfræðibókin um spádóma og spásagnalist, bls. 99-113; Karcher, 
The Illustrated Encyclopedia of Divination, bls. 128-143. 
15 Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 12; Karcher, The Illustrated Encyclopedia of Divination, bls. 124-
127; Willis, Goðsagnir heimsins í mynd og máli, bls. 275. 
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 Af þessum heimildum frá ólíkum svæðum í heiminum má draga þá ályktun að það sé 

sammannleg hugmynd að hægt sé að sjá fyrir um framtíðina og að með því sé hugsanlega 

hægt að gera ráðstafanir eða undirbúa sig á einhvern hátt undir það óumflýjanlega. Þessi 

sammannlega hugmynd gengur ekki upp nema í tengslum við hugmyndina um að eitthvað 

æðra vald stjórni öllu í heiminum. Samkvæmt þessari hugmynd er hægt að gera ráð fyrir því 

að forlagatrú hafi tíðkast frá örófi alda og jafnvel að hún sé eldri hinum hefðbundnu eða 

„stóru“ trúarbrögðum.16 Einnig sýna þessar heimildir að fólk notaði það sem hendi var næst 

og það sem það hafði á milli handanna daglega þegar það reyndi að sjá inn í framtíðina, svo 

sem hnetur og dýr. Það gæti bent til þess að þessi gjörningur, að reyna að sjá inn í framtíðina, 

væri það algengur að ekki þyrfti að framkvæma hann á sérstökum tíma, á sérstökum stað eða 

af sérstökum einstaklingum eins og stundum sést í helgisiðum almennt. 

 Ekki hefur verið minnst á forlagatrú og spádóma norrænna manna í þessari umfjöllun 

en samkvæmt sammannlegu hugmyndinni sem sett var fram hér ofar, er hægt að gera ráð fyrir 

að þeir hafi stundað spádóma og verið forlagatrúar eins og aðrir jarðarbúar frá upphafi. Í 

næstu köflum verður sjónarhorninu þannig beint að norrænum mönnum og svo Íslendingum 

og fjallað sérstaklega um þá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Með þessu er átt við til dæmis Kristni, Islam, Buddisma og Hindúisma. 
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II.3. Norræn forlagatrú og aðferðir til spásagna í fornöld og fram á miðaldir 

 

Við lestur þeirra heimilda sem til eru, kemur í ljós að norrænir menn voru engir eftirbátar 

annarra þjóðflokka þegar kemur að forlagatrú og spádómum. Ein elsta heimild sem til er um 

forna þjóðflokka er Geographia, 17 binda verk gríska fræðimannsins Strabos sem var uppi 

u.þ.b. 63 f. Kr. – 24. f. Kr. Í 7. bindi verksins fjallar Strabo um þjóðflokk Kimbra sem bjuggu 

þar sem nú er Jótland og lýsir þar hvernig konur í þjóðflokknum spáðu í innyfli og blóð 

mennskra fórnarlamba. Miðað við lýsingar Strabos á konunum er líklegt að þær hafi haft 

mikilvægu hlutverki að gegna í þjóðflokknum og að spádómar virðast hafa haft mikið vægi í 

trú fólksins. Einnig virðist það hafa verið fyrst og fremst á valdi kvenna að sjá inn í framtíðina 

miðað við lýsingarnar.17 

 Á fyrstu öld eftir Krist ritaði svo rómverski sagnfræðingurinn Cornelius Tacitus rit um 

Germani, en svo kölluðu Rómverjar þá þjóðflokka sem bjuggu fyrir norðan þá í Evrópu. 

Germanir þóttu ekki eins þróaðir og Rómverjar og það má segja að verk Tacitusar sé eins 

konar mannfræðirit þess tíma. Þó að til séu örfáar eldri heimildir eins og til dæmis verk 

Strabos, er rit Tacitusar ein helsta heimild sem til er um frumbyggja Germanskra þjóða og þar 

með hugsanlega forfeður okkar Íslendinga. Hafa ber í huga að Tacitus skrifaði aðallega um 

það sem honum fannst sérstakt eða ólíkt því sem hann átti að venjast og þó að hann hafi 

vissulega ekki verið hlutlaus, þá hafa fornleifafundir í seinni tíð styrkt sannleiksgildi þess sem 

hann ritaði.18 

 Í 8. kafla Germaníu er athyglisverð umfjöllun Tacitusar um konur. Þar tekur hann 

fram að konur séu álitnar forspáar hjá Germönum og að þær hafi tekið þátt í bardögum með 

mönnum sínum. Einnig vísar hann í Veledu19 og Álfrúnu sem báðar voru taldar hafa 

spádómsgáfu.20 Þessar heimildir Tacitusar styðja frásagnir Strabos sem fjallað var um fyrr og 

samkvæmt þessum heimildum hafa konur haft meiri völd hjá Germönum á þessum tíma 

heldur en á síðari tímum. 

Í 10. kafla Germaníu fjallar Tacitus svo um spádóma og hlutkesti sem hann segir 

Germana hafa lagt meiri trúnað á heldur en aðrar þjóðir. Hann fjallar líka um hesta sem 

Germanir notuðu til spáiðkana, en það virðist hafa verið óvenjulegt á þessum tíma. Algengara 

var að spáð væri í fugla en það gerðu Germanir reyndar líka en þó í minna mæli. Einnig nefnir 

Tacitus að Germanir hafi spáð fyrir um orrustur með því að láta fanga úr óvinahernum berjast 
                                                 
17 Strabo, The Geography of Strabo III, bls. 169-171; Ingunn Ásdísardóttir, Frigg og Freyja, bls. 115-117.  
18 Tacitus, Germanía, bls. 25-29. Sjá nánar um fornleifar í Glob, Mosefolket. 
19 Sjá nánari umfjöllun um Veledu í Tacitus, The Histories, bls. 285-286. 
20 Tacitus, Germanía, bls. 63-64. 
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við einhvern úr liði Germana og sögðu úrslit þeirrar baráttu þá fyrir um úrslit orrustunnar sem 

framundan var. 21 

Samkvæmt ofangreindum heimildum hefur forlagatrú verið mjög lifandi hjá 

germönskum mönnum í fornöld og fólk hefur notað nokkrar mismunandi aðferðir til spádóma 

úr því að flestar þessar aðferðir ásamt fleirum má einnig sjá í yngri heimildum, til dæmis 

Eddukvæðunum og Íslendingasögunum. Í íslensku heimildunum má einnig glöggt sjá að 

forlagatrú hefur verið veigamikill þáttur í norrænni trú á Íslandi í þann stutta tíma sem að hún 

var ríkjandi hér, eða frá landnámi til kristnitöku.22 Nú verður fjallað nánar um helstu aðferðir 

sem viðhöfðust í norrænni trú frá fornöld og fram yfir miðaldir varðandi spádóma og 

framtíðarsýn. Þó ber að hafa í huga að þær íslensku heimildir sem byggt er á, eru ritaðar eftir 

kristnitöku og kann það að hafa haft einhver áhrif á þær.23 

 

II.3.1. Að varpa hlutkesti 

 

Eins og áður hefur komið fram, segir Tacitus frá því í 10. kafla Germaníu að á 1. öld e. Kr. 

hafi Germanir varpað hlutkesti til að sjá framtíðina. Hann lýsir því hvernig þeir notuðu búta úr 

trjágreinum til að varpa hlutkesti og hugsanlega er hann þar að fjalla um rúnir.24 Tacitus er 

þarna greinilega að lýsa einhvers konar virkum spádómi þar sem menn fremja þann gjörning 

að varpa hlutkesti til að reyna að komast að einhverju um framtíðina. 

 Í Life of Anskar, heimild frá 9. öld e. Kr. eftir sagnaritarann Rimbert sem fjallar um 

ferðir trúboðans Anskars og kristnun Evrópu, kemur fram samskonar lýsing. Í 27. kafla 

bókarinnar kemur fram að menn vörpuðu hlutkesti til að komast að því hvað guðirnir vildu, í 

þessu tilfelli hvort það ætti að taka upp nýja trú eða ekki.25 

 Í norrænum heimildum má víða finna aðrar upplýsingar um spádóma með hlutkesti. Er 

þá oftast talað um að „ganga til frétta“ eða „að fella blótspán“ sem tengist blóti norrænna 

manna. Jón Hnefill Aðalsteinsson segir í grein sinni um norræna trú í 5. bindi bókarinnar 

Íslensk þjóðmenning að guðirnir hafi miðlað vitneskju um framtíðina í blóti og því hafi það 

verið kjarni norrænnar guðsdýrkunarathafnar að ganga til fréttar eða gá blótsins og komast 

með því móti að því hvað framtíðin bæri í skauti. 26 Af þessu má ætla að norrænir menn hafi 

einnig trúað því að framtíð þeirra væri fyrirfram ákveðin en að hægt væri að fá fréttir af 
                                                 
21 Tacitus, Germanía, bls. 66-67; Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 12-13. 
22 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Norræn trú“, bls. 25. 
23 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Norræn trú“, bls. 3. 
24 Tacitus, Germanía, bls. 66-67. 
25 Rimbert, kafli XXVII. 
26 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Norræn trú“, bls. 26. 
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framtíð sinni með því að hafa samband við guðina sem höfðu það fram yfir mennina að sjá 

fram í tímann. Önnur birtingarmynd þess að varpa hlutkesti er meðferð landnámsmanna á 

öndvegissúlum sínum. Sérstök helgi virðist hafa hvílt á þessum súlum þar sem landnámsmenn 

tóku þær með sér frá Noregi. Sagt er frá því í Landnámabók að landnámsmenn hafi varpað 

öndvegissúlum sínum fyrir borð þegar þeir sáu Ísland og síðan sest að þar sem súlurnar komu 

að landi. Litið var á að súlurnar vísuðu mönnum á þann stað sem guðirnir ætluðu þeim að búa 

á. Ef súlurnar komu ekki strax að landi, fluttu menn sig á milli landshluta til framtíðarbúsetu 

frekar en að setjast endanlega að á öðrum stað en þeim sem súlurnar sögðu þeim.27   

  

II.3.2. Nornir, völvur og seiður 

 

Eins og sést hjá Strabo og Tacitus eru völvur eða spákonur órjúfanlegur hluti af spádómum og 

hafa verið frá örófi alda. Í Orðabók Menningarsjóðs merkir orðið völva „spákona“ eða 

„vala“.28 Völuspá merkir því samkvæmt þessu spá völvunnar og kemur það heim og saman 

við efni kvæðisins. Völuspá hefur mikið verið rannsökuð enda er hér um höfuðkvæði 

norrænna bókmennta að ræða og er venjulega álitið að það sé völvan sem talar við Óðin sem 

leitar þekkingar hjá henni, en ekki öfugt.29 Einnig má benda á kvæðið Baldursdraumar, sem 

fjallar um ferð Óðins til Heljar þar sem hann vekur upp völvuna Vegtam til að segja sér 

óorðna hluti.30 Bæði þessi kvæði benda til þess að völvur hafi verið mjög háttsettar í 

samfélaginu og hafi verið álitnar hafa meiri þekkingu heldur en sá guð sem yfirleitt var talinn 

æðstur í norrænni trú. Kemur það heim og saman við áðurnefndar lýsingar Tacitusar á stöðu 

kvenna hjá Germönum á 1. öld.  

Rétt er að taka fram að völvur eru ekki það sama og örlaganornir heldur er gerður sá 

greinarmunur að örlaganornir geti haft áhrif á framtíðina en völvur geti aðeins séð framtíðina 

en ekki haft áhrif á hana.31 Örlaganornirnar þrjár eru grundvallarhugmynd í örlagatrú 

norrænna manna. Þeim er til dæmis lýst í 20. erindi Völuspár þar sem kemur fram að þær 

ákveði örlög manna.32 Örlaganornirnar eru þó ekki sérnorræn hugmynd heldur eiga þær sér 

hliðstæðu í grískum örlaganornum, Moirum, sem einnig voru þrjár talsins.33 Örlaganornirnar 

                                                 
27 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Norræn trú“, bls. 50-51. 
28 Árni Böðvarsson, Íslensk orðabók handa skólum og almenningi, bls. 1177. 
29 Eddukvæði, bls. xxv og 18-19. 
30 Eddukvæði, bls. 383. 
31 Árni Björnsson, „Hvað eru völvur?“, 2007; Ólafur Briem, Norræn goðafræði, bls. 23; Simek, Dictionary of 
Northern Mythology, bls. 236-237, 279-280, 367-368. 
32 Eddukvæði, bls 7. Sjá einnig lýsingar á örlaganornunum til dæmis í Eddukvæði, bls. 164. 
33 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Blót í norrænum sið, bls. 148; Ágúst H. Bjarnason, Saga mannsandans, bls. 77. 
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eru algjörlega sér á báti því að eins og Ólafur Briem talar um í bók sinni Heiðinn siður á 

Íslandi, þá voru örlögin sjálf afl sem bæði goð og menn þurftu að lúta og sýnir það að 

örlaganornirnar höfðu vald sem var æðra goðunum.34 Völvur voru hins vegar nær goðum og 

mönnum, eins konar milliliðir. 

Ein helsta norræna heimildin og ítarlegasta um völvur er frásögn af Þorbjörgu 

lítilvölvu í Eiríks sögu rauða. Kemur fram í frásögninni að vel var gert við Þorbjörgu í mat og 

drykk og vel um hana búið sem sýnir að menn hafi borið virðingu fyrir henni.35 Einnig er sagt 

frá Finnu í Vatnsdæla sögu36 og völvu í 2. kafla Örvar Odds sögu.37 Í öllum þessum 

frásögnum kemur fram að völvurnar fremji gjörning, svokallaðan seið, til að sjá fram í 

tímann. Þær aðgreinast þá frá þeim sem teljast skyggnir eða hafa forspárhæfileika. Samkvæmt 

spádómaflokkun þeirri sem talað var um í inngangi þessa kafla teljast spádómar völvanna því 

virkir spádómar vegna þess að þeir krefjast athafnar, seiðsins. Völvur teljast því samkvæmt 

þessu ekki vera forspáar eða skyggnar þar sem að spádómar sem koma fram hjá skyggnu fólki 

teljast hlutlausir. Nánar verður fjallað um skyggni og forspár í kafla II.3.3. en hér er ætlunin 

að  fjalla um seiðinn. 

Ýmsir fræðimenn hafa rannsakað og skrifað um seið sem athöfn. Menn vita ekki 

nákvæmlega hvað felst í hugtakinu en flestir eru þó sammála um að seiðurinn hafi aðallega 

verið stundaður af konum. Svíinn Dag Strömback taldi að tvenns konar seiður hafi verið 

iðkaður, hvítur og svartur. Sá hvíti hafi falið í sér spásagnir um framtíðina en sá svarti hafi 

falið í sér einhvers konar illsku, oft í garð annarra.38 Telja má líklegt að svarti seiðurinn sé 

náskyldur galdri en ekki verður farið nánar í útskýringar á tengslum galdurs og seiðs hér þar 

sem það er of viðamikið og tengist ekki örlagatrú.39 Hvíta seiðinn er hins vegar ætlunin að 

skoða nánar hér. 

Í Ynglingasögu Snorra Sturlusonar kemur fram að það hafi verið Freyja sem kenndi 

ásum seið enda var hún af vanaætt en hjá þeim var seiðurinn stundaður.40 Þetta er athyglisvert 

vegna þess að í þessum orðum kemur bæði fram að seiðurinn sé kominn frá konu og einnig að 

hann sé utanaðkomandi. Hann kemur inn í Ásgarð úr heimi sem æsirnir þekktu ekki sem 

blandar hann bæði ótta og virðingu. Bandaríski fræðimaðurinn John Lindow segir í bók sinni 

                                                 
34 Ólafur Briem, Heiðinn siður á Íslandi, bls. 183-184. 
35 Eiríks saga rauða, bls. 523. 
35 Eiríks saga rauða, bls. 523. 
36 Vatnsdæla saga, bls. 1855 
37 Örvar-Odds saga, bls. 205-208. 
38 Strömback, Sejd, bls. 150 og 191-206. 
39 Sjá nánari upplýsingar um galdur til dæmis í Matthías Viðar Sæmundsson, Galdur á brennuöld; Siglaugur 
Brynleifsson. Galdrar og brennudómar.   
40 Ingunn Ásdísardóttir, Frigg og Freyja, bls. 256; Snorri Sturluson, Heimskringla I, bls. 9. 
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frá árinu 1997 Murder and Vengeance among the Gods að samkvæmt öllum fyrirliggjandi 

textaheimildum hafi Íslendingar á miðöldum borið óttablandna virðingu fyrir fólki sem gætt 

var spádómsgáfu og svipuð virðing hafi verið borin fyrir spádómsgáfunni á meðal ása.41  

Á þessari umfjöllun má sjá að ákveðin dulúð hvílir yfir seiðnum. Menn og æsir þekktu 

ekki seiðinn til hlítar og þess vegna þótti þeim öruggast að fara ekki ógætilega með hann. 

Seiðurinn telst vera virk spádómsaðferð eins og kom fram hér að framan og hægt var að læra 

hann en hugsanlega var það þó ekki allra. Völvurnar sem kunnu seiðinn virðast því hafa haft 

virðingu fólks miðað við þær frásagnir sem til eru alveg eins og fólk með forspárhæfileika 

naut virðingar líkt og kemur fram í næsta kafla. 

 
II.3.3. Skyggni og forspár 

 

Skyggni virðist hafa fylgt manninum frá fyrstu tíð. Skyggni er ófreskigáfa eða 

sjónskynjunargáfa óháð venjulegum skilningarvitum. Skyggnt fólk sér það sem aðrir sjá ekki. 

Forspár tengjast oft skyggni að því leyti að stundum sér skyggnt fólk fram í tímann.42 Ólíkt 

virkum spádómum völvanna í Íslendingasögunum þá eru forspár hlutlausir spádómar. Ekki 

þarf sérstakan búnað eða athafnir til þess að framkalla spá heldur sér fólk fram í tímann oft án 

fyrirvara og algerlega óumbeðið.  

Í Snorra-Eddu kemur fram að Frigg hafi séð fram í tímann þó að hún segði ekki frá 

því43 og í Völuspá sem talað er um hér að framan virðist völvan sjá fram í tímann en ekkert er 

talað um seið.44 Þannig virðist völva Völuspár vera skyggn ólíkt völvum Íslendingasagnanna. 

Ákveðinn mismunur er þarna á ferðinni sem gerir það að verkum að völvur virðast vera á 

einhvers konar gráu svæði milli virkra og hlutlausra spádóma. Á þessu gráa svæði eru einnig 

bollaspádómar eins og mun verða nánar sagt frá í kafla III.3.3.  

Helsta heimild okkar Íslendinga um einstaklinga með forspárhæfileika á þessu tímabili 

eru Íslendingasögurnar. Þar er víða minnst á forspáa einstaklinga45 en þó ber að hafa í huga að 

Íslendingasögurnar eru bókmenntir, skáldskapur sem gefur kannski ekki rétta sýn á líf fólks 

eins og það var í raun og veru, að minnsta kosti á söguöld. Hugsanlega eru spádómar í 

Íslendingasögunum hluti af uppbyggingu sögunnar, til dæmis til að byggja upp spennu en 

                                                 
41 Lindow, Murder and Vengeance among the Gods, bls. 19. Sjá dæmi í  Eiríks saga rauða, bls. 523; Vatnsdæla 
saga, bls. 1855. 
42 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 197 og 200. 
43 Snorri Sturluson, Edda Snorra Sturlusonar, bls. 34. 
44 Eddukvæði, bls. 3-20. 
45 Sjá til dæmis frásagnir af Gesti Oddleifssyni í Brennu-Njáls sögu, bls. 250, Laxdæla sögu, bls. 1579 og Gísla 
sögu Súrssonar, bls. 856; frásögn af Oddbjörgu nokkurri í Víga-Glúms sögu, bls.1923; Þórhall í Þiðranda þætti 
og Þórhalls, bls. 2253-2255; ónafngreinda framfærslukerlingu í Fóstbræðra sögu, bls. 810. 
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líklegt verður að teljast að það séu einhver sannleikskorn inn á milli sem borist hafa á milli 

manna í munnlegri hefð.46 

Það sem flest af skyggnu fólki sem lýst er í Íslendingasögunum á sameiginlegt er að til 

þeirra er leitað ráða og virðist fólk því hafa borið virðingu fyrir því miðað við hvernig komið 

er fram við það. Það, ásamt því hversu oft er minnst á spáfólk í sögunum, gefur vísbendingar 

um að forlagatrú hafi verið rík á meðal Íslendinga á 13. öld þegar Íslendingasögurnar eru 

taldar skrifaðar.47  

 

II.3.4. Draumar 

 

Draumar eru líkast til algengasta form spásagna í fornnorrænum heimildum og virðast þeir 

sem höfðu hæfileika til að ráða drauma hafa verið mikils metnir. Í Íslendingabók Ara fróða 

kemur viðhorf Ara vel í ljós þegar hann segir frá því hvernig Ósýfur Helgason ræður draum 

Þorsteins surts. Segir hann þá báða „spaka menn mjög“ sem verður að skiljast sem svo að 

hann hafi borið virðingu fyrir þeim.48  

Draumar teljast til hlutlausra spádóma þar sem ekki þarf sérstakan búnað eða 

undirbúning til þess að dreyma. Á miðöldum var talið að fólk færi inn í einhvers konar annan 

heim þegar það svæfi.49 Þar af leiðandi voru draumar eins og sýnir álitnir fréttir úr öðrum 

heimi, skilaboð um komandi tíð jafnvel frá guðunum. Því voru þeir sem gátu túlkað drauma 

álitnir afar fróðir og sérstakir, hugsanlega álitnir sérvaldir af guðunum og þá er ekki skrítið að 

borin hafi verið virðing fyrir þeim.  

 Í fornnorrænum bókmenntum hafa verið talin 530 dæmi um drauma og í 

Íslendingasögunum koma draumar fyrir 250 sinnum.50 Segir það sitt um afstöðu manna á 

miðöldum til drauma. Eins og fyrr segir voru það yfirleitt fróðir einstaklingar sem tóku að sér 

að túlka drauma fyrir aðra. Stundum voru þeir einnig forspáir í daglegu lífi eins og í dæmi 

Gests Oddleifssonar sem réði fjóra drauma Guðrúnar Ósvífursdóttur í Laxdælu eins og frægt 

er orðið. Kemur fram í sögunni að ýmsir hafi reynt að ráða drauma Guðrúnar en engum tekist 

                                                 
46 Sjá umfjöllun um munnlega hefð fornrita í Eddukvæði, bls. xlviii. 
47 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Norræn trú“, bls. 7. 
48 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 202. 
49 Terry Gunnell (2008, 26. mars). Munnleg heimild. 
50 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 203. 
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fyrr en Gestur réði þá. 51 Sýnir þetta glögglega að ekki hafi verið á allra færi að ráða drauma, 

menn þurftu að vera afar vitrir til að geta það.52 

Þessi kafli hefur fjallað um norræna forlagatrú frá upphafi og það sem hann sýnir fyrst 

og fremst fram á er sú hugmynd að til sé framtíð sem hægt er að skyggnast inn í, annaðhvort 

með ákveðnum aðferðum (virkir spádómar) eða hæfileikum (hlutlausir spádómar). Má segja 

að þetta séu rætur bollaspádómanna sem fjallað verður um í seinni hluta ritgerðarinnar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
51 Laxdæla, bls.1580-1581; Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 203. 
52 Sjá frekari umfjöllun um drauma  í Íslendingasögum í PhD ritgerð Adriënne Heijnen Dream sharing in 
Iceland. 
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II.4. Forlagatrú á Íslandi og aðferðir til spásagna 1300 – 1900 

 

Ekki er mikið um heimildir um alþýðuspádóma og forlagatrú eftir að Íslendingasögurnar eru 

skrifaðar53 og fram á 19. öld þegar fyrstu íslensku þjóðsagnasöfnin komu út. Líkleg skýring á 

þessari eyðu í heimildum um spádóma kann að vera vald kirkjunnar á þessu tímabili. Í 

Biblíunni kemur fram að ekki megi stunda spámennsku nema í nafni drottins, annað teljist 

galdur og kukl.54 Hlutlausir spádómar í gegnum drauma og skyggnigáfu eða vitranir virðast 

þó hafa verið samþykktir enda eru dæmi um svoleiðis spádóma í Biblíunni sjálfri55 en virkir 

spádómar virðast ekki hafa verið leyfilegir samanber orð Biblíunnar hér að ofan. Líkleg 

skýring á þessu gæti verið sú að hlutlausum spádómum gat fólk ekki stjórnað og því var 

hugsanlega hægt að áætla að guð stjórnaði þeim, en virkum spádómum stjórnaði fólk og var 

þá með því að reyna að seilast eftir valdi guðs samanber þessi orð Jóns Hnefils 

Aðalsteinssonar í ritgerð um galdra og þjóðtrú: 

 

Trúmaðurinn lýtur hinu yfirnáttúrulega, beygir sig undir vald þess og vilja, dýrkar það 

og tilbiður í þeirri von að óræðum máttarvöldunum þóknist að umbuna gjafir, fórnir 

og auðmjúkan hug. Galdramaðurinn reynir á hinn bóginn að ná tangarhaldi á hinu 

yfirnáttúrulega og beygja það undir sinn vilja í því skyni að hagnýta sér mátt þess í 

eigin þágu.56 

 

Vert er að hafa í huga að Biblían og orð hennar voru mjög áhrifarík þar sem trúarlegt efni var 

nánast eina kennsluefni barna á þessum tíma þar til 1880 þegar fræðslulög voru sett.57 

Forlagatrúin, sem var svo sterk á fyrstu árum Íslandsbyggðar, hvarf þó ekki með kristninni 

heldur má segja að hún hafi aðlagast kristninni eins og svo margt annað. Því er hægt að setja 

fram þá túlkun að kirkjan hafi mótað alþýðuna í nokkrar aldir og að einhvers konar 

þjóðaruppeldi hafi verið í gangi.58 Á þessu tímabili er trúlegt að ákveðið neikvætt viðhorf til 

virkra spádóma hafi þróast sem við sjáum leifar af enn í dag eins og síðar kemur fram í kafla 

III.5.  

                                                 
53 Þorri Íslendingasagnanna er talinn skrifaður á 13. öld samanber Eddukvæði, bls. ix. 
54 Biblían, bls. 181 [5. Mós. 18]. Sjá einnig bls. 370 [II. Kon. 21:6-7] og bls. 1017 [Róm. 12:6]. 
55 Sjá til dæmis Biblían, bls. 25 [1. Mós. 28:12-16] og bls. 662 [Jes. 13].  
56 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Þjóðtrú“, bls. 379. 
57 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 76; Loftur Guttormsson. Almenningsfræðsla á Íslandi I, 
bls. 11. 
58 Hjalti Hugason, „Kristnir trúarhættir“, bls. 282. 
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  Helstu heimildir um forlagatrú á þessum tíma eru líklega elstu íslensku 

þjóðsagnasöfnin. Í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar sem fyrst var gefið út 1862-1864 kemur 

áðurnefnd flokkun og viðhorf til spádóma skýrt fram en þar skrifar Jón að Íslendingar eins og 

aðrir trúi því að hægt sé að framkvæma yfirnáttúrulega hluti með tvennu móti: Annaðhvort 

séu menn gæddir yfirnáttúrulegum hæfileikum sem ekki öllum eru gefnir eða að menn ná 

fram yfirnáttúrulegum hlutum með „ytri meðölum“ sem  flokkast undir galdra og fjölkynngi.59  

Sigfús Sigfússon skrifar einnig lítillega um forlagaleit í þjóðsagnasafni sínu sem hann 

vann að um aldamótin en var fyrst gefið út 1922. Þar segir hann forlagaleitina vera 

merkilegustu tegund seiðsins og að hún hafi verið algeng í fornsögum en ekki finnist sérstakar 

sagnir um hana frá síðari tíð.60 Þarna virðist Sigfús tengja forlagaleit við seið sem telst 

flokkast sem virk spádómsaðferð og því styðja þessi orð hans það sem áður var sagt um virka 

spádóma og völd kirkjunnar. Helstu spádómsaðferðir á tímabilinu 1300 til 1900 eru því að 

mati höfundar einungis hlutlausar og verður nú fjallað nánar um þær. 

 

II.4.1. Skyggni og forspár 

 

Eins og í fornöld og fram á miðaldir voru skyggnihæfileikar þekktir á tímabilinu 1300-1900. 

Jón Árnason segir um miðja 19. öld að fátt sé orðið um forspáa menn sem líkist þeim Gesti 

Oddleifssyni og Njáli [Þorgeirssyni] sem sagt er frá í Íslendingasögunum en þó séu nokkur 

dæmi sem hann svo segir frá.61  

Jónas Jónasson frá Hrafnagili fjallar einnig um dulargáfur manna í bókinni Íslenzkir 

þjóðhættir og segir þar það sama og Jón Árnason, að forspárgáfa sé nú [um aldamótin 1900] 

mjög fáum gefin eða að litlar sögur fari af því. Hinsvegar segir hann að meira hafi borið á 

skyggnigáfu og þó að skyggnisjónir komi stundum fram sem fyrirburðir virðast þær oftast 

ekki boða neitt sérstakt.62  

En þó að menntamenn hafi lítið gert úr skyggni-og forspárgáfum landsmanna í ritum 

sínum eru samt sem áður til margar sagnir um fólk með forspárhæfileika í þjóðsagnasöfnum 

okkar, til dæmis Ísfeld snikkara, Ingunni skyggnu Davíðsdóttur og Mekkín Ólafsdóttur 

frænku hennar.63 Þessar sagnir segja til um að þessi gáfa hefur líklega verið töluvert algeng.  

                                                 
59 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I, bls. 391. 
60 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir V, bls. 222 og XI, bls. 153 og 170. 
61 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I, bls. 399. 
62 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 413-414. 
63 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir I, bls. 384-488. Sjá fleiri dæmi um fólk með forspárhæfileika 
í Oddur Björnsson, Þjóðtrú og þjóðsagnir, bls. 94-99; Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, Þjóðsögur og sagnir, bls. 
120; Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I, bls. 397-402. 
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II.4.2. Draumar 

 

Þó að ekki sé mikið minnst á skyggnt fólk í heimildum er ljóst að draumatrú Íslendinga 

minnkaði ekki á tímabilinu 1300-1900 og í íslenska sveitasamfélaginu höfðu draumar mikla 

þýðingu því þeir gátu gefið til kynna fyrstu viðvörun vegna einhvers sem framundan var.64 

Vert er þó að hafa í huga að lesefni þjóðarinnar á þessum tíma var annaðhvort kristilegt efni 

eins og Biblían líkt og minnst var á í kafla II.4. eða þá Íslendingasögurnar og á báðum stöðum 

fer mikið fyrir draumum og draumatúlkunum. Því má ætla að draumatrú hafi beinlínis orðið 

hluti af uppeldi þjóðarinnar enda segir Jón Árnason í þjóðsagnasafni sínu að draumar séu sú 

vitrunargáfa sem án efa sé flestum mönnum gefin.65  

Í Íslenzkum þjóðháttum segir Jónas Jónasson að draumatrúin hafi verið fastgróin í 

fólkinu og sé það talsvert enn í dag [skrifað í byrjun 20. aldar]. Ennfremur segir hann að 

sérstaklega hafi verið mikil trú á nöfnum í draumum og mörg dæmi eru til um að fólk vitjaði 

nafns í draumi.66 

Mikið af efni er til um drauma frá þessu tímabili, aðallega í þjóðsagnasöfnum, 

ævisögum og endurminningum fólks. Mest er efnið frá seinni hluta 19. aldar og segir magnið 

líklega til um trúna sem fólk hafði á draumunum sem einum möguleika á því að sjá inn í 

framtíðina.67 

 

II.4.3. Spáð í náttúruna 

 

Draumar og forspár eru ekki einu dæmin um hlutlausa spádóma á tímabilinu 1300-1900 því 

Íslendingar bjuggu í afar nánu sambýli við náttúruna og til eru ótal dæmi um að fólk reyndi að 

sjá fram í tímann með því að lesa ýmis tákn sem birtust í náttúrunni eins og Germanir gerðu 

til forna. Sérstaklega er áberandi hvað fólk reyndi að spá fyrir um veður enda er það ekki 

skrítið, það gat hreinlega verið lífsspursmál bæði á landi og sjó. Mörg tákn í náttúrunni voru 

talin geta sagt til um veðurútlit, meðal annars skýjafar, snjóalög, litir og ljósfyrirbæri á 

                                                 
64 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 201. 
65 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I, bls. 402. 
66 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 415-416. Sjá nánari umfjöllun um nafnavitjanir í draumi í BA ritgerð 
Dagbjartar Guðmundsdóttur „Lof mér að vera“. 
67 Sjá til dæmis Jón Pálsson, Austantórur I, bls. 156-157; Jón Þorkelsson, Þjóðsögur og munnmæli, bls. 40, 52-
53 og 361; Oddur Björnsson, Þjóðtrú og þjóðsagnir, bls. 29-42; Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I, 
bls. 402-408. Sjá frekari umfjöllun um drauma í PhD ritgerð Adriënne Heijnen Dream sharing in Iceland. 
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himnum og síðast en ekki síst hegðun dýra og þá sérstaklega fugla.68 Einnig gat veðurfar 

ákveðna daga á ári sagt fyrir um veðurútlit í náinni framtíð.69 Náttúruspá telst samt til 

hlutlausra spádóma þar sem hægt er að túlka tákn í náttúrunni sem skilaboð frá Guði og með 

því að spá í náttúruna var fólk ekki að fremja verknað til að fá fram spádóma heldur var það 

einungis að taka á móti skilaboðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Jón Pálsson, Austantórur I, bls. 74-156; Páll Bergþórsson, „Veðurspár“, bls. 221-224, 238-241 og 246-254; 
Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 283-292 og 309-313. Sjá einnig umfjöllun í BA ritgerð Eiríks 
Valdimarssonar, Ský á himni og skafl í fjalli. 
69 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 132-138; Páll Bergþórsson, „Veðurspár“, bls. 257-263; Símon Jón 
Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 313-316. 
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II.5. Forlagatrú og aðferðir til spásagna á Íslandi á 20. öld og til dagsins í dag 

 

Undir lok 19. aldar minnkuðu ítök kirkjunnar á trúarlíf landsmanna og þá fór að bera á 

fjölbreytilegum trúarhópum sem ekki höfðu getað þrifist áður fyrr. Á tuttugustu öldinni urðu 

einnig gífurlegar þjóðfélagslegar breytingar á Íslandi sem umbyltu lífi Íslendinga og opnuðu 

landið fyrir alls kyns utanaðkomandi áhrifum. Þessar breytingar höfðu einnig áhrif á trúarlíf 

fólks þar sem landsmenn kynntust alls kyns erlendum trúarhugmyndum, sérstaklega á seinni 

hluta tuttugustu aldar.70 Virkir spádómar fóru aftur að tíðkast án afskipta frá yfirvöldum en 

ekki þó þær aðferðir sem tíðkast höfðu áður heldur voru nýjar, erlendar hugmyndir 

fyrirferðarmeiri. Hlutlausu spádómarnir tíðkuðust áfram þó að náttúrutrúin hafi minnkað með 

breyttu þjóðfélagsmynstri. Það væri efni í sérstaka ritgerð að ætla að skrifa um allt það efni og 

alla þá spádóma sem fólk hefur stundað síðustu hundrað árin og var því farin sú leið að 

styðjast einkum við tvær heimildir, annarsvegar spurningalista nr. 61 frá þjóðháttadeild 

Þjóðminjasafns um drauma og spádóma og hinsvegar þjóðtrúarkannanir sem gerðar voru á 

seinni hluta 20. aldar og í byrjun þeirrar 21. Spurningalisti þjóðháttadeildar var sendur út 1985 

og svarendur eru einkum fólk sem fætt er í kringum aldamótin 1900. Gefur listinn því góða 

mynd af hugmyndum þeim sem voru uppi á fyrri hluta aldarinnar. Þjóðtrúarkannanirnar voru 

gerðar 1974, 2006 og 2007 og geta því sagt heilmikið um hugmyndir sem voru við lýði á 

seinni hluta 20. aldar og fram til dagsins í dag.   

 

II.5.1. Hlutlausir spádómar 

 

Þar sem hlutlausir spádómar fengu að þróast óáreittir í gegnum aldirnar eru þeir svipaðir og 

sagt hefur verið frá hér að ofan. Trú á drauma, skyggni og forspár virðist ekki hafa breyst 

mikið heldur eru nokkurn veginn sömu hugmyndirnar í gangi síðan á miðöldum. Reyndar má 

segja að trú á dulræn málefni hafi aukist ef eitthvað er á 20. öldinni með stofnun 

sálarrannsókna- og guðspekifélaga71 og sé jafnvel enn að aukast því trúarkannanirnar sýna til 

dæmis að það voru fleiri árið 2006 en 1974 sem töldu forspárhæfileika mögulega.72 

Mikið af efni um hlutlausa spádóma er hægt að finna í endurminningum fólks73 og í 

spurningaskrá þjóðháttadeildarinnar um spádóma eru draumarnir fyrirferðamestir.74 Er því 

                                                 
70 Pétur Pétursson, „Þjóðkirkja, frelsi og fjölbreytni“, bls. 268, 278 og 419-420. 
71 Pétur Pétursson, „Þjóðkirkja, frelsi og fjölbreytni“, bls. 278-285. 
72 Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., Könnun á íslenskri þjóðtrú og trúarviðhorfum, bls. 232. 
73 Sjá til dæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson, Guðni af lífi og sál, bls. 88; Ingólfur Margeirsson, Hjá Báru, bls. 
165; Grímur Gíslason, „Draumur – veruleiki“, bls. 33-36. 
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líklegt að ákveðinn hluti þjóðarinnar hafi þá náðargáfu að vera berdreymnir því að ekki virðist 

vera munur á draumatrú manna fyrr á öldum og í dag. Náttúrutrúin hefur þó hugsanlega vikið 

að einhverju leyti fyrir öðrum trúarhugmyndum enda kæmi það ekki á óvart þar sem 

meirihluti landsmanna býr ekki í eins miklu návígi við náttúruna eins og þeir gerðu fyrr á 

öldum.75  

 

II.5.2. Virkir spádómar 

 

Þar sem virkir spádómar voru ekki stundaðir af miklum krafti eftir miðaldir og fram á seinni 

hluta 19. aldar er ekki mikið um samskonar virka spádóma í dag eins og tíðkuðust í fornöld. 

Með breyttri trú landsmanna hætti fólk að blóta fornu guðina og þar með duttu út fornar 

aðferðir eins og til dæmis að varpa hlutkesti og að gala seið. Í staðinn komu hingað erlendar 

aðferðir sem landsmenn tóku opnum örmum. Má þar til dæmis nefna lófalestur, spilaspár og 

bollaspár.76  

Það má segja að einkenni tuttugustu aldarinnar hafi verið frelsi, að minnsta kosti í 

trúmálum og landsmenn kynntust alls kyns erlendum hugmyndum, bæði í trúmálum og 

svokölluðum dulfræðum. Undir lok aldarinnar var svokölluð nýaldarhreyfing töluvert 

áberandi en henni fylgdi mikill áhugi á dulrænum málefnum.77 Póstmódernismi á einnig að 

öllum líkindum stóran þátt í útbreiðslu nýaldarhreyfingarinnar en honum fylgdi 

samfélagsástand þar sem nánast allt var leyfilegt enda kom hann fram á miklu breytingaskeiði 

upp úr seinna stríði þegar hippatímabilið og frelsið tók völdin. Í póstmódernisma var áhersla á 

einstaklinginn sjálfan þannig að trúarhugmyndir manna fóru að snúast meira um að þroska og 

tilbiðja sjálfan sig heldur en einhvern guð. Þetta hafði þau áhrif að fólk fór að prófa ýmsar 

aðferðir til að komast á æðra vitundarstig og þar með hugsanlega að komast í samband við 

æðri verur sem gátu komið áleiðis einhverjum skilaboðum, jafnvel um framtíðina.78 Nánar 

verður farið í þessi mál í seinni hluta ritgerðarinnar þar sem áherslan verður á nútíma aðferðir 

til að skyggnast inn í framtíðina.  

 

                                                                                                                                                         
74 ÞÞ. Spurningaskrá nr. 61. Sjá einnig umfjöllun um nafnavitjanir í draumi í BA ritgerð Dagbjartar 
Guðmundsdóttur „Lof mér að vera“ ; könnun á berdreymi í Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., Könnun á íslenskri 
þjóðtrú og trúarviðhorfum, bls. 16-18, 122-124, 226; umfjöllun um draumatrú Íslendinga í PhD ritgerð Adriënne 
Heijnen Dream sharing in Iceland. 
75 Sjá nánar í BA ritgerð Eiríks Valdimarssonar, Ský á himni og skafl í fjalli, bls. 51. 
76 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 213; Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 9-10. 
77 Pétur Pétursson, „Trúin í lífi einstaklinga og þjóðar“, bls. 417. Sjá einnig umfjöllun um dulfræði á 20. öld í 
Anderson, The Ghosts of Iceland. 
78 Morris, Religion and Anthropology, bls. 304-307. 
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II.6. Samantekt 

 

Hér hefur verið stiklað á stóru í langri sögu spádóma og forlagatrúar bæði erlendis og hér 

heima en eins og sjá má er þar um auðugan garð að gresja. Í mörg þúsund ár hafa spádómar 

verið iðkaðir um allan heim og eru ýmis ævaforn spákerfi iðkuð enn í dag. Íslendingar eru 

engir eftirbátar annarra þjóða varðandi þá löngun að komast að því hvað framtíðin ber í skauti 

sér og forlagatrúin hefur verið sterk hér á landi alveg frá landnámi.  

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar hér á landi og skiptast þær aðallega í tvo flokka: 

hlutlausar sem hafa lítið breyst í aldanna rás en einnig virkar aðferðir sem hafa breyst meira, 

hugsanlega vegna áhrifa kirkjunnar. Hlutlausir spádómar eru þeir spádómar sem fólk ræður 

ekki við, meðal annars draumar, skyggni og forspár og spádómar í ýmis tákn náttúrunnar, til 

dæmis skýjafar og hegðun fugla. Virkir spádómar eru aftur á móti þeir spádómar sem fólk 

reynir með einhverjum hætti að fá fram, gjarnan með einhverjum verknaði. Fyrir kristnitöku 

þóttu virkir spádómar sjálfsagðir, eins og til dæmis að varpa hlutkesti með rúnum en með 

kristninni hurfu virku spádómarnir að mestu leyti. Það var ekki fyrr en með trúfrelsi tuttugustu 

aldar sem þeir hófust aftur en þá í breyttri mynd að erlendum sið. 

Nú hefur verið fjallað um forlagatrú frá fornu fari og fram til dagsins í dag. Þessi hluti 

ritgerðarinnar hefur verið eins konar undanfari næsta hluta þar sem sjónarhornið verður þrengt 

og virkir spádómar í nútímanum og sérstaklega ein ákveðin virk spádómsaðferð, bollaspá, 

verður tekin fyrir sérstaklega.  
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III. Bollaspádómar 
 

III.1. Inngangur 

 

Með trúfrelsi 20. aldar opnuðust nýir heimar í trúmálum hjá Íslendingum. Stofnuð voru 

spíritista- og guðspekifélög og þó að margir hefðu óbeit á dulfræðum sem þessum, var 

greinilegt að áhugi á dulrænum málefnum hafði blundað í Íslendingum í gegnum aldirnar þrátt 

fyrir heraga kirkjunnar.79 Eins og sagt var frá í kafla II.5.2. fóru virkar spádómsaðferðir að 

tíðkast aftur og þær voru að sumu leyti ólíkar þeim sem iðkaðar höfðu verið fyrir kristni. 

Margar þeirra komu erlendis frá og í þessum kafla er ætlunin að beina sjónum að þessum 

virku aðferðum og þá helst þeirri aðferð að spá í kaffibolla, aðferð sem líklega flestir kannast 

við en hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð.  

 Til að byrja með verður farið yfir sögu og þróun bollaspádóma, aðallega á Íslandi en 

einnig verður minnst á sögu þeirra utan Íslands til að útskýra uppruna þeirra og hvernig þeir 

berast til landsins. Síðan verður aðferðin sjálf skoðuð, þjóðfræðilegir þættir hennar verða 

greindir og einnig verður fjallað um það sem tengist henni svo sem kynjaskiptingu, 

efnismenningu, félagslegt hlutverk og viðhorf. Þar sem lítið af heimildum finnst um íslenska 

bollaspádóma var farin sú leið að tala við fólk sem fæst við aðferðina. Þótti sú leið best bæði 

til að taka púlsinn á bollaspádómum samtímans og einnig sögunni á bak við aðferðina á 

Íslandi. Einnig er stuðst við spurningalista þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins ásamt þeim fáu 

heimildum sem til eru um aðferðina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Sjá umfjöllun um spíritisma, guðspeki og kirkjuna í Anderson, The Ghosts of Iceland. 
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III.2. Upphaf bollaspádóma og hvernig þeir berast til Íslands 

 

Sú aðferð að spá um framtíðina í bolla er ævagömul þó að við Íslendingar teljum hana nýlega 

því utan Íslands hafa menn hafa spáð í telauf öldum saman. Ekki er hægt að segja 

nákvæmlega til um upphaf aðferðarinnar en talið er að Kínverjar hafi byrjað að spá í telauf 

eftir tedrykkju fyrstir manna ekki seinna en 1000 e. Kr.80 Telja má líklegt að fólk hafi á 

einhverjum tímapunkti farið að velta fyrir sér formum eða myndum sem birtust sjálfkrafa í 

bollanum og túlkað það sem einhvers konar skilaboð svipað og skandinavískt fólk fór á 

einhverjum tímapunkti að túlka til dæmis kross í hálmi á jóladagsmorgun sem feigðarspá.81 

Síðar þróaðist aðferðin yfir í að lesa í kaffikorg en það voru líklega Arabar82 sem tóku upp á 

því þar sem þeir einokuðu nánast kaffiræktun öldum saman eftir að kaffibaunin barst til þeirra 

frá Eþíópíu þar sem hún fannst fyrst. Kaffibaunin kom til Arabíu einhvern tímann á árunum 

575-850 e.Kr. og það er ekki fyrr en á 16. öld sem kaffidrykkja fór að breiðast út, fyrst á 

meðal múslíma þar sem drykkurinn varð gríðarlega vinsæll og kom að einhverju leyti í stað 

víns sem islam trúin bannar, en síðan til Evrópu í byrjun 17. aldar.83 Hugsanlegt er að Arabar 

hafi kynnst spádómum í telauf með aukinni verslun við Kínverja og þar sem þeir höfðu langan 

tíma til að þróa kaffibaunina og vinnslu hennar, er hugsanlegt að þeir hafi þróað aðferðina og 

byrjað að spá í kaffikorg þó ekki hafi fundist heimildir um það. Með innflutningi á kaffi til 

Evrópu má gera ráð fyrir að spádómsaðferðin hafi fylgt með. 

 Ekki er gott að sjá nákvæmlega hvaðan bollaspádómar koma til Íslands en það má 

gera ráð fyrir að þeir komi frá Evrópu og þá hugsanlega frá Þýskalandi í gegnum Danmörku 

en það var algengt að siðir bærust á þann hátt til Íslands.84 Spár í kaffibolla og kaffikorg 

þekktust næstum frá upphafi kaffineyslu í Þýskalandi eða frá miðri 18. öld þannig að ekki er 

ólíklegt að það sama hafi gerst hér, sem sagt að spádómarnir hafi farið að tíðkast hér á landi 

næstum á sama tíma og kaffi fór að flytjast til landsins.85  

Kaffi barst fyrst til Íslands líklega í byrjun 18. aldar og var þá einungis hjá heldri 

mönnum og sigldum. Fyrstu heimildir um kaffi hér á landi má finna í bréfaskiptum Árna 

                                                 
80 Guðni Björgólfsson, Spádómsbókin, bls. 134; Sophia, Forlögin í kaffibollanum, bls. 3; Símon Jón Jóhannsson, 
Spádómabókin, bls. 125. 
81 Bö, Vår norske jul, bls. 106.  
82 Sumar heimildir segja frá því að kaffibaunin hafi komið til Persíu áður en hún fór til Arabíu: sjá til dæmis 
Sigurður Einarsson, „Um kaffi“, bls. 114; Banks, Atkinson og McFadden, The World Encyclopedia of Coffee, 
bls. 12-22. Í þessari ritgerð er talað um Araba sem það fólk sem bjó bæði á Arabíuskaganum, Íran og Tyrklandi á 
miðöldum. 
83 Banks, Atkinson og McFadden, The World Encyclopedia of Coffee, bls. 12-22; Hallgerður Gísladóttir, Íslensk 
matarhefð, bls. 330; Kaffi, bls. 9. 
84 Árni Björnsson, 2009. 
85 Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen aberglaubens IV, bls. 909-911. 
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Magnússonar handritasafnara og L. C. Gottrups lögmanns á Þingeyrum frá árinu 1703 þar 

sem Gottrup sendir Árna kaffibaunir sem hann segist sjálfur ekki vera hrifinn af.86 Þá höfðu 

Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson með sér kaffi á ferðum sínum um landið á árunum 1752-

1757 og hafa þeir vafalaust kynnst drykknum erlendis.87 Í bókinni Íslenzkir þjóðhættir segir 

Jónas Jónasson frá Hrafnagili að kaffi hafi fyrst farið að flytjast til landsins um eða rétt eftir 

1760 og lítið hafi verið notað af því fyrst um sinn. Það var ekki fyrr en um miðja 19. öld sem 

kaffidrykkja fór að verða almenn og þá varð hún líka mjög vinsæl á stuttum tíma.88 Þetta 

staðfesta tölur um innflutning á kaffi sem var 87.808 pund árið 1840, 293.833 pund árið 1849 

og 327.272 pund árið 1859.89 Íslendingar virðast því hafa ánetjast kaffi á stuttum tíma og 

tekið það fram yfir innflutt te sem byrjað var að flytja til landsins um svipað leyti og kaffið og 

einnig jurtaseyði eða „hið íslenska te“ sem þjóðin hafði ávallt drukkið í einhverju mæli.90 

Bollaspádómar hér á landi hafa því líklegast frá upphafi tíðkast í kaffibolla en ekki í telauf. 

Um þróun bollaspádóma á Íslandi verður nánar fjallað um í kafla III.7. en í næsta kafla er 

ætlunin að fjalla nánar um aðferðina sjálfa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 330-331. 
87 Jón Hjaltalín, „Um kaffi, lit þess, einkenni og notkun“, bls. 52. 
88 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 54. 
89 Jón Hjaltalín, „Um kaffi, lit þess, einkenni og notkun“, bls. 52. 
90 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 270-273, 329-330. 
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III.3. Aðferðin 

 

Ýmist er talað um að „spáð sé í kaffibolla“ eða „í kaffikorg“.91 Virðist það vera algengara 

erlendis að spáð sé í korginn og er þá oft talað um svokallað tyrkneskt kaffi (e. turkish 

coffee).92 Þá er soðinn saman kaffikorgur og vatn en korgurinn er ekki síaður frá og verður því 

eftir í botni bollans þegar kaffið hefur verið drukkið. Þessari aðferð má helst líkja við suðu á 

ketilkaffi sem einkum var notað við vinnu fjarri heimilum áður fyrr.93 Ekki nefna heimildir að 

spáð hafi verið í ketilkaffið heldur virðist hér aðallega hafa verið spáð í uppáhellt kaffi heima 

á bæjum.94 Skýringin kann að vera sú að kaffið hér á Íslandi þurfti að spara og það nýttist best 

með uppáhellingu. Korgurinn var meira að segja stundum notaður aftur.95 Önnur skýring gæti 

verið sú að þar sem ketilkaffið var einkum við vinnu fjarri heimilum er ólíklegt að menn hafi 

viðhaft þess konar dægradvöl að spá í bolla þegar nóg annað var að gera. Hefur sú aðferð að 

spá í bollann en ekki korginn haldist hér á landi þó að innflutningur á kaffi aukist og 

efnahagur fólks hafi batnað.  

Víða má finna upplýsingar um kaffikorgsspá í erlendum heimildum og á Internetinu 

en þar er meira að segja hægt að sjá sýnikennslumyndband og einnig er hægt að hala niður 

tölvuforriti til að læra kúnstina. 96 Höfundur hefur ekki enn rekist á leiðbeiningar um spádóma 

í bolla án korgs í erlendum heimildum eða á Internetinu og kann því að vera að sú aðferð að 

spá í bollann án korgs sé séríslensk þó að það verði ekki fullyrt án frekari rannsókna. 

 

III.3.1. Kaffið 

 

Í heimildum er nefnt að spákaffi verði að vera sterkt og að það þurfi að drekka svart. Betri 

myndir eiga að myndast í bollanum af sterku kaffi heldur en þunnu.97 Þó eru til 

undantekningar á þessu, til að mynda fannst einum viðmælanda betra að setja mjólkurduft út í 

bollann þegar kaffið er lagað til að fá froðu. Sagði hún að það kæmu skýrari myndir með 

                                                 
91 Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 125; Sophia, Forlögin í kaffibollanum, bls. 3. 
92 Banks, Atkinson og McFadden, The World Encyclopedia of Coffee, bls. 118.  
93 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 335. 
94 Sjá Banks, Atkinson og McFadden, The World Encyclopedia of Coffee, bls. 125; ÞÞ, spurningaskrá nr. 57; ÞÞ, 
spurningaskrá nr. 61.  
95 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 337-338. 
96 Sjá sýnikennslumyndband í undirbúningi fyrir spá í kaffikorg á heimasíðu Roxy O´Reilly sem er bollaspákona 
af írskum ættum sem býr í Ástralíu: O´Reilly, [ártal vantar]; SmartCode, 1995-2008.  
97 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 339; Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 125; ÞÞ 5975, 
skrá 57; JKS 2009/5, bls. 8.  
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froðunni heldur en með venjulegu, uppáhelltu kaffi.98 Annar viðmælandi sagði að kaffi með 

smá mjólk væri betra því að svart kaffi væri of þunnt.99 Enn einn viðmælandi sagðist einnig 

hafa prófað að spá í rauðvín og þar hefðu birst skýrari myndir en í kaffinu100 þannig að það er 

ljóst að fólk hefur verið að prófa annað en svart kaffi þó að það sé enn langalgengast.  

 Sumir eru harðir á því að svart kaffi sé það eina sem virkar til að fá fram spádóm 

þannig að ef fólk sem vill fá spá en drekkur ekki kaffi eða drekkur það venjulega með mjólk, 

verður það einfaldlega að pína það ofan í sig.101 Varðandi kaffiduftið sjálft þá skiptir það ekki 

máli fyrir alla en sumir velja sér ákveðnar tegundir, oftast úrvalskaffi, þegar þeir ætla sér að 

spá. Skyndikaffi er með öllu bannað.102 Með því að velja sérstakt kaffi og/eða skylda fólk til 

að drekka kaffið svart er verið að gera kaffidrykkjuna, sem er undanfari spádóms, sérstaka. 

Það er verið að aðgreina hana frá hinni venjulegu kaffidrykkju þar sem venjulegt kaffi eða 

jafnvel skyndikaffi er drukkið. Þannig má líkja bæði uppáhellingu á sérstöku úrvalskaffi fyrir 

spádóm og drykkjunni á svarta kaffinu við eins konar helgisið, nauðsynlega framkvæmd til 

þess að einhvers konar samskipti milli þess sem spáir og einhverra æðri afla geti farið fram. 

 

III.3.2. Bollinn 

 

Þrátt fyrir að sumir helli upp á sérstakt spákaffi, þá þarf ekki sérstaka bolla til að hægt sé að 

spá. Þó eru nokkuð sambærilegar hugmyndir af bollum sem þykja æskilegastir. Bollinn þarf 

fyrst og fremst að vera hvítur og ekki með mynstri að innan til að hægt sé að sjá myndirnar 

sem birtast. Einnig þarf bollinn að vera nokkuð víður, það er að segja mjór neðst og víðari við 

brún. Könnur eða fantar sem margir nota og eru með lóðréttum hliðum virka ekki vel.103 Það 

má segja að hver og einn velji sér spábolla sem hentar þeim og þó að flestir vilji hafa þá hvíta 

og stóra, vilja sumir hafa þá úr leir því að þeim finnst það betra en aðrir vilja hafa þá úr 

postulíni því það hentar þeim betur.104 

 Fyrir nokkrum árum setti Hafsteinn Helgason á markað sérstakan spábolla sem var 

sagður sérstaklega hentugur til spádóma. Talaði Hafsteinn við reynda spákonu til að fá 

upplýsingar um þá eiginleika sem slíkur bolli þyrfti að hafa. Bollinn er hvítur, víður og úr 

                                                 
98 JKS 2009/1, bls. 2. 
99 JKS 2009/2, bls. 1. 
100 JKS 2009/3, bls. 3. 
101 JKS 2009/4, bls. 4-5; JKS 2009/5, bls. 8-9. 
102 Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 125; Sophia, Forlögin í kaffibollanum, bls. 20. 
103 Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 125; JKS 2009/1, bls. 2; JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/3, bls. 32; 
JKS 2009/4, bls. 4; 
104 JKS 2009/5, bls. 9-10; JKS 2009/3, bls. 32. 
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postulíni.105 Það er athyglisvert að viðmælendur sem talað var við í sambandi við þessa ritgerð 

voru sammála um að þessir bollar væru ekki góðir og þeir sem áttu þá notuðu þá ekki.106 Einn 

viðmælandi sagðist meira að segja hlægja að þeim og ekki hafa trú á þeim fyrir fimm aura.107 

Annar viðmælandi sagðist frekar nota sérstaka nornabolla sem henni voru gefnir. Þeir eru 

hvítir, úr postulíni og framan á er mynd af hefðbundinni norn sem flýgur á kústi. Þó virtist 

nornaímyndin ekki skipta máli heldur fannst viðmælandanum einfaldlega efnið í bollunum og 

stærðin vera góð og þess vegna notaði hún þá.108 Það skiptir því ekki máli að bollinn heiti 

einhverju sérstöku nafni eða sé markaðssettur sem betri spábolli en aðrir, fólk notar frekar þá 

bolla sem henta þeim og venur sig á það sem því finnst þægilegt. 

Ekki virðist heldur hvíla sérstök helgi yfir bollum sem spáð er í. Þó að sumir 

viðmælendur ættu sér sérstakan uppáhaldsbolla sem þeir notuðu bara til að spá í þá virtust þeir 

ekki líta á hann sem heilagan. Ekkert slíkt var í gangi heldur virðist bollinn einungis vera 

hlutlaust millistykki og viðmælendur höfðu aðgreint hann frá öðrum bollum fyrst og fremst af 

því hann var þægilegur í notkun.109 En þó að bollinn sé hlutlaus eru samt ákveðnir siðir í 

gangi sem þarf að framkvæma til að hægt sé að spá. Um það verður fjallað í næsta undirkafla. 

 

III.3.3. Siðirnir 

 

Þegar spá á í bolla er yfirleitt drukkið svart kaffi úr hvítum bolla eins og sagt var frá hér að 

framan. Ennfremur virðist vera algengast að þegar kaffið hefur verið drukkið úr bollanum, er 

honum snúið þrisvar sinnum yfir höfðinu, yfirleitt bæði réttsælis og rangsælis og síðan blásið 

í kross í hann. Síðan er hann lagður á hvolf annaðhvort á undirskálina eða á ofn og hann látinn 

þorna áður en hægt er að spá í táknin sem birtast í honum.110 Þetta er hin almenna regla en 

eins og við er að búast eru ýmsar útgáfur af henni til. Stundum er bollanum til dæmis aðeins 

snúið réttsælis111og stundum aðeins rangsælis.112 Stundum er bollanum snúið á hvolf áður en 

það er blásið í hann,113 stundum er blásið áður en bollanum er snúið114 og stundum er hvorki 

                                                 
105 „Spábollinn“, bls. 61; „Táknin segja sína sögu“, bls. 39. 
106 JKS 2009/1, bls. 16; JKS 2009/3, bls. 32; JKS 2009/5, bls. 9. 
107 JKS 2009/1, bls. 17. 
108 JKS 2009/3, bls. 32. 
109 JKS 2009/3, bls. 2; JKS 2009/5, bls. 10. 
110 Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 125; Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 339; JKS 
2009/4, bls. 3; JKS 2009/5, bls. 8; Heimasíða Spábollans, [ártal vantar]. 
111 ÞÞ 7361, skrá 61; ÞÞ 6128, 6134, 6158, skrá 57 
112 Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 125. 
113 JKS 2009/5, bls. 8. 
114 JKS 2009/4, bls. 3. 
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snúið né blásið.115 Svo er til fólk sem gerir ekkert af þessu en miðað við þær heimildir sem 

skoðaðar hafa verið, er það fólk í minnihluta og langflestir framkvæma einhverja siði áður en 

spáð er í bolla.116 

 Siði sem þessa er áhugavert að skoða nánar. Þeir virðast vera einhvers konar 

undanfari, nauðsynlegir til að hægt sé að spá í bollann. Að vísu eru ekki allar heimildir 

sammála þessu117 og einn viðmælandi sem lætur ekki framkvæma siðina vildi meina að siðir 

sem þessir væru kreddur frá gamalli tíð, eitthvað sem væri gert til að gera bollaspána 

dulúðlega og sérstaka, eins konar „show“ eða leikrit, jafnvel gert til að beina athygli 

spáþegans frekar að upplifuninni af athöfninni en ekki að því sem spáð er.118 Þessi orð eru 

athyglisverð að því leyti að þau lýsa vel þeirri aðgreiningu sem kemur fram með siðunum. 

Með þeim er athöfnin að spá í bolla gerð sérstök, svipað og sumir gera með kaffið eins og 

kom fram hér að framan. Það er ekki aðeins verið að drekka kaffi heldur er verið að gera 

eitthvað meira sem gerir athöfnina öðruvísi. Sams konar áhrif verða stundum til í sambandi 

við hefðir, ef eitthvað er gert samkvæmt hefð verða smám saman til ákveðnir siðir og þegar 

enginn man lengur af hverju þeir byrjuðu upphaflega, þora fáir að breyta þeim. 

 Annar viðmælandi, sem lætur framkvæma siðina þegar hún spáir, vildi meina að þetta 

tengdist trú og þetta væri eitthvað til að fæla burt illa anda.119 Vert er að gefa þessum orðum 

meiri gaum því siðum sem þessum má nefnilega líkja við helgisiði ef marka má orð Jóns 

Hnefils Aðalsteinssonar í ritgerð hans um spádóma: 

 

Þeir [helgisiðirnir] eru í flestum trúarbrögðum mjög fastmótaðir og hefðbundnir og á 

miklu veltur að ekkert fari úrskeiðis í umgengni við hið heilaga. Í spádómsferli 

þjóðtrúar örlar á sömu viðhorfum til hins óræða og yfirnáttúrulega. Því hefur þjóðtrú 

margra landa mótað ákveðnar reglur um það hvernig nálgast beri hið leynda, 

magnþrungna og hættulega.120  

 

Eins og siðir bollaspádóma sýna, þó mismunandi séu, þá eru þeir yfirleitt fastmótaðir og 

hefðbundnir og falla því vel inn í skilgreiningu Jóns Hnefils hér að ofan. Með siðunum er 

mannfólkið að seilast inn á svið sem er því yfirleitt hulið og ber því að varast. Því er öruggast 

að fara með gát.  

                                                 
115 JKS 2009/3, bls. 20.  
116 JKS 2009/3, bls. 20.  
117 Guðni Björgólfsson, Spádómsbókin, bls. 134. 
118 JKS 2009/3, bls. 21-22. 
119 JKS 2009/4, bls. 20. 
120 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 213. 
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 Í þjóðfræðilegum skilningi má segja að hin venjulega manneskja sem býr í hinum 

venjulega heimi sem hún þekkir og er öruggur, sé að fara yfir í hinn heiminn (e. the 

otherworld) sem hún þekkir ekki og getur því verið hættulegur. Til að útskýra muninn á 

hinum venjulega heimi og hinum heiminum má skoða hina strúktúralísku kenningu franska 

mannfræðingsins Claude Lévi-Strauss um hið villta og hið agaða (e. the raw and the cooked). 

Í kenningu sinni vill Lévi-Strauss meina að við mennirnir skilgreinum samfélagið sem við 

búum í sem siðmenntað eða agað. Þar er allt í föstum skorðum og þar gilda ákveðnar reglur 

sem við þekkjum. Fyrir utan hið agaða samfélag er þá annar heimur sem telst villtur. Þar gilda 

ekki þær reglur sem eru í agaða samfélaginu og því geta leynst þar hættur. Því ber að fara með 

gát þegar hið agaða samfélag er yfirgefið og farið er inn á hið villta svið.121 Sambærilegar 

hugmyndir má sjá hjá rúmanska trúarbragðafræðingnum Mircea Eliade í bók hans The Sacred 

and the Profane. Þar segir Eliade að eitt af einkennum hefðbundins samfélags sé tvíhyggjan 

um hið byggða svæði eða okkar heim þar sem fólk býr, og hið óbyggða svæði eða hinn 

heiminn þar sem allt er í óreiðu og allir þeir sem tilheyra ekki samfélaginu búa.122 Hægt er að 

setja bollaspádóma inn í þessar kenningar á þann hátt að með því að snúa bollanum opni 

menn leiðina inn í hinn heiminn og með því að blása í kross myndi menn ákveðna vernd gegn 

hættum á hinu villta svæði þar sem krossinn er yfirleitt talinn verndartákn gegn 

utanaðkomandi verum eins og til dæmis má sjá í ótal þjóðsögum.123  

 Hvort að bollanum er snúið réttsælis eða rangsælis virðist einnig skipta máli ef marka 

má orð eins viðmælandans. Hann vildi meina að þegar bollanum væri snúið rangsælis væri 

verið að opna yfir í hinn heiminn.124 Einnig er hægt að skoða þessa hugmynd út frá kenningu 

Leví-Strauss: Ef snúið er réttsælis er farið til hægri líkt og sólargangurinn. Því er hægt að líta 

á það sem hið náttúrulega í þeim skilningi að það sé eðlilegt. Ef farið er á móti sólargangi og 

snúið rangsælis er verið að gera hið gagnstæða sem gæti þá skilist sem hið ónáttúrulega eða 

óeðlilega. Með því að snúa bollanum rangsælis er því verið að fara yfir á hið villta svæði. 

Svipaðar hugmyndir eru í gangi varðandi galdra því galdramenn gera oft hið gagnstæða í 

sínum verkum.125 Í öllum þessum hugmyndum eru kristin áhrif um hið góða og hið illa 

áberandi. Ákveðin tvíhyggja er gegnumgangandi þar sem hið agaða er táknmynd kristins 

heims en hið villta er táknmynd alls þess sem ekki telst kristið. Það væri lengi hægt að ræða 

um tvíhyggjuna sem birtist í nær öllu sem hefur verið fjallað um hingað til í þessum kafla og 
                                                 
121 Bowie, The Anthropology of Religion, bls. 17. Sjá nánar um kenningu Lévi-Strauss í Lévi-Strauss, The Raw 
and the Cooked.  
122 Eliade, The Sacred and the Profane, bls. 29. 
123 Sjá til dæmis Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I, bls. 42 og III, bls. 19. 
124 JKS 2009/6, bls. 7. 
125 Sjá til dæmis ráð til að vekja upp draug í Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I, bls. 304. 
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raunar væri án efa hægt að skrifa sérstaka ritgerð um hana, en grundvallarhugmyndin er sú að 

það eru alltaf ákveðin andstæðupör, eins og til dæmis hinir tveir heimar, sem ákveðin 

landamörk eða jaðar skilja að. Til að komast yfir jaðarinn þarf að framkvæma ákveðna siði og 

að þessu leyti líkjast spádómasiðir helgisiðum að miklu leyti. Umfjöllun kaflans hefur einnig 

sýnt, eins og fræðimenn hafa áður sett fram, að mörkin á milli trúar og galdurs eru mjög 

óljós.126  

 Fyrir utan þessa almennu reglu að snúa og blása, nefndu nokkrir viðmælendur annan 

þátt sem nauðsynlegur væri sem undirbúningur fyrir spádóm. Það er að sá sem þiggur spána 

þarf að hugsa um það sem hann vill fá að vita á meðan hann drekkur kaffið. Hann þarf í raun 

að gefa eitthvað af sér sjálfur þannig að bollinn verði eins konar millistykki á milli hans og 

þess sem er að spá.127 Hvergi er minnst á þennan þátt í eldri heimildum eins og 

spurningalistum þjóðháttadeildar þannig að draga má þá ályktun að þetta sé seinni tíma siður 

sem ekki er ólíklegt að hafi orðið til vegna áhrifa frá nýaldarhugmyndum sem voru vinsælar 

seint á 20. öld.128 

Vegna þessara athafna sem eru framkvæmdar er hægt að skilgreina bollaspádóma sem 

einhvers konar virka spádóma (sjá kafla II.1.2.). Það er verið að reyna að seilast inn á svið 

þess sem öllu ræður til að komast að því hvað er framundan. Ekki er þó hægt að flokka 

bollaspádóma algerlega sem virka spádóma því að spáin byggist á táknum þeim sem birtast í 

bollanum. Hugsanlega væri einnig hægt að skilgreina þá sem óvirka spádóma (sjá kafla 

II.1.2.) vegna þess að túlka mætti táknin sem skilaboð frá æðra valdi. Sá sem spáir er því ekki 

beint að seilast eftir valdi hins æðra eins og kemur fram í orðum Jóns Hnefils Aðalsteinssonar 

í kafla II.4. heldur er hann frekar að reyna að fá fram tákn sem hann getur túlkað svipað og 

gert er í óvirkum spádómum eins og til dæmis náttúruspá.129 Bollaspádómar eru því á eins 

konar gráu svæði, bæði virkir vegna siðanna sem fylgja þeim en einnig óvirkir vegna 

táknanna sem koma fram. 

 
III.3.4. Táknin 

 

Táknin sem koma í bollana eru af öllum stærðum og gerðum eins og gefur að skilja og ólíkt 

því sem kannski margir halda eru ekki til áreiðanlegar leiðbeiningar um túlkun þeirra. Þrátt 

                                                 
126 Sjá Hultkranz, „Divinationsformer: en klassifikation“, bls. 52; Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Spádómar“, bls. 
213. Sjá frekari umfjöllun um tvíhyggju til dæmis í Bowie, The Anthropology of Religion, bls. 37-39. 
127 JKS 2009/1, bls. 5-6, 11; JKS 2009/3, bls. 3; JKS 2009/5, bls. 4. 
128 Pétur Pétursson, „Trúin í lífi einstaklinga og þjóðar“, bls. 417. 
129 Sjá kafla II.4.3. 
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fyrir að til séu nokkrar heimildir bæði á íslensku og erlendum málum um það hvað táknin 

merkja, þá ber þessum heimildum ekki saman og þar af leiðandi er ekki hægt að segja að 

leiðbeiningarnar séu áreiðanlegar.130 Margar heimildir benda einnig réttilega á að túlkun 

táknanna sé mjög einstaklingsbundin og því mjög mismunandi eftir því hver á í hlut.131 Í sama 

streng taka viðmælendurnir því þeir fara yfirleitt ekki eftir leiðbeiningum sem þessum: 

 

 Ég keypti einmitt þessa bók og ég hló mig til dauða þegar ég las þetta.132 

 

 Nei, ég hef ekki skoðað neinar bækur eða neitt slíkt og ekki lært af því..133 

 

Flestir viðmælendur sögðust túlka táknin eftir innsæi sínu en ekki eftir einhverri bók.134  

Ákveðin lykiltákn virðast þó vera sameiginleg, til dæmis táknar kross yfirleitt dauða 

eða erfiðleika og hjarta táknar hamingju.135 En varðandi túlkunina skiptir líka máli hvaða tákn 

standa með lykiltáknunum, hvar táknin eru staðsett í bollanum og hvernig heildarmynd 

bollans lítur út.136 Ef dökkt er yfir bollanum þýðir það yfirleitt eitthvað slæmt en ef ljóst er 

yfir honum boðar það góða hluti.137 Staðsetning táknanna í bollanum gefur yfirleitt til kynna 

tímann sem spádómurinn mun gerast en ekki nota allir sömu aðferðir varðandi lesturinn. 

Sumir lesa í bolla þannig að þeir byrja við haldið og skoða svo bollann réttsælis.138 Einn 

viðmælandi bætti reyndar við að fyrir örvhenta ætti að lesa bollann rangsælis139 en það virðist 

vera atriði sem er ekki almennt.140 Aðrir vilja meina að tímann megi lesa þannig í bollanum að 

yfirleitt er það sem er næst brún bollans það sem gerist fljótlega en það sem er í botninum 

gerist seinna.141 Sumir nota báðar aðferðir!142 Að öllum líkindum væri hægt að gera ítarlegri 

rannsókn á táknfræði bollaspádóma en það er efni í aðra ritgerð og verður ekki farið nánar í 

                                                 
130 Sjá Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 127-128; Zolar, The Encyclopædia of Ancient and Forbidden 
Knowledge, bls. 385-392.  
131 Guðni Björgólfsson, Spádómsbókin, bls. 136; Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 126;  „Spábollinn“, 
bls. 61; JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/3, bls. 8; JKS 2009/4, bls. 9-10; JKS 2009/5, bls. 4. 
132 JKS 2009/3, bls. 7. 
133 JKS 2009/5, bls. 2. 
134 JKS 2009/1, bls. 17; JKS 2009/3, bls. 6-8; JKS 2009/5, bls. 1-2. 
135 Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 127-128; Zolar, The Encyclopædia of Ancient and Forbidden 
Knowledge, bls. 388-389; The Complete Book of Fortune, bls. 76, 85; Zadkiel og Sibly, A Handbook of Dreams 
and Fortune-telling, bls. 261; JKS 2009/5, bls. 6-7. 
136 Guðni Björgólfsson, Spádómsbókin, bls. 137; JKS 2009/5, bls. 6-7. 
137 JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/6, bls. 8; ÞÞ 6549, skrá 57. 
138 Símon Jón Jóhannsson, Spádómabókin, bls. 126; JKS 2009/2, bls. 2.  
139 JKS 2009/2, bls. 1. 
140 JKS 2009/6, bls. 11. 
141 JKS 2009/1, bls. 5. 
142 Guðni Björgólfsson, Spádómsbókin, bls. 135-136; JKS 2009/4, bls. 2; JKS 2009/5, bls. 7. 
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það hér. En það er ljóst að túlkun táknanna er mjög einstaklingsbundin og túlkunarhæfileikar 

þess sem spáir virðast skipta meira máli heldur en bara táknin sjálf. 

 

III.3.5. Kunnáttan 

 

Flestir sem spá í bolla hafa alist upp við aðferðina og jafnvel fengið leiðsögn í henni, oft frá 

eldri og nákomnum ættingja.143 Þannig hefur aðferðin borist á milli kynslóða án bóklegrar 

þekkingar. Það er ekki fyrr en seint á 20. öld sem einhverjar ritaðar leiðbeiningar um 

aðferðina eru gefnar út á íslensku.144 En þó að fólk hafi fengið leiðsögn er það innsæi þess 

sem skiptir miklu meira máli eins og kom fram í kaflanum hér á undan. Það er sem sagt ekki 

nóg að kunna kúnstina heldur verður viðkomandi að hafa þann hæfileika að geta hlustað á 

innri rödd sína.145 

 Flestir viðmælendurnir sögðust vera „næmir“, sumir hverjir höfðu jafnvel upplifað það 

að sjá látna ættingja eða að dreyma fyrir daglátum.146 Sumir þeirra nefndu einnig eldri 

spákonur sem höfðu orð á sér fyrir að vera góðar, það er að segja það rættist margt sem þær 

sögðu, og vildu viðmælendurnir meina að þær hefðu verið rammskyggnar og þess vegna 

hefðu þær verið góðar.147 Það virðist því vera þannig að skyggnt fólk eða næmt eigi 

auðveldara með að sjá eitthvað úr bollanum en aðrir. 

 En þó að fólk sé næmt er þjálfun nauðsynleg til að ná góðum árangri í 

bollaspádómum. Eins og með allt annað, þá skapar æfingin meistarann. Sumir 

viðmælendurnir vildu meina að allir gætu spáð í bolla, það væri einungis misjafnt hvað fólk 

þyrfti mikla þjálfun. Þeir sem væru næmir ættu auðveldara með að nota innsæið en þeir sem 

ekki væru næmir þyrftu meiri þjálfun en á endanum ættu þeir samt að geta þjálfað upp 

ákveðna næmni.148   

 Athyglisvert er að þeir viðmælendur sem sögðu að allir gætu þjálfað upp næmni voru 

þeir sem höfðu fengið miðilsþjálfun. Þjálfun þeirra gæti því haft áhrif á það sem þeir segja, 

þeir kunna að hafa reynt þetta á eigin skinni og þess vegna haft þessa skoðun. Annað sem er 

athyglisvert er að þeir viðmælendur sem voru næmastir létu spáþegana ekki framkvæma 

siðina sem talað var um hér að framan, að snúa bollanum eða blása í hann. Þeir virtust ekki 

líta á siðina sem nauðsynlega leið til að hægt væri að spá heldur skipti meira máli fyrir þá að 
                                                 
143 JKS 2009/1, bls. 4; JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/4, bls. 1, 10; JKS 2009/5, bls. 1, 5; JKS 2009/6, bls. 1, 15. 
144 Guðni Björgólfsson, Spádómsbókin; King, Fjölfræðibókin um spádóma og spásagnalist, bls. 177-178. 
145 Guðni Björgólfsson, Spádómsbókin, bls. 136. 
146 JKS 2009/1, bls. 1, 7; JKS 2009/3, bls. 5; JKS 2009/4, bls. 1; JKS 2009/5, bls. 17.  
147 JKS 2009/3, bls. 7; JKS 2009/5, bls. 6. 
148 JKS 2009/3, bls. 2; JKS 2009/4, bls. 1-3, 9-10. 
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spáþegi handfjatlaði bollann og hugsaði jákvætt.149 Því má hugsa sér að með aukinni næmni 

aukist einnig sjálfstraustið varðandi samskipti við hinn heiminn samanber kenningu Lévi-

Strauss sem talað var um í kafla III.3.3. Þeir sem eru mjög næmir eru ekki eins hræddir við 

hinn heiminn þar sem þeir hafa kynnst honum betur en aðrir, verið lengur á jaðrinum eins og 

mætti að orði komast og telja því ekki nauðsynlegt að vera með varúðarráðstafanir á borð við 

þær sem talað var um.  

 Þriðja athyglisverða atriðið sem vert er að gefa gaum varðandi kunnáttuna er kyn 

þeirra sem spá í bolla og um það verður fjallað í næsta kafla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
149 JKS 2009/1, bls. 1, 11; JKS 2009/3, bls. 2-3, 20-21. 
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III.4. Þeir sem spá í bolla 

 

Þeir sem kynna sér bollaspádóma komast mjög fljótt að því að af þeim sem spá í bolla eru 

konur í miklum meirihluta. Það sýnir til dæmis skipting viðmælendanna þar sem fimm 

viðmælendur eru konur en aðeins einn er karl. Þetta má einnig sjá í þjóðtrúarkönnunum sem 

gerðar voru árin 2006-2007 þar sem mun fleiri konur en karlar sögðust spá í bolla.150 Ýmsar 

ástæður geta verið fyrir þessu og verður þeim nú velt upp. 

 Í fyrsta lagi segir sagan okkur að konur hafi alla tíð verið nátengdar spádómum eins og 

sést í köflum II.3. og II.3.2. Talað er um völvur og véfréttir sem eru kvenkyns orð og eins og 

áður hefur komið fram kemur fram í Ynglingasögu að það hafi verið Freyja sem kenndi 

ásunum seiðinn (sjá kafla II.3.2). Í bókinni Culture and History in Medieval Iceland  notar 

Kirsten Hastrup kenningu Lévi-Strauss um hið agaða og hið villta (sjá kafla III.3.3.), til að 

setja upp eins konar módel af Goðaheiminum. Þar er Miðgarður hið agaða þar sem goðin búa, 

hið karllæga ríkir og hin eilífa hamingja felst í því að berjast. Útgarður er hins vegar fyrir utan 

og tilheyrir þar með hinu villta eða hinu kvenlega eins og Lévi-Strauss vill meina.151 Freyja 

kemur með seiðinn frá hinu kvenlega, villta svæði inn á agaða svæðið og því er sterk kvenlæg 

tenging við spádóma þar sem seiðurinn tengist virkum spádómum eins og áður hefur komið 

fram (sjá kafla II.3.2.).152  

 Í öðru lagi er hægt að skoða staðsetningu spádómanna. Þeir fara nær alltaf fram innan 

veggja heimilisins, mjög oft í eldhúsinu. Heimilið og eldhúsið sérstaklega var lengi vel talinn 

staður konunnar og jafnvel er hægt að tala um ríki hennar þar sem karlmenn tóku sárasjaldan 

þátt í störfum innan heimilisins.153 Í bændasamfélagi fyrri alda tíðkaðist ákveðin 

verkaskipting þar sem karlarnir unnu úti en konurnar sáu um heimilið.154 Því mynduðust 

ákveðin karla- og kvennastörf sem enn eimir af í dag þó að mikið hafi nú breyst. 

Bollaspádómar tengjast því aftur hinu kvenlega og karlmenn hafa lítið verið að kynna sér 

þessi kvennamál eins og verður nánar fjallað um í kafla III.6. 

                                                 
150 Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., Könnun á íslenskri þjóðtrú og trúarviðhorfum, bls. 61, 167. 
151 Hastrup, Culture and History in Medieval Iceland, bls. 136, 147-148; Bowie, The Anthropology of Religion, 
bls. 17. Sjá nánar um kenningu Lévi-Strauss í Lévi-Strauss, The Raw and the Cooked. 
152 Sjá einnig umfjöllun um völvur, seið og tengingu við kvenleika í Helga Kress, Máttugar meyjar, bls. 35. 
153 Símon Jón Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, Íslandsdætur, bls. 85. 
154 Símon Jón Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, Íslandsdætur, bls. 78. 
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Í svörum viðmælenda er áberandi hvað nær eingöngu konur spá og hafa spáð mikið í 

bolla. Flestir segjast hafa fengið leiðbeiningar hjá kvenkyns ættingjum, ömmum, mæðrum eða 

eldri frænkum og allir þeirra muna eftir konum úr æsku sinni sem spáðu í bolla:155 

 

Já sko þetta var náttúrulega í öðru hverju eldhúsi hérna áður fyrr. Það voru allar 

húsmæður að snúa bollum. Þetta var bara einhver lenska og þetta var bara 

tíðarandinn.156 

 

Enginn þeirra minnist þess að hafa séð karl spá í bolla fyrir utan tvo viðmælendur sem 

sögðust halda að karlkyns miðlar væru einstaka sinnum að spá í bolla en þó gátu þeir ekki 

fullyrt það:157 

 

Nei. Ég hef aldrei heyrt það að menn, að karlmenn spái í bolla en vissulega geta þeir 

verið til. En kannski finnst þeim þetta vera eitthvert kerlingaverk sko.158 

 

Einn viðmælandi talaði um að karlar spáðu frekar í veðrabrigði og alls kyns fyrirboða: 

 

Þeir [karlmenn] voru ekkert minna...virðist vera hjátrúarfullir heldur sko. Þeir spáðu 

meira bara í veðrabrigði og fyrirboða alls konar...159 

 

Að spá í veðrabrigði og fyrirboða skilgreinist sem hlutlausir spádómar (sjá kafla II.1.2.) 

þannig að miðað við þetta eru karlarnir meira að fást við það agaða, það er það sem 

skilgreinist eðlilegt en konurnar eru að fást við það villta, það er það sem skilgreinist nær 

galdrinum/seiðnum. Styrkir þetta kenninguna um að galdurinn/seiðurinn eða virku 

spádómarnir séu meira kvenlægir en þeir hlutlausu.  

 Ef gengið er út frá þeirri tvíhyggju að konur aðhyllist meira virka spádóma en karlar 

þá hlutlausu er athyglisvert að skoða viðhorf fólks til spádómanna og sjá til dæmis hvort 

einhver kynjamismunur sé þar á ferðinni líka. Um viðhorfið verður fjallað í næsta kafla. 

 

 

                                                 
155 JKS 2009/1, bls. 4, 16; JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/3, bls. 7; JKS 2009/4, bls. 5, 7, 10-11; JKS 2009/5, bls. 
1-2, 5-6; JKS 2009/6, bls. 1-2. 
156 JKS 2009/3, bls. 18. 
157 JKS 2009/4, bls. 5; JKS 2009/5, bls. 3. 
158 JKS 2009/5, bls. 2.  
159 JKS 2009/6, bls. 15. 
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III.5. Viðhorf 

 
Áhugi nútímafólks á spádómum er almennt mikill, það sést bæði á vinsældum völvuspáa í 

dagblöðum160 og tímaritum, ekki síst í Vikunni þar sem síðasta tölublað ársins er yfirleitt 

helgað spám um komandi ár.161 Vinsældir spábollans sem talað var um í kafla III.3.2 eru 

einnig miklar162 og viðmælendurnir eru flestir sammála um að fólk hafi mikinn áhuga á 

spádómum í dag.163 En þó að fólk sé spennt sýna þjóðtrúarkannanir frá 1974, 2006 og 2007 

allar að fólkið er almennt ekki að taka spárnar bókstaflega.164 Þvert á móti er mikill meirihluti 

fólks í dag sem lætur spárnar ekki stjórna lífi sínu heldur lítur á spádómana sem skemmtun. 

Flestir kannast við bollaspádóma og yfirleitt talar fólk um þá sem dægrastyttingu án 

þess að nokkur trúnaður sé lagður á að þeir rætist165 en þó eru líka til dæmi um að 

spádómarnir hafi ræst og getur fólk því ekki alveg útilokað að eitthvað sé að marka þá.166 

Gaman er að skoða gömul dagblöð þar sem fjallað er um spádóma og spákonur. Koma þar 

fram viðhorf, bæði til bollaspádóma sem og annarra spádóma og er yfirleitt um annað af 

tvennu að ræða, annaðhvort fordæmir fólk spákonur og jafnvel þá sem fara til spákvenna167 

eða skrifar um það hvað þær séu merkilegar.168 Viðhorfin skiptast sem sagt aðallega í tvennt, 

sumir fussa yfir þessu og líta á þetta sem algjört bull169 en aðrir eru mjög spenntir.170  

Það er athyglisvert að þó að fólk sé neikvætt sýnir það samt stundum merkilega 

mikinn áhuga á spádómunum samanber orð tveggja viðmælenda sem töluðu um að þeir sem 

væru mest á móti spádómunum væru spenntastir fyrir þeim: 

 

En það er svo skrítið að með það fólk sem að lítur á svona spádóma sem mesta bullið 

og er mest á móti þeim, það er fólkið sem alveg þyrstir í vitneskju og þegar það nær 

þér í einrúmi og fer að spyrja þig og tala um þetta, það er bara alveg gjörsamlega 

hengir sig á þig. Og þarf að vita allt. En vill ekki trúa því. En er samt alveg húkkt á 

því skilurðu.171 

                                                 
160 Höfundur þurfti að fara í 4 verslanir til að finna áramótablað DV með völvuspá fyrir árið 2010 sem ekki var 
uppselt.  
161 „Völvuspá 2010“, bls. 45-68; „Stjörnuspá fyrir 2010“, bls. 70-71. 
162 „Spábollinn“, bls. 61. 
163 JKS 2009/1, bls. 4; JKS 2009/4, bls. 8; JKS 2009/5, bls. 11-12, 15-16.  
164 Ásdís Aðalbjörg Arnalds o.fl., Könnun á íslenskri þjóðtrú og trúarviðhorfum, bls. 229. 
165 Sjá til dæmis spurningalista þjóðháttadeildar, skrá nr. 57 og 61; JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/3, bls. 14, 16; 
JKS 2009/4, bls. 3, 8; JKS 2009/6, bls. 3, 12, 14; „Táknin segja sína sögu“, bls. 39. 
166 JKS 2009/1, bls. 11; JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/4, bls. 3-7. 
167 Sigurður A. Magnússon, „Íslenska spákuklið“, bls. 15; „Skrökva spákonur“, bls. 3. 
168 „Spáði forsetabrúðkaupi í Færeyjum“, bls. 29; „Hún sér fyrir óorðna hluti“, bls. 13, 23. 
169 JKS 2009/3, bls. 25; JKS 2009/4, bls. 13; JKS 2009/5, bls. 4. 
170 JKS 2009/1, bls. 4, 21; JKS 2009/5, bls. 4. 
171 JKS 2009/3, bls. 25. 
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...ég hef verið að vinna með karlmönnum sem að einmitt trúðu ekki á neitt og mér 

dettur nú sérstaklega í hug einn læknanemi, en hann var alltaf að snuddast í kringum 

mig þegar ég var að spá í vinnunni sko. Hann alveg svoleiðis fussaði og sveiaði á 

þetta samt. Svo einn daginn þá bauð ég honum að spá fyrir honum. Og hann sagði 

strax „já takk“.172 

 

Þegar viðmælendurnir voru beðnir að útskýra þennan mikla áhuga talaði sá fyrri um að oft 

væri þetta fólk trúlaust og vantaði trúna á tilgang lífsins, að fólkið væri að einhverju leyti í 

lausu lofti og væri því leitandi.173 Hinn viðmælandinn sem talaði sérstaklega um karlmenn í 

þessu sambandi, vildi meina að körlum fyndist vandræðalegt að viðurkenna áhuga sinn á 

spádómum af því það væri ekki talið „karlmannlegt“.174 Þessi orð eru mjög athyglisverð og er 

vart komist hjá því að reyna að finna út af hverju karlmenn hafa þetta viðhorf til spádóma. 

Á heimildunum sést að karlmenn komu ekki mikið nálægt bollaspádómum framan af 

en á seinni árum hefur viðhorf þeirra breyst og eru þeir nú í auknum mæli farnir að láta spá 

fyrir sér.175 Skýringin á þessu gæti verið sú að spádómarnir fóru yfirleitt fram inni á heimilinu 

þar sem konan réði ríkjum áður fyrr og karlmenn gætu hafa tekið þann pól í hæðina að skipta 

sér sem minnst af þessu. Má því segja að vegna verkaskiptingarinnar sem ríkti í gamla 

bændasamfélaginu og langt fram á 20. öld hafi karlmennirnir ekki þekkt bollaspádómana 

nógu vel. Þeir hafi verið óvissir um hvernig ætti að líta á þá og jafnvel séð þá sem 

einhverskonar vald sem konurnar höfðu fram yfir karla. Þar af leiðandi hafi karlar ákveðið að 

forðast spádómana og jafnvel tala niðrandi um þá til að reyna að gera lítið úr þessu valdi 

kvennanna. 

Einnig er möguleiki að setja þetta viðhorf karlmanna í samhengi við kenningu Pierre 

Bourdieu um habitus þannig að það sé einfaldlega ekki í habitus karlmanna að koma nálægt 

bollaspádómum. Habitus er hugtak sem erfitt er að útskýra en í stuttu máli þá þýðir habitus 

það sem okkur er kennt ómeðvitað af samfélaginu sem við búum í.176 Samfélagið hefur sent 

þau skilaboð til karlmanna, bæði vegna þess að þeir áttu ekki að koma nálægt eldhúsinu og 

eins með skilaboðum frá kirkjunni, að þeir ættu ekki að koma nálægt bollaspádómum af því 

það væri eitthvað sem konur gerðu. Þannig hafa karlmenn alist upp við það að bollaspádómar 

séu ekki fyrir þá og að þeir ættu ekki að hafa áhuga á svoleiðis „konumálum“. En með breyttri 

                                                 
172 JKS 2009/4, bls. 12-13. 
173 JKS 2009/3, bls. 25-26. 
174 JKS 2009/4, bls. 12-13. 
175 Steingerður Ólafsdóttir, „Meira en augað sér“, bls. 17-19; JKS 2009/3, bls. 15.  
176 Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, bls. 8-9. 
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verkaskiptingu á heimilinu í seinni tíð hafa valdsvið kynjanna almennt skarast, habitusinn er 

að breytast, menn mega vera „mjúkir“ og sýna tilfinningar og meira jafnrétti hefur komist á 

sem sést til dæmis á því að núna sækjast karlmenn meira eftir að fá spá alveg eins og konur þó 

að konurnar séu enn í meirihluta. 

Viðhorf til fólksins sem spáir í bolla eru einnig misjöfn en grundvallast að miklu leyti 

á því að spáfólkið er aðrað. Það er að segja, fólk sér spáfólkið sem eitthvað öðruvísi en það 

sjálft. Athyglisvert er að skoða lýsingar fólks á spáfólki, þá konum aðallega: 

 

Allt voru þetta kellingar sem spáðu, sumar óárennilegar í útliti. Það þótti rétt hæfa. 

Ein var á Ísafirði, ljót og andstyggileg, en afar góð spákona og sá áreiðanlega 

eitthvað.177 

 

Og það var alveg merkilegt sko, hún var mjög skrítin, þetta var eins og við myndum 

segja í dag bara svona eins og norn. [...] Hún var mjög gömul og hún var með stóra 

vörtu á nefinu og svona, alltaf með slæðu og ... þetta var svona ... og svuntu og þetta 

var mjög skrítin kona. Og þetta var nú talin hérna til margra ára ein fremsta spákona 

okkar.178  

 

Þessar lýsingar segja margt um öðrunina, fólk lítur ekki á spákonurnar sem einn úr sínum hópi 

annaðhvort vegna þess að það lítur niður á spádóma eða að það ber virðingu fyrir konunum og 

setur það því flokki ofar en sjálft sig. Þetta skal nú útskýrt nánar. 

 Meira virðist bera á jákvæðu viðhorfi til spáfólks á meðal kvenna. Nokkrir kvenkyns 

viðmælendur höfundar nefndu eldri spákonur sem þær annaðhvort fóru til eða höfðu heyrt um 

og var vottur af aðdáun í orðum þeirra samanber seinni tilvitnunina hér að ofan. Ákveðnar 

konur virðast hafa eða hafa haft orð á sér fyrir að vera góðar að spá og konur líta upp til 

þeirra.179 Hugsanlega er aðdáunin blandin einhvers konar ótta við vald og þær eru því aðraðar 

frá hinni venjulegu konu sem er að spá. Athyglisvert er að sambærilega aðdáun má sjá í 

Íslendingasögunum þegar talað er um spáfólk á borð við Gest Oddleifsson og Þorbjörgu 

lítilvölvu (sjá kafla II.3.2. og II.3.4.).  

Þeir sem hafa neikvætt viðhorf til spákvenna eru oft karlmenn þó að einnig finnist 

konur þar á meðal.180 Í heimildum eru stundum notuð orð eins og „spákerlingar“181 og 

                                                 
177 ÞÞ 7361, skrá 61. 
178 JKS 2009/3, bls. 7. 
179 JKS 2009/3, bls. 7, 9; JKS 2009/5, bls. 6. 
180 Kjartan Gunnar Kjartansson, „Að sjá sjálfan sig eða fram í tímann“, bls. 11; ÞÞ 7079, skrá 61. 
181 Reynir Traustason, „Clinton endurkjörinn“, bls. 4. 
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„kukl“182 um bollaspádóma og spákonur. Þetta kann að útskýrast af einhvers konar ótta eða 

þekkingarleysi eins og áður kom fram, að minnsta kosti meðal karlmannanna en hugsanlega 

gætu þetta einnig verið leifar af neikvæðu viðhorfi kirkjunnar til spádóma sem talað var um í 

kafla II.4. En hvort sem fólk sér spáfólk í jákvæðu eða neikvæðu ljósi lítur það á spáfólkið 

sem jaðarpersónur, það er persónur sem eru á mörkum þessa heims og hins heimsins og hefur 

tengingu í báðar áttir. 

Að síðustu er rétt að fjalla lítillega um viðhorf spáfólksins sjálfs. Þegar viðmælendur 

voru spurðir af hverju þeir spá í bolla sögðust flestir gera það af því þeim þætti það 

skemmtilegt.183 Margir sögðu líka að mikil ásókn væri í spádómana, stundum svo mikil að 

nauðsynlegt væri að segja stopp við fólk, einkum vegna þess að það tekur mjög á andlega að 

spá fyrir mörgum.184 Sýnir það enn og aftur hvað fólk er spennt fyrir spádómum og leitar 

mikið til jaðarpersónanna sem taldar eru hafa samband yfir í hinn heiminn. Einn viðmælandi 

sem er öryrki, sagðist vera ánægð að geta hjálpað fólki sem kemur til hennar því að þá væri 

hún ekki einskis nýt.185 Þetta er athyglisvert viðhorf því að í þessum orðum birtist ákveðið 

félagslegt hlutverk bollaspádómanna. Í næsta kafla er ætlunin að fjalla nánar um þetta 

félagslega hlutverk þeirra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 Sigurður A. Magnússon, „Íslenska spákuklið“, bls. 15. 
183 JKS 2009/3, bls. 24; JKS 2009/4, bls. 3; JKS 2009/5, bls. 14; JKS 2009/6, bls. 14. 
184 JKS 2009/1, bls. 4; JKS 2009/4, bls. 12; JKS 2009/5, bls. 16. 
185 JKS 2009/1, bls. 14. 
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III.6. Félagslegt hlutverk 

 

Eins og áður hefur komið fram eru flestir sem líta á bollaspádóma sem skemmtun sem ber 

ekki að taka alvarlega. Reyndar má að einhverju leyti líta á gjörninginn sem leik þar sem 

ákveðin atriði í kringum bollaspádóma minna á atriði sem viðhöfð eru í leikjum samanber 

kenningu Johan Huizinga sem hann setur fram í bókinni Homo Ludens. Samkvæmt Huizinga 

er leikur alltaf leikinn af frjálsum vilja í frítíma, í leik fer fólk út úr venjulegum aðstæðum 

sínum og inn í tímabundna veröld sem er afmörkuð bæði af tíma og svæði.186 Huizinga vill 

reyndar meina að eitt mikilvægasta einkennið á leik sé einmitt þessi staðsetning utan hins 

venjulega lífs.187 Bollaspádómar geta fallið inn í kenningu Huizinga á þann hátt að með 

helgisiðalíkum aðferðunum (sjá kafla III.3.3.) fer fólk út úr sínum venjulega heimi og inn í 

hinn heiminn með hjálp spáfólksins.  

Mörkin á milli leiks og alvöru eru stundum óljós en eru engu að síður partur af 

menningu okkar í formi helgisiða og trúar. Í raun er hægt að túlka hvaða menningarlega 

fyrirbæri sem krefst einhvers konar siða eða aðferða, sem leik samkvæmt Huizinga.188 Á bak 

við leik er stundum alvarlegri staða og stundum nota menn leik til að fást við það sem þeir 

treysta sér ekki til að fjalla um annars. Þetta má til dæmis sjá í leikritum þar sem fjallað er um 

alvarleg atriði sem hafa jafnvel verið þögguð niður í samfélaginu.189 Á sama hátt má segja að 

fólk geti notað bollaspádóma til að fjalla um atriði sem það treystir sér ekki til að fjalla um í 

venjulegum samræðum. Til dæmis talaði einn viðmælandi um að oft hafi skemmtilegar 

umræður orðið við kaffiborðið þegar verið var að spá. Þá hafi ýmislegt verið talað um „undir 

rós“ eins og sagt er, sem annars hefði ekki verið hægt að tala um. Hugsanlega gat spákonan 

hafa heyrt einhverja sögu um þá sem var verið að spá fyrir, til dæmis að hún og einhver ungur 

maður væru að draga sig saman og gat þá með kænsku komist að því hvort fótur væri fyrir 

sögunni, til dæmis með því að segjast sjá trúlofun í bollanum. Þannig opnaði spákonan á 

umræður sem annars þóttu óviðeigandi.190 Fellur þetta inn í kenningu Huizinga um leiki sem 

talað var um hér að framan. 

Þetta á að minnsta kosti við um bollaspádóma eins og þeir voru áður fyrr, þegar nær 

eingöngu konur bæði spáðu í bolla og þáðu spá og gjörningurinn fór einkum fram í eldhúsum 

                                                 
186 Huizinga, Homo Ludens, bls. 7-10. 
187 Huizinga, Homo Ludens, bls. 19. 
188 Huizinga, Homo Ludens, bls. 191. 
189 Sjá til dæmis leikritið Ökutímar: „Ökutímar – frumsýnt á föstudag.“ 
190 JKS 2009/6, bls. 12. 
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heimavinnandi kvennanna á meðan karlarnir voru í vinnunni.191 Margir viðmælendur segjast 

muna þessa tíma og er tímabilið sem átt er við um það bil 1930-1960.192 Á þessum árum og 

reyndar alveg frá síðasta hluta 19. aldar höfðu orðið miklar breytingar á íslensku þjóðlífi, fólk 

fluttist „á mölina“ í auknum mæli og gamla bændasamfélagið liðaðist í sundur.193 Í 

borgarsamfélaginu bjó hver kona í sínu húsi og fæstar þeirra höfðu vinnukonur eins og 

tíðkaðist í sveitasamfélaginu áður fyrr.194 Má því segja að konurnar hafi verið meira 

einangraðar heldur en áður fyrr og reyndu þess vegna að hitta nágrannakonur sínar til að fá 

félagsskap. Með þessu mynduðust félagsleg net fyrir heimavinnandi húsmæðurnar. Þarna gátu 

þær spjallað um það sem þeim lá á hjarta, fengið ráðleggingar og stuðning ef á þurfti. Reyndar 

voru það ekki einungis nágrannakonur sem hittust og spáðu hver fyrir annarri heldur voru líka 

konur sem tóku að sér að spá fyrir ókunnugum gegn gjaldi.195 En hvort sem konurnar þekktust 

eða ekki má segja að þarna hafi verið um að ræða einhvers konar tengslanet kvenna, 

kvennamenningu sem styrkti konurnar. 

 Árið 1990 skrifaði Kris Kissman grein sem fjallaði um félagslegt hlutverk spádóma 

fyrir íslenskar konur. Í greininni kemur fram að bollaspádómar geti haft jákvæð, félagsleg 

áhrif á konur þar sem þeir styrki samheldni þeirra og minnka félagslega einangrun. Kissman 

talar einnig um bollaspádómana og þá siði sem fylgja þeim sem eins konar innvígslu ungra 

kvenna inn í heim þeirra eldri þannig að á meðan þær eldri kenna þeim yngri kúnstina, séu 

þær um leið að taka þær inn í sína kvennamenningu.196 Þetta á líklega frekar við um þær 

heimavinnandi konur sem sagt var frá hér að framan því að nú á dögum hefur hlutverk kvenna 

breyst, í dag vinna flestar konur utan heimilis og eru meira í félagsskap annarra, en niðurstaða 

Kissman í greininni er samskonar niðurstaða og viðmælandinn hér að ofan talar um. 

 Í kafla III.5. var talað um habitus karla sem útskýrði neikvætt viðhorf þeirra til 

bollaspádóma. Á sama hátt má segja að habitus kvenna sé hið gagnstæða, að það sé í habitus 

kvenna að hafa áhuga á bollaspádómum. Þó að samskonar skilaboð hafi komið frá kirkjunni 

til karla og kvenna þá virðast konurnar hunsa þau þar sem það vegur þyngra að vera partur af 

kvennahópnum og eiga þarna eitthvað sameiginlegt með öðrum konum sem karlmenn koma 

ekki nálægt. Bollaspádómar hafa því verið eins konar kvennamenning og er í raun ennþá þó 

að karlmenn séu í auknum mæli farnir að taka þátt. 

                                                 
191 JKS 2009/6, bls. 4. 
192 JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/3, bls. 18; JKS 2009/4, bls. 11, 15; JKS 2009/6, bls. 2, 4. 
193 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, Uppruni nútímans, bls. 305. 
194 Símon Jón Jóhannsson og Ragnhildur Vigfúsdóttir, Íslandsdætur, bls. 121. 
195 JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/3, bls. 7; ÞÞ 7084, skrá 61. 
196 Kissman, „The Role of Fortune Telling as a Supportive Function among Icelandic Women“, bls. 139-141. 
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Í kvennamenningunni áður fyrr vildu konurnar fyrst og fremst fá að vita eitthvað um 

framtíðarmaka, börn, dauðsföll eða eitthvað þvíumlíkt sem sneri að þeirra lífi, sem sagt 

heimili og fjölskyldu.197 Einn viðmælandinn talaði um að lífið hafi verið einfaldara þá, konur 

hafi einungis haft það hlutverk að vera heima og sjá um heimilið og líf þeirra hafi þar af 

leiðandi ekki verið flókið.198 Annar viðmælandi benti á að eldri kynslóðir hafi hugsað miklu 

meira um sjúkdóma og dauða heldur en við sem erum uppi í dag. Fólk hafi verið hræddara við 

dauðann þá enda horfði fólk upp á bæði spænsku veikina og berklana. Því hafi konurnar viljað 

reyna að sjá fram í tímann, hugsanlega til að undirbúa sig á einhvern hátt undir það 

óumflýjanlega.199 

Þeir sem láta spá fyrir sér í dag eru yfirleitt flestir á einhvers konar tímamótum eða 

krossgötum. Fólk virðist þurfa að fá einhvers konar leiðsögn um það hvað það á að gera næst 

og þó að það viti innst inni hvað það ætlar að gera, er eins og það vilji fá einhvers konar 

staðfestingu á því að það sé að gera rétt.200 Oftast er um yngra fólk að ræða enda er oftar 

meira um að vera hjá yngra fólkinu, það er að finna út hvaða leið það ætlar í lífinu en einnig 

eru dæmi um að eldra fólk láti spá fyrir sér.201 Hvaðan fólk er að fá leiðsögn er afar óljóst og 

sumir viðmælendur höfðu hreinlega aldrei hugsað neitt út í það.202 Telja má líklegt að það fari 

eftir trú hvers og eins. 

Eins og sagt var frá í lok kafla III.5. er einn viðmælandinn öryrki og hún sér tilgang 

með því að spá fyrir öðru fólki. Hún segist í raun vera í mörgum hlutverkum: 

 

Það koma einstaklingar, öryrkjar og aðrir sem að ... já jafnvel koma til þess að fá 

félagsskap, kaffisopa, eitthvað, þá er ég komin í ... í hérna vinahlutverkið eða ... þetta 

eru svo mörg hlutverk sem maður fer í. [...] En ég hef verið sálfræðingur, geðlæknir, 

hálfgerður prestur, já félagsráðgjafi því að það er oft sem að ég get gefið svör sem að 

þau hafa ekki vit á.203  

 

Á þessum orðum má sjá að félagslegt hlutverk bollaspádóma hefur lítið breyst frá miðri 20. 

öld þegar heimavinnandi húsmæðurnar voru einkum að stunda þá. Breytingin er helst sú að 

núna kemur alls konar fólk, líka karlmenn. Mikið af fólki hefur þörf fyrir félagsleg samskipti 

                                                 
197 JKS 2009/1, bls. 12; JKS 2009/6, bls. 15; ÞÞ 6282, skrá 57. 
198 JKS 2009/1, bls. 13. 
199 JKS 2009/6, bls. 13. 
200 JKS 2009/1, bls. 12; JKS 2009/2, bls. 2; JKS 2009/3, bls. 16-17; JKS 2009/5, bls. 10-11; Steingerður 
Ólafsdóttir, „Meira en augað sér“, bls. 19. 
201 JKS 2009/3, bls. 15; JKS 2009/5, bls. 10. 
202 JKS 2009/5, bls. 12; JKS 2009/6, bls. 16. 
203 JKS 2009/1, bls. 14. 
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og leitar frekar til spáfólks heldur en til fagaðila. Það er svo efni í aðra rannsókn hvers vegna 

fólkið leitar frekar til spáfólksins heldur en þeirra sem eiga að hafa sérþekkinguna samkvæmt 

prófskírteinunum. 

 Félagslegt hlutverk bollaspádóma eru þó ekki eingöngu sálfræðilegs eðlis heldur er 

stór hluti þeirra sem þiggur spá einungis að því fyrir skemmtunina. Bollaspádómar hafa alltaf 

verið dægradvöl líka þó að undir niðri búi alvarlegri atriði. Meirihluti fólks er að þessu af því 

þetta er skemmtilegt, eins konar leikur.204 Það hefur lítið breyst í áranna rás en þó má sjá 

breytingar í þróun bollaspádóma og um það verður fjallað í næsta kafla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
204 JKS 2009/2, bls. 1; JKS 2009/3, bls. 16; JKS 2009/4, bls. 1, 3; JKS 2009/6, bls. 3-4. 
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III.7. Þróun 

 

Eins og kom fram í kafla III.2. er talið að bollaspádómar hafi komið til Íslands með kaffinu á 

18. öld. Lítið sem ekkert er vitað hvernig þeir komust hingað eða hvernig þeir þróuðust fram á 

seinni hluta 19. aldar enda er það kannski ekki skrítið þar sem Biblían bannaði þá og þess 

vegna er líklegt að ekki hafi farið mikið fyrir þeim.205 Líklegast er að þeir hafi tíðkast á meðal 

kvenna sé tekið mið af þeim heimildum sem finnast.206 Elsta prentaða heimild sem fundist 

hefur er sögn frá 1906 í þjóðsagnasafni Sigfúsar Sigfússonar og þar er sagt frá Önnu Kristínu 

Sigfúsdóttur sem spáði í bolla.207 Fram á miðja 20. öldina voru spádómarnir fyrst og fremst 

dægrastytting þar sem lítið var um að vera og ekki var sjónvarp eða tölvur eins og tíðkast í 

dag. Fólk þurfti sjálft að finna sér eitthvað til afþreyingar, sérstaklega á veturna þegar minna 

var að gera og þar sem kaffidrykkja var almenn og bollar voru til á hverju heimili voru 

bollaspádómar hin besta skemmtun og dægradvöl.208  

 Hugsanlega hefur trúfrelsið sem komst á í lok 19. aldar liðkað fyrir bollaspádómum 

því að í byrjun 20. aldar komst svokallaður spíritismi í tísku og margir fóru að fitla við dulræn 

málefni.209 Hefur það líklega haft jákvæð áhrif á bollaspádómana þannig að þeir fóru að verða 

sýnilegri. Breytt íbúaþróun úr sveitum í bæi hefur einnig hugsanlega haft jákvæð áhrif því að 

eins og talað var um í kafla III.6. hittust húsmæður hver hjá annarri og hvolfdu bollum hver 

fyrir aðra til dægrastyttingar og jafnvel að einhverju leyti sáluhjálpar. 

 Segja má að gullöld bollaspádómanna hafi því verið um miðja 20. öldina en þegar 

sjónvarpið kemur árið 1966 fer fólk að hafa fleira sér til dægrastyttingar.210 Hugsanlega fóru 

bollaspádómarnir þá að verða „hallærislegir“ eða „gamaldags“ enda talar einn viðmælandinn 

um að ákveðin lægð hafi verið en á síðustu tuttugu og fimm árum hafi verið aukning.211 Með 

nýaldarhugmyndafræðinni sem var vinsæl um 1990 varð síðan aukning aftur en þó með 

breyttu sniði vegna þess að fólk virðist ekki vera mikið að stunda þetta sjálft heldur fer frekar 

til spáfólks sem gefur sig út fyrir að spá. Einn viðmælandinn vildi meina að þetta væri hluti af 

neyslumenningu nútímans, fólk er orðið svo vant að kaupa sér þjónustu að það gerir hlutina 

ekki sjálft lengur.212 Sem dæmi um nútímavæðingu bollaspádóma má nefna Spábollann sem 

                                                 
205 Biblían, bls. 181 [5. Mós. 18]. 
206 Sjá spurningaskrár þjóðháttadeildar nr. 57 og 61. 
207 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir V, bls. 233-234. 
208 JKS 2009/2, bls. 2; JKS 2009/3, bls. 18; ÞÞ 6211, skrá 57; ÞÞ 7017, 7062, skrá 61. 
209 Pétur Pétursson. „Þjóðkirkja, frelsi og fjölbreytni“, bls. 417. 
210 „Saga RÚV“, 2009. 
211 JKS 2009/5, bls. 12. 
212 JKS 2009/4, bls. 16. 
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fjallað var um í kafla III.3.2. Fólk sem vill læra að spá í bolla þarf ekki lengur að læra 

kúnstina munnlega frá sér eldra fólki heldur getur það farið og keypt sér þekkinguna, þó að 

höfundur myndi nú samt reyna hina aðferðina líka eftir að hafa skrifað þessa ritgerð. 

 Vegna nýaldarhugmyndafræðinnar hafa mikið af dultrúarhugmyndum komið til 

landsins undanfarin ár og fólk hefur nú úr alls kyns aðferðum að velja.213 Einhverra hluta 

vegna fer þó minna fyrir bollaspádómum heldur en öðrum aðferðum, til dæmis lófalestri eða 

spilaspám sem eru töluvert vinsælar núna.214 Nokkrir viðmælenda tala um að þeir séu að 

mestu hættir að spá í bolla og spái frekar í spil.215 Meira að segja sagði einn viðmælandinn frá 

því að hópur kvenna frá Siglufirði sem fæddar eru um 1940 og ólust upp við bollaspádóma 

velji frekar spilaspá þegar þær hittast. Sami viðmælandi sagðist einnig lengi hafa unnið á 

stórum  kvennavinnustað þar sem ekki eru stundaðir bollaspádómar.216 Kunna viðmælendur 

enga skýringu á þessari breytingu aðra en þá að spilin séu þægilegri eða meira í tísku.217 

Hugsanlega má skýra þetta með markaðssetningu, auðvelt er að kaupa sér til dæmis 

Tarot spil í alls kyns gerðum218 en einungis Spábollinn hefur verið framleiddur sérstaklega 

fyrir bollaspádóma. Einnig kann að skipta máli að erlendis virðist vera meira um spilaspá 

heldur en bollaspá sé tekið mið af þeim erlendu bókum og vefsíðum sem höfundur hefur 

skoðað og fjalla um spádóma. Oft er lítið minnst á bollaspádóma en víða er fjallað um 

spilaspá ásamt öðrum aðferðum á borð til lófalestur, kristalskúluspá og fleira. Þetta má til 

dæmis sjá í stóru, þriggja binda alfræðiriti um dulspeki (e. occultism) og dulsálarfræði (e. 

parapsychology) þar sem minnst er á alls kyns spádómsaðferðir en aðeins lítillega minnst á 

spádóma í telauf og ekkert um kaffibolla- eða kaffikorgsspá.219 Á Veraldarvefnum má einnig 

finna svipaðar upplýsingar á hinum ýmsu síðum sem margar hverjar tengjast nornatrú eða 

Wicca. Á síðunum er lítið talað um bollaspár en meira um spilaspár, stjörnuspeki og aðrar 

aðferðir. Virðast þeir sem aðhyllast nornatrú helst nota spil eða kristalskúlu til að sjá fram í 

tímann.220 Að síðustu er hægt að nefna sem útskýringu að bollaspá er að mörgu leyti erfiðari 

en spilaspá. Hver og einn þarf að sjá mynd eða tákn út úr kaffislettum í bollanum, í raun túlka 

bollann svipað og málverk. Margar mismunandi túlkanir geta komið til greina og þá kemur 

innsæi viðkomandi mjög sterkt inn. Spilin eru hinsvegar með skýrri mynd af einhverju 

                                                 
213 Pétur Pétursson, „Þjóðkirkja, frelsi og fjölbreytni“, bls. 417. 
214 JKS 2009/2, bls. 1; Steingerður Ólafsdóttir, „Meira en augað sér“, bls. 19. 
215 JKS 2009/3, bls. 27-28; JKS 2009/4, bls. 7. 
216 JKS 2009/2, bls. 1-2. 
217 JKS 2009/3, bls. 28. 
218 Sjá til dæmis Heimasíða verslunarinnar Spirit; Heimasíða verslunarinnar Orkusteinn; Heimasíða 
verslunarinnar Betra Líf. 
219 Shepard. Encyclopedia of Occultism and Parapsychology, bls. 1331. 
220 Af ótalmörgum vefsíðum er hægt að skoða tvær sem dæmi: The White Goddess, 2010; Facade, 1993-2010. 
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sérstöku og auðveldara er að fletta upp á því hvað myndin táknar. Að sjálfsögðu skiptir 

innsæið einnig miklu máli í spilaspá en líklega skiptir það meira máli í bollaspá og því má 

segja að bollaspáin sé erfiðari.  

 Það er því ályktun höfundar að bollaspádómar eigi undir högg að sækja þar sem 

neyslumenning nútímans er að kæfa þá. Fólk er orðið svo vant að láta mata sig að það velur 

frekar aðferðir sem auðvelt er að nálgast í búðum og á netinu á meðan aðferðir eins og 

bollaspá sem fara frekar á milli fólks með munnlegum hætti, verða undir. Ef ekki er gripið í 

taumana er hætt við því að þessi gamla aðferð gleymist. 
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III.8. Samantekt 

 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir flesta þá þætti sem tengjast bollaspám. Það sem kaflinn 

sýnir er að bollaspádómar eru gömul spádómsaðferð sem kemur til Íslands líklega á 18. öld. 

Ekki er mikið vitað um það hvernig þeir ná fótfestu hér en þeir virðast festast í sessi á meðal 

kvenna þar sem þeir fara yfirleitt fram innan veggja heimilisins þar sem konur ráða ríkjum. 

 Kunnáttan er fyrst og fremst lærð með munnlegri hefð, flestir fá leiðsögn frá eldri 

ættingjum en til að ná árangri er einnig nauðsynlegt að þjálfa upp ákveðna næmni sem 

nauðsynleg er til að túlka þau tákn sem birtast í bollanum. 

 Bollaspádómar tengjast þó konum meira en körlum, það má segja að þeir tilheyri 

kvennamenningu sem karlmenn hafa ekki aðgang að. Þar af leiðandi hefur viðhorfið til 

spádómanna verið frekar neikvætt hjá karlmönnum en að sama skapi jákvætt hjá konum. 

Spádómarnir hafa verið leið kvenna til að styrkja hver aðra og hjálpa því á meðan athöfnin 

stendur yfir geta konurnar rætt ýmis mál sem ekki er hægt að ræða við venjulegar aðstæður. 

Með ákveðnum aðferðum þar sem vísað er til hefðar íslenskra kvenna, aðferðum sem líkjast 

mjög helgisiðum, gera konurnar bollaspádómana að sérstakri athöfn þar sem aðrar reglur gilda 

en í venjulegu lífi. Líkjast þeir þannig einnig leikjum enda hafa bollaspádómar verið 

dægrastytting fyrst og fremst þó að undir niðri sé alvarlegri tónn. 

 Nú á dögum eru karlar í auknum mæli farnir að láta spá fyrir sér og þeir sem leita til 

spáfólks í dag eru einkum að leita svara eða fá einhvers konar leiðbeiningar. Hvaðan 

leiðbeiningarnar koma er mjög óljóst og fer það eftir trú hvers og eins. Bollaspádómar eiga þó 

undir högg að sækja þar sem með nýaldarhugmyndafræði sem kom hingað til lands seint á 20. 

öld hafa ótal nýjar spádómsaðferðir og dultrúarhugmyndir numið hér land. Fólk virðist frekar 

velja spilaspár en bollaspár nú til dags, hugsanlega vegna vinsælda spilanna erlendis og betra 

aðgengis bæði að spilum og leiðbeiningum. 
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IV. Niðurstöður 
 

Bollaspádómar eru gríðarlega spennandi viðfangsefni vegna þess að þeir tengjast svo mörgu. 

Angar þeirra teygja sig í ótal áttir, meðal annars mannfræði, heimspeki, trúarbragðafræði og 

félagsfræði. Ritgerð þessi er því alls ekki tæmandi heldur frekar yfirgripsmikil rannsókn.  

 Það sem rannsóknin hefur leitt í ljós er að grundvöllurinn að bollaspádómum sem og 

öðrum spádómum er forlagatrúin. Forlagatrú er sammannleg hugmynd um að framtíðin sé 

fyrirfram ákveðin af einhverju æðra valdi og að henni verði ekki breytt með mannlegu valdi. 

Þó sé hægt að sjá fyrir um framtíðina með ýmsu móti og með því sé hugsanlega hægt að gera 

ráðstafanir eða undirbúa sig á einhvern hátt undir hið óumflýjanlega. Spádómar hafa því 

tíðkast um allan heim frá örófi alda í alls kyns myndum og eru jafnvel eldri en hin 

hefðbundnu trúarbrögð sem við þekkjum í dag. Íslendingar hafa ekki aðskilið sig frá öðrum 

þjóðum hvað varðar þá löngun að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér og hefur forlagatrúin 

verið sterk hér á landi alveg frá landnámi. 

 Ýmsar spádómsaðferðir hafa verið notaðar í gegnum tíðina en þeim er hægt að skipta í 

tvo flokka: hlutlausa spádóma og virka spádóma. Hlutlausir spádómar eru þeir spádómar sem 

fólk ræður ekki við heldur birtast án undirbúnings, til dæmis í draumi eða með 

skyggnihæfileikum. Túlkun á fyrirbærum í náttúrunni flokkast einnig undir hlutlausa 

spádóma. Virkir spádómar eru hins vegar þeir spádómar sem fólk reynir að fá fram með 

einhverju móti, til dæmis með því að varpa hlutkesti, forðast víti eða leita til sjáenda.  

Ljóst er að vald kirkjunnar hefur átt mikinn þátt í þróun spádóma á Íslandi. Fyrir 

kristnitöku þóttu bæði hlutlausir og virkir spádómar sjálfsagðir og fornar heimildir segja oft 

frá völvum og þeirri athöfn að varpa hlutkesti. En eftir kristnitöku má segja að virkir 

spádómar hafi horfið að mestu leyti. Útskýringin er hugsanlega sú að með hlutlausum 

spádómum er einungis verið að túlka tákn sem send eru frá einhvers konar æðra valdi en með 

virkum spádómum er verið að seilast inn á vald hins æðra og þar sem kirkjunni þótti það ekki 

sæma fyrr á öldum, að reyna að seilast inn á vald Guðs, voru virkir spádómar álitnir galdur og 

litnir hornauga en ekki var amast við hinum hlutlausu því þeim gat fólk ekki stjórnað. 

 Bollaspádómar falla þó að mörgu leyti bæði undir hlutlausa spádóma og virka vegna 

þess að hægt er að túlka táknin sem birtast í bollanum sem skilaboð frá æðri máttarvöldum 

svipað og tákn í náttúrunni en vegna ákveðinna siða sem framkvæmdir eru, er einnig hægt að 

flokka bollaspádómana sem virka spádóma. Þeir eru því á einhvers konar gráu svæði eða „á 

jaðrinum“.  



 - 52 -

Orðatiltækið „á jaðrinum“ er eiginlega ágætis lýsing á bollaspádómum sem og öðrum 

spádómum, því að með hjálp spádóma getur fólk farið á milli heima, það fer úr sínum heimi 

sem það þekkir og þar sem allt er í föstum skorðum, inn í heim hins óræða eða „hinn“ 

heiminn sem það þekkir ekki og er því varhugaverður. Spáfólkið sem hjálpar fólki við þessar 

ferðir er að sama skapi jaðarpersónur, það er „á jaðrinum“, tilheyra okkar heimi en hefur engu 

að síður sambönd yfir í hinn heiminn. Þar af leiðandi er spáfólk oft aðrað, bæði vegna þess að 

fólk lítur upp til þess og einnig vegna þess að fólk lítur niður á það eða óttast hugsanlega vald 

þess á einhvern hátt. 

 Siðir þeir sem talað var um eru mismunandi en eiga það þó sameiginlegt að vera 

fastmótaðir og hefðbundnir og falla því inn í skilgreiningu um helgisiði. Til dæmis er  

stundum notað sérstakt kaffi þegar ætlunin er að spá í bolla og flestir spá aðeins í svart, sterkt 

kaffi. Þeir sem ekki drekka svart kaffi verða þá að neyða það ofan í sig því annars er ekki 

hægt að fá fram spá. Með því að drekka svart kaffi og framkvæma siðina er kaffidrykkjan 

gerð að sérstakri athöfn sem er ólík hinni venjulegu kaffidrykkju. Með athöfninni er opnuð 

leið inn í hinn heiminn og ákveðnar varúðarráðstafanir eru gerðar til að vernda viðkomandi 

fyrir ókunnum öflum sem kunna að leynast þar.  

Ákveðin dulúð hvílir einnig yfir bollaspádómum sem er kannski ekki skrítið því að 

þegar fólk yfirgefur sitt rétta umhverfi og fer yfir á ókunnar slóðir myndast gjarnan spenna. 

Áhrif kirkjunnar skipta þarna einnig máli því að í gegnum aldirnar hefur kirkjan alið á 

hugmyndinni um hinn tvískipta heim þar sem okkar kristni heimur er hinn siðmenntaði og 

rétti á meðan hinn heimurinn er hinn óaagaði og hættulegi. Þarna hefur verið ákveðin 

félagsleg mótun í gangi af hendi kirkjunnar sem blundar enn í fólki og veldur því að sumt fólk 

hefur óbeit á alls kyns spádómum og dulfræðum og kallar það jafnvel kukl. Þrátt fyrir þessa 

félagslegu mótun er forlagatrúin sem hefur verið ríkjandi í menningu Íslendinga frá upphafi 

það sterk og hefðbundin að mati höfundar að þó að fólk trúi ekki á spádóma, getur það ekki 

afneitað þeim heldur því að innst inni blundar þessi löngun um að sjá framtíðina og 

grundvöllurinn þessarar löngunar er einmitt forlagatrúin. Þjóðtrúarkannanir þar sem um 

helmingur svarenda trúir að forspárhæfileikar séu mögulegir og frásagnir viðmælenda af 

trúlausu fólki sem þyrstir í vitneskju, sýna fram á þetta. Þó að fólk hafi neikvætt viðhorf 

gagnvart bollaspádómum finnst því þeir einnig spennandi þó að það vilji ekki viðurkenna það 

opinberlega vegna þessarar rótgrónu forlagatrúar. 

Áberandi kynjamismunur er á viðhorfum fólks til bollaspádóma þar sem karlar hafa 

mun neikvæðara viðhorf en konur og er þáttur karla í bollaspádómum yfirleitt harla lítill. Þó 

eru til karlmenn sem spá og karlmenn eru í auknum mæli farnir að láta spá fyrir sér á 
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undanförnum árum. Skýrist þetta líklega af meira jafnrétti á milli kynjanna en áður fyrr voru 

það nánast eingöngu konur sem bæði spáðu í bolla og þáðu spá. Ástæðan fyrir því gæti verið 

sú að spádómarnir fóru nánast alltaf fram í eldhúsum en það var talinn staður konunnar hér 

áður fyrr og karlarnir komu lítið þar inn. Önnur ástæða gæti verið sú að konur hafa ætíð verið 

nátengdar spákonum ef marka má fornar heimildir og þannig kann spádómskúnstin og viðhorf 

til hennar hreinlega að vera hluti af habitus kvenna á meðan hún eru ekki hluti af habitus 

karla. Þar af leiðandi voru bollaspádómar partur af ákveðinni kvennamenningu sem karlar 

höfðu ekki aðgang að. 

Vegna þess að með bollaspádómum er farið tímabundið inn í annan heim, er einnig 

hægt að skilgreina þá sem leik því að samkvæmt Johan Huizinga er eitt megineinkenni á leik 

tímabundin vera í öðrum heimi. Það er því ekki skrítið að flestir sem stunda bollaspádóma 

gera það af því þeim finnst það skemmtilegt, það er leikur. Í hinum heiminum gilda einnig 

aðrar reglur en í venjulega heiminum sem gerir það að verkum að hægt er að tala um ýmislegt 

sem ekki er hægt að ræða venjulega. Hlutirnir eru sem sagt gjarnan ræddir „undir rós“ og 

þannig voru bollaspádómar gjarnan notaðir hér áður fyrr af konum til að ræða viðkvæm mál 

sem ekki þótti sæma að tala um venjulega. Bollaspádómar gátu því verið ákveðin sáluhjálp 

fyrir konur, sérstaklega á gullaldarárum bollaspádóma um miðja 20. öldina þegar flestar konur 

voru heimavinnandi og frekar einangraðar. Ákveðin félagsleg net mynduðust þegar 

húsmæðurnar hittust yfir kaffibolla og skröfuðu saman og þar af leiðandi eru bollaspádómar 

stór partur af kvennamenningunni sem talað var um hér að framan. Enn í dag sjást áhrifin af 

þessari kvennamenningu því að áberandi fleiri konur en karlar spá í bolla og fleiri konur 

sækjast líka eftir spá þó að karlmönnum sé sífellt að fjölga í þeim hópi. 

Eins og kom fram í upphafi eru nágrannakonur enn að hittast yfir kaffibolla en 

bollaspádómar eru ekki eins útbreiddir og þeir voru. Nú til dags skortir fólk almennt 

þekkinguna til að spá í bolla þó að það viti af þessari spádómsaðferð. Nútíminn er hraður, það 

eru allir að flýta sér og samfara því hafa orðið til hraðútgáfur af hlutunum. Til dæmis er 

skyndibitamatur vinsæll því þá sleppur fólk við að eyða tíma í að elda matinn og fólk er 

einfaldlega orðið vant því að þurfa varla að hugsa því að alls kyns aðrar skyndilausnir eru í 

boði í hröðu neyslusamfélaginu. Hvað varðar spádómslistina þá hefur hraða neyslusamfélagið 

einnig haft áhrif þar að mati höfundar. Tarot spil hafa orðið sívinsælli til spádómsiðkana 

síðustu árin á kostnað annarra aðferða eins og til dæmis bollaspádóma. Allmikið af bókum og 

leiðbeiningum er til um merkingu spilanna og spilin sjálf eru til í alls konar útgáfum á meðan 

leiðbeiningar um bollaspádóma eru ekki eins áberandi. Að mati höfundar hafa bollaspádómar 

því orðið fyrir barðinu á neyslumenningu og hraða þannig að staða þeirra hefur versnað. 
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Bollaspádóma er hægt að læra en þeir lærast ekki í fljótu bragði. Flestir læra kúnstina 

af eldri ættingjum í gegnum munnlega hefð án bóka og þó að til séu bækur með listum yfir 

þýðingu tákna, er ekki hægt að stóla á þær því að túlkunin er svo einstaklingsbundin. Það er 

nauðsynlegt að fólk noti eigið innsæi þegar það spáir og bollaspádómar krefjast þess að 

spáfólkið gefi sér tíma, í fyrsta lagi til að finna tákn út úr kaffislettum í bollanum og síðan til 

að túlka táknin. Á meðan ákveðið spil er með mynd sem táknar eitthvað ákveðið og auðvelt er 

að fletta upp í bók eða á netinu, getur bollinn verið eins og málverk þar sem ekki allir sjá 

sömu táknin úr sömu kaffislettunum. Nauðsynlegt er því að þjálfa upp ákveðna næmni sem er 

grundvöllur þess að hægt sé að túlka táknin og það gerir fólk ekki í fljótheitum heldur getur 

það verið margra ára vinna og æfing. Þar af leiðandi er flóknara að spá í bolla en að spá í spil 

að mati höfundar.  

Bollaspádómar eru fyrst og fremst dægrastytting í dag en þó er alvarlegri tónn undir 

niðri sem höfundur vill meina að eigi rætur í ævafornri forlagatrú. Fólk sem lætur spá fyrir sér 

í dag er yfirleitt á tímamótum og leitar eftir svörum eða leiðbeiningum um að það sé að gera 

rétt. Á sama hátt notuðu forfeður okkar til dæmis hlutkesti til að fá leiðbeiningar frá æðri 

máttarvöldum þannig að í raun er um sama dæmið að ræða. Í nútímanum hafa vísindin leitt 

margt í ljós sem forfeður okkar trúðu og reyndist síðan vera hin mesta vitleysa en 

bollaspádómar eru ekki eitt af því. Höfundur veit ekki til þess að það sé búið að sanna að ekki 

sé neitt að marka bollaspádóma og þangað til það gerist er ekki hægt að útiloka möguleikann 

á að örlög manns séu ákveðin fyrirfram. Samkvæmt viðmælendunum og þjóðtrúarkönnuninni 

er enn til töluvert af fólki á Íslandi sem trúir á bollaspádóma og er ekkert nema jákvætt um 

það að segja. Á meðan einhver trúir því, er hefð bollaspádómanna lifandi. Bollaspádómar 

munu því ekki deyja út að mati höfundar fyrr en fólk hefur það naglfast að ekkert sé að marka 

þá en þangað til það gerist er sjálfsagt að iðka þennan gamla góða sið og miðla þekkingunni 

munnlega á milli kynslóða eins og hingað til hefur verið gert. Því þannig lifir þjóðfræðin. 
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