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Útdráttur 
 
Sauðfjárbúskapur hefur verið samofinn íslensku þjóðlífi um aldir og jafnframt hefur 

allur fjöldi þjóðarinnar haft af honum lífsviðurværi sitt. Í harðbýlu landi þar sem lítið 

mátti út af bregða í búskapnum til að lífsafkomunni væri hætt,  hljóta að  hafa 

myndast sterkar hefðir og hjátrú er varða búskapinn. Átrúnaður og hefðir eru þannig 

tengdir sauðfjárbúskap sterkum böndum. Hér er reynt að varpa ljósi á átrúnaðinn og 

hefðirnar sjálfar og tengslin við alla þætti sauðfjárbúskapar. Gerð er stuttlega grein 

fyrir kenningum um hjátrú almennt. Meginatriði rannsóknarinnar er söfnun á 

þjóðháttum í sambandi við sauðfjárbúskap hjá núlifandi sauðfjárbændum á Ströndum 

og í Eyjafirði.   

Rannsóknin byggir á viðtölum við 12 viðmælendur, 5 á Ströndum og 7 í 

Eyjafirði en áður en viðtölin voru tekin var átrúnaði og hefðum safnað úr prentuðum 

heimildum og reynslu höfundar.  Þessi atriði voru síðan borin undir viðmælendur með 

hjálp spurningarlista auk þess sem þeir lögðu sitt til málanna. Fjallað var um hvern lið 

af átrúnaði og hefð sérstaklega og hann var greindur til að gera sér betur grein fyrir 

honum. Reynt er að skýra hvert atriði fyrir sig, draga fram skýringar á þeim með hjálp 

fræðibóka og útskýringa viðmælenda. Efnisatriðin eru flokkuð eftir sameiginlegum 

þáttum og loks eru niðurstöður ræddar og það hlutverk sem hjátrú leikur í daglegu lífi 

sauðfjárbónda nútímans.  
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1. Inngangur 
 

Þegar landsnámsmenn komu til Íslands þurftu þeir að koma með flest með sér til að 

byggja upp nýtt býli í nýju landi enda var þar lítið áður sem nota mátti í 

uppbygginguna. Eitt af því sem þeir komu með var allur búfénaður og þar á meðal var 

sauðfé sem að átti eftir að verða mjög mikilvægur hluti af öllu daglega lífi í aldanna 

rás. Vafalaust hafa venjur og hefðir varðandi sauðfjárbúskap flust með 

landnámsmönnunum og lifað um aldir þótt heimildir um viðhorf fólks séu ekki til. Og 

í aldanna rás hafa myndast nýir siðir í nánu sambýli manns og sauðkindar. Í þessari 

ritgerð er kannað hvað er að finna af slíkum átrúnaði sem tengist sauðfjárbúskap á 

einhvern hátt. Annars vegar var leitað í prentuðum ritum en meginverkið var að safna 

upplýsingum um  þekkingu fólks á hjátrú tengdri sauðfjárbúskap, og hvað enn lifir af 

henni í daglegum störfum sauðfjárbænda. Söfnunin fór fram á Ströndum og í 

innanverðum Eyjafirði.  

Orðið „fé“ er mjög mikilvægt í þjóðfélaginu nú á dögum, sérstaklega í ljósi 

kreppunnar sem herjar nú á landið og allan heiminn, þó merkingin sé önnur. 

Upphafleg merking orðsins var búfé sem varð síðan peningar af því að búfé var notað 

sem gjaldmiðill (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989, bls. 167). Orðið var ekki síður 

mikilvægt fyrir forfeður okkar sem áttu alla sína afkomu undir búfénaði og ekki síst 

sauðfé. Undanfarin ár hefur almenningur fengið að heyra fleiri og fleiri orð sem 

tengjast orðinu fé, svo sem „fjármál“ og „hlutafé“, og eru nú orðinn mikilvægur hluti 

af viðskiptalífinu. Fólk tengt landbúnaði á einhvern veg er nú farið að tengja þessi orð 

aftur við upphaflegu merkinguna „kindur“ sér til gamans og svo er gert grín að því 

með því að snúa út úr þekktum orðasamböndum í fjármálaheiminum. Dæmi um þetta 

er grínorðalisti sem segir að „hlutafé“ sé nú fé sem hefur verið hlutað niður og notað í 

súpu eða súpukjöt. Þessar nýstárlegu skýringar má sjá á www.saudamessa.is .  Það má 

örugglega fullyrða að hlutafjáreigendur bankanna væru mun ánægðari með að hafa 

misst súpukjöt en þá peninga sem þeir keyptu hlutafé með. Áður fyrr voru 

efnahagslægðir tengdar þessarar þrjósku skepnu enda velmegun forfeðra okkar að 

miklu leyti undir henni komin og áhrif hennar á menningu landsins koma víða fram, 

til dæmis er hægt að rekja mikið af orðasamböndum til búskapar og þá sérstaklega 

sauðfjárbúskapar. Sem dæmi um það má nefna: „Eitthvað kemur eins og skrattinn  úr 
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sauðaleggnum“, „að færa út kvíarnar“ og „að teygja lopann“ (Halldór Halldórsson, 

1968, bls. 145; www.andakill.is/asta/fjarhusavefur/kindaorð.htm).  

Til að fjalla um hjátrú og átrúnað sem tengist sauðfjárbúskap er nauðsynlegt að 

fjalla fyrst um hjátrú almennt, hvernig hún var notuð og hvaða tilgang hún hefur. Þá 

verður gerð grein fyrir helstu þáttum sauðfjárbúskapar og hvernig hjátrú tengist 

verkum í sauðfjárbúskap. Við undirbúning að söfnun um hvað enn er þekkt af 

átrúnaði meðal sauðfjárbænda var leitað að dæmum um hjátrú sem tengist búskapnum 

í prentuðum heimildum, aðallega frá 19. öld. Upp úr þessum prentuðu heimildum og 

reynslu höfundar var gerður spurningalisti (sjá viðauka 1). Spurningarnar voru alls 

lagðar fyrir 12 viðmælendur, annars vegar af Ströndum og hins vegar úr innanverðum 

Eyjafirði, sem allir hafa reynslu af sauðfjárrækt. Þeir voru spurðir um þann átrúnað og 

hefðir sem hægt er að finna í heimildum og þeir líka beðnir um að halda sig ekki bara 

við spurningarnar en segja frá öðrum átrúnaði og hefðum sem þeir mundu eftir. Úr 

þessari rannsókn komu 25 efnisatriði sem fjallað verður um hvert fyrir sig og síðan 

voru þessi efnisatriði flokkuð eftir sameiginlegum þáttum. Þessir þættir gætu gefið 

mynd af þeim átrúnaði og hefðum sem sennilega hafa lifað alla síðustu öld en eiga 

líklega rætur langt aftur í aldir. Miklar líkur eru á að þessi átrúnaður sé nú  hverfandi 

með þeim breytingum sem hafa orðið í sauðfjárbúskap.  

Við rannsóknina voru eftirfarandi rannsóknarspurningar lagðar til grundvallar: 

1. Hvað er hægt að finna um átrúnað og hefðir í heimildum?  

2. Hvaða átrúnaði og hefðum fer fólk eftir í búskap sínum?  

3. Hvaða átrúnaði og hefðum man fólk eftir úr æsku sinni eða síðar?  

4. Hefur fólk hætt að fara eftir einhverjum átrúnaði og hefðum á 

búskaparárum sínum?  

5. Er hægt að flokka átrúnaðinn eftir sameiginlegum þáttum? 

 

 

 

2. Hjátrú 
 

Hjátrú er hluti af hinu daglega líf fólks nú til dags og var það enn meira hér áður fyrr. 

Hún er skilgreind í orðabók sem ,,trú á óraunverulega hluti; trú á tilvist e-s sem fer í 

bága við (vísindalega) heimsskoðun samtímans“ (Árni Böðvarsson, 1996, bls. 376). 
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Samkvæmt Nicole Belmont getur hjátrú oft virst óþörf með öllu enda virðist hún 

skrítin, vitlaus og fáránleg. Þessi fáranleiki hjátrúarinnar getur einmitt aðstoðað við að 

greina  hana. Önnur skýring Belmont er að hjátrú brúi bilið á milli trúar og 

einkaathafna sem uppfylli einhverja innri þörf mannsins (Belmont, 2005, bls. 170). 

Gustatav Jahoda bendir á að hjátrú hafi áhrif á hegðun fólks þannig að hjátrúin virðist 

vera sönn. Hjá fólki sem að trúir því til dæmis að föstudagurinn þrettándi sé 

óhappadagur hafi það áhrif á hegðun þeirra. Það getur: 

 ... make them more uncertain, jumpy and anxious; hence the heightened 
accident rate could actually be the outcome of the belief, and there is evidence 
that such causal sequences seem to operate (Jahoda, 1970, bls. 8). 

 

Svona sálfræði er líka til í fjármálaheiminum þar sem neikvæðar væntingar til 

ákveðins gjaldmiðils geta haft áhrif á fall hans (Jahoda, 1970, bls. 8). Hún virðist 

einnig varpa ljósi á menningu einstakra svæða eða jafnvel landa eða menningu fyrri 

tíma. Það gæti verið erfitt að skýra þjóðsagnir fyrri tíma um álfa, huldufólk og drauga 

án þess að það hafi verið einhvers konar trú á þessa hluti fyrr á tímum, og þá hjátrú, 

því að þetta var ekki hluti af trúarbrögðum á öllum þessum tíma. 

Hægt er að segja að hjátrú sé trú á eitthvað sem tilheyrir ekki hefðbundnum 

trúarbrögðum. Hún er oft tengd venjum sem fólk kemur sér upp og verða svo smám 

saman hluti af því sem fólk gerir. Fólk getur svo farið að trúa því að það sem það 

hefur vanist sé eina rétta leiðin til að gera ákveðna hluti. Ef þeir eru gerðir á annan 

veg er það vitlaus leið og getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Í bókinni 

Basque Anthropological Culture Perspectives segja höfundar frá því að heppni sé 

hluti af lífinu en heppni sé stundum eitthvað sem komi frá fólkinu sjálfu. Það hafi gert 

eitthvað vitlaust til að verðskulda óheppni en verra en óheppnin var engin heppni. 

Hlutverk hjátrúar er að reyna að koma í veg fyrir að heppnin yfirgefi samfélagið enda 

er mjög mikilvægt að finna út af hverju það getur orðið tómarúm þar sem heppnin á 

að vera (Douglass, 2007, bls. 237-238). 

Hjátrú virðist geta haft nokkur hlutverk í samfélaginu því að hún getur aðstoðað 

við að kenna rétt verklag á milli kynslóða. Einnig getur hjátrúin verið leið til að flytja 

venjur og siði á milli kynslóða en tilgangurinn virðist fyrst og fremst sá að kenna 

samfélagslega ábyrgð og samkennd. Það má einnig vera að hjátrúin sé til að kenna 

virðingu fyrir þeim hlutum, stöðum eða gildum sem eru mikilvægir fyrir samfélagið á 

hverjum tíma og á hverju svæði. Hjátrú getur einnig verið leið til að gefa skýringar á 
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hlutum sem annars virðast illskiljanlegir en þetta hlutverk átti aðallega við fyrr á 

öldum þegar að nútíma vísinda naut ekki við.  

Í þessu ljósi er áhugavert að skoða þá hjátrú sem tengist sauðfjárbúskap, hvernig 

hún spilar inn í þau verk sem tengjast búskapnum og það hlutverk sem hún hefur 

gegnt. Ein forsenda þess að skilja hvernig hún spilar inn í búskapinn er að gera sér 

grein fyrir búskaparháttum á Íslandi og hvernig þeir þróuðust. 

 

3. Sauðfé í sögu þjóðar 
 

Landnám Íslands tók nokkurn tíma og fólkið sem kom dreifðist smám saman um allt 

land. Sennilegt er að landnámsmenn hafi að einhverju leyti dreift sér á svæði sem 

voru líkust þeim svæðum sem það þekkti frá upprunalandi sínu. Þannig er ekki líklegt 

að þeir sem hugsuðu sér að stunda landbúnað sérstaklega hafi sóst eftir landi á 

Vestfjörðum (munnleg heimild, samtal við Ragnar Edvardsson fornleifafræðing, 20. 

ágúst 2008, um væntanlega doktorsritgerð hans). Gera verður ráð fyrir að 

landnámsmenn hafi kosið að stunda þann búskap sem þeir kunnu best frá heimalandi 

sínu sem lífsviðurværi, en þó er vert að minnast á að í upphafi stunduðu 

landnámsmenn  yfirleitt blandaðan búskap. Um árið 1200 lækkaði hitastig mikið (Páll 

Bergþórsson, 1987, bls. 216) og landbúnaður eins og kornrækt og nautgriparækt 

lagðist að mestu leyti af (Einar Laxness, 1974, bls. 8). Með þessum breytingum varð 

sauðfé mikilvægari og mikilvægari hluti af lífsafkomu landans og það átti eftir að 

haldast langt fram á 20. öld. 

Landbúnaður og sjávarútvegur á Íslandi þurfti mikinn mannafla fyrr á öldum 

áður en þessir atvinnuvegir voru vélvæddir á 20. öld. Söfnun vetrarforða fyrir 

manninn og skepnur tók mjög mikinn tíma, en veðurfar á Íslandi setti þeim tíma mjög 

miklar skorður. Fyrst eftir landnám Íslands var þessi þörf fyrir mannafla uppfyllt með 

þrælum og síðar með vinnufólki. Á hverjum bæ voru því frekar margir í heimili, 

sérstaklega ef við miðum við hina hefðbundnu 4 manna fjölskyldu í dag. Áður voru 

heimili oft barnmörg og þar bjuggu líka oft ættingjar fjölskyldunnar þannig að 

stórfjölskyldan bjó oft á sama bæ. Síðan má ekki gleyma vinnufólkinu sem var 

nauðsynlegt til að reka bóndabýli. Stærð fjölskyldu og hve margt vinnufólk var á 

hverjum bæ fór þó eftir stærð jarðarinnar, hversu marga hún gat brauðfætt. Á stórum 

bæjum var margt um manninn en á kotbýlum var jafnvel bara 4 manna fjölskylda og 

það er einmitt algengasta stærðin á heimilum í manntalinu 1703 (Björn Þorsteinsson, 
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1991, bls 230). En hvernig var hægt að fæða og klæða allt þetta fólk? Ef athugaður er 

bústofn á þeim svæðum þar sem þessi rannsókn var gerð (þ.e. Ströndum og 

innanverðum Eyjafirði) í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín, kemur í ljós 

að það var svæðunum sameiginlegt að allir reiddu sig að mestu leyti á sauðkindina til 

að komast af. Þar eru 8 af 10 bæjum sem viðmælendur komu frá og á öllum þeirra var 

bústofninn fyrst og fremst  sauðfé (Jarðabók 7. bindi, 1940, bls. 238-239, 361-362, 

402; 10. bindi, 1943, bls. 253, 255, 257-258).  

Þegar að fólk fór að reiða sig meira og meira á sauðkindina fóru völdin í 

þjóðfélaginu líka að fylgja henni. Þeir sem áttu stærri jarðir og jafnvel margar fóru að 

ráða flestu í þjóðfélaginu með fulltingi konungs, því að stórar jarðir þýddi að 

viðkomandi gat haft stærri bústofn og jafnvel fjárfest í fleiri jörðum sem hann leigði 

svo til annara einstaklinga sem áttu ekki jarðir sjálfir. Landeigendur gátu svo veitt 

vinnufólki atvinnu við erfiðisverkin en þeir gátu sjálfir eytt tíma og fjármunum í 

þjóðfélagsumræður og komið með tillögur til kóngsins um hvernig þjóðarbúskapnum 

yrði best komið fyrir. Jarðir á Íslandi voru að mestu í eigu fárra stórbænda, ætta eða 

kirkjunnar á miðöldum sem gátu nýtt aðstöðu sína til þess að koma sér enn betur fyrir. 

Þessi landeigendastétt var mikill baggi á þjóðfélaginu því að hún stóð í veg fyrir 

framförum því að ,,stéttarsjónarmið þeirra sátu í fyrirrúmi“ og því varð engin 

þéttbýlismyndun eða iðnaður með þar til gerðum lærðum iðnaðarmönnum (Björn 

Þorsteinsson, 1991, bls. 126-127). Eitt af því sem kom frá efnuðum bændum var að á 

Íslandi skyldu allir búa á bóndabæjum en með því var komið í veg fyrir 

þéttbýlismyndun að mestu leyti. En með þessu tryggðu þessir bændur sér vinnuafl því 

að það fólk sem gat ekki leigt sér jörð neyddist til að ráða sig í vist hjá bændum sem 

þurftu á vinnuafli þeirra að halda. Þeir sem rétt náðu að skrapa saman í leigu bjuggu á 

lélegum kotbýlum þar sem landnæði var lítið. Því var aðeins hægt að heyja fyrir 

nokkrar skepnur, oftast eina kú, hest og nokkrar rollur (sjá tilvitnun í Jarðabókina hér 

að ofan). Leiguliðar leigðu jarðir af landeigendum og höfðu ýmis réttindi og skyldur 

því að þeir þurftu að borga leigu til landeigenda eftir því hvað jörðin var metin á og á 

13. öld var leigan á kvikfé sem fylgdi jörðinni borguð í smjöri. Það fylgdu jörðum 

jafnan kvaðir eins og að þeir þurftu að halda húsum og túnum við. Þeir gátu ekki nýtt 

hlunnindi á jörðinni eins og skóga og veiðirétt. Einnig þurfti leiguliðar stundum að 

vinna einhver dagsverk fyrir landeigenda.  

Bæði efnaðir bændur og kotbændur áttu allt sitt undir veðurfari og öðrum 

náttúruhamförum. Erfiður vetur, sumar sem kom seint eða náttúruhamfarir höfðu 
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mikil áhrif á heyeign bænda, heyskap og fleira. Þetta hafði svo áhrif á hvort  féð þurfti 

að líða skort eða jafnvel falla úr hungri. Og það hafði svo úrslitaáhrif á hvort  

hungursneyð blasti við mönnunum. Kotbændur voru þó alltaf nær jaðrinum í sínum 

búskap því að jörð þeirra þoldi yfirleitt verr allar sveiflur sem urðu í veðurfari en 

stærri jarðir efnameiri bænda. Smávægilegar breytingar í veðurfari gátu valdið því að 

kotbændur þyrftu að bregða búi með tilheyrandi erfiðleikum fyrir þá og fjölskyldu 

þeirra (Jón Þ. Þór, 2008, bls.14). 

Þéttbýlismyndun byrjaði ekki fyrir alvöru fyrr en á 20. öld og með henni fór að 

draga úr mikilvægi sauðfjárbúskaparins fyrir þjóðina. Annað sem dró úr mikilvægi 

sauðfjárbúskapar var vélvæðing sem þýddi að ekki þurfti eins mikinn mannafla til að 

halda úti stóru sauðfjárbúi. Ný tækni og vélar í sjávarútvegi höfðu einnig áhrif því að 

það gaf fólki færi á að hverfa til annarra starfa. Á sama tíma fór fjölskyldumynstrið að 

breytast þegar  bilið á milli kynslóða varð meira og börn hættu að vera í daglegu 

sambandi við kynslóða afa síns og ömmu. Þau hættu líka að vinna með eldri 

kynslóðum og með þessum breytingum hætta hlutir eins og verklag og hjátrú að 

berast á milli kynslóða 

 

 
4. Sauðfjárbúskapur og hjátrú 
 

Eins og bent var á fyrir ofan, var sauðfjárbúskapur stór hluti af efnahagslífi Íslendinga 

strax eftir landnám og varð svo stærsti hluti af því með kólnandi veðurfari enda gat 

sauðfé þrifist í kaldara loftslagi en annar búpeningur. Í margar aldir bjuggu nánast  

allir í þjóðfélaginu á sauðfjárbúi  og áttu allt sitt undir afkomu sauðfjár. Allir 

umgengust sauðfé eitthvað í sínu daglega lífi og hjá langflestum varð umhirða 

sauðfjár ævistarfið. Þegar líf allra í samfélaginu snýst um það sama er mjög auðvelt 

fyrir hjátrú um þessar skepnur að blómstra og lifa góðu lífi kynslóð fram af kynslóð. 

Eins og hefur verið bent á, gat lífsafkoma sauðfjárbónda breyst með mjög stuttum 

fyrirvara vegna þeirra sveiflna sem gátu orðið í náttúrunni enda byggist 

sauðfjárbúskapur á því sem landið getur gefið af sér yfir sumartímann. Það var einnig 

mikil erfiðisvinna sem fylgdi því að safna vetrarforða fyrir menn og skepnur en þetta 

var líka tími þar sem fjölskyldur og vinnufólk vann saman. Fullorðnir og unglingar 

kenndu börnum verklag og umhirðu kinda. Oft var kennt í gegnum hjátrú og börnum 

þá einnig kennd samfélagsleg ábyrgð á sama tíma því að hlutirnir voru settir upp 
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þannig að ef eitthvað var gert rangt þá hefði það slæmar afleiðingar fyrir allt 

samfélagið eins og til dæmis ef því var trúað að eitthvað sem einstaklingur gerði gæti 

skemmt heyskap allra í nágrenninu. Einnig kenndi þjóðtrú börnum að virða 

umhverfið. Sumir hlutir gátu verið mjög hættulegir fyrir börn en í staðinn fyrir að 

einbeita sér að þeirri hættu þá var lögð áhersla á hættuna sem gat skapast fyrir 

fjölskyldu barnsins, nánasta umhverfi þess og jafnvel samfélagið í heild. Þannig varð 

barnið hluti af samfélaginu í heild og það sem það gerði hafði áhrif á alla í því.  

Það er áhugavert að safna þessari hjátrú sem hefur myndast í gegnum aldirnar í 

sauðfjárbúskap, sérstaklega vegna þess að á 20. öldinni hefur mikilvægi sauðfjár á 

efnahag þjóðarinnar horfið að mestu. Nú til dags skiptir sauðfjárbúskapur ekki miklu 

fyrir efnahag Íslands en það er vegna mikla breytinga á þjóðfélaginu í heild og 

jafnframt á sauðfjárbúskap. Vélvæðing hefur einnig gjörbylt öllu verklagi í 

sauðfjárbúskap þar sem aðeins þarf brot af þeim mannafla sem áður þurfti. Á sama 

tíma, hefur fólk flutt unnvörpum á mölina í leit að atvinnu í öðrum greinum og með 

þessum búferlaflutningum hefur hjátrúin sem tengdist sauðfjárbúskap týnst eða breyst 

hjá því fólki. En það er enn til fólk sem ólst upp við gamla lagið í sauðfjárbúskap og 

gæti því haft eitthvað að segja um hjátrú í atvinnuveginum. Það hefur einnig gengið í 

gegnum þær breytingar sem hafa átt sér stað undanfarna áratugi og getur skýrt frá 

breytingum sem hafa orðið á hjátrúnni á þessum tíma. Það getur sagt frá þeirri hjátrú 

sem það fer eftir, sem það fór eftir og sem það man eftir. 

Einhver hjátrú sem tengist hinum ýmsu verkum hefur líklegast fylgt 

sauðfjárbúskap á Íslandi að einhverju leyti alla tíð en um hana er ekki til mikið af 

rituðum heimildum. Þegar Jón Árnason gaf út Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri um 

miðja 19. öld var þó í safninu kafli sem heitir „Kreddur“ og þar er að finna nokkur 

dæmi um hjátrú í sauðfjárbúskap. Viðhorf Jóns sést í því að hann segist velja orðið 

kreddur fram yfir bábiljur, hégiljur, hindurvitni, hjátrú og kerlingarbækur og það sem 

hér á við eru fyrstu tveir hlutar flokksins, víti og fyrirboðar (Jón Árnason II, 1954, bls. 

521). Ekki er gott að sjá hvaðan Jón hefur efni sitt því samkvæmt athugasemdum 

ritstjóra virðast þeir liðir sem birtast í II. bindi verks hans flestir bara til í uppskriftum 

hans sjálfs. Kreddukaflinn í V. bindi (efni sem var ekki gefið út fyrir 1950) er 

samkvæmt skýringum frá tveimur heimildarmönnum, öðrum úr Svarfaðardal en 

hinum af Suðurlandi (Jón Árnason,V, 1958, bls. 503). Auk efnis Jóns eru einnig 

heimildir um hjátrú í grein Jóns Hnefils Aðalsteinssonar í bókinni Íslensk 
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þjóðmenning, í Íslenzkum þjóðháttum eftir Jónas Jónasson frá Hrafnagili og fleiri 

ritum. 

Eins og minnst hefur verið á, hafði sauðfjárbúskapur hafði verið við lýði í 

aldaraðir þegar að rituðu heimildirnar um hjátrú fóru að koma út, en á þessum tíma 

höfðu greinilega myndast ákveðnar venjur í umgengni kinda, í verklagi við söfnun 

vetraforða fyrir kindur og menn og í borðsiðum þegar að lamba- og kindakjöts var 

neytt. Hjátrú í sauðfjárbúskap er einkum að finna á þessum þremur sviðum. Þar er að 

finna hjátrú um hvernig eigi að haga sér við þessar aðstæður og ef einstaklingurinn 

hagar sér öðruvísi þá gerist eitthvað slæmt. Svo að hægt sé að gera sér betur grein 

fyrir hverri hjátrú fyrir sig má draga þær saman í flokka. Allir flokkarnir virðast eiga 

það sameiginlegt að hægt er að nota hjátrúna sem kennslu í réttu verklagi eða sem 

viðvörun við beinum eða óbeinum hættum. Það mætti jafnvel segja að hjátrúin sé 

ákveðin kennsluaðferð sem eldri kynslóðin notaði til að kenna yngri kynslóðinni.  

Sú hjátrú sem birtist í þessum heimildum fellur í nokkra flokka og er hér byggt 

á flokkun Jóns Hnefils Aðalsteinssonar (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988, bls. 392). 

Fyrst má nefna flokk um boð og bönn en þar er sett fram fullyrðing og sagt að 

eitthvað eigi eftir að gerast ef að henni er ekki fylgt eftir en það getur verið bæði gott 

eða slæmt. Í öðru lagi má nefna flokk um kennslu við verklag en þar er verið að kenna 

hvernig á fara að í sauðfjárbúskap. Í þriðja lagi má nefna daga þar sem er átrúnaður og 

hefðir um daga vikunnar eða stórhátíðisdaga og tengjast hvaða daga vikunar má byrja 

á hlutum, hvaða daga vikunnar má ekki gera hluti og hvað stórhátíðisdaga má eða má 

ekki gera hluti. Í þessum þrem fyrstu flokkum eru atriði sem skarast mikið við aðra 

flokka. Í fjórða lagi er átrúnaður og hefðir um heyskap sem var eitt af því 

mikilvægasta í verkum sauðfjárbóndans. Átrúnaðurinn um heyskap tengist helst 

hvenær á að byrja að slá og notkun verkfæra í heyskap. Í fimmta lagi er átrúnaður og 

hefðir um slátrun sem verður að takast vel til svo að kjötið sé gott til manneldis. Til 

þess verður að slátra tímanlega og fara rétt að þegar að slátrað er. Í sjötta lagi er 

átrúnaður og hefðir um meðferð skepna en inn í þann flokk falla efnisatriði um 

meðferð lamba, að marka, að setja á, að slátra fé. Í sjöunda og síðasta lagi er svo 

átrúnaður og hefðir um meðferð kjötskrokksins en þar segir frá hvaða bein má eða má 

ekki brjóta og hvað má ekki borða. 

Ljóst er á þessu að yngri kynslóðinni var kennt verklag í gegnum þjóðtrú, að 

passa sig á hættulegum hlutum, ákveðnar matarvenjur og umgengni við skepnurnar. 

Það væri líka hægt að segja að þarna var og er verið að beita ákveðinni uppeldisaðferð 
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þar sem hlutum sem eru hættulegir fyrir einstaklinga er gefin önnur merking. Í stað 

þess að segja einfaldlega að hluturinn eða verknaðurinn sé hættulegur og þar með láta 

hann hugsanlega verða spennandi fyrir yngri kynslóðina þá eru áhrifin ekki bundin 

við einstaklinginn sjálfan. Verknaðurinn getur haft áhrif á á fjölskyldu, nánasta 

umhverfi og samfélag einstaklingsins. Með þessu er hægt að kenna yngri kynslóðinni 

samfélagslega ábyrgð, það sem einstaklingurinn gerir hefur ekki aðeins áhrif á hann 

sjálfan heldur allt það sem er í kringum hann.  

Hjátrúin í sauðfjárbúskap virðist einnig tengjast þeim hlutum sem gátu helst 

farið úrskeiðis í búskapnum og haft áhrif á lífsafkomu heimilisfólksins eða jafnvel 

samfélagsins í heild. Hún leitast einnig við að útskýra hluti sem annars er mjög erfitt 

að útskýra, eins og af hverju kindur drepast eða af hverju það kemur rigning í miðjum 

heyskap. 

Þegar litið er yfir þá hjátrú sem fylgir sauðfjárbúskap er hún nátengd þeim 

verkum sem honum fylgja. Verkefni bóndans eru nátengd árstíðunum og við könnun 

er því rökrétt að leita eftir hjátrú sem tengist þessum árshring í sauðfjárbúskap. Til að 

setja hjátrúna í samhengi við líf allra þeirra sem sinnt hafa fé er rétt að gera næst grein 

fyrir þessum verkum og til einföldunar er þá gert ráð fyrir að sauðfé hafi verið eini 

bústofninn. 

 

5. Verkefnin í sauðfjárbúskap  
 

Í aldaraðir hefur árið í sauðfjárbúskap skipst upp í ákveðin tímabil eftir því hvað þarf 

að gera til að búskapurinn gangi sinn gang. Það má hugsa sér að árið í búskapnum sé 

hringur sem skiptist upp í árstíðabundin verk. Það er hægt að fjalla um þennan 

árshring á marga vegu en hér verður byrjað á því þegar að féð er tekið á hús yfir 

veturinn. Þetta hefur eins og margt annað breyst mjög mikið í kjölfar breytinga á 

síðustu öld, en nú er fé tekið á hús um miðjan nóvember (fer eftir veðri) og það er 

aðeins sett út þegar að veður er gott, enda á bóndinn yfirleitt meira en nóg hey fyrir 

rollurnar sínar yfir vetrartímann. Áður fyrr átti bóndinn minna hey og til að spara 

heyið þá var féð ekki tekið inn fyrr en um jólin ef veður leyfði (Jónas Jónasson, 1961, 

bls. 99). Skepnurnar voru samt settar út alla daga til beitar og til að brynna þeim nema 

þegar að gerði aftaka veður og reynt var að gefa fénu eins lítið og mögulegt var (Jónas 

Jónasson, 1961, bls. 163). Þessi umhirða sauðfjár var annað af helstu verkum bænda 
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og búaliðs á veturnar. Hitt var ullarvinna sem var unnin inn í bæ af flest öllu 

heimilisfólkinu, jafnt körlum sem konum. (Jónas Jónasson, 1961, bls. 108-109).  

 Næsta árstíðabundna verkefni voru tilhleypingar sem fóru fram um jólin og 

áramótin (Jónas Jónasson, 1961, bls. 164) eftir því hvenær bóndinn vildi hafa 

sauðburðinn. Þá er komið að vetrarfóðrun sem hafði svo mikil áhrif á frjósemi bæði 

fyrir og ekki síst eftir tilhleypingar. Nú til dags eru komin fæðubótarefni sem bændur 

bæta við fæðuna yfir veturinn. Áður fyrr var ekki um það að ræða en þá gátu bændur 

sem bjuggu nálægt sjó beitt kindunum í fjöruna þar sem þær gátu étið þang sem hefur 

að geyma góð næringarefni.  

Sauðburður á vorin hefur ekki breyst eins mikið og flestir aðrir þættir í 

sauðfjárbúskap, enda þarf fólk enn að fylgjast mjög vel með og vera til staðar þegar 

að ærnar eru að bera. Þessu fylgir því að einhver þarf að kíkja í fjárhúsið með nokkra 

stunda millibili og jafnvel að aðstoða ærnar ef burðurinn er erfiður. Eitt sem hefur 

breyst er að húsakosturinn er auðvitað orðin mun betri og stærri þannig að ekki þarf 

að láta kindur bera úti í misjöfnum veðrum eins og tíðkaðist áður fyrr. Ef ærnar báru 

úti fylgdi því yfirleitt mun meiri vinna fyrir bændafólkið því að það þurfti að fara um 

landareignina til að fylgjast með. Það þurfti einnig að reyna að koma í veg fyrir að 

lömbin dræpust eða væru drepin af varg (Jónas Jónasson, 1961, bls. 165). Eftir að 

farið var að ræsa fram mýrar til að búa til tún var alltaf þó nokkur hætta á að þau 

drukknuðu í skurðum, einkum í vorleysingum. Svo voru alltaf einhver lömb sem 

misstu móður sína og voru því annað hvort vanin undir aðra kind eða urðu að 

heimalingum en þetta tekur bæði þó nokkurn tíma og vinnu (reynsla höfundar, 1980-

1988, Jónas Jónasson, 1961, bls 166).  

Áður en kindunum var sleppt á fjöll í júní þurfti að marka lömbin svo að þau 

þekktust í réttunum. Nú mun algengara að lömb séu mörkuð áður en þeim er sleppt úr 

húsum. En það var ekki hægt að sleppa sauðfénu á fjall nema að snjórinn væri farin úr 

hlíðum en eftir að búið var að sleppa fénu var jafnvel hætta á hreti sem gat höggvið 

stórt skarð í bústofninn. Með nútíma veðurspám hefur þessi hætta minnkað til muna. 

Á mörgum stöðum þurfti að reka fé langt til að komast á afrétt þegar að því var sleppt 

á vorin en bílar, dráttavélar og kerrur hafa komið í staðinn fyrir reksturinn. Annað 

starf á þessum tíma áður fyrr voru voru fráfærur þar sem lömbin voru tekin frá 

mæðrum sínum eftir Jónsmessu svo hægt væri að nýta mjólkina af mæðrunum og nota 

til neyslu (Jónas Jónasson, 1961, bls.168). Þetta tók þó nokkurn mannafla enda þurfti 

smala til að sitja yfir ánum og jafnvel tvo, eins og Guðmundur Þorsteinsson segir frá í 
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bók sinn Horfnir starfshættir (Guðmundur Þorsteinsson, 1990, bls. 27). Svo þurfti 

einhvern til að mjólka ærnar en áður fyrr var mjólkin verðmæt afurð.  

Þegar búið er að koma öllum kindum á fjall hefst áburðardreifing sem var 

mikil erfiðisvinna áður fyrr, enda allt gert með höndum því að Íslendingar notuðu ekki  

hjólið fyrr en seint og síðar meir. Jónas Jónasson segir frá því að áburðardreifing hafi 

farið fram fyrir sauðburð og hluti af honum hafi verið verk unglinga (Jónas Jónasson, 

1961, bls. 56-57). Fyrir tíma vélvæðingar og nýrrar tækni var eingöngu sauðatað 

notað sem áburður, en það breyttist á síðustu öld þegar að farið var að nota vélar við 

áburðardreifingu og síðar þegar að tilbúni áburðurinn kom til sögunnar. Hann þýddi 

að grasið óx mun betur og sama svæði gaf af sér mun meira hey. 

Heyskapur áður fyrr var mjög erfið líkamleg vinna enda þurfti að slá öll svæði 

sem gáfu eitthvað hey með orfi og ljá. Það var mismunandi hvenær heyskapur hófst 

því að það fór eftir veðurfarinu um sumarið en veðrið þurfti að vera sem best því að 

grasið þurfti að ná að spretta (Jónas Jónasson, 1961, bls. 76). Öll tún voru slegin, allar 

blautar mýrar voru slegnar og auk þess þá þurfti oft að flytja heyið til, svo að það 

þornaði. Svo voru grasbalar í fjöllum oft slegnir til að fá sem mest hey fyrir veturinn. 

Það gat verið þó nokkur leið og mikil vinna að flytja heyið heim og koma því í öruggt 

skjól fyrir veturinn. Til að heyið geymdist yfir veturinn og hægt væri að fá sem mest 

út úr því varð að þurrka það vel og þá varð að vera góður þurrkur (Jónas Jónasson, 

1961, bls. 131). Mesti ógnvaldur bænda var heyleysi. Það gat verið hart í ári og ekki 

hafði verið hægt að láta féð ganga úti um veturinn og ná sér í æti þar til að drýgja 

heyforðann. Önnur ástæða gat verið sú að vorið kom seint og grasið hafði ekki náð að 

vaxa nógu mikið því að áburðurinn hafði ekki haft nógan tíma til að virka 

almennilega. Enn önnur ástæða gat verið að það komu hret um sumarið svo að grasið 

náði sér ekki á strik aftur. Svo gat bóndinn líka lent í rigningum og vindasömu veðri í 

heyskapnum sem gat einnig spillt magni og gæðum heysins og í bókinni Íslenzkum 

þjóðháttum eftir Jónas Jónasson er bent á aðferðir til að þurrka hey þegar veðrið var 

blautt (Jónas Jónasson, 1961, bls. 81-82). Heyskapur er miklu auðveldari nú til dag 

enda hafa vélar alveg tekið við og veðurspár gera bændum kleyft að haga 

heyskapnum eftir þeim. Samt getur veður ennþá haft slæm áhrif á heyskapinn 

sérstaklega þurrkar, sumar sem kemur seint eða of mikil rigning 

Eftir að heyskap lýkur í ágúst kemur að leitum sem má gera ráð fyrir að hafi 

alltaf verið mjög mannfrekar og eru enn á flestum svæðum. Síðasta vorverkið var að 

reka sauðfé á afrétti en fyrsta haustverkið var að heimta það aftur. Tími leita og rétta 
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hófst og hefst með heimasmölun þar sem nokkrir nærliggjandi bæir taka sig saman og 

leita sitt nánasta umhverfi. Því næst kom saman hópur fólks og leitaði að kindum á 

ákveðnu svæði (oftast fjalllendi) og síðan er kindum af nokkrum svæðum oftast 

safnað saman í réttir. Leitirnar sjálfar eru mjög mismunandi eftir því hvar á landinu 

maður er staddur. Á sumum stöðum þarf að leita mjög stórt svæði, sérstaklega þegar 

að kindurnar ganga inn á hálendið eins og til dæmis á afréttum sunnanlands og í 

Húnavatnssýslu, og þá er jafnvel leitað í viku í senn, farið á hestum og gist í 

gangnamannakofum. Á öðrum svæðum eins og á Ströndum og víðar á Vestfjörðum er 

leitað í einn dag í einu og fé safnað saman í rétt á nokkrum dögum. Á þessum sömu 

svæðum er oft ekki hægt að nota hesta og því þarf að ganga alla leitina. Hvort sem 

hestar eru notaðar við leitina eða ekki þá hefur bílaeign landsmanna hjálpað í leitum 

enda þarf oft að fara um langan veg áður en komið er á afrétt hvers bónda eða í 

réttina. Leitir hafa alltaf verið frekar hættulegar og eru það enn þó að nútíma tækni 

hafi dregið úr hættunni. Bæði nú og fyrr var mesta hættan slæmt veður þar sem að 

bæði menn og fé gátu verið í hættu (Jónas Jónasson, 1961, bls 87).  

Réttarstörfin sjálf hafa lítið breyst en þó hefur fé fækkað umtalsvert 

undanfarna áratugi og það gerir leitir oft mun erfiðari. Fækkun í sveitum hefur einnig 

þau áhrif að það er erfiðara að fá fólk sem þekkir svæðin og kann að reka fé. Eitt sem 

hefur þó lítið breyst er að réttirnar (og leitirnar í minna mæli) eru samkomustaður 

sveitunga hvort sem þeir búa í sveitinni eða eru brottfluttir. 

Sláturtíð er næst í árshringnum. Slátrun hefur verið að færast fram í ágúst en 

hófst áður í lok september. Þar er/var safnað vetrarforða fyrir mannfólkið og nú til 

dags er það þar sem sauðfjárbændur fá greitt fyrir vinnu sína. Forsenda fyrir góðri 

sláturtíð er að lömbin komi vel af fjalli svo að þau gefi sem mest af sér. Í sláturtíðinni 

er lömbum og rollum slátrað og svo er unninn matur úr kjötskrokknum. Þetta hefur 

hvort tveggja breyst mjög mikið undanfarna ártugi með auknum reglum um hvernig 

umgengni skuli vera við hráar matvörur til að hindra sýkingarhættu. Áður fyrr var 

slátrað heima og öll matvinnsla fór líka fram heima en nú er ekið með líflömb langa 

leið í sláturhús og aðeins er slátrað heima til einkaneyslu. Matarvinnslan fór hins 

vegar fram á heimilinu áður fyrr að öllu leyti en það má segja að þegar að henni hafi 

verið lokið þá hafi loksins verið búið að ná því út úr sauðfénu sem að bændur vildu. 

Jónas Jónasson segir frá því hvernig bændur og búalið verkuðu kjötið svo það 

geymdist sem best (Jónas Jónasson, 1961, bls. 90).  
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Þá erum við kominn hringinn í þessari umfjöllun um árið í sauðfjárbúskap og 

það má segja að fátt hafi jafn mikil áhrif á búskapinn fyrr og nú og veðurfarið. Annað 

sem gat haft áhrif hvenær sem er á árinu voru náttúruhamfarir eins og eldfjöll og 

jarðskjálftar sem höfðu mikil áhrif um allt land eins og glöggt má lesa í annálum og 

öðrum rituðum heimildum (til dæmis árið 1766, sjá Annálar 1400-1800 V, 1955-

1988, bls. 348). Hamfarir gátu lagt heilu sveitirnar í eyði og valdið hungursneyð 

meðal þjóðarinnar. Aðrar hamfarir svo sem snjóflóð og aurskriður gátu eins haft áhrif 

á einstaka svæði. 

Eins og sjá má hér að ofan er sauðfjárbúskapur fjölbreyttur og nátengdur 

árstíðunum. Rannsókn á átrúnaði í sauðfjárbúskap hlýtur því að krefjast þess að 

þekkja eitthvað til verkanna.  

 

 

6. Um rannsóknina 
 

Á 19. öldinni var byrjað að safna þjóðfræðiefni í skipulögðum söfnunum en það var 

gert því að fræðimenn töldu að hægt væri að finna leifar af gamalli menningu í 

þjófræðiefninu. Fyrst einbeittu menn sér að því að safna þjóðsögum, ævintýrum og 

kvæðum því að það var talið að í þessu væri að finna mest af slíkum leifum. Í þessum 

söfnum er einnig að finna þjóðháttaefni eins og til dæmis kreddukaflann í 

þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar. Það var hins vegar ekki byrjað að safna þessu efni 

markvisst fyrr en seinna sérstaklega hér á landi. Þjóðverjinn Mannhardt byrjaði á því 

að safna því skipulega, en hann fylgdi samt þeim hugmyndum að hann væri að safna 

leifum af gamalli menningu (Gunnell, 2007, bls. 25). Á þessum tíma áttu sér stað 

miklar breytingar í samfélaginu í kjölfar landbúnaðar- og iðnbyltingana og í kjölfar 

þessara breytinga breytist áheyrslan á söfnun þjóðhátta. Aðaláherslan var gamla 

sveitasamfélagið sem var að hverfa og þar með að verið væri að safna leifum úr 

gamalli menningu. Þessar heimildir voru jafnvel eitthvað sem þeir höfðu þekkt úr 

sinni æsku eins og Hyltén-Cavillius gerði í bók sinni (Gunnell, 2007, bls. 26). Hér á 

landi fór ekki fram skipulögð söfnun þjóðhátta fyrr en undir lok 19. aldar þegar Jónas 

Jónasson byrjaði að safna efni sem síðar varð a bókinni Íslenzkum þjóðháttum. Það 

má segja að hann hafi byrjað þessa söfnun þegar að hann svaraði spurningarlista sem 

Max Bartels sendi honum, um andlát og fæðingar hér á landi. Fræðimenn í Danmörku 
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hvöttu einn af þeim, H. F. Feilberg, til að hafa samband við Jónas og fá hann til að 

safna þjóðháttum á Íslandi (Gunnell, 2007, bls. 29). Jónas varð við þeirri bón en átti í 

nokkrum vandræðum því að margir litu þjóðháttaefni hornauga. Það væri eitthvað 

sem ekki ætti að segja frá og væri best ef að það hyrfi alveg þannig að hann fékk oft 

ekki greinagóð svör við spurningarlistum sínum (Gunnell 2007, bls. 32). Jónasi entist 

ekki aldur til að klára bókina en Einar Ólafur Sveinsson vann úr efninu sem Jónas 

hafði safnað til hægt væri að gefa það út 16 árum eftir lát Jónasar (Árni Björnsson, 

2007, bls. 38-39). Á þessum tíma höfðu áherslur í söfnun þjóðfræða breyst aðeins og 

því er ekki eins mikil áhersla á forna menningu eins og hjá sumum fræðimönnum 

(Gunnell, 2007, bls. 34). Þjóðháttasafn (áður þjóðháttadeild), var næsta leið til að 

safna þjóðháttum, en það hefur verið starfrækt við Þjóðminjasafn Íslands síðan 1963 

en fyrstu spurningarlistarnir voru sendir út um 1960. Nú eru um 15.000 númer í 

safninu en það eru svör við 107 aðalspurningarlistum og 28 aukaspurningarlistum sem 

send hafa verið út (Þjóðminjasafn Íslands, http://www.natmus.is/minjar-og-

rannsoknir/thjodhattasafn/nr/29). Það eru samt ýmis vandkvæði við að nýta svona 

spurningarlista því að það getur gengið illa að fá svör við þeim eins og Jónas Jónasson 

kvartar um (Gunnell, 2007, bls. 32). Þegar spurningarlistar eru sendir út vantar oft 

mannlega þáttinn í þjóðháttunum, hvernig þeir fara munnlega á milli manna. Fólk 

svarar spurninglistum í ritmáli og efnið breytist óhjákvæmlega eitthvað þegar að það 

er fest á blað. Efni eins og þjóðhættir geymist í munnlegri hefð og breytist þó alltaf 

eitthvað þegar að það fer á milli manna. Nú til dags er hægt að varðveita munnlega 

hefð orðrétt með nútíma tækni eins og upptökuvélum og kvikmyndatökuvélum. 

Þjóðfræðiefni breytist þó alltaf eitthvað við hvers konar skráningu því að það er búið 

að taka það úr sínu eðlilega samhengi, sem er lifandi flutningur (Gísli Sigurðsson, 

1996, bls. 417). 

Sauðfjárbúskapur af því tagi sem Jónas Jónasson segir frá hefur breyst mjög 

mikið á síðustu öld. Því er mjög mikilvægt að safna leifum af þessari menningu sem 

var mjög mikilvægur hluti af daglegu lífi Íslendinga svo öldum skipti. Það má segja 

að hér sé verið að ,,bjarga“ ákveðnum gömlum menningarlegum verðmætum með því 

að safna hjátrú tengdri sauðfjárbúskap enda má gera ráð fyrir því að hjátrúin hafi lítið 

breyst eins og búskapahættir í aldanna rás.  

 Þegar byrjað var á þessari rannsókn um átrúnað og hefðir í sauðfjárbúskap fór 

höfundur í prentaðar heimildir sem eru til um þetta efni, kreddukaflana í Íslenzkum 

þjóðsögum og ævintýrum Jóns Árnasonar sem safnað var um miðja 19. öld, Íslenzka 
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þjóðhætti Jónasar frá Hrafnagili en því efni var safnað um aldamótin 1900 og greinina 

um þjóðtrú í Íslenskri þjóðmenningu sem er úrvinnsla úr eldra efni. Höfundur kynnti 

sér einnig Sauðfjársetur á Ströndum til þess að auka yfirlit höfundar yfir 

sauðfjárbúskap. Ekkert af þessu efni er kerfisbundin söfnun á því sem hér er til 

rannsóknar. Áherslan var fyrst og fremst á sagnaefni hjá Jóni og Jónas lagði fyrst og 

fremst áherslu á það verklag sem tíðkaðist. Það virðist því að einhverju leyti 

tilviljanakennt hvaða efni um átrúnað og hefðir í sauðfjárbúskap fylgdi með innan um 

aðrar „kreddur“ sem safnararnir rákust á. Ekki er kunnugt um neina skipulagða söfnun 

á átrúnaði og hefðum sérstaklega varðandi sauðfjárbúskap á Íslandi, en sú breyting á 

samfélaginu sem varð hvatinn upphaflega söfnun í Evrópu varð ekki mikil í íslensku 

sveitasamfélagi fyrr en mun seinna. Til að kanna átrúnað og hefðir voru svo tekin 

viðtöl við 12 manns sem búa á tveim stöðum á landinnu, á Ströndum og í Eyjafirði 

fyrir innan Akureyri. Viðtölin á Ströndum voru tekin sumarið 2004 í tengslum við 

verkefni sem var styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna, en viðtölin í Eyjafirði voru 

tekin í október árið 2008. Viðtölin voru tekin samkvæmt hefðbundnum aðferðum við 

söfnun þjóðfræða þar sem stuðst er við spurningarlista, en viðmælendur ráða ferðinni 

eftir því sem þeir geta. Spurningarlistinn sem var stuðst við í þessari rannsókn (sjá 

viðauka, bls. 47) var saminn eftir prentuðum heimildum sem höfundur kynnti sér, 

reynslu höfundar og efnisatriðum sem komu fram í rannsókninni.  

Í spurningalistanum var efnisatriðunum raðað upp eftir verkum í áðurnefndum 

árshring. Spurt var um hefðir og átrúnað sem tengist vetrarverkum eins og fóðrun 

skepna og tilhleypinga, um sauðburð, meðferð lamba og að marka. Næst eru atriði 

sem fjalla um heyskap, hvenær má slá og meðferð verkfæra. Svo eru efnisatriðin sem 

fjalla um slátrun, hvenær má slá og hvenær ekki. Síðustu efnisatriðin fjalla um 

meðferð kjötskrokksins, hvað má borða af honum og hvað bera að varast þegar hann 

er borðaður og meðhöndlaður. 

 Í úrvinnslu á viðtölunum var reynt að greina hvert atriði, tengja það við lík 

atriði úr rannsókninni eða úr prentuðum heimildum. Þá var reynt að koma með 

einhverjar skýringar á átrúnaðinum eða hefðinni. Loks voru efnisatriðin flokkuð 

saman svo auðveldara væri að sjá tengsl þeirra og sameiginlega þætti. Hluti af þessari 

rannsókn er að reyna að gera sér grein fyrir átrúnaði og hefðum sem þekkt eru á þessu 

svæðum og einnig spurningunni um hvort það er ennþá við lýði. Í framhaldi af því er 

reynt að gera grein fyrir hvort atriðið er eitthvað sem allir þekkja, fara eftir og/eða 

muna eftir eða hvort það er mjög persónubundið. Þá er líka reynt að gera grein fyrir 
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hvort og af hverju það er eitthvað sérstakt sem hefur áhrif? Að lokum er reynt að 

greina hvert efnisatriði sem kemur fram fyrir sig og hvort einhver munur væri milli 

þeirra tveggja svæða sem viðmælendur eru frá.  

Tekin voru 10 viðtöl við 12 viðmælendur, og þeir höfðu allir verið aldir upp 

við sauðfjárbúskap og höfðu einnig eytt mest allri starfsævinni í búskap eða tengdum 

greinum. Fólkið bjó annað hvort á Ströndum eða í Eyjafjarðarsveit og sex þeirra 

bjuggu eða höfðu búið á sama bæ og þeir höfðu alist upp á. Þrír af viðmælendunum 

höfðu flutt á milli bæja innan sömu sýslu og þrír höfðu flutt lengra að. Ein kona hafði 

flutt frá Skagafirði til Eyjafjarðar og önnur hafði flutt austan af landi á Strandir. 

Aldursdreifing viðmælanda var frekar breið eða allt frá 40 til 92 ára. Viðtölin sjálf 

voru mjög misjöfn, mislöng og misítarleg, allt frá því að vera rúmar 15 mínútur upp í 

að vera um 45 mínútur. Sumir viðmælendur svöruðu spurningunum á 

spurningalistanum og fóru lítið sem ekkert út fyrir hann á meðan aðrir sögðu frá þó 

nokkrum átrúnaði og hefðum sem höfundur hafði ekki heyrt um áður. Tvö af 

viðtölunum voru tekin upp með tveimur viðmælendum, feðgum og mæðgum. 

 

 
7. Viðmælendur  

 
(Hér er viðtölum raðað í tímaröð en númer þeirra er samkvæmt stafrófsröð í 
heimildaskrá.) 
 
Viðtal 4. Fyrsta viðtalið var við Ingibjörgu Sigvaldadóttur á heimili hennar á Hóli í 

landi Svanshóls í Bjarnafirði í Kaldranarneshreppi 8. ágúst 2004. Ingibjörg var fædd 

árið 1912 á Sandnesi við Steinsgrímsfjörð í Kaldrananeshreppi en þar var hún alin 

upp við gamaldags sauðfjárbúskap fyrir vélvæðingu. Þegar hún gifti sig flutti hún á 

Svanshól og bjó þar þangað til sonur hennar og tengdadóttir tóku við búinu en þá 

flutti hún ásamt manni sínum í nýtt hús við hliðina á Svanshóli. Þau hjónin voru alla 

tíð með sauðfé og byggðu afkomu sína á því. Meðan þau voru með sauðfé sáu þau 

miklar breytingar frá því sem þau voru alin upp við. Viðtalið var tekið upp í stofunni á 

Hóli þar sem Ingibjörg svaraði spurningunum, sagði frá eldri konu sem var til heimilis 

hjá henni og kom með skýringar á sumum átrúnaði. Viðtalið við Ingibjörgu var 17 

mínútur. 
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Viðtal 2. Næsta viðtal var tekið við Ernu Arngrímsdóttur í Odda í Bjarnarfirði í 

Kaldrananeshreppi. Erna er fædd árið 1945 og uppalin í Odda og hefur búið þar alla 

sína tíð og byggðu hún og maðurinn hennar sér hús í landi Odda. Erna hefur unnið 

önnur störf með sauðfjárbúskap, nú síðast í fiskvinnslu. Viðtalið var tekið á vinnustað 

höfundar í búningsklefum við Gvendarlaug hins góða í Bjarnarfirði 12. ágúst 2004. 

Erna svaraði spurningum höfundar og kom með þó nokkuð af átrúnaði og hefðum 

sem höfundur hafði ekki fundið áður. Viðtalið við Ernu var um 10 mínútur. 

 

Viðtal 1. Þriðji viðmælandinn var Aðalbjörg Steindórsdóttir, fædd árið 1952, sem er 

alin upp í Hvammi í Lóni í Austur-Skaftafellssýslu. Hún flutti á Strandir og hitti þar 

mann sinn sem er uppalinn á Klúku í Bjarnafirði og þau hafa búið þar síðan. Þau voru 

með sauðfjárbú en hættu því árið 2000 og Aðalbjörg hefur unnið í fiskverkun síðan 

þá. Aðalbjörg svaraði spurningunum en kom ekki með mikið efni frá eigin brjósti. 

Viðtalið við Aðalbjörgu var tekið 15. ágúst 2004 og var um 10 mínútur. 

 

Viðtal 5. Fjórði viðmælandinn á Ströndum var Ólöf Guðmundsdóttir, fædd árið 1962, 

sem er alin upp á Munaðarnesi í Árneshreppi en bjó í Hafnardal á Langadalsströnd í 

Ísafjarðardjúpi þegar að viðtalið var tekið í eldhúsinu hjá henni 23. ágúst 2004. Áður 

en viðtalið fór fram ræddu höfundur, Ólöf og maðurinn hennar aðeins um átrúnað og 

hefðir í sauðfjárbúskap, þessi átrúnaður kom svo fram í viðtalinu. Ólöf var alin upp á 

bæ við sjóinn og bjó líka á bæ sem stóð við sjóinn. Kom það glöggt fram í viðtalinu 

því að átrúnaður og hefðir um sjávarföll komu fram í viðtalinu við hana en ekki aðra. 

Ólöf svaraði spurningunum og kom með þó nokkuð af átrúnaði og hefðum sem að 

höfundur hafði ekki heyrt um. Viðtalið við Ólöfu var um 17 mínútur. 

 

Viðtal 6. Næsti viðmælandi var Matthías Sævar Lýðsson sem er búsettur í Húsavík 

við Steingrímsfjörð í Strandabyggð og hefur búið þar mest alla sína tíð. Matthías er 

fæddur árið 1957 og viðtalið var tekið í Sauðfjársetri á Ströndum 2. september 2004. 

Hann svaraði spurningunum en kom ekki með nýjar hefðir enda sagðist hann ekki trúa 

á svona hjátrú. Hins vegar sagði hann frá venjum og hefðum í sauðfjárbúskap, þar á 

meðal hvernig væri best að fara að skepnunum. Viðtalið við Matthías var 23 mínútur. 
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Viðtölin í Eyjafirði voru tekin á tveimur dögum í október árið 2008 og 

viðmælendurnir voru 7. Það voru tekin viðtöl við 3 einstaklinga í Eyjafirði og auk 

þess við mæðgur og feðga.  

 

Viðtal 10. Fyrsta viðtalið var tekið 6. október 2008 við mæðgur sem búa á Ytri-

Villingadal en þær eru Sigurlína Hólmfríður Sigfúsdóttir, fædd árið 1920, og dóttur 

hennar, Ingibjörg Jónsdóttir sem er fædd árið 1943. Sigurlína var alin upp í Sölvadal 

og byrjaði að búa með manni sínum á Stokkahlöðum sem er í gamla Hrafnagilshreppi. 

Ingibjörg var á þriðja ári þegar að hún flutti í Ytri-Villingadal og hún hefur búið þar 

mest alla sína ævi. Mæðgurnar virtust frekar feimnar í byrjun viðtalsins en þær voru 

orðnar frekar sjálfsöruggar þegar að leið á viðtalið. Þær komu með nokkur dæmi áður 

en spyrjandi bar upp spurningu um það atriði og þær könnuðust við þó nokkuð af 

atriðunum. Ingibjörg sagði frá nokkrum dæmum sem hún hafði lesið um í sögum. 

Viðtalið við mæðgurnar er 21 mínúta. 

 

Viðtal 7. Rósa Steinunn Hreinsdóttir, fædd árið 1968 og uppalin á Halldórsstöðum í 

Eyjafirði. Hún tók við búinu af föður sínum 1995 eftir að hafa búið á Akureyri í tæp 

tvö ár. Rósa og maður hennar eru með blandað bú, sauðfé og hross. Rósa reynir að 

halda aðeins í átrúnað og hefðir eins og að byrja bara að slá á laugardögum, en 

manninum hennar finnst þetta mesta vitleysa, Rósa sagði til skýringar að hann væri af 

mölinni í Reykjavík. Rósa þekkti nokkur atriði í spurningalistanum og sagði frá 

nokkrum atriðum. Hún mundi nokkrum sinnum ekki eftir atriðum fyrr en minnst var á 

þau. Rósa sagði frá forystufé sem bjargaði mörgum rollum fyrsta búskaparárið þegar 

það gerði mikinn byl haustið 1995. Viðtalið við Rósu var tekið 6. október 2008 og var 

18 mínútur. 

 

Viðtal 8. Sigmundur Benediktsson, fæddur árið 1936, var bóndi á Vatnsenda en flutti 

burtu þegar að sonur hans tók við en hann er nú búsettur á Akranesi. Sigmundur var 

alin upp á Vatnsenda frá því að hann var á fjórða ári. Sonur hans, Sveinn Rúnar 

Sigmundsson, fæddur 1957, er bóndi á Vatnsenda í Eyjafirði. Sveinn er uppalin á 

Vantsenda og hefur alltaf búið þar. Feðgarnir vildu endilega lesa yfir spurningalistann 

áður en viðtalið byrjaði og því voru þeir komnir með svör við sumum spurningunum 

strax, en önnur svör virtust koma í viðtalinu sjálfu. Það má vera að það hefði komið 

meira út úr rannsókninni með því að láta alla lesa spurningalistann yfir áður en 
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viðtalið hófst en það má einnig vera að það hefði sett einhverja viðmælendur úr 

jafnvægi. Viðtöl við fólk virðast mjög persónubundin og því er ekki fjarri lagi að sú 

leið hefði ekki hentað einhverjum viðmælendum. Hins vegar er sjálfssagt að reyna að 

nota þessa leið meira í bland við beinar spurningar. Þeir feðgar sögðu frá þó nokkrum 

hefðum sem höfðu ekki komið fyrir áður í rannsókninni. Sigmundur sagði einnig frá 

forystufé, sem hann átti, þegar að spyrjandi sagði frá því að það hafi komið upp í 

samtalinu við Rósu á Halldórstöðum. Seint í viðtalinu bættust við eiginkona Sveins og 

móðir höfundar. Viðtalið við feðgana var tekið 6. október og var 38.5 mínútur. 

 

Viðtal 3. Erna Sigurgeirsdóttir bóndi á Hríshóli í Eyjafirði, fæddist árið 1934 á 

Arnarstapa í Ljósavatnsskarði og ólst þar upp til 18 ára aldurs. Þá fór hún í 

Húsmæðraskóla og vann svo í kaupavinnu og á Akureyri áður en hún flutti í Fellshlíð 

árið 1955 þar sem núverandi eiginmaðurinn hennar bjó. Þau hjónin keyptu sér svo 

þessa jörð árið 1961. Á meðan á viðtalinu stóð hringdi síminn og því er viðtalið í 

tveim hlutum. Erna hafði undirbúið sig aðeins með því að heimsækja eldri borgara á 

elliheimilið á Hrafnagili og spyrja þá út í hjátrú og sauðfjárbúskap. Gamla fólkið 

mundi aðallega eftir hjátrú um gómfyllu og ófrískar konur en hún hafði skrifað hjá sér 

það helsta sem eldra fólkið hafði sagt. Erna svaraði spurningunum eftir bestu getu og 

þekkti þó nokkuð af efnisatriðum og kom með nokkur atriði sem lítið hafði heyrst um 

áður. Erna sagði einnig frá forystufé, en tók það samt fram að henni þætti trú á það 

ekki hjátrú. Hún sagði einnig frá konu í Skagafirði sem les í garnir og hefur komið 

fram í fjölmiðlum með þá gáfu. Erna sagði svo frá átrúnaði og hefðum sem henni 

höfðu dottið í hug. Hún stjórnaði viðtalinu fyrst um sinn. Viðtalið við Ernu var tekið 

7. október 2008 og var rúmlega 15.5 mínútur.  

 

Viðtal 9. Sigríður Bjarnadóttir, fædd árið 1967, er búsett á Hólsgerði í 

Eyjafjarðarsveit en alin upp á Eyvindarholti á Hegranesi í Skagafirði þar sem 

stórfjölskylda hennar bjó saman. Hún fór í Menntaskólann á Akureyri, Bændaskólann 

á Hólum, Húsmæðraskólann á Hallormstað og svo í landbúnaðarháskóla í Noregi þar 

sem hún útskrifaðist sem búfræðingur. Sigríður er búfræðingur hjá Ráðgarði, 

ráðgjafaþjónustu Norðausturlands. Árið 1990 keyptu hún og maður hennar Hólsgerði 

sem er innsti bærinn í Eyjafirði þar sem þau búa með hesta og sauðfé ásamt því að 

stunda vinnu á Akureyri. Sigríður hafði heyrt um nokkuð af þeim átrúnaði og hefðum 

sem var á spurningarlistanum, en fór samt eftir mjög fáu af þeim. Hún minntist þó 
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sérstaklega á það að henni væri illa við að tala um slátrun yfir lömbum sem voru á 

leiðinni í sláturhús. Sigríður skar sig aðeins úr hópi viðmælenda því að hún ræddi þó 

nokkuð um hvernig var að vera barn á bóndabæ. Viðtalið við Sigríði var tekið 7. 

október 2008 og var um 27 mínútur.  

 

8. Hjátrú úr rannsókninni  
 
Hér á eftir er efnisatriðum sem hafa komið fram í rannsókninni raðað upp í 

árshringinn nema síðast þar sem efnisatriði sem fjalla um meðferð á kjötskrokkum er 

raðað. Það er fjallað um hvert efnisatriðin sérstaklega og þar skýrt frá heimild þess, 

hve margir viðmælendur þekktu það og settar eru fram mögulegar skýringar á því af 

hverju það er átrúnaður eða hefð um það sem kemur fram í hverju efnisatriði fyrir sig. 

 

1. Það má ekki hleypa til á nýársnótt/dag og heldur ekki á aðfangadag. 

Árshringurinn hefst þegar hrútum er hleypt til ánna. Höfundur heyrði um þessa hefð í 

undirbúningi þessarar rannsóknar en rakst ekki á hana í prentuðum heimildum. Þessi 

hjátrú virðist tengjast virðingu við helgidaga kirkjunnar þar sem fólk átti að gera 

aðeins það allra nauðsynlegast á helgidögunum og halda svo upp á heilagleika þessara 

daga og fara til kirkju enda var kirkjusókn mjög almenn hér áður fyrr (Jónas Jónasson, 

1961, bls. 345)  Hjátrúin getur einnig komið til af því að þessir daga eru á 

millibilsástandi á milli dauða gamla ársins og fæðingar hins nýja og á milli heilagleika 

og hversdagsleika (van Gennep, 1960, bls. 183). Þá ráða oft yfirnáttúrulegar verur 

ferðinni og þá er gott fyrir mannfólkið að ónáða þau ekki að nauðsynjalausu enda eru 

til þó nokkrar sögur um fólk sem er drepið eða tröllum gefið um jólin (Árni 

Björnsson, 1993, bls. 338). 

 

2. Það á að vera ljós á nýársnótt í fjárhúsunum. 

Þetta er hefð sem foreldra mínir fóru eftir þegar að ég var ung en þau lærðu hana af 

nágrönnum sínum þegar þau byrjuðu að búa með sauðfé árið 1980. En þessa hefð var 

ekki að finna í prentuðum heimildum. Hefðin virðist vera til þess að leyfa 

yfirnáttúrulegum verum eins og álfum og huldufólki að njóta sín enda átti ekkert að 

dyljast og því þurftu hús að vera vel lýst (Árni Björnsson, 1993, bls. 395). Einnig 

virðist þessi hefð vera til þess að gera betur við skepnurnar eins og mennina á þessum 

árstíma. Árni Björnsson segir frá þessu í bók sinni Saga dagana og hann segir einnig 
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að þetta hafi líka verið gert til að ekki þyrfti að gefa skepnunum eins snemma á þessa 

hátíðisdaga. (Árni Björnsson, 1993, bls. 354). Einn viðmælandi í Eyjafirði sagði hins 

vegar frá því að það var ekki skilið eftir ljós á nýársnótt eða aðra daga vegna eldhættu 

(viðtal 8 2008). Aðrir viðmælendur könnuðust ekki við þessa hefð. 

 

3. Það má ekki setja lamb á að vori því þá missirðu það um sumarið 
 
Þetta er hefð um hvaða lömb verði látin lifa að hausti en það var nefnt við foreldra 

mína þegar þau keyrðu á lamb síðastliðið vor og fór heim á næsta bæ til að láta 

bóndann þar vita. Þau voru áhyggjufull um að þarna hefðu þau drepið gott lamb sem 

átti að setja á um haustið og nefndu það við bóndann en þá var þeim sagt þetta. Þessi 

átrúnaður fannst ekki í prentuðum heimildum. Hér virðist vera hefð sem sé til að 

varna þess að fólk storki örlögunum enda veit enginn hvernig lamb verður þegar að 

það kemur heim í hús að hausti. Einn viðmælandi minn í Eyjafirði kannaðist við þessa 

hefð (viðtal 3 2008). 

 

4. Það má ekki kyssa á snoppu á lambi því að þá mun dýrbítur bíta lambið þar. 

Höfundi var sagt frá þessum átrúnaði á Ströndum þegar að hann var að undirbúa þessa 

rannsókn. Í Íslenzkum þjóðháttum er sagt frá því að börn mættu ekki kyssa lömb því 

að þá myndi tófan bíta þau um sumarið (Jónas Jónasson, 1961, bls. 168). Það má vera 

að þetta hafi verið litið hornauga því að þetta hafi verið óhreint og ekki passað inn í 

nýjar hugmyndir um hreinlæti. Önnur mæðgnana úr Eyjafirði sagðist alltaf kyssa 

lömbin á nefið og trúði því ekki á þennan átrúnað en hin sagði frá því hann hafði heyrt 

um þessa hefð (viðtal 10 2008). 

 

5. Það má ekki marka á sunnudegi og alls ekki á Hvítasunnudegi. 

Þetta er hefð sem að einn viðmælandi á Ströndum talaði um í einu viðtali (viðtal 2 

2004). Þessa hefð rakst höfundur heldur ekki á í prentuðum heimildum. Fjórir af fimm 

viðmælendum á Ströndum könnuðust við þessa hefð (viðtöl 4, 5, og 6 2004) og einn 

sagðist fara eftir henni og markaði ekki á Hvítasunnudegi eða öðrum helgidögum. 

Viðmælendinn sagði líka frá því að áður hefði ekki verið markað á sunnudegi en það 

hefur breyst upp á síðkastið (viðtal 2 2004) en viðmælendur mínir í Eyjafirði höfðu 

ekki heyrt þessarar hefðar getið. Einn viðmælandi vildi ekki slátra á sunnudögum 

(viðtal 8 2008). Annar viðmælandi sagði að hann markaði sjaldan á Hvítasunnudegi 
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en það væri ekki út af hefðinni heldur væri hann yfirleitt að syngja í kirkjukór í 

fermingarmessu á þessum degi (viðtal 8 2008). Þessi hefð virðist vera til að 

undirstrika helgi sunnudaga og sérstaklega Hvítasunnudagsins enda var kirkjan mjög 

áhrifamikil áður fyrr. Helgidagarnir í kaþólskum sið voru þó nokkrir sem gaf 

vinnufólki ákveðna hvíld (Árni Björnsson, 1993, bls. 23). Þeim fækkaði svo við 

siðaskiptin og almúginn þurfti að leggja enn harðar að sér við vinnu sína (Árni 

Björnsson, 1993, bls. 25). Mikilvægt virðist hafa verið að nota þennan dag til 

kirkjusóknar, hlusta á orð drottins og biðja til hans. Einn viðmælandi frá Ströndum 

sagði að það ætti ekki að höggva kjöt á sunnudögum (viðtal 2 2004) og annar 

viðmælandi frá Ströndum sagði að það ætti ekki að skjóta neitt á sunnudögum þó að 

það hafi ekki verið farið eftir því á æskuheimili hans (viðtal 5 2004). 

 

6. Það á að að byrja að slá á laugardegi og það má ekki byrja á mánudegi.  

Þessa hefð er að finna í prentuðum heimildum eins og í grein Jóns Hnefils 

Aðalsteinssonar ,,Þjóðtrú“ í Íslenskri þjóðmenningu (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988, 

bls. 393), samanber hina alkunnu vísu: 

 

Sunnudagur til sigurs, 
mánudagur til mæðu (aðrir: minnis), 
þriðjudagur til þrautar (aðrir: þrifa), 
miðvikudagur til moldar, 
fimmtudagur til frægðar, 
föstudagur til fjár, 
laugardagur til lukku. 

 (Einar Ólafur Sveinsson, 1974, bls. 194-5.) 

 

Þetta er átrúnaður sem allir viðmælendur mínir könnuðust við og flestir reyndu sitt 

besta til að fara eftir henni. Þó hefur fólk farið að byrja að slá á öðrum dögum en 

laugardögum, en reynir allt til að byrja ekki á mánudögum og ef það gerist líður fólki 

illa yfir því. Áður fyrr var alltaf byrjað á laugardegi. Sigmundur frá Vatnsenda í 

Eyjafirði sagði frá því að foreldrar hans hafi alltaf byrjað að slá á laugardegi með því 

að slá hlaðvarpan en þá var alls ekki byrjað á öðrum dögum. Sveinn á Vatnsenda, 

sonur Sigmundar, vildi ekki heldur byrja að slá á miðvikudögum því að þeir voru til 

moldar. Einn viðmælendi minn sagði að fólk væri hætt að fara eftir hefðum og 

átrúnaði nema hjátrú á dagana (viðtal 8 2008). Samkvæmt hjátrúnni er laugardagur til 
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lukku en mánudagur til mæðu og það var best að byrja að slá þegar að heppnin var 

með manni enda þurfti hana svo að heyskapur gengi sem best. Önnur skýring kemur 

fram hjá elsta viðmælenda mínum, Ingibjörgu Sigvaldadóttur. Samkvæmt henni var 

byrjað að slá á laugardegi svo menn fengju síður slátturíg (viðtal 4 2004). Menn slógu 

með orfi og ljá sem er líkamlega erfið vinna. Það gat því verið gott að byrja ekki of 

geyst heldur var gott að slá einn dag og leyfa líkamanum að venjast vinnubrögðunum 

og hvíla sig svo á sláttinum á sunnudögum. Jón Hnefill Aðalsteinsson segir einnig frá 

svipaðri skýringu, ,,Þá sé síður hætta á að menn fái sláttutak“ í grein sinni í Íslenskri 

þjóðmenningu (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988, bls. 393). Flestir viðmælendur mínir 

fóru alveg eftir þessum átrúnaði þegar að þeir byrjuðu að búa en það hefur minnkað 

undanfarin ár og áratugi. Þeim er samt flestum mjög illa við að byrja að slá á 

mánudegi og sumir segjast byrja að slá seinni part vikunnar og halda því enn aðeins í 

átrúnaðinn. Einn viðmælandi í Eyjafirði sagði frá því að hann væri alinn upp við 

sauðfjárbúskap og vilji halda í þennan átrúnað en manninum hennar sem er alinn upp 

á mölinni í Reykjavík finnist þetta mesta vitleysa (viðtal 7 2008). Það hefur dregið úr 

því að bændurnir fari eftir átrúnaðinum og má jafnvel rekja það til tæknivæddari 

landbúnaðar þar sem heppni er ekki eins mikilvæg.  

 

7. Er/var einhver álagablettur sem er/var ekki slegin? 

Þetta er hefð sem að höfundur heyrði um í æsku. og eru margar sögur um álagabletti 

sem ekki voru slegnir í þjóðsögum. Feðgarnir á Vatnsenda sögðu frá bletti sem var 

ekki sleginn því að einhver álög voru á honum (viðtal 8 2008). Þessi hefð tengist 

hjátrú um álagabletti sem má ekki hreyfa við því væri það gert hlutust óhöpp af .Þessi 

trú hefur fylgt Íslendingum frá landnámi (Símon Jón Jóhannsson, 1999, bls. 25). 

 

8. Það má ekki skilja hrífuna eftir með tindana upp því að þá kemur rigning. 

Þetta er hefð var að finna í öllum prentuðum heimildum sem notaðar voru í þessari 

rannsókn. Í köflunum um „Kreddur“ í Íslenskum þjóðsögum og ævintýrum er 

sérstaklega tekið fram að maður spáir rigningu ef maður gerir þetta á sumardegi (Jón 

Árnason II, 1954, bls. 535). Í Íslenzkum þjóðháttum er sagt frá því að ,,ekki þótti 

ráðlegt að slá hána, því það mátti eiga víst, að rigningar kæmu lengi á eftir” (Jónas 

Jónasson, 1961, bls. 83). Allir viðmælendurnir mínir könnuðust við þessa hefð 

varðandi hrífuna og virðist vera til að kenna rétta umgengni um verkfæri. Þessi hefð 

gæti líka verið til að kenna samfélagslega ábyrgð, þar sem það að skilja hrífuna eftir 
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með tindana upp orsakar rigningu sem stefnir heyskapnum í hættu sem síðan stefnir 

lífsviðurværi bænda í hættu. Rigning á einu svæði hafði yfirleitt áhrif á bæinn, 

sveitina í kring og jafnvel en stærra svæði. Þannig gátu gerðir eins einstaklings haft 

áhrif á hans nánasta umhverfi, enn stærra svæði í kringum það og jafnvel samfélagið í 

heild. En augljósasta skýringin er hins vegar að sú að það getur verið mjög hættulegt 

að skilja hrífuna eftir með tindana upp og fólk getur slasað sig alvarlega á því. Það má 

jafnvel segja að verið sé að beina athyglinni frá hættunni með því að segja að það 

komi rigning. Og þar með virðist vera að það sé verið að reyna að koma í veg fyrir að 

hættan sé gerð spennandi. Tindarnir á hrífunni brotnuðu líka auðveldlega sem hafði 

slæm áhrif á heyskapinn. Einn viðmælandi mundi sérstaklega eftir því að hann og 

systkini hans voru húðskömmuð ef að þau skyldu við hrífuna með tindana upp. Hann 

sagði einnig frá því að þau eldri hefðu reynt að hafa auga með þeim yngri svo að þau 

skyldu ekki hrífuna eftir með tindana upp (viðtal 5 2004). 

 

9. Það má ekki snúa hrífunni í hringi því að þá kemur vindur úr þeirri átt sem 

hrífunni er snúið í.  

Þetta er hefð sem einn viðmælenda (viðtal 5 2004) minna minntist á en höfundur fann 

ekki í prentuðum heimildum. Annar viðmælandi minn hafði heyrt um hefðina (viðtal 

8 2008). Hér virðist einnig vera um að ræða hefð sem var ætlað að kenna fólki rétta 

meðferð verkfæra. Mikill vindur gat verið mjög erfiður fyrir heyskap því að heyið gat 

fokið þegar að verið var að þurrka það. Það gat líka verið mjög auðvelt að slasa sig 

eða aðra með því að fara svona með hrífuna. Þetta var leikur með verkfæri sem líka 

gat skemmt verkfærið. Hrífan var einnig viðkvæm því að tindarnir gátu brotnað mjög 

auðveldlega og því þurfti að fara varlega með hana. Sérstaklega þurfti að passa 

tindana áður fyrr því að þeir voru þeir úr brúnspón, einhverjum brúnum, aðfluttum 

við, sem Sigmundur frá Vatnsenda man eftir, síðar komu tindar úr nöglum og loks 

áltindarnir sem eru enn í notkun nú til dags og endast mun betur en hinir (viðtal 8 

2008). Loks má túlka þessa hefð sem verið sé að kenna fólki samfélagslega ábyrgð 

því að veður og þar með talinn vindur hafði áhrif á allt samfélagið og enginn vildi 

vera valdur af því. 

 

10. Það á að brýna ljána þegar að hætt er að slá, annars mun skrattinn skíta á 

eggina og hún hætta að bíta.  
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Þessa hefð er að finna í kaflanum um „Kreddur“ í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum 

Jóns Árnasonar (Jón Árnason II, 1954, bls. 526). Tveir viðmælendur mínir höfðu 

heyrt minnst á þessa hefð, einn í Eyjafirði og einn á Ströndum en enginn fór eftir 

henni enda er löngu hætt að slá með orfi og ljá (viðtal 2 2004 og viðtal 8 2008). Annar 

viðmælandinn minntist sérstaklega á það að á bænum þar sem hann ólst upp var 

gamall maður sem að fór eftir þessari hefð (viðtal 2 2004). Þessi hefð virðist vera til 

að kenna góða umgengni við verkfærið. Það átti allt að vera tilbúið svo hægt væri að 

byrja strax eftir kaffi eða daginn eftir. Þetta var viðkvæmt og mikilvægt verkfæri sem 

var nauðsynlegt svo að húsdýrin gætu lifað veturinn af og mennirnir yrðu ekki fyrir 

afleiðingum af dauða skepnanna. 

 

11. Það á að byrja að slá með vaxandi tungli. 

Þessa hefð fann höfundur í bókinni Íslenzkir þjóðhættir (Jónas Jónasson, 1961, bls. 

79). Það gæti verið hefð sem tengist þeirri fornu trú að tunglið hafi bein áhrif á 

frjósemi (van Gennep, 1960, bls. 180). Einn viðmælandi minn á Ströndum kannaðist 

við þessa hefð og sagði einnig frá því að það ætti að byrja að slá á aðfallinu. Hann 

sagði frá því að ef að byrjað væri að slá á aðfallinu þá fengi maður meira hey, en ef 

byrjað var að slá á útfallinu yrði heyið minna (viðtal 6 2004). Til gamans má geta þess 

að Þórbergur Þórðarson rithöfundur nefnir það að hann hafi ávallt reynt að klippa hár 

sitt með vaxandi tungli til að koma í veg fyrir að hann fengi skalla (Matthías 

Johannessen, 1959, bls.136). 

 

 

12. Það má ekki flytja síðasta heyið heim því að þá verður lélegur heyskapur að 

ári eða bóndinn verður heylaus um veturinn. 

Þetta er hefð sem er að finna í Íslenzkum þjóðháttum eftir Jónas Jónasson frá 

Hrafnagili (Jónas Jónasson, 1990, bls. 83). Nokkrir viðmælendur mínir í Eyjafirði, 

feðgarnir Sigmundur og Sveinn og mæðgurnar Sigurlína og Ingibjörg, könnuðust við 

afbrigði af þessari hjátrú þar sem ekki mátti flytja síðasta heyið heim, en það kallaðist 

engladreif, því að þá yrði lélegur heyskapur að ári (viðtal 8 2008 og viðtal 10 2008). 

Engladreifin var skilin eftir á síðasta stykkinu því að það átti ekki að ganga of nærri 

því. Annar viðmælandi minn í Eyjafirði talaði um að það ætti að skilja eftir það sem 

hann kallaði engjafang og sá þriðji talaði um að það ætti að skilja eftir eitt fang (viðtal 
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8 2008 og viðtal 3 2008). Þeir könnuðust hins vegar ekki við að bóndinn yrði heylaus 

um veturinn ef engladreifin væri flutt heim. Einn þeirra, Sigmundur, sagði að nú til 

dags væri engladreif skilin eftir allsstaðar vegna þess að stórvirkar vinnuvélar gætu 

ekki nýtt heyið eins vel og áður var (viðtal 8 2008). Hér gæti verið á ferð hjátrú sem 

undirstrikar hversu mikilvægt það er að fara vel með túnin og náttúruna í heild enda 

byggðist allt samfélagið á að halda henni í jafnvægi. 

 

 

13. Það á að borða svið áður en farið er í leitir. 

Þetta er hefð sem að foreldrar höfundar fengu að kynnast þegar að þau tóku þátt í 

leitum á Ströndum í fyrsta skiptið en hún fannst ekki í prentuðum heimildum Einn 

viðmælendi í Eyjafirði, Erna Sigurgeirsdóttir sagði frá því að í nesti leitarmanna ættu 

að fara svið (viðtal 3 2008) en aðrir viðmælendur mínir könnuðust ekki við þessa 

hefð. Það má vera að hér sé verið að ýta undir að fólk borði allt sem að kindin bjóði 

upp á en óneitanlega minnir þetta á þá alkunnu hugmynd að frumstæðir veiðimenn 

hafi gert eitthvað svipað til að öðlast skilning á dýrinu sem þeir ætluðu að veiða 

samanber Henri Breuil sem fyrstur rannsakaði hellamálverkin í Suður-Frakklandi:  

„established for the period a classification system that is of enduring value. In 
his attempt to explain the significance of these Ice Age objects, he developed a 
theory of “sympathetic magic,” assuming, for example, that certain images 
were made in order to promote fertility or a successful hunt. His views held 
sway in the field for much of the 20th century, but they have since been 
largely superseded.“  
 
(Britannica Online, Academic edition,  http://search.eb.com/article-9016391.) 

 

 

14. Það má ekki slátra í fyrstu viku vetrar (frá laugardegi til laugardags) því að 

þá missir maður fé. 

Þessi rannsókn byrjaði þegar að vinnufélagi móður höfundar, sem er tómstunda 

sauðfjárbóndi, slátraði heimaslátrun á fyrsta vetrardag. Móðir höfundar fór svo í 

heimsókn á næsta bæ og þar voru konurnar á heimilinu mjög uppteknar við að sauma 

keppi en þegar minnst var á slátrunina hættu þær allar sem ein að sauma og sögðu að 

nú myndi hann missa fé. Tómstundabóndinn missti svo tvær uppáhalds kindurnar 

sínar um veturinn. Allir viðmælendur mínir á Ströndum höfðu heyrt um þennan 

átrúnað (viðtöl 2, 4, og 6 2004) en tveir þeirra höfðu aðeins heyrt um hann þegar að 
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þeir fluttu á Strandir (viðtöl 1 og 5). Viðmælandi sem er austan af landi, Aðalbjörg 

Steindórsdóttir, heyrði ekki um þessa hefð fyrr en hún flutti á Strandir og viðmælandi 

minn sem er alin upp í Árneshreppi, Ólöf Guðmundsdóttir, heyrði ekki um þessa hefð 

fyrr en hún flutti á Langadalsströndina. Einn viðmælandi minn, Matthías Sævar 

Lýðsson, hafði heyrt að menn yrðu heylausir ef menn slátruðu á þessum tíma (viðtal 6 

2004). Hins vegar höfðu viðmælendur mínir í Eyjafirði ekki heyrt um þessa hefð. 

Einn viðmælandi í Eyjafirði, Sigmundur á Vatnsenda, talaði hins vegar um að honum 

væri beinlínis illa við að vera við slátrun á sunnudegi enda er það heilagur dagur í 

kristinni trú (viðtal 8 2008). Það má því draga þá ályktun að þessi hefð sé sterk á 

Ströndum. Einn viðmælandi á Ströndum hafði heyrt að öllum haustverkum ætti að 

vera lokið á fyrsta vetrardag og þar væri slátrun engin undantekning (viðtal 5 2004).  

 

15. Það má ekki slátra á aðfallinu því að þá blæðir fénu ekki. 

Þetta er hefð sem að einn viðmælandi frá Ströndum, Ólöf Guðmundsdóttir, sagði frá í 

viðtali en hefðin hefur ekki fundist í prentuðum heimildum (viðtal 5 2004). Sama 

viðmælanda rámaði í að hafa heyrt gamla karla á bænum þar sem að hann ólst upp 

tala um að það væru tengsl á milli þess hvenær á að brýna ljáinn og flóðs og fjöru. 

Annar viðmælandi sagðist einnig hafa heyrt sögu um að best væri að flytja skepnur á 

milli staða með tilliti til flóðs og fjöru (viðtal 6 2004). Í kaflanum „Kreddur“ í 

Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum er sagt frá því að best sé að fénaður komi á nýja 

jörð með aðfallinu annars vill hann alltaf fara þaðan (Jón Árnason II, 1954, bls. 532). 

Allir aðrir viðmælendur mínir höfðu ekki heyrt af þessari hefð en ástæðan fyrir því 

gæti verið að allir viðmælendur mínir nema tveir, Ólöf Guðmundsdóttir og Matthías 

Sævar Lýðsson, eru aldir upp talsvert frá sjó og því er skiljanlegt að þeir hafi ekki 

heyrt um þessa hefð. Þessi hefð gæti verið til þess að undirstrika hversu mikilvægt 

það er að blóðga kjöt vel til að það sé hæft til manneldis. Áður fyrr var kjötið 

aðalfæða fólksins og því mátti ekkert skemma hana en augljóslega hefur fólk trúað 

því að fleiri vökvar en sjórinn væru undir áhrifum tunglsins (van Gennep, 1960, bls. 

181). 

 

16. Það á ekki að slátra fé sem heimtist eftir veturnætur. 

Þessa hefð sagði Sigmundur Benediksson mér í Eyjafirði en hún fannst ekki í 

prentuðum heimildum. Viðmælandinn sagði að þessi hefð væri af því að eftir 

veturnætur væri fénu farið að hraka – það væri farið léttast og því væri 
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kjötskrokkurinn ekki eins góður og hægt væri (viðtal 8 2008). Það var mikilvægt fyrir 

allt búið að fá sem mest út úr hverri skepnu því að afkoma allra á búinu er undir því 

komið. 

 

17. Ef kind er tvílembd þá má bara setja hrútinn á ef hann fæddist á eftir 

gimbrinni. 

Þetta er hefð sem einn viðmælandi á Ströndum, Ólöf Guðmundsdóttir, sagði frá í 

viðtali og að maður í sveitinni hefði farið eftir þessari hefð (viðtal 5 2004). Höfundur 

hefur ekki rekist á hana í prentuðum heimildum. Það virðist ekki vera nein augljós 

skýring á þessari hefð en þó má segja að hún gæti verið til að auðvelda ákvarðanatöku 

þegar að verið er að setja kindur á. Það má vera að þetta sé regla sem að einstaklingur 

hefur sett sér eftir einhverja reynslu og hefðin hefur síðan farið á milli kynslóða. 

 

18. Féskúfur er hraustleikamerki og því átti að setja fé á sem hefði hann.  

 

Einn viðmælandi, Rósa Steinunn Hreinsdóttir, sagði frá því að faðir hennar hafi haft 

mikla trú á þessari hefð um féskúf en það er sveipur í ullinni á milli augnanna og hann 

fór eftir henni en hún gerði það ekki (viðtal 7 2008). Þessa hefð er einnig að finna í 

stóru hjátrúarbókinni en þar er féskúfurinn talin merki á happakind (Símon Jón 

Jóhannsson,1999, bls. 326). Féð þurfti að vera mjög hraust til að lifa góðu lífi hér á 

landi og gefa af sér góðar afurðir sem var nauðsynlegt fyrir afkomu bóndans og 

heimili hans þannig að maður leitaði eftir merki af einhverju tagi. Féskúfurinn virðist 

fyrst og fremst atriði sem greinir einstaka kindur frá öðrum en ekki er ljóst hvers 

vegna hann hafi þótt sérstakt hraustleikamerki.  

 

19. Kindur sem eru gular í hnakka og gular á fótum eru miklu hraustari til 

beitar.  

Þetta er hefð sem að einn viðmælandi í Eyjafirði sagði frá en kom hvergi fram í 

prentuðum heimildum (viðtal 8 2008). Það er ekki auðvelt að finna beina útskýringu á 

þessari hefð en eins og dæmið hér á undan virðist hún einkum vera til að undirstrika 

nauðsyn þess að eiga hraust fé svo að búið gangi vel en eins og hér á undan gæti verið 

um einhverja trú á fé með sérstakt útlit. 
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20. Aðeins léttari einstaklingur tvílembingsgimbra á að fá að lifa því frjósemin er 

í henni.  

Þetta er átrúnaður sem einn viðmælandi minn, Sigmundur Benediktsson nefndi í 

viðtali en höfundur hefur ekki rekist á hana í prentuðum heimildum. Viðmælandinn 

sagði einnig að hann vissi af þessari hefð norðanlands og austanlands (viðtal 8 2008). 

Þessi hefð kemur vel út því að innleggið er stærra í þyngri gimbrinni og því fæst 

meira fyrir hana í sláturhúsinu. Það er því hagkvæmt fyrir bóndann að trúa þessu eins 

og viðmælandinn minn sagði. Frjósamar rollur voru og eru mikilvægar í 

sauðfjárbúskap því að þær gefa af sér mikið af lömbum á ævinni. 

 

21. Það má ekki brjóta fótlegg þegar kjötið er borðað því að þá fótbrotnar kind 

sem að maður á eða á eftir að eignast. 

Þetta er hefð sem að var að finna í kaflanum um kreddur Íslenskum þjóðsögum og 

ævintýrum (Jón Árnason II, 1954, bls. 525). Tveir viðmælendur frá Ströndum og einn 

úr Eyjafirði könnuðust við þennan átrúnað en engin þeirra fór eftir honum (viðtal 2 

2004 og viðtal 6 2004). Það má segja að með þessum átrúnaði sé verið að leggja 

áherslu á að það skuli ganga vel um skepnur og kjötið sem þær gefa okkur 

mönnunum. Ef kind fótbrotnar þarf yfirleitt að lóga henni og ef það gerist um sumarið 

uppi á fjalli, drepst hún yfirleitt eða getur ekki séð um lömbin sín almennilega. Það 

þarf því að koma í veg fyrir það með öllum ráðum og þar með talið átrúnaði og 

hefðum. Áður fyrr var allt nýtt, jafnvel beinin og því var ekki gott að brjóta þau. Það 

er verið að kenna rétta umgengni og það er einnig verið að kenna ábyrgð á gjörðum 

sínum. Ef að einstaklingur gerir eitthvað þá getur það haft áhrif á eitthvað annað í lífi 

hans. Hér er um að ræða svokallaðan samúðargaldur þar sem því er trúað að það sem 

gert sé hér við beinið hafi áhrif á önnur bein (svokölluð „like on like magic“, sjá van 

Gennep, 1960, bls. 4). Mikið af slíkum átrúnaði er tengdur ófrískum konum, hvernig 

þær eiga að haga sér svo ekkert komi fyrir á meðgöngunni. 

 

22. Það verður að brjóta málbein þegar svið eru borðuð til þessa að þeir sem 

kunni ekki að tala læri það eða til þess að maður missi ekki fé.  

Flestir viðmælendur mínir þekktu þetta (allir á Ströndum) og afbrigði er að finna af 

honum í þeim kreddum sem nefndar eru hjá Jóni Árnasyni (Jón Árnason II, 1954, bls. 

525). Einn viðmælandi frá Ströndum sagði frá því að á hans heimili sé málbeinið 

alltaf brotið í þrjá parta (viðtal 2 2004). Annar viðmælandi frá Ströndum trúði sjálfur 
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ekki á þennan átrúnað en á heimili hans var gömul kona sem sá um að málbeinið væri 

brotið í þrjá parta svo að yngsta barnið lærði að tala (viðtal 4 2004). Þriðji 

viðmælandinn frá Ströndum sagði frá því að í hans sveit missti maður fé. Sami 

viðmælandi hafði einnig heyrt hina útgáfuna á átrúnaðinum (viðtal 5 2004). Einn 

viðmælandi í Eyjafirði sagði frá því að ekki megi henda málbeininu á gólfið eða 

annað nema brjóta það. Sami viðmælandi sagði að áður fyrr hefði átt að brjóta það og 

stinga því í torfvegg en sá átrúnaður hefur horfið með torfveggjunum (viðtal 3 2008). 

Einn viðmælanda á Ströndum rámaði í þennan átrúnað en var ekki viss hvort að það 

mætti eða mætti ekki brjóta málbeinið. Hann hafði heyrt að maður myndi missa fé ef 

ekki væri farið rétt að málbeininu (viðtal 5 2004).  

Hér er greinilega einnig um samúðargaldur að ræða. Allir í bændasamfélaginu 

vildu eignast eins margar kindur og kostur var og því reyndu menn í sveit eins 

viðmælandans að muna eftir þessari hefð og fara eftir henni. Að geta tjáð sig er mjög 

mikilvægt í dag til að vera fullgildur meðlimur samfélagsins, alveg eins og það var 

áður fyrr. Fötlun var eitthvað sem lendir mjög illa á fólki í samfélagi sem snýst um 

vinnu eins og gamla sveitasamfélagið og gerir það einnig í dag í aðeins minna mæli.  

 

23. Ekki éta eyrnamarkið því að þá verður maður sauðaþjófur. 

Þetta er átrúnaður sem er að finna í kreddum Jóns Árnasonar (Jón Árnason II, 1954, 

bls. 525). Þrír viðmælendur á Ströndum höfðu heyrt um þetta en annar þeirra heyrði 

aðeins um þetta atriði þegar að hann var orðin fullorðinn (viðtal 2 2004, viðtal 5 2004 

og viðtal 6 2004). Hins vegar kom fram hjá feðgunum, Sigmundi og Sveini, og 

mæðgunum, Sigurlínu og Ingibjörgu, að margir borðuð einmitt eyrnamarkið og að 

það væri mjög mikilvægt að það væri sýnilegt þegar sviðin voru soðin svo að hægt 

væri að sjá hvaðan þau komu. Þannig gátu allir sem settust til borðs séð að á þessu 

heimili var ekki verið að stela sauðfé til manneldis. Sigmundur og Sveinn í Eyjafirði 

sögðu líka að eldra fólk fór fram á að sviðin væru soðin með járn- og álmerkjunum og 

þannig vissu það jafnvel hvaða kind þau væru að borða. Feðgarnir töluðu líka um að 

plastmerkin sem nú tíðkast væru ekki góð því að ekki er hægt að sjóða þau. Annað 

sem hafði versnað með tímanum var að nú eru sláturhúsin fari að skera eyrun af og 

því veistu ekki hvaða kind þú ert að borða (viðtöl 8 og 10 2008). Að vera sauðaþjófur 

var eitthvað sem engin vildi vera grunaður um og því reyndi fólk að koma í veg fyrir 

grun um það með öllum ráðum. Það var mesta hneisa að vera sakaður um 
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sauðaþjófnað og því var mikilvægt að geta sannað að maður var það ekki. Besta leiðin 

til að sanna það var að hafa mörkin sem sönnunnargögn. 

 

24. Brjóskið inn í sviðakjammanum kallast heimskan og maður verður heimskur 

á því að borða það.  

Þessum átrúnaði sagði einn viðmælandi minn í Eyjafirði frá, en hann fannst ekki í 

prentuðum heimildum (viðtal 8 2008). Ekki er ljóst hvernig þetta heiti á brjóskinu er 

til komið en það að forðast að innbyrða „heimskuna“ er hins vegar greinilegur 

samúðar- eða nafnagaldur. Hins vegar má túlka þennan átrúnað þannig að eitthvað sé 

ekki ætt af sviðum. Það er gert með því að banna það ekki heldur kemur eitthvað 

slæmt fyrir einstaklinginn.  

 

25. Ófrískar konur mega ekki borða gómfylluna í sviðahaus, ef að þær gera það 

verður barnið holgóma.  

Þennan átrúnað þekktu tveir viðmælendur í Eyjafirði en hann kom ekki fram á 

Ströndum (viðtal 8 2008, og viðtal 3 2008). Þennan átrúnað er einnig að finna í 

bókinni Merkisdagar á mannsævinni eftir Árna Björnsson þar sem er talað um að 

gómfyllan sem beri að forðast geti verið úr sauðum, nautum og sel (Árni Björnsson, 

1996, bls. 46). Í „Kreddum“ Jóns Árnasonar er einnig að finna þennan átrúnað nema 

hvað að þar er talað um að gómfyllan sé úr sel (Jón Árnason II, 1954, bls. 524). Hér 

virðist vera átrúnaður á ferð sem reynir að útskýra hvers vegna börn verða holgóma, 

eitthvað sem er erfitt að útskýra án nútíma erfðavísinda. Ófrískum konum ber að vara 

sig á mörgu og fara vel með sig til að barnið fæðist heilbrigt. Símon Jón Jóhannsson 

segir að svona varúðarreglur fyrir ófrískar konu gætu hafa orðið til að fyrirbyggja að 

þær borðuðu einkennilega, sérstaklega áður fyrr þegar þær áttu sérstaklega á hættu að 

líða efnaskort (Símon Jón Jóhannsson, 1999, bls. 46). 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

Mynd 1: Heimildir flokkaðar eftir uppruna. 

 
Þau efnisatriði sem fjallað hefur verið um hér að framan  eru hér sett upp á 
myndrænan hátt til að sýna fjölda viðmælenda sem könnuðust við hvert atriði, hvaðan 
þeir eru og aðrar heimildir þar sem það á við. Númerin framan við vísa til atriðanna í 
kaflanum hér á undan. 
 
 
 
9. Flokkun 
 

Þegar þau atriði sem rakin eru hér að ofan eru skoðuð kemur í ljós að það er hægt að 

sjá nokkra sameiginlega þætti. Það má líta á þessa þætti sem flokka og hér á eftir 

verður efnið dregið saman og það sameiginlega undirstrikað. Þar verður einnig sagt 

frá muninum á hverjum flokki fyrir sig. En efnin í hverjum flokki skarast gjarnan og 

listinn yfir þá er ekki tæmandi. Efnisatriðin sem komu fram voru 25 og hér verður 

fjallað um það í sjö flokkum:  
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Boð og bönn 

Kennsla 

Dagar 

Heyskapur  

Slátrun 

Meðferð skepna 

Meðferð kjötskrokka 

 

Þegar að ákveðið var hvernig flokkarnir ættu að vera var horft til þess hvað sameinaði 

flest efnisatriðin, um hvað efnisatriðin fjölluðu, hvernig er hægt að skýra efnisatriðin 

og tengsl þeirra. Markmiðið með þessari flokkun var að geta séð hvernig efnisatriðin 

tengjast og gera þannig betur grein fyrir þeim. Annað markmið með þessari flokkun 

var að geta séð betur mismuninn á milli flokka og þar með líka á milli einstakra 

atriða. Og að lokum verður litið á svæðisbundinn mismun.  

 

Boð og bönn 

Fyrst af flokkunum má nefna boð og bönn en Jón Hnefill Aðalsteinsson setur það sem 

fyrirsögn um hjátrú í grein sinni í Íslenskri þjóðmenningu (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 

1988, bls. 392). Þetta er mjög víður flokkur því að inn í hann kemur öll hjátrú sem 

byggir á einhvers konar skilyrðum, þ.e. að einhver athöfn hafi áhrif á eitthvað annað. 

Yfirleitt þýðir þetta að afleiðingarnar séu slæmar fyrir einhvern. Mikill hluti af efninu 

sem kemur fram í þessari rannsókn fellur í þennan flokk og flest af því má einnig 

tengja í aðra flokka. Í þessum flokki er hjátrúin notuð til að vara við ákveðnum 

gerðum eða til að ýta undir ákveðnar gerðir. Inn í þennan flokk passa 12 efnisatriði úr 

rannsókninni (númer 3-4, 8-10, 12, 14, 21-,25) og fjalla um ólíka hluti eins og 

meðferð verkfæra, meðferð kjöts, kennslu ungs fólks á verklagi í sveitasamfélagi, 

hvað má gera á hvaða dögum, heyskap og slátrun. 

 

Kennsla 

Annar flokkurinn snýst um tilraunir til að kenna fólki eitthvað með hjátrú, til dæmis er 

fólki kennt hvernig er best að gera ýmis verk á sauðfjárbúi. Það má segja að það felist 

einhver kennsla í öllum 25 efnisatriðum sem koma fyrir í þessari rannsókn, enda er 

um að ræða átrúnað og hefðir sem ganga á milli kynslóða. Það má samt draga fram 
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atriði sem að sýna kennslu sérstaklega og reyna að útskýra þau aðeins betur í þessari 

flokkun. Í þrem efnisatriðum (8-10) er verið að kenna hvernig eigi að nota verkfæri, 

hvað eigi að gera og hvað eigi ekki að gera. Tilgangurinn er þá að ýta undir þá 

hugmynd að sérhver einstaklingur hafi áhrif á samfélagið í heild og beri því ábyrð á 

því. Með öðrum orðum, hér er um að ræða kennsluaðferð þar sem að fólki er bent á 

hvaða afleiðingar gjörðir þeirra geta haft á samfélagið í heild. Kastljósinu er beint frá 

þeirri hættu sem einstaklingurin getur lent í vegna gjörða sinna og þannig er komið í 

veg fyrir að hættan verði spennandi. 

 

Dagar 

Hjátrú tengd dögum er þriðji flokkurinn en þar er aðallega um tvenns konar hjátrú að 

ræða, annars vegar hjátrú tengd helgidögum og hins vegar hjátrú tengd einstökum 

vikudögum. Hjátrú tengd helgidögum fjallar um að ekki skuli vinna meira en 

nauðsynlegt á þessum dögum, öll verk sem geta beðið eiga að bíða (Símon Jón 

Jóhannsson, bls. 372). Augljósar eru ábendingar um að blóð skuli ekki renna á 

sunnudögum eins og kemur fram í atriði nr. 5 og að ekki skuli slátra eða marka þessa 

daga eins og meirihluti Strandamanna þekkir en aðeins einn í Eyjafirði. Einn 

viðmælandi á Ströndum (viðtal 5 2004) nefnir í þessu samhengi að ekki skuli drepa 

neitt kvikt á þessum dögum. Öll þessi hjátrú um sunnudaga sýnist vera af kristilegum 

toga í samræmi við eitt boðorðanna og tilgangurinn að fá fólk til að virða 

hvíldardaginn (Símon Jón Jóhannsson, 1999, bls.372). Hins vegar er hjátrú um daga 

sem ekki virðist jafn eindregið af kirkjulegum rótum, nefnilega að það skuli gera eða 

ekki gera ákveðna hluti á ákveðnum vikudögum (atriði nr. 6 og 14). Þetta fer eftir því 

hvað er sagt um hvern dag fyrir sig, og hér virðist sem næstum allir viðmælendur taki 

mark á hinni alkunnu vísu á bls. 26 hér að ofan og tengist einkum heyskap. Að síðustu 

þarf að nefna átrúnað og hefðir sem tengjast öðrum dögum í dagatalinu eins og dögum 

yfir jólahátíðina eða fyrsta vetrardag. Það komu fram fjórar hefðir eða átrúnaður 

(atriði nr. 1,2,5 og 14) um eitthvað sem á að gera eða á ekki að gera sem tengjast 

þessum sérstöku hátíðisdögum og þessi fjögur atriði falla líka í flokkinn um boð og 

bönn. Dagar sem tengjast jólahátíðinni eru heilagri en sunnudagar og því þarf að gæta 

þess að ekkert meira sé unnið en nauðsynlegt. Fyrsti vetrardagur hefur yfir sér 

sérstaka dulúð, enda yfirvofandi erfiðasti tími ársins og um að geraað vera tilbúinn og 

fara að öllum á réttan hátt.  Ekki tókst finna prentaðar heimilir um slátrun og fyrsta 

vetrardag en Árni Björnsson segir frá því að þá hafi oft verið haldnar veislur, enda 
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nóg til af nýmeti (Árni Björnsson, 1993, bls. 262-265). Í síðasta dæminu (nr. 14) er 

hægt að sjá hvernig flokkarnir skarast því þar er bæði verið að tala um trú á dagana og 

hjátrú um slátrun, en alltaf fylgir því sérstök tregafull tilfinning að taka líf (viðtal 2 

204). 

 

Heyskapur 

Í næsta flokki er hjátrú um heyskap en það eru sjö efnisatriði sem komu fram í þessari 

rannsókn (atriði nr. 6-12) sem skýrir að nokkru hvað mikilvægur þáttur heyöflun var 

og er í íslenskum landbúnaði og fjögur af þessum atriðum falla einnig í flokkin um 

boð og bönn (nr. 8-12). Í sauðfjárbúskap var mjög mikilvægt að heyskapur gengi vel 

því hann gefur fóðrið fyrir veturinn og því mátti ekkert fara úrskeiðis og því eðlilegt 

að honum fylgdi mikil hjátrú, einkum vegna þess að fóðuröflunin var komin undir 

hlutum sem ekki var hægt að hafa áhrif á eins og veðurfar. Það er ekki eins mikilvægt 

núna því að með tæknivæðingu tekur heyskapur mun styttri tíma og því er hægt að 

bíða með heyskapinn í nokkra daga þegar veðrið er óhagstætt og nýjar aðferðir við 

heyverkun hafa einnig áhrif. Veðrið var meginástæða fyrir því að heyskapurinn 

spilltist en annar þáttur var léleg verkfæri. Verkfæri voru oft léleg og því eðlilegt að 

ítrekað væri að fara mjög vel með þau til að þau skiluðu tilætluðum árangri í 

heyskapnum.  

 

 
Slátrun 

Efni um slátrun er hér sérstakur flokkur en í honum eru efnisatriði þar sem koma 

einnig fram boð og bönn og hjátrú tengd dögum. Alls eru þrjú efnisatriði (nr. 

14,15,16) í þessum flokki og í tveimur þeirra er að finna bönn. Átrúnaður og hefðir 

sem tengjast slátrun fjalla um hvenær eigi að slátra, hvenær eigi ekki að slátra og 

utanaðkomandi hluti sem þarf að hafa í huga þegar að slátrað er eins og til dæmis 

sjávarföll. Slátrun var og er mikilvægur hluti af sauðfjárbúskap og þessi efnisatriði 

virðist vera til þessa að allir vandi sig þegar að verið er að slátra og passa sig að kjötið 

verði hæft til manneldis. Þá kemur einnig til álita hvort ein ástæðan fyrir hjátrú 

varðandi slátrun sé sú að gengið sé til jafn mikilvægs verkefnis og að taka líf með 

sérstakri ábyrgð. Þótt slíkt hafi ekki komið fram í viðtölunum getur verið að þannig sé 

eitthvað af hjátrú varðandi slátrun til komin. Eitt dæmið sker sig aðeins úr en þar er 
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fjallað um hræðslu fólks við að missa fé (atriðið nr. 14). Fólk var mjög hrætt við að 

missa fé enda var lífsafkoman öll undir því komin.  

 
 

 

Meðferð skepna 

Einn flokkur efnisatriða í þessari rannsókn er meðferð skepna en hún tengist ellefu af 

hjátrúaratriðunum hér að ofan (nr. 1, 3-5, 14-20). Í þessum flokki eru þrjú atriði um 

meðferð lamba (3-5) og tvö þeirra fjalla um átrúnað um minnkandi líkur á því að 

lömbin lifi fram á haust. Hér er aftur komið inn á hræðsluna við að missa fé eins og 

sagt er frá hér að ofan í flokkinum um slátrun. Hér áður fyrr var búskapur að miklu 

leyti sjálfsþurftarbúskapur og því mátti fólk illa við því að missa fé. Enda þurfti það 

þá oft að líða skort ef það missti einhvern fjölda fjár. Þessi tvö atriði passa einnig inn í 

flokkinn um boð og bönn.  

Þriðja atriðið (atriði nr. 5) sem var minnst á hér að ofan fjallar um hvenær má 

marka lömbin en það kemur líka inn í flokkinn um daga. Að marka var mikilvægt því 

að þannig þekktu bændur fé sitt þegar það kom af fjalli. Ein skýring á þessari hefð 

virðist vera að finna í flokknum um helga daga og einnig fylgir mörkun að fé blæðir.  

Þrjú af hjátrúaratriðunum fjalla um slátrun og falla því líka í þann flokk en þau 

undirstrika hversu mikilvægt það er að slátrað sé á réttan hátt svo að kjötið skemmist 

ekki og bóndinn fái sem mest út úr skepnunni.  

Fjögur atriði fjalla um val á fé til ásetnings (nr. 17-20). Tvö þeirra fjalla um 

hvernig tvílembingar eiga að vera (nr. 17 og 20) þegar að annar þeirra er settur á, en í 

þessum hefðum er litið á frjósemi og röð á hrúti og gimbri. Hin tvö atriðin fjalla um 

hvernig eigi að sjá hvort að lömbin séu hraust (nr. 18-19) og annað tekur sérstakt tillit 

til þess að lömbin séu hraust til beitar (nr. 19). Bæði frjósemi og hraustleiki skipta 

máli þegar verið er að velja fé til að setja á og þessar hefðir virðast vera komnar til að 

ýta undir það. Frjósemi skiptir meira máli nú til dags því að það þarf ekki að beita 

fénu eins mikið á veturnar og áður því að heyið og annað fóður er betra. En áður fyrr 

varð að beita fénu mun meira en nú því að bóndinn var aldrei viss um að heyið myndi 

duga út veturinn enda eru þeir misgóðir. 

 

Meðferð kjötskrokksins 
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Síðasti flokkurinn fjallar um hvernig eigi að koma fram við kjötskrokkinn, bæði hvað 

má borða og hvað eigi að gera við beinin Það eru fimm efnisatriði sem passa inn í 

þennan flokk (atriði nr. 21-25) og þau falla einnig öll inn í flokkinn um boð og bönn. 

Afleiðingarnar eru tvenns konar, skaði á fjárstofninum (nr. 21-23) og hins vegar að 

eitthvað komi fyrir manninn sjálfan, annað hvort þann sem gerði það sem á ekki að 

gera eða einhvern annan sem var á heimilinu (nr. 22-25). Áður fyrr var eins mikið og 

hægt er nýtt úr skepnunni og með því að fara eftir þessum átrúnaði var verið að sýna 

skepnunni ákveðna virðingu.  

 

10. Niðurstöður  
 

Hjátrú sem tengist sauðfjárbúskap er ekki fyrirferðamikil í prentuðum heimildum 

enda virðist enginn hafa fjallað sérstaklega um efnið og síst af öllu í samhengi við þau 

störf sem tengjast búskapnum. Höfundur hefur því oft notað þekkingu frá æskuárum 

sínum í sauðfjárhéraði, þekkingu sem erfitt er að átta sig á hvaðan er fengin. Einna 

helst er um að ræða einhvers konar „indigenous knowledge“. Því til viðbótar var farið 

í þær fáu bækur þar sem eitthvað er að finna um þessa hjátrú. Því meiri áhersla var 

lögð á viðtöl við 12 viðmælendur sem allir þekktu sauðfjárbúskap vel. Úr viðtölum 

við þá komu fram 25 efnisatriði sem voru svo sett upp þannig að þau pössuðu í 

árshringinn og fjallað um hvert efnisatriði fyrir sig. Sagt var frá hvaðan efnisatriðið 

kom, úr prentaðri heimild, úr viðtölum eða bæði, og því næst var gerð grein fyrir 

efnisatriðinu og reynt að koma með líklega skýringu eða skýringar á því af hverju það 

var hefð og átrúnaður sem fylgdi henni. Þá voru efnisatriðin flokkuð eftir 

sameiginlegum þáttum og fjallað um hvern þátt fyrir sig. Þessir flokkar eiga margt 

sameiginlegt innbyrðis og það er því talsverð skörun á milli þeirra. Flokkunin er ekki 

tæmandi og það væri eflaust hægt að búa til fleiri flokka. 

Mjög misjafnt var hvað viðmælendur mínir þekktu af hjátrúaratriðum. Eitt 

efnisatriði stóð upp úr að þessu leyti því að flestir viðmælendur reyndu sitt besta til að 

fara eftir því að byrja að slá á laugardegi eða að minnsta kosti ekki á mánudegi. Því 

virðist að trú á að mánudagar séu til mæðu og laugardagar til lukku lifi enn góðu lífi 

hjá mörgum sauðfjárbændum og flestir virðast fara eftir þessu. Ekkert annað atriði 

kom fram sem sauðfjárbændur fara almennt eftir í dag. En allir viðmælendur 

könnuðust við stóran hluta þeirra 25 atriða sem komu fram við rannsóknina.  
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Þá kom skýrt fram að flestir hafa hætt að fylgja þeim átrúnaði og hefðum sem 

þeir lærðu í æsku og það var almennt álit að þær breytingar sem orðið hafa í 

búskapnum ráði mestu um að hætt var að taka mark á hinum gömlu venjum. Þar ráða 

tækniframfarir miklu því fjölmörg atriði sem komu fram í rannsókninni eru orðin úrelt 

núna vegna þeirra, meira að segja úrval á ásetningsfé er núna gerð eftir 

hávísindalegum aðferðum. Breytingin er sérstaklega sýnileg þegar kemur að hinum 

ýmsu störfum, svo sem heyskap, sem er alls staðar orðinn vélvæddur, og við 

hauststörf eins og leitir þar sem bílar og dráttarvélar leika sífellt stærra hlutverk. Þá 

hefur slátrun og meðferð kjöts færst frá búunum og er nú framkvæmd af 

sérfræðingum í sláturhúsum. Fyrir bragðið fær fólk jafnvel ekki upp í hendurnar það 

sem átrúnaður og hefðir eru um eins og eyrnamarkið. Annað kjötmeti er ekki álitið 

matur núna eða er borðað frekar sjaldan eins og svið. Þess má til gamans geta að átta 

ára frændi minn, búsettur í Reykjavík, spurði mömmu sína hvað svið væru eiginlega 

og fannst ekki spennandi að borða þau þegar að hann fékk útskýringu á því. Það má 

því segja að breytingarnar hafi einnig úrelt átrúnaðinn og hefðirnar í leiðinni. 

Dagarnir er það sem hefur breyst minnst með tæknivæðingu og því er ekki undarlegt 

að átrúnaður og hefðir um þá hafi breyst minnst af þeim flokkum sem komu fram í 

þessari rannsókn. Þó hefur helgi sunnudaga átt undir högg að sækja, sennilega vegna 

þess að kenningar kirkjunnar eru ekki virtar neitt svipað því sem eldri kynslóðin 

kynntist.  

Nokkuð kom fram um hefðir sem viðmælendur höfðu heyrt um, annað hvort 

sem börn eða síðar, en fóru ekki eftir. Þeir sögðu einnig frá því að eldra fólk sem þeir 

þekktu fór eftir þessum efnisatriðum og trúði á þau. Þeir tóku stundum fram að þeir 

hefðu aldrei trúað á þetta sjálfir. En sá munur sem var á milli svæðanna tveggja sem 

rannsóknin náði til var einnig athyglisverður. Áður var sagt frá mismunandi átrúnaði 

um hvernig lömb eigi að vera svo þau komi sem best út þegar að á að setja þau á. En 

eins og fram hefur komið áður getur verið að þetta og munur á átrúnaði um kjötmeti 

hafi verið ofarlega í huga viðmælenda í Eyjafirði vegna þess að sláturtíðin var í gangi 

þegar viðtölin voru tekin þar og því voru viðmælendur farnir að huga að 

sláturafurðum. Þarna gæti samt verið munur á milli svæða núna en átrúnaður og hefðir 

um kjötmeti hafa þó breyst vegna þess að fólk neytir ekki eins mikið af kjömeti, þar á 

meðal sviðum, eins og áður var sagt. Með þessari minnkandi neyslu þá minnkar eða 

hverfur jafnvel átrúnaðurinn um þessi atriði. Enda fara fæstir viðmælendur eftir 

átrúnaði og hefðum um þessi efnisatriði þó þeir hafi heyrst á þau minnst. Þá var 
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átrúnaður um hvenær má marka mjög sterkur á Ströndum en hins vegar hafði enginn 

heyrt um þetta atriði í Eyjafirði. Munur á milli svæðanna tveggja var hins vegar ekki 

marktækur hvað varðaði annan átrúnað.  

Viðmælendur mundu allir eftir einhverjum efnisatriðum í flestum tegundum 

verka í sauðfjárbúskap en þó var meira um atriði í ákveðnum verkum en öðrum. Einn 

og einn viðmælendi mundi eftir atriðum sem tengjast tilhleypingum og umgengni um 

sauðfé yfir jólahátíðina. Hins vegar könnuðust flestir viðmælendur við atriði sem 

tengjast heyskap þótt vélvæðing í heyskap hafi gjörsamlega breytt þessum verkum og 

gert gamla verklagið úrelt. Átrúnaðurinn og hefðirnar fylgja gamla verklaginu því er 

það orðið úrelt um leið og gamla verklagið. Hér er því um minningar að ræða en ekki 

eitthvað sem fólkið þekkir endilega sjálft og því er eðlilegt að ekki komi fram mikill 

kynjamunur í svörum viðmælenda. 

Átrúnaðurinn og hefðirnar í sauðfjárbúskap sem komu fram í þessari rannsókn 

eiga þó nokkuð sameiginlegt því að atriðin mynda hópa eða flokkar sem tengjast svo 

verkum í árshring sauðfjárbúsins sem allir þeir sem hafa alist upp á sauðfjárbúum 

þekkja. Átrúnaðurinn og hefðirnar er einnig hægt að flokka þar sem tilgangurinn er 

það sem skiptir máli. Hvort sem um er að ræða boð og bönn eða kennslu þá virðist 

tilgangurinn vera sá koma í veg fyrir afleiðingar sem hafa oftast áhrif á fleiri en bara 

einstaklinginn sem gerði hlutinn vitlaust, eins og heimilið allt, samfélagið í kringum 

heimilið og jafnvel samfélagið í heild. Einstaklingurinn þarf sem sagt að axla 

samfélagslega ábyrgð. En efnisatriðin sem hafa slíkan tilgang eiga það líka 

sameiginlegt að með vélvæðingu er mikið af þeim að hverfa smám saman en þó muna 

viðmælendur eftir mikið af þeim. Einn viðmælandi í Eyjafirði (viðtal 3 2008) sagði til 

dæmis frá því að ekki væri hægt að stinga málbeini í torfvegg eins og henni hafði 

verið kennt enda eru þeir að mestu horfnir á sauðfjárbúum nú til dags. 

Rannsóknin hefur sýnt fram á að mikið af þeim átrúnaði í sauðfjárbúskap sem 

skráður var á 19. öld er enn þekktur meðal sauðfjárbænda þótt hann sé að hverfa. 

Undanfarna áratugi hefur sauðfjárbúskapur hins vegar breyst mjög mikið því að 

vélvæðing og vinnsla fjarri búinu hafa rutt sér til rúms. Þessar breytingar hafa einnig 

breytt þeim átrúnaði og hefðum sem tengjast sauðfjárbúskapnum. Í rannsókninni kom 

einnig fram þó nokkuð af átrúnaði og hefðum sem hafa ekki verið skráð áður og það 

má gera ráð fyrir að mikið af þeim eigi eftir á hverfa alveg eftir eina til tvær kynslóðir. 

Hér er því verið að varðveita ákveðinn hluta af menningu Íslendinga. Eins og komið 

hefur fram áður þá er munur á þeim átrúnaði sem kom fram á svæðunum tveimur sem 
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voru könnuð, en til að gera sér grein fyrir því hvort að þessi munur er tilviljun eða 

munur á átrúnaði og hefðum eftir svæðum þarf að kanna fleiri svæði á Íslandi, helst 

allt landið. Þessi könnun þyrfti að fara fram á næstu árum vegna breytinganna sem 

hefur verið minnst á áður. Einnig væri fróðlegt að leita meira að samsvörun í 

alþjóðlegan átrúnað og hefðir, en þessi rannsókn leyfir.  
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Viðauki 1. Spurningalistinn 
 
1. Er einhver átrúnaður eða hefðir sem að þú ferð eftir? Eitthvað sem má ekki  

     gera? Eitthvað sem verður að gera? 
 
2. Er einhver átrúnaður eða hefðir sem þú lærðir í æsku en ferð ekki eftir? 
 
3. Er einhver átrúnaður eða hefð sem þú hefur heyrt um? 
 
4. Byrjar þú að slá á hvaða degi sem er? 
 
5. Var byrjað að slá á hvaða degi sem er þegar að þú varst að alast upp? 
 

Sú hefð að það eigi að byrja að slá á laugardegi og það má ekki byrja á 
mánudegi. 

 
6. Manstu eftir einhverjum átrúnaði eða hefð sem tengist verkfærum í slætti? 

Hrífu? Ljá? 
 

Er/var einhver álagablettur sem er/var ekki slegin? 
 

Það má ekki skilja hrífuna eftir með tindana upp því að þá kemur rigning. 
 

Það má ekki snúa hrífuna í hringi því að þá kemur vindur úr þeirri átt sem 
hrífunni er snúið í. 

 
Það á að brýna ljána þegar að hætt er að slá annars myndi skrattinn skíta á 
eggina og hún myndi hætta að bíta. 

 
Það á að byrja að slá með vaxandi tungli. 

 
Það má ekki flytja síðasta heyið heim því að þá verður lélegur heyskapur að 
ári eða bóndinn verður heylaus um veturinn. 

 
7. Manstu eftir einhverjum átrúnaði eða hefðum í leitum/smalamensku? 
 

Það á að borða svið áður en farið er í leitir. 
 
8. Manstu eftir enhverjum átrúnaði eða hefðum í réttum? 
 
9. Manstu eftir einhverjum átrúnaði eða hefðum þegar að var verið að setja á? 
 

Það má ekki setja lamb á að vori því að þá missiru það um sumarið 
 

Ef að kind er tvílembd þá má bara setja hrútin á ef að hann fæddist á eftir 
gimbrinni. 

 
10. Manstu eftir einhverjum átrúnaði eða hefðum sem tengjast slátrun? 
 
11. Má slátra hvenær sem er? 
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Það má ekki slátra í fyrstu viku vetrar (frá laugardegi til laugardags) því að þá 
missir maður fé. 

 
Það má ekki slátra á aðfallinu því að þá blæðir fénu ekki 

 
12. Manstu eftir einhverjum hefðum eða átrúnaði sem tengist tilhleypingum? 
13. Má hleypa til á hvaða degi sem er? 
 

Að hleypa ekki til á nýársnótt/dag og heldur ekki á aðfangadag 
 
14. Er einhver átrúnaður eða hefð sem þú mannst eftir sem tengist áramótum? 
 
15. Er eitthvað sem verður að gera fyrir féið? Fyrir aðra? 
 

Það á að vera ljós á nýársnótt í fjárhúsunum. 
 
16. Manstu eftir einhverjum átrúnaði eða hefðum sem tengjast sauðburði? 
 
17. Er einhver átrúnaður eða hefð sem tengjast umgegni um lömb? 
 

Það má ekki kyssa nef á lambi því að þá verður það bitið á nefið af dýrbít 
 
18. Kannast þú við átrúnað eða hefð sem tengist því að marka? 
 

Það má ekki marka á sunnudegi og alls ekki á Hvítasunnudegi 
 
19. Manstu eftir einhverju sem varð að gera þegar að lambakjöt var borðað?  
 
20. Eitthvað sem mátti ekki gera? 
 

Það má ekki brjóta fótlegg þegar kjötið er borðað því að þá fótbrotnar kind 
sem að maður á eða á eftir að eignast. 

 
Það verður að brjóta málbein þegar svið eru borðuð til þessa að þeir sem kunni 
ekki að tala læri það eða til þess að maður missi ekki fé. 

 
Ekki éta eyrnamarkið því að þá verður maður sauðaþjófur 
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Viðauki 2. Tilvitnuð atriði úr viðtölum 
 
Viðtal 1 
Aðalbjörg Steindórsdóttir   
 
Að slátra ekki í fyrstu viku vetrar. (00:30-00:50) 
 
Hrönn:...manstu eftir...(hik) sem sagt að það megi slátra á fyrsta vetrardegi? 
 
Aðalbjörg: Þetta var... var ekki talað um það fyrir austan og það var slátrað hvenær 
sem var sko. 
 
Hrönn: Já 
 
Aðalbjörg: Ég heyrði þetta ekki fyrr en ég kom hingað. 
 
 
Marka á Hvítasunnudag. (00:54-01:10) 
 
Hrönn: ...Hefurðu heyrt að það megi ekki marka (hik) á sunnudögum og ekki á 
Hvítasunnudögum? 
 
Aðalbjörg: Já. Það var yfirleitt ekki gert heima á sunnudegi. En hvort það mátti ég er 
ekki viss um það sko. 
 
Byrja að slá á laugardegi. (02:50-02:55) 
 
Aðalbjörg:...En það var nú yfirleitt heima sko (hik) ég hafði það fyrir gamla daga það 
var alltaf byrjað oft á laugardegi. 
 
Hrönn: Já. 
 
Tindar upp á hrífu spáir rigningu. (03:53-04:10) 
 
Hrönn: Og svo var það að það mætti ekki semsagt skilja hrífuna með tindana upp. 
 
Aðalbjörg: Skoo. Kannski mátti en maður var sagt að þegar sko ég var að. Var að 
alast upp að maður ætti að setja tindana niður ef maður setti þá upp þá spáði það 
rigningu. Var mér kennt. 
 
Hrönn: Já. 
 
Aðalbjörg: Þegar að ég var krakki. 
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Viðtal 2 
 
Erna Arngrímsdóttir  
 
Að slátra ekki í fyrstu viku vetrar. (00:05-00:00:46) 
 
Fyrst er bara í sambandi við (hik) að það megi (hik) ekki (hik) semsagt slátra á fyrsta 
vetrardag. Hefur þú heyrt það? 
 
Erna: Já. (þögn) Bara gamalt. Sem búið... Sem við erum búin að alast upp við mmhh. 
 
Hrönn: Já 
 
Erna: Ekki í fyrstu viku vetrar. 
 
Hrönn: Já einmitt. Já, Inga sagði það. Vetrardagurinn alltaf á laugardegi (óskiljanlegt). 
 
Erna: Svo var ekki slátrað fyrr en á laugardeginum á eftir. 
 
Hrönn: Já. 
 
Erna: Já. (smá pása) Það var alltaf (óskiljanlegt). 
 
Hrönn: (óskiljanlegt). 
 
 
Marka á Hvítasunnudag. (01:01-01:20) 
 
 
Hrönn:...mætti ekki marka á sunnudegi. 
 
Erna: Það hefur samt verið gert. 
 
Hrönn: Já. 
 
Erna: Það var ekki gert en það hefur stundum verið gert.  
 
Hrönn: Já. 
 
Erna: En ekki á Hvítasunnudag eða.. 
 
Hrönn: Já. 
 
Erna: Eða einhverjum svona (hik) meiri helgi dögum. 
 
Hrönn: Já. (óskiljanlegt) 
 
Erna: Nei. 
 
Hrönn: Aaahh... 
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Erna: Maður reynir að komast hjá því. 
 
Hrönn: Maður reynir að komast hjá því. 
 
Erna: En það hefur komið fyrir að það hefur verið markað á sunnudögum. 
 
 
Tindar upp á hrífu spáir rigningu. (02:18-02:56) 
 
Hrönn: Annað í sambandi við (hik) að (hik) skilja ekki hrífuna (hik).  
 
Erna: Já. 
 
Hrönn: Sem sagt hrífu eftir með tindana upp í loftið. 
 
Erna: Mmmhh. Já það boðar rigningu mmhh. Þetta er bara það sem að. Einhver hjátrú 
sem við erum alin upp. 
 
Hrönn: Já 
 
Erna: Aaahh 
 
Hrönn: Það er eins og ég sagði þetta er janvel bara svona varúð af því þetta er 
náttúrulega stór hættulegt. 
 
Erna: Já, já já. 
 
Hrönn: Það er nátturlega erfitt að fá rigningu í...(Erna tekur fram í) 
 
Erna: Í slátt. Þe, þe (hik) Ekki síst þegar að var verið að raka og (hik) rifja og. 
 
Hrönn: Já. 
 
Erna: Í gamla daga. 
 
Hrönn: Já. En það skiptir minna máli núna? 
 
Erna: Það skiptir minna máli í dag. Nú slær maður bara þegar að gott er. 
 
 
Byrja að slá á laugardegi. (03:14-03:27) 
 
Hrönn: Má ekki byrja (hik) að slá á mánudegi. 
 
Erna: Helst ekki. 
 
Hrönn: (óskiljanlegt) 
 
Erna: Og ég er soldið föst í því að það er alltaf byrjað sinni part viku. 
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(04:05-04:36) 
 
Hrönn:...að byrja að slá á þarna laugardegi. Er það eitthvað...? 
Erna: Á föstudagur eða laugardagur. 
 
Hrönn: Já 
 
Erna: Og kannski líka allt í lagi á sunnudegi. Sunnudagur til sigurs. 
 
Hrönn: Já og laugardagur...(Erna tekur fram í) 
 
Erna: Til lukku. Föstudagur til fjár. Þetta er svona. Ekki mánudagur til mæðu. 
 
Hrönn: Einmitt.  
 
Erna: Aaahh. Þetta er... Já þetta er bara. 
 
Hrönn: Haldi þið því við? 
 
Erna: Jájá. Við höfum svona (hik) reynt að halda því. 
 
 
Bjóta málbein. (05:45-06:07) 
 
Hrönn:...það mátti ekki brjóta málbein. 
 
Erna: Jú. Átti að brjóta. 
 
Hrönn: Já! Átti að brjóta það. Fyrirgefðu! 
 
Erna: Átti að brjóta. Jáa. Átti að brjóta það í þrjá hluta til þess að yngsta barnið á 
heimilinu (hik) geti talað. Lærir að tala. 
 
Hrönn:  Já. Þú hefur heyrt það. 
 
Erna: Já. Alltaf gert.  
 
Hrönn: Alltaf gert? 
 
Erna: Alltaf gert í Odda. 
 
Hrönn: Já 
 
Erna: Alltaf brotið þrisvar. 
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Kind fótbrotnar. (06:16-06:24) 
 
Hrönn: Hér er til dæmis eitt. Ekki má brjóta fótlegg úr kind þá fóbrotnar kind sem að 
maður á eða eignast. 
 
Erna: Já 
 
Hrönn: Þú hefur heyrt það? 
 
Erna: Já 
 
 
Aldrei að höggva á sunnudögum. (06:26-06:31) 
 
Erna: Aldrei að höggva á sunnudögum, 
 
Hrönn: Aldrei að? 
 
Erna: Aldrei að höggva kjöt eða annað á sunnudögum. 
 
Hrönn: Jááh. 
 
 
Ekki má éta eyrnamark. (06:37-06:40) 
 
Hrönn: Hér er líka. Ekki má éta eyrnarmark af kindarhöfði þá verður maður 
sauðarþjófur. 
 
Erna: Já. Þetta hef ég líka heyrt. 
 
 
Að brýna ljána. (07:38-08:05) 
 
Hrönn: Brýna ljána áður en hætt var (smá pása). Áður en hætt var að slá. 
 
Erna: Slá. Það var yfirleitt alltaf gert. Þegar að það var slegið með orf og ljá. 
 
Hrönn: Já 
 
Erna: Það var yfirleitt alltaf gengið frá því þannig að það væri. 
 
Hrönn: Væri tilbúið daginn eftir. 
 
Erna: Já, já 
 
Smá pása 
 
Hrönn: Því hér stendur annars skítur skrattinn á eggina og ljárinn bítur ekki. 
 
Erna: Já þetta sagði gamall maður alltaf (smá pása) sem var einu sinni heima 
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Viðtal 3 
 
Erna Sigurgeirsdóttir 
 
Málbein. (02:56-03:38) 
 
Erna: En með hjátrú þá finnst mér alveg, aahh, beint eins og með málbeinið. Að 
maður mátti ekki henda því (hik) á gólfið eða bara neitt nema brjóta það. En margir. 
Minnsta kosti var það þannig hér áður fyrr að það átti að brjóta það og stinga því í 
torfvegg. En á seinni árum þá var nú svo lítið um þá. Og ég veit bara. Að minnsta 
kosti það að ég þekkti ekkert annað en því væri fleygt en (hik) kannski brotið og 
svona þegar að ég var. Og brosað að því bara. 
 
Gómfyllan. (03:40-04:00) 
 
Erna: Og svo annað sem menn kalla líka hjátrú og það er með gómfylluna. Hefur ekki 
heyrt það? 
 
Hrönn: Ég var eitthvað að heyra það en. 
 
Erna: Já. 
 
Hrönn: Endilega segðu mér frá því. 
 
Erna. Og það var að maður mátti ekki eða þar sem að ófrískar konur voru á bæ þá 
máttu þær als ekki borða gómfylluna því þá var svo hætt við að barnið yrði holgóma. 
 
Hrönn: Já 
 
Byrja að slá. (06:08-06:34) 
 
Hrönn: Byrjar þú að slá á hvaða degi sem er? 
 
Erna: Helst ekki. 
 
Hrönn: Nei 
 
Erna: Helst ekki á mánudegi  
 
Hrönn: Nei 
 
Erna: Og þegar að ég var barn þá var gjarnan (hik) byrjað á laugardegi þó það væri 
mjög lítið kannski bara sleginn varpinn sem kallað var. 
 
Hrönn: Já. 
 
Erna: Svona blettur. Því þá var hægt að það væri. Þá var hægt að segja að það væri 
byrjað að slá. 
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Tindar upp á hrífu þá kemur rigning. (06:45-07:04) 
 
Hrönn: Manstu eftir einhverjum átrúnaði eða hefðum sem tengjast verkfærum í slætti? 
 
Erna: Ekki mikið annað en það að maður mátti ekki láta tindana á hrífu snúa upp. 
 
Hrönn: Já. 
 
Erna: Þeir áttu að snúa að (heyrist hljóð eins og hún berji í borðið) jörðinni. 
 
Hrönn: Já. 
 
Erna: Ef þeir snéru upp þá spáði rigningu.  
 
 
Álagablettir sem er ekki heyjað á. (07:48-08:05) 
 
Hrönn: Var/er einhver álagablettur sem er ekki sleginn? Sem þú manst eftir?  
 
Erna: Ekki á landinu sem að ég ólst upp á. Ekki á þeirri jörð minst að kosti. En ég hef 
heyrt um svoleiðis bletti. 
 
Svið. (09:30-09:34) 
 
Hrönn:...borða svið áður en farið er í leitir.  
 
Erna: Nú? Það er nú bara hér að það þarf alltaf að hafa þau með sér. 
 
Ljós á nýársnótt. (11:57-12:13) 
 
Erna: Ég hef náttúrulega heyrt gamlar sögur um það en ekki neitt sem að hefur verið 
haldið við. 
 
Hrönn: Hvernig gamlar sögur? 
 
Erna: Jaa, bara að það sé látið lifa ljós alla nýársnóttina (hik) og þrettándanóttina og 
 
Hrönn: Já 
 
Erna: Aðfanga eða jólanóttina. 
 
Hrönn: Já, okei.  
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Viðtal 4 
 
Ingibjörg Sigvaldadóttir 
 
Byrja að slá. ( 01:19-02:07) 
 
Hrönn: Ekki byrja að slá á mánudögum. 
 
Ingibjörg: Já, það var, það, það var (hik). Það var talið (hik). Ég veit ekki af hvaða 
(hik) áf hverju það var (hik). En, en (hik) sko Ól (hik) Óli bróðir sagði að það hefði 
verið svo ákaflega hentugt upp á það (hik) að þá (hik) kæmi (hik) síður (hik) 
slátturígur. 
 
Hrönn: Já 
 
Ingibjörg: Ef það væri slegið dáldið á laugardag og hvílt sig svo á sunnudag. Og 
byrjað svo...(Hrönn tekur fram í) 
 
Hrönn: Venja líkaman við. 
 
Ingibjörg: Hah? 
 
Hrönn: Venja líkamann við. 
 
Ingibjörg: (um leið) Já, já. Venja, venja vöðvana við. 
 
Hrönn: Já. 
 
Ingibjörg: Því þetta er svo. Þú hefur nú séð slegið? 
 
Hrönn: Já. 
 
Ingibjörg: Það eru nú talsverð átök. 
 
Hrönn: Já. 
 
Ingibjörg: Að slá allan daginn með (hik) orfi. 
 
 
Tindar upp á hrífu þá kemur rigning.(02:22-02:38) 
 
Hrönn:...mátti hrífan ekki vera... 
 
Ingibjörg: Neeeiii. Það var alveg áreiðanlegt þá vitti það á rigningu. Það var ekki. Það 
var ekki talað um hættuna. 
 
Hrönn: Nei.(óskiljanlegt) 
 
Ingibjörg: (hlær) Það var ekki hættan. Það var bara rigningin. 
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Slátra fyrstu viku vetrar. (06:50-07:28) 
 
Hrönn: Í sambandi við þarna fyrsta vetrar dag ég heyrði líka að það mætti ekki (hik) 
slátra alveg þar vikunni á eftir? 
 
Ingibjörg: Sko það gilti bara vikuna. 
 
Hrönn: Alveg fyrstu vikuna 
 
Ingibjörg: Það er (hik). Að sko. 
 
Hrönn: Já. 
 
Ingibjörg:  Það er talið (hik). Var talið (óskiljanlegt) að slátra fyrstu vetrar (hik). 
Fyrstu vetrarvikuna. 
 
Hrönn: Já. 
 
Ingibjörg: Alla. 
 
Hrönn: Alla alveg? 
 
Ingibjörg: Jájá. Fram á laugardag (smá þögn) næsta. 
 
Hrönn: Já. Fram á laugardag næsta? 
 
Ingibjörg: Bara. Það heyrði ég. Það var (hik) alla vikuna sem var ótrú að slátra. 
 
 
Málbein. (11:53-12:37) 
 
Hrönn:... mætti maður ekki brjóta beinin? Þá myndi... 
 
Ingibjörg: Eehh. Sko. Eehuh málbeinið. Veistu hvað það er í? 
 
Hrönn: Já. 
 
Ingibjörg: Eehh. Ég (hik). Eldra fólk braut það í þrennt. 
 
Hrönn: Já það braut það í þrennt. 
 
Ingibjörg: Það braut það í þrennt annars yrði mállaust (hik) ef það væri (hik) ótalandi 
börn, 
 
Hrönn: Jáá. 
 
Ingibjörg: Á heimilinu. Þá yrðu þau mállaus. 
 
Hrönn: Jáá. 
 



  Viðauki 2 

60 
 

Ingibjörg: Og, oog ég sá margt eldra fólk alltaf brjóta þau. Ég hef sko aldrei brotið  
þau. 
 
Hrönn: Nei. 
 
Ingibjörg: Eehuuhh málbeinin. 
 
Hrönn: Nei. 
 
Ingibjörg:  Oog það gátu talað börnin mín. 
 
 
Gömul kona sem braut alltaf málbeinin. (12:58-13:06) 
 
Ingibjörg: Ég sá eldra fólk alltaf, alltaf brjóta. Til að mynda hún Þórunn. 
 
Hrönn: Já. 
 
Ingibjörg: Hún braut alltaf málbeinið í þrennt. 
 
 
Viðtal 5 
 
Ólöf Guðmundsdóttir 
 
Gimbrar. (00:22-00:49) 
 
Ólöf: Gimbrarnar, já. Það var talið mjög mikið og gott merki um frjósemi ef að 
gimbrin fæddist á undan hrútnum. Þegar að það fæddist hrútur og gimbur í sama 
burði. Og það var aldrei sett á þegar að það fæddust tvær gimbrar. Aldrei sett nema 
fyrri gimbrin á. Því það var talið, af sumum, ég heyrði þetta bara. Heyrði ekki. Þetta 
var ekki mikið um þetta í mín, minni sveit en þetta. Eftir að ég kom hingað þá mátti 
ekki setja seinni gimbrina á því hún var ómöguleg (síminn hringir). 
 
Hrönn. Já. 
 
Byrja að slá. (02:24-02:55) 
 
Hrönn: Svo er að(hik) byrja að slá (hik). Má ekki byrja að slá á mánudögum 
 
Ólöf: Nei má alls ekki Það var alltaf heima. Það var alltaf byrjað að slá á laugardegi 
og svo var bara farið í heyskapinn alveg í beit út frá því. Og þetta er svona sérviska 
sem við fórum alltaf fyrstu árin. Við slógum, byrjuðum alltaf á laugardegi en svo 
hefur svona hægt og rólega þessi sérviska farið af manni nema það við byrjum aldrei á 
mánudegi. 
 
Hrönn: (óskiljanlegt) 
 
Ólöf: Það er bara eitthvað sem við höfum haldið við byrjum ekki á mánudegi. 
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Tindar á hrífu. (03:09-03:39) 
 
Hrönn:...ganga frá verkfærum eins og hrífu? 
 
Ólöf: Það mátti. Við máttum aldrei. Við máttum aldrei skilja hrífuna eftir þannig að 
tindarnir snéru upp. Aldrei leggja hrífu frá okkur þannig. Því að það kostaði það að 
það kæmi rigning.  
 
Hrönn: Já 
 
Ólöf: Já. Það var bara. Og við vorum húðskömmuð ef það kom fyrir sko. Og við. Eftir 
við náttúrulega sem vorum orðin eldri við pössuðum alveg svakalega upp á púkana 
sem voru yngri af því að þau skildu þetta ekki sko. Hvort þau vildu í alvöru að það 
kæmi rigning ofan í flekkinn. 
 
Snúa hrífunni í hringi. (03:57-04:36) 
 
Hrönn: Manstu eftir einhverju...? (Ólöf grípur fram í) 
 
Ólöf: Jú, jú eitt líka, jú, það mátti ekki taka hrífuna og snúa henni, þú veist, svona 
maður tekur svona. Eins og maður væri að, væri að snúa henni á milli handana, 
þannig hún færi, að hausinn færi í hringi. 
 
Hrönn: Já, já  
 
Ólöf: Því að þá kæmi rok. 
 
Hrönn: Þá kæmi rok? 
 
Ólöf: Já 
 
Hrönn: Jááá 
 
Ólöf: Jáhh. Mætti als ekki gera það. Og, (óskiljanlegt). Maður gerði þegar að maður 
var orðin leiður í flekknum. Tók maður kannski hrífuna og byrjaði að snúa henni á 
lærunum. Renna henni svona (hik) upp og niður lærin, (hik) hérna skaft, hrífuskaftinu. 
Og þá var alveg svoleiðis lesið yfir manni. Eftir því sem maður snéri. Ef maður stóð, 
þá kæmi vindurinn úr þeirri átt sem (hik) maður snéri hrífunni.  
 
Það má ekki slátra fyrstu viku vetrar. (07:31-08:37) 
 
Hrönn:... má ekki slátra fyrstu vik, veku vetrar. 
 
Ólöf: Já ég hef heyrt þetta líka og svo má maður ekki slátra, (hik) eftir. Já eftir, 
(óskiljanlegt). Eftir fyrstu vikuna þá má maður ekki slátra, þá má maður yfir höfuð 
ekki slátra. 
 
Hrönn: Já, já. 
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Ólöf: Það var bara, hérna einhver tímann var verið að tala um það. Það heyrði ég bara 
eftir að ég kom hingað að það mætti ekki slátra eftir fyrstu viku vetrar. Það mátti bara. 
Það yrði að vera búið að öllum haustverkum áður. 
 
Hrönn: Já, yrði að vera búið að öllum haustverkum. 
 
Ólöf: Já, já. 
 
Hrönn: Já. 
 
Ólöf: Og ég spurði bara hvernig, já, væri þá með kindur sem komu (óskiljanlegt). Jaa, 
(hik) ég fékk enga skýringu á því í sjálfri sér sko. Þetta hefði bara verið svona. Það 
mátti. Það átti að vera búið að haustverkum fyrir þennan tíma og það mátti ekki slátra 
eftir þennan tíma. Haustverkum átti bara að vera lokið eftir. Áður en að veturinn 
byrjaði. (óskiljanlegt). 
 
Hrönn: Og þetta heyrðiru hér? 
 
Ólöf: Já. Þetta heyrði ég hér. 
 
Hrönn: Þú manst ekki eftir þessu fyrir norðan? 
 
Ólöf: Nei. Aldrei minnst á þetta fyrir norðan. 
 
Hrönn: Al. Ekki einu sinni með fyrsta vetrur. 
 
Ólöf: Nei. 
 
Marka á sunnudögum. (10:19-11:00) 
 
Hrönn: Manst þú eftir einhverju svona í sambandi við sunnudaga eða helgidaga? 
 
Ólöf: Nei. Það mátti. Það var ekki markað á sunudögum heima. Ég man eftir því. Það 
var bara einhver. Ég velti því aldrei. Heyrði allan vega. Velti því ekkert fyrir mér 
hvort það væri endilega út af einhverju svona þjóðtrú. Það var bara ekki gert. 
 
Hrönn: Já. 
 
Ólöf: Og (hik). Nú (hik) veit ég að það var hjá voða mörgum að það mátti ekki fara og 
skjóta neitt á sunnudögum. Það mátti alls ekki drepa neitt á sunnudögum. Nú var það. 
Gekk illa. Nú er ég náttúrulega fædd á bæ þar sem að menn voru byssuóðir. 
 
Hrönn: Já 
 
Ólöf: Þannig að menn fylgdu þessu nú ekki eftir þar. 
 
Málbein. (11:28-12:18) 
 
Hrönn: En manst þú eftir að það verður að brjóta málbein? 
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Ólöf: Ég er nú hrædd um það. Mátti sko ekki skilja eftir (óskiljanlegt) annars dó 
kindin mín. 
 
Hrönn: Annars dó kindin þín. 
 
Ólöf: Já. 
 
Hrönn: Varð að brjóta málbeinið. 
 
Ólöf: Varð að brjóta málbeinið því annars dó kindin mín. 
 
Hrönn: Já, þetta hef ég ekki heyrt áður. 
 
Ólöf: Þetta var mikið mál.Og ég sko. Maður hafði mikið fyrir því að finna málbeinið 
jafnvel þó maður æti ekki einu sinni það sem var í kring. Sem að ég var krakki. Því að 
maður vildi síst af öllu missa rolluna sína. 
 
Hrönn: Jáá. 
 
Ólöf: Jáh 
 
Hrönn: Því að sko annars staðar hef ég heyrt að þanna að annars mundu lítil börn ekki 
byrja að tala. 
 
Ólöf: Já. Svo heyrði ég þetta seinna þegar að ég var orðin fullorðin og fór annað. Þá 
heyrði ég talað um að annars myndi málleysingin á bænum aldrei fara að tala. 
 
Brjóta bein í fótlegg. (12:33-12:42) 
 
Hrönn: Ekki má brjóta fótlegg úr kind því þá fótbrotnar sauðkindin sem maður á að 
eignast. 
 
Ólöf: Já, ég hef heyrt þetta líka. Ég hef heyrt þetta líka. 
 
Eyrnarmarkið. (12:44-12:57) 
 
Hrönn: Ekki má éta eyrnarmark af kindarhöfðum því að þá verður maður sauðaþjófur. 
 
Ólöf: Já. Ég heyrði þetta bara seinna, ég var orðin fullorðin hérna. Þá heyrði ég talað 
um þetta en ég ólst ekki upp við þetta. 
 
Slátra á aðfallinu. (15:49-16:24) 
 
Hrönn: Manstu eftir einhverju í sambandi við slátrun eða sláturhús? 
 
Þögn 
 
Ólöf: Það átti að slátra á (hik) hérna skal ég segja á fjörunni, þá blæddi fénu betur.  
 
Hrönn: Já. 
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Ólöf: Já. Það var ómögulegt að skera féið á aðfallinu þá blæddi því ekki. Þetta trúði 
fólk alveg. Og ég heyri fólk tala um það ennþá í dag hvort það sé að slátra á aðfallinu.  
 
Hrönn: Já. 
 
Ólöf:  Já. Þá blæðir bara ekki nóg 
 
Hrönn: Jáá 
 
Ólöf: Já. 
 
Viðtal 6 
 
Matthías Sævar Lýðsson 
 
Ekki slátra í fyrstu viku vetrar. (00:37-01:19) og (01:28-01:50) 
 
Hrönn:...það mætti ekki slátra á fyrsta vetrardegi. 
 
Matthías: Já,(hik) ég hef heyrt það. Ég held þá bara að það sé almenn trú að slátra 
ekki og ég held að þetta sé hjátrú. 
 
Hrönn: Já. Einmitt. En þú hefur heyrt þetta? 
 
Matthías: Já, já, já, ég hef heyrt það, ég hef heyrt þetta. 
 
Hrönn: Mannstu var þetta viðhaft einhvern tíman þegar að þú varst? 
 
Matthías: Já ég held þetta hafi verið bara þegar að ég var sko. Áður en ég réði nokkru. 
Að það hafi verið nokkuð viðtekin venja að gera það ekki nema nauðsynlega þyrfti að 
aflífa einhverja, eitthvurt dýr. 
 
(01:28-01:50) 
 
Hrönn: En svo hef ég líka heyrt talað um að það mætti ekki gera þetta alveg, þanna, 
alveg fyrstu vikuna. 
 
Matthías: Maður hefur svo sem líka. Það gildir í rauninni það sama um það. Að ekki 
slátra í fyrstu vetrarvikunni þá verða menn heylausir. 
 
Hrönn: Já. 
 
Matthías: Já, já. (hik) Það er. Það hef ég heyrt. En þetta er líka sama hjátrúin. 
 
 
Byrja ekki að slá á mánudegi. (03:18-03:35) 
 
Hrönn:...byrja ekki að slá á mánudegi. Byrja helst á laugardegi. 
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Matthías: Jú, jú það er. Það þekkir maður vel sko þetta. Já, laugardagur til lukku og 
mánudagur til mæðu. 
 
Tindar upp á hrífu (05:01-05:40) 
 
Hrönn: En svo er annað. (smá pása) Sem er svona svipað kannski. Að (hik) semsagt 
það má ekki skilja hrífu eftir með tindana upp. 
 
Matthías: Já það er nú nokkuð augljóst að. Já, þá spáir hann rigningu? 
 
Hrönn: Já 
 
Matthías: Það er náttúrulega alveg augljóst að það er bara slysahætta ef þú skilur 
hrífuna eftir með tindana upp. Maður getur stígið á hana og dottið og þú getur brotið 
tindana sem er náttúrulega miklu verra heldur en að slasa sig á henni það er 
náttúrulega alveg stór tjón. Þannig að (hik) að hérna (hik). Mér finnst sú skýring alveg 
bara lang líklegust. 
 
 
Það á að byrja að slá með vaxandi tungli. (06:24-06:54) 
 
Hrönn: Hefurðu einhvern tíma heyrt að það á að byrja að slá með vaxandi tungli? 
 
Þögn 
 
Matthías: Jáááuh. Það á að byrja að slá með vaxandi tungli og það á að byrja að slá á 
aðfallinu. (smá pása) Þetta er alveg eins og (hik) sko. Þá kemur það til þín á aðfallinu. 
Ef þú byrjar að slá á útfallinu þá færðu minna hey heldur en að slá á aðfallinu þá 
færðu meira.  
 
Málbein. (10:48-11:20) 
 
Hrönn: Svo er það að brjóta málbein. 
 
Matthías: Jáá. Eehuh. Það má ekki brjóta það. 
 
Hrönn: Það má ekki brjóta það? 
 
Matthías: Eða mátti brjóta það? Ég bara man það ekki. Það var eitthvað sko. Það var 
eitthvað talað um þetta. Eitthvað rámar mig í það að það hafi verið talað um þetta. Ég 
man bara ekki hvað átti að gera við það eða hvort það mátti ekki gera neitt við það. 
Eða hvort það átti að brjóta það. 
 
Hrönn: Manstu eitthvað hvað gerðist ef þá? 
 
Matthías: Nei, ég man það ekki. Ég man bara að það var eitthvað með þetta málbein.  
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Brjóta bein í fótlegg. (12:00-12:09) 
 
Hrönn: Ekki má brjóta fótlegg úr kind því þá fótbrotnar sauðkindin sem maður á eða á 
að eignast. 
 
Matthías. Ég kannast við að hafa heyrt það já. 
 
Eyrnarmark. (22:21-22:33) 
 
Hrönn: Ekki má éta eyrnarmark af kindarhöfðum, þá verður maður sauðaþjófur. 
 
Matthías: Já, jú, jú maður hefur heyrt þetta. 
 
 
Viðtal 7 
 
Rósa Steinunn Hreinsdóttir 
 
Ekki byrja að slá á mánudegi. (01:18- 02:28) 
 
Hrönn: Byrjarðu að slá á havað degi sem er? 
 
Rósa: Helst ekki á mánudögum. Það er bara svona gömul sérviska sem ég hef alltaf 
heyrt alveg frá því að ég var pínu lítil. Helst á laugardegi. Maðurinn minn er reyndar 
rosalega á móti þessu öllu saman. 
 
Hrönn: Já 
 
Rósa: Öllu svona (hlær við) gömlu. Segir að þetta sé bara sérviska og vitleysa. Ég 
passa mig nú að halda aðeins í þetta. 
 
Hrönn: Reyna að halda aðeins í þetta. 
 
Rósa: Ummh 
 
Hrönn: Var byrjað að slá á hvaða degi sem er þegar að þú varst að alast upp? 
 
Rósa: Nei, pabbi hélt soldið í þetta líka. Helst á laugardegi. Svona (hik) já mest á 
laugardegi eða sunnudegi. Helst allt annað en mánudegi 
 
Hrönn: Alls ekki á mánudegi. 
 
Rósa: Nei, það hefur soldið fylgt þessu. 
 
Hrönn: Hefur heyrt einhverja ástæðu? Eða er það? 
 
Rósa: Nei, ekkert. Það var bara alltaf. Svo oft talað um mánudagur til mæðu og 
einhvað svona. 
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Það má ekki skilja hrífuna eftir með tindana upp. (02:52-03:04) 
 
 
Hrönn: Það má ekki skilja hrífuna eftir með tindana upp. 
 
Rósa: Aaahh. Jú, jú, ég man vel eftir því. Manni var alltaf bannað það, þá kemur 
rigning daginn eftir. 
 
 
Féskúfur. (05:34-06:05) 
  
Hrönn: Manstu eftir einhverjum átrúnaði eða hefðum þegar að var verið að setja á? 
 
Rósa: Úffhh. Nei. Mig svona rámar í eitthvað. Það var alltaf tala. Eða stundum talað 
um svo mikið hraustleikamerki á kindum ef  þær voru með féskúf. 
 
Hrönn: Féskúf? 
 
Rósa: Veistu hvað það er? 
 
Hrönn: Nei. 
 
Rósa: Það er svona bara á nefinu upp alltaf hárið. Svona soldill kambur svona neðast. 
 
Hrönn: Já, já 
 
Rósa: Niðrá nefinu. 
 
 
Það má ekki setja lamb á að vori því að þá missiru það um sumarið. (06:34-
06:52) 
 
 
Hrönn: Það er hérna líka, það má ekki setja lamb á að vori því að þá missiru það um 
sumarið. 
 
Rósa: Já. Ég hef reyndar heyrt það líka. 
 
Hrönn: Já. 
 
Rósa: Alveg heyrt talað um það sko. Maður eigi aldrei að hugsa þannig. Um það á 
vorin að þetta eigi að verða lífgimbur því að það sé ekkert víst að hún komi eða 
eitthvað 
 
Málbein. (10:38-10:55) 
 
Hrönn:Það verður að brjóta málbein þegar svið eru borðuð til þessa að þeir sem kunni 

ekki að tala læri það eða til þess að maður missi ekki fé. 
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Rósa: Já, ég hef eitthvað. Ég man eftir einhverju í kringum þetta. En ekkert svona 

greinilega. En ég hef heyrt þetta. 

 

Eyrnarmarkið. (10:58-11:13) 

 
Hrönn: Ekki éta eyrnamarkið því að þá verður maður sauðaþjófur. 
 
Rósa: Áhmm. Ég hef líka heyrt þetta. Ég man alveg eftir því. 
 
Hrönn: Einmitt. 
 
Rósa: Að það mætti ekki éta markið. En ég svo sem. Já ég hef heyrt það 
 
 
Viðtal 8 
 
Sigmundur Benediktsson og Sveinn Sigmundsson 
 
Ekki byrja að slá á mánudegi. (01:54- 02:52) 
 
 
Hrönn: Byrjar þú að slá á hvaða degi sem er? 
 
Sveinn: Nei, ég geri það nú yfirleitt ekki samt (hlær) 
 
Hrönn: Nei 
 
Sveinn: Ég byrja aldrei að slá á mánudegi helst ekki miðvikudegi en uuhh það fer 
náttúrulega soldið eftir veðurspánni. Oftast. Helst á laugardegi. 
 
Hrönn: Já 
 
Sveinn: Það er uppáhaldsdagur til að byrja en það er nú bara. Ég byrja aldrei á 
mánudegi. 
 
Sigmundur: Það var til dæmis í. Þegar að ég var unglingur. Þá byrjaði. Þá byrjuðu 
foreldrar mínir aldrei heyskap nema á laugardegi. Það var bara alveg fast. Það var 
skroppið út og slegin hlað varpinn með orf og ljá þó það væri ekki nema  kannski 100 
fermetrar og byrjað á laugardegi og á öðrum degi var ekki byrjað. 
 
Það má ekki skilja hrífuna eftir með tindana upp. (04:23-04:39 og 06:38-06:54) 
 
Hrönn: Manstu eftir einhverjum átrúnaði eða hefð sem tengist (hik) verkfærum í 
slátti? 
 
Sigmundur: Það, það hérna mátti ekki skilja hrifuna eftir með tindana upp í loft. 
 
Hrönn: Já 
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Hrönn: En þú? Hefur þú heyrt (hik) til dæmis með hrífuna? 
 
Sveinn: Já,já. Maður hefur heyrt þetta með hrífuna. Að hún hérna (hik). Að hérna 
(hik) það komi rigning ef hún hérna er skilin eftir með tindana upp en það er sennilega 
bara eðlileg skýring hún hérna er stór hættuleg ef hún liggur þannig. 
 
Hrönn: Já 
 
Sveinn: Ef einhver stígur á hana eða dettur á hana. 
 
Brýna ljána. (04:40-04:54) 
 
Sigmundur: Og það varð að brýna ljáin. Ef maður var að brýna með orfi og ljá þá varð 
að brýna. Áður en maður hætti svo að skrattin skiti ekki á eggina. Það heyrði ég. 
 
Snúa hrífunni (07:04-08:13) 
 
Sigmundur: Ég hef líka heyrt þetta með að vingsa hrífunni. 
 
Hrönn: Já. 
 
Sigmundur: Þá geti komið vindur,vindur úr þeirri átt sko.Það meigi ekki gera það. Það 
er náttúrlega bara verið að hræða, hræða til þess að það að hérna sé ekki verið að 
vingsa henni og reka hana í og brjót hana. 
 
Hrönn: Já, einmitt, náttúrulega dýrmæt verkfæri. 
 
Sigmundur: Já, já. Voru það þá. Og hér áður þá voru, voru ekki svona sko, tindar úr 
málmi það voru brúnspónstindar. 
 
Hrönn: Já. 
 
Sigmundur: Ég hef séð svoleiðis hrífu. Ég man eftir henni. He (hik) hún var úr 
einhverjum brúnum við kallaður brúnspónn og þá var það sett í staðinn fyrir. Í staðinn 
fyrir hérna, þessa tinda sem við sjáum nú í dag. Og svo komu. Svo komu hérna (hik) 
tindar sem voru nú bara. (óskiljanlegt) eins og nagli og aðeins beygt, beygt svona. 
 
Hrönn: Já. 
 
Sigmundur: Til þess að, að það sko stæði ekki fast í (óskiljanlegt). Á eftir, á eftir því 
komu svo aftur áltindarnir 
 
Hrönn: Já. 
 
Sigmundur: Sem voru miklu hérna hálli og liprari. 
 
Ekki flytja síðasta heyið heim. (09:04-09:58) 
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Hrönn: En hafið þið heyrt, semsagt, að það eigi ekki flytja síðasta heyið heim? 
 
Sigmundur: Ég hef ekki heyrt það. 
 
Sveinn: Ég hef heyrt það. 
 
Hrönn: Já. 
 
Sveinn: Að það eigi að skilja eftir engladreyfina. Það var nú ekki náttúrulega, það var 
aldrei skilið eftir mikið. 
 
Sigmundur: Já, jú, ég hef heyrt talað um engladreyf. 
 
Óskiljanlegt 
 
Sveinn: Þetta var nú aðalega það sko að maður. Síðasta stykkið maður átti ekki að 
ganga mjög (hik), alveg nærri því sko. 
Hrönn: Já. 
 
Sveinn: Skilja eftir eitthvað örlítið sko. 
 
Hrönn: Já. 
 
Sigmundur: (muldrar eitthvað, óskiljanlegt). Það er engin hætta að það sé ekki nóg 
engladreyf í dag. Þessar stórvirku vélar skilja eftir sig hér og þar 
 
Gular í hnakka. (12:42-13:07) 
 
Hrönn: Muni þið eftir einhverjum átrúnaði eða hefðum þegar að var verið að setja á? 
 
Sigmundur: Afi minn, hann var( hik), Sigurður afi minn, móðurafi minn, hann vildi 
hafa þær gula í hnakkanum og gular á fótum. Hann sagði að það væri miklu hraustara 
fé til beitar. Þessar hvítu rollur þær væru miklu linari á beitinni. Nú vill enginn, fáir 
þetta gula fé. 
 
Hrönn: Já 
 
Sigmundur: Vegna þess að ullin er ekki eins verðmæt. 
 
Setja léttari gimbrina á. (13:11-14:02) 
 
Sveinn: Svo hefur maður heyrt eitt sem sumir tala um. Ef þú ert með tvílembings 
gimbrar þá áttu að hérna. Ef þú ættlar að láta aðra þeirra lifa þá áttu að velja léttari 
gimbrina. 
 
Hrönn: Já, já. 
 
Sveinn: Af því að frjósemin er í henni segja þeir. 
 
Hrönn: Okei. Það hef ég ekki heyrt. 
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Sveinn: Ég hef nú ekki gert neina rannsókn á þessu sko. En ég held nú að þetta sé nú 
soldið breytilegt. 
 
Hrönn: Já. 
 
Sveinn: Það er nú ekki alltaf léttari gimbrin sem er frjósamari. 
 
Sigmundur: Það er nú margt af þessum kenningum sem hafa ekki við nein rök að 
styðjast. Aðrar aftur hafa það. 
 
Hrönn: Já. 
 
Sveinn: Ég hef nefnilega heyrt þetta bæði hérna sko (hik) hérna á Norðurlandi og fyrir 
austan. 
 
Hrönn: Já, já. 
 
Sveinn: En þetta er kannski bara gott að trúa þessu því það eru náttúrlega betri innlegg 
í stærri gimbrini. 
 
Slátrun á sunnudegi. (14:10-14:42) 
 
Hrönn: Munið þið eftir einhverjum átrúnaði eða hefðum sem tengjast slátrun? 
 
Sveinn: Það var náttúrulega aldrei slátrað á sunnudegi til dæmis. 
 
Sigmundur: Nei það var, var ekki við hæfi. Það var fyrst og fremst af trúarástæðum 
 
Hrönn: Já. 
 
Sigmundur. Og ég held orð, ef ég þyrfti að slátra að ég myndi ekki velja sunnudag. 
 
Hrönn: Nei. 
 
Sigmundur:  Það held ég ekki. (hik) Manni er meiri segja mjög illa við að vera við 
slátrun á sunnudegi. Kann bara ekki við það það er ekki við hæfi. 
 
 Það á ekki að slátra fé sem heimtast eftir veturnætur. (14:48-15: 44) 
 
Sveinn: Svo var náttúrulega, var nú talað um oft. Ég heyrði talað um það að það ætti 
ekki að vera að (hik) að hérna slátra fé sem væri að heimtast eftir veturnætur. 
 
Hrönn: Já. 
 
Sveinn: Það ætti bara að láta það lifa. 
 
Sigmundur: Jáá 
 
Sveinn. Þá má ekki hafa smalast illa. 
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Hlátur og óskiljanlegt. 
 
Hrönn: Það þýðir ekki alveg alltaf sko. 
 
Sigmundur: Það er bara eftir veturnætur þá er fé byrjað. Þegar það er kalt getur fé 
verið farið að hraka. Farið að leggja af. Að fara að hraka er sko það hefur lést. 
 
 
Eldhætta. ( 19:18-19:41) 
 
Hrönn: Hafi þið heyrt að það eigi að vera ljós á nýársnótt í fjárhúsum? 
 
Sveinn: Já, ég er nú með alltaf ljós í fjárhúsunum þannig að það breytir nú engu um 
það nei. 
 
Sigmundur: En ég veit sko að (hik) að (hik) það var ekki haft. Því að (hik). Vegna 
eldhættu. 
 
Í fermingamessu á Hvítasunnudegi. (21:26- 21:31) 
 
Sveinn: Maður myndi nú sjálfsagt marka ef maður væri ekki að syngja við 
fermingamessu (hlátur) 
 
Málbein, gómfylla og heimska. (22:04-23:18) 
 
Hrönn: En semsagt (hik) hafi þið heyrt um að það verður að brjóta málbein þegar svið 
eru borðað því annars læra þeir sem kunni ekki að tala ekki að tala. 
 
Sigmundur:  Já. Ég hef heyrt það. Og hérna það, það mætti ekki. Og hérna, og 
vanfærar konur mættu ekki borða gómfylluna þá yrði barnið holgóma. Hefuru heyrt 
það? 
 
Hrönn: Nei. Ég held ekki. 
 
Sigmundur: Þú veist hvað er gómfylla er það ekki? 
 
Hrönn: Já. 
 
Sigmundur: Já. Það hérna. Það hef ég heyrt talað um. 
 
Hrönn: Já 
 
Sveinn: Ég hef heyrt...(Sigmundur grípur fram í) 
 
Sigmundur: Ekki það að ég hafi nokkur tímann trúað því. 
 
Hrönn: Nei, nei. 
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Sveinn: Ég hef heyrt þetta með gómfylluna en ég, en ég hef, ég hef ekki heyrt um 
þetta með málbeinið held ég...(Sigmundur grípur fram í) 
 
Sigmundur: Og hérna, og (hik). Það er hérna (hik) inn í hausnum er hérna svona 
brjósk sem að hérna sko ofan  til í snoppunni innan í kjamanum. Það var borðað utan 
af en inní honum er svon brjósk og svona ófrálegt sem er ekki borðað og það er kallað 
heimskan og einhver sagði að maður yrði heimskur ef maður æti það. 
 
Dagatrú. (23:36-23:41) 
 
Sigmundur: Maður man eftir svona. Maður leggur nú lítin og  enga trúnað við megin 
af þessu. 
 
Hrönn: Nei, það er svona er líka soldið gaman að...(Sigmundur grípur fram í) 
 
 
Sigmundur: Nema, nema dagatrúna. Hún lifir mjög víða góðu lífi. 
 
 
Eyrnarmark. (24:09-25:27) 
 
Hrönn: Hafi þið heyrt að maður megi ekki éta eyrnamarkið því þá verði maður 
sauðaþjófur. 
Sigmundur: Ég held að ég hafi heyrt talað um það en, (hik) en mér þykir eyrun ágæt 
og ég borðaði alltaf markið 
 
Hrönn: Já  
 
Sigmundur: Og ekki stolið neinni kind svo ég viti. 
 
Hrönn: (hlátur) 
 
Sveinn: Ég heyrði sagt sko að maður mætti ekki setja sko setja sviðin á borðið sko en 
taka eyrun af þeim. Þau ættu að vera með eyrunum á þegar að þau komu á borðið. 
 
Sigmundur: Sigurður afi minn hefði sko ekki orðið ánægður ef að markið hefði ekki 
sést á sviðakjammanum...Og föðurforeldramínir það varð að sjást þar. 
 
Sveinn...þá vildi ég alltaf hafa merkið í hausunum til að vita hvern ég væri að borða 
þennan daginn. 
 
 
Viðtal 10 
 
 Sigurlínu Hólmfríði Sigfúsdóttur og Ingibjörgu Jónsdóttur 
 
Ekki byrja að slá á mánudegi. (10:10-01:22) 
 
Hrönn: Var byrjað að slá á hvaða degi sem var 
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Sigurlína: Það var nú oft miðað við að gera það (hik) ekki, á svona föstudegi til 
dæmis. Föstudegi eða laugardegi.  
 
Hrönn: Já.  
 
Sigurlína: Síður á mánudegi. 
 
Það má ekki skilja hrífuna eftir með tindana upp. (02:00-02:22) 
 
Hrönn: Manstu eftir einhverjum átrúnaði eða hefð sem tengist verkfærum í slætti? Til 
dæmis hrífu? 
 
Sigurlína: Ég man náttúrulega eftir þessu, ég man ekki eftir neinum sérstökum 
átrúnaði á það nema bara maður mátti ekki setja hrífuna, láta tindana snúa upp þá átti 
að rigna. 
 
Skilja eftir eitt fang eða eingjafang. (05:05-05:22) 
 
Sigurlína. Nú man ég að þegar að það var verið að heyja þá átti að skilja eftir eitt fang 
til þess að það yrði ekki heylaust þegar að það væri verið að heyja næst.  
 
Hrönn: Já 
 
Sigurlína:Hefur þú ekki heyrt um það. 
 
Ingibjörg: Var það ekki til að sprytti..(Sigurlína tekur fram í) 
 
Sigurlína: Það getur vel verið. 
 
Ingibjörg: Það var (óskiljanlegt) Það var kallað engjafang. 
 
 
 
 
Viðauki 3. Upptaka af 9 viðtölum á geisladiski. 
 


