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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um sumardaginn fyrsta og skoðað sérstaklega hvernig dagurinn 

var haldinn hátíðlegur hér á landi um aldamótin 1900. Sjónum er beint að því hvernig 

fólk fagnaði þessum tímamótum með því að gera vel við sig í mat og drykk, bregða á 

leik, hitta annað fólk og njóta útiveru, auk þess sem sérstaklega er kannað hvernig 

sumargjöfum var háttað á þessum tíma. Gerð er grein fyrir helstu kenningum fræðimanna 

um hátíðir, leiki og gjafir en þær eiga vel við sumardaginn fyrsta. Þá er kannað hvernig 

sumargjöfum nútímans er háttað og athugað hvernig þær hafa breyst frá því að vera að 

mestu nytsamlegar, heimatilbúnar gjafir yfir í gjafir á borð við sápukúlur og sippubönd.  

Við rannsóknina er stuðst við ýmis rit sem fjalla um hátíðir, auk þess sem 

spurningaskrár þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns Íslands voru kannaðar. Til að meta 

viðhorf fólks til sumargjafa nú til dags var könnun sett inn á veraldarvefinn þar sem spurt 

var hvort fólk gæfi sumargjafir auk þess sem beðið var um nánari upplýsingar um 

hvernig þær gjafir væru.  

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta. Fyrsti kaflinn fjallar um sumardaginn fyrsta út frá 

kenningum um hátíðir, leiki og gjafir. Í öðrum kafla er farið yfir hvers konar veisluföng 

voru notuð til að gera sér glaðan dag og í þriðja kafla eru sumargjafir fyrr og nú í 

aðalhlutverki.  

Helstu niðurstöður eru að aðrir dagar hafa tekið við hlutverki sumardagsins fyrsta 

og má þar helst nefna nýársdag og þjóðhátíðardaginn 17. júní. Sumardagurinn fyrsti 

skipar því ekki lengur þann sess sem hann gerði áður fyrr. Fólk vill samt sem áður 

gjarnan halda hann hátíðlegan og margir vilja viðhalda þeim sið að gefa sumargjafir. 

Sumardagurinn fyrsti er því enn hátíðisdagur en þó með breyttu sniði frá því sem áður 

var.  
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I. Inngangur 

 

Síðla hausts 2010 skrifaði ég stutta blaðagrein um jólin og hafði samband við 

Þjóðminjasafn Íslands til að fá upplýsingar um jólagjafir. Sá sem varð fyrir svörum sagði 

mér að jólagjafir væru tiltölulega nýtt fyrirbæri hérlendis en sumargjafir væru aftur á 

móti gamall íslenskur siður. Þegar fyrrum vinnufélagi minn benti mér á að skrifa 

lokaverkefni í þjóðfræði um sumargjafir ákvað ég að skoða málið og eftir nokkra 

umhugsun komst ég að þeirri niðurstöðu að skrifa um sumardaginn fyrsta með sérstaka 

áherslu á sumargjafir. 

Sumardagurinn fyrsti á sér langa sögu sem hátíðisdagur á Íslandi. Lengi vel var 

hann einn helsti hátíðisdagur ársins og hans er getið í fornum heimildum eins og komið 

verður inn á í kafla IV.1.
.
Í gegnum tíðina hefur verið haldið upp á sumardaginn fyrsta 

með margvíslegum hætti. Áður fyrr var það meðal annars gert með því að sækja messu, 

gera vel við sig í mat og drykk, gefa gjafir, fara út undir bert loft og fara í leiki.
1
 Nú til 

dags fagnar fjöldi fólks, háir sem lágir, sumardeginum fyrsta með því að taka þátt í 

hátíðahöldum um borg og bý og mörg börn fá sumargjafir. Oft er haldið upp á daginn 

með skrúðgöngum, íþróttakeppnum, tónlistaratriðum, leikjum, andlitsmálun og 

hoppukastölum.
2
 Það fer því vart fram hjá neinum þegar sumardagurinn fyrsti rennur upp 

í þriðju vikunni í apríl, jafnvel þótt oft sé þá kuldalegt um að litast og fátt sem minni á 

sumarið. Þá er sumardagurinn fyrsti almennur frídagur og jafnframt er hann einn af 

fánadögum íslenska lýðveldisins. Það merkir að hann sé einn af þeim tólf dögum sem 

skilgreindir eru sem hátíðisdagar íslensku þjóðarinnar og að þá daga skuli draga fána að 

húni við ýmsar opinberar byggingar.
3
 Sumardagurinn fyrsti hefur því fyrir löngu tryggt 

sér sess sem hátíðisdagur þótt mikilvægi hans hafi breyst í áranna rás. 

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða hvernig sumardagurinn fyrsti var haldinn 

hátíðlegur í kringum aldamótin nítjánhundruð og kanna sérstaklega hvernig fólk notaði 

mat, drykk og gjafir í því tilefni. Til að athuga hvort það hafi verið svæðismunur á því 

hvernig deginum var fagnað mun ég skoða svör fólks við spurningalistum 

þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns Íslands (hér eftir nefnd þjóðháttadeild) um sumardaginn 

fyrsta. Ég mun einnig skoða hvernig sumargjafir tíðkuðust á þessum tíma, sem og 

                                                 
1
 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 31. Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 219. 

2
 Sjá á vef Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is, síðast skoðað 15.03.11. 

3
 www.almanak.hi.is, síðast skoðað 08.03.11. 
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hvernig þeim er háttað í nútímanum. Þar sem sumardagurinn fyrsti er skilgreindur sem 

hátíðisdagur fer ég jafnframt yfir kenningar nokkurra fræðimanna um hátíðir, leiki og 

gjafir.  

Ritgerðin er byggð á margskonar heimildum en þó aðallega bókum, tímaritum, 

veraldarvefnum og upplýsingum úr spurningaskrám þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns 

Íslands. Ég byrjaði á að skoða bækur sem fjalla meðal annars um sumardaginn fyrsta en 

þar ber helst að nefna Íslenzka þjóðhætti (2010) eftir Jónas Jónasson og Sögu daganna 

(2007) eftir Árna Björnsson. Í Íslenzkum þjóðháttum er afar gagnlegt yfirlit yfir 

sumardaginn fyrsta en það er þó heldur stutt og takmarkast við eitt landsvæði. Í Sögu 

daganna er fjallað ítarlega um sumardaginn fyrsta, sögu hans og siði, auk þess sem 

sumargjöfum eru gerð góð skil en til að fá nánari upplýsingar kynnti ég mér nokkrar af 

þeim frumheimildum sem bókin byggir á. Því skoðaði ég spurningaskrár þjóðháttasafns 

og þá aðallega svör við Spurningaskrá 19: Sumardagurinn fyrsti sem send var út til 

heimildamanna árið 1960. Einnig skoðaði ég þau svör sem tengjast sumardeginum fyrsta 

í Spurningaskrá 31: Hátíðir og merkisdagar, sem send var út árið 1975, og 

Spurningaskrá 56: Lifnaðarhættir í þéttbýli V. Dagamunur og félagslíf, en hún er frá 

árinu 1983.
4
 Spurningalistinn við Spurningaskrá 19: Sumardagurinn fyrsti er ítarlegur en 

misjafnt er hversu vandlega fólk svarar spurningunum. Allmargir svara mjög 

nákvæmlega og telja til margt sem þeim finnst skipta máli en sumir svara aðeins 

stuttlega. Því hefði verið gott að fá tækifæri til að spyrja nánar út í margt sem þarna 

kemur fram, ekki síst vegna þess að minni fólks er misgott og það getur verið fljótt að 

fenna yfir liðna atburði. Svörin gefa samt sem áður góða mynd af því hvernig haldið var 

upp á sumardaginn fyrsta á síðustu árum nítjándu aldar og fyrstu áratugum þeirrar 

tuttugustu. Búið er að tölvusetja svör 174 heimildamanna þjóðháttadeildar en sjaldnast er 

getið hvaðan af landinu þau eru, sem ég tel nokkurn ókost því það torveldar flokkun 

svara eftir landshlutum. Í Árbók Hins íslenzka fornleifafélags (1970) hefur Árni 

Björnsson þjóðháttafræðingur hins vegar flokkað flest svörin eftir landshlutum og styðst 

ég við flokkun hans til að fá einhverja mynd af því hvort munur hafi verið á deginum 

eftir því hvar á landinu fólk bjó. Þá notaði ég gagnagrunninn www.timarit.is til að skoða 

hvar dagsins var getið í tímaritum og blöðum frá fyrri tíð.  

                                                 
4
 Spurningaskrána er hægt að skoða á vef Þjóðminjasafns Íslands: http//www.thjodminjasafn.is/minjar-og-

rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/spurningalistar/ 
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Svo ég fengi einhverja hugmynd um hvort fólk gefi sumargjafir á 21. öldinni 

gerði ég könnun á veraldarvefnum, nánar tiltekið á vefsíðunni www.barnaland.is, sem er 

vinsæl meðal mæðra ungra barna.
5
 Þar spurði ég hvort lesendur síðunnar gæfu 

sumargjafir og hægt var að velja á milli 1) gef sumargjafir og 2) gef ekki sumargjafir. 

Alls tóku 194 þátt í könnuninni og margir létu fylgja með nánari upplýsingar, svo sem 

hverjum þeir gæfu gjafir og hvers vegna.
6
 Það var mjög athyglisvert og segi ég nánar frá 

þeim niðurstöðum síðar í kafla IV.4. Vefkönnunin gefur til kynna hversu margir þekkja 

þennan sið og viðhalda honum en þó er mögulegt að þeir sem ekki gefa sumargjafir hafi 

ekki haft fyrir því að svara.  

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta. Í þeim fyrsta fer ég yfir hvernig hugtakið „hátíð“ er 

skilgreint á íslensku og í skyldum tungumálum og kynni helstu kenningar fræðimanna 

um hátíðir, leiki og gjafir. Í þeim næsta skoða ég hvar sumardagsins fyrsta er getið í 

fornum heimildum og fer yfir það hvernig fólk notaði mat, drykk og leiki til að gera 

daginn hátíðlegan. Í þriðja hluta ritgerðarinnar verður sjónum beint að sumargjöfum fyrr 

og nú til að fá samanburð á því hvernig sumargjafir hafa breyst í gegnum tíðina. Að 

síðustu kynni ég niðurstöður mínar.  

  

                                                 
5
 Sjá t.d. á vefnum www.alexa.com þar sem www.barnaland.is er í 24. sæti yfir vinsælustu vefsíður á 

Íslandi. Síðast skoðað 16.03.2011. Á www.barnaland.is má sjá að vefurinn hefur lengi verið einn vinsælasti 

vefur landsins og árið 2004 hlaut hann íslensku vefverðlaunin sem besti, íslenski afþreyingarvefurinn. 

Síðast skoðað 30.03.2011. 
6
 www.barnaland.is, könnun sett inn 14. febrúar 2011.  
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II. Kenningar  

 

Í þessum kafla mun ég skoða hvernig orðið „hátíð“ er útskýrt á íslensku og í skyldum 

tungumálum. Ég mun fara yfir kenningar þeirra fræðimanna sem ég styðst við í 

ritgerðinni og hvernig þær eiga við um sumardaginn fyrsta og sumargjafir. Fyrst fer ég 

yfir kenningar Arnolds van Gennep en í bók sinni Les Rites de Passage (e. The Rites of 

Passage) skoðar hann sérstaklega hátíðir og hvernig breytingar á lífi fólks og á árinu kalli 

á vígsluathafnir og breytingasiði. Næst fjalla ég um kenningar mannfræðingins Victors 

Turner en hann þróaði hugtakið um liminality sem á við um miðstig vígsluathafna eins og 

van Gennep skilgreinir þær en þá eru ýmsar reglur samfélagsins lagðar til hliðar og 

margvísleg hegðun leyfileg sem yfirleitt þykir annars ekki við hæfi. Því næst fer ég yfir 

kenningar Johans Huizinga, sem hefur rannsakað hvernig hátíðir og leikir hafa áhrif á líf 

fólks en hann skilgreinir leik sem andstöðu alvörunnar. Að því búnu skoða ég kenningar 

James G. Carrier um gjafir en hann hefur skrifað um jólagjafir sem vel má heimfæra upp 

á sumargjafir. Carrier bendir á að gjafir séu nátengdar hátíðum og tímamótum í lífi fólks. 

Kenningar hans ganga meðal annars út á að gjafir hafi dýpri merkingu en að vera 

ópersónulegur söluvarningur því þær tjái jafnframt tilfinnngar á milli fólks.  

 

 

II.1 Hátíð í íslensku og skyldum tungumálum 

 

Í nýlegri orðabók um íslenskt mál, Íslenskri orðabók (2002), segir að „hátíð“ sé: 

 

vegleg samkoma, oft í tilefni tímatalstengdra, trúarlegra eða þjóðmenningarlegra atburða 

> þjóðhátíð / afmælishátíð • ánægjustund > þetta var mér mikil hátíð / Gleðilega hátíð! 

þ.e. jól, páska o.s.frv. ...e-ð er hátíð hjá e-u (hinu) þ.e. ólíkt betra, miklu skárra en hitt.
7
 

 

Á sama stað kemur fram að það að halda „hátíðlegt“ sé að gera sér dagamun í mat, 

drykk, með e-s konar dagskrá í tilefni e-s.
8
 Íslensk orðsifjabók (1989) lýsir orðinu „hátíð“ 

sem stuttu tímabili fagnaðar eða helgi, þjóðhátíð, kirkjuhátíð, veglegri samkomu, 

samanber højtid á dönsku og högtid á sænsku og að líklega sé um að ræða þýðingalán úr 

                                                 
7
 Mörður Árnason, Íslensk orðabók, bls. 550. 

8
 Mörður Árnason, Íslensk orðabók, bls. 550. 
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mlþ. hochtîd sem er kirkjulegt hátíðahald eða brúðkaup, nhþ. hochzeit.
9
 Danska 

orðabókin Politikens Nudansk Ordbog (2005) skýrir orðið „højtid“ sem „et tidsrum på en 

el. flere dage hvor man med ceremonier m.m. markerer en religiøs begivinhed“.
10

 Í þýsku 

orðabókinni Duden Deutsches Universalwörterbuch A-Z (1996) er orðið „hochzeit“ skýrt 

sem „hohes kirchliches od. weltliches Fest“ og þess getið að það sé oft notað um 

brúðkaup en það merki einnig feiern, sem þýðir að halda upp á eitthvað eða fagna 

einhverju.
11

 Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi (1991) skýrir orðið „festival“ 

sem hátíð, hátíðisdag, skemmtun eða hátíðahöld. Það leiðir að öðru orði, „feast“ sem er 

útskýrt sem veisla, veislumáltíð, kræsingar, helgi, helgihátíð, trúarhátíð og að gera sér 

glaðan dag í mat og drykk.
12

 

Af ofangreindu að dæma er greinilegt að hátíð er oft nátengd kirkjulegum 

athöfnum en fyrr á öldum var einmitt kirkjuleg tilskipun að fara til messu á sumardaginn 

fyrsta. Það var síðan lagt af með annarri tilskipun þann 29. maí 1744.
13

 Dagurinn hefur 

því greinilega verið tengdur kirkjunni og trúarlífi og er enn því það er messað í kirkjum 

víða um landið á sumardaginn fyrsta, oft í samstarfi við skátafélög
 14

 

Eins og síðar verður vikið að er sumardagurinn fyrsti þó fyrst og fremst 

árstíðatengd hátíð því hann markaði upphaf sumarmisseris og af því tilefni var honum 

fagnað.
15

 Það á þess vegna vel við að skilgreina sumardaginn fyrsta sem hátíð því hann 

markar tímamót sem gera tímann öðruvísi og lyftir honum upp yfir hversdagsleikann, þar 

sem tækifærið er notað til að gera sér dagamun með góðum mat, samkomum, 

skemmtunum, leikjum og gjöfum.  

 

 

II.2 Arnold van Gennep  

 

Í bók sinni Les Rites de Passage (1909) (e. The Rites of Passage) skoðar franski 

fræðimaðurinn Arnold van Gennep (1873-1957) tengsl hátíða og vígsluathafna við líf 

                                                 
9
 Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók, bls. 310.  

10
 Becker-Christiansen, Politikens Nudansk Ordbog, bls. 510. 

11
 Drosdowski, Duden Deutsches Universal Wörterbuch A-Z, bls 727. 

12
 Sörenson, Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi, bls. 362. 

13
 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 219. 

14
 Það samstarf kemur til vegna þess að á síðustu öld varð sumardagurinn fyrsti fastur hátíðisdagur 

skátahreyfingarinnar. Dagurinn hefur einnig verið fermingarmessudagur í mörgum sóknum landsins um 

árabil, sjá á heimasíðu þjóðkirkjunnar, www.kirkjan.is. 
15

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 32.  
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fólks. Hann telur að fólk gangi í gegnum ýmsar breytingar á lífsleiðinni og að í þeim 

breytingum felist oft færsla á milli laga innan hópa samfélagsins. Van Gennep segir að 

við þessa færslu gangi einstaklingurinn í gegnum þrjú stig: aðskilnað (e. seperation), 

umbreytingu eða millibilsástand (e. transition) og loks innlimun (e. incorporation).
16

 Við 

aðskilnað kveður einstaklingurinn þann hóp sem hann hefur tilheyrt, til dæmis þegar 

hann kveður jarðlífið og færist yfir á annað stig. Einstaklingur í millibilsástandi getur 

sem dæmi verið frumbyrja því hún er hvorki kona einsömul né orðin móðir. Við 

innlimun er einstaklingurinn tekinn inn í næsta hóp en það gæti verið þegar frumbyrja er 

orðin móðir. Samkvæmt skilgreiningu van Gennep fellur sumardagurinn fyrsti undir 

umbreytingatíma eða millibilsástand því dagurinn er á milli tveggja heima. Hann táknar 

endalok vetrar og upphaf sumars og af því tilefni er haldin hátíð. Á 

umbreytingatímabilinu hagar fólk sér oft öðruvísi en vanalega og má í því sambandi 

nefna að á sumardaginn fyrsta brá fullorðið fólk sér á leik með börnum, drakk áfengi á 

morgnana og fór í heimsóknir á næstu bæi, sem það gerði alla jafna ekki.
17

 Það eru þó 

ekki aðeins tímamótin sjálf og hátíðin sem gerir tímann öðruvísi heldur skiptir 

undirbúningurinn og aðdragandinn líka máli. Undirbúningur sumardagsins fyrsta gat 

hafist með löngum fyrirvara, eða strax að hausti þegar kjöt af haustslátruninni var tekið 

til hliðar og geymt yfir veturinn eða þegar hafist var handa við að búa til sumargjafir.  

 

 

II.3 Victor Turner  

 

Victor Turner (1920-1983) var breskur mannfræðingur sem tók við keflinu af van 

Gennep því hann hélt áfram að skoða það sem gerist á miðstigi breytingasiðanna, þ.e. 

umbreytinguna (e. transition) og kallaði það liminality í þeirri merkingu að það væri 

jaðartímabil þar sem ýmsar reglur samfélagsins væru settar til hliðar og margvísleg 

hegðun samþykkt sem að öllu jöfnu þætti ekki við hæfi. Hann segir að þegar manneskjur, 

sem hann kallar liminal persone séu staddar í þessu jaðartímabili séu þær hvorki hér né 

þar heldur einhvers staðar þar á milli og hagi sér samkvæmt því. Turner segir líka að það 

verði til jöfnuður á meðal fólks á jaðartímabili og það tjái sig öðruvísi en vanalega.
18

 

Þetta á vel við um sumardaginn fyrsta þar sem fólk óskaði hvert öðru gleðilegs sumars, 

                                                 
16

 Van Gennep, The Rites of Passage, bls. 10-11. 
17

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 36-39. 
18

 Turner, Liminality and Communitas, 89-90. 
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óháð stétt eða stöðu, fólk lagði vinnuna til hliðar ef það hafði tök á og fór jafnvel í leiki. 

Stúlkur gáfu piltum sem þeim leist vel á sumargjafir, og öfugt, og gátu þannig tjáð hug 

sinn, sem annars þótti varla viðeigandi, auk þess sem þekkt var að karlar fengju sér í 

staupinu í tilefni dagsins en slíkt þótti eflaust ekki við hæfi á venjulegum fimmtudegi.
19

 

Þar sem jaðartímabilið er mitt á milli tveggja heima er talið að það geti skapað 

hættuástand þar sem fólk sé óvarið gegn ýmsum vættum og annarri óáran. Á 

sumardaginn fyrsta myndaðist slíkt hættuástand þegar fólk svaraði í sumartunglið en þá 

gat spurningin leitt til óhappa, sambandsslita eða jafnvel dauða viðkomandi á næstu 

mánuðum.
20

  

 

 

II.4 Johan Huizinga 

 

Johan Huizinga (1872-1945) var hollenskur menningarsagnfræðingur sem skrifaði 

bókina Homo Ludens (1938) en í henni fjallar hann um hlutverk leikja og hátíða í 

mannlegu samfélagi og gerir grein fyrir því hvernig það sé fólki eðlilegt að bregða á leik. 

Í bók sinni segir Huizinga að hátíðir og leikir séu mjög nátengd hvert öðru. Hann setur 

fram nokkur atriði sem hann telur einkenna leiki. Þau eru að leikur sé ónauðsynlegur 

verknaður, hann sé leikinn af fúsum og frjálsum vilja, leikur sé ekki hið almenna eða 

eiginlega líf heldur takmarkist hann við stund og stað, skapi reglu, búi yfir ákveðnu 

siðgæði og sé spennandi og veiti gleði.
21

 Huizinga segir að leikurinn sé leikinn í 

frístundum þegar tími gefist til frá nauðsynlegum störfum en að enginn verði 

nauðsynlega að leika sér heldur leiki fólk vegna þess að það hafi gaman af því. Hann 

bendir á að margt í leiknum sé gert í „þykjustunni“ þótt leikurinn sé samt hluti af lífinu. 

Þeir sem taka þátt í leik leiki ákveðið hlutverk á ýmsan hátt, innan leiksins gildi sérstakar 

reglur og á meðan leikurinn standi yfir sé hið ytra líf ekki til, en um leið og leikurinn sé 

truflaður eða honum hætt verði þátttakendur aftur þeir sjálfir. Hann segir einnig að 

leikurinn fari fram í ákveðnu rými og taki ákveðinn tíma sem er annaðhvort sá tími sem 

leikendur hafa til að leika sér eða að samkvæmt reglum leiksins ljúki honum með 

ákveðjun hætti.
22

 Í kringum aldamótin 1900 var sumardagurinn fyrsti dagur þar sem 

                                                 
19

 Sjá t.d. Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 39-41. 
20

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 40.  
21

 Huizinga, Homo Ludens: Om kulturens oprindelse i leg, bls. 15-19.  
22

 Huizinga, Homo Ludens: Om kulterens oprindelse i leg, bls. 17-18. 
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tækifærið var notað til að brjóta upp hversdaginn og vinnuhörkuna sem einkenndi flesta 

daga ársins. Þannig var einkennandi fyrir daginn að börn og jafnvel fullorðnir brugðu á 

leik, þar sem reglur samfélagsins voru lagðar til hliðar og nýjar skapaðar.  

 

 

II.5 James G. Carrier  

 

Eitt af því sem gerir hátíð að hátíð er til dæmis að gefa öðrum gjafir. Þannig eru gjafir 

nátengdar tímamótum á borð við afmæli, jól, skírn, fermingu, útskrift og brúðkaup. 

Bandaríski fræðimaðurinn James  G. Carrier (1955) hefur rannsakað hefðir og siði í 

kringum gjafir. Carrier telur gjafir vera tvíþættar. Annars vegar séu þær ópersónulegur 

söluvarningur sem fólk kaupir í verslunum en hins vegar breyti þær um hlutverk þegar 

þeim er pakkað inn og við það breytist þær í hluti með tilfinningalegt gildi. Þannig setji 

gefandinn sitt persónulega mark á pakkann, sem verður hlaðinn tilfinningum. Hann vill 

meina að um leið og hlutir verði að gjöfum standi þeir fyrir tilfinningar eins og 

væntumþykju og/eða umhyggju. Carrier segir gjafir þannig vera tæki til að láta í ljós 

tilfinningar á milli fólks sem á í persónulegu sambandi og sem er oftast innan sömu 

fjölskyldu. Carrier skoðaði hver gæfi hverjum gjafir og fann út að í meira en níutíu 

prósentum tilfella kaupir fólk gjafir handa nánustu ættingjum sínum, svo sem börnum 

sínum, foreldrum eða tengdabörnum. Hann komst einnig að því að þegar keypt var gjöf 

fyrir einhvern nákominn skipti verðimiðinn ekki miklu máli.
23

  

Í þessu sambandi er áhugavert að skoða hvernig sumargjafir passa inn í 

skilgreiningu Carriers á gjöfum. Þær tengjast ekki tímamótum í persónulegu lífi fólks 

heldur árstíðaskiptum, þegar vetur breytist í sumar. Áður fyrr voru sumargjafir oft 

heimatilbúnar og þannig setti gefandinn sinn persónulega svip á gjöfina og líklegt er að 

hún hafi komið þiggjanda að góðum notum, enda voru sumargjafir oft nýtilegir hlutir á 

borð við rósavettlinga eða vasahnífa.
24

  

 

 

  

                                                 
23

 Carrier, The Rituals of Christmas Giving, bls. 55-60. 
24

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 37-38. 
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III. Sumardagurinn fyrsti 

 

Í þessum kafla mun ég skoðu sögu sumardagsins fyrsta með áherslu á tímabilið í kringum 

aldamótin 1900. Ég mun byrja á að fara stuttlega yfir hvar dagsins er getið í fornum 

heimildum, en hans getið í heimildum allt frá 12. öld.
25

 Farið verður yfir tímatal að fornu 

og nýju því sumardagurinn fyrsti færðist til á dagatalinu þegar nýtt tímatal var tekið í 

notkun hér á landi árið 1700.
26

 Þá skoða ég hvort og hvernig fólk gerði sér glaðan dag á 

þessum tímamótum og hvaða hefðir og siðir voru aðallega í hávegum höfð.  

 

 

III.1 Sumardagurinn fyrsti í fornum heimildum 

 

Gera má ráð fyrir að sumardagurinn fyrsti eigi sér langa sögu hér á landi því hans er getið 

í mörgum fornum heimildum. Má þar meðal annars nefna Grágás, lagasafn Íslendinga 

frá því á þjóðveldisöld
27

 (1992), en þar segir: 

 

MISSERISTAL: Hinn fimmti dagur viku skal vera fyrstur í sumri. Þaðan skal telja þrjá 

mánuði þriggja tiga nátta og nætur fjórar til miðsumars. En frá miðju sumri skal þrjá 

mánuði þriggja tiga nátta til vetrar. Laugardagur skal fyrstur vera í vetri, en þaðan frá 

skulu vera sex mánuðir þriggja tiga nátta til sumars ...
28

 

 

Í Grágás er sumardagurinn fyrsti nefndur á fleiri stöðum og þá sem viðmiðunardagur í 

sambandi við lög.
29

 Í Grágás og annarri lagabók sem er frá árinu 1281, Jónsbók,
30

 er 

dagurinn ýmist nefndur sumardagur eða sumardagurinn fyrsti.
31

 Heiti dagsins kemur fyrir 

í Kjalnesingasögu, Jökuls þætti Búasonar, þar sem segir frá samskiptum Búa og Fríðar 

og segir: „Liðu þessir dagar til sumars og sumars dags hinn fyrsta.“
32

 

                                                 
25

 Sjá t.d. Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 32.  
26

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 31.  
27

 Um er að ræða tímabilið 930-1262 í sögu Íslendinga en þá var stjórnskipulagið þannig að samfélag fólks 

var undir forystu (ættar) höfðingja sem bjó við ákveðið form lýðræðis og útkljáði mál sín á þingum, sjá 

Mörður Árnason, Íslensk orðabók, bls. 1817. 
28

 „Kristinna laga þáttur“ í Grágás, bls. 35.  
29

 „Landabrigðisþáttur“ í Grágás, bls. 303-306. 
30

 Jónsbók, bls. 128. 
31

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 32. 
32

 Íslendingasögur: Kjalnesingasaga, Jökuls þáttur Búason, bls. 1453. 
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Samkvæmt Árna Björnssyni kemur heiti dagsins einnig fyrir í fornaldarsögum, 

riddarasögum, annálum og dagsetningum fornbréfa.
33

 Þá er líklegt að Snorri Sturluson 

hafi þekkt sumardaginn fyrsta því í Gylfaginningu í Snorra-Eddu er sagt frá borgarsmiði 

nokkrum sem á að reisa vegg í kringum Ásgarð og hann á að ljúka smíðinni fyrir „hinn 

fyrsta dag sumars“.
34

 Í Skáldskaparmálum Snorra Eddu kemur síðan fram að vor sé frá 

fardægri til fardaga en þaðan sumar til jafndægris á hausti.
35

 Þar segir jafnframt að fyrsti 

mánuður sumars sé kallaður „gauksmánuður“ og „sáðtíð“
36

 en þó er óvíst að svo snemma 

árs hafi verið byrjað að sá, enda veður víða válynd í aprílmánuði. Þessi mánaðarheiti 

gætu verið til kominn vegna erlendra áhrifa því það vorar fyrr í helstu nágrannalöndum 

okkar og þar hefst sáðtími fyrr en hérlendis. Þó ber þess að gæta að veðurfar á þessum 

tíma hefur ef til vill verið frábrugðið því veðri sem við þekkjum í dag. 

Þá er talað um daginn í Færeyinga-sögu í Flateyjarbók frá því á 14. öld en þar 

segir: „Líður nú vetur og kemur sumarmáladagurinn hinn fyrsti“.
37

 Því má slá föstu að 

um sé að ræða sumardaginn fyrsta, enda heiti daganna nær eins. Dagsins er jafnframt 

getið í fornum rímtölum, en það eru kver eða blöð með tímatalsreglum sem eru 

undanfarin dagatals.
38

 Árið 1576 var elsta rímtalið prentað hér á landi og var rímtal þetta 

sett saman í bænabók á Hólum af Guðbrandi biskupi Þorlákssyni. Þar eru notaðar tvær 

aðferðir við að finna sumarbyrjun og er annarri þeirra lýst svo:  

 

Sá fimmtudagur sem næstur er fyrir Magnúsarmessu á vori, hann er altíð sumardagurinn 

fyrsti.
39

 

 

Hin aðferðin, samkvæmt rímtalinu, er sú að telja tvo fimmtudaga frá boðunardegi Maríu 

og sá þriðji sé jafnan sumardagurinn fyrsti.
40

  

Að ofangreindu að dæma virðist sumardagurinn fyrsti hafa verið vel þekktur hér á 

landi á 12. öld og jafnvel fyrr. Sennilegt er að hann hafi snemma markað sér sess sem 

sérstakur tímamótadagur þar sem ein árstíð tekur við annarri. Þótt ekki sé minnst 

sérstaklega á hátíðahöld eða annað tilhald í tilefni dagsins í þessum heimildum er ekki 

                                                 
33

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 32. 
34

 Snorra Edda: Gylfaginning, bls. 55. 
35

 Snorra-Edda: Skáldskaparmál, bls. 218. 
36

 Snorra-Edda: Skáldskaparmál, bls. 218. 
37

 Færeyinga-saga, bls. 27. 
38

 Mörður Árnason, Íslensk orðabók, bls. 1199.  
39

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls 33. 
40

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls 33. 
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ólíklegt að fólk hafi gert sér einhvern dagamun, svo sem í mat og drykk en nánar verður 

farið inn á það síðar í ritgerðinni.  

 

 

III.2 Tímatal og dagsetingar 

 

Þar sem sumardagurinn fyrsti var lengi einn mesti hátíðisdagur hér á landi, eins og fram 

kemur í inngangskaflanum, þá er mikilvægt að skoða nákvæmlega hvenær ársins 

dagurinn er. Í kafla III.1 er meðal annars farið yfir það hvaða aðferðir voru notaðar til að 

finna út sumarbyrjun fyrr á tíð og hvar dagsins er getið í fornum rímtölum, sem voru 

dagatöl þess tíma. Nú á dögum er sumardagurinn fyrsti ætíð í þriðju viku apríl, eins og 

lesa má í Íslenskri orðabók en þar segir: 

 

sumardagurinn fyrsti fyrsti fimmtudagur eftir 18. apríl (á rímspillisári eftir 17. apríl), 

fyrsti dagur hörpu, (nú) almennur frídagur með skemmtanahaldi, einkum fyrir börn.
41

  

 

Í Sögu daganna kemur einnig fram að sumardagurinn fyrsti sé á fimmtudegi frá 

19. til 25. apríl en að í gamla stíl hafi hann verið fyrr eða á tímabilinu 9. til 15. apríl.
42

 

Samkvæmt gamla stíl var útreikningur tímans frábrugðin því sem gerist nú til dags vegna 

þess að vikan var helsta tímaeiningin í tímatalinu. Vegna vikureikningsins var 

sumardagurinn fyrsti ekki á tilteknum mánaðardegi, heldur á fimmtudegi. Árinu var skipt 

upp í tvö misseri, sumar- og vetur, og sumardagurinn fyrsti markaði upphaf 

sumarmisseris. Þar sem svo virðist sem áramót hafi ekki verið í þeim skilningi sem við 

þekkjum í dag fóru misserisskiptin fram við upphaf sumars og vetrar.
43

 Segja má að 

sumardagurinn fyrsti hafi á þessum tíma gegnt sama, eða svipuðu, hlutverki og 

nýársdagur gerir nú til dags. Hann markaði upphaf nýs tímabils en ekki að veðrið tæki 

                                                 
41

 Mörður Árnason, Íslensk orðabók, bls. 1515. 
42

 Með gamla stíl er átt við júlíanska tímatalið sem Júlíus Sesar innleiddi í Rómarveldi árið 46 f.Kr. en 

samkvæmt því var meðallengd ársins 365,25 dagar. Það gilti víðast hvar í Evrópu fram á seinni hluta 

sextándu aldar en á Íslandi og í norðanverðri álfunni fram til ársins 1700. Þá var það tímatal afnumið hér á 

landi og við tók gregoríanska tímatalið sem kennt er við Gergoríus páfa, annað hvort þann fyrsta eða þann 

þrettánda. Gregoríanska tímatalið var víðast innleitt árið 1582 og samkvæmt því er meðallengd ársins 

365,2425 dagar. Gregoríanska tímatalið hefur jafnan verið kallað „nýi stíll“ og það er enn í gildi. Sjá 

Mörður Árnason, Íslensk orðabók, bls. 738, og Árni Björnsson, Saga daganna, bls.15-17. 
43

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 15. 
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skyndilega snöggum breytingum til batnaðar eða að vetrarhörkur vikju fyrir sumarblíðu. 

Hann var merki um að sumarmisseri væri hafið.
44

  

 

 

III.3 Hátíð í bæ 

 

Heimildir benda til þess að sumardagurinn fyrsti hafi skipað stóran sess í lífi fólks á 

nítjándu öld og fram eftir þeirri tuttugustu. Undirbúningur veisluhalda til að fagna 

deginum gat hafist með löngum fyrirvara, eða strax að hausti þegar kjöt af 

haustslátruninni var tekið til hliðar og geymt fram til sumardagsins fyrsta.
45

 En fólk hélt 

ekki einungis veislur til að fagna þessum tímamótum heldur voru einnig gefnar gjafir. 

Byrjað var að huga að sumargjöfum tímanlega því þær voru oftar en ekki heimatilbúnar 

en farið verður betur yfir það í kafla IV.1. Í bændasamfélaginu var yfirleitt mikið unnið 

og fátt um frí og því hafa hátíðisdagar eins og sumardagurinn fyrsti verið mikilvæg 

tilbreyting og upphafið tímann. Það má til að mynda lesa úr svari eins heimildamanns 

þjóðháttadeildar sem segir: 

 

Allar stórhátíðir, þar með talinn sumardagurinn fyrsti, skáru sig svo eftirminnilega úr frá 

öðrum dögum, einmitt í sambandi við siðvenjur með matarskammt þar sem allir fengu 

hver fyrir sig, afmælt sitt.
46

 

 

Þetta kemur líka mjög skýrt fram í grein í tímaritinu Norðri frá árinu 1860 en þar segir: 

 

er þó enginn dagur á árinu, sem vjer íslendingar, mjer liggur við að segja, ungir og 

gamlir, elskum eins mikið og sumardaginn fyrsta .... Útlendar þjóðir gefa jólagjafir og 

nýársgjafir, afmælisgjafir og brúðkaupsgjafir, en vjer gefum sumargjafir og þetta sýnir 

meðal annars, hve mikil hátíð þessi dagur er oss.
47

 

 

Höfundur segir jafnframt að það sé enginn tími hér á landi sem menn fagni eins almennt 

og sumarbyrjuninni því:  

 

                                                 
44

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 32.  
45

 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 3321, kvk. f. 1892. 
46

 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 3316, kvk. f. 1899. 
47

 Norðri, Sumardagurinn fyrsti, bls. 25. 
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þá vona menn eptir sunnanvindum og sólskini, og skipakomum og fregnum útlendum; þá 

koma aðflutningar til að bæta mönnum í búi, kýrnar græða sig og ærnar bera ...
48

  

 

Hann tekur fram að þetta gerist þó ekki í einu vetfangi með sjálfri sumarbyrjuninni en 

misserisskiptin geri þó náttúruna alla „blíðlegri og brosandi og vjer hrindum 

vetrarmókinu úr huga vorum.“
49

 Þótt höfundur dragi heldur rómantíska mynd upp af 

sumardeginum fyrsta má ljóst vera að dagurinn hafi markað sérstök tímamót í lífi allra og 

það hafi ekki aðeins verið náttúran sem vaknaði til lífsins eftir veturinn heldur einnig 

fólkið og jafnvel samfélagið allt. Þetta rímar við frásögn margra heimildamanna 

þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins, eins og þessi dæmi sýna:  

 

Börnin léku sér og jafnvel fullorðna fólkið líka. Það var eins og allir yrðu ungir, losnuðu 

einhvern veginn úr álögum. Mér er svo minnisstætt frá því ég var lítill krakki, að mér 

fannst eins og verið væri að losna úr álögum. Kuldinn og myrkrið á veturna var svo 

skelfilegt.
50

 

 

Sumardagurinn fyrsti var og er einn af mestu tyllidögum íslensku þjóðarinnar. Eftir 

langan og oft strangan vetur vakti hann vonir í brjóstum manna, vonir um bjarta og hlýja 

daga, blóm og gróður.
51

 

 

Fólk gladdist í anda yfir því að vetrartíminn með öllum sínum þrengingum fyrir menn og 

málleysingja væri liðinn, þótt jörð væri stundum ennþá hulin fönn og klaka voru menn 

vonandi og eiginlega vissir um að sumartíð og nægtabúr gróandi jarðar væri á næsta leiti, 

og þar var fólgin undirstaða að fjárhagslegri afkomu heimilanna.
52

 

 

Allir voru farnir að þrá ljósið og ylinn eftir langa, kalda og dimma vetur. En svo kom það 

líka fyrir að biðin varð löng eftir sumri, þótt sumarið væri komið eftir tímatölu, en allir 

lifðu þó í voninni um það að sumarið væri þá og þegar á næsta leiti.
53

 

 

Sumardagurinn fyrsti hefur löngum verið mesta fagnaðarhátíð ársins meðal íslensks 

sveitafólks. Þar sem aftur á móti má telja jólin helgustu hátíð ársins, er það birtan sem 

þar ræður mestu ... Og eftir því sem birtan jókst var fögnuðurinn meiri ...
54
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 Norðri, Sumardagurinn fyrsti, bls. 25. 
49

 Norðri, Sumardagurinn fyrsti, bls. 25-26. 
50

 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 8360, kk. f. 1896. 
51

 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 1656, kk. f. 1895. 
52

 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 1729, kk. f. 1895. 
53

 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 1605, kk. f. 1896. 
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Einn heimildamaður þjóðháttadeildar, sem telur daginn meiri hátíð en jólin, 

útskýrir vel hvers vegna hann sé þeirrar skoðunar þegar hann segir: „Sumardagurinn 

fyrsti hafði dagsbirtuna fram yfir jólin og sumartímann framundan.“
55

 

Frásagnirnar hér að framan lýsa því vel hvað fólk var óþreyjufullt eftir birtu eftir 

myrkur vetrarins. Með árstíðaskiptunum gat það líka loksins farið að vera meira undir 

beru lofti. Þannig kveikti sumardagurinn fyrsti von um bjartari daga og hafði jafnvel 

jákvæð áhrif á geðslag fólks. Athyglisvert er að fólki fannst það hneppt í fjötra yfir 

vetrartímann en sumardagurinn fyrsti leysti það úr þeim böndum. Þær sýna einnig að upp 

frá þessum tímapunkti gat veðurfarið haft veruleg áhrif á fjárhag heimilanna, bæði á 

jákvæðan og neikvæðan hátt, allt eftir því hvernig hvernig tíðin var.  

Þá er sumardagurinn fyrsti nefndur sérstaklega sem hátíðisdagur í fyrsta 

þjóðsagnasafni Íslendinga, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri (1852), sem Jón Árnason 

(1819-1888) tók saman. Þar segir, eins og í fleiri heimildum, að sumardagurinn fyrsti hafi 

lengi verið talinn með hátíðum hér á landi og að messað hafi verið þann dag „þangað til 

tilskipunin 29. maí 1744 afskipaði þá alla messugjörð eins og fyrsta vetrardag.“
56

 

Samkvæmt Jóni var sumardagurinn fyrsti mikill tyllidagur þótt ekki væri messað og hann 

tekur sérstaklega fram að húsbændur hafi gefið hjúum sínum ríflega að borða þann dag. 

Jón segir ennfremur:  

 

... eins tíðkast það enn víða að þeir gefa öllum heimamönnum gjafir og heimamenn 

einnig oft hver öðrum og jafnvel húsbændunum aftur. Það heita „sumargjafir“.
57

  

 

Jónas Jónasson frá Hrafnagili tekur í sama streng í bók sinni, Íslenzkir þjóðhættir, og 

minnist sérstaklega á að þar sem Ísland sé harðbýlt land sé það hverjum manni kært 

áhugamál að sumarið komi sem fyrst.
58

  

Þótt Jón Árnason og Jónas Jónason tali báðir um að ekki hafi verið messað í 

tilefni dagsins eftir árið 1744 er ýmislegt sem bendir til ekki hafi verið farið nákvæmlega 

eftir þeirri tilskipun eða hún túlkuð nokkuð frjálslega. Þannig lýsir t.d. Jón Jónsson 

sumardeginum fyrsta í tímaritsgrein árið 1897: 
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 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 1615, kvk. f. 1895. 
55

 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 1607, kk. f. 1890. 
56

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, bls. 554. 
57

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, bls. 554. 
58

 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 219. 
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Sumardagurinn fyrsti ... er hafður í miklum hávegum. Á sumum stöðum er haldin 

guðsþjónusta og Guði þakkað fyrir, að hann hjelt hlífiskildi yfir mönnum um veturinn. 

Hver sá, sem á nokkurn hlut til í eigu sinni, sýnir af sjer rausn þann dag og lætur af hendi 

rakna eina sokka, lín í skautafald, traf eða eitthvað þess háttar.
59

 

 

Þarna bendir ekkert til þess að ekki megi messa í tilefni sumardagsins fyrsta, heldur þvert 

á móti að það sé sums staðar gert. Vera má að fyrstu árin eftir að ofannefnd tilskipun var 

sett á hafi messuhald víða lagst niður en smám saman komist á aftur, því eins og kemur 

fram í inngangskaflanum er messað víða um land nú til dags í tilefni sumardagsins fyrsta.  

Hvað frí varðar þá var dagurinn líklega almennur frídagur um land allt en Jónas 

Jónasson tekur sérstaklega fram að það hafi verið venja, a.m.k. norðanlands, að fólk ætti 

frí þennan dag og þá hafi tíminn gjarnan verið notaður til lesturs.
60

 Sunnanlands fengu að 

minnsta kosti námsmenn við lærða skólann í Reykjavík frí síðari hluta dagsins en það var 

auglýst sérstaklega í tímaritinu Þjóðólfur árið 1877.
61

 Í sveitum landsins þurfti að sinna 

búpeningi þennan dag líkt og aðra daga en þar fyrir utan virðist sem fólk hafi reynt að 

lágmarka vinnu. Einn heimildamaður þjóðháttadeildar lýsir því þannig að allir hafi átt frí 

meðan vinnumenn sinntu skepnunum og stúlkur mjólkuðu
62

 og annar segir að störfum 

hafi verið háttað sem á helgidögum.
63

 Athyglisvert er að annar heimildamaður sem tekur 

sérstaklega fram að hann hafi ekki neitt markvert um daginn að segja nefnir að dagurinn 

hafi verið almennur frídagur frá öllum störfum nema þeim sem óhjákvæmileg voru, svo 

sem skepnuhirðingar og matseld.
64

 Þetta bendir til að jafnvel þótt ekki hafi verið haldið 

sérstaklega upp á daginn hafi hann samt verið frídagur. 

Af framangreindum heimildum má ráða að sumardagurinn fyrsti hafi verið 

hátíðisdagur í hugum fólks og flestir fengið frí. Sums staðar var farið í messu í tilefni 

dagsins og á mörgum bæjum var lesinn húslestur en hann virðist samt ekki hafa verið 

kirkjuleg hátíð. Þótt dagurinn væri aðeins til merkis um að sumarmisseri tæki við af 

vetrarmisseri bar hann með sér vissuna um að vetrarmyrkrið viki fyrir birtu sumarsins.  
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 Jón Jónsson, Fornbrjef frá Íslandi, bls. 192.  
60

 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 219. 
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 Þjóðólfur, Auglýsing um reglugjörð fyrir hinn lærða skóla í Reykjavík, bls. 98-99. 
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 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 1616, kk. f. 1885. 
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 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 1676, kk. f. 1898. 
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III.4 „Hangiket, magálar, sperðlar,
 
pottbrauð, flot, smér og önnur 

gæði“ 

 

Veisluföng hafa löngum verið notuð til að lyfta sér upp yfir hversdagsleikann og til að 

halda hátíð, eins og minnst hefur verið á hér að framan. Á sumardaginn fyrsta reyndu 

allir sem vettlingi gátu valdið að gera vel við sig í mat og drykk, eins og lesa má í kafla I. 

En hver var tilgangurinn með því að borða og drekka til að fagna? Það má vera vegna 

þess að fólk hafði lifað af langan og strangan vetur og loksins var komið að sumrinu og 

þá var ærin ástæða til þess að fagna því að vera enn á lífi. Framundan voru þeir mánuðir 

þar sem dregin var björg í bú og því vissa fyrir að meiri matur væri á leiðinni.  

Veitingar voru auðvitað mismunandi eftir heimilum og efnahag en ljóst er úr 

heimildum að jafnvel efnalitlar fjölskyldur gerðu sér glaðan dag með einhverju góðgæti. 

Einn heimildamaður þjóðháttadeildar segir svo frá því: „Varla var svo fátækt heimili, að 

ekki reyndu húsbændur að eiga eitthvert góðgæti frá haustinu, til dæmis hangikjöt.“
65

 Af 

þessu má draga þá ályktun að þrátt fyrir bágan efnahag var að minnsta kosti reynt að 

bjóða upp á betri mat í tilefni dagsins, þótt fátt annað væri gert til hátíðabrigða. Misjafnt 

var þó hvenær dagsins fólk naut veitinganna. Á sumum bæjum var fólki færður matur í 

rúmið strax að morgni dags en algengast var þó að drykkur og meðlæti væri gefið eftir 

gegningar
66

 fyrir hádegi en aðalmáltíðin var um þrjúleytið á daginn.
67

 Þó að veitingar 

væru af ýmsum toga er hangikjöt
68

 sá matur sem virðist hafa verið á borðum flestra 

landsmanna á sumardaginn fyrsta en þar mátti einnig finna lundabagga og magála
69

 og að 

auki blóðmör,
 
bringukolla, hákarl kæfu, rikling og rafabelti og ýmislegt fleira góðgæti 

sem fólk hafði ósjaldan geymt frá liðnu hausti.
70
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 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 1661, kk. f. 1883. 
66

 Gegningar eru skepnuhirðing og fóðrun að vetrarlagi, sjá Mörður Árnason, Íslensk orðabók, bls. 438. 
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 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 36. 
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Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 292. 
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heilu lagi. Magálar þóttu hátíðamatur og voru iðulega bornir fram á jólum og jafnvel hafðir til gjafa, sjá 

Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 98-99. 
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 Bringukollar eru bringustykki af sauðfé. Þeir voru reyktir eða súrsaðir og þóttu hátíðamatur. Voru 

iðulega geymdir til jóla. Rafabelti eru fitulög á kviði og baki lúðu, hnakkabelti og kviðbelti. Þóttu sælgæti 

og voru m.a. höfð sem viðbit. Riklingur eru lengjur af t.d. lúðu sem eru ætlaðar til herðingar, sjá 

Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, bls. 98, 176-177.  
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Í Íslenzkum þjóðháttum er fjallað lítillega um veitingar á þessum tímamótum en 

þar segir: „var skammtað ríflega af öllu því bezta, er búið átti til, hangiket, magálar, 

sperðlar,
 
pottbrauð, flot, smér og önnur gæði.“

71
 Í Tímariti hins íslenzka bókmentafélags 

(1892) er sömuleiðis talað um að magálar og brauð hafi víða verið á borðum landsmanna 

þennan dag og „þótti dauft, ef slíkt var eigi á borðum.“
72

 Sá spónamatur sem virðist hafa 

verið hvað vinsælastur er grjónagrautur með rúsínum, sem hefur þótt herramannsmatur, 

en af meðlæti koma lummur og pönnukökur, kleinur, jólakökur, rúsínubrauð og vöfflur 

oftast við sögu.
73

 

Á mörgum heimilum var byrjað að undirbúa veisluhöld sumardagsins fyrsta þegar 

að hausti, eins og komið er inn á í kaflanum III.3, en undirbúningur og aðdragandi hátíða 

eða tímamóta hafa mikla þýðingu, ekki síður en hátíðin sjálf, eins og kemur fram í kafla 

II.2. Í frásögnum heimildamanna þjóðháttadeildar er líka komið inn á þennan 

undirbúning og segja nokkrir frá því að matur hafi verið tekinn frá í sláturtíð
74

 og 

geymdur til sumardagsins fyrsta. Einn þeirra nefnir að það hafi tíðkast í sláturtíð í 

Breiðafjarðareyjum að taka frá kjöt til reykinga í þrennum tilgangi: til jóla, sumardagsins 

fyrsta og kofnatekjunnar.
75

 Annar segir að á haustnóttum hafi þótt sjálfsagt að taka til 

hangikjöt og önnur matvæli og geyma til sumardagsins fyrsta en hann tekur sérstaklega 

fram að það hafi átt við efnaheimili.
76

 Fleiri dæmi eru um að hangikjöt, og einnig oft 

magálar, hafi verið geymt frá hausti til sumardagsins fyrsta og minnist einn 

heimildamanna á að slíkur matur hafi verið merktur sérstaklega svo hann þekktist frá 

öðrum matvælum.
77

 Þessu má líkja við nokkurs konar veðmál, ef fólk lifði veturinn af 

hélt það upp á það með því að gæða sér á þessu sérmerkta kjöti. Einn greinir frá því að 

stundum hafi þó orðið að ganga í þennan mat, eins og hér kemur fram:  

 

Ekki minnist ég nafns á þeim forða sem mamma tók frá á haustin í sérstakt ílát til að nota 

á sumardaginn fyrsta. Forðinn var venjulega súrsuð svið, bringur, lundabaggi og fleira af 

afurðum sauðfjár. Þótt þetta skyldi geymast til sumardagsins fyrsta varð móðir mín oft 
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 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 219. 
72

 Þorkell Bjarnason, Fyrir 40 árum síðan, bls. 199. 
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 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 36. 
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bls. 795. 
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að leita til forðans er gest bar að garði á vetrum, því gestakoma var nokkur, heimilið 

mannmargt og heldur fátækt. Þó man ég engan fyrsta sumardag án þessara veitinga.
78

 

 

Þessi frásögn sýnir að þrátt fyrir lítil efni gerði fólk sitt besta til að geyma matvæli til 

sumardagsins fyrsta, þótt ekki sé hægt að segja að þetta hafi verið algilt. Annar 

heimildamaður, sem ólst upp við mikla fátækt, minnist dagsins helst fyrir þá staðreynd að 

þá fékk hann nóg að borða, en hann segir:  

 

Að fá heilan barða, eiga hann sjálf og mega borða eins mikið í einu og maður sjálfur 

vildi, það var sú óútreiknanlega sæla sem aðeins fylgdi sumardeginum fyrsta, og þeir 

einir kunnu að meta, sem vissu af eigin reynslu hvað það var að vera svangur og sjá 

takmarkað af mjöli eða brauði … Pabbi hafði þann sið að taka frá strax að haustinu fisk, 

sem hann lét þorna að vissu marki, setti hann svo upp í eldhúsið í reyk og réði sjálfur 

algjörlega yfir honum, geymdi hann upp á fjölum í mæninum á skemmunni. Öllum þótti 

hann hátíðamatur.
79

 

 

Þessi frásögn undirstrikar þá gleði og jafnvel feginleika sem hlýtur að hafa gripið fólk 

þegar það hafði lifað af veturinn. Þarna sést að í raun var haldið upp á að vera enn á lífi 

og það gert með því að borða nægju sína, enda von á meiri mat með sumrinu. 

Hallgerður Gísladóttir sem hefur rannsakað íslenska matarhætti fyrr á tímum segir 

frá því að á utanverðu Snæfellsnesi, um Vestfjarðakjálka að Hrútafirði hafi verið til siðs 

að borða sumarköku á sumardaginn fyrsta en kaka þessi líktist sérstökum flatkökum sem 

einkum voru bakaðar fyrir jólin. Samkvæmt Hallgerði voru þær fremur stórar og gjarnan 

notaðar í staðinn fyrir disk því þær voru um 25-30 cm í þvermál og yfir 1 cm að þykkt. 

Hún segir þennan sið minna á svokallaða brauðdiska sem tíðkuðust í Evrópu fyrr á öldum 

og voru notaðir sem diskar í fínum veislum.
80

 Nanna Rögnvaldardóttir talar einnig um 

brauðdiska og segir að á miðöldum hafi matur yfirleitt verið borinn fram á þykkri 

brauðsneið eða flatköku, sem gegndi þá hlutverki disks.
81

 Árni Björnsson talar einnig um 

sumardagskökur eða sumarkökur og segir að þær hafi líka verið kallaðar „hlemmsur“ 
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vegna stærðarinnar og að matarskammti dagsins hafi verið raðað ofan á þær.
82

 Fáeinir 

heimildamenn þjóðháttadeildar nefna sumarkökuna og segir einn þeirra til dæmis:  

 

Á efnaðri heimilum heyrði ég talað um kökur, sumarkökur gerðar úr rúgmjöli. Bakaðar á 

járnplötu á kaminu eða eldavél. Ég man nú ekki hvað þessi útafbreytni í mat var kallað 

nema þá sumardagsglaðningur.
83

 

 

Þessi siður virðist hafa breyst smám saman eftir að kaffi barst til landsins og náði 

almennri fótfestu, því þá var víða byrjað að bjóða upp á kaffi og lummur í tilefni 

dagsins
84

 en kaffið kom fyrst hingað til lands um miðja 18. öld, ásamt tei, og náði 

fljótlega nokkrum vinsældum. Kaffið varð þó ekki almennur drykkur í sveitum landsins 

fyrr en einni öld síðar, eða um miðja 19. öld.
85

 Af því má ætla að það hafi verið í 

kringum miðja 19. öld sem kaffi og lummur fóru að verða á boðstólum sem sérstakur 

matur á sumardaginn fyrsta. 

 

 

III.5 Vínveitingar 

 

Á sumardaginn fyrsta þekktist að áfengi væri drukkið, jafnvel strax að morgni dags. Þetta 

kemur til dæmis fram í máli heimildamanns frá Eyjafirði sem segir:  

 

Allir fengu hressingu í rúmið, sætt kaffi með brauði og ef til vill brennivínstár nema 

húsmóðirin, sem varð að annast veitingarnar.
86

 

 

Áfengisneysla virðist nær eingöngu bundin við karlmenn því sumir heimildamenn 

nefna sérstaklega að ekki hafi þótt við hæfi að konur drykkju áfengi: „Aftur þótti hin 

mesta ósvinna, ef konur sáust dreypa á víni og unglingar smökkuðu það alls ekki.“
87

 

Karlmaður frá Norður-Múlasýslu segir þó frá því að konur og karlar hafi sest að drykkju 

þegar búið var að borða hátíðamatinn,
88

 svo það var ekki algilt að konur drykkju ekki 
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áfengi. Árni Björnsson segir að víða á Norðurlandi og Fljótsdalshéraði hafi þótt sjálfsagt 

að karlmenn hefðu áfengi um hönd á sumardaginn fyrsta og eru þessar frásagnir í 

samræmi við það. Hann nefnir einnig að í Vestmannaeyjum og við sjávarsíðuna 

sunnanlands hafi tíðkast að skipseigandi eða formaður byði hásetum sínum til veislu eftir 

róður þennan dag og var þá veitt vel af kaffi, kökum og áfengi. Auk þess talar Árni um 

að þessi venja hafi þekkst við Faxaflóa og á Snæfellsnesi en í heldur minni mæli.
89

 Í 

svörum þeirra 144 heimildamanna þjóðháttadeildar sem ég skoðaði nefna 22 þeirra 

neyslu á áfengi og segjast þekkja að það hafi verið veitt á sumardaginn fyrsta, fyrir utan 

einn sem segir svo alls ekki hafa verið.
90

 Á meðal þess sem fólk greinir frá er að þeir sem 

notuðu áfengi hafi reynt að útvega sér einhvern dropa fyrir sumardaginn fyrsta og það 

hafi þótt sjálfsagt að þeir sem brúkuðu það hafi fengið sér staup með morgunkaffinu.
91

 Þá 

er sagt frá því að farið hafi verið á milli bæja og fengið sér í staupinu:  

 

Langflestir bændur áttu eða fengu sér brennivín, fór það vitanlega eftir efnum og 

ástæðum. Frá einni flösku til nokkurra potta á kút. Menn heimsóttu hverjir aðra, drukku 

brennivín og ræddu daginn og veginn.
92

 

 

Sums staðar var veitt vín þennan dag og eins farið í útreiðartúra á sumum bæjum. Eldra 

fólk heimsótti hvað annað og sat yfir kaffibollum og oft víntári. Sumardagurinn fyrsti var 

mesti vínveitingadagur ársins. Það þótti sjálfsagt að veita vín ef gestir komu og einhver 

dropi var til, a.m.k. út í kaffibollann.
93

  

 

Ekki kemur fram hjá öðrum heimildamönnum en þessum hér að ofan að dagurinn hafi 

verið mesti víndrykkjudagur ársins og því vafasamt að fullyrða að svo hafi verið. Engu 

að síður er ljóst að nokkuð var um að áfengi væri haft um hönd á þessum degi. Það að 

drekka áfengi strax að morgni dags rímar vel við kenninguna um liminality, eða 

jaðartímabil, þar sem ýmsar reglur samfélagsins eru lagðar til hliðar og margvísleg 

hegðun samþykkt sem að öllu jöfnu hefur ekki þótt við hæfi, en um hana er fjallað um í 

kafla II.3. Því má slá föstu að dagsdaglega hafi íslenskt sveitafólk ekki drukkið brennivín 

með morgunmatnum. Á sumardaginn fyrsta þótti það hins vegar í lagi, enda dagurinn 

liminal eða á jaðartímabili á milli vetrar- og sumarmisseris. 
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III.6 Brugðið á leik 

 

Þar sem sumardagurinn fyrsti var, og er enn, almennur frídagur, eins og kemur fram 

meðal annars í kafla I. þurftu börn og unglingar yfirleitt ekki að vinna þann dag eins og 

flesta aðra daga ársins. Um nær allt land var því til siðs að börn fengju að nota daginn til 

leikja, sem undirstrikar þá hátíðartilfinningu og jaðartímastemningu sem hefur fylgt 

deginum. Algengt var að farið væri á milli bæja til að bregða sér í hina ýmsu leiki, ekki 

síst ef veður var skaplegt.
94

 Þetta rímar vel við grein Terry Gunnell, Ritual Space. Ritual 

Year. Ritual Gender (2005), en þar skilgreinir hann sumardaginn fyrsta sem fyrsta 

útihátíðardag ársins hér á landi.
 95

 Þótt fólk hafi ekki endilega safnast saman í hópum, líkt 

og gert er á útihátíðum nú til dags, fór það gjarnan út undir bert loft til að fagna deginum. 

Það er engu líkara en að fólk hafi haft sérstaka þörf fyrir að viðra sig þennan dag því 

ýmislegt var lagt á sig til þess: 

 

Margir riðu út sér til skemmtunar, ef svo var færi, eða fóru á aðra bæi að heimsækja vini 

og ættingja. Aðrir fóru gangandi og þeir voru fleiri. Einnig var farið sjóleiðis yfir firði, ef 

stillur voru.
96

 

 

Úr svörum heimildamanna þjóðháttadeildar má síðan lesa að leikirnir voru 

kærkomin tilbreyting fyrir börnin og margir nefna að fullorðnir hafi jafnvel líka brugðið á 

leik eins og hér má sjá:  

 

Oft var farið í leiki á sumardaginn fyrsta og tóku þátt í þeim bæði börn og fullorðnir, sem 

eitthvað gátu hreyft sig, því þetta voru útileikir þegar gott var veður. Fólk reyndi að láta 

sér líða sem best, því það hafði trú á að líðan þess mundi verða svipuð allt sumarið og 

þennan dag. Leikirnir sem farið var í voru t.d. útilegumannaleikur, fuglaleikur, 

stórfiskaleikur og skessuleikur.
97
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Farið var í leiki á sumardaginn fyrsta. Fullorðnir og börn tóku þátt í þeim. Það voru 

hafnarleikir, hlaupið í skarðið, risaleikur, skessuleikur, eitt par fram fyrir ekkjumann 

o.fl.
98

 

 

Farið var í leiki þennan dag. Börn komu af næstu bæjum og kom fyrir að fullorðnir 

slæddust með. Leikirnir voru þessir: Dúfuleikir, skessuleikir, risaleikir og 

blindingsleikir.
99

 

 

Fleiri leikir eru nefndir til sögunnar til viðbótar þeim hér að ofan. Má þar nefna 

boðhlaup, boltaleiki, hvíslingaleik, kött og mús, pokahlaup, reipitog, skell og stökk.
100

 

Samkvæmt Jónasi Jónassyni mun það einnig hafa verið algengt að unglingar söfnuðust 

saman til að glíma í tilefni sumarkomu og að bændur  riðu út til þess að hressa sig hver 

hjá öðrum.
101

  

En fólk fór ekki aðeins í leiki. Dans er einnig nefndur og segir til að mynda maður 

frá Norður-Múlasýslu að ungar stúlkur hafi haldið böll og boðið þangað piltum en með 

því hafi þær launað þeim fyrir yngismannaballið sem haldið var fyrsta dag einmánaðar.
102

 

Þarna er komið enn eitt tækifærið fyrir fólk að hittast eftir veturinn. Þá eru dæmi um leiki 

unga fólksins sem eflaust, líkt og böllin, hafa verið ágætt tækifæri fyrir kynin til að draga 

sig saman: 

 

Einn var sá leikur algengur, þegar ég var að alast upp, að gefa svonefnda 

einmánaðarpilta, það er stúlkunum voru gefnir ógiftir piltar en konunum bændur.
103

 Voru 

svo nöfn piltanna sem hver fékk skrifuð á blað og átti svo hver að draga úr sinn hóp. 

Þótti þá mikils um vert að ná í skásta piltinn. Sama regla gilti um einmánaðarstúlkur, 

piltarnir fengu þær.
104

 

 

Þessi leikur virðist hafa verið vel þekktur á Austurlandi og reyndar víðar en nokkur 

afbrigði voru til af honum. Annar leikur sem tengdist einhleypum konum og körlum var 

að fyrstu dagar sumarsins voru þá eignaðir þeim eftir aldursröð. Þau eignuðust síðan 

þann karl eða þá konu sem kom í heimsókn á hinum útmælda degi. Þá hafði fólk gaman 
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af því að finna samsvörun milli veðurs og lundafars þeirrar stúlku sem í hlut átti.
105

 

Dagurinn var líka gjarnan notaður til að opinbera trúlofun fólks í giftingarhugleiðingum 

en í heimildum kemur fram að fólk vildi gjarnan setja upp hringana á hátíðisdögum eins 

og jólum, afmælisdögum eða á sumardaginn fyrsta.
106

 

Þær upplýsingar sem koma fram í þessum kafla sýna að Íslendingar hafa 

greinilega haft mikla þörf fyrir að lyfta sér upp á sumardaginn fyrsta. Þegar 

sumardagurinn fyrsti rann upp var fólki ljóst að það hafði lifað af veturinn og átti 

auðveldari tímabil framundan. Það kallaði á fögnuð og fólk hafði þörf fyrir einhvers 

konar útrás, til dæmis með því að haga sér öðruvísi en aðra daga og að bregða á leik, fara 

út undir bert loft og finna frelsið sem felst í því að vera ekki fastur innandyra, t.d. vegna 

veðurs eða myrkurs, og hitta annað fólk áður en hvundagurinn tók aftur við með sínu 

daglega streði. Hér kemur líka fram að sumardagurinn fyrsti var eins og upphaf að 

einhverju nýju, líkt og áramótin eru fyrir okkur nútímafólkið. Leikjahugtak Huizinga, 

sem fjallað er um í kafla II.4, er athyglisvert í þessu sambandi því Huizinga skilgreinir 

leikinn sem andstæðu alvörunnar. Segja má að á sumardaginn fyrsta hafi alvaran verið 

lögð til hliðar og gleðin yfir lífinu sett í öndvegi.  

 

 

  

                                                 
105

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 41. 
106

 Árni Björnsson, Saga daganna, bls. 211. 



30 

 

IV. Sumargjafir fyrr og nú 

 

Eitt af því sem gerir sumardaginn fyrsta mjög sérstakan er að þann dag hefur um aldir 

tíðkast að gefa sumargjafir hér á landi, eins og komið hefur verið inn á í köflunum hér á 

undan. Ekki er hægt að fullyrða hvaðan þessi siður er sprottinn. Ef vil vill, eins og með 

mat og drykkjarföng, kemur hann til vegna þess hversu fegið og ánægt fólk var þegar það 

hafði lifað af  langan og strangan vetur og sá fram á betri tíma. Það hefur því kannski haft 

sérstaka þörf fyrir að gera sér einstaklega glaðan dag á þeim tímamótum. Kannski 

tengjast sumargjafir því að nýtt tímabil var að ganga í garð og á þessum tímamótum var 

eflaust þörf á nýjum fatnaði fyrir börnin sem höfðu stækkað um veturinn og kominn tími 

til að endurnýja þarfaþing eins og vettlinga og sokka hinna fullorðnu og þannig hafi 

skapast sá siður að gefa eitthvað nýtt á sumardaginn fyrsta.  

Hér á eftir verður í stuttu máli farið yfir hvar sumargjafa er getið í eldri 

heimildum, sem og í blöðum og tímaritum frá 19. öld en síðan verður sjónum beint að 

því hvernig sumargjöfum var háttað í kringum aldamótin 1900 og skoðað hvernig 

skiptingin var eftir landsvæðum, kannað verður hvernig gjafirnar voru, hver gaf 

sumargjafir og hverjir fengu sumargjafir. Loks verður greint ýtarlega frá niðurstöðu 

könnunar sem ég gerði á á vefsíðunni www.barnaland.is þar sem ég spurði hvort lesendur 

síðunnar gæfu sumargjafir og þá um hvernig gjafir væri að ræða.  

 

 

IV.1 Sumargjafir í eldri heimildum 

 

Í fornum heimildum er að finna fáein dæmi um gjafir í tilefni sumarkomu. Eitt elsta 

dæmi um þennan sið má sjá í minnisblöðum Gissurar Einarssonar, biskups í Skálholti, 

sem eru frá árinu 1545. Þar punktar hann hjá sér hvað hann og aðrir heimilismenn hafi 

fært hver öðrum í svokallaðar „sumargáfur“. Á meðal þess sem hann nefnir eru skeiðar, 

silkisaumað tjald, enskt klæði, upphosur með skinni, silfurkeðja og ensk mynt.
107

 Þessar 

gjafir eru heldur rausnarlegar miðað við þær sumargjafir sem tíðkast í dag, eins og sjá má 

í kafla IV.4. Næstu aldir á eftir er helst minnst á sumargjafir í tengslum við bænir í 

óeiginlegri merkingu. Sem dæmi um það er að í ritinu Þjóðólfur frá árunum 1850-1851 

segist ábyrgðarmaðurinn, Svb. Hallgrímsson, ætla að færa lesendum sumargjöf og í henni 
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felist hugvekjur, lífsreglur og heilræði. Þetta eigi að koma á sérsprentaðri örk sem fylgi 

ritinu. Lætur hann þess getið að greinarnar séu svo góðar að þær eigi að koma fyrir 

almenningssjónir.
108

 

Í tímaritum frá 19. öld kemur orðið „sumargjöf“ fyrst fyrir í grein frá árinu 1837 í 

Fjölni þar sem sagt er frá andláti séra Guðmundar Jónssonar (1763-1835), höfundar 

sögunnar „Sumargjöf handa börnum“.
109

 Fyrst sagan er sérstaklega tilgreind í því 

sambandi má ætla að hún hafi verið nokkuð þekkt á þessum tíma. Nokkru síðar, eða árið 

1855, er stutt frétt í Þjóðólfi þar sem sagt er frá söfnun í „sjóðinn handa ekkjum og 

börnum drukknaðra“ og hve vel hafi gengið að safna í hann í Bessastaðasókn en þar segir 

að auki:  

 

Nokkrir formenn og skipaeigendur hér ráðgera, að skipta sjóðnum hlut af öllum afla á 

sumardaginn fyrsta (19. þ.m.) og er það vel tilfallin sumargjöf. 
110

 

 

Hér er fjárstyrkur fyrir konur og börn klæddur í nýjan búning og gerður að sumargjöf, 

sem eflaust hefur verið auðveldara fyrir fólk að þiggja, enda annar bragur á gjöf en styrk.  

Mikil áhersla er lögð á þá sérstöðu Íslendinga að gefa sumargjafir í hinni 

yfirgripsmiklu bók Jónasar Jónassonar, Íslenzkir þjóðhættir, og talað um hve þjóðlegur 

þessi siður sé. Greinilegt er að höfundur vill gjarnan halda í þennan sið sem honum finnst 

vera á undanhaldi því hann segir að nú sé þessi siður að leggjast niður:  

 

að minnsta kosti í kaupstöðum og í nánd við þá, og útlenda lagið með jólagjafir að koma 

í staðinn. En fátt eigum vér Íslendingar af þjóðlegum menjum, að það má ekki minna 

vera en haldið sé í það, sem enn er til.
111

 

 

Þess má síðan geta að í tímaritum og dagblöðum frá fyrri tíð er áberandi hversu 

mikið er af auglýsingum þar sem vakin er athygli á sumargjöfum þegar líða fer að 

sumardeginum fyrsta. Elsta auglýsingin sem ég fann er frá árinu 1885 í tímaritinu 

Þjóðólfur en hún er svohljóðandi:  
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Sálmabækr ódýrar í maskínu-gyltu skrautbandi mjög fallegu fyrir 3 kr. og upp að 4 kr.50 

au. Hentugar sumargjafir; tilhlýðilegustu fermingar-gjafir. Fást hjá undirrituðum: 

Sigf.Eymundsson. Halldór Þórðarson. Sigurðr Kristjánsson.
112

 

 

Fleiri auglýsingar eru á þessum nótum, eins og hér má sjá:  

 

Mikið hentugar og góðar sumargjafir! t.d. armbönd, hálsbönd, skúfhólkar, 

manschietthnappar og kragahnappar, úr o.fl. o.fl. með mjög góðu verði, er til sölu hjá 

undirskrifuðum. Akureyri 15. apríl 1886, BJÖRN SÍMONARSON.
113

 

 

Hentugar sumargjafir eru myndir af Bjarna Thorarensen. Þær fást til kaups á afgreiðslu 

Þjóðólfs.
114

 

 

Sumargjafir. Margir fallegir og gagnlegir hlutir hentugir í sumargjafir, svo sem sjöl, 

höfuðsjöl, barnaföt, drengjaföt (með niðursettu verði) svuntuefni, kjólaefni, silkibönd, og 

allskonar leikföng og glysvarningur fæst í Ensku verzluninni, Austurstræti 16.
115

 

 

Sumargjafir – Fermingargjafir! Munið! að hvergi í bænum fást jafn hentugar, vandaðar 

og fallegar SUMAR- OG FERMINGARGJAFIR eins og hjá Guðjóni Sigurðssyni.
116

 

 

Af þeim má ráða að á þessum tíma hafi sumargjafir verið vel þekktar á meðal 

þjóðarinnar, ekki síst í höfðustaðnum, og þær jafnvel að taka breytingum frá því að vera 

heimagerðar gjafir yfir í að verða búðarkeyptar en nánar er farið inn á það í kaflanum 

IV.3. Auglýsingarnar gætu líka verið merki um stækkandi stétt kaupmanna hér á landi, 

sem og batnandi efnahag fólks því vakin er athygli á hlutum sem ekki þótti 

bráðnauðsynlegt að eiga, þótt eflaust væri það ánægjulegt, svo sem skartgripum fyrir 

bæði kynin, myndum og betri fatnaði sem sjaldan var not fyrir. 
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IV.2 Sumargjafir og svæðisskipting 

 

Þrátt fyrir orð Jónasar Jónassonar hér að framan benda frásagnir fólks á seinni hluta 

nítjándu aldar til þess að sumargjafir hafi enn víða verið mun þekktari en jólagjafir, sem 

er fremur nýr siður á meðal almennings hér á landi (eins og Jónas benti á).
117

 Það sama 

kemur fram í könnun þjóðháttadeildar frá árunum 1969 og 1975 en þó virðist vera 

svæðisbundinn munur á því hvar sumargjafir voru algengastar. Samkvæmt flokkun Árna 

Björnssonar í Sögu daganna og Árbók Hins íslenzka fornleifafélags, sem ég styðst við 

eins og kemur fram í kafla I, virðast sumargjafir hafa verið algengastar í Eyjafirði, 

Skagafirði og á Fljótsdalshéraði en minnst um þær á norðvesturhluta landsins. Þar voru 

aftur á móti sumarkökurnar (sem greint er frá í kafla III.4) almennastar og vísast litið á 

þær sem sumargjafir þar um slóðir.
118

  

Í frásögn heimildamanns frá Eyjafirði er greinilegt að hann hafi vel þekkt til 

sumargjafa og þær verið almennari í hans heimahögum en jólagjafir, eins og hér má sjá:  

 

Þær voru mjög algengar. Einkum gaf fullorðna fólkið krökkunum. Stundum voru það 

flíkur, en oftar þó smáhirslur svo sem púsl, smákassar eða jafnvel lítil koffort. Þá var og 

stundum gefin bók eða kind. Auk þess var ýmislegt fleira smávegis gefið eftir rausn og 

getu gefandans. Þess vissi ég dæmi, að vinnukona gaf húsbónda sínum allar árbækur 

Espólíns í skrautbandi, en það var fyrir aldamót. Allir reyndu að láta gjafirnar koma að 

óvörum. Þá hlökkuðu krakkar miklu meira til sumardagsins fyrsta en jólanna, enda voru 

jólagjafir ekki þá komnar í tísku.
119

  

 

 Frásögn karlmanns úr Skagafirði er í svipuðum dúr og greinilegt að hann þekkir 

vel til sumargjafa því hann segir:  

 

Einstaklingar bjuggu sig undir sumardaginn fyrsta á ýmsan hátt með sumargjafir er fólk 

skiptist á sem þeir höfðu keypt eða unnið sjálfir í frístundum sínum, svo sem munum 

tóvinnu, matarspæni áletraða til hlutaðeigandi. Vinnufólkið skiptist á gjöfum, börnin, 

hjónin, og svo oft kunningjar og vinafólk. Bændur fóru oft sjálfir í kaupstaðarferðir að 

kaupa eitt og annað matarkyns til hátíðabrigða og drykkjarföng og önnuðust þá oft kaup 

fyrir vinnuhjú sín, og fór það allt fram með leynd.
120
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Þarna kemur fram að gjarnan var farið í kaupstað til gjafakaupa en í könnun 

þjóðháttadeildar kemur einmitt fram að í Eyjafirði og Skagafirði hafi slíkt verið vel 

þekkt. Utan þessara tveggja svæða neita allir svarendur því að farnar hafi verið sérstakar 

kaupstaðarferðir fyrir sumardaginn fyrsta.
121

 Þó kemur fram í svörum margra að þegar 

farið var í kaupstað var tækifærið oft notað til að kaupa eitthvað gjafakyns
122

 á borð við 

það sem fram kemur í auglýsingunum í kafla IV.1 eins og þessi kona segir frá:  

 

Ekki voru farnar sérstakar kaupstaðarferðir vegna sumargjafakaupa. Samt var 

kvenfólkinu gefið efni í dagtreyju eða svuntu og auðvitað var það keypt í kaupstað, en 

hugsað fyrir því þannig að ekki þurfti að gera sérstakar reisur til útréttinga á því.
123

 

 

 Þá segir maður frá vestanverðu Norðurlandi að sumargjafir hafi tíðkast töluvert í 

þeim landshluta og telur hann upp hverjir gáfu gjafir og hvernig gjafirnir voru, þar sem 

hann þekkti til:  

 

Bændur gáfu konum sínu peysufataefni, kjólefni, svuntuefni, slifsi ofl. Fór þetta mjög 

eftir efnahag og smekk hvers og eins. Konur gáfu bændum sínum einkum eigin 

handavinnu, útprjónaðar peysur, vettlinga, brjósthlífar, smokka ofl. Piltar gáfu 

uppáhaldsvinstúlkum og kærustum skúfhólka, eyrnalokka, brjóstnálar, nisti, úr, sem þá 

voru borin í festi um hálsinn, auðvitað margt sem ekki er hægt upp að telja. Stúlkur gáfu 

svo aftur piltum eitthvað af eigin handavinnu t.d. fallegan trefil, tvíbanda vettlinga. En 

stúlkur í sveit höfðu þá blátt áfram engin fjárráð.
124

 

 

Í þessari frásögn sést að mikill munur var á fjárráðum pilta og stúlkna því strákarnir gátu 

farið í kaupstað og keypt gjafir en stelpurnar urðu að útbúa eitthvað sjálfar til gjafa vegna 

fjárskorts. Þarna eru gjafir líka notaðar til að endurspegla hug fólks, en í kafla II.5 er 

einmitt talað um að gjafir geti verið tæki til að tjá tilfinningar.  

 Í heimild frá Norður-Múlasýslu (ekki er nánar tilgreint hvaðan úr sýslunni 

heimildarmaðurinn er en hann gæti verið frá Fljótsdalshéraði sem er á þessum slóðum) er 

sagt frá sumargjöfum og hvernig þeim var háttað þar á bæ:  
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Sumargjafir voru meir viðhafðar en nú, gefið mest heimaunnið, illeppar í brydduðum 

sauðskinnsskóm, vettlingar, með útprjóni, klútar. Svo mun hafa tíðkast að menn og 

konur keyptu í kaupstað silkiklút ofl. Farið í kaupstað til að kaupa eitthvað til 

sumargjafa. Upp úr fyrri heimsstyrjöldinni breyttist meir í gjafir um jól. Einnig tíðkaðist 

að bændur gerðu upp við hjúin, t.d. guldu það sem eftir var ógoldið af kaupi, jafnvel réðu 

hjú, ef eigi var ráðið. Gamall siður mun hafa verið að gefa ráðningabita, kaffi með brauði 

og vínstaup eða einhvern glaðning eftir því sem við þótti eiga. Fatnaður og fæði þótti 

mest virði.
125

 

 

Það að fatnaður og fæði var mest virði sýnir að fólk var þakklátt fyrir að hafa lifað af 

veturinn og hélt upp á það með því að borða og klæðast einhverju nýju. Ný föt gætu líka 

hafa verið merki um nýtt upphaf í huga fólks. 

Í Árbók Hins íslenzka bókmenntafélags fer Árni Björnsson orðum um að það 

virðist helst hafa farið eftir efnahag hvers heimilis hvort sumargjafir tíðkuðust í nokkrum 

mæli því frá flestum svæðum á landinu beri mönnum nefnilega ekki saman.
126

 Árni 

greinir frá því að á sumum bæjum hafi sumargjafir nánast verið regla en á öðrum hafi 

menn aldrei heyrt á þær minnst. Þetta eigi einkum við um suður- og vesturhluta landsins 

austur til Skagafjarðar. Í Vestur-Barðastrandarsýslu og Vestur-Ísafjarðarsýslu kannist 

menn síst við þennan sið en hann sé betur þekktur við Ísafjarðardjúp og norðar, svo og í 

austursveitum Austur-Barðastrandarsýslu. Í Dölum og Borgarfirði séu sumargjafir lítt 

þekktar en virðist algengar um allt Snæfellsnes. Á Suðurlandsundirlendi skiptist svörin í 

tvo horn en gjafirnar virðist þó fremur sjaldgæfar, líkt og í Strandasýslu og Húnaþingi.
127

 

Fyrir utan efnahag heimila gæti verið að ættartengsl og flutningar fólks á milli hreppa 

hafi haft áhrif á hvernig þessi siður skiptist á milli landsvæða.  

 

 

IV.3 Hvað leyndist í pakkanum?  

 

Sumargjafirnar sjálfar hafa eflaust verið jafnmismunandi og þær voru margar en fjölmörg 

dæmi um þær koma fram í köflunum hér á undan. Áberandi er að þær voru fyrst og 

fremst heimagerðar og hagnýtar og þá aðallega prjónaðar, smíðaðar, útskornar eða 

jafnvel bakaðar. Á meðal þeirra heimatilbúnu gjafa sem nefndar eru í heimildum eru til 
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dæmis púsl, smákassar, koffort, bækur, vandaðir vettlingar, vettlingar með rósamynstri, 

illeppar í brydduðum sauðskinsskóm, vaðmálsúlpur, treflar, sokkar, brjóstdúkar, 

axlabönd, sokkabönd og söðulgjarðir, púlt og koffort fyrir börn, kistlar, útskornir 

saumakassar, brauðbretti, þvottabalar, grautarausur og klútar. Keyptar gjafir voru hlutir 

eins og vasahnífar (oft fyrir drengi), bollapar, lérefts-pjatla (fyrir stúlkur), efni í svuntur, 

kjólar eða peysur, sjöl, silkiklútar, slifsi, skotthúfur, skúfhólkar, eyrnalokkar, brjóstnælur 

fyrir konur og brennivín fyrir karlmenn.
128

 Eftirfarandi frásögn lýsir bæði hvernig gjöfum 

var háttað og í hvaða tilgangi þær gátu verið:  

 

Það voru mikið gefnir rósailleppar, útprjónaðir vettlingar, treflar og handstúkur. Gamall 

maður sagði mér að ef pilti og stúlku hefði litist vel hvoru á annað hefði verið altítt að 

stúlkan hefði gefið piltinum skrautprjónaðar handstúkur, það hefði verið eitthvert 

hamingjutákn og um leið bending til hans um að honum væri óhætt að hefja bónorð. Þá 

voru stundum gefin reiðtygi og silfurbúnar svipur. Þá létu stundum efnabændur smíða 

kommóður til að gefa dætrum eða konum. Talsvert mun hafa tíðkast að konur gæfu 

bændum sínum vín í sumargjöf oft í fallegum vasaglösum. Stundum voru gefnar 

skepnur, folöld, lömb eða jafnvel fullorðnir reiðhestar ... Amma mín sagði mér að 

algengt hefði verið að vaka mest alla sumardagsnóttina fyrstu til að ljúka við það sem átti 

að gefa í sumargjöf. 

 

Hér sést enn á ný vel að efnahagur réð nokkru um hvað var gefið og að mikið var lagt á 

sig til að ljúka við hinar heimatilbúnu gjafir í tæka tíð.  

Þarna sést einnig að unga fólkið notaði tækifærið og sýndi oft hug sinn hvert til 

annars með sumargjöf en þannig gátu gjafirnar verið tæki til að para fólk saman. Í 

ofanálag áttu gjafirnar helst að vera leyndarmál en margir heimildamenn hafa sérstaklega 

orð á því: „Og skemmtilegast var að gjafirnar væru leynilega til búnar og kæmu að 

óvörum.“
129

 Sumar gjafir voru matarkyns en í nokkrum heimildum er þess getið að börn 

fengju pottkökur
130

 í gjöf og eitthvað var um að fullorðnir fengju líka slíkar kostagjafir: 
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...fengu þá börnin opt pottkökur í sumargjöf, sem þeim var treint lengi fram eptir vorinu 

og voru það helzt fóstrurnar, sem þetta gjörðu.
131

 

 

Oft voru gefnar heljarstórar pottkökur, og þóttu þær kostagjafir á þeim árum, þegar lítið 

var um brauð hér á landi.
132

 

 

Hjá foreldrum mínum var það þannig að móðir mín bakaði í hlóðunum litlar pottkökur 

handa okkur krökkunum, sem hún gaf okkur svo í heilu lagi og nóg smjör með ásamt 

stórum skammti af hangikjöti og hangiflot með. Þetta treyndum við okkur lengi og þótti 

mjög gaman að fá okkur aukabita af þessu meðan það entist.
133

 

 

Enn ein gerðin af gjöfum tíðkaðist í Vestmannaeyjum og við suður- og 

vesturströndina eða svokallaður sumardagshlutur eða sumardagsfiskur en þá færðu 

sjómenn konum sínum það sem þeir öfluðu í róðri á sumardaginn fyrsta.
134

 

 

... var það almenn regla í Vestmannaeyjum, og heitar bænir kvennanna þar um góðan 

afla þennan dag bar oft alveg furðulegan árangur. Því á vertíðarárum mínum þar man ég 

hann oft með betri afladögum vertíðarinnar, sem voru frá 1933-39.
135

 

 

Konan mátti síðan ráða hvað hún gerði við aflahlutinn, sem gat verið allt frá einum fiski 

og upp í heilan hlut.
136

 

 Algengast var að foreldrar gæfu börnum sínum gjafir en eitthvað var um að börn 

gæfu foreldrunum líka. Hjón gáfu hvort öðru og stundum gáfu húsbændur vinnuhjúum 

gjafir (eins og Gísli Einarsson biskup hér að framan)
137

 og eins sést í nokkrum dæmum 

hér að framan þá gáfu piltar stúlkum stundum gjafir og öfugt. Eflaust gat það þó verið á 

alla vegu eins og þessi Skagfirðingur greinir frá: „Vinnufólkið skiptist á gjöfum, börnin, 

hjónin og svo oft kunningja og vinafólk.“
138

 

Því má velta fyrir sér hvaða tilgangi sumargjafir hafi þjónað og til hvers þær voru. 

Þær virðast helst hafa verið gefnar í þeim tilgangi að gera tímann öðruvísi en vanalega, 
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auka á spennuna og eftirvæntinguna eftir sumardeginum fyrsta og til að gleðja aðra. Þær 

voru einnig notaðar til að tjá hug fólks hvert til annars og voru eflaust kveikja að ófáum 

ástarsamböndum. Náttúran var öll að vakna til lífsins á þessum árstíma og eflaust 

náttúran í fólkinu líka.  

 

 

IV.4 Sumargjafir – könnun á veraldarvefnum 

 

Veraldarvefurinn, eða Internetið, hefur að geyma ógrynni af svonefndum spjallsíðum eða 

umræðuþráðum þar sem hægt er að skiptast á skoðunum um málefni líðandi stundar, 

annaðhvort undir eigin nafni eða nafnlaust. Á slíkum síðum er einnig hægt að fylgjast 

með skoðunum annarra og sjá hvað þeir hafa til málanna að leggja. Segja má að 

umræðuþræðir séu nokkurs konar samtöl á milli fólks sem eru þó öllum opin því allir 

geta lesið það sem þarna fer fram. Sem dæmi er vefurinn www.barnaland.is
139

 virkur 

umræðuvefur þar sem hægt er að stofna umræðuþráð um ákveðið málefni og fá viðbrögð 

við því, svo gott sem samstundis. Einnig er hægt að setja fram spurningu um ákveðið 

málefni og oftast líður stuttur tími þar til að umræður hafa skapast um þetta tiltekna efni. 

Með þessu móti er hægt að fá fram viðhorf eða skoðanir ólíkra aðila á ýmsum málum. 

Einnig er hægt að setja inn könnun á www.barnaland.is til að kanna skoðanir eða 

upplifun fólks á ákveðnu málefni. Þá er varpað fram spurningu og gefnir möguleikar á að 

velja á milli tveggja eða fleiri kosta. Hver og einn getur aðeins svarað einu sinni en hægt 

er að koma nánari upplýsingum á framfæri hafi svarendur meira um málið að segja. Til 

að fá upplýsingar um hvort foreldrar nútímans gefi börnum sínum sumargjafir setti ég inn 

eftirfarandi könnun á www.barnaland.is þann 14. febrúar 2011 kl. 11.09: 

 

Sumargjafir: 

Gef sumargjafir 

Gef ekki sumargjafir 

 

                                                 
139

 Á www.barnalandi.is kemur fram að á vefnum sé lögð áhersla á upplýsingar fyrir verðandi og nýbakaða 

foreldra sem eru að stíga sín fyrstu skref í foreldrahlutverkinu. Þar sé að finna upplýsingar um allt milli 

himins og jarðar sem viðkomi foreldrahlutverkinu, ásamt líflegu umræðuhorni þar sem foreldrar geti leitað 

ráða og deilt reynslu sinni. 
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Einungis var hægt að svara með því að haka við annan hvorn möguleikann. Einnig setti 

ég fram þá skoðun mína að gaman væri að fá að vita hverjum fólk gefur sumargjafir og 

hvort það fékk/fær sjálft sumargjafir. Könnunin var virk í tvo sólarhinga og að þeim tíma 

liðnum voru niðurstöðurnar þessar:  

 

 Sumargjafir: 

1) Gef sumargjafir     157 

2) Gef ekki sumargjafir  37 

Samtals atkvæði   194  

 

Þessar niðurstöður sýna að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem svöruðu gefur sumargjafir, 

eða 81%, en tæplega fimmtungur svarenda, eða 19%, gerir það ekki. Samkvæmt þessari 

könnun er hægt að draga þá ályktun að meirihluti íslenskra foreldra haldi í þann gamla 

sið að gefa sumargjafir. Það er þó möguleiki á að þeir sem ekki gefa sumargjafir hafi ekki 

haft áhuga á að svara könnuninni, en engu að síður eru þetta fremur afgerandi 

niðurstöður. 

Þrjátíu svarendur höfðu fleira til málanna að leggja og greindu margir þeirra 

nánar frá því hvernig sumargjafir þeir gæfu eða hefðu sjálfir fengið sem börn. Í svörum 

þeirra sem gefa sumargjafir kemur fram að flestir þeirra gefa fremur litlar gjafir og þá 

aðallega leikföng sem eiga að nýtast þiggjanda yfir sumartímann. Þrír svarenda segjast 

beinlínis ætla að gefa eitthvað lítið, eða eins og sá sem kallar sig „Bullock“ segir: „Gef 

sumargjafir já, en bara eitthvað lítið og ódýrt sumardót. Aðallega bara upp á sportið við 

að fá pakka.“ „Rubin“ segist ætla að gefa eitthvað lítið „eins og sápukúlur, bolta eða 

sandkassadót. Enn minn gutti er 19 mánaða og ég gaf honum ekkert í fyrra.“ Í sama 

streng tekur „Mrsbrunette“ sem ætlar að gefa „bara lítið, t.d. krítarbox eða sippuband.“ 

Greinilegt er að viðkomandi vilja gjarnan gefa gjöf sem þiggjendur geti notað en gjöfin 

eigi ekki að kosta mikið.  

Áhugavert er að skoða svör þeirra sem gefa sumargjafir og fengu sumargjafir sem 

börn. Einn þeirra kallar sig „syr“ en sá aðili segir:  

 

Ég fékk sumargjafir, eitt árið hjól, eitt árið sápukúlur og krítar, hehe mjög misjafnar 

gjafir og ekkert endilega eitthvað „budget“ á þeim. Annað sem við fengum var uppblásin 

sundlaug eitt sumarið, þá allar 4 systurnar saman, badmintonspaða og flugu, teygju fyrir 

teygjutvist, sippuband og ýmislegt fleira í þeim dúr, nýir íþróttaskór eða einhver 
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sumarföt. Þetta voru s.s. bara hlutir sem „vantaði“ eða ekki vantaði, aðallega til að stytta 

okkur systrunum stundirnar í sumarfríinu. Hlutir sem ég held að flestir foreldrar gefi 

börnum sínum einhvern tímann en hjá okkur var þetta settt upp sem sumargjöf
140

 

 

Þarna kemur glögglega fram að gjafirnar voru keyptar í þeim tilgangi að nýtast þeim sem 

fengu þær, burtséð frá því hvað þær kostuðu. Svör frá tveimur sem kalla sig „dancer“ og 

„polo“ eru á sömu nótum en þær segjast hafa gefið börnum sínum allt frá sápukúlum eða 

sippubandi upp í reiðhjól, „Bara það sem vantar hverju sinni og budgetið leyfir,“ segir 

„dancer“ og „polo“ er að hugsa um „að vera grand á því í ár og gefa trampólín eða 

jafnvel hlaupahjól fyrir þá eldri.“ Líklega eru þetta hlutir sem foreldrum finnst börn sín 

vanta og þeir vilja tengja kaupin á svo stórum og dýrum hlutum við sumardaginn fyrsta, 

frekar en að kaupa hann eins og hvern annan  hversdagslegan hlut. Þetta er í takt við það 

sem kemur fram hjá James G. Carrier í kafla II.2 um að þeir sem kaupa gjafir fyrir nána 

ættingja séu líklegri til að kaupa eitthvað sem viðkomandi þurfi á að halda..
141

  

Í athugasemdum þeirra sem gefa ekki sumargjafir og eru óvanir þessum sið 

kemur fram dálítið neikvætt viðhorf til sumargjafa. Ein þeirra, sem kallar sig „gumbli“ 

segir:  

 

Við fengum aldrei gjafir nema á afmælinu okkar og jólunum. Mamma og pabbi keyptu 

hvort eð er allt, óþarfi að festa niður annan gjafadag. Þar sem þetta tíðkaðist ekki hjá 

okkur og ég þekki ekki þessa hefð þá finnst mér bara asnalegt að gefa gjöf bara því það 

er að koma sumar, annað mál ef ég þekkti þessa hefð. Barninu mínu er alveg sama, hann 

fær sumardót og alles, það er bara ekki einhver föst sumargjöf“
142

 

 

Önnur sem kallar sig „brúða“ segist alltaf hafa plön um að gefa sumargjafir en sé alltaf of 

sein eða staurblönk þegar að því komi. Líklegt er að „brúða“ sé ekki alin upp við þennan 

sið eða vilji helst gefa börnum sínum veglegar gjafir fyrst hún kaupir ekki neitt í staðinn 

fyrir að kaupa eitthvert smáræði. 

Hægt er að túlka þessa könnun á margan hátt en niðurstaða mín er sú að almennt 

þekki fólk þann sið að gefa sumargjafir á sumardaginn fyrsta og það vilji gjarnan 

viðhalda þessum sið og kynna hann fyrir börnum sínum með því að gefa þeim 

sumargjafir, og þá helst smálegt sumardót eða stærri hlut sem þörf er fyrir.  
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 www.barnaland.is, könnun. Svörin voru tekin eins og þau birtust,engu var breytt þrátt fyrir málfræði- og 

innsláttarvillur. 
141

 Carrier, The Rituals of Christmas Giving, bls. 55-60. 
142

 www.barnaland.is, könnun.  
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V. Niðurstöður 

 

Fyrir okkur sem búum í raflýstum, upphituðum húsum skiptir varla máli hvaða árstíð er 

hverju sinni. Öðru máli gegnir um fólk sem var uppi á þarsíðustu öld og á fyrstu 

áratugum tuttugustu aldarinnar. Þar skiptu árstíðirnar öllu máli og gátu jafnvel skilið á 

milli lífs og dauða. Þess vegna var sumardagurinn fyrsti jafn mikilvægur og raun ber 

vitni: hann markaði upphaf sumarmisseris og bar með sér von um birtu, ferskan mat, 

útilíf og betra tíðarfar. Með honum var fólk, meðal annars, að fagna því að það var enn á 

lífi eftir langan vetur. Sumardagurinn fyrsti var í þeim skilningi þakkarhátíð, sem ef til 

vill mætti líkja við þakkargjörðarhátíðina í Bandaríkjunum. Þakklætið kemur til dæmis 

skýrt fram í frásögn eins heimildamanns þar sem hann segir frá gleðinni sem hann fann 

fyrir á sumardaginn fyrsta. Honum leið eins og hann losnaði úr álögum eftir veturinn, 

sem var svo kaldur og myrkur.
143

 Finnst mér sú frásögn sérlega lýsandi fyrir það hvernig 

mörgum leið þegar dagurinn rann upp. Þeir voru lausir úr fjötrum.  

Líkt og ég hef farið yfir var sumardagurinn fyrsti hátíðisdagur og sem slíkur fellur 

hann vel að kenningum fræðimanna sem hafa fjallað um hátíðir, vígsluathafnir, leiki, 

gjafir og jaðartímabil, eins t.d. van Gennep og Turner.
144

 Dagurinn var á milli tveggja 

heima, sumars og veturs, á jaðartímabili þar sem leyfilegt var að hegða sér öðruvísi en 

vanalega. Fólk gerði það líka með því að borða mikið,
145

 drekka mikið, jafnvel áfengi 

með morgunkaffinu,
146

 gefa nytsamlegar gjafir,
147

 fara í leiki, heimsækja nágrannana og 

fara út undir bert loft.
148

 Það var eins og einhver kraftur leystist úr læðingi. Fólk hélt 

rækilega upp á að það var enn í fullu fjöri eftir veturinn og gerði sér því glaðan dag áður 

en það hélt síðan áfram sínu daglega streði. Á sama tíma var náttúran öll að losna úr 

klakaböndum og það er engu líkara en að fólk hafi gert það líka. Dagurinn á þannig 

einnig samsvörun í nýársdegi nútímans því báðir eru þeir til marks um nýtt tímabil, eru 

eins konar stökk inn í framtíðina, en eru jafnframt á jaðartímabili. 

Eins og ég hef bent á voru sumargjafir stór hluti af því hvernig fólk gerði tímann 

öðruvísi en vanalega og svo er enn í dag en þó með breyttu sniði. Þótt jólagjafir hafi tekið 

yfir sem aðalgjafir ársins eru sumargjafir samt siður sem fólk vill gjarnan halda í, eins og 
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 Spurningalisti þjóðháttadeildar nr. 19, svar nr. 8360, kk. f. 1896. Sjá kafla III.3.  
144

 Sjá kafla II.2 og II.3. 
145

 Sjá kafla III.4. 
146

 Sjá kafla III.5. 
147

 Sjá kalfa IV. 
148

 Sjá kafla III.6. 
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sést á svörum við könnuninni sem ég gerði á vefnum.
149

 Sumargjafir eiga því djúpar 

rætur í samfélaginu. Mörgum þykir vænt um þennan sið og vilja gjarnan halda honum 

við. Sumargjafir fyrr á tíð og nú til dags eiga líka ýmislegt sameiginlegt. Gjafirnar eru 

tæki til að tjá tilfinningar gefanda og jafnvel þiggjanda, þeim er ætlað að gleðja þann sem 

fær gjöfina og eru oftast eitthvað sem kemur viðkomandi vel, hvort sem það eru 

rósaleppar eða reiðhjól.  

Margt hefur þó haft þau áhrif að sumardagurinn fyrsti er ekki lengur sá mikli 

hátíðisdagur sem hann eitt sinn var. Ljóst er að breyttir samfélagshættir, flutningur fólks 

úr sveitum í bæi og borg, breytt fjölskyldumynstur og nýir siðir hafa haft áhrif þar á. Nýir 

hátíðisdagar hafa tekið yfir. Ég tel að þjóðhátíðardagurinn, 17. júní, hafi að mörgu leyti 

tekið við hlutverki sumardagsins fyrsta vegna þess hversu nálægt sá dagur er 

sumardeginum fyrsta í tíma þótt fagnað sé með öðrum hætti. Hann er einnig 

útihátíðisdagur og það er varla pláss á dagatalinu fyrir tvo stóra útihátíðisdaga með svo 

stuttu millibili. Þjóðhátíðardagurinn hefur það líka fram yfir sumardaginn fyrsta að þá er 

veðrið oftast farið að verða skaplegra og þægilegra fyrir fólk að vera utandyra.  

Jónas Jónasson frá Hrafnagili lýsti því yfir að hann hefði áhyggjur af því að þessi 

siður, þ.e. að halda sumardaginn fyrsta hátíðlegan, væri að leggjast niður.
150

 Síðan eru 

liðin næstum hundrað ár og ekkert útlit fyrir að sumardagurinn fyrsti sé að falla í 

gleymskunnar dá. Með sápukúlum, sumargjöfum, skrúðgöngum og hoppukastölum mun 

sumardagurinn fyrsti lifa áfram. Gleðilegt sumar! 
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 Sjá kafla IV.4. 
150

 Sjá kafla IV.1. 
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Óprentuð gögn í þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands 

Spurningalisti nr. 19. Sumardagurinn fyrsti. Sendur út árið 1969. 

 

Númer Kyn Fæðingarár Svæði 

     516 kvk 1901 Óskráð 

1559 kk  1893 Óskráð 

1594 kk  1896 Norður-Múlasýsla 

1596 kk  1896 Óskráð 
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1613 kk  1928 Norður-Múlasýsla  
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1616 kk  1885 Óskráð 

1641 kvk 1885 Óskráð 

1656 kk  1895 Óskráð 

1659 kvk 1911 Óskráð 
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2685 kvk  1900 Óskráð 
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2882 kvk 1901 Óskráð 
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3316 kvk 1899 Óskráð 

3321 kvk 1892 Óskráð 

3866 kk  1913 Óskráð 

8360 kk  1896 Óskráð 
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Viðauki 

 

Athugasemdir sem bárust við könnun um sumargjafir 

 

 Sigga I | 14. febrúar '11, kl: 11:09:29 | Alls sótt: 1376 |  Svara | Barnið | 0 

Mig langar að vita hvort fólk gefir sumargjafir á sumardaginn fyrsta. Gaman væri að fá 

að vita hverjum fólk gefur sumargjafir og hvort það fékk/fær sjálft sumargjafir. 

 

 Mrsbrunette | 14. febrúar '11, kl: 11:14:46 |  Svara | Barnið | 0 

Já ég gef sumargjafir, en bara lítið t.d krítarbox eða sippuband. 

 inspiron | 14. febrúar '11, kl: 23:26:09 |  Svara | Fyrri færsla | Barnið | 0 

Nei hef ekki gert það neitt formlega, fékk samt alltaf formlega sumargjöf sem barn sem 

var þá sippuband eða brennóbolti. 

 Mammastrumpur | 14. febrúar '11, kl: 11:33:56 |  Svara | Barnið | 2 

ég gef strákunum mínum sápukúlur, kríti, skóflu og fötu eða eitthvað álíka. Ég er sjálf 

ekki alin upp við að fá sumargjafir. 

 Abbagirl | 14. febrúar '11, kl: 11:41:46 |  Svara | Barnið | 0 

Ég gef börnunum mínum sumargjafir og nú gef ég líka fyrsta barnabarninu sumargjöf. 

 linalanga | 14. febrúar '11, kl: 11:58:25 |  Svara | Barnið | 1 

Ég gef sumargjafir af þvi að ég á tvö börn sem eiga afmæli í desember og lenda þá í 

þvíliku gjafaflóði og fá svo ekki neitt í heilt ár. En ég fékk ekki sumargjafir sem barn og 

saknaði þess ekkert en vill gera þetta sjálf fyrir litlu jólabörnin mín 

 Lífberi | 14. febrúar '11, kl: 13:14:21 |  Svara | Barnið | 0 

ég fékk ekki sumardjafir en ég vildi gera þetta fyrir mitt barn :) og gjafirnar eru t.d. 

sápukúlur, bolti eða einhvað sem nýtist yfir sumartímann :) 

 Arel | 14. febrúar '11, kl: 14:36:03 |  Svara | Barnið | 0 

Gef sumargjafir, en náttúrulega bara börnunum mínum. Mamma mín og pabbi gefa líka 

barnabörnunum. Enda hefur mamma mín alltaf gert mikið úr þessum degi fyrir okkur. 

kveðja,  

Arel 
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 Frostrós | 14. febrúar '11, kl: 15:20:17 |  Svara | Barnið | 0 

Gef strákunnum mínum sumargjafir , fékk þær sjálf sem barn, annað hvort sumardót eða 

föt. 

Kv. Frostrós 

 syr | 14. febrúar '11, kl: 18:44:25 |  Svara | Barnið | 0 

ég fékk sumargjafir, eitt árið hjól, eitt árið sápukúlur og krítar, hehe mjög misjafnar gjafir 

og ekkert endilega eitthvað "budget" á þeim. annað sem við fengum var uppblásin 

sundlaug eitt sumarið, þá allar 4 systurnar saman, badminton spaðar og flugu, teygju fyrir 

teygjutvist, sippuband og ýmislegt fleira í þeim dúr.. nýja íþróttaskó eða einhver 

sumarföt.. 

Þetta voru s.s. bara hlutir sem "vantaði" eða ekki vantaði, aðallega eitthvað til að stytta 

okkur systrunum stundirnar í sumarfríinu. Hlutir sem ég held að flestir foreldrar gefi 

börnunum sínum einhverntíman en hja okkur var þetta settt upp sem sumargjöf :) 

foreldrar mínir gefa núna barnabörnunum sínum smá sumargjafir en það er eitthvað 

smotterí bara :) ég ætla að halda þessum sið áfram með mín börn, en eins og ég segi, 

kaupa bara það sem "vantar" og stimpla það sem sumargjöf, allsekki eltast endilega við 

að kaupa eitthvað svakalegt og dýrt.. 

 z3lda | 14. febrúar '11, kl: 20:25:04 |  Svara | Barnið | 0 

ég gef börnunum mínum alltaf sumargjöf, ég var alin upp við að fá sumargjöf og finnst 

það bara æðisleg hefð :) Þarf ekki að vera eitthvað stórt en einmitt eitthvað svona 

sumarlegt :) Eitt árið fékk strákurinn minn krítar og sápukúlur og næsta árið fékk hann 

hlaupahjól og hjálm...fer allt eftir buddunni það árið og hvað vantar :) 

 Rubina | 14. febrúar '11, kl: 21:15:42 |  Svara | Barnið | 0 

ætla að gefa eitthvað lítið eins og sápukúlur, bolta eða sandkassadót. Enn minn gutti er 

19 mánaða og ég gaf honum ekkert í fyrra. 

 nóvemberpons | 14. febrúar '11, kl: 21:40:13 |  Svara | Barnið | 0 

hvenar er sumardagurinn í ár?  

 brúða | 14. febrúar '11, kl: 21:47:50 |  Svara | Barnið | 0 

Er alltaf með einhver plön um að gefa sumargjafir en er annaðhvort of sein eða 

staurblönk þegar kemur að því. Langar að gefa strákunum mínum eitthvað skemmtilegt 

sumardót sem þeir geta tekið með sér á róló í sumarfríinu. 

 músalingur | 14. febrúar '11, kl: 21:56:22 |  Svara | Fyrri færsla | Barnið | 0 

Sumardagurinn fyrsti er 21.apríl ... og það er skírdagur líka.Ég fékk alltaf sumargjafir 

þegar ég var yngri ... brennibolti var vinsælastur og svo alltaf nýjan sumarkjól eða 

eitthvað þannig.  

En í sumar fær strákurinn minn tvíhjól í sumargjöf og frá ömmu sinni hefur hann alltaf 

fengið ný föt fyrir sumarið. 
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 *polo* | 14. febrúar '11, kl: 22:05:19 |  Svara | Barnið | 0 

Við gefum alltaf sumargjafir og ég fékk alltaf sumargjafir þegar ég var lítil. Við höfum 

gefið sumardót, oft sandkassadót, nýjan hjálm eða e-ð svoleiðis en ég er að hugsa um að 

vera grand á því í ár og gefa trampólín og jafnvel hlaupahjól fyrir þá eldri. 

 Támína | 14. febrúar '11, kl: 22:08:08 |  Svara | Barnið | 0 

Ég fékk ekki sumargjafir en hef gefið mínum stelpum. Einu sinni fengu þær hjólahjálmla, 

næsta ár bolta og eitthvað svona útidót :) 

Kveðja Támína 

 lil mama | 14. febrúar '11, kl: 23:22:43 |  Svara | Fyrri færsla | Barnið | 0 

Þetta er rosalega vinsælt greinilega, ég hef aldrei spáð í þessu, en kanski maður fari að 

skoða þetta Gefiði þá líka sumargjafir þó börnin eiga afmæli yfir sumartímann ? mín er 

td. 4.apríl og bumbubúinn væntanlegur í júlí/ágúst. 

 gudlauganna | 14. febrúar '11, kl: 23:38:48 |  Svara | Fyrri færsla | Barnið | 0 

það breytir engu, þetta hefur alltaf verið algjörlega óháð afmælum. 

 dancer | 15. febrúar '11, kl: 08:22:08 |  Svara | Barnið | 0 

Já við gefum sumargjafir, er sjálf alin upp við það og finnst þetta ákaflega skemmtileg 

hefð! 

Gjafirnar hafa verið allt frá sápukúlum eða sippubandi upp í reiðhjól. Bara það sem 

vantar hverju sinni og budgetið leyfir. 

 Sigga I | 15. febrúar '11, kl: 12:24:56 |  Svara | Fyrri færsla | Barnið | 0 

Sumardagurinn fyrsti er alltaf á fimmtudegi frá 19-25. apríl. 

 evar | 15. febrúar '11, kl: 13:35:29 |  Svara | Barnið | 0 

gef börnunum mínum og maka. Og þá er það yfirleitt eitthvað sem nýtist yfir sumarið 

handa börnunum eins og sólstólar, sandkassadót, boltar eða eitthvað svona útidót. Handa 

makanum kaupi ég eitthvað lítið og sætt sem mig langar að gefa honum ;) 

 singa17 | 15. febrúar '11, kl: 20:27:53 |  Svara | Fyrri færsla | Barnið | 0 

Ég gef bolta og útidót. Er sjálf vön því frá barnæskunni að fá sumargjafir og finnst þetta 

skemmtilegur siður.Vitiði hvað þetta er gamall siður? 

 gumbli | 15. febrúar '11, kl: 21:42:25 |  Svara | Barnið | 0 

við fengum aldrei gjafir nema á afmælinu okkar og jólunum... mamma og pabbi keyptu 

hvort eð er allt, óþarfi að festa niður annan gjafadag... þar sem þetta tíðkaðist ekki hjá 

okkur og ég þekki ekki þessa hefð þá finnst mér bara asnalegt að gefa gjöf bara f því það 

er að koma sumar... annað mál ef ég þekkti þessa hefð...Barninu mínu er alveg sama, 

hann fær sumardót og alles, það er bara ekki einhver föst sumargjöf :) 
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 sveinninn | 15. febrúar '11, kl: 21:52:57 |  Svara | Fyrri færsla | Barnið | 0 

Við systkynin fengum sumargafir og ég gef börnunum mínum sumargjafir og stundum 

barnabörnum. Þetta er yfirleitt eitthvað sem hægt er að leika sér með um sumarið :) 

 Hlökk06 | 15. febrúar '11, kl: 22:35:25 |  Svara | Barnið | 0 

Ég fékk alltaf eitthvað útidót eða útiföt í sumargjöf þegar ég var krakki. Strákurinn minn 

fær alltaf sinn árlega bolta í sumargjöf á meðan hann hefur ekki vit á að biðja um eitthvað 

annað :) En hann fær sko að fara og velja hann sjálfur 

 kristjanaa | 15. febrúar '11, kl: 22:45:00 |  Svara | Barnið | 0 

Við gefum dóttur okkar sumargjöf...  Hún valdi sér hlaupahjól í fyrra þá 2 og hálfs árs..  

Veit ekki hvað við gefum henni núna... 

 magzterinn | 15. febrúar '11, kl: 23:37:08 |  Svara | Barnið | 0 

Ég ætla að gefa mínu barni sumargjöf. Ég ólst sjálf upp við að fá td. snúsnúband, 

brennibolta eða e-ð svona sumardót og/eða föt. E-ð svona dress fyrir sumarið. Mér finnst 

þetta skemmtileg hefð sem ég ætla að halda í. 

 thelgat | 17. febrúar '11, kl: 22:27:43 |  Svara | Barnið | 0 

Ég fékk sumargjafir frá foreldrum mínum,- sippuband, bók eða e-hvað svona smálegt. Ég 

man enn þegar ég fékk bókina svarta kisa ( vaknaði upp í rúmi hjá m+p að morgni með 

þessa bók í fanginu) og systir mín fékk Benna og Báru. Ég gef börnunum mínum 

sumargjafir,alltaf e-hvað svona sumardót, bolta, sippuband, krítar o.þ.háttar. Ein vinkona 

mín sendir mér alltaf sumarkort á sumardaginn fyrsta,- það er svaka gaman að fá 

svoleiðis ! 

 Bullock | 17. febrúar '11, kl: 23:32:44 |  Svara | Barnið | 0 

Gef sumargjafir já, en bara eitthvað lítið og ódýrt sumardót. Aðallega bara upp á sportið 

við að fá pakka :) 

 ohs | 17. febrúar '11, kl: 23:39:34 |  Svara | Barnið | 0 

Ég fékk sjálf ekki sumargjafir í æsku, en hef gefið mínum börnum, oftast einhverja litla 

hluti, en svo þegar þau hafa stækkap þá eitthvað sem vantar líka fyrir sumarið, ss. nýja 

strigaskó, hjólahjálm, hlífar fyrir línusk. Eitthvað sem nýtist vel. :-) 

 

 

 

 

Allt efni í viðauka er tekið beint af veraldarvefnum og engu breytt þrátt fyrir augljósar 

innsláttar- og málfræðivillur.  
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