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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um alþýðlegar veðurspár Íslendinga fyrr á öldum og í 

samtímanum. Saga íslenskra veðurspáa er rakin frá og með eldri rituðum heimildum og 

þannig skoðað hve mikil áhrif veður hefur öldum saman haft á menningu og afkomu 

Íslendinga. Brugðið er ljósi á þær veðurspár sem tíðkuðust og fjallað um mismunandi 

flokka veðurspáa. Sömuleiðis er skoðað hvernig vísindafólk tók við spáhlutverkinu á 20. 

öld þótt gamlar veðurspár hafi haldið áfram að lifa með þjóðinni fram á 21. öld. 

Hæfileikar fólks til að spá fyrir um veður eru tíundaðir og hvernig sú hæfni hefur 

fært sumum forskot við störf sín á sjó og landi. Um er að ræða sterk tengsl manns og 

náttúru þar sem sjón og heyrn og önnur skynfæri eru látin meta breytingar á veðurfari. 

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að alþýðlegar veðurspár endurspegli hæfni 

almennings til að gá til veðurs og ráða í framtíðina með aðferðum sem séu að mörgu leyti 

skyldar þeim sem vísindafólk samtímans notar við veðurspágerð. 

Summary in English 

This study discusses the nature of popular Icelandic meteorology, in both earlier 

centuries and our own time. As the dissertation shows, the evidence of this knowledge 

which can also be found in Old Icelandic sources, sheds light on how great an influence 

the weather had on the lives and culture of the Icelandic people over the centuries. The 

dissertation discusses the different categories of popular Icelandic weather forecasting. It 

also notes how modern meteorology gradually succeeded it to become dominant over the 

course of the 20th century, even though some people still pursue the old means of 

meteorology in the early 21st century.  

As the dissertation shows, people's ability to predict the weather, both at sea and on 

land shows a unique connection between nature and human beings in Iceland, people 

using a range of senses such as sight and hearing to assess future changes in the weather.  

The main conclusions of the thesis are that the popular meteorology of the past 

effectively demonstrates that when the people of the past were predicting the weather and 

looking into the future, they were using knowledge and strategies that in many ways 

reflect those used by modern meteorologists when making weather forecasts. 
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1 Inngangur 

Rannsóknir á áhrifum veðurs á menningu og hversdagsleika almennings á Íslandi eru 

hvorki margar né áberandi í þjóðfræðirannsóknum eða öðrum fræðum samfélags- eða 

menningarvísinda. Þetta er í raun undarlegt vegna þess að veður og mismunandi veðurfar 

hefur oft á tíðum leikið þessa þjóð grátt og staðið hjarta hennar næst í lífsbaráttu fyrri 

alda, á sjó og landi. Hér verður því lýst hvernig áhugi minn kviknaði á því að bæta úr 

þessum skorti, auk þess sem aðferðir og uppbygging verksins eru tíunduð. 

1.1 Aðkoma og innsýn 

Í æsku ólst ég upp í sveit í Skagafirði þar sem veður og veðurfar skipti miklu hvað varðaði 

mörg þau verk sem ég og fjölskylda mín tókum okkur fyrir hendur, hvort sem það var 

heyskapur, smalamennska, skítmokstur eða girðingavinna. Allt sneri og snýr að því að 

tiltekin verk séu unnin í ákveðnu veðri, þannig að dagsverkið ræðst að miklu leyti af því 

hvernig veðrið er hverju sinni. Þannig er hlutunum háttað á flestum sveitabæjum. Þar sem ég 

ólst upp á 9. og 10. áratug síðustu aldar voru veðurspár í útvarpi og sjónvarpi lesnar reglulega 

og samviskusamlega hlustað á þær. Þannig voru veðurspár Veðurstofu Íslands mikilvægar 

þegar kom að því að skipuleggja hvað yrði unnið þann daginn eða næstu daga. Sjálfur hafði 

ég lítinn áhuga á þessum veðurspám sem barn (kannski vegna þess að oft var sussað á mig 

þegar spár fyrir Strandir og Norðurland vestra voru lesnar) en þeim mun meiri áhuga hafði ég 

á því sem ég heyrði út undan mér og var einkum rætt af eldra fólki. Það voru spár sem 

tengdust skýjafari í ákveðnum fjöllum út við sjóndeildarhringinn í Skagafirði. Sumt reyndi 

ég að leggja mig eftir að muna og læra, svo sem að þegar toppurinn á Mælifellshnjúki sást 

ekki að kvöldi mátti búast við úrkomu daginn eftir og eins að þegar hrossin stóðu öll í röð og 

sneru í sömu átt kæmi vindur úr þeirri átt sem afturendinn vísaði. Þannig kynntist ég að 

nokkru gömlum veðurspám og veðurþekkingu sem bændur töluðu þó greinilega minna um 

en það sem barst frá Veðurstofunni.  

Þessi áhugi minn á þeim veðurspám sem hér hefur verið lýst ristir nokkuð djúpt enda 

þótt hann hafi fallið í gleymsku með tímanum þegar ég flutti úr sveitinni og hóf að 

mennta mig fjarri sjóndeildarhringnum í Skagafirði. Það var ekki fyrir en árið 2005 þegar 

ég var langt kominn með BA-nám mitt í þjóðfræði að þessi áhugi kom aftur. Fljótlega 

eftir að ég fór að kynna mér þetta efni frekar sá ég að slíkum spám hafði ekki verið gerð 
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nægilega góð skil og því væri tilvalið fyrir mig að rifja upp kynnin með því að skrifa 

lokaritgerð um þetta viðfangsefni. Árið 2006 skrifaði ég BA-ritgerð í þjóðfræði sem bar 

heitið Ský á himni og skafl í fjalli: Samanburður á veðurþjóðtrú úr Skagafirði og frá 

Breiðafirði. Um var að ræða rannsókn á veðurspám frá tveimur svæðum, annarsvegar 

héraði sem er þekktast fyrir landbúnað og hinsvegar svæði þar sem sjósókn hefur verið 

stunduð allt frá landnámi. Samanburðurinn leiddi í ljós að staðbundin einkenni höfðu 

áhrif á veðurspár, sem og menningarlegur. Við vinnslu þessarar BA-ritgerðar kom í ljós 

að heimildir voru af skornum skammti og fáar rannsóknir á alþýðlegum veðurspám á 

Íslandi verið gerðar, ekki frekar en í nágrannalöndunum.1 Þess vegna var ég staðráðinn í 

því að taka þetta viðfangsefni fyrir í framhaldsnámi mínu. Haustið 2007 hóf ég MA-nám 

í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Þar hef ég skipulagt námið með það fyrir augum að geta 

kynnt mér vel alþýðlegar íslenskar veðurspár og hef tileinkað mér nauðsynlegar aðferðir 

til að ná tökum á viðfangsefninu. 

1.2 Aðferðir og uppbygging 

Í þessari ritgerð verður farið yfir alþýðlegar veðurspár og veðurþekkingu Íslendinga á 

víðara sviði og reynt að skoða hversu rík sú flóra er, bæði í eldri heimildum og úr 

samtímanum. Þær eldri heimildir sem hafðar eru til grundvallar eru svör við 

spurningaskrám þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands og þá einkum við Spurningaskrá 

32: Veður og veðurspár sem send var út til heimildafólks árið 1975. Sömuleiðis er leitað 

í safn Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og fjölmargar bækur og greinar 

um veður sem birst hafa reglulega bæði heima og erlendis. 

Samt sem áður var ljóst að nauðsynlegt var að fá fleiri heimildir. Til þess að fanga 

þekkingu samtímans var snemma ákveðið að taka viðtöl við nokkra einstaklinga þar sem 

þeir lýstu veðurspám sem þeir höfðu lært af fyrri kynslóðum og segðu frá veðurþekkingu 

sinni. Þá skráði ég mig í námskeiðið „Eigindlegar rannsóknaraðferðir I“ en í því 

námskeiði lærði ég að skipuleggja viðtöl og þróa viðtalstækni, auk þess sem ég fékk að 

spreyta mig á nokkrum viðtölum þar sem ég safnaði heimildum og greindi þau. Sú vinna 

hjálpaði mikið við að koma þessari rannsókn af stað. Síðar tók ég framhaldsnámskeiðið 

„Eigindlegar rannsóknaraðferðir II“ þar sem ég lærði enn frekar um gagnagreiningu, sem 

sannfærði mig um mikilvægi þessarar rannsóknaraðferðar í félagsvísindum. Til þess að 

                                                 
1 Frá Danmörku má þó nefna: Den gamle danske vejrbok eftir Ib Askholm, frá Svíþjóð: En liten väderbok 
eftir Bengt af Klintberg, frá Noregi: Folkelige værvarsler: 1900 værmerker fra hele landet eftir Ørnulf 
Hodne. 
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öðlast skilning á veðurvísindum nútímans sat ég líka námskeiðið „Vatna- og 

loftslagsfræði“ en þar er fjallað almennt um veðurfræði og meðal annars um skýjafar, 

tegundir skýja, loftþrýsting og áhrif hans á veðurfar á jörðu niðri. Þetta námskeið 

reyndist mér gagnlegt til þess að sjá hvernig skilningur á viðfangsefninu hefur þróast frá 

því sem var fyrir mörgum áratugum þegar almenningur sá enn um veðureftirlit. Einnig 

gerði það mér ljóst að sú veðurspátækni sem fólkið notaði átti við rök að styðjast. Þannig 

var það greinilegt að margt í hinni gömlu veðurþekkingu er beinlínis vísindalegt þó svo 

að iðkendurnir séu ekki langskólagengið vísindafólk. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í 2. kafla sem nefnist „Frá vísindum til vísinda“ er 

fjallað um það bil sem oft er hægt að greina á milli alþýðlegra vísinda og akademískra 

vísinda nú á tímum. Þar er fjallað um þær umræður sem hafa átt sér stað undanfarna 

áratugi um stöðu þjóðtrúar í nútímasamfélagi, virkni hennar og hlutverk og hvernig 

alþýðuvísindi hafa gjarnan verið sett í flokk með þjóðtrú en lítið gert úr vísindalegu gildi 

þeirra. Einnig er skoðaður munur á orðræðu akademísks og alþýðlegs veðurfólks og 

hvernig hvor hópur fyrir sig á auðvelt með að greina styrkleika og veikleika veðurspáa 

hvor annars. Skoðað er hvernig ríkjandi vísindaleg umræða hefur áhrif á það hvernig rætt 

er um hin gömlu vísindi, þar sem þeim er nánast ýtt til hliðar og lítið gert úr vægi þeirra. 

Þetta kemur til dæmis fram í því að ekki hefur verið unnin ítarleg samantekt á 

veðurþekkingu Íslendinga frá upphafi vega til dagsins í dag.2 

Reynt er að safna saman eldri upplýsingum um alþýðlegar veðurspár í 3. kafla sem 

nefnist „Veðurfar í lífi mannsins, frá dögun til lágnættis“ enda er þar farið yfir veður og 

veðurspár eins og þær birtist í heimildum um sögu þjóðarinnar frá landnámi til nútímans 

(um það bil 1200 ár). Í kaflanum er þó einnig farið enn aftar í tímann eða allt til tíma 

Babýloníumanna árið 650 f. Kr. og Grikklands hins forna og þannig reynt að rekja sögu 

veðurspáa og veðurtrúar þaðan í gegnum Evrópu og yfir Atlantshafið til Íslands. Þar 

kemur í ljós að margt í fornum heimildum, svo sem spágildi dýra sem er lýst í riti 

Rómverjans Tacitusar, Germania, hefur einnig varðveist í menningu Íslendinga, til 

dæmis í Íslendingasögum og í heimildum dagsins í dag. Gamlar ritaðar íslenskar 

heimildir á borð við Annálar lýsa veruleikanum á miðöldum. Ljóst er að veðurfar hefur 

mikil áhrif á umfjöllunarefni annálaskrifara sem er hversdagslíf þjóðarinnar hverju sinni. 

Í kaflanum er einnig fjallað um ýmsar þýðingar á erlendum veðurbókum sem nutu hylli 

                                                 
2 Þrátt fyrir það má nefna ágætar heimildir á borð við Veðurfræði Eyfellings (1979) eftir Þórð Tómasson, 
og ritgerð Páls Bergþórssonar „Veðurspár“ (1990) sem birtist í Íslensk þjóðmenning VII. 
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þjóðarinnar á síðari öldum. Í þessu samhengi má nefna kafla 26 í Atla eftir sr. Björn 

Halldórsson (1780) sem fjallar um veðurspár og var byggður á dönskum heimildum og 

sýnir að veðurspár hafa verið fluttar inn til landsins frá öðrum löndum þar sem 

annarskonar loftslag og veðurfar hafði mótað þær. Veðurlýsingar og veðurspár héldu 

síðan áfram að birtast í íslenskum heimildum, eins og sjá má í ferðabókum eins og 

Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar (1752-1757), þjóðsagnasöfnum eins 

og safni Jóns Árnasonar (1862-1864) og skáldsögum eins og Sjálfstæðu fólki (1933-

1935) eftir Halldór Laxness. Þannig er hægt að sjá hvernig veður, veðurfar og veðurspár 

halda áfram að endurspeglast í íslenskum raunveruleika í veraldlegri og andlegri iðju 

Íslendinga öldum saman. Að auki er skoðað í þessum kafla hvernig akademísk 

veðurvísindi hófu innreið sína, fyrst með nýrri tækni við að mæla loftslag og áhuga fólks 

við að stunda slíkar mælingar á 18. og 19. öld en síðar með tilkomu Veðurstofu Íslands 

snemma á 20. öld. Þar má segja að einkum tveimur mönnum hafi tekist að byggja brú á 

milli þess nýtilkomna akademíska og þess hefðbundna alþýðlega með skrifum sínum og 

útvarpsþáttum, þeim Jóni Eyþórssyni og Páli Bergþórssyni. Hafi akademísku vísindin 

orðið þjóðinni nauðsynleg á seinni hluta 20. aldar, má jafnframt segja að alþýðlega efnið 

hafi haldið áfram að lifa samhliða nútímalegum vísindum og geri það enn. 

Í 4. kafla sem nefnist „Alþýðlegar veðurspár Íslendinga á 21. öld“ er fjallað um rannsókn 

mína sem framkvæmd var árið 2009 og styrkt af Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands og 

Þjóðminjasafni Íslands. Ég vil nota tækifærið og þakka báðum þessum aðilum fyrir stuðning 

þeirra við þessa rannsókn. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar til hliðsjónar:  

 Hvernig spáði fólk fyrir um veður og tíðarfar áður fyrr, áður en veðurfræði 

varð að þeirri vísindagrein sem þau eru núna?  

 Eru einhver einkenni í veðurspánum staðbundin hvað varðar umhverfi og 

menningu?  

 Hvernig er slíkum spám háttað í dag?  

Upplýsingum var safnað með útsendri spurningaskrá og viðtölum um alþýðlegar 

veðurspár og veðurþekkingu Íslendinga. Í kaflanum er lýst undirbúningi og framkvæmd 

þessarar rannsóknar sem fólst í því að safna lifandi veðurþekkingu og bæta efni í sarpinn 

sem fyrir var. 

Í 5. kafla sem heitir „Heimsmynd - séð að neðan“ er fjallað um ólíka flokka 

veðurspáa, bæði eldra efni og nýrra, og leitast við að sjá hvaða tegundir spáa hafi verið til 



12 
 

fyrr á öldum og hverjar lifi enn með þjóðinni. Í þessum kafla er einnig fjallað um hvernig 

spár tengjast ólíkum störfum og sömuleiðis um muninn á spám karla og kvenna. Konur 

hafa gáð til veðurs til jafns við karla en spár þeirra tengjast oft þeim störfum sem þær 

sinntu innandyra og jafnframt umhverfinu í kring. Að auki er fjallað um ólíka hæfni fólks 

til að gá til veðurs og hvernig þættir á borð við næmni, eftirtekt, reynslu og minni hafi 

verið hvað mikilvægastir í veðurathugunum fólks. Spáhæfni fólks er hægt að setja þannig 

niður að einstaklingurinn hafði fyrir augunum sjóndeildarhring sveitabæjar síns eða þorps 

og skoðaði hann en auk þess hafi hún átt sér heimspekilegan bakgrunn sem byggðist á 

þjóðtrú og lífssýn hvers og eins, fenginni í arf eða úr uppeldinu. Þannig hafi orðið til 

einstaklingsbundin veðurþekking en segja má að uppruni þekkingarinnar komi bæði frá 

náttúrulegum aðstæðum og samfélaginu á hverjum stað fyrir sig. 

Lokakafli ritgerðarinnar, 6. kafli, heitir „Heimsmynd - séð að ofan“ og kallast hann 

nokkuð á við 5. kafla. Í þessum kafla er fjallað um hvort hægt sé að greina veðurspár eftir 

landfræðilegri staðsetningu ólíkra svæða. Þá er fjallað um hvernig veðurspár geti orðið 

„íslenskar“ þó svo að uppruni þeirra sé mun sunnar á hnettinum þar sem aðrar 

veðurfarslegar aðstæður ríkja alla jafna. Í þessu samhengi eru skoðaðar alþjóðlegar spár á 

borð við morgunroða, kvöldroða og hundadaga. Í kaflanum eru svo borin saman tvö 

landsvæði á Íslandi, Suður-Þingeyjarsýsla og Árnessýsla, og skoðað hvaða spár sé að 

finna í hvorum landsfjórðungi. Þar kemur meðal annars í ljós að norðanáttir og 

sunnanáttir hafa gjörólíka þýðingu í huga fólks á þessum svæðum, auk þess sem 

komutímar fugla hafa ekki sömu þýðingu á hvorum stað fyrir sig. 

Veðurþekking Íslendinga fyrr á öldum tengist því ekki aðeins þjóðtrú heldur einnig 

vísindalegum athugunum fólks sem bjó hér á landi við misjöfn kjör en náði þó að þreyja 

þorrann í gegnum harðindi og hlýindi á víxl. Þessi ritgerð er þannig vitnisburður um það 

hvernig almenningur í landinu náði með reynslu og eftirtekt margra kynslóða að lesa út 

úr umhverfinu komur veðrabreytinga, hæða og lægða, ekki ósvipað og veðurfræðingar 

nútímans gera með aðstoð tölvutækni 21. aldarinnar. 

Meistaranám mitt hófst eins og áður segir haustið 2007 og hefur þessi ritgerð verið í 

vinnslu æ síðan, hægt en örugglega. Margir hafa lagt hönd á plóginn með einum eða 

öðrum hætti, kennarar, vinir og yfirlesarar. Öllum þeim vil ég þakka fyrir mig, sem og 

þeim fjölmörgu sem spyrja mig nú reglulega um komandi veður! Leiðbeinandi minn, 

prófessor Terry Gunnell, hefur allan þennan tíma hvatt mig áfram og færi ég honum 

bestu þakkir. Sérstakar þakkir fær allt það heimildafólk sem vísaði mér veginn og 
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miðlaði mér af þekkingu sinni. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir 

umburðarlyndið og stuðninginn sem hefur verið ómetanlegur. 
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2 Frá vísindum til vísinda 

2.1 Inngangur 

Á hverjum degi eru vísindin að verki í lífi mannsins, vekjaraklukkan vekur hann, fólk 

talast við í gegnum síma, ferðast svo með bifreiðum á milli staða, horfir á fréttir í 

sjónvarpi. Í þessu endurspeglast viðleitni flestra vestrænna samfélaga til að uppfylla 

þarfir sínar miðað við væntingar samborgaranna en um leið skilgreinir það bæði 

takmarkanir og sóknarfæri. Samfélög eru um leið skilgreind út frá því hvar þau eru 

staðsett vísindalega, eftir því hvort þau eru „þróuð“ eða „vanþróuð“. Í síðarnefnda 

flokknum eru þau ríki sem hvorki nýta náttúruauðlindir né standa vörð um lífskjör fólks 

(Íslensk orðabók, 2007: 1218). Ríki í fyrrnefnda flokknum standa fyrir hið gagnstæða, 

þau nýta sér náttúruauðlindirnar fólkinu til heilla. Því má segja að þær þjóðir sem 

skilgreindar eru sem „þróaðar“ búi yfir þekkingu til að auka lífsgæði fólks sem álitin er 

eftirsóknarverð fyrir „vanþróuðu“ þjóðirnar. Enda er það svo að keppikefli ýmissa 

hjálparstofnanna sem gerðar eru út frá Vesturlöndum er að skjóta styrkari stoðum undir 

ýmsa þætti hjá þurfandi þjóðum sem okkur þykja sjálfsagðir, eins og menntun og 

heilbrigðisþjónustu. Talið er að bætt heilbrigðisþjónusta og aukin menntun séu 

nauðsynleg til að viðhalda framförum á öðrum vettvangi. Þannig er það talið mikilvægt 

að koma hinum „vanþróuðu“ á sama stig og hinum „þróuðu“ með því að innleiða tækni 

og framfarir sem kunna að hafa keðjuverkandi áhrif á aðra þætti samfélaganna. Ljóst er 

að þessi tilhneiging hefur verið til staðar um langt skeið og verið beint að ýmsum 

samfélögum. Ísland hefur fundið fyrir þessu enda mun landið hafa verið á stigi 

þróunarríkis snemma á síðustu öld. 

Á 20. öld breyttist ýmislegt í íslensku samfélagi með tilkomu nýrrar þekkingar sem 

leysti af hendi annarskonar vísindi sem höfðu um langt skeið þróast með þjóðinni. Nýja 

þekkingin (sem lýst er hér að framan) virðist hafa búið yfir allt öðrum eiginleikum en sú 

gamla enda háð stöðugum, hröðum breytingum og ekki síður lögmálinu um framboð og 

eftirspurn þar sem hagur almennings og fyrirtækja er fólginn í því að eiga kost á bestu og 

nýjustu tækninni hverju sinni. Þannig eru vísindi og tækni nútímans líkust snjóbolta þar 

sem sífellt bætast ný lög utan á þau gömlu sem að sama skapi hverfa undir yfirborðið og 

jafnvel gleymast og verða ekki lengur til. Ef við höldum áfram með myndlíkinguna má 
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segja að þessi sami snjóbolti velti ekki síður í átt til framtíðar þar sem hann mun halda 

áfram að hlaða utan á sig en mönnunum verða einkum ystu lögin sýnileg. 

Að þessu sinni verður sjónum beint að þeirri þekkingu og vísindum sem hafa fallið í 

gleymsku, úrelst við þessa framþróun vísindanna eða þróast með hinum nýju vísindum; 

grafið verður inn í snjóboltann og séð hvað þar er falið. Áhuginn mun einkum beinast að 

þeim skilum sem verða þegar þekking tekur við af annarri þekkingu og hvernig þessi 

færsla er skilgreind til dæmis til réttlætingar á breytingunum. Hér verður horft til þess 

þegar vísindi færast um flokk og verða alþýðleg vísindi eða tengd við þjóðtrú og/ eða 

leifar fyrri tíma.  

2.2 Hvað eru alþýðuvísindi? 

Áður en lengra er haldið er rétt að skoða þau orð og hugtök sem hér er ætlunin að nota. 

Eins og gefur að skilja er orðið þjóð afar mikilvægt í umræðu þjóðfræðinga og skilningi 

þeirra á þeim viðfangsefnum sem fagið snerta. Í Íslenskri orðabók segir að þjóð sé: „... 

stór hópur fólks sem á sér að jafnaði sameiginlegt tungumál og menningu, oft 

sameiginlega sögulega arfleifð og minningar, og býr oftast á samfelldu landsvæði við 

gagnkvæm innri tengsl“ (Íslensk orðabók, 2007:1204). Þannig er orðið vel til þess fallið 

að vera notað sem forskeyti jafnt fyrir ýmsar opinberar stofnanir sem eru í sameiginlegri 

eigu þjóðarinnar en einnig um þá þekkingu sem er sameiginlegur arfur fyrri kynslóða. 

Orðið alþýða getur annarsvegar þýtt allur þorri manna eða almenningur og hinsvegar 

lægri stéttir samfélagsins eða almúgi (Íslensk orðabók, 2007:22).  

Vísindi eru samkvæmt orðabókinni einkum notað í tengslum við: „... athuganir, 

rannsóknir gerðar á kerfisbundinn, óhlutdrægan, raunsæjan hátt til að afla þekkingar ...“ 

eða sem raunvísindi og náttúruvísindi. Úrelt notkun orðsins á síðan við um: „... þekking, 

fræði“, „örugg vissa“ eða „fjölkynngi ...“ (Íslensk orðabók, 2007:1176). Orðið 

alþýðuvísindi er hinsvegar ekki að finna í orðabókinni þrátt fyrir að hafa verið í notkun í 

tungumálinu um nokkurt skeið.3 Skilgreining orðsins er þó einkum bundin við vísindi 

sem unnin voru af almenningi en ekki af sérmenntuðum fræðingum. Draga má þá 

skýringu í efa vegna þess að fólk hefur án nokkurs vafa verið sérhæft í þeim fræðum sem 

það tileinkaði sér þrátt fyrir að hafa ekki tekið neinar formlegar gráður í faginu. Hvað eru 

þá alþýðleg vísindi í samanburði við nútíma vísindi? Hvernig greinum við á milli þessara 
                                                 
3 Til dæmis er undirtitill sjöunda bindis bókaraðarinnar Íslensk þjóðmenning, Alþýðuvísindi. Á Tímarit.is er 
hægt að fletta upp orðinu alþýðuvísindi og er elsta dæmið þar frá 1960 og elsta dæmið þar sem orðin 
alþýðu vísindi eru saman er frá 1952. Samkvæmt Orðabók Háskóla Íslands kemur orðið fyrst fram í bók 
Þórbergs Þórðarsonar, Íslenzkur aðall en hún var gefin út árið 1938. 
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fyrirbæra? Svo virðist sem einhverskonar tímalaus hefð búi að baki alþýðlegum 

vísindum. Aftur á móti geta nútímaleg vísindi oftast leitað til einhvers ákveðins uppruna 

svo sem fyrirtækis, einstaklings eða atburðar, auk þess sem trúverðugleiki þeirra er 

sannreyndur með tilraunum áður en þau eru sett fram fyrir almenning. Með þessu er hægt 

að segja sama hugsun búi að baki alþýðlegum vísindum og hinum nútímalegu: Vísindin 

eru byggð á reynslu og þróun en á því byggði og byggist enn traust fólksins til þeirra. 

Hvernig þekking færðist frá því að vera vísindi og yfir á svið þjóðtrúar hefur verið 

mikilvæg þróun svo að ný vísindi ættu auðveldara með að hefja innreið sína, líkt og 

heilbrigðisvísindi sem þurftu að aðskilja sig frá gömlum hugsunarhætti sem var í 

mótsögn við stefnu þess nýja. Ef horft er á þessa þekkingarfærslu út frá marxískum 

fræðum, fellur efnið vel að kenningum Raymond Williams um menningu sem stendur á 

þremur stigum hverju sinni: dominant, residual og emergent, eða ríkjandi, leifar og í 

deiglunni (Williams, 1977:121-122). Þannig er okkur eiginlegt að nýta það sem er 

ríkjandi hverju sinni en lítum á það sem er horfið úr almennri notkun sem mikilvægan 

vitnisburð um horfna (og stundum úrelta) tíma. Það sem er enn í deiglunni og hefur ekki 

verið reynt vefst á hinn bóginn fyrir okkur og hefur ekki ennþá hlotið samþykki. 

Þjóðfræði hefur skipað þann sess að tengjast órjúfanlegum böndum því sem telst vera 

alþýðlegt efni þar sem hinn upprunalegur höfundur hvergi nefndur heldur röð kynslóða 

sem eiga sér hvorki upphaf né endi. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða hvernig 

alþýðleg vísindi hafa verið sett undir skilgreiningar eins og þjóð-trú enda má segja að trú 

og trúarbrögð séu oftast fjarlæg hugsunarhættinum sem býr að baki gömlum vísindum og 

þekkingu almennings á umhverfinu. Umræðan um hugtökin þjóðfræði og þjóðtrú hefur 

verið markviss og gagnrýnin enda um sérstakt efni að ræða sem krefst sífelldrar 

endurskoðunar og umræðu hverju sinni. 

2.2.1 Þjóðtrú í takti við tímann 

Árni Björnsson þjóðháttafræðingur skrifar um hugtakið þjóðtrú í grein sinni „Hvað er 

þjóðtrú?“ sem birtist í Skírni vorið 1996, en þar finnst honum það vera ofnotað og 

stundum látið gilda „... um allskyns tímabundin eða nýinnflutt fyrirbæri af hálfu ýmissa 

aðilja svosem fjölmiðlunga, ferðaútgerðarmanna og svokallaðra nýaldarsinna“ (Árni 

Björnsson, 1996:104). Honum finnst hugtakið vera notað um nokkuð sem minnihluti 

þjóðarinnar trúi en síðan yfirfært á hana í heild sinni og bendir á að orðið eitt og sér sé 

þannig villandi í þessu samhengi (Árni Björnsson, 1996:79). Ljóst er að gagnrýni hans á 
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notkun hugtaksins er mikilvægt til að við áttum okkur á því samhengi sem það er sett í 

hverju sinni og hvernig hugtakið hefur þróast og breyst með nýjum kynslóðum. 

Sé horft örlítið lengra aftur í tímann til bókar Einars Ólafs Sveinssonar, Um íslenzkar 

þjóðsögur sem kom út árið 1940, má sjá að hann talar um að landnámsmenn hafi komið 

til landsins með „gamlar varúðir og venjur, bábiljur og kerlingabækur“ sem tengdust 

trúarbrögðum fólksins í fyrndinni þar sem andatrú var kjarni trúarinnar og tengsl við 

náttúruna og dulmögn hennar afar sterk (Einar Ól Sveinsson, 1940:128). Því megi segja 

að margt af því sem tengja megi við þjóðtrú sé ævafornt og hafi með einum eða öðrum 

hætti mótast og þróast í meðförum kynslóðanna, auk þess sem tengja megi þjóðtrú við 

aðrar þjóðir sem hafi mótað hana ef til vill með öðrum hætti, rétt eins og trúin á hið illa 

auga.4 Þarna kemur líka fram hin áhugaverða tenging þjóðtrúar við hina lifandi náttúru, 

eins og til dæmis hefur verið fjallað um í tengslum við álfatrú.5 

Jónas frá Hrafnagili talar einnig um „hégiljur“ í bók sinni Íslenskir þjóðhættir en þar á 

hann við margt af því efni sem tengist veðurspám og þá einkum hinni merkilegu þjóðtrú sem 

tengist dögum sem hann segir að margir hafi trúað staðfastlega og trúi ennþá snemma á 20. öld 

(Jónas Jónasson, 1961:131). Eins og áður hefur komið fram hefur Árni Björnsson bent á 

hversu hæpið er að ætla heilli þjóð að eiga sér þjóðtrú enda sé forskeytið þjóð- notað þegar átt 

er við sameign landsins og ríkisins, svo sem Þjóðleikhúsið, Þjóðminjasafnið og Þjóðarbókhlaða 

(Árni Björnsson, 1996:84). Þau rök að ekki sé hægt að nota orðið þjóðtrú í þessu samhengi 

falla í raun um sjálf sig enda er ekki sjálfgefið allir meðlimir þjóðarinnar nýti eignir hennar. 

Sumir fara aldrei í Þjóðleikhúsið, margir vita ekki einu sinni hvar Þjóðarbókhlaðan er. Hið 

sama má segja um þjóðtrúna. Undir þessu hugtaki eru ótal flokkar og ýmsir þættir sem sumir 

þekkja ekki en aðrir nota, ef til vill daglega. Þannig gengur þjóðtrúin í arf á milli einstaklinga 

og má því með sanni segja að það sé þjóð-trú og þeir viðhaldi þekkingu í þágu þjóðarinnar, rétt 

eins og safnverðir Þjóðminjasafnsins gæta fágætra forngripa fyrir okkur hin sem gerum það 

ekki. Þessi umræða minnir okkur á fleyg orð þjóðfræðingsins Alan Dundes: „Who Are the 

Folk? Among others, we are!“ (Dundes, 1978:20). Þjóðfræðiefni er í raun ekki hægt að taka úr 

sambandi við það samfélag sem þekkir það og kann, auk þess er ekki hægt að frysta það í 

fortíðinni. Þjóðfræðiefni heldur áfram að þróast og uppfærast með komandi kynslóðum um 

                                                 
4 Þessi trú virðist einkum hafa skilið eftir sig orðatiltæki á borð við: „Að gefa illt auga“. Það er í raun afar 
forvitnilegt að sjá hvernig þessi trú hefur ekki náð neinni fótfestu hér á landi annarri en þeirri sem sjá má í 
málsháttum og orðatiltækum. Sjá nánar um hið illa auga í The Evil Eye: Folklore Casebook, sem Alan 
Dundes ritstýrði (1981). 
5 Sjá m.a. grein Valdimars Hafstein (1999) „Respekt fyrir steinum: Álfatrú og náttúrusýn“, sem birtist í 
Rannsóknir í félagsvísindum II. 
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leið og það flyst áfram í átt til framtíðar. Því má kannski segja að það sé í ætt við menningu 

fyrri alda en hún er lifandi með okkur sem nú lifum. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar 

haldið er af stað í leit að þjóðfræðiefni, með viðtölum eða athugunum af ýmsu tagi. Ólíklegt er 

að rekast á samskonar frásagnir og finna má í þekktum söfnum þjóðfræðiefnis á borð við söfn 

Jóns Árnasonar, Sigfúsar Sigfússonar og Ólafs Davíðssonar. Samfélagið sem miðlaði þeim 

sögum, þekkingu og fróðleik til þjóðsagnasafnara á 19. og 20. öld var allt annað en það sem er 

núna. Hinsvegar má finna frásagnir í ætt við gömlu þjóðsögurnar, þjóðtrúna og svo framvegis 

sem hafa verið settar í samhengi við samtímann, eins og sögur af bíldraugum og ýmsar 

flökkusagnir úr samtímanum.6 

Segja má að þjóðtrú og um leið hjátrú hafi oft verið stillt upp sem mótsögn við 

„réttan“, „skynsamlegan“ og „eðlilegan“ hugsunarhátt. Matthías Viðar Sæmundsson 

skrifaði áhugaverða grein í kjölfar fyrrnefndra skrifa Árna Björnssonar og kallast hún 

„Til varnar hjátrúnni“ og birtist í tímaritinu Fjölni árið 1997. Þar fjallar Matthías um 

hjátrúarhugtakið og segir að það hafi um langan aldur tengst meintri óskynsemi og 

einhverju sem dregur úr þekkingu og reynsluviti fólks (Matthías Viðar Sæmundsson, 

1997:89). Hann minnist þar á könnun Erlends Haraldssonar á trúarlífi Íslendinga sem 

hann gerði árið 1974, þar sem fram kom að um 10% þjóðarinnar voru sanntrúuð á tilvist 

ýmissa dulvera en jafnframt hafi 70% þjóðarinnar verið trúuð eða óviss um ýmis 

yfirnáttúruleg fyrirbæri á borð við drauga, álfa og draumvitranir (Erlendur Haraldsson, 

1978:14-29). Árni hafði sjálfur notað þessa sömu könnun og komist að þeirri niðurstöðu 

að fjöldinn benti fremur til útbreiddrar efahyggju en trúar. Matthías gagnrýnir hvernig 

Árni notar niðurstöður þessarar sömu rannsóknar til þess að gera lítið úr þessum tölum. 

Matthías telur þessar tölur benda heldur eindregið til efasemda um ríkjandi vísindalega 

heimsmynd (Matthías Viðar Sæmundsson, 1997:90). 

Áhugavert er að skoða þetta nánar í samhengi við andstæðurnar í formi alþýðuvísinda og 

hinna ríkjandi vísinda hverju sinni, það er að segja efasemdirnar um hið ríkjandi. Alþýðuvísindi 

virðast halda sínum sessi á meðal almennings þrátt fyrir samfélagslega yfirburði hinna 

síuppfærðu vísinda. Þetta vekur upp spurningar um undirliggjandi efasemdir um hinar 

vísindalegu heimsmynd hverju sinni. Hversvegna deyr ekki úrelt þekking út þegar hún hefur 

krýnt arftaka sinn? Nánar verður komið inn á það í kafla 2.3. 

                                                 
6 Sjá einkum bók Rakelar Pálsdóttur Kötturinn í örbylgjuofninum og fleiri flökkusagnir úr 
samtímanum frá árinu 2001. 
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Christophe Pons skrifar í Skírni (1998), líkt og Matthías Viðar í kjölfar greinar Árna 

Björnssonar um þjóðtrúarhugtakið en með öðrum og áhugaverðum hætti. Hann hafnar 

þeirri aðferð að einblína á ástæður þess að fólk hafi trúað á tiltekin þjóðtrúartengd 

fyrirbæri, til dæmis fyrir tilstilli skammdegis, fáfræði og náttúrulegra fyrirbæra, vegna 

þess að sú skýring gefi sér að fólk hafi getað trúað hverju sem er. Pons talar því um að 

hugmyndin um þjóðtrúartengdar verur geti leitt til ákveðins hátternis fólks sem sé 

sameiginlegt allri þjóðinni:  

Þrátt fyrir að mjög fáir Íslendingar segist trúa á tilvist huldufólks, gefur 

hátterni þeirra oft allt annað til kynna. Dæmi um þetta er húsbyggjandi sem 

hnikar húsi sínu til á byggingarlóð til að forðast að skemma híbýli 

huldufólks sem hann hefur, ef að líkum lætur, vitneskju um frá sér eldri 

manneskju. Fjölmargir Íslendingar hegða sér með þessum hætti. Er það 

vegna þess að þeir trúa á huldufólk og óttast að það bregðist ókvæða við? 

Nei, menningarbundið hátterni felur ekki endilega í sér trú. En hvað ræður 

þessum viðbrögðum? Er það efinn? Segir fólk sem svo: „Það er aldrei að 

vita“? Þetta má eflaust til sanns vegar færa en mikilvægara er þó að slíkt 

atferlismynstur samræmist menningarbundnum viðhorfum sem meirihluti 

Íslendinga á sameiginleg og tengjast sambandi þeirra við íslenska 

„náttúru“. Á yfirborðinu virðist því um „trú“ að ræða, en í raun og veru 

snýst þetta um „hugarfar“ fólks, eða með öðrum orðum eitt af 

heimspekilegum sérkennum íslenskrar menningar (Pons, 1998:144). 

Þarna hittir Christophe Pons naglann á höfuðið enda skýrir þetta að nokkru hvernig 

þjóðtrúin lifir. Hún er í raun eitthvað annað en átrúnaður á hitt og þetta (Þannig gæti Árni 

haft rétt fyrir sér í gagnrýni sinni á orðið „trú“). Þjóðin hefur í gegnum tíðina fengið útrás 

í gegnum þjóðtrúna til að skýra atburði og atferli sem vísindin hverju sinni gátu ekki 

útskýrt. Þetta getur hafa komið þjóðinni yfir hjalla á borð við harðindi, mannfelli og 

kreppur. Ekki er ólíklegt að saman við þjóðtrúna þáttist ýmislegt á borð við rangtúlkanir, 

hræðslu, ýkjur og óvandaða meðferð á staðreyndum en undirrótin hefur þó sennilega 

verið sú að formlegu vísindin gátu ekki boðið upp á betri skýringar. Þannig hefur þjóðtrú 

af þessu tagi orðið fólkinu hjartfólgin og styrkt það andlega, því ef hún hefur einu sinni 

getað hjálpað því í gegnum erfiðleika ætti hún að geta gert það aftur. Þegar hið 

miðstýrða, veraldlega og andlega vald, þ.e. vísindin, landsherrar og trúarbrögðin, dugði 
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fólkinu ekki í baráttunni við að rétta úr kútnum eftir erfiðleikatímabil hefur það án efa 

leitað annað. Þá efldist þjóðtrúin og fékk byr undir báða vængi. Þannig hefur logað í 

glæðum þjóðtrúarinnar um langan aldur enda var framþróun í vísindum hæg og þau voru 

síst vísindalegri en alþýðuþekkingin. Draumatrú sýnir til dæmis hvernig alþýðleg vísindi 

og þjóðtrú sameinast í alþýðlegum veðurspám og sem enn eru við lýði en draumar og 

forlagatrú eiga sér langa sögu hér á Íslandi og hafa lifað af allar siðbreytingar og aðrar 

samfélagslegar breytingar.7  

Í raun má segja að alþýðleg vísindi lúti svipuðum lögmálum og þjóðtrú hverju sinni: 

Þau eru arfur fortíðar sem hefur þróast með óteljandi kynslóðum. Þegar ný þekking 

kemur til sögunnar er ljóst að boðberar hennar hafa þurft að stýra orðræðunni til þess að 

velta gömlu þekkingunni úr sessi, til dæmis með því að tala um hana sem viðleitni manna 

til skilnings, hugmyndaflugs og kannski bjartsýni.8 Í framhaldi af því geta nútímavísindin 

leyst þau gömlu af hólmi með því að beita nýjum staðreyndum og áreiðanlegum 

niðurstöðum þróunarvinnu. Þegar gömul vísindi eru tengd fortíðinni er þeim stillt upp 

sem leifum. Vera megi að fólk kunni að beita gömlu vísindunum en það sé ekki vegna 

náinna tengsla við daglegar gjörðir heldur fyrst og fremst af skyldurækni við fyrri 

kynslóðir og komandi kynslóðir sem eigi að læra að þekkja bakgrunn menningar sinnar. 

Hvernig hafa vísindi brotist í gegnum þær sífelldu, gagnrýniverðu breytingar sem 

þau bera með sér og eru þeim eiginlegar? Ljóst er að til að skilja þær breytingar sem urðu 

á veðurþekkingu Íslendinga á 20. öld og fjallað verður nánar um hér síðar (sjá kafla 2.3 

og 3.5.5) er gott að skoða breytingar á öðru vísindasviði þar sem vísindi nútímans hafa 

orðið að grunnþjónustu við borgarana og gömlu vísindunum er gert mishátt undir höfði. 

Hér er átt við læknavísindi sem eins og veðurvísindin hafa að minnsta kosti á 

Vesturlöndum færst á hendur sérmenntaðra einstaklinga frá þeim sjálflærðu. 

2.3 Umbylting vísinda frá alþýðu til akademíu 

Eins og áður hefur komið fram voru heilbrigðisvísindi á sínum tíma afar frumstæð og oftar 

en ekki í höndum ólærðra einstaklinga, fólksins. Margir hafa skrifað um alþýðulækningar, 

jafnt hérlendis sem erlendis. Don Yoder skrifar um alþýðulækningar (folk medicine) í bók 

                                                 
7 Sjá t.d. Adriënne Heijnen Dream Sharing in Iceland frá 2005. Þetta er doktorsritgerð hennar frá 
Háskólanum í Árósum. 
8 Sjá t.d. Saga Veðurstofu Íslands eftir Hilmar Garðarsson (1999). Í bókinni er talað um að maðurinn hafi 
lengi alið þá von í brjósti að geta spáð fyrir um veðrið og minnst er á að fólk hafi notað aðferðir sem eigi 
ekkert skylt við þau öfl sem ráði veðri. Slíkt orðalag er ef til vill litað af þeim skoðunum sem eru ríkjandi 
innan veðurvísindasamfélags samtímans. 
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Richard M. Dorson Folklore and Folklife (1972) þar sem hann skiptir alþýðulækingum í 

tvennt, annarsvegar náttúru- og grasalækningar (natural or herbal folk medicine) og 

hinsvegar trúar- og galdralækningar (magico-religious folk medicine) (Yoder, 1972:192). 

Almenningur stundaði náttúrulækningar samhliða öðrum störfum og þær byggja mikið á 

þekkingu á umhverfinu eins og sjá má á því að flestar plöntur eiga sér eiginleika sem fólk 

hefur tengt við ýmsa sjúkdóma eða lækningar. Yoder nefnir sem dæmi að sumstaðar hafi 

jafnvel tóbaksplantan þótt góð við vissum kvillum (Yoder, 1972:198). Að sama skapi má 

segja að trúar- og töfralækningar séu í nánum tengslum við andlega heilsu, trúarbrögð hverju 

sinni, og jafnvel staði og einstaklinga sem taldir voru græðandi að einhverju leyti (Yoder, 

1972:201). Lækningar og kristin trú voru einnig lengi vel í nánu sambandi enda var álitið að 

óeðlileg heilsa stafaði af óguðlegu ójafnvægi í líkamanum sem aðeins Guð gæti komið 

jafnvægi á (Jón Ólafur Ísberg, 2005:18). 

Jón Steffensen ritar ágæta grein um alþýðulækningar af þessu tagi á Íslandi í grein 

sinni „Alþýðulækningar“ sem birtist í Íslenskri þjóðmenningu VII árið 1990 en þar 

skiptir hann alþýðulækningum einnig í tvennt: Reynslulækningar annarsvegar og töfra- 

og huglækningar hinsvegar (Jón Steffensen, 1990:129)9 en sú skipting tekur á sömu 

þáttum og Don Yoder talar um. Slík skipting hefur þó ekki alltaf verið höfð í heiðri þegar 

fjallað er um alþýðulækningar og þær jafnvel einungis kenndar við töfralækningar (sjá til 

dæmis Bø, 1973:11). Þessi skipting er samt mikilvæg, sérstaklega þegar hugað er að 

viðhorfi fólks til efnisins, til dæmis þegar talað er annarsvegar um háskólamenntaða 

fræðinga og hinsvegar sjálfmenntaða.  

Í grein Jóns Steffensen er yfirlit yfir lækningar á Íslandi í gegnum aldirnar, bæði 

aðferðir og þróun vísindanna. Einkum er áhugavert að skoða lýsingar hans á þróun 

lækninga en hann tekur saman gott yfirlit yfir lækningar frá elstu heimildum landsins og 

fram til þess tíma sem landlæknisembættið var stofnað árið 1760. Þá var í fyrsta skipti 

ráðinn aðili með „full réttindi til starfans“ (Jón Steffensen, 1990:127). Þegar talað er um 

full réttindi hér er þá átt við að viðkomandi sé ekki „leikmaður“ í sínum fræðum eða eins 

og Jón Steffensen útskýrir þetta þá er sá sem stundar alþýðlegar lækningar: „... maður 

sem ekki hefur hlotið opinber réttindi þjóðfélagsins til að stunda lækningar“ (Jón 

Steffensen, 1990:127). Þó svo að þessi útskýring sé fremur skýr og skorinorð er hún 

óþarflega einföld. Hún er smituð af þeim viðhorfum til fagsins sem við höfum og svo 

                                                 
9 Þessi ágæta grein skiptist annars í tvennt þar sem Jón fjallar annarsvegar um sjúkdóma og hinsvegar um 
lækningar. 
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sannarlega þeim sem læknismenntaðir menn hafa, rétt eins og Jón heitinn Steffensen. 

Leikmenn í læknisfræðum voru kannski ekki menntaðir í sínu fagi en þegar opinber 

réttindi voru ekki í boði hafa eflaust valist til verksins þeir sem kunnu skil á fornum 

lækningaaðferðum og/eða jafnvel þeir sem voru hvað lærðastir í samfélaginu hverju 

sinni, til dæmis prestar. Þjóðin leitaði semsagt til þess fólks sem þeim fannst þekkja 

lækningar best til að fá bót meina sinna og því voru þessir „alþýðulæknar“ svo 

sannarlega með réttindi þjóðfélagsins og eins opinber og hugsast gat. 

Aðferðir þessara alþýðu-lækna byggðu oft á almennri skynsemi og aðferðum sem 

reynsla og lærdómur gaf fólkinu. Einnig má þar nefna aðferðir sem teljast afar 

frumstæðar og hreinlega „dýrslegar“, eins og að sleikja sár sín sem tíðkuðust á meðal 

manna um þúsundir ára (Bø, 1973:11). Í raun má segja að skilin á milli læknavísinda og 

þeirra vísinda sem ætlunin var að skipta út, hafi að einhverju leyti verið samsvarandi því 

skrefi að stíga úr hlutverki þess „frumstæða“ sem hefur sterk tengsl við náttúruna, 

umhverfið og reynslu fortíðar, yfir í hið „nútímalegu“ sem leitar eftir því að horfa fram á 

veginn með því að snúa sér að nýjum aðferðum byggðar á vísindalegum tilraunum frekar 

en hefð. Þannig hafa læknavísindi nútímans unnið sig áfram og öðlast þann sess sem þau 

nú skipa og hefur það verið mikilvægt skref þegar þau hófu að skilja sig frá trúnni og 

urðu raunvísindi á 18. og 19. öld (Jón Ólafur Ísberg, 2005:29). Þá eru þó ennþá dæmi að 

fornum aðferðum sé beitt við lækningar og minnist Jón Steffensen á slíkt í fyrrnefndum 

kafla en þar segir: 

Alþýðulækningar eru stundaðar enn í dag. Gott dæmi um það eru grasa- og 

andalækningar sem á okkar tímum lifa góðu lífi. Þær skilja sig frá 

alþýðulækningum fortíðarinnar að því leyti til að þær eru ekki lengur 

viðurkenndar af samfélaginu (Jón Steffensen, 1990:192). 

Með þessum orðum lýkur Jón kafla sínum en í raun skilur hann lesandann eftir með 

spurningar og vangaveltur sem væru efni í annan kafla: Hvaða lækningar eru enn 

stundaðar og af hverjum? Hvernig menntar fólk sig sem stunda slíkar lækningar? 

Hversvegna eru þær stundaðar ef þær eru ekki viðurkenndar af samfélaginu? Síðast en 

ekki síst: Hvers vegna lifa þessar lækningar enn þann dag í dag þrátt fyrir yfirburði hinna 

opinberu læknavísinda? Svörin myndu vera mörg og ef til vill umdeild en rétt er að 

benda á að þarna má heyra sama tón og í áðurnefndri grein Matthíasar Viðars þar sem 

rætt er um hjátrú og hvernig útskýra megi tilvist hennar með útbreiddri efahyggju 
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gagnvart viðurkenndu vísindunum. Sama gildir um alþýðuvísindin. Þau eru oftar en ekki 

til staðar í samfélaginu, stundum á undanhaldi en stundum í sókn og viðurkennd af 

sérfræðingum. Núna læra margar háskólamenntaðar ljósmæður ævafornar nálastungu-

aðferðir sem notaðar eru við verkjum á meðan á fæðingu stendur í staðinn fyrir lyf og oft 

með góðum árangri (Anna Sigríður Vernharðsdóttir o.fl., 2009:132). Til eru svokallaðar 

óhefðbundnar lækningar en í þeim flokki eru fyrst og fremst þær tegundir lækninga sem 

heilbrigðisyfirvöld hafa ekki viðurkennt (Sveinn Guðmundsson, 2009:537). Val 

einstaklingsins á óhefðbundinni meðferð er mikilvægt til mótvægis við einhæfar 

meðferðir sem að sögn óhefðbundinna meðferðaraðila miðar fremur að því að bæla niður 

sjúkdómseinkenni en að huga að heilbrigði sálar og líkama (Sveinn Guðmundsson, 

2009:544-545). Óhefðbundnar lækningar má þannig túlka sem gagnrýni á ríkjandi 

vísindahyggju innan læknisfræðinnar og víðar og er nefnt sem afsprengi 

nýaldarhreyfingarinnar10 og hefur virkað eins og bremsa á mikil umsvif vísindanna. 

Tengslin eru sterk við fortíðina og eldri aðferðir sem virðast lifa áfram á meðal fólksins, 

hvort sem um alþýðulækningar er að ræða eða alþýðlegar veðurspár. 

2.4 Veðurvísindi og Veðurstofa Íslands 

Eins og minnst var á hér að framan breyttist ýmislegt í samfélagi okkar hér á Íslandi 

snemma á 20. öld sem og víða um heim með tilkomu nýrrar þekkingar til að auka 

lífsgæði fólks. Þar má telja nýtingu náttúruauðlinda, heilbrigðisþjónustu, menntun og það 

sem hér verður tekið til nánari athugunar, veðurvísindi. 

Í upphafi árs 1920 tóku Íslendingar við veðurathugunum á Íslandi úr hendi Dana og þá leit 

Veðurstofa Íslands dagsins ljós. Þar með var sú vísindastofnun komin í hendur Íslendinga og 

um svipað leyti hafði fyrsti Íslendingurinn numið veðurfræði en sá hét Jón Eyþórsson (Hilmar 

Garðarsson, 1999).11 Þar stigu Íslendingar stórt skref í þá átt að færa veðurvísindin úr höndum 

þjóðarinnar yfir til vísindamanna sem leituðust við að nota nýjustu tækni við að sjá fyrir veður. 

Veðurspámenn þjóðarinnar voru ekki lengur þeir athugulustu og veðurgleggstu heldur þeir 

talnagleggstu og völdin færðust þannig úr stað.12 En hvað varð um veðurvísindi Íslendinga sem 

þeir höfðu náð að ala með sér öld eftir öld í lífsnauðsynlegri viðleitni til að bjarga sér og sínum 

á mislífvænlegu landi? Og hvar er núna hægt að leita svara við þeirri tilhneigingu mannsins að 

                                                 
10 Sjá meðal annars Robert Anderson (2005): The Ghosts in Iceland um nýaldarhreyfinguna. 
11 Sjá nánar í kafla 3.5.5. 
12 Samanber áðurnefnd skrif Raymond Williams, um „dominant, residual, og emergent“ (1977). 
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læra að lesa í umhverfi sitt og þekkingu fyrri kynslóða áður en vísindamenn tóku við og sáu um 

þetta fyrir þjóðina? 

Svörin búa fyrst og fremst í því efni sem hefur varðveist í frásögnum, viðtölum, 

ævisögum, annálum, dagbókum og svo framvegis sem finna má á víð og dreif um landið 

og í hillum bókasafna. Nánar verður fjallað um sjálft efnið síðar en til að kanna betur 

áhuga vísindamannanna á þessu efni ákvað ég að leita til bókmennta þar sem þeir hafa 

skoðað veðurfræði sem vísindagrein í samhengi við fortíðina þar sem minnst er á 

fyrirrennara nútíma veðurvísinda. Árið 1999 var gefin út bók sem nefnist Saga 

Veðurstofu Íslands en hana skrifaði Hilmar Garðarsson og eins og titillinn gefur til kynna 

fjallar hún um sögu þessarar vísindastofnunar landsins í veðurspám og náttúruvísindum. 

Þessi bók rekur sögu Veðurstofunnar og segir frá frumkvöðlum sem færðu þjóðinni 

veðurspár með hjálp nýjustu tækni hverju sinni. Þetta er vegleg samantekt á þróun 

þessarar vísindagreinar og hvernig hún hefur með sanni komið þjóðinni til bjargar á sjó 

og landi með þekkingarsköpun sinni.  

Fyrsti kafli bókar Hilmars nefnist „Veðurathuganir og veðurspár fram til 1920“ og 

undirkaflinn Veðurathuganir hefst með þessum orðum: „Á 17. öld voru fundin upp sex 

mikilvæg áhöld til vísindalegra athugana; sjónauki, smásjá, loftdæla, pendúlsklukka, 

hitamælir og loftvog“ (Hilmar Garðarsson, 1999:1). Til sanns vegar má færa að nútíma 

veðurathuganir hafi þannig ekki hafist fyrr en á 17. öld með tilkomu nýrrar tækni sem 

gerði mönnum kleyft að skoða þætti í veðurfari sem áður hafði verið erfitt að setja í slíkt 

samhengi. Ekki er þó minnst hér á þær veðurathuganir sem menn höfðu eflaust áður gert 

af heilum hug þótt finna megi enn þann dag í dag dæmi um þá þekkingu í frásögnum og 

heimildum fólks frá ólíkum svæðum. Þarna virðist sem óskrifaðan kafla vanti fyrir 

framan byrjunina: kaflann um þá veðurþekkingu sem var til staðar fyrir öldina sautjándu 

og fólk hafði tileinkað sér með reynslu óteljandi kynslóða. Þetta er ekki ósvipað því að 

halda því fram að draugatrú hafi ekki verið til fyrr en með tilkomu spíritismans á 19. öld. 

Þó ber þess að geta að heimildir um alþýðlegar veðurspár á Íslandi fyrir miðja 18. öld eru 

af skornum skammti og það kann að hafa dregið úr vægi þessa þáttar í fyrrgreindri bók. 

Næsti undirkafli í ofangreindum kafla nefnist „Veðurspár“ en í upphafi hans segir í 

stuttu máli frá viðleitni manna til að ráða í veður út frá: „... skýjafari, gangi tungls og 

sólar og hegðun dýra. Ýmis önnur ráð voru reynd sem flest hver eiga lítið skylt við þau 

öfl sem ráða veðri“ (Hilmar Garðarsson, 1999:13). Skömmu seinna fjallar höfundur í 

texta sínum um tilkomu loftvogarinnar og er þá kominn yfir á 17. öld og heldur þaðan 
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áfram að rekja veðurspár allt til ársins 1920. Þessi fátæklega lýsing á veðurspám 

almennings fyrir tíma veðurmælingatækja er áhugaverð fyrir margra hluta sakir. Fyrir 

það fyrsta er aftur lítið fjallað um þær veðurspár sem fólk þó reyndi að gera áður en 

veðurfræði varð að vísindagrein og í raun eru hér sömu takmarkanir og í kaflanum um 

veðurathuganir. Annað atriði sem vert er að taka eftir er að lítið er gert úr samhengi 

reynslu og þekkingar fólks og veðurspánna sem það notaði. Eins og fjallað verður nánar 

um síðar hafði reynsla fólks mikil áhrif á veðurspár almennings, líka eftir að Veðurstofa 

Íslands fór að gefa út sínar veðurspár. Og um leið fór fólk að vega og meta áreiðanleika 

og óáreiðanleika veðurspáa. 

2.4.1 Áreiðanleiki og óáreiðanleiki – Orðræðugreining 

Í kafla 4 verður fjallað um rannsókn sem framkvæmd var í tengslum við þessa ritgerð þar 

sem tekin voru viðtöl við veðuráhugafólk en auk þess voru tveir viðmælendur 

akademískir veðurfræðingar á eftirlaunum. Með því að bera saman orðræðu þessara 

tveggja hópa veðuráhugafólks í garð efnisins var unnt að sjá styrkleika einstakra þátta 

þessarar þekkingar á meðan bæði var spáð með nýjum aðferðum og hinum gömlu: Hvað 

er áreiðanlegt að mati sem flestra og hvað er óáreiðanlegt.13 

Þar sem rannsóknin fjallar um efni þar sem blandast saman þjóðtrú og náttúruvísindi, 

er nánast öruggt að einhverstaðar má finna átök milli hins alþýðlega og hins vísindalega. 

Í viðtölum við fjóra einstaklinga frá árinu 2008, þar sem tveir voru veðurfræðingar 

(Viðtal 1; Viðtal 2) og hinir tveir annarsvegar sjómaður (Viðtal 3) og hinsvegar bóndi 

(Viðtal 4), komu í ljós ólíkar skoðanir þar sem spurt var út alþýðlegar veðurspár, ólíka 

flokka þeirra og svo framvegis. Eftir afritun þessari viðtala kom í ljós með samanburði 

hvernig tiltekið efni naut sameiginlegrar hylli hjá öllum viðmælendunum, efni sem er 

nátengt hinum svokölluðu veðurvísindum nútímans. Síðan voru ákveðin atriði sem voru 

talin jafn áreiðanleg af sjómanninum og bóndanum en voru talin fyrir neðan allar hellur 

af veðurfræðingum. Eftir að þessi ólíka orðræða var skoðuð sérstaklega var unnt að 

greina þann mun sem er á alþýðlegu og akademísku veðuráhugafólki. Með því að leggja 

áherslu á mótsagnir fólks með ólíkan bakgrunn sést betur landslag viðfangsefnisins og 

ekki hvað síst það vald sem orðanotkun getur haft. Sem dæmi um ólíka sýn á sama 

viðfangsefnið má nefna dagatrú en slík vísindi nutu ekki mikillar virðingar hjá öðrum 

                                                 
13 Til hliðsjónar var höfð grein Rosalind Gill, Discourse Analysis, einkum bls. 177-181, auk töflu á bls. 
188-189, „Steps in Discourse Analysis“. 
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veðurfræðingnum sem talaði um „kerlingabækur“ (Viðtal 2). Tafla 1 sýnir í raun hvernig 

viðhorf til efnisins endurspeglaðist í viðtölunum: 

Tafla 1. Samanburður á tilteknum flokkum sem fram komu í viðtölunum. +/÷ benda til þess 
hvort viðhorf til viðkomandi þátta séu jákvæð eða neikvæð. 

Akademía Alþýða 

Staðbundin einkenni  + +  Staðbundin einkenni 

Dagatrú  ÷ +  Dagatrú 

Draumar  ÷ +  Draumar 

Þjóðtrú  ÷ +  Þjóðtrú 

 

Taflan hér að ofan sýnir hvernig staðbundnar spár sem byggja á athugunum fólks á 

hljóðum frá sjó og ám, skýjafari og svo framvegis njóta sameiginlegrar hylli á meðal 

akademísks og alþýðlegs veðurathugunarfólks. Á móti kemur að þættir sem snerta 

dagatrú, draumaspár og ýmis atriði sem kenna má við þjóðtrú eru ekki í miklum metum á 

meðal akademískra veðurfræðinga en margt af því er álitið nær örugg spáaðferð á meðal 

alþýðlegra veðurspámanna nútímans. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart en sýna að 

enn eru skiptar skoðanir á því hvað er áreiðanleg veðurspá og hvað ekki. 

Með þessari greiningu var unnt að sjá hvernig vísindin hafa útilokað ýmsar veðurspár og 

aðferðir sem þó eru enn brúkaðar af fólki víða um land. Þó er hægt að skoða efnið öðruvísi, þ.e. 

hvernig takmarkanir vísindanna endurspeglast í orðræðu hinna alþýðlegu. Með samanburði á 

viðtölum við veðurfræðinga (Viðtal 1; Viðtal 2) við viðtöl við fjóra veðuráhugamenn (Viðtal 3; 

Viðtal 4; Viðtal 5; Viðtal 15) var unnt að taka út nokkrar setningar og staðhæfingar þar sem 

styrkleikar beggja hópa voru til umræðu (tafla 2). 

Tafla 2. Samanburður á orðalagi alþýðlegs og akademísks veðurfólks í garð hvort annars. 

Akademía um alþýðu: Alþýða um akademíu: 

Engin alvara. Veðurglöggir menn í sveitum teknir fram yfir. 

Leika sér að þessu. Hlustað á veðurskeyti en ekki alltaf trúað á þau. 

Spaugilegt efni. Langtímaspár slakar. 

„Kerlingabækur“. Geta ekki komið með „almennilegt veður“. 

Vísindaleg hugsun til bóta. Ráða illa við staðbundnar spár. 

 

Þar má sjá hvernig báðir hópar telja sig búa yfir sérstöðu og styrkleika sem geri sína 

þekkingu betri og áreiðanlegri. Þess ber þó að geta að mörgum finnst að veðurspár 
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vísindamanna hafi farið batnandi á síðustu 20 árum eða svo þannig að þakklæti og traust 

í þeirra garð er vissulega til staðar (Viðtal 4; Viðtal 8). 

Líkt og um alþýðlegar lækningar er hægt að tengja alþýðlegar veðurspár við ótal 

þætti í umhverfi og hversdagslífi mannsins. Seinna verður fjallað um það hvernig hægt er 

að finna veðurspár og veðurfræðilegar tengingar í sköflum, rjúpum, rollum, bakverkjum, 

görnum, hlandi og draumum, svo fátt eitt sé nefnt (sjá kafla 5.1.2). Tengingarnar eru eins 

og vefur sem nær til alls þess sem var fyrir augum fólksins sem byggði þetta land og lifði 

af fyrir tilstilli alþýðlegra veðurspáa vel fram á síðustu öld. En hvers vegna þessi 

fjölbreytileiki? Er allt sprottið upp hér á Íslandi eða berst það frá útlöndum? Áður en 

efnið sjálft verður skoðað er rétt að taka til athugunar rætur þekkingarinnar í fortíðinni, 

hvar skrifað er um veðurspár og veðurfar og hvort íslenskar veðurspár séu reyndar að 

einhverju leyti alþjóðlegar. 
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3 Veður í lífi mannsins, frá dögun til lágnættis 

3.1 Inngangur 

Þegar horft er yfir það svið sem heimildir um alþýðlegar veðurspár og veðurþekkingu 

Íslendinga spanna, má segja að fátt hafi verið skrifað og skrafað um þetta efni, til dæmis í 

samanburði við ýmis önnur alþýðleg vísindi á borð við alþýðlegar lækningar sem fyrr var hér 

fjallað um. Veðurþekking Íslendinga hefur með tímanum færst frá sjálflærðum 

einstaklingum til háskólamenntaðra veðurfræðinga sem hafa unnið að því göfuga markmiði 

að gera veðurspár nákvæmari enda eru markmið Veðurstofu Íslands í lögum stofnunarinnar: 

„... að tryggja almenningi, atvinnulífi og stjórnvöldum nauðsynlegar upplýsingar um veður 

og veðurhorfur á Íslandi“ (Lög um veðurþjónustu, nr.142/2004). Þessi lög lýsa því vel 

hvernig veðurspár eru á ábyrgð Veðurstofu Íslands þar sem ábyrgðin hefur færst á hendur 

þessarar stofnunnar frá þjóðinni en vitaskuld í þágu hennar.  

Ljóst er að í áranna rás hefur veðurþekking að einhverju leyti lifað í minni og á riti 

og þannig bundist þjóðarsálinni enda hefur það alltaf verið bændum og sjómönnum 

nauðsynlegt að kunna góð skil á veðrinu hverju sinni. Um aldur og uppruna aðferða og 

þekkingar er aftur á móti erfitt að fá áreiðanleg svör. Í þessum kafla verða teknar til 

skoðunar heimildir og upplýsingar um veður og veðurspár og auk þess verða erlendar 

heimildir skoðaðar til þess að sjá betur rætur íslenskrar þjóðtrúar og alþýðuvísinda og til 

að athuga hve mikið af henni er af erlendum meiði. Þekking flyst oft á frá einni 

menningu til annarrar og á milli hópa jafnt á skilgreindum sem óskilgreindum tímum. 

Þannig er spurningin um upprunann hvort tveggja í senn ómöguleg og áhugaverð, þar 

sem hægt er að finna tengsl sem aldrei hafa verið skráð eða lýst með óyggjandi hætti en 

birtast síðan í þjóðfræðiefni og öðrum menningarlegum heimildum. Þannig er hin lítt 

skrifaða hversdagsmenning fyrri alda falin í þjóðfræðiefni kynslóðanna. 

Til að byrja með verður litið út fyrir Ísland og skoðaðar eldri heimildir þar sem sjá 

má viðleitni manna til að þekkja veðrið frá upphafi. Hringurinn verður síðan þrengdur 

þangað til Ísland verður numið og heimildir um veðurspár og skilning fólks á veðri 

hérlendis skoðaðar allt frá fornu fari til nútímans.  



29 
 

3.2 Heimurinn og veðrið 

Maðurinn sennilega hefur stundað veðurathuganir eins lengi og hann hefur gengið hér á jörðu 

enda hefur það skipt máli fyrir afkomu mannsins að geta áttað sig á veðurfarslegum aðstæðum 

hvað varðar búsetu, fæðuöflun og klæðnað svo fátt eitt sé nefnt.14 Eðlilega verður þó hér í 

þessari rannsókn ekki hægt að fjalla um veðurgleggni mannkynsins fyrr en á síðustu 

árþúsundum og eftir að ritun hófst enda þótt auðvelt sé að gera sér í hugalund hvernig 

maðurinn hefur þurft að veita ýmsu athygli í umhverfi sínu fyrir þann tíma, svo sem breytingar 

frá degi til dags í himinhvolfinu, úrkomu, kulda og þurrkum. Veiðimenn hafa þurft að hafa í 

huga hvort veiðidýrin ferðuðust á milli svæða eftir því hvernig loftslagið breyttist og því sjálfir 

þurft að haga búsetu sinni eftir því; bændur hafa þurft að horfa eftir því hvort hægt væri að 

þurrka hey eða reka skepnur í hagann; sjómenn hafa þurft að vita hvort hægt væri að róa og þá 

hvert. Þannig hefur alltaf verið nauðsynlegt fyrir manninn að kunna skil á himinhvolfinu og 

geta séð fyrir um afleiðingar breytinga þar. 

Greinilegt er að víða um heim hafa menn sýnt veðrinu vísindalegan áhuga frá fornu 

fari. Má þar nefna Babýloníumenn sem um árið 650 f. Kr. fóru að nota ský og ýmis 

önnur veðurfyrirbæri til að útbúa skammtímaveðurspár og nokkru austar um árið 300 f. 

Kr. höfðu kínverskir stjörnuathugunarmenn skipt árinu niður í 24 hátíðir, þar sem hver 

hátíð bjó yfir sínum eigin veðurfræðilegu eiginleikum (Graham o.fl., 2002:1). En í 

Grikklandi hinu forna má segja að fyrirmynd nútímaveðurvísinda hafi fæðst og þannig 

sett veðurfræði í nýtt samhengi. 

3.2.1 Þráin til að skilja 

Gott er að hefja umfjöllun um veðurathuganir heimsins á riti Aristótelesar, Meterologica, 

sem mun vera hið fyrsta þar sem fjallað er um kenningar um veður í samhengi við 

veröldina (Janković, 2000:16). Þetta rit er talið hafa verið skrifað um og eftir miðja 4. öld 

f. Kr. (Aristotle, 1952:xxiii-xxiv). Því er skipt niður í þrjár bækur sem hver um sig 

skiptist í ýmsa undirkafla sem aftur fjalla um margskonar þætti sem tengjast veðurfari og 

umhverfinu, svo sem norðurljósin, Vetrarbrautina, regn og snjó, vinda, sjóinn, þrumur og 

eldingar, jarðskjálfta og regnboga (Aristotle, 1952:x-xi). Allt eru þetta þættir sem bæði 

fyrr og síðar hafa lifað með mannkyninu til umfjöllunar og spágerða.  

                                                 
14 Mismunandi veðurfar á hverjum stað fyrir sig hefur valdið því að maðurinn hefur aðlagast ólíkum 
aðstæðum. Þetta sést best á því að útlit manna er mismunandi allt eftir því hvar þeir hafa dvalist í 
mismunandi loftslagi, hitastigi o.s.frv. og í raun öllum þeim aðstæðum sem hnötturinn bíður upp á 
(Haraldur Ólafsson, 2008:94). Aðlögunarhæfnin er mikil og áhugavert hvernig feldlaus mannveran hefur 
lifað af harðnandi og hlýnandi veðurfar á víxl um þúsundir ára. 
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Önnur grísk bók sem kom út árið 37 f. Kr. var Georgics eftir Virgil (Publius Vergilius 

Maro)15 en sú bók var í bundnu máli og fjallar einkum um hvernig árstíðarbundnar sveiflur í 

veðurfari geta haft áhrif á afkomu bænda og sjómanna (Janković, 2000: 21-22), þessar tvær 

stéttir sem hafa lengi þurft að glíma við veðurfar í bjargræðisbaráttu sinni, hvort sem það 

hefur verið við Miðjarðarhafið eða Norður-Atlantshaf. 

Elstu veðurlýsingar fjalla þó einkum um ýmiskonar furður í náttúrunni og það sem 

vekur eftirtekt fólks (Janković, 2000:33). Þetta eru því í raun athuganir og heimildir um 

það hvernig veðrið fer út af braut „þess eðlilega“16 og sýnir að fólki fannst veðrið oft hafa 

yfirnáttúrulega orsök. 

3.2.2 Veður og trú 

Þekking og skrif grískra og rómverskra vísindamanna og heimspekinga um 

veðurfyrirbæri og furður lifðu góðu lífi á meðal almennings og fræðimanna í 2000 ár. Á 

17. öld voru flest þeirra verka sem gefin voru út í Evrópu og fjölluðu um veðurfræði 

byggð á áðurnefndum skrifum Aristótelesar að einhverju leyti (Janković, 2000:23). 

Þannig var framþróun í eiginlegri veðurfræði afar hægfara á þessum tíma. Í inngangi 

Meteorologica, í þýðingu H. D. P. Lee, kemur fram að bókin sé full af athugunum en 

hana skorti tilraunir á þeim fullyrðingum sem þar eru settar fram. Segja má segja að slíkt 

sé banabiti þeirra vísinda sem reynt er að setja fram og á það við um marga aðra gríska 

vísindamenn (Aristotle, 1952:xxvii). Þessar frumheimildir á sviði veðurvísinda 

einkennast af takmörkuðum áreiðanleika og fáum tilraunum. Þess vegna er ekki skrítið 

að þekking manna á veðurfræðilegum þáttum hafi lítið sem ekkert þokast áfram á þessum 

tíma. Hins vegar hélt almenningur áfram að nýta þekkingu sína enda hefur sjaldan skort 

reynslu að baki henni. Ekki er undarlegt að veðurfar skuli löngum hafa átt sér 

yfirnáttúrulegar tengingar, samhliða hinum fornu grísku vísindum. Eins og fram kemur í 

kviðum Hómers og Hesíódusar sem eru frá um 800-700 f. Kr. bjuggu grísku guðirnir yfir 

ýmsum veðurfarslegum eiginleikum og mönnum fannst þeir þar af leiðandi geta stjórnað 

veðrinu (Taub, 2003:5). Þetta þýðir að veður endurspeglar vilja eða skap guðsins – og um 

leið að hægt sé að hafa áhrif á veður með því að hafa guðina á sýnu bandi.17 

                                                 
15 Þess ber að geta að þetta rit hefur verið íslenskað undir heitinu Búnaðarbálkur, (18. öld) sem er einnig 
heiti yfir ljóðabálk sem Eggert Ólafsson skrifaði þar sem hann boðaði sömuleiðis nýja þekkingu á sviði 
landbúnaðar og blés á alla hjátrú í því samhengi í anda Upplýsingarinnar. 
16 Slíkt hið sama má finna í íslenskum heimildum eins og annálum sem fjallað er um í kafla 3.3. 
17 Samanber þegar „skýsafnarinn Seifur“ sendi norðanvindinn á eftir skipunum sem Ódysseifur sigldi með 
miklu „hreggi“ og óveðri þannig að himinn og haf voru hulin skýjum (Hómer, 1973:131). 
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Samskonar viðhorf sjást á meðal Germana á járnöld en í riti Corneliusar Tacitusar, 

Germanía, sem talið er hafa verið skrifað árið 98 e. Kr. (Tacitus, 2001:25). Hér er fjallað 

um ýmsar þjóðir sem bjuggu í norðurhluta Evrópu á fyrstu öld eftir Krist og nefndar eru 

Germanar. Tacitus segir meðal annars frá spásögnum þessa fólks og hvernig fólkið 

leitaði frétta með því að hlusta á kvak fugla eða með því að huga að flugi þeirra (Tacitus, 

2001:67). Þessar athuganir gætu allt eins átt við um veðurspár en slík þekking hefur 

varðveist í miklum mæli þar sem hegðun, hljóð, flug o.fl. er haft til viðmiðunar um 

úrkomu, vindáttir og jafnvel árstíðarbreytingar. Annað atriði sem fjallað er um tengist því 

hvernig fólkið hugaði að hneggi hesta og hvernig þeir frýsuðu og mun engin véfrétt hafa 

verið eins heilög og þessi sérstöku hross sem voru séralin og hlíft við hversdagslegri 

vinnu annarra hesta (Tacitus, 2001:67). Rétt eins og sú þekking sem fjallar um hegðun 

fugla hefur þessi mikla viska hrossa ratað inn í íslenska menningu og þjóðtrú enda er sú 

vitneskja enn við lýði að rétt sé að huga að hegðun hesta sem fyrirboða illviðra og 

vindátta en um það verður fjallað nánar síðar í kafla 5.1.2.1.  

Tengingar guða og veðurs má síðar sjá í seinni tíma norrænni goðafræði sem 

varðveitt er að miklu leyti í íslenskum handritum þó svo að þekkingin hafi að miklu leyti 

verið skandínavísk. Þar er til dæmis guðinn Óðinn sagður geta breytt vindi hvernig sem 

er og veitt þeim byr sem á honum þurfa að halda (Hávamál, 1980 [1954]:29-30; 

Hyndluljóð, 1980 [1954]: 487-488). Þór var ekki síður mikilvægur enda stýrði hann vindi 

og hefur því hentað vel til áheita í tengslum við sjóferðir.18 Þessi trú endurspeglaðist í 

hegðun landnámsmanna á landnámsöld en Helgi magri sem nam land við Eyjafjörð þótti 

réttast að heita „á Þór til sjófara ok harðræða“ en trúði þess á milli á kristnidóm eins og 

býli hans Kristnes ber með sér (Landnámabók, 1978 [1953]:154-155). Þetta dæmi sýnir 

hvernig hinn nýi siður sem hingað barst fyrst með landnámsmönnum og síðar árið 1000 

er umburðarlyndur gagnvart veðurgöldrum og yfirnáttúrulegri tengingu veðursins og um 

leið mikilvægi veðurs fyrir Íslendinga sem sóttu sjóinn. 

Ljóst er samt að norrænir menn hafa eins og Grikkir búið yfir mikilvægri þekkingu á 

umhverfinu, sérstaklega þegar kom að því að ferðast landa og jafnvel heimsálfa á milli. Í 

Íslendingasögum og fornum kvæðum og þáttum er hægt að greina ýmsar mikilvægar 

undirstöður þessarar þekkingar og jafnvel einhverjar undirstöður veðurþekkingar sem 

lifað hafa með þjóðinni um langt skeið. 

                                                 
18 Rétt er að benda á bók Richard Perkins (2001): Thor the Wind-Raiser and the Eyrarland Image. Í þeirri 
bók fjallar hann sérstaklega um Þór og heimildir um hann, m.a. í tengslum við ferðalög um sjó. 
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3.3 Ísland numið 

Þegar land er numið í fyrsta skipti er það ekki aðeins fólkið sem nemur land heldur um 

leið menningin og þekkingin. Rétt eins og fólkið tengist nýja landinu átthagaböndum og 

fer að líta á það sem heimaland sitt og greina það frá öllu öðru í heiminum, gerir 

menningin það líka og hún tekur til sín einkenni og umhverfi nýja landsins. Þannig 

tengist hvert land menningu sinni og um leið skilgreina þjóðir sig til aðgreiningar frá 

öðrum þjóðum. Ísland var numið af fólki frá Skandinavíu og Bretlandseyjum á 9. öld e. 

Kr. (sjá til dæmis Haraldur Ólafsson, 1987:76-77) en það er tiltölulega seint í 

mannkynssögunni að fólk ákveður að setjast hér að. Þessi nálægð okkar í tíma við 

frumbyggja landsins er í raun mikill kostur, einkum og sér í lagi vegna þess að þannig 

getum við nokkuð auðveldlega séð hverjir það voru sem hingað komu og við þekkjum 

ágætlega bakgrunn fólksins sem fluttist hingað. Einnig eigum við merkilegan vitnisburð 

um hugarheim þessa fólks, falinn í formi frásagna á borð við Íslendingasögurnar og ýmis 

fornkvæði þar sem finna má dæmi um venjur og daglegt líf Íslendinga á fyrstu öldum 

byggðar hér á landi. Eitt af því sem vert að huga að í þessu samhengi eru frásagnir af 

veðri og veðurathugunum en þar er af nógu að taka. 

3.3.1 Norrænn fornkveðskapur 

Til að byrja með er rétt að huga að þeim heimildum sem eiga sér fornar rætur í 

germanskri og norrænni menningu en hafa varðveist hér á landi í formi eddukvæða og 

Snorra-Eddu. Þessar heimildir eru taldar vera upprunnar á meginlandi Evrópu og hafa 

varðveist hér á landi í munnlegri geymd þar til þær voru festar á skinn á 12.-13. öld (Jón 

Hnefill Aðalsteinsson 1988a:5). Þær endurspegla forn trúarbrögð þar sem náttúran 

gegndi veigamiklu hlutverki sem örlagavaldur hins varnarlausa manns hér á jörðu niðri. 

Þar á meðal koma fyrir vísanir þar sem lýsingar á kröftum náttúrunnar koma við sögu og 

hafa jafnvel mikil áhrif á boðskap frásagnarinnar. 

Til að byrja með er rétt að skoða Völuspá. Í þessu 63 erinda langa kvæði19 þar sem 

sagt er frá uppruna heims norrænna manna og heimssýn er kvenkyns völva sögumaður. 

Hún spáir fyrir um framtíð manna og goða (Gísli Sigurðsson, 1999:4). Lýsingarnar í 

kvæðinu eru myndrænar og sagt er frá atburðum. Auk þess hefur það ákveðna hrynjandi 

sem fær áheyrendur og lesendur til að skynja boðskap og þekkingu sem þeim er 

mikilsvert að þekkja. Mikið er um vísanir til náttúrufars sem kann að tákna hina 

                                                 
19 Völuspá er varðveitt í 63 erindum í Konungsbók Eddukvæða (a) frá um 1270 en sömuleiðis í 59 erindum 
í Hauksbók (b). Sjá nánar m.a. í bókinni Eddukvæði í umsjá Gísla Sigurðssonar frá 1999, bls. 3 og áfram. 
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raunverulegu ógn sem áheyrendum hefur stafað af því í lífinu sjálfu. Til að byrja með er 

áhugavert að skoða 40. og 41. vísu: 

40    

Austr sat in aldna  

í Járnviði  

ok fæddi þar  

Fenris kindir;  

verðr af þeim öllum  

einna nökkurr  

tungls tjúgari  

í trolls hami.  

 

41  

Fyllisk fjörvi 

feigra manna,  

rýðr ragna sjöt  

rauðum dreyra;  

svört verða sólskin  

um sumur eftir,  

veður öll válynd.  

Vituð ér enn – eða hvat? 

(Völuspá, 1976 [1954]:14. Skáletrun höfundar) 

 

Það er býsna áhugavert að skoða þessa lýsingu á því hvernig úlfar (Fenris kindir) eru 

sagðir rífa í sig himintunglin (tungls tjúgari). Í síðara erindinu er síðan sagt frá hverjar 

afleiðingarnar verða gangi þetta eftir og þar er ekkert dregið úr ömurleikanum sem muni 

fylgja í veðrinu: Válynd veður og svört sumur sem hafa sennilega ekki þótt fýsileg þeim 

sem ólu skepnur og slógu tún sér til framfæris. Ekki nóg með að þetta skuli vera afar 

myndrænt, einkum fyrir þá sem hafa séð fyrir sér hvernig Fenrisúlfur hefur litið út, 

heldur hefur lifað áfram í minni þjóðarinnar veðurspá sem oftast birtist í formi 

orðatiltækis sem vel er þekkt og minnir óneitanlega nokkuð á þessa atburði og þjóðtrúna 

sem liggur að baki: „Sjaldan er gíll fyrir góðu, nema úlfur á eftir renni“ (Bjarni 

Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson, 1966:112). Þessi málsháttur um veðurspá er í raun 

tengdur ákveðnu veðrafyrirbæri en við tilteknar aðstæður myndast ljósbrot sólarljóssins á 

himni til hliðar við sjálfa sólina og er það oft kallað „hjásól“ eða „gíll“.20 Í þjóðsögum 

Jóns Árnasonar er þessu fyrirbæri rækilega lýst: 

Hjásólir eða aukasólir, það eru ljósdílar í kringum sólina, eru ekki 

sjaldsénar á Suðurlandi. Ef tvær hjásólir sjást í einu sín hvorumegin 

sólarinnar, önnur á undan sól, en hin á eftir, er það kallað að „sólin sé í 

                                                 
20 Reyndar er vert að taka það fram að tenging þessa fyrirbæris við úlfa eða aðrar skepnur af hundaætt er 
síður en svo séríslensk eins og sést m.a. í enska heitinu yfir þetta fyrirbæri „Sun dogs“ og segir í bók 
Richard Inwards Weather Lore að það sé einkum tengt við Hjaltlandseyjar eða Skotland sem eru að 
einhverju leyti norræn landsvæði (nmgr. bls. 55). 
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úlfakreppu“ eða að „það fari bæði á undan og eftir sól“ og er hvort tveggja 

orðatiltækið dregið af úlfunum Sköll sem átti að gleypa sólina og Hata sem 

átti að taka tunglið. Stundum er þetta kallað gílaferð og hjásólin sem fer á 

undan sól gíll. Hann þykir ills viti með veður ef ekki fer einnig á eftir sólu, 

en sú hjásól er enn kölluð úlfur og er þaðan dreginn talshátturinn: „Sjaldan 

er gíll fyrir góðu nema úlfur á eftir renni“ (Jón Árnason, 1954:655). 

Þess ber að geta að sú hjásól sem er vinstra megin við sólina er gjarnan kallaður 

„úlfur“ en sú sem er hægra megin er kölluð „gíll“. Þegar nöfn úlfanna sem koma fram í 

heimildum Jóns Árnasonar eru skoðaðar nánar er um skýra tilvísun í Gylfaginningu að 

ræða sem finna má í Snorra-Eddu: 

Þá mælti Gangleri: „Skjótt ferr sólin ok nær svá sem hún sé hrædd, ok eigi 

myndi hon þá meir hvata göngunni, at hon hræddist bana sinn.“ 

Þá svarar Hárr: „Eigi er þat undarligt, at hon fari ákafliga. Nær gengr sá, er 

hana sækir, ok engan útveg á hon nema renna undan.“ 

Þá mælti Gangleri: „Hverr er sá, er henni gerir þann ómaka?“ 

Hárr segir: „Þat eru tveir úlfar, ok heitir sá, er eftir henni ferr, Skoll. Hann 

hræðist hon, ok hann mun taka hana. En sá heitir Hati Hróðvitnisson, er 

fyrir henni hleypr, ok vill hann taka tunglit, ok svá mun verða.“ 

Þá mælti Gangleri: „Hver er ætt úlfanna?“ […] Ok svá er sagt, at af ættinni 

verðr sá einna máttkastr, er kallaðr er Mánagarmr. Hann fyllist með fjörvi 

allra þeira manna, er deyja, ok hann gleypir tungl, en stökkvir blóði himin 

ok loft öll. Þaðan týnir sól skini sínu, ok vindar eru þá ókyrrir ok gnýja 

heðan ok handan.“ 

 (Gylfaginning, 1976 [1954]:22-23. Skáletrun höfundar). 

Þessar hörmungar eiga sér enn skírskotun síðar í frásögninni, þegar kemur að 

ragnarökum: 
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Þá mælti Gangleri: „Hver tíðendi eru at segja frá um ragnarökkr? Þess hefi 

ek eigi fyrr heyrt getit.“  

Hárr segir: „Mikil tíðendi eru þaðan at segja ok mörg, þau in fyrstu, at vetr 

sá kemr, er kallaðr er fimbulvetr. Þá drífr snær ór öllum áttum. Frost eru þá 

mikil ok vindar hvassir. Ekki nýtr sólar. Þeir vetr fara þrír saman ok ekki 

sumar milli, en áðr ganga svá aðrir þrír vetr, at þá er um alla veröld 

orrostur miklar. Þá drepast bræðr fyrir ágirni sakar, ok engi þyrmir föður 

eða syni í manndrápum eða sifjasliti. […]  

Þá verðr þat, er mikil tíðendi þykkja, at úlfrinn gleypir sólna, ok þykkir 

mönnum þat mikit mein. Þá tekr annarr úlfrinn tunglit, ok gerir sá ok mikit 

ógagn. Stjörnurnar hverfa af himninum. Þá er ok þat til tíðenda, at svo 

skelfr jörð öll ok björg, at viðir losna ór jörðu upp, en björgin hrynja, en 

fjötrar allir ok bönd brotna ok slitna.[“] (Gylfaginning, 1976 [1954]:86-87). 

Þessar lýsingar í 12. og 51. kafla Gylfaginningar sýna að rík tengsl eru milli 

veðurfyrirbærisins þar sem hjásólir myndast á himni og fornra sagna af yfirnáttúrulegum 

skepnum sem vilja gleypa himintunglin. Þetta er gott dæmi um veðurspá sem líklega 

hefur borist hingað þegar við landnám og áður lifað í einhverri mynd annarsstaðar í 

heiminum. 

Ugglaust væri hægt að tilgreina fleiri dæmi þar sem veðurfræðileg einkenni og spár 

birtast í fornum kveðskap. Ég tel að þetta sem hér hefur verið sett fram sé þó eitt hið 

skýrasta sem finna má og ágætt dæmi um þekkingu sem hefur lifað af ýmsar breytingar í 

lífi fólksins sem hefur alið hana með sér, ferðalög yfir höf og uppbyggingu menningar í 

nýju landi og siðbreytingar.  

Erfitt er þó að ráða í daglegt líf Íslendinga á fyrstu öldum byggðar í landinu af 

fornum kveðskap eingöngu enda fjallar hann ekki beinlínis um slíkt, auk þess sem hann á 

sér mun dýpri og eldri rætur. Þá kemur til sögunnar annar þáttur sem er ekki síður 

áhugavert að skoða í þessu samhengi og í raun mun notadrýgri en það eru 

Íslendingasögur. 

3.3.2 Vitnisburður Íslendingasagna 

Í Íslendingasögunum má finna urmul af veðurfræðilegum frásögnum sem vert er að 

skoða nánar sem undirstrikar aftur hlutverk veðurs í hinu daglega lífi og tilraunir manna 
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til að spá eða stjórna því. Ekki verður fjallað um allar þessar heimildir hér en þær sýna 

hvernig Íslendingar hafa ávallt þurft að huga að veðri í sínum athöfnum, ekki hvað síst 

fyrir tíma tækni og þekkingar á borð við loftþyngdar- og hitamæla. Staðreyndin er sú að 

hægt er að sýna fram á ríka þekkingu Íslendinga á umhverfinu og veðurfarinu hvort sem 

sú þekking hefur borist til landsins með landnámsfólki eða þróast hér á landi. 

3.3.2.1  Veðurglöggir karlar og konur 

Til að byrja með er rétt að grípa niður í Eyrbyggja sögu en þar er að finna frásögn af 

Úlfari á Úlfarsfelli sem var með veðurgleggri mönnum: 

Þat var einn dag, at Þórólfr reið inn til Úlfarsfells at finna Úlfar bónda. 

Hann var forverksmaðr góðr ok tekinn til þess, at honum hirðist skjótar hey 

en öðrum mönnum. Hann var ok svo fésæll, at fé hans dó aldri af megri 

eða drephríðum.  

En er þeir Þórólfr fundust, spurði Þórólfr, hvert ráð Úlfarr gæfi honum, 

hversu hann skyldi haga verksháttum sínum eða hversu honum segði hugr 

um sumar, hversu þerrisamt vera mundi.  

Úlfarr svarar: „Eigi kann ek þér annat ráð at kenna en sjálfum mér. Ek mun 

láta bera út ljá í dag ok slá undir sem mest má þessa viku alla, því at ek 

hygg, at hon muni verða regnsöm, en ek get, at eftir þat mun verða gott til 

þerra inn næsta hálfan mánað.“  

Fór þetta svá sem hann sagði því að það fannst oft á að hann kunni gerr 

veður að sjá en aðrir menn. […] 

Þat var einn morgun snemma, at Þórólfr stóð upp. Sá hann þá út. Var veðr 

þykkt, ok hugði hann, at glepjast mundi þerririnn. Bað hann þræla sína upp 

standa ok aka saman heyvi ok bað þá at vinna sem mest um daginn, – „því 

at mér sýnist veðr eigi trúligt.“ 

Þrælarnir klæddust ok fóru til heyverks, en Þórólfr hlóð heyvinu ok eggjaði 

á fast um verkit, at sem mest gengi fram.  
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Þenna morgun sá Úlfarr út snemma, ok er hann kom inn, spurðu verkmenn 

at veðri. Hann bað þá sofa í náðum. „Veðr er gott,“ sagði hann, „ok mun 

skína af í dag. Skuluð þér slá í töðu í dag, en vér munum annan dag hirða 

hey várt, þat er vér eigum upp á hálsinn.“  

Fór svá um veðrit sem hann sagði (Eyrbyggja saga, 1978 [1953]:78-79. 

Skáletrun höfundar). 

Hér er um afar áhugaverð lýsingu á því hvernig veðurgleggni er ekki öllum gefin, ekki 

heldur þegar það var undir hverjum og einum komið að kunna að spá í veðrið. Úlfar þessi 

hefur verið einstaklega veðurglöggur og samkvæmt frásögninni hefur hann lært að nota þau 

vísindi sér til framdráttar enda var hann: „... og svo fésæll að fé hans dó aldrei af megri eða 

drephríðum.“ Á meðan virðist Þórólfur ekki kunna skil á því sem Úlfar kann og er því of 

fljótur á sér í heyskapnum. Þessi lýsing sýnir hvernig menn hafa þurft að tileinka sér 

veðurgleggni af fullri alvöru ef þeir vildu ná tökum á hinum efnislegu gæðum hversdagsins. 

Ekki hefur verið nóg að kunna einvörðungu að sjá hvort himininn var þungbúinn eða ekki. 

Fleiri þættir hafa þar komið til sögunnar, þættir sem Úlfar virðist hafa kunnað góð skil á. Vert 

er að athuga þess frásögn um veðurgleggni og bera saman við veðurgleggni eins og hún 

gerist núna og frásagnir af slíkum einstaklingum sem í seinni tíð hafa þótt glöggir. Til eru 

ýmsar frásagnir af bændum sem fóru fyrstir út að slá á morgnana, jafnvel þótt enn væri 

rigning og þungbúið. Síðan fylgdu aðrir í kjölfarið. Ef marka má frásögn Eyrbyggju hafa 

slíkir hæfileikar lengi þekkst á meðal almennings á Íslandi og fólk sem hefur kunnað betri 

skil á veðurspám en aðrir hefur verið til staðar lengi. 

Annað ágætt dæmi af veðurgleggni Íslendinga er að finna í Fóstbræðra sögu sem tekur 

af allan vafa um að einungis karlmenn hafi gáð til veðurs og verið veðurvitar þjóðarinnar: 

Fjúk ok frost gekk alla nóttina. Gó elris hundr alla þá nótt óþrotnum 

kjöftum og tögg allar jarðir með grimmum kuðlatönnum. Ok er lýsa tók um 

morgininn, þá var út sét, ok er sá kom inn, er út hafði sét, þá spyrr Þorgeirr, 

hvat veðrs væri úti. Sá segir, at veðr væri it sama ok verit hafði um kveldit.  

Sigrfljóð mælti: „Þér þurfuð eigi veðrsjúkir at vera, því at vel skuluð þér hér 

komnir, at því er vér megum, ok farið þér heðan eigi, fyrr en gott veðr er.“  
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Þorgeirr svarar: „Vel ferr þér, húsfreyja, boð við oss, en eigi bíta oss 

illviðri. Vér eigum hvárki at sjá fyrir konum né börnum né kvikfé.“  

Illviðri tók þá at lægja á víkr ok fjörðu, ok gerði íslög mikil.  

Einn morgin reis Sigrfljóð upp snemma ok sá út, kemr inn farandi, ok spyrr 

Þorgeirr, hvat veðrs væri úti.  

Hon segir: „Nú er gott veðr, þunnt ok óvindligt.“  

Þormóðr mælti: „Stöndum upp þá sveinar“ (Fóstbræðra saga, 

1978[1953]:217-218. Skáletrun höfundar). 

Þess má geta að þessar línur í 4. kafla eru góð heimild um hvernig konur hafa einnig 

gáð til veðurs fyrir karlana enda má hér sjá hvernig Sigurfljóð fer út og gáir til veðurs. 

Líkt og sjá má á snörum viðbrögðum Þormóðs trúðu þeir snarlega því sem konurnar 

spáðu. Um leið er rétt að benda á magnaða lýsingu á óveðrinu sem geisaði: „Gó elris 

hundr alla þá nótt óþrotnum kjöftum og tögg allar jarðir með grimmum kuðlatönnum.“ 

Þessi lýsing minnir óneitanlega á frásagnirnar af úlfunum sem áttu að gleypa 

himintunglin sem fjallað er um í kafla 3.2.1 en hér er veðrið myndgert í formi hunds, 

„elris hundr“ sem merkir stormur eða vetur (Íslensk orðabók, 2007:188). Þetta mikla 

veður er því í eðli sínu grimmt eins og mikill hundur en orðalagið er sennilega fornt 

minni yfir slík hörkuveður sem hér er lýst. Svipaða lýsingu má finna í Fljótsdæla sögu 

þar sem „garmurinn“ kemur við sögu: „Þenna vetr var þung veðrátta. Váru færðir illar 

eftir heraðinu. […] Þá var á hafrænt veðr ok heiðríkt it efra, en stóð garminn með 

fjöllum, frost mikit ákafliga“ (Fljótsdæla saga, 1978[1953]:273-274). Tengingin við 

hundinn með hinum óþreytandi kjöftum og grimmum kuldatönnum er afar áhugaverð 

mynd og á sér ef til vill hliðstæðu í hinum mikla Fimbulvetri sem lýst er í Gylfaginningu 

og hér að framan (Gylfaginning, 1976 [1954]: 86-87). 

Að lokum er rétt að fjalla um dæmi sem sýna hvernig menn hafa þurft að kanna 

umhverfi sitt rækilega til að sjá hvernig þeir geti nýtt sér það. Hér verður gripið niður í 

Bandamanna sögu hinni skemmri: 

Hann tekur nú byr ok siglir norðr á Þorgeirsfjörð. Þá tók af byrinn, ok lágu 

þar nökkurrar nætr. Þar var fyrir kaupskip. Nú leiðist Oddi þar ok biðr róa 

til lands báti, ok gengu upp á eitt hátt fjall, ok sér Oddr, at annat er veðrit 



39 
 

út fyrir ok logn var í firðinum. Oddr biðr þá flytja út skipit. Þeir mæltu 

kaupmennirnir, at þeim myndi drjúgt verða at róa yfir hafit. 

Oddr segir: „Svá hæðiligt sem yðr þykkir, at vér róm, þá mynda ek þat 

ætla, at hér myndið þér vár bíða.“ 

Þeir taka byr ok sigla til Orkneyja ok lögðu eigi fyrr segl, váru þar 

nökkurar vikur, fóru aftr síðan með góðum byr, ok lágu þar kaupmennirnir, 

er þeir kómu aftr (Bandamanna saga, 1978 [1953]:341-342. Skáletrun 

höfundar). 

Hér má sjá hvernig Oddur fer í land og gáir til veðurs á þeim stað sem þeir þurftu á 

vindi að halda. Einnig er skondin lýsingin á því hvernig kaupmennirnir virðast hafa beðið 

í von um byr í margar vikur á sama stað á meðan Oddur og félagar skutust til Orkneyja 

og síðan aftur til baka. Þarna er það skýrt hversu misjafnlega veðurkunnátta hefur verið 

hugleikin fólki og jafnframt misjafnt hversu mikið það lagði á sig til að bera sig eftir 

björginni í því samhengi. 

Hér er að lokum rétt að segja frá Þorbjörgu lítilvölvu en frá henni er sagt í Eiríks 

sögu og virðist hún hafa séð lengra en nef sitt og m.a. fyrir tíðarfari: „Þat var háttr 

Þorbjargar á vetrum, at hon fór á veizlum, ok buðu þeir menn henni mest heim, er 

forvitni var á at vita forlög sín eða árferð“ (Eiríks saga rauða, 1978 [1953]:333). Þannig 

hafa menn haldið henni veislu og athvarf að launum fyrir upplýsingar um framtíðina og 

veðrið sem hefur sennilega skipt miklu máli fyrir menn sem bjuggu á Grænlandi. Hér er 

það kona sem framkvæmir yfirnáttúrulegar athuganir, en nánar verður fjallað um 

yfirnáttúrulega kunnáttu í kafla 3.2.2.3. 

3.3.2.2  Veðurglöggar skepnur 

Í seinni tíma íslenskri þjóðtrú eru skepnur oft taldar búa yfir hæfileikum til sjá fyrir 

komandi veður rétt eins og á okkar tímum og má segja að sú trú sé býsna útbreidd. Hún 

er alþjóðleg og á við um allflestar þær skepnur sem fólk hefur nokkurt samneyti við yfir 

árið (sjá t.d. Jónas Jónasson, 1961; Inwards, 1893; Hodne, 2005). Vert er að gefa eitt 

dæmi úr fornbókmenntunum sem færa okkur vísbendingar um að þessi trú sé síður en svo 

ný af nálinni. Hér verður gripið niður í 14. kafla Grettis sögu: 
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Nökkurri stundu síðar talaði Ásmundr til, at Grettir skyldi geyma hrossa 

hans. Grettir kvað sér þat betra þykkja en bakeldagerðin.  

„Þá skaltu svá at fara,“ sagði Ásmundr, „sem ek býð þér. Hryssu á ek 

bleikálótta, er ek kalla Kengálu. Hon er svá vís at um veðráttu ok 

vatnagang, at þat mun aldri bresta, at þá mun hríð eftir koma, ef hon vill 

eigi á jörð ganga. Þá skaltu byrgja í húsi hrossin, en halda þeim norðr á 

hálsinn, þegar er vetr leggr á. Þætti mér þurfa, at þú leystir þetta verk betr 

af hendi en þau tvau, sem áðr hefi ek skipat þér.“ […] Þat var einn morgin 

snemma, at Grettir kom til hrossahúss, lýkr upp, ok stóð Kengála fyrir 

stalli, því at þótt hrossum væri fóðr gefit, þeim er með henni váru, þá hafði 

hon þat ein. Nú fór Grettir upp á bak henni. Hann hafði hvassan kníf í 

hendi ok rekr á um þverar herðar Kengálu ok lætr svá ganga aftr tveim 

megin hryggjar. Hrossit bregðr nú hart við, því at þat var feitt ok fælit, eyss 

svá, at hófarnir brustu í veggjunum. Grettir fell af baki, ok er hann komst á 

fætr, leitar hann til bakferðar. Er þeira viðreign in snarpasta, ok svá lýkr, at 

hann flær af henni alla baklengjuna aftr á lend, rekur síðan út hrossin ok til 

haga. Eigi vildi Kengála bíta nema til baksins. En er skammt var af hádegi, 

bregðr hon við ok hleypr heim til húss.  

Grettir byrgir nú húsit ok gengr heim. Ásmundr spyrr, hvar hrossin væri. 

Grettir kveðst geymt hafa í húsi eftir vanða. Ásmundr segir, at þá myndi 

skammt til hríðar, er hrossin vildu eigi á standa í þvílíku veðri.  

Grettir segir: „Skýzt þeim mörgum vísdómurinn, er betri ván er at.“  

Líðr nú af nóttin, ok kom eigi hríðin. Rekr Grettir hrossin, ok þolir Kengála 

ekki í haga. Undarligt þótti Ásmundi þat, er veðráttu brá eigi ór því, sem 

áðr hafði verit (Grettis saga Ásmundarsonar, 1978 [1953]:34-36). 

Illa fór fyrir hinu veðurglögga hrossi sem Ásmundur hafði lagt allt sitt traust á. Eftir 

stendur góð lýsing á veðurglöggu hrossi, þó svo að villingurinn Grettir hafi ekki haft 

mikla trú á slíkum spám sem hross gátu veitt. Honum hefur þó orðið það ljóst snemma að 

hrossið var afar nákvæmt og visst í sinni sök þegar kom að veðurgáfum en það hefur 

farið í taugarnar á uppreisnarseggnum Gretti og því fór sem fór. Ásmundur var og enda 
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afar hissa á því að Kengálu sinni væri farið að förlast sem bendir til þess að samfélagið 

sem þessi saga er sprottin úr hafi hallast meira að því að trúa á spádómsgáfur dýra og það 

hafi tíðkast á meðal bænda en ef til vill verið umdeilt, sbr. orð Grettis: „En illt þykir mér 

að treysta merinni því að það veit eg öngvan fyrr gert hafa.“ Og enn eru slíkar spár 

umdeildar þó svo að trú manna á veðurspár tengdar hrossum lifi enn góðu lífi í þjóðtrú og 

alþýðlegum veðurspám Íslendinga eins og nánar veður greint frá í kafla 5.1.2.1. 

3.3.2.3  Yfirnáttúrleg veðurkunnátta 

Skipst geta á skin og skúrir í lífi fólks, jafnt andlega sem líkamlega. Og stundum henta 

skúrirnar betur en skinið og öfugt, allt eftir því hvernig viðrar. Þannig þráir fólk oft 

hæfileikann til að hafa áhrif á umhverfið, lífið og veðrið. Á ýmsum stöðum í 

fornsögunum má finna frásagnir af því hvernig fólk og óvættir spá ekki bara í veðrið 

heldur reyna þeir að stjórna veðrinu og hafa áhrif á einhverja atburðarrás. Fróðlegt er að 

sjá að konur koma þar gjarnan við sögu hér og eru það einkum völvurnar sem hafa 

þennan hæfileika, eins og Heimlaug völva í Þorskfirðinga sögu: 

Þat var eitt haust, at Steinólfr fór sunnan yfir fjörð. Þeir váru tíu á skipi ok 

ætla þegar aftr. En er þeir váru vestr komnir, hljóp á útsynningr með 

stormi, ok máttu þeir eigi þann dag aftr fara. En þá er Heimlaug völva vissi 

þat, sendi hon mann til Þóris ok bað hann skjótt við bregða, ef hann vildi 

Steinólf finna, en hon kvaðst mundu ráða, at veðrit felli eigi (Þorskfirðinga 

saga (Gull-Þóris saga), 1978 [1953]:378). 

Hér er það Heimlaug völva sem sér til þess að menn fái að kljást með því að halda 

tilteknu veðri við og sjá til þess að það falli ekki í dúnalogn. Sé þessi lýsing svo 

heimfærð upp á raunveruleikann og hún skoðuð án yfirnáttúrulegra hæfileika Heimlaugar 

er allt eins líklegt að hún hafi hreinlega verið veðurglögg kona og vitað að 

útsynningurinn væri ekkert á undanhaldi og þannig myndu Steinólfur og menn hans 

tæplega leggjast í siglingar um hríð. 

Kjalvör í Hraunskarði kemur fyrir í Víglundar sögu en hún kunni einnig sitthvað fyrir 

sér og kom af stað illviðri í eftirfarandi lýsingu:  

Þá vildi Björn róa til fiski ok biðr þá bræðr, Víglund ok Trausta, at róa með 

sér um daginn. Þeir gerðu svá, því at veðr var gott ok var vingott með 

þeim. Allt vissi Kjölvör þetta ok fór upp á hús ok veifði kofra sínum í 
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austrætt, ok þykknaði skjótt veðrit. En er þeir kómu út á miðit, var fiskr 

nógr undir. Þá sáu þeir, at dró upp flóka við austr ok landnorðr (Víglundar 

saga, 1978 [1953]:381). 

Það er áhugavert og myndrænt að lesa hvernig Kjölvör sveiflar kofranum og 

framkallar þennan gjörning uppi á þaki. Ljóst er að henni fannst að minnsta kosti 

mögulegt að stjórna veðrinu með þessum hætti. 

Frá annarri konu er sagt í Gísla sögu Súrssonar en þar er það Auðbjörg sem kallar 

fram veður:  

Veðr var kalt úti ok logn ok heiðríkt. Hon gengr nökkurum sinnum 

andsælis um húsin ok viðrar í allar ættir ok setr upp nasarnar. En við þessa 

hennar meðferð þá tók veðrit að skipast, ok gerir á fjúk mikit ok eftir þat 

þey, ok brestr flóð í hlíðinni, ok hleypr snæskriða á bæ Bergs, ok fá þar tólf 

menn bana, ok sér enn merki jarðfallsins í dag (Gísla saga Súrssonar, 1978 

[1953]:41-42). 

Ekki er nóg með að henni tækist að kalla fram óveður, heldur tókst henni líka að 

koma af stað mannskæðu snjóflóði. Til sannindamerkis er síðan sagt að enn megi sjá 

merki eftir þessa atburði. 

Enn er það áhugavert að kona skuli taka upp svona særingar sem er vísbending um 

lifandi trú fólks á fjölkynngi kvenna líkt og hjá völvum, auk þess sem þetta undirstikar að 

konur hafa haft nokkuð með veðurspár og veðurathuganir að gera.21 

Annað í Íslendingasögunum sem sýnir kannski vel hvernig fólk hefur trúað að veðrið 

tengdist yfirnáttúrulegum kröftum eru lýsingar þar sem draugar ná að kalla fram illviðri enda 

hafa þeir sennilega verið komnir í nánara samband við óþekkt öfl náttúrunnar heldur en hinir 

lifandi. Í Þorskfirðinga sögu er til dæmis sagt frá haugbúa sem kunni því ekki vel að friði 

sínum væri raskað: „Þeir áttu at fara í fjallshlíð nökkura til haugsins, ok er þeir kómu upp í 

hlíðina, laust í móti þeim svá miklu fárviðri, at hvárrgi mátti upp standa“ (Þorskfirðinga saga 

[Gull-Þóris saga], 1978 [1953]:343). Hér er áhugavert að sjá hvernig haugbúinn magnar upp 

fárviðri til að halda mönnunum frá haugnum. Sterk tengsl má einnig sjá á milli annarsvegar 

orðsins fárviðris (þ.e. kraftmikilla vinda) og hinsvegar galdra eða yfirnáttúrulegra afla. 

Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort þessi tenging sé leifar í tungumálinu frá fyrri tíð: Er 

                                                 
21 Má þar einnig nefna til viðbótar völvuna Heiði í Örvar-Odds sögu (2 kafli). 
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það hluti af gömlu menningunni að tengja hörð og óvænt veður við einhverskonar hefnd æðri 

máttarvalda eða náungans? Þetta gæti skýrt ýmislegt sem kemur fram í veðurþekkingu 

þjóðarinnar á öldum áður þegar ekki var hægt að skýra breytingar á veðurfari eða heilsufari 

með sama hætti og nútímafólk hefur kost á og því hafa menn kennt það öðru fólki, ef til vill 

vegna öfundar eða illdeilna af ýmsu tagi. 

3.4 Íslenskir annálar 

Íslensku fornritin eru ekki sagnfræðirit og duga ekki sem meginheimild fyrir 

veðurþekkingu Íslendinga frá örófi alda til þessa dags. Þegar kemur að því að kynnast 

menningu, lifnaðarháttum og andlegri iðkun Íslendinga fyrr á öldum vandast málið. 

Hvernig á að túlka þær heimildir sem til eru um þessa löngu horfnu íbúa landsins? Margt 

hefur komið í ljós í þessari leit eins og fjölmargir fornleifauppgreftir víða um land bera 

vitni um. Markmið flestra þeirra er að gefa samtímamönnum kost á að kynnast uppruna 

menningar sinnar. Ekki má gleyma því að til eru ýmsar aðrar skrifaðar heimildir um 

lifnaðarhætti og atburði í lífi fólks á miðöldum. Meðal annars er hægt að lesa annála sem 

spanna margar aldir eða frá öndverðri 14. öld og fram undir okkar daga. Í þessum 

frásögnum sem meðal annars segja frá viðburðum, stjórnmálum og lífsbjörg Íslendinga er 

hægt að rýna aðeins meira í menningu fólksins eða að minnsta kosti hina opinberu 

menningu. Þannig er að sumu leyti hægt að fylla upp í eyður og gloppur sem nóg er af í 

vitneskju okkar á veðurþekkingu og veðurspám Íslendinga fyrr á öldum og hvernig þær 

hafa haft áhrif á líf og athafnir fólks öldum saman. 

3.4.1 Vitnisburður annála 

Annálar geta veitt okkur samtímaupplýsingar um atburði sem síðar hafa verið skráðir í 

sögubækur og eru því mikilvæg heimild í sjálfu sér en mikilvægi þeirra fyrir þessar 

ritgerð er að þar má sjá að inn á milli er fjallað um tíðarfar og stóratburði sem urðu á 

tilteknum árum fyrir tilverkan veðurs. Þannig eru annálar heimild um tengsl veðurs og 

sögu þjóðarinnar, og sýna einnig hvernig menn skildu og túlkuðu veðurfar.22 Of langt 

mál yrði að fjalla um innihald allra þeirra annála sem hér hafa verið skrifaðir þó svo að 

áhugavert væri að skoða þessa þekkingu í heild sinni.23 Rétt er þó að grípa niður í þessari 

lesningu og skoða þá þekkingu sem riturum og ábyrgðarmönnum hefur þótt mikilvægt að 

                                                 
22 Þess ber að geta að annálar hafa verið notaðir til að segja sögu veðurfars á Íslandi og hefur m.a. Páll 
Bergþórsson fyrrum veðurstofustjóri nýtt þá til þess. 
23 Annálar 1400-1800 eru mikil lesning og skiptast í marga þætti sem tengjast tilteknum stöðum á landinu 
þar sem þeir eru ritaðir og spanna nokkur þúsund blaðsíður.  
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setja þar á blað ekki síst varðandi veðrið. Hafa ber í huga að því hefur fylgt mikil ábyrgð 

að setja saman þessa annála enda endurspegla þeir söguna og tíðarandann æ síðan. 

Ég hef flett nokkrum annálum til þess að fá yfirsýn yfir efnið og sjá hvaða vitneskju 

um veðurþekkingu Íslendinga er þar að finna. Í raun má segja að hægt sé að skipta efninu 

niður í fjóra flokka: Heiti yfir ár og árstíðir, efni tengt dagatrú og merkidögum, 

yfirnáttúruleg fyrirbæri og loks náttúruleg fyrirbæri í óeðlilegu samhengi. Hægt er síðan 

að fjalla um hvern flokk sérstaklega. 

3.4.1.1  Heiti yfir ár og árstíðir 

Í mörgum annálum sem spanna langt árabil, eða allt frá ofanverðri 14. öld, má finna 

dæmi um nöfn á árstíðum og heilu árunum þar sem einkennum þeirra er lýst í fáum 

orðum, jafnvel aðeins einu orði. Afar líklegt má telja að þessar hnitmiðuðu og oftar en 

ekki táknrænu lýsingar hafi myndast í munnmælum á meðal almennings og fengið á sig 

einkenni sem allir hafa samþykkt og kynnst á eigin skinni. Þessi heiti sýna hversu 

áhrifamikið veðrið var fyrir líf í sveitum landsins og það vald sem tíðarfarið hafði á líf 

fólks, en um leið mikilvægi þess að geta túlkað það og spáð fyrir um framtíðina. Dæmi 

um slík heiti er „Hvítivetur“ árið 1633 (Vatnsfjarðarannáll hinn yngri, 1933:109) og 

„Hestabani“ og „Skriðufellir“ fyrir árið 1696 en þessi heiti koma fyrir í Eyrarannál 

(Eyrarannáll, 1933:386).24 Eins og sjá má á þessum heitum er hægt að sjá einkenni 

ríkjandi veðurfars. Þetta sést vel á hinum hvíta vetri sem bendir til þess að snjór hafi 

haldist nánast linnulaust allan veturinn og ef til vill lengur. Afleiðingar tíðarfarsins eru 

ekki síður sýnilegar eins og sést á tveimur síðarnefndu, þar sem harðgerð, íslensk hross 

hafa meira að segja fallið í valinn og snjóflóð runnið undan sínum eigin þunga niður 

hlíðar og sett mark sitt á líf.  

3.4.1.2  Efni tengt dagatrú og merkidögum 

Sú trú hefur ríkt á meðal Íslendinga fyrr og nú að ýmsir almanaksdagar hafi verið notaðir 

til þess að spá fyrir um veður til lengri eða skemmri tíma (sjá t.d. Árni Björnsson, 

1993:25-26; Þórður Tómasson, 1979:13-20).25 Þetta er býsna merkilegur fróðleikur og 

síður en svo séríslenskur (sjá kafla 5.1.2.3). Margt af því efni sem varðveist hefur í minni 

                                                 
24Að auki má nefna „Snjóvetur hinn mikli“ (1405) og „Kynjavetur“ (1426) sem báðir eru nefndir í Nýja 
annál (bls. 11 og 25), „Píningur“ (1603) sem fjallað er um í Ballarárannál (bls. 190) og „Vatnsleysuvetur“ 
(1697) sem nefndur er í Grímsstaðaannál (501). Þess ber að geta að heitin yfir einstök ár er hægt að finna í 
fleiri en einum annál enda fjalla þeir margir hverjir um sömu ár. Hér verður ekki farið í nánari 
eftirgrennslan eftir sömu heitum í mismunandi annálum. 
25 Sjá nánar í kafla 5.2.2.3. 
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og á bókum Íslendinga á sér uppruna erlendis og þekkist í einhverri mynd á meðal 

annarra þjóða. Má þar einkum nefna trú á ýmsa dýrlingadaga og helga daga í kirkjuárinu 

og tengsl þeirra við veður. Þessi fróðleikur er býsna áberandi í annálum þegar umræðan 

beinist að veðri og veðurfari. Samhengi veðurs og tiltekinna daga er afar sýnilegt í 

skrifum fyrr á öldum sem bendir til mikilvægi þess að taka eftir veðrinu á tilteknum 

dögum. Trúin var að breytingar yrðu í veðurfari á þessum dögum eða nálægt þeim og var 

það ýmist til góðs eða ills. Rétt er að taka nokkur dæmi um daga sem eru áberandi í 

annálum hvað varðar trú um slíkar breytingar.  

Oft er talað um breytingar eða umskipti í kringum daga kirkjuársins, svo sem á jólum 

en í Vatnsfjarðarannál hinum elsta má sjá hvernig veturinn er góður annað hvort til eða 

frá jólum árin 1617, 1618, 1620 og 1622 (Vatnsfjarðarannáll hinn elsti, 1933:55-57).26 

Ýmsir messudagar eru sömuleiðis nefndir til sögunnar. Má þar nefna daga á borð við 

Luciumessu en árið 1614 var vetur góður fram til þeirrar messu, samkvæmt 

Vatnsfjarðarannál hinum elsta (Vatnsfjarðarannáll hinn elsti, 1933:55). Krossmessa er 

annar dagur, en í Vatnsfjarðarannál hinum elsta kemur fram að breytingar í veðurfari 

hafi orðið á þeim degi árið 1648 og vetur hófst á þeim degi árið 1658 

(Vatnsfjarðarannáll hinn elsti, 1933:85). Auk þess brast á með Krossmessuáhlaupi árið 

1688 (Grímsstaðaannáll, 1933:486-487). Magnúsarmessa er þriðji dagurinn, en á henni 

urðu breytingar á veðurfari árið 1602 samkvæmt Ballarárannál (Ballarárannáll, 

1933:189).27 

Aðrir dagar og tímabil á árinu hafa einnig verið nefnd til sögunnar þegar breytingar 

urðu í veðurfarinu. Má þar nefna sólstöður en veður var stirt fram að þeim tíma árið 1646 

samkvæmt Vatnsfjarðarannál hinum elsta (Vatnsfjarðarannáll hinn elsti, 1933:64); 

gömlu íslensku mánuðirnir eru einnig nokkuð áberandi, einkum þá góan en m.a. er talað 

um Góulokafjúk árið 1651 (Vatnsfjarðarannáll hinn elsti, 1933:73) og áhlaup gerði á 

Góuþrælnum árið 1685 (Grímsstaðaannáll, 1933:482). 

                                                 
26 Aðrir dagar í kirkjuárinu sem nefndir eru í þessu samhengi eru til dæmis skírdagur en 1562 gerðu þá 
harðar norðanhríðar skv. Skarðsannál (bls. 140); föstudagurinn langi en árið 1669 kom bati í veðrið á þeim 
degi eftir stirðan vetur skv. Eyrarannál (bls. 281); hvítasunna en árið 1646 kemur bati í veðurfarið á þeim 
degi skv. Ballarárannál (bls. 205); páskar, en frægt er enn þann dag í dag að veður versni í kringum páska 
þegar landsmenn fara í ferðalag um landið en í Grímsstaðaannál er talað um áhlaup sem gekk á í kringum 
páska 1738 (bls. 571).  
27 Hér mætti tína til nokkrar aðrar messur og sérstaka daga sem fyrir koma í annálum, svo sem 
Maríumessurnar, hin síðari og á föstu, sem báðar eru nefndar í sambandi við veðrabreytingar, í Eyrarannál 
versnar veðrið á Maríumessu hinni síðari árið 1685 (bls. 341) en á Maríumessu á föstu batnar veðrið árið 
1696 skv. Grímsstaðaannál (bls. 497). 
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3.4.1.3  Yfirnáttúruleg fyrirbæri 

Inn í annála fléttast einnig ýmsar furður og yfirnáttúrulegir atburðir sem fólk hefur 

upplifað eða sem hafa komist í umræðuna hjá almenningi og síðan endað á síðum annála. 

Árið 1417 má sjá áhugaverða færslu í Nýja annál sem færir okkur nær því kaþólska 

samfélagi sem þá ríkti á Íslandi. Þar er sérstaklega fjallað um hvernig heilagur Antoníus 

gerði jarteikn manni til bjargar í mikilli hríð sem þá geysti um allt land (Nýi annáll, 

1922:21). Þetta dæmi færir lesandann nær andlegu lífi þjóðarinnar á þessum tíma en sýnir 

ekki síður hvernig vanmáttur mannsins gagnvart veðrinu hefur alla tíð verið algjör og 

þakklætið mikið þegar manneskjan hefur komist í skjól undan veðrinu. 

Áhugavert veðurfyrirbæri virðist einnig hafa átt sér stað árið 1484 þegar Ólöf nokkur 

Loftsdóttir lést en í kjölfarið gerði mikið óveður og byl sem síðan var kallaður 

Ólafarbylur (Skarðsárannáll, 1922:71). Þetta sýnir einnig hvernig trú fólks á orsök og 

afleiðingar í sambandi við veður hefur að miklu leyti oft staðið í sambandi við furður 

sem gátu átt sér stað og óvænt veður sem menn settu í samhengi við atburði sem voru að 

gerast eða gerðust í kjölfarið.28 Þannig hefur fólkið reynt að henda reiður á umhverfi sínu 

og gera sitt besta til að skilja hvað var að gerast og ekki hvað síst af hverju.29 

3.4.1.4  Náttúruleg fyrirbæri í óeðlilegu samhengi 

Vitneskja um veður sem birtist í annálum er þó ekki að öllu leyti yfirnáttúruleg enda felst 

stór hluti af veðurspám Íslendinga einfaldlega í því að taka eftir ýmsum þáttum í 

umhverfinu, einkum breytingum á því sem alla jafna hefur talist eðlilegt. Í annálum er 

þannig hægt að rekast á eðlilegar breytur í náttúrufari sem rekja má til umhverfisþátta og 

veðurfars og má nefna svonefndar „ósiðvanlegar formyrkvanir“ á sólu og tungli árið 

1544 (Skarðsannáll, 1922:105).30 Einnig er nefnt þegar náttúran heldur sínum blóma 

óvenju lengi eða barátta vetur og sumars teygir sig inn á svið hvort annars. Sagt er frá því 

í Eyrarannál árið 1658 að sóleyjar hafi sprottið í seinustu viku vetrar (Eyrarannáll, 

1933:269) og í Grímsstaðaannál er sagt frá því að sóleyjar og bifukollur hafi enn sést 

fram yfir veturnætur árið 1695 (Grímsstaðaannáll, 1933:497). Þetta hefur hvort um sig 

                                                 
28 Um þetta fjallar Vladimir Janković (2000) einnig en hann nefnir að margar af hinum elstu veðurlýsingum 
eigi við um afbrigðileg veður fremur en hin hversdagslegu. 
29 Að auki má nefna eitt dæmi enn sem þó má deila um hvort falli undir þennan flokk en í Grímsstaðaannál 
má sjá að 9. mars 1683 gerði byl sem kallaður var „Tyrkjabylur“ (bls. 478). Hræðsluna og óttann við 
suðræna sjóræningja sem þá herjuðu á landsmenn og hafa borið með sér yfirnáttúrulegan blæ má greina vel 
í þessu veðraheiti. 
30 Eftirtektarvert er að tungl- og sólmyrkvar eru iðulega nefndir í annálum. 
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þótt óeðlilegt í augum fólks sem hafði eiginleika náttúrunnar fyrir augunum á hverjum 

degi og þurfti að fylgjast vel með viðkvæmum skilum vetrar og sumars.31 

Margt í annálum Íslendingar sýnir þannig viðleitni fólks til að henda reiður á 

umhverfi og aðstæðum hverju sinni og skrá þær fyrir þá sem á eftir koma. Atburðir 

líðandi stundar eru vissulega áberandi í annálum, en veðrið fær þó sitt rými á verðmætu 

bréfsefni annálaritara. Það lýsir kannski best áhyggjum fólks af veðrinu sem stjórnaði svo 

mörgu í bændasamfélaginu. 

3.5 Upplýst íslensk þjóð 

Á þeim öldum sem rætt hefur verið um hér að framan eða allt fram til 17. og 18. aldar 

hafa skrifaðar heimildir verið af skornum skammti og þá einkum þær sem fjalla beinlínis 

um íslenskt þjóðlíf, þjóðtrú og alþýðuvísindi.32 Því þarf sá sem hér situr mörgum öldum 

síðar að rýna í heimildir sem gefa aðeins vísbendingar um þekkingu fólksins. Þannig sést 

aðeins bjarminn frá fortíðinni. Nú nálgast hinsvegar tímabil þar sem bjarminn tekur að 

stækka og tímabil í sögu þjóðarinnar (og um leið alls heimsins) sem kennt er við 

„upplýsingu“ tekur við á 17. öld. 

3.5.1 Náttúran rannsökuð 

Upplýsingin barst hingað til lands í gegnum Danmörku, nýlenduherra Íslendinga, 

sem aftur höfðu orðið fyrir áhrifum frá Þýskalandi. Þungamiðja þessarar stefnu sneri að 

almennri uppfræðslu og þá einkum um náttúruna og atvinnuvegi tengda henni (Haraldur 

Sigurðsson, 1990:272-273). Þannig beindust fyrstu rannsóknir í þeim anda um miðja 18. 

öld að því að rannsaka náttúru landsins og skrá niður náttúrfar og þar á meðal veðurfar. 

Stuttu áður, eða á 17. öld, höfðu orðið miklar framfarir í veðurþekkingu manna, til dæmis 

að því leyti að nú voru ýmis tæki komin til sögunnar sem nýta mátti í vísindalegum 

tilgangi, tæki á borð við sjónauka, hitamæli og loftvog (Hilmar Garðarsson, 1999:1). 

Þannig voru rannsóknir orðnar tæknilegar sem kröfðust í auknu mæli sérkunnáttu enda 

fór svo að til landsins voru sendir sérfræðingar til að rannsaka náttúru þess, eins og Niels 

Horrebow, Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson. 

Daninn Niels Horrebow var sendur hingað til lands til að fara yfir og afla gagna fyrir 

Vísindafélagið danska sem hafði áður sent spurningalista til landsins til að fá héraðslýsingar 

en íslenskir sýslumenn sendu þau gögn inn á árunum 1744-1749 (Horrebow, 1966:9-
                                                 
31 Í kafla 3.5.2 verður fjallað um skrif í dagbókum, hvernig veðurfar og -spár leika stórt hlutverk í þeim 
skrifum og spár voru byggðar á þeirri þekkingu og þjóðtrú. 
32 Þó ber þess að geta að annálar þeir sem hér hafa verið tíundaðir ná vel inn á þessar aldir. 
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11[Formáli þýðanda]). Horrebow var hér á landi í um tvö ár eða frá 1749-1751 en þá var 

hann kvaddur heim og þeir félagar Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson tóku við keflinu og 

ferðuðust um landið og skráðu náttúru- og veðurfar eins og síðar verður talað um. En þrátt 

fyrir að Horrebow hafi aðeins verið hér í um tvö ár gaf hann út bókina Frásagnir um Ísland 

(Tilforladelige efterretninger om Island) árið 1762 en bókin var síðan þýdd á ýmis önnur 

tungumál í kjölfarið (Horrebow, 1966:18 [Formáli þýðanda]) og hefur því verið merkileg 

heimild um landið á 18. öld. Í bók sinni talar Horrebow nokkuð um veðurfar og -spár hér á 

landi og er áhugavert að skoða þær heimildir. 

Bók Horrebow inniheldur ýmsa kafla um sem snerta sögu þjóðarinnar og jafnvel þótt 

vísindalegt gildi bókarinnar sé eflaust að sumu leyti úrelt nú er hún áhugaverð heimild 

um líf þjóðarinnar sem hér bjó um miðja 18. öld. Í þeim hluta bókarinnar þar sem hann 

fjallar um veðurþekkingu þjóðarinnar er það reyndar svo að hann hrekur flest af því og 

telur að skýringar megi finna með öðrum hætti en almennt er talið. Má þar nefna spár 

sem tengjast norðurljósunum sem hann segir að það „bregzt svo oft, að enginn 

grundvöllur er fyrir þessum spám“ (Horrebow, 1966:180). Hið sama má segja um spár 

um óveður sem eiga að fylgja aukasólum og notar hann sína eigin reynslu til að hrekja 

slíkar spár (Horrebow, 1966:184). Það kemur þó einnig fyrir að hann leiðréttir fyrri skrif 

erlendra manna sem farið höfðu um landið og skráð hjá sér líf Íslendinga33 og má þar 

nefna þær hugmyndir sem áður höfðu verið settar fram um að á Íslandi væri veður mun 

verra en í Danmörku og ýmsar alhæfingar, svo sem um að hér snjói hvað mest í 

austanáttum. Horrebow tekur samt upp hanskann fyrir veðurfar þjóðarinnar og 

viðurkennir meðal annars að vindurinn hérlendis sé meiri en á meginlandi Evrópu en það 

sé í raun kostur sem geri loftið heilnæmt fyrir heimamenn og erlenda gesti (Horrebow, 

1966:190-191). Útskýringar hans á veðurspám eru greinilega á tíðum umbótasinnaðar. 

Til að mynda ræðir hann um tengsl flóðs og fjöru við veðrabreytingar og virðist hann 

hafa gert athuganir á því af eigin hvötum (Horrebow, 1966:189). Þannig hefur hann 

viljað finna út reglur í veðurfari sem hægt væri að miðla til almennings, rétt eins og 

veðurvísindafólk samtímans gerir. 

Eftir að Niels Horrebow var kvaddur heim út sínum athugunum á Íslandi tóku þeir 

félagar Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson við keflinu og hófu þær athuganir sínar á 

                                                 
33 Þess ber að geta að bók þessi er skrifuð að miklu leyti sem andsvar og til leiðréttingar á bók sem 
borgarstjórinn í Hamborg, Johann Anderson, gaf út og var þýdd yfir á dönsku árið 1747 (sjá útgáfu frá 
1966). Því fer mikið púður í að leiðrétta ýmislegt sem Horrebow þykir orka tvímælis eða vera beinlínis 
rangt í lýsingum Anderson. 
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landinu sem eru sennilega hvað þekktastar og birtust í bókinni Ferðabók Eggerts 

Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-1757 (Reise 

igiennem Island) (1981). Í þessari þekktu Íslandslýsingu er einnig fjallað um margt sem 

snýr að þekkingu og vanþekkingu þjóðarinnar á náttúrunni enda var markmið þeirra 

félaga ekki hvað síst að leita að rökréttum niðurstöðum og jafnvel að fría þekkingu 

þjóðarinnar af dulhyggju og trú (Haraldur Sigurðarson, 1990:290). 

Í bók Eggerts og Bjarna er greinilegur áhugi á veðri enda er talað um loft og veðurfar 

í hverri sýslu fyrir sig í sérstökum köflum og oft eru fleiri en ein sýsla teknar saman. Um 

er að ræða samanþjappaða og fremur almenna lýsingu fyrir stórt og oft margbreytilegt 

svæði sem gefur þó ágæta innsýn inn í líf og umhverfi íbúa viðkomandi sýslna. Þegar 

efnið er skoðað má sjá að það sem fær sess í þessum lýsingum er sjaldnast það efni sem 

fjallar um hjátrú, dagatrú né annað sem tengja má við þjóðtrú, heldur birtist hér einkum 

það efni sem hefur að geyma þann anda skynseminnar sem Bjarni og Eggert boðuðu. Þar 

á ég við áhrif ýmissa vindátta á hverjum stað á gróður, hvernig sunnan- og norðanáttir 

hafa ólík áhrif norðanlands og sunnanlands o.s.frv. Því má segja að hér séu menn 

upplýsingarinnar búnir að vinsa úr þá þekkingu sem þeir hafa ekki talið vera í anda 

þeirrar stefnu né þess verða að varðveita á prenti. 

Í bókinni eru þó staðbundin einkenni í náttúrunni oft tilgreind. Nokkur dæmi má þar 

nefna: Talað er um mistur eða reykjarmökk í kaflanum um Kjósarsýslu en hann sést yfir 

Mosfellssveit og sjómenn vara sig á honum vegna þess að þetta veðrabrigði boðar 

austanátt eða storm, sem getur skollið á 1-2 klst. eftir að það sést fyrst (Eggert Ólafsson 

og Bjarni Pálsson, I. bindi 1981:6). Í kaflanum um Borgarfjarðarsýslu segir frá fjallinu 

Þyrli í Hvalfirði þar sem hvirfilbylir geta myndast eins og nafnið bendir til. Því er 

Hvalfjörður gjarnan kallaður veðrakista því þar eru geymd óveður sem ekki geysa í 

nágrenninu (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, I. bindi 1981:70). Í Snæfellssýslu og 

sunnan við Snæfellsjökul er vorveðrið sagt betra en norðan hans. Því heppnast vertíðin 

betur fyrir sunnan og þá einkum í Dritvík. Af þeim sökum flytja menn sig til syðri 

verstöðvanna um páskaleytið og róa þar fram að Krossmessu (Eggert Ólafsson og Bjarni 

Pálsson, I. bindi 1981:176-177). Þessi þrjú dæmi eru afar skýr varðandi staðbundin áhrif 

veðurs á líf fólks á Íslandi á 18. öld en ekki hvað síst fyrr og síðar. Þau eru þannig dæmi 

um vísindalega þekkingu sem Eggert og Bjarni hafa rekist á hjá þjóðinni sem hefur vakið 

athygli þeirra en sem þeir hafa um leið fellt inn form skynseminnar sem ferð þeirra var 

rekin áfram af. 
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Þó ber á nokkrum dæmum þar sem skynsemi almennings er fremur bágborin að mati 

Eggerts og Bjarna, svo sem í umfjöllun þeirra um loftelda sem þeir segja vera vestfirskt 

fyrirbæri sem beri mest á í nyrðri hluta Barðastrandarsýslu. Þá sýnist allur himininn 

standa í björtu báli stutta stund. Þeir segja að heimafólk þekki ekki hina raunverulegu 

orsök sem muni vera að snjór þyrlist upp og lýsist upp af birtu himinsins sem munu vera 

eldingar (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, I. bindi 1981:228).34 En einnig ber nokkuð á 

dæmum í bókinni um veðurathuganir og þekkingu sem á síðari tímum tíðkuðust enn, eins 

og dagbókarfærslur sem þeim nýttust og komu frá Sr. Magnúsi Péturssyni, þá presti á 

Skagaströnd. Þar hafði hann haldið til haga upplýsingum um veðráttu á Norðurlandi 

1734-1757 (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, II. bindi 1981:17).35 Því má sjá að menn 

hafa strax á 18. öld byrjað að halda slíkar dagbækur og skráð veðrið í þær með það í huga 

að halda þeirri þekkingu til haga. 

3.5.2 Veðurspár innfluttar 

Mikið var skrifað um landsins gagn og nauðsynjar á tímum upplýsingarinnar, enda hófu 

menn að huga að framförum á ýmsum sviðum eins og bent hefur verið á, og í 

bændasamfélagi þar sem ræktun og landbúnaður hefur verið erfiður og háður stuttum 

sumrum og löngum vetrum, er ekkert skrítið þótt gæði landsins og náttúrunnar hafi þar 

verið ofarlega í huga margra. Einn öflugasti hvatamaðurinn að því að breyta og bæta 

búskaparhætti Íslendinga var án efa Björn Halldórsson í Sauðlauksdal en hann var manna 

duglegastur við að gera tilraunir og auka við fjölbreytni í ræktum. Hann var einmitt 

mágur eins kunnasta boðbera upplýsingastefnunnar á Íslandi, sjálfs Eggerts Ólafssonar 

sem áður hefur verið fjallað um (Björn Halldórsson, 1984:15-16). En Björn sat ekki einn 

að þekkingu sinni og áhuga á jarðarbótum í landbúnaði. Hann var duglegur að skrifa 

hugvekjur til bænda og skal þar nefna eitt af ritum hans sem nefndist Atli.36 Í þessu riti 

sem var fyrst prentað í Hrappsey árið 1780 setur Björn upp samtal á milli gamals og 

reynslumikils bónda og ungs og upprennandi bónda. Ritið lýsir því hvernig sá gamli 

kennir þeim yngri ýmislegt gagnlegt svo hann geti orðið duglegur og efnaður bóndi. Í 

                                                 
34 Áhugavert er að sjá að í kjölfarið á lýsingu þeirra á skelfingu fólks gagnvart þessu fyrirbæri, segja þeir 
að: „…[s]kepnur, og einkum þó hestar, hræðast einnig lofteldinn. Hestar verða trylltir af fælni og hlaupa í 
allar áttir og stökkva jafnvel fyrir björg“ (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, I. bindi 1981:228). Þannig má 
lesa út úr orðræðunni einhverskonar samhengi á milli hegðunar manna og dýra þegar kemur að 
vankunnáttu þeirra beggja á fyrirbærum náttúrunnar. 
35 Nánar verður fjallað um dagbækur og áhrif þeirra á veðurþekkingu Íslendinga í kafla 3.5.2. 
36 Raunar nefnist ritið í heild sinni: Atli eður ráðagjörðir yngismanns um búnað sinn helst um jarðar- og 
kvikfjárrækt aðferð og ágóða með andsvari gamals bónda (1983). 
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kafla númer tuttugu og sex sem nefnist Atli spyr veðrabrigða má finna áhugaverðar 

upplýsingar um hvernig hægt sé að gá til veðurs og segir gamli bóndinn að þessar 

veðurreglur sem virðast byggja jafnt á reynslu og þjóðtrú bregðist sjaldan og nokkrar 

þeirra aldrei (Björn Halldórsson, 1983:199-200). 

En rit Björns í Sauðlauksdal er þó ekki það eina sem gefið var út á þessum tímum, 

þar sem fjallað var um veðurspár almennings. Annað og sennilega eldra rit er að finna á 

handritadeild Landsbókasafns. Hér er um handrit að ræða sem ber heitið J.S. 74-8vo og 

kennt hefur verið við Hallgrím Pétursson, mögulega sálmaskáldið góða sem var uppi 

1614-1674 enda er það nafn ritað aftast í handritið. Það er ennfremur talið hafa verið þýtt 

yfir á íslensku úr dönsku eða ef til vill öðru tungumáli (Jón Eyþórsson, 1962:63). Jón 

Eyþórsson veðurfræðingur skrifaði upp innihald þessa handrits og birti hann það í 

tímaritinu Veðrið á nokkurra ára bili á sjöunda áratug síðustu aldar og eru þær 

upplýsingar því komnar heim og saman á auðskiljanlegt form. 

Þegar veðurkaflarnir í handriti Hallgríms Péturssonar og í Atla Björns Halldórssonar 

eru bornir saman kemur í ljós að margt er líkt. Reyndar er svo margt líkt með þessum 

tveimur heimildum að líklegt má telja að þær séu runnar undan sömu rifjum. Texti 

Hallgríms er mun lengri og ítarlegri sem getur bent til þess að hann hafi þýtt hina erlendu 

heimild beint en kaflinn í Atla hafi þynnst þar sem hann hafi verið endurskrifaður og 

settur saman úr fleiri en einni heimild, eins og Björn segir sjálfur um veðurspárnar: 

Ei allfáar af þeim eru árið 1649 valdar og útlagðar úr dönsku rími af séra 

Gísla Bjarnasyni, prófasti í Gullbringusýslu og presti á Stað í Grindavík. 

Þar við hef ég bætt nokkrum Sunnmæraveðurspám, eftir herra Ström“ 

(Björn Halldórsson, 1983:199).37 

Ennfremur er áhugavert að bera saman kaflaskipan í þessum tveimur heimildum, en 

þar má sjá að þeir eru oft í svipaðri röð og í raun nátengdir: 

 

                                                 
37 Sjálfur hef ég enn ekki rekist á þær heimildir sem séra Björn talar um. 
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Tafla 3. Samanburður á kaflaheitum úr handritinu J.S. 74-8vo og Atla Björns 
Halldórssonar. 

Kaflar úr handriti  
Hallgríms Péturssonar: 

Kaflar úr Atla  
Björns Halldórssonar: 

Um sólina Af sólinni má svo veðráttu marka 

Um tunglið Af tunglinu má svo veðráttufar marka 

Um stjörnurnar Af stjörnum má svo veður marka 

Um skýin Af skýjum má svo veður marka  

Um blikur Af regnboga má svo veður marka 

Um regnbogann Af þoku má svo veður marka 

Um þokuna Af snjófalli má svo veðurlag marka  

Um snjófall Af regni og vatni má svo veðurlag marka 

Um regn og vatnsviðri Af vindi má svo veður marka  

Um vindinn Af sjónum má svo veður marka 

Um loftið Af loftinu má svo veður marka 

Um eldinn Af eldi má svo veður marka  

Um sjóinn Af sjálfum sér má svo veður marka  

Um fuglana Af ýmsum kvikindum má veður marka  

Um kvikindi Af fuglum má svo veður marka 

Um dauða hluti Af ýmsum hlutum má svo veður marka  

Nokkuð um vetrarfar Vetrarfar má svo marka 

Merki til gróðrarvaxtar  

 

Líkt og sjá má eru kaflarnir að mestu leyti í sömu röð og fjalla auk þess um 

sambærileg viðfangsefni veðurfarsins en innihald hvers kafla er sömuleiðis oft á tíðum 

líkt. Tveir kaflar eru þó aukalega í riti Hallgríms, kaflar um blikur og um merki til 

gróðrarvaxtar. Kaflarnir eru svipaðir að upplagi, efnið er í líkri röð og ágætt er að koma 

með fáein dæmi því til sönnunar. Hér má sjá slík dæmi, fyrst úr kaflanum um sólina og 

svo úr kaflanum um tunglið: 
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Tafla 4. Samanburður á textum um sólina úr handritinu J.S. 74-8vo og Atla Björns 
Halldórssonar. 

Sjáist hringur í kringum sól um miðdegi og 
sé mjög skær með silfurfarfa, nálega í 
heiðríkju, og standi úlfar fleiri en færri í 
sjálfri hringröndinni, og séu þeir úlfar 
skærir og fagrir sem ljós, þýðir ætíð mjúka, 
milda og góða veðráttu  

(J.S. 74-8vo:130. Skáletrun höfundar). 

Skær og fagur hringur kringum sólina um 
miðdegi, í björtu veðri og standi úlfar 
skærir sem ljós í þeim hringi, sólin líka 
skær innan í hringnum, þýðir ætíð veðráttu 
góða og mjúka 

 (Björn Halldórsson, 1983:200. Skáletrun 
höfundar). 

Nær maður sér í kringum tungl standa, 
hvort sem það er ungt eða gamalt, 
einfaldan hring bjartan, og hafi sá ekki eitt 
hlið á sér, og er hann dregst allur af í einu, 
þá má vænta að komi gott veður  

(J.S. 74-8vo:134. Skáletrun höfundar.) 

Einfaldur, bjartur og fagur hringur í 
kringum tunglið, með engu hliði á og 
dragist hann allt í einu af, veit það á gott 
veður  

(Björn Halldórsson, 1983:201. Skáletrun 
höfundar). 

 

Það fer ekki á milli mála að líkindin hér eru mikil og orðalagið er svipað þannig að 

ljóst er að báðir höfundarnir hafa stuðst við svipaðar erlendar heimildir, að öllum 

líkindum danskar. 

Segja má að áhrifa þessara þýðinga og heimilda hafi gætt í íslenskum veðurspám æ 

síðan. Til að mynda var Atli vinsælt rit og var endurprentað (Lýður Björnsson, 1990:115) 

þannig að margir ungir bændur námu eflaust innihaldið og tóku sér það til fyrirmyndar. 

Það er því ekki ólíklegt að hinar erlendu veðurreglur sem fylgdu anda upplýsingarinnar 

hafi þannig með tímanum orðið að íslenskum reglum sem menn tileinkuðu sér og 

miðluðu til nýrra kynslóða.  

En fleiri menn unnu að því að kynna fyrir þjóðinni erlend fræði. Magnús Stephensen, 

einn mesti boðberi upplýsingarinnar hér á landi, skrifaði ritgerð í Rit þess íslenzka 

Lærdómslistafélags árið 1782 sem hann nefndi „Um Meteora, edr Vedráttufar, 

Loptsiónir, og adra náttúrliga tilburdi á sió og landi“. Sjá má í byrjun greinarinnar að 

Magnús hefur bundið von sína um að þessi skrif sín: „…sem nú hefir eg samantekit um 

meteora, gefit almúga nockra betri fræðíngu, á uppruna og orsøk til þvílíkra tilburða“ 

(Magnús Stephensen, 1783:123). En auk þess hefur hann ákveðið að styðjast einungis við 

erlendar heimildir þannig að hann hefur að því leyti treyst á að sú þekking hafi átt að 

komast í umferð á Íslandi.38 Þrátt fyrir það má sjá í textanum hér og hvar þar sem hann 

tilgreinir innlend dæmi, auk þess sem hann styðst við þekkingu þjóðarinnar að einhverju 

                                                 
38 Magnús nefnir höfunda þeirra skrifa sem hann hefur stuðst við, eða: Nollet, Krüger, Muschenbroek, 
Wolff, Bomares, Crúsii, Hugenii, Krafft, Hanovii og Krassenstein (Magnús Stephensen, 1783:123). 
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leyti. Þetta sést ágætlega í orðalagi hans þar sem hann segir að þetta „kalla menn“, eða 

„og segja menn þá að“ og í því samhengi lýsir hann spám þar sem hægt er að sjá á 

umhverfinu merki um hláku, snjókomu o.s.frv. (Magnús Stephensen, 1783:143-144). Hér 

má sjá hvernig Magnús heldur áfram eins og sönnum upplýsingarmanni sæmir að flokka 

frá hinar hæpnu veðurspár sem byggja á þjóðtrú og langsóttari skilgreiningum 

náttúrunnar rétt eins og þeir Eggert og Bjarni gerðu og að sama skapa vega upp til 

virðingar hinar spárnar sem byggja á almennri þekkingu fólks og þeim eiginleikum sem 

umhverfið býr yfir á hverjum stað og í raun ekkert annað en tíminn og reynslan hefur 

kennt fólki að skilja í samhengi við veðurfar.39 

Þrátt fyrir einbeittan vilja upplýsingamanna til að gera hina íslensku þjóð æ 

upplýstari um þekkingu nýrra og bjartari tíma gekk það ekki þrautalaust. Magnús 

Stephensen vildi þó meina í uppgjöri sínu á 18. öld að þjóðin: 

… tók að reka hjátrú í útlegð, en uppgøtva náttúrlegar orsakir til margs, 

sem þessir áður hafði svo lengi eignað yfirnáttúrlegum og einmidt 

Djøfulsins verkunum, á hvørjar hin tekur minni trúnað að setja. […] 

Draugar dóu svo út með þeim, að þegar gjørðist hér á þeim ekla (Magnús 

Stephensen, 1806:799).  

En svo auðveldlega gekk ekki að uppræta þekkingu fólks á náttúrunni sem ekki var 

uppfull af birtu skynseminnar. Margt kemur þar til, til dæmis þótti Magnús Stephensen 

harla óvinsæll á meðal almennings en auk þess var engin borgarastétt hér á landi til að 

hvetja landsmenn til dáða né stór hópur menntafólks (Haraldur Sigurðsson, 1990:291). 

Því lifðu „draugar“ fortíðar áfram í minni og riti íslensku þjóðarinnar eins og næsta öld, 

sú nítjánda, sannaði með tilkomu ýmiskonar söfnunar fornfræða og þjóðfræðiefnis. 

3.6 Þróun vísinda hjá almenningi og söfnun þjóðfræðiefnis 

Þegar kom fram á 19. öld má segja að áhugi fyrir hverskyns þjóðfræðiefni hafi fengið byr 

undir báða vængi enda nokkuð ljóst að gömul þjóðtrú og alþýðuvísindi voru enn til staðar 

á meðal almennings og voru í notkun þrátt fyrir áhuga og vilja upplýsingarmanna til að 

                                                 
39 Þess ber að geta að Magnús fjallar um norðurljós og dregur í efa ýmsa þekkingu á tengslum þeirra við 
stríð, drepsóttir og annað bagalegt sem: „…eru gamlar kerlínga-villur og fíflslíg hiátrú, sem á eingum fæti 
stendr[.]“ (Magnús Stephensen, 1783:164). Víðar dregur hann þessháttar þekkingu í efa en þorir reyndar 
ekki að andmæla sannorðum mönnum sem telja sig hafa séð drauga heldur vill hann meina að slík fyrirbæri 
séu ekki annars heims heldur frekar brennandi loftfyrirbæri (bls. 165). 
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eyða slíkri vitneskju. Á þessari sömu öld tók þjóðin þó í auknum mæli upp á arma sína 

nýjar hugmyndir í vísindum sem orðið höfðu til á öldunum á undan en voru á þessum 

tíma að ryðja sér ört til rúms. 

3.6.1 Mælanleiki veðurs 

Í lok átjándu aldar og í upphafi þeirrar nítjándu var Sveinn Pálsson einn mesti 

náttúruvísindamaður landsins þar sem hann var vel að sér í grasafræði, dýrafræði, 

steinafræði og jarðfræði (Jón R. Hjálmarsson, 1973:83) en meðal þess sem hann athugaði 

sérstaklega var veðurfar. Meðal annars hélt hann dagbók þar sem hann færði inn 

mælingar um veðurfar allt frá 1798 til dauðadags 1840 (Svavar Hávarðsson, 1997:6). Í 

skrifum hans kemur fram að hann hefur notað nokkuð af þekkingu almennings og haft 

þessháttar þekkingu til hliðsjónar við mælingar sínar.40 Það er því von að maður spyrji 

hvort ekki sé líklegt að slíkir menn eins og Sveinn sem virðist hafa litið til þjóðar sinnar 

en ekki niður til hennar hafi haft djúpstæð áhrif á viðhorf almennings til þeirra vísinda 

sem hann fylgdi. Þess ber þó að geta að rit hans voru ekki gefin út fyrr en löngu eftir 

dauða hans en frægust er sennilega Ferðabók Sveins Pálssonar (1983) sem kom ekki úr 

fyrr en meira en 100 árum eftir dauða Sveins. Það er líklegt að menn sem báru virðingu 

fyrir skoðunum almennings hafi fengið aukna áheyrn frá fólkinu í staðinn og þannig 

hefur vísindalegur áhugi almennings þokast áfram í bland við gamla þjóðtrú.41 

Á 19. öld varð einnig einskonar sprenging í veðurmælingum og slíkum tölulegum 

rannsóknum og má þar nefna aðeins fáeina aðila sem stunduðu slíkar rannsóknir, til 

dæmis Jón Þorsteinsson landlækni sem stundaði veðurmælingar á Nesi við Seltjörn og 

síðar í Reykjavík á árunum 1820 til 1853 (Jón Eyþórsson, 1964:43) og Árna Thorlacius 

kaupmann í Stykkishólmi sem hóf mælingar árið 1845 en þar hafa æ síðan verið 

stundaðar veðurmælingar sem gera stöðina þar að elstu veðurstöð landsins (Hilmar 

Garðarsson, 1999:9). Þannig má sjá að nýjar vísindalegar rannsóknir á veðurfari voru að 

ryðja sér til rúms á Íslandi um þessar mundir enda hélt þróunin á rannsóknaraðferðum 

vísindamanna á þeim vettvangi áfram. 

Almenningur tók að einhverju leyti tækninni fagnandi. Barómet eða loftþyngdar-

mælar urðu æ útbreiddari á meðal almennings. Árið 1853 skrifaði til dæmis dr. Jón 

Hjaltalín landlæknir grein í tímaritið Norðra sem hann nefndi „Fáeinar nýtar 

                                                 
40 Ekki ósvipað og Magnús Stephensen sem minnst er á hér á undan. 
41 Nánar verður fjallað um slíka menn síðar í kafla 3.5.5 þar sem sagt verður frá Jóni Eyþórssyni og Páli 
Bergþórssyni. 
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athugasemdir um Barómetrið (Loptþyngdarmælirinn) sem veðurspá“. Þessari grein er 

skipt niður í ellefu stutta kafla þar sem fólki er beinlínis kennt að nota þessa tækni og 

setja hana í samhengi við sitt eigið umhverfi en ekki hvað síst mismunandi veður eftir 

árstíðum þannig að fólk gæti átt á von á sem eðlilegustum veðrabrigðum hvað það varðar 

(Jón Hjaltalín, 1853:30). Dæmi eru jafnvel um að almenningur hafi sett þessa þekkingu 

bókstaflega í sitt hversdagslega samhengi, rétt eins og hinar heimatilbúnu loftvogir sanna 

sem gerðar voru úr rjúpnasarpi, blöðrum úr kúm eða kindum sem blásið var upp og látið 

hanga inni í bæ. Síðan var þreifað á belgnum reglulega og ef hann var harður mátti búast 

við stormi eða rigningu en væri hann linur var góðviðri í vændum (Jónas Jónasson, 

1961:131).42 

Tilkoma loftvogarinnar sýnir vel að þjóðin hefur tekið vel í hina nýju þekkingu sem 

boðuð var á 19. öld og í bændasamfélaginu hefur hún verið heimfærð upp á efnahag og 

nýtni fólksins eins og sést á hinum heimagerðu „tækjum“ sem í raun byggðu á svipuðum 

vísindum um stöðu loftþrýstings og afleiðingar hans á veðrið. Á 20. öld urðu barómet 

afar útbreidd á heimilum fólks og enn má sjá slíka gripi á heimilum sem einkum eru 

notaðir sem stofuprýði.  

Samtímis fylgdu menn í fótspor Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar með því að 

afla sem mestra vísindalegra upplýsinga um landið sjálft en fengu oft um leið í hendurnar 

það gamla sem vísindamenn voru að reyna til ryðja burt. Þann 30. apríl 1839 skrifuðu 

þeir Finnur Magnússon, Jónas Hallgrímsson, Konráð Gíslason, Brynjólfur Pétursson og 

Jón Sigurðsson fyrir hönd Hins íslenska bókmenntafélags boðsbréf og spurningalista til 

presta á Íslandi þar sem þeir voru hvattir til að semja sóknarlýsingar og á sama tíma 

skrifuðu þeir til sýslumanna um að semja sýslulýsingu og svara þannig meðfylgjandi 

spurningalista (Jón Sigurðsson, 1867:71-80). Í boðsbréfunum kemur fram sannfærandi 

trú hinna undirrituðu á að það væri „harðla áríðandi hverri þjóð, að þekkja til hlítar land 

það sem hún býr í, og ástand sjálfrar sín í öllu tilliti“ (Jón Sigurðsson, 1867: 71). Einnig 

væri það von manna að menn spöruðu ekki svör sín: „svo bókin gæti orðið félagi voru og 

fósturjörð til gangs og sóma, og vinum þeirra innlendum sem útlendum til fróðleiks og 

skemmtunar“ (Jón Sigurðsson, 1867:79). Það bendir til þess að framamönnum 

þjóðarinnar hafi þótt vanta upp á almenna og heildræna vitneskju um land og þjóð enda 

líklegt að þekking manna hafi einkum beinst að tilteknum svæðum og því hversdagslega 

                                                 
42 Um aldur þessarar tækni hef ég ekki rekist á neina heimild en einn heimildamaður þjóðháttasafns 
Þjóðminjasafnsins segir að um það leyti sem hann fór fyrst að muna eftir sér (fæddur 1924) hafi 
nútímalegar loftvogir verið búnar að taka við hlutverki hlandblöðrunnar (ÞÞ 3906, A-Barð.). 
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í umhverfi fólks.43 Í spurningalistum þeirra félaga koma fram spurningar af 

margvíslegum toga og nokkrar sem snúa að veðrinu á hverjum stað. Í boðsbréfi til presta 

um sóknarlýsingu má sjá að spurningar 22-29 af þeim 70 sem lagðar voru fram tengjast 

veðrinu en í boðsbréfi til sýslumanna um sýslulýsingu er það tólfta og síðasta spurningin 

sem fjallar um veðráttu og loftslag (Jón Sigurðsson, 1867:75-80).44  

Sá vitnisburður sem sýslu- og sóknarlýsingar veita er einkar áhugaverður, þ.e.a.s. hjá 

þeim sem svöruðu spurningunum um veðurlag í sinni sókn eða sýslu. Flestir svöruðu 

einhverjum spurningum og aðrir slepptu því sem þeir töldu sig ekki þekkja nægjanlega 

vel. Þó ber þess að geta að í sumum tilvikum er um það góðan veðurfarslegan vitnisburð 

að ræða að Veðurstofan vísar enn í dag á þessar heimildir vanti fólki stuttar lýsingar á 

veðurlagi á ákveðnu svæði (Trausti Jónsson og Hilmar Gunnþór Garðarsson, 2009:10-

11). Þar sést bæði hvernig menn hafa verið misjafnlega vel að sér um veðurfar á hverjum 

stað fyrir sig en þó ber að hafa það í huga að prestarnir voru ekki alltaf upprunnir frá 

þeim stað þar sem þeir þjónuðu, ekki einu sinni úr þeim landsfjórðungi. Því er ekki víst 

að þekking þeirra á staðháttum hafi hreinlega verið nógu góð til að hún ætti erindi í svona 

almenna skýrslu. Því má deila um það hvort réttast hafi verið að láta þessa „helstu 

vísindamenn“ þjóðarinnar sjá um skráningu þessarar þekkingar á meðan þekking 

heimafólks hefur sennilega verið nær þeim kjarna þekkingar sem leitað var eftir.45 

Upplýsingarnar sem fást úr þessari könnun sýna samt að menn voru á þessum tíma að 

einhverju leyti að blanda saman vísindalegum athugunum og þjóðtrú en þó er áberandi 

hvernig staðbundin einkenni í veðurfari koma þar fram og eru þungamiðjan í þeirri 

veðurþekkingu sem hefur orðið til í þessari rannsókn.  

3.6.2 Dagbækur 

Skrif dagbóka á þessum tíma sýna samskonar áhuga á að safna og skrá upplýsingar um 

veðrið sem kalla má söfnun vísinda þess tíma. Eins og áður hefur komið fram (sjá kafla 
                                                 
43 Sjá nánar síðar í kafla 5. 
44 Spurningar til presta voru eftirfarandi: 22. Er þar veðrasamt? Og af hvörri átt og um hvörn tíma árs, mest 
eður minnst? 23. Er þar rigningasamt eður þurrkasamt? Og af hvörri átt mest eður minnst? Og hvörnig 
hagar því eftir árstímum? 24. Er þar snjóvasamt á vetrum? Og af hvörri átt mest eður minnst? 25. Hvör átt 
er þar köldust og hvör heitust? 26. Hvört er þar nokkur regla í veðráttufari, svo menn hafi tekið eftir, – til 
að mynda, að sama eður líkt veður gangi þar ár eftir ár um sama leyti? 27. Verður þar vart við 
reiðarþrumur, og hvörsu oft og um hvörn tíma árs er það gjarnast? Í hvaða veðri? Hefir þar orðið grand að 
lofteldi svo menn viti? 28. Sjást þar nokkrar sérligar loftsjónir – eður með hvörju móti? Til sýslumanna var 
eftirfarandi spurningu beint: 12. Um veðráttufar og loftslag: Vér æskjum mikillega, yður þóknaðist að 
semja handa oss almenna lýsingu á því í yðar sýslu, og hafa þá, eins og verður, hliðsjón af 
prestaspurningunum um þetta efni (22.-29. spurn[ingu]) (Dalasýsla, 2003:5-7). 
45 Þessi afstaða og nálgun er í raun nokkuð sem áhugavert væri að skoða nánar, svo sem hvort munur væri 
á svörum eftir því hvaðan prestar og sýslumenn kæmu, hvort það væri innan héraðs eða utan o.s.frv. 
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3.4.1) studdust þeir Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson við dagbók sr. Magnúsar 

Péturssonar þegar þeir voru að kanna veðurfar á Norðurlandi (Eggert Ólafsson og Bjarni 

Pálsson, II. bindi 1981:17) sem bendir til þess að samhengi á milli dagbóka og söfnunar 

veðurlýsinga hafi löngum verið ríkt enda má segja að margir annálar sem áður hefur 

verið fjallað um séu einskonar dagbækur fyrir veruleika þess sem skrifar og þar skipar 

veðurfar ætið stóran sess (sjá kafla 3.3). 

Svavar Hávarðsson tók saman veðurhandrit frá þessum tíma í greinargerð sem gerð 

var fyrir Veðurstofu Íslands árið 1997. Þar kemur fram að elsta handritið er minnisbók 

Eiríks Sölvasonar í Þingmúla, skrifað 1663-1729, og elsta dagbókin er eftir Jón Jónsson 

eldri í Grundarþingum en hún var skrifuð á árunum 1747-1772 (Svavar Hávarðsson, 

1997:14 og 20).46 Hér verður þó ekki lagður neinn dómur á uppruna slíkra bóka á Íslandi 

en það er þó nokkuð ljóst að það að rita hjá sér merkileg veðrabrigði hefur lengi verið 

stundað af Íslendingum. 

Rúmu ári eftir að sýslu- og sóknarlýsingar fóru að berast bókmenntafélaginu frá 

íslenskum embættismönnum skrifaði Jónas Hallgrímsson skáld og náttúrufræðingur 

áhugavert bréf til Hins íslenska bókmenntafélags í Reykjavík þann 9. apríl 1840. Þar 

fagnar hann auknum áhuga fyrir að safna þekkingu á veðráttu og loftslagi Íslands og að:  

… þekking á slíkum hlutum – þótt hún sé upphaflega fengin með 

vísindalegum rannsóknum – ekki síður gagnleg í búnaðarháttum manna og 

allri atvinnu en hvur sú önnur er síst þykir mega án vera (Jónas 

Hallgrímsson, 1989:246).  

Segja má að þessi hugvekja Jónasar hafi skilað tilætluðum árangri því þann 20. mars 

1841 skrifaði Árni Helgason forseti Hins íslenska bókmenntafélags bréf til nokkurra presta 

þar sem þeir voru beðnir um að halda veðurdagbækur og skrá veðurupplýsingar eftir 

fyrirfram ákveðnum vísindalegum reglum. Þetta boð var sent á 51 prestbýli og voru 

prestsetrin ákveðin með það í huga að þau væru einu staðirnir á landinu sem búast mætti við: 

„að alltaf verði setnir af vísindamönnum“ (Jón Sigurðsson, 1867:87). Meirihluti þeirra sem 

fengu þessa boðun skiluðu af sér efni en þó virðast svörin hafa flest farið nokkuð vel af stað 

en síðan fjarað undan áhuganum eftir því sem á leið (Jón Sigurðsson, 1867:92-94). Engu að 

síður er þetta áhugavert dæmi um það hvernig reynt var að beina vísindunum inn í hina 
                                                 
46 Þess ber þó að geta að þær heimildir sem útlistaðar eru í þessari skýrslu eru ekki allar skráðar með ártali. 
Að auki er þeim skipt niður í nokkra aðra flokka auk dagbóka, eða veðurhandrit, minnisbækur, almanök og 
óskráð handrit. 
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alþýðlegu hefð að halda veðurdagbók og safna vísindalegum gögnum með þeim hætti sem 

kunnuglegur hefur verið almenningi. Skráningin og tilgangur hennar var samt aðeins 

öðruvísi. Nú var t.d. hvergi minnst á hina svokölluðu tunglöld í þessum vísindalegu reglum 

Hins íslenska bókmenntafélags, þó sem að hún hefði oftar en ekki verið mönnum hugleikin 

þegar þeir rituðu veðurfarslýsingu frá degi til dags. 

Tunglöld (cyclus lunaris) er sú trú að á 19 ára fresti mætti búast við endurtekningu á 

veðurfari, og því væri hægt að fletta upp í veðurdagbókum 19 ár aftur í tímann til þess að 

sjá komandi veðurfar (t.d. Þórður Tómasson, 1979:26). Um útbreiðslu slíkrar trúar skal 

ósagt látið, en dæmi eru um að slíkar veðurdagbækur hafi verið gefnar út með það í huga 

að deila slíkri þekkingu með almenningi. Sem dæmi um slíkt voru spár Benidikts 

Ívarssonar, Dagatal með Veðurspá 1859, gefið út af þeim Jóni Jónssyni Borgfirðingi og 

Friðbirni Steinssyni en bókin átti að sýna veðurfar komandi árs þar sem hin 19 ára regla 

var notuð til grundvallar og þar með reynsla Benidikts.47 Þetta 15 blaðsíðna smárit segir 

frá hverjum mánuði fyrir sig á einni blaðsíðu þar sem er stutt lýsing fyrir veðurfar þann 

mánuðinn. Í eftirmælum bókarinnar geta höfundar þess þó að innihaldið megi ekki taka 

of alvarlega þar sem veður geta verið misjöfn í öðrum landsfjórðungum heldur en á 

Norðurlandi þar sem spár Benidikts eru upprunnar en þó er það tekið fram að: „[s]pá 

þessi má samt heita merkileg eptir ómentaðann mann, þar optar fer nokkuð eptir henni“ 

(Benidikt Ívarsson, 1859:15). Þó bar svo til að spár hans rættust ekki að öllu leyti enda 

spáði hann í bók sinni hagstæðu vori og vetri en reyndin varð önnur þar sem gerði fremur 

hart vor þannig að spár hans voru ekki prentaðar framar (Páll Bergþórsson, 1990:256). 

En engu að síður héldu menn áfram að halda slíkar dagbækur og lýsir Þórður Tómasson 

því vel í bók sinni Veðurfræði Eyfellings (1979) hvernig bændur í hans umhverfi héldu 

dagbækur alla sína búskapartíð. Varðveittu slíkar bækur ekki hvað síst mikilvæga 

þekkingu á „veðurmáli“ sem Þórður kallar svo en það eru hugtök og heiti sem lýsa því 

hvernig fólk hugsaði um veðrið á hverjum stað sem felst í heitum á vindum, vindáttum, 

rigningu o.s.frv. (Þórður Tómasson, 1979:10-11). 

Þannig má segja að Íslendingar hafi haldið áfram að skrá veðurupplýsingar í 

dagbækur sínar, kannski í anda annála fyrri alda þannig að hægt væri að skilja eitthvað 

samhengi á milli veðurs og daga. Sú hefð að fjalla um veður með þessum hætti hefur 

                                                 
47 Samkvæmt lýsingu Jónasi Rafnar í Eyfirzkar sagnir (1977:175) var Benidikt þessi kallaður „Benidikt 
spámaður“ af almenningi vegna spádómshæfileika sinna þannig að hæfileikar hans voru ekki takmarkaðir 
við 19. ára regluna. Þess ber að geta að Davíð Ólafsson sagnfræðingur skrifaði áhugaverða grein um þetta 
efni og Benidikt, sem birtist í Lesbók Morgunblaðsins 23. maí 1998. 
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haldið áfram og jafnvel í samtímanum þar sem „bloggarar“ og „Facebook-notendur“ 

dásama veðrið eða lasta það í hugleiðingum sínum um daginn og veginn. 

3.6.3 Söfnun þjóðfræðiefnis 

Söfnunaráhugi 19. aldar birtist einnig á ýmsum öðrum sviðum. Með rómantísku 

stefnunni í byrjun 19. aldar jókst almennur áhugi fyrir hinu þjóðlega og jafnframt þjóðtrú 

á hverjum stað enda varð þjóðfræði að eiginlegri vísindagrein einkum fyrir tilstilli 

Grimms-bræðra (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988:345-346).48 Þjóðfræðingar á Íslandi 

þekkja þó sennileg best þá söfnun sem átti sér stað með tilkomu safns Jóns Árnasonar og 

Magnúsar Grímssonar sem kom út á árunum 1862-64 en að auki er hægt að tala um söfn 

á borð við Þjóðsögur Ólafs Davíðssonar og Íslenskar þjóðsögur Sigfúsar Sigfússonar.49 Í 

öllum þessum heimildum ægði saman ýmiskonar þekkingu sem fékkst með skipulegri 

söfnun ýmissa einstaklinga. Inn á milli má finna efni sem tengist veðurspá og þjóðtrú í 

tengslum við það sem sýnir að þrátt fyrir allt voru menn ennþá að gá til veðurs með 

gömlum aðferðum. Áhugavert er að sjá hversu mikið efni hefur þar með varðveist þó svo 

að það sé að miklu leyti á víð og dreif um þjóðsagnasöfn með ólíkri flokkun efnis. Um 

það verður meira rætt í næstu kafla. 

3.6.3.1  Veðurþekking í þjóðsögum 

Í bréfi sem Guðmundur Einarsson í Kvennabrekku ritar Jóni Árnasyni þjóðsagnasafnara 

þann 17. febrúar 1862 kemur fram að hann eigi sennilega lítið efni handa honum en spyr 

hvort ekki sé áhugi fyrir því að safna efni „sem viðvíkur veðráttufari, fyrirboðum og 

spádómum um það, vísur um merkisdaga eða hvernig viðra muni eftir því sem dagar, 

tímar, gras, vötn. loft, vetrarbraut, tungl og tunglaldur benda til, eg meina óprentað á 

íslenzku?“ (Jón Árnason, 1950:361). Guðmundur segir síðar að hann hafi í hyggju að 

taka slíkt efni saman og biður um hjálp Jóns enda sé það allteins fróðlegt og mikilvægt 

viðfangsefni og álfa- og draugasögur (Jón Árnason, 1950:361). Svo virðist sem sá aukni 

áhugi fyrir að rannsaka veðurfar og loftslag sem hófst hjá upplýsingarmönnum, prestum 

og sýslumönnum og á hinum ýmsu prestsetrum á árunum 1839-1840 (sjá kafla 3.5.1) hafi 

                                                 
48 Margir hafa skrifað um þessa sögu og upphaf söfnunar af þessu tagi og nægir að nefna kafla Jóns Hnefils 
„Þjóðtrú“ sem birtist í Íslensk þjóðmenning, V (1988b:341-400) en ennfremur kafla hans í Íslensk 
þjóðmenning, VI, sem nefnist „Þjóðsögur og sagnir“ (1989:228-290). 
49 Fleiri heimildir mætti telja sem komu út á 19. og snemma á 20. öld: Gríma hin nýja Þorsteins M. 
Jónssonar (1964-1965); Þjóðtrú og þjóðsagnir Odds Björnssonar og Jónasar Jónassonar (1908); 
Rauðskinna Jóns Thorarensens (1971); Gráskinna og Gráskinna hin meiri Sigurðar Nordals og Þórbergs 
Þórðarsonar (1962), og Þjóðsögur og sagnaþættir Guðna Jónssonar (1940-1957). 
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ekki fullnægt þörf þjóðarinnar fyrir að safna veðurþekkingu. Kannski hefur sú þekking 

sem fékkst með mælingum og dagbókarfærslum prestanna og voru sendar í vörslu 

bókmenntafélagsins ekki tekið á þeirri þekkingu sem þjóðin sem slík þekkti og notaði. 

Mælingar hafa sjálfsagt sagt fólki takmarkaða sögu og þau atriði sem Guðmundur í 

Kvennabrekku telur upp hafa því getað sagt fólki aðeins meira um hversdagslíf og trú 

bændasamfélagsins á 19. öld og áhuga þeirra á því ekki bara að mæla heldur einnig að 

spá í framtíðina eins og gert hafði verið í margar aldir.50 Slíkt rit fannst Guðmundi vanta, 

eða eins og hann segir sjálfur: „Það gæti orðið dáindis fróðlegt kver, yrði það vel samið, 

sem rita mætti um veðurspár á Íslandi“ (Jón Árnason, 1950:361). Því miður má segja að 

þessi 150 ára gömlu orð eigi í raun enn afar vel við í dag því þrátt fyrir hvatningu 

Guðmundar var slíkt verk aldrei skrifað. 

Ef það efni sem þó barst þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar og öðrum sambærilegum 

söfnum í kjölfarið er skoðað má sjá að þar var enn um afar auðugan garð að gresja á 

þessum tíma, þrátt fyrir allt.51 Til að gera nokkra grein fyrir því efni sem þjóðsagnasöfn 

hafa að geyma er rétt að taka nokkur dæmi. Sagan um Gálgagil í Víðidalsfjalli er 

áhugavert dæmi þar sem þjóðsaga og veðurtrú blandast saman. Talið var að 12 eða 18 

sakamenn hefðu verið hengdir í þessu gili á tré sem lagt hafði verið yfir gilið:  

Oft þóktust menn á bæjunum vestur undan Melrakkadal sjá sakamennina 

koma ofan frá fjallinu, þegar vissi á austanveður; komu þeir þá ríðandi á 

trénu og börðu fótunum hver í annan (Jón Árnason, 1993: IV, 32. 

Skáletrun höfundar). 

Líklegt má telja að hér hafi í raun verið veðurhljóð sem menn á bæjunum vestan við 

gilið gátu heyrt þar sem veðrið kom úr austri. Einnig er mögulegt að ryk hafi þyrlast upp 

á einhverjum stað sem hefur minnt á jóreyk.  

Undir flokkunarheiti Jóns Árnasonar, „kreddur“, er einnig að finna nokkuð af 

veðurþekkingu og má þar nefna einkum tvö dæmi sem eru heldur ólík. Annarsvegar er 

það sagan af tilurð netaskýja eða netþykknis en þau eru sögð komin til fyrir tilstilli sankti 

Maríu þegar hún er að breiða út ullina sína:  

                                                 
50 Þrátt fyrir drjúga leit hef ég enn ekki rekist á nokkurt rit eftir Guðmund Einarsson þar sem hann fjallar 
um veðurspár. 
51 Til að átti sig á umfanginu fletti ég upp í Sagnagrunni 2.0, sem er gagnagrunnur á netinu þar sem hægt er 
að fletta í miklum fjölda íslenskra þjóðsagna eftir efni, heimild, efnisorðum, sögustað o.m.fl. Ef efnisorðið 
„veðurspá“ er notað koma fram 45 færslur og enn fleiri ef leitað er eftir efni og slegið inn orðið „veður“. 
Sjá nánar á: http://sagnagrunnur.raqoon.com/ (skoðað 30. mars 2010). Sjá ennfremur Viðauka 1. 
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Ef netþykknið stendur yfir heila nótt eða lengur er viss von á góðu veðri, 

en sjái menn það að María láti í svip taka ullina saman, því hún á nógum á 

að skipa, eða með öðrum orðum að netaskýin hverfi af himninum, þá er 

von veðrabrigða og er bezt að taka þá ráð sín í tíma því María veit 

jafnlangt nefi sínu með veður sem annað (Jón Árnason, 1993:V, 438). 

Þetta sama fyrirbrigði er gjarnan kallað „maríutása“ og kemur fyrir í frásögnum sjómanna 

um að það boði góðviðri þegar slík ský sjást á himni (t.d. Viðtal 3, S-Þing.). Hér er það 

áhugavert að þetta fyrirbrigði ber nafnið „netaský“ eða „netaþykkni“ sem kann að benda til 

þess að heimildarmaður hafi ekki þekkt orðið „maríutása“ en þó upprunasögu þess heitis. 

Hitt dæmið af kreddum skráð af Jóni Árnasyni sem hér er tekið fyrir fjallar um 

veðurspár fyrir komandi vetur með fersku kindarmilti en átta samsíða þverskurðir eru 

skornir í það og það sett þar sem enginn kemst að: 

Þannig skal það liggja heilan dag. Þegar menn svo skoða það eftir daginn 

skal nákvæmlega geta að hvort skurðirnir hafi glennzt í sundur eða ekki. Ef 

þeir hafa glennzt í sundur verður góð veðurátta næsta vetur, en sé 

skurðirnir fast saman eins og þegar þeir voru skornir í miltið þá mun illa 

viðra (Jón Árnason, 1993: V, 438). 

Þessi aðferð (sem má ef til vill setja á svipaðan stað eins og loftþrýstingsmælingarnar 

sem nefndar voru í kafla 3.2.1) er afar sérstök og í raun merkilegt að fólk hafi notað hluta 

af innmatnum í slíkar tilraunir en það segir okkur kannski líka hversu mikilvægt veðrið 

hefur verið fyrir fólkið og hvernig fólk var tilbúið til að gera ýmislegt til að átta sig á 

framvindu veðursins. Má hér sjá leifar af fórnum fornmanna þar sem oft var „lesið“ og 

spáð í innyfli (sjá nánar í kafla 5.1.1).  

Áfram mætti telja upp öll þau dæmi þar sem veðurþekking kemur fram en þau eru á 

víð og dreif um bindi Jóns Árnasonar, Sigfúsar Sigfússonar og Ólafs Davíðssonar.52 Þetta 

eru stór og mikil söfn sem voru gefin út og keypt og lesin af almenning á Íslandi. 

Innihaldið er með miklum og ólíkum upplýsingum sem sumar hverjar hafa verið lítt 

rannsakaðar enn sem komið er. 

                                                 
52 Í fyrsta bindi Jóns Árnasonar er að finna flokk IV (Náttúrusögur) en þar er að finna efni sem tengist m.a. 
hegðun dýra, loftsjónum og tunglsögum (1954); hjá Sigfúsi Sigfússyni í bindi fjögur er fjallað um 
náttúrusögur, himinteiknasögur og árstíða- og veðurvita en um veðurfylgjur og veðurspár útburða í bindi 
tvö (1922-1958); og hjá Ólafi Davíðssyni er fjallað um náttúrusögur í bindi tvö (1978). 
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3.6.3.2  Rannsóknir og heimildir frá 20. öld 

Þrátt fyrir hvatningu Guðmundar Einarssonar í Kvennabrekku voru rannsóknir á 

veðurtengdu þjóðfræðiefni á 19. og 20. öld æði fáar, enda má segja að söfnun og útgáfa á 

þessháttar þjóðfræðiefni hafi verið forgangsatriði en rannsóknir staðið í skugganum (Jón 

Hnefill Aðalsteinsson, 1989:251). Þó ber að geta þess að ýmsir hafa gert vel í að fjalla 

um veðurfræðilegt þjóðfræðiefni með það í huga að rannsaka sérstök fyrirbæri og tiltekna 

staði. Áhugaverð er t.d. bók Sigurðar Þórólfssonar Alþýðleg veðurfræði (1919), en sú bók 

er gefin út ári áður en Veðurstofa Íslands tók til starfa og fjallar um ýmsar rannsóknir á 

veðurfari auk alþýðlegrar þekkingar á því sviði. Kýs Sigurður að fjalla um slíkar spár 

sennilega með það fyrir augum að kynna fyrir lesendum veðurspár sem þá voru álitnar 

áreiðanlega þar sem hann merkir sérstaklega við þær sem hann sjálfur taldi vera 

áreiðanlegar en leyfði þó hinum sem hann áleit óáreiðanlegar að fylgja með. Af öðrum 

áhugaverðum bókum á þessu sviði má nefna rit Jónasar Jónassonar frá Hrafnagili 

Íslenzkir þjóðhættir (1934) en í því er greinagóður kafli þar sem Jónas fjallar um þetta 

efni í víðu samhengi og hefur eftir fólki víðsvegar af landinu.53 Sértækari eru bækur á 

borð við Austantórur (1945) eftir Jón Pálsson, og Veðurfræði Eyfellings (1979) eftir Þórð 

Tómasson og í ýmsum ævisögum er hægt að finna áhugaverðar lýsingar á staðbundnu 

veðurlagi, til dæmis í bók Karvels Ögmundssonar Sjómannsævi (1981-1985). 

Á síðari hluta 20. aldar hélt áfram sá áhugi að safna þjóðfræðiefni þjóðarinnar og má 

þar nefna bæði vinnu Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og 

þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands en hjá hvorri stofnun fyrir sig er hægt að finna 

heimildir um veðurþekkingu Íslendinga sem flestir voru fæddir fyrir og eftir aldamótin 

1900. Hjá Stofnun Árna Magnússonar er að finna munnlegar heimildir frá um 85 manns 

úr flestum sýslum landsins og árið 1975 var send út spurningaskrá á vegum 

þjóðháttasafns þar sem spurt var út í veður og veðurspár (sjá viðauki 3) og bárust 115 

svör við þeirri skrá.54  

                                                 
53 Þess ber að geta að til er á Landsbókasafni seðlasafn Jónasar frá Hrafnagili þar sem finna má 
skráningarblöð og snepla þar sem hann færði inn þær heimildir sem síðar voru notaðar í Íslenzkir 
þjóðhættir. Sjálfur skoðaði ég þær heimildir og sá að margt af því sem þar er að finna var notað í bókinni 
en þó eru nöfn heimildamanna og uppruni sýnilegri á spjöldunum og gefa því nýja og áhugaverða innsýn í 
efnið. Þar er hægt að sjá að margir komu af Norðurlandi eins og Jónas sjálfur.  
54 Þess ber að geta að þessar upplýsingar fengust með heimsókn minni á þessa tvo staði þar sem ég hef 
bæði hlustað á upptökur og flett svörum. Tölurnar sem hér eru nefndar eru síður en svo tæmandi. Þegar 
betur er að gáð er að finna munnlegar heimildir á Stofnun Árna Magnússonar undir öðrum leitarorðum, s.s. 
í tengslum við útburði þar sem veðurþekking kemur oftar en ekki skýrt fram. Svipaða sögu er að segja af 
heimildum þjóðháttasafns en í eldri spuringalistum var fólk spurt út í veðurfar í öðru samhengi, svo sem í 
spurningaskrám um heyannir og hátíðir og merkisdaga. 
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Tafla 5. Fjöldi svara um veðurspár á Árnastofnun og þjóðháttasafni. 

Sýsla: Árnastofnun: Þjóðháttasafn: 

Árness. 5 15 

Borgarfjarðars. 3 5 

Eyjafjarðars. 2 7 

Rangárvallas. 5 7 

Skagafjarðars. 6 8 

S-Múlas. 3 11 

N-Múlas. 6 9 

Snæfellss. 6 3 

S-Þingeyjars. 5 7 

N-Þingeyjars. 0 1 

Mýrars. 2 3 

N-Ísafjarðars. 8 6 

V-Ísafjarðars. 2 5 

A-Húnavatnss. 0 5 

V-Húnavatnss. 4 1 

Strandas. 4 4 

A-Barðastrandars. 4 1 

V-Barðastrandars. 3 2 

A-Skaftafellss. 5 3 

V-Skaftafellss. 3 3 

Dalas. 1 4 

Kjósas. 0 3 

Gullbringus. 8 1 

Vestmannaeyjar 0 1 

Alls: 85 115 

 

Að auki má ekki gleyma að nokkur dæmi eru um að veðurfræðingar og aðrir 

vísindamenn hafi gert tilraunir til að útskýra vísindaleg rök að baki veðurtengdu 

þjóðfræðiefni. Má það einkum nefna tímaritið Veðrið: tímarit handa alþýðu sem kom út 

á árunum 1956-1978 og innihélt greinar þar sem fjallað var um veðurfræði með fyrir 

augum að almenningur hefði gaman af en þar má nefna grein eftir Jónas Jakobsson sem 

nefnist „Gamlar veðurspár“. Þar útskýrir Jónas bæði gamla þekkingu út frá nýjustu 

vísindum þess tíma (1971) en að auki býður hann lesendum tímaritsins að senda inn til 
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ritstjórnar gamla þekkingu svo unnt megi að svara spurningum um undirstöður þessarar 

þekkingar (Jónas Jakobsson, 1971:64).55 

Þó svo að vísindalegar athuganir á 20. öld hafi orðið æ nákvæmari og áreiðanlegri 

lifði gamla veðurþekkingin greinilega enn góðu lífi á meðal þjóðarinnar og í sumum 

skáldsögum þeirrar aldar koma líka oft fyrir lýsingar á gamla bændasamfélaginu sem þá 

er að breytast og að mörgu leyti að líða undir lok en lýsingar á veðri skipta oft miklu máli 

í þessum sögum um þjóðlíf Íslendinga sem undirstrikar enn og aftur mikilvægi veðurspáa 

fyrir þá í aldanna rás. 

3.6.4 Vitnisburður skáldsagna 

Í íslenskum skáldsögum frá fyrri hluta 20. aldar er gamla sveita- og sjávarsamfélagið er 

oftar en ekki sögusviðið og raunsæ lýsing á lífi fólksins kemur við sögu lesendans. Þessar 

lýsingar endurspegla vel heimsmynd íslenskra sveitamanna sem lýst hefur verið í 

köflunum fyrir ofan. Í sögum Halldórs Laxness koma til dæmis oft fyrir áhugaverðar 

persónur og ljóslifandi vísir að samfélagi sem nú er horfið en Halldór kynntist eða heyrði 

af. Fróðlegt er t.d. að rýna í lýsingu Halldórs á samræðum gangnamanna að hausti þegar 

menn koma saman eftir sumarannir og gera upp sumarið í bókinni Sjálfstætt fólk sem 

kom fyrst út á árunum 1934-1935: 

Mennirnir settust, tóku upp svuntur sínar og byrjuðu að skrafa um tíðarfarið af 

hinni djúpu alvörugefni, vísindalegu hægð og óraskandi stílfestu, sem þessu 

umræðuefni er helgað, án undantekníngar. Þeir rifjuðu upp í aðaldráttum 

veðurfar síðastliðins vetrar, fóru rækilega útí veðrabrigði vorsins eð leið, með 

yfirliti yfir skepnuhöld, sauðburð og ull, ræddu loks um sumarveðrið viku 

fyrir viku […] mundu hvernig þessi hafði spáð og hinn hafði spáð, og hvernig 

alt hafði að lokum geingið sinn gáng þráttfyrir spádóma. Hver og einn hafði 

staðið útaf fyrir sig í sínu heimsstríði gagnvart hinum tilhliðrunarlausu veðrum 

loftsins (Halldór Laxness, 2005:65). 

Líkingin við „heimsstríð“ hvers og eins er afar sterk en í raun afar gagnsæ þar sem líf 

bóndans hefur að öllu leyti verið undir veðrinu komið eins og oft hefur verið minnst á og 

um leið líf þeirra sem bjuggu í skjóli hans.  

                                                 
55 Sjá nánar um tímaritið Veðrið í kafla 3.5.5. 
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Svipað heimsstríð kemur fram í bók Gunnars Gunnarssonar, Aðventa (1939) en þar 

segir frá vinnumanninum Benedikt sem ásamt forystusauði sínum og hundi fer á 

aðventunni ár hvert upp á afrétt í leit að eftirlegukindum sem ekki höfðu heimst haustið 

áður. Benedikt tekst á við náttúruöflin sem oft á tíðum sýna mönnunum vald sitt og þessi 

ótti fólksins kemur skýrt fram þegar Benedikt hittir fólk á leið sinni upp í óbyggðir í 

miklu vetrarveðri: 

Æ ofan í æ varð Benedikt að svara spurningum um veðurútlitið. Fólk 

spurði bara, varaðist hnýsni og hrakspár – en hverjum einum er frjálst að 

spyrja. […] Bóndi gáði til veðurs og dró ekki dul á það, leist sannast sagna 

ekki sem best á útlitið. En veðrinu varð maður að taka eins og guð gefur 

það, eða sú var skoðun Benedikts (Gunnar Gunnarsson, 2007:34 og 38). 

Í sögunni kemur þó ennfremur fram hið mikla traust sem myndast hefur í garð 

veðurspáa sem forystusauðir hafa borið á hornum sér og mikið hefur verið skrifað um 

(sjá kafla 5.1.2.1).56  

Ánægður með veðurútlitið er hann engan veginn, satt að segja mátti búast við 

breytingu – og ekki til batnaðar. Benedikt þefaði í átt til mánans: ójú, þar var 

mugga framundan – ef ekki annað verra. Enda Eitill [hrúturinn] með fádæmum 

ólundarlegur. Og sá vissi nú viti sínu (Gunnar Gunnarsson, 2007:48). 

Eina aðra bók er nauðsynlegt að nefna þó svo að í hún sé einskonar uppeldissaga höfundar 

en það er bók Þórbergs Þórðarsonar, Steinarnir tala. Þar lýsir Þórbergur uppeldi sínu í 

Suðursveitinni og dregur þar inn líf fólksins sem hann ólst upp með og ekki hvað síst 

verkkunnáttu og þjóðfræði fólksins. Þar á meðal eru miklar lýsingar á veðurfari. Til dæmis 

segir hann frá hvernig Gerðistindur og Fosstorfutindur spáðu fyrir um veðrið, hvernig hrun úr 

Gerðistindi boðaði rigningu seinna um daginn eða þann næsta en á móti boðaði hrun úr 

Fosstorfutindi að þurrkur væri í vændum (Þórbergur Þórðarson, 1975:45). En lýsingar Þórbergs 

eru einnig fullar af kímni, svo sem þegar hann segir frá kúnni á Breiðabólsstað: 

Á Breiðabólsstað var kýr, sem sagði til veðurs. Ef hún rak upp öskur, þegar 

hún kom út á morgnana, brást ekki úrkoma, þegar leið á daginn eða 

                                                 
56 Nægir þar að nefna bók Ásgeirs Jónssonar frá Gottorp, Forystufé, sem kom út árið 1953 og inniheldur 
mikið magn upplýsinga um gleggni slíkra skepna í tengslum við veður. 
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einhverntíma næstu nótt. Þegði hún, var gott veður fram undan. Það var 

stundum hlustað á Hala, á meðan hún rölti vestur Breiðabólsstaðartúnið á 

morgnana á leið í hagann (Þórbergur Þórðarson, 1975:45). 

Af öllu ofantöldu má sjá að þrátt fyrir að vantað hafi heildarsafn um efnið hefur 

býsna margt verið skrifað og skrafað um veðurþekkingu Íslendinga fyrr á öldum og þar á 

meðal í seinni tíð þegar fólk hefur verið beðið um að gera upp fortíðina og draga fram 

það sem notað var og eða talað var um. Eins og dæmin fyrir ofan sýna gefa skáldsögur og 

aðrar frásagnir okkur glöggva mynd á samfélögum sem nú eru horfin og þekkingu fólks á 

veðurfari sem áður fyrr var útbreidd en er nú að gleymast hægt og örugglega.  

Þegar kom fram á 20. öld urðu miklar breytingar þegar veðurvísindi urðu að 

þekkingu lærðra veðurfræðinga sem stunduðu rannsóknir á veðurfari með allt öðrum 

aðferðum en almenningur hafði stundað öldum saman. Einhvernvegin varð samt að brúa 

bilið á milli alþýðuvísinda og akademískra vísinda. Til þess þurfi alþýðlega vísindamenn. 

3.6.5 Brýr á milli alþýðu og vísinda 

Árið 1920 var Veðurstofa Íslands stofnuð formlega eins og fram kemur í kafla 2.3 og við 

það skref færðust opinberar veðurathuganir Íslendinga frá Dönum í hendur Íslendinga. 

Um leið þurfti að hugsa upp á nýtt samband stofnunarinnar við veðurathugunarfólk sem 

var enn að safna upplýsingunum á hverjum stað fyrir sig en þó ekki hvað síst samband 

vísindanna við þjóðina sjálfa og hvernig hún gæti orðið meðtækileg fyrir hinni nýju 

þekkingu. Þegar horft er yfir sviðið er nokkuð ljóst að nokkur atriði skipta miklu hvað 

varðar þessa samþættingu og má þar nefna störf veðurfræðinganna Jóns Eyþórssonar og 

Páls Bergþórssonar og útgáfu tímaritsins Veðrið. 

3.6.5.1  Jón Eyþórsson 

Jón Eyþórsson fæddist á Þingeyrum í Austur-Húnavatnssýslu árið 1895 og lést árið 1968 

en hann var fyrstu Íslendinga til að læra veðurfræði sérstaklega (Hilmar Garðarsson, 

1999:27 og 48). Þann lærdóm fékk hann annarsvegar í Ósló og hinsvegar í Björgvin þar 

sem fyrir tilstilli Vilhelm Bjerknes höfðu orðið miklar framfarir í veðurvísindum (Hlynur 

Sigtryggsson, 2001:15). Það gerði hann að miklum frumkvöðli á sviði þessara vísinda hér 

á landi enda setti hann mark sitt á þau vísindi til frambúðar, meðal annars með því að 

semja/ þýða ýmis nýyrði á því sviði (Hilmar Garðarsson, 1999:48). 
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Áhugavert er að lesa hugvekju Jóns í Almanaki hins íslenzka þjóðvinafélags fyrir árið 

1929 sem nefnist „Veðurfræði og veðurspár“. Í þessu riti lýsir hann veðurspám og þeim 

hugtökum sem þá eru notuð í veðurrannsóknum en um leið reynir hann að setja það upp 

þannig að sem flestir skilja hvað fram kemur. Á meðal þess sem hann notar eru 

myndlíkingar, sem er gott tæki til þess að færa skilning á einhverjum erfiðum hugtökum 

yfir á eitthvert kunnuglegra svið. Til dæmis notar hann hernaðarlíkingu þegar hann lýsir 

hlutverki veðurspáa í að afhjúpa óveður, þannig að spárnar geti borist til almennings áður 

en óveðrið, „styrjöldin“, brestur á (Jón Eyþórsson, 1928: 65-66). Grein þessi var skrifuð 

á milli heimsstyrjaldanna og því ljóst að flestir lesendurnir hafa vitað hvað þessi 

myndlíking táknaði. 

Jón skrifaði einnig kennslubók í veðurfæði sem nefnist Veðurfræði - ágrip, og kom 

hún út árið 1952. Þar koma fram lýsingar á flestum þeim veðurfræðilegu atriðum sem þá 

þótti gott að kunna góð skil á en áhugavert er að sjá hvernig sum atriði sem reynt er að 

útskýra eru best útskýrð með þeirri þjóðtrú sem búið hefur að baki um aldir. Hann lýsir 

meðal annars „urðarmána“ sem er einskonar ljósfyrirbrigði í ætt við eldingu. Því lætur 

hann þau orð fylgja að: „engin fullnægjandi skýring er á eðli þeirra og háttalagi, en þóttu 

löngum boða ótíðindi“ (Jón Eyþórsson, 1952:67). Þetta lýsir því kannski vel hvernig 

þetta fyrirbæri sem erfitt er að útskýra með vísindunum fær að halda þeim útskýringum 

sem þjóðin hefur skapað í gegnum tíðina,57 kannski til þess að komandi lesendur og 

veðurfræðingar eflist í áhuga sínum til að halda áfram að rannsaka hið óþekkta. Hið sama 

má segja um það efni sem Jón skrifaði og lét birta í tímaritinu Veðrið sem fjallað er um í 

kafla 3.5.5.3. 

Mikilvægt að minnast á útvarpsþætti Jóns sem nefndust Um daginn og veginn og það 

efni var síðar gefið út í samnefndri bók. Í þáttunum sem fluttir voru á árunum 1936-1941, 

1951-1952 og 1966, fjallar Jón um ýmislegt í samfélaginu hverju sinni, veðurfar og 

málfar auk þess sem hann svaraði spurningum hlustenda eftir föngum (Jón Eyþórsson, 

1969:5-6). Jón varð í kjölfarið einn vinsælasti útvarpsmaður þjóðarinnar og var mikið 

hlustað á erindi hans enda má segja að útvarpið hafi þjónað svipuðu hlutverki og 

kvöldvökurnar áður fyrr þar sem fólk sat og hlýddi á frásagnir. Ljóst er að nauðsynlegt 

hefur verið að flytja þjóðinni efni sem allir hefðu áhuga á og þar hafa þessir þættir líklega 

hitt í mark, sérstaklega þar sem hann sem veðurfræðingur talaði oftar en ekki um 

                                                 
57 Urðarmáni kemur fyrir í Eyrbyggju, þar sem Þórir viðleggur segir að slíkt boði manndauða (Eyrbyggja 
saga, 1978 [1953]:145). 
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veðurfar í erindum sínum og notaði hugtök og orðaforða sem fólki kann að hafa þótt 

framandi í fyrstu en sem hefur sennilega smátt og smátt fest í minni þjóðarinnar. Þannig 

má segja að hann hafi haft mikil áhrif á áhuga almennings á viðfangsefnum og hugtökum 

veðurvísindanna.58 Í síðasta þættinum sínum frá 1966, 30 árum eftir að fyrsti þátturinn 

fór í loftið, leit Jón um öxl og sagði frá því hvernig hann notaði hvert tækifæri sem gafst í 

þáttunum Um daginn og veginn til að fjalla stuttlega um veðrið en við honum hafi þá 

tekið Páll Bergþórsson veðurfræðingur sem flutti vikulega þætti um veðurfar (Jón 

Eyþórsson, 1969:231). Af þessu má ráða að veðurfræðilegur bakgrunnur Jóns hafi fengið 

hann til að fjalla um veðurfar í auknum mæli í útvarpsþáttum sínum sem annars áttu að 

vera um allt milli himins og jarðar. Þannig hefur hann stuðlað að því að mynda 

samfélagslegan áhuga almennings á því að veðrið, hið algenga umfjöllunarefni 

þjóðarinnar, væri gert að útvarpsþætti og í raun skemmtun fyrir almenning. Með þessu 

tókst að brúa að einhverju leyti það bil sem oft vill myndast á milli alþýðu og akademíu 

en við brúarsmíðinni tók síðan Páll Bergþórsson. 

3.6.5.2  Páll Bergþórsson 

Páll Bergþórsson er fæddur árið 1923 í Fljótstungu í Hvítársíðu og lærði veðurfræði í 

Svíþjóð og flutti nokkur hundruð erindi í útvarp um veðurfar (Hilmar Garðarsson, 

1999:189). Því má með sanni segja að hann hafi einnig verið tíður gestur 

útvarpshlustenda í mörg ár og deilt með þjóðinni þekkingu sinni á veðurfari. 

Árið 1957 skrifaði Páll bókina Loftin blá en höfundurinn fjallar þar um 

veðurfræðileg málefni en segir þó:  

Þessir þættir eiga ekki að vera veðurfræði. […] Sums staðar er að vísu 

reynt að fræða, fremur þó til þess að vekja áhuga lesandans en að auka 

þekkingu hans að nokkru ráði (Páll Bergþórsson, 1957:5). 

Þannig er það skýrt að lesendahópurinn átti ekki að vera fræðaheimurinn heldur 

áhugafólk um veðurfræðileg málefni sem sennilega hefur mátt uppfæra á alla þjóðina. 

Enda er þessi bók uppfull af greinum sem snerta tengsl veðurs við bókmenntir, ljóðlist, 

auk vísindalegra fyrirbæra á borð við hæðir og lægðir. Þó ber að skoða nánar nokkrar 

                                                 
58 Dæmi um það var fyrirspurn hlustanda frá 1937 um hvernig gengið hefði að komast í samband við Mars 
með kallskeytasendingu. Þar þurfti Jón að útskýra að tilgangurinn hefði ekki verið að komast í samband við 
Marsbúa, heldur að rannsaka endurkast útvarpsbylgna (Jón Eyþórsson, 1969:44-45). Þetta er gott dæmi um 
misskilning almennings á vísindalegum verkefnum sem ekki voru skilgreind nægjanlega vel fyrir 
almenning til að byrja með en Jón gerði tilraun til að útskýra í þáttum sínum. 
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greinar, þar sem sjá má hvernig Páll talar til lesendans með það í huga að hann hugi að 

þeim staðbundnu veðurspám sem fólk kunni víðsvegar um landið. Í kafla sem nefnist 

„Skúraflókar og útsynningsklakkar“ segir Páll t.d. að gott sé fyrir þá sem treysta illa 

spám Veðurstofu Íslands að huga að skýjunum og eðli þeirra. Hann segir þó að hann vilji 

síst draga úr áreiðanleika spádóma veðurfræðinga með þessu en bætir þó við:  

… að æfður maður getur oft skapað sér gleggri hugmynd um veður og 

veðurhorfur næstu klukkustundir í sínu héraði en mögulegt er fyrir 

veðurfræðing suður á Reykjavíkurflugvelli.[…] Það er því fyllsta ástæða til 

að hvetja menn að týna ekki niður þeirri gömlu íþrótt að gá til veðurs (Páll 

Bergþórsson, 1957:53). 

Þessi orð eru áhugaverð fyrir þær sakir að staðbundnar veðurspár þykja oftar en ekki 

áreiðanlegar til skamms tíma og þannig sé reynsla þess sem hefur landslagið fyrir 

augunum frá degi til dags verðmæt fyrir þann sem vill geta staðfest veðurspár frá 

vísindamönnunum eða neitað þeim. Hér er því um mikilvæga brú á milli akademíunnar 

og vísindanna að ræða, að sameiginlegt traust sé vænlegast til árangurs. 

Annað dæmi úr bók Páls Bergþórssonar er af öðrum toga og snýr að dagatrú og 

áreiðanleika hennar. Eðlilega dregur Páll nokkuð úr áreiðanleika þess konar þekkingar 

þegar hann segir að „Ekki virðist nokkur skynsamleg ástæða til að taka fremur mark á 

þessum dögum en öðrum“ (Páll Bergþórsson, 1957:72). Athyglisvert er samt að 

staðhæfingin sýnir að slík trú var ennþá til staðar meðal hlustenda. Hér kemur hin 

vísindalega afstaða berlega fram þar sem sumt í fórum þjóðarinnar er talið áreiðanlegt en 

annað ekki en samt notar hann orðið „virðist“ heldur en beinlínis að neita trú 

landsmanna. 

3.6.5.3  Tímaritið Veðrið 

Á árunum 1956-1978 kom út tímaritið Veðrið: tímarit handa alþýðu en þar birtust eins 

og áður hefur verið nefnt greinar um þessa vísindagrein með það í huga að almenningur 

gæti haft gaman af, auk þess sem fólk gat sent inn fyrirspurnir og greinar sem oft voru 

birtar. Hér má aftur segja að veðurfræðingar hafi reynt að komast í sambandi við 

landsmenn sem áttu sína trú, fræða þá um hin nýju vísindi en bera um leið virðingu fyrir 

þekkingu þeirra. Þetta tímarit birtist tvisvar á ári á rúmlega 20 ára tímabili en í ritnefnd 
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voru menn á borð við Jón Eyþórsson sem þar sat frá stofnun til ársins 1966 og Páll 

Bergþórsson sat þar frá 1958 til 1978.59 

Eins og útvarpsþættirnir endurspeglar umfjöllunarefnið í þessu tímariti að miklu leyti 

áhuga almennings varðandi veðurfar á þessum tíma og um leið hvernig veðurfræðingar 

vildi uppfylla vonir lesenda sinna með efnistökum sínum. Þannig er hægt að sjá greinar 

sem fjalla um sérstök og minnisstæð veður, til dæmis „Mannskaðaveður á Halamiðum“ 

eftir Borgþór H. Jónsson frá 1958; „Á Kili 1780“ eftir Pál Bergþórsson frá 1957 um það 

þegar Reynisstaðabræður urðu úti á Kili; og „Bátsendaveðrið“ eftir Harald Jónsson frá 

1973 um hið mikla veður árið 1799 þegar mikið flóð varð á Bátsendum á Reykjanesi. 

Athyglisvert er að slíkar greinar lýsa vel því frásagnarformi sem sjá má meðal annars í 

áðurnefndum annálum og dagbókum þar sem menn voru að varðveita þekkingu í 

tengslum við minnisstæð veður, auk þess sem slík vitneskja er eitthvað sem menn hafa 

eflaust viljað draga lærdóm af. Hér taka veðurfræðingar í rauninni þátt í slíkri hefð.  

Í Veðrinu eru auk þess ýmsar tilraunir gerðar til þess að útskýra alþýðlegar veðurspár 

með einum eða öðrum hætti. Áður hefur verið talað um grein Jónasar Jakobssonar frá 

1971 „Gamlar veðurspár“ þar sem hann tekur saman efni úr ýmsum heimildum á borð 

við Íslenska þjóðhætti Jónasar frá Hrafnagili og Austantórur Jóns Pálssonar en að auki 

má finna greinar á borð við „Ert þú veðurnæmur?“ eftir Björn L. Jónsson frá 1959 sem 

fjallar um áhrif veðurs á líkamlega og andlega líðan fólks og „Tunglið og veðrið“ eftir 

Pál Bergþórsson frá 1966 þar sem samband á milli tunglkomu og veðurfars er skoðað. 

Allar þessar greinar vinna að því takmarki að útskýra fyrir lesendum hvað hæft sé í hinni 

gömlu þekkingu og hvað ekki og í sumum tilvikum er vísað í vísindalegar rannsóknir til 

stuðnings (Páll Bergþórsson, 1966:23).  

Þannig má segja að margar af þeim greinum sem birtust í tímaritinu Veðrinu hafi 

beinst að því að vinna traust almennings með því fjalla um hjartans mál hans á 

mannamáli en ekki eftir hinum vísindalegu formúlum sem bjuggu að baki hinni nýju 

þekkingu. Á þessum tíma má því segja að hin vísindalega nálgun veðurfræðinnar haldi 

inn á heimavöll alþýðuþekkingar og þjóðfræði sem lifað hafði og mótast af þjóðinni um 

aldir og var þar af leiðandi samofin þjóðarsálinni. Kannski má segja að þetta sé séríslensk 

aðferð sem endurspeglar hve rótgróin þjóðtrú um veður var hér á landi, meira að segja 

um 1970, þrátt fyrir tilraunir fræðimanna og vísindamanna fyrr á öldum. Eins og nýleg 

                                                 
59 Aðra ritnefndarfulltrúa má nefna: Ara Guðmundsson, Jónas Jakobsson, Flosa H. Sigurðsson, Hlyn 
Sigtryggsson, Markús Á. Einarsson, Öddu Báru Sigfúsdóttur, Guðmund Hafsteinsson, Hafliða Helgi 
Jónsson, Trausta Jónsson og Þór Jakobsson. 
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könnun um þjóðtrú Íslendinga sýnir breytist þjóðtrú mjög hægt þrátt fyrir örar 

samfélagsbreytingar (sjá Gunnell, 2007:811). Það hefur því ekki verið öfundsvert 

hlutskipti sem beið frumkvöðla veðurvísindanna hér á landi að kynna fyrir þjóðinni hina 

nýju þekkingu snemma á öldinni sem leið og ekki hvað síst að vinna traust hennar (sem 

segja má að hafi verið eins yfirnáttúruleg fyrir almenning og hinar aðferðirnar höfðu 

verið). En með því að tala til þjóðarinnar í gegnum útvarp og tímarit, sýna henni virðingu 

og leyfa henni að fylgjast með þróun vísindanna og sjá að hinar vísindalegar aðferðir 

höfðu (oftast) rétt fyrir sér, hafa veðurvísindin orðið að mikilvægum þætti í hversdagslífi 

og öryggi þjóðarinnar. Um það verður ekki deilt. Ljóst er þó að menn kunnu enn gömlu 

vísindin fyrir þremur áratugum þegar Veðrið kom enn út. Þó ber að athuga hvort og þá 

hvernig hin gamla þekking lifir enn á 21. öldinni. Eru enn til einstaklingar sem spá fyrir 

um veður með gömlum reglum? Eiga slíkar spár enn eitthvert erindi í samfélag nútíma 

veðurvísinda? Um það verður rætt í næsta kafla. 
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4 Alþýðlegar veðurspár og veðurþekking í 
upphafi 21. aldar 

4.1 Inngangur 

Við undirbúning þessarar rannsóknar var ákveðið að kanna stöðu veðurþekkingar 

Íslendinga í samtímanum. Í námskeiðinu „Eigindlegar rannsóknaraðferðir I“ sem 

höfundur sat árið 2008 voru tekin nokkur viðtöl við fólk sem kunni að spá fyrir um veður 

og þekkti þetta viðfangsefni með einum eða öðrum hætti. Sú vinna kom af stað auknum 

áhuga á að safna efni úr samtímanum og árið 2009 fékkst styrkur úr Rannsóknarsjóði 

Háskóla Íslands og Þjóðminjasafni Íslands til frekari heimildaöflunar á þessu sviði. Í 

þessum kafla verður þessari vinnu lýst og um leið sagt frá því efni sem barst og 

endurspeglar nú hvað best stöðu þessarar þekkingar á 21. öld. 

4.2 Umsókn um styrk úr Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands 

Rannsókn af þessu tagi hefur aldrei áður verið gerð þar sem vitneskja bænda og 

sjómanna á veðurþekkingu er könnuð bæði með útsendum spurningalista og viðtölum og 

raunar hefur lítið verið gert af slíku á hinum Norðurlöndunum og á Bretlandseyjum. Því 

var það mikilvæg viðbót við heildarmynd þessarar ritgerðar að kanna stöðu þekkingar af 

þessu tagi í nútímanum, bæði til að sjá hvaða efni lifir og hvað ekki og til að skilja hvaða 

efni nútíminn vill varðveita þrátt fyrir auknar tækniframfarir í veðurvísindum. 

Í upphafi var ljóst að áhugi var fyrir hendi frá Þjóðminjasafni Íslands að taka þátt í 

þessari rannsókn vegna þess að þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands hafði árið 1975 sent 

út spurningaskrá númer 32, Veður og veðurspár, þar sem flestir hinna 115 svarenda voru 

fæddir í kringum aldamótin 1900.60 Í ljósi þess að 35 ár eru síðan sú rannsókn var gerð 

þótti áhugavert að framkvæma sambærilega könnum um þetta efni aftur og fá þar með 

nýtt heimildafólk og sjá hvernig þessi þekking hefur lifað fram til dagsins í dag. Eins og 

áður segir styrkti Rannsóknarsjóður Háskóla Íslands rannsóknina um 900 þúsund krónur 

fyrir launum og ferðakostnaði rannsakanda, auk þess sem Þjóðminjasafn Íslands lagði 

fram mótframlag í formi aðstöðu og efniskostnaðar. 

                                                 
60 Spurningaskrána er hægt að skoða á vef Þjóðminjasafns Íslands: http://www.natmus.is/minjar-og-
rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/spurningalistar/nr/232 (skoðað 21. ágúst 2010). Einnig er hægt að 
skoða hana sem Viðauki 3. 
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4.3 Framkvæmd rannsóknar 

Í rannsókn höfundar á sama viðfangsefni sem unnið var á BA-stigi árið 2006 (Ský á 

himni og skafl í fjalli: Samanburður á veðurþjóðtrú úr Skagafirði og frá Breiðafirði) var 

fyrst og fremst unnið með heimildir sem þegar höfðu verið ritaðar um það. Sú vinna fólst 

í því að safna saman rituðum heimildum og greina innihald þeirra, en ekkert tóm gafst 

þar til að safna munnlegum heimildum (sjá kafla 1.1). Í þessari MA-rannsókn var haldið 

áfram að greina ritaðar heimildir en nú var sendur út spurningalisti, tekin viðtöl og 

framkvæmdar þátttökuathuganir til að færa verkefninu meiri breidd og setja það í 

samhengi við samtímann. 

Rannsókninni var skipt í tvennt (auk þess að safna eldri heimildum í Þjóðarbókhlöðu, 

Þjóðminjasafni og Árnastofnun): Annarsvegar var farin sú leið að semja spurningaskrá 

og senda hana til ýmissa einstaklinga og stofnana með markvissum hætti til að hitta á 

eldra fólk og/ eða áhugafólk um veður og veðurþekkingu og hinsvegar var ákveðið að 

fylgja spurningaskránni eftir með því að taka viðtöl við hóp einstaklinga. 

4.3.1 Spurningaskrá 

Í ársbyrjun var lögð drög að spurningaskrá númer 110: Alþýðlegar veðurspár og 

veðurþekking Íslendinga61 og var það gert í samstarfi við Ágúst Ólaf Georgsson fagstjóra 

þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands. Þær rannsóknarspurningar sem hafðar voru til 

hliðsjónar við gerð spurningalistans voru eftirfarandi: Hvernig spáði fólk fyrir um veður 

og tíðarfar áður fyrr, áður en veðurfræði varð að þeirri vísindagrein sem þau eru í dag? 

Eru einhver einkenni í veðurspánum sem eru staðbundin, bæði hvað varðar umhverfi og 

menningu? Við öflun munnlegra heimilda sumarið 2009 var síðan einni spurningu bætt 

við: Hvernig er slíkum spám háttað í dag? Spurningarnar voru mestmegnis opnar og um 

200 útprentaðar spurningaskrár voru sendar í pósti og 1200 í gegnum tölvupóst. Svör 

bárust frá 36 einstaklingum. 

Við val á heimildafólki var fyrst haft samband við hópa sem tengjast efninu með 

óyggjandi hætti, það er að segja bændur og sjómenn. Bæði var haft samband við 

sambönd og hópa innan sjávarútvegsgeirans og sömuleiðis var spurningaskráin send 

rafrænt á póstlista bænda hjá Bændasamtökunum sem telur um 1200 netföng (um 900 

þeirra reyndust vera virk). Einnig var haft samband við safnafólk víða um land og það 

beðið um að benda á mögulega heimildamenn á sínu svæði. Að auki var haft samband 

                                                 
61 Sjá má skrána undir Viðauki 2 en að auki á heimasíðu Þjóðminjasafns Íslands: 
http://www.natmus.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/spurningalistar/nr/2655. 
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við aðra hópa sem stunda útivist með einum eða öðrum hætti, svo sem landverði, 

skotveiðifólk og ferðafélög. Undirtektirnar þaðan voru misgóðar og strönduðu yfirleitt í 

tölvusamskiptum og sumarfríum. Samhliða því að spurningaskráin var send út fékk hún 

kynningu í Bændablaðinu, hjá Ríkisútvarpinu og í gegnum fyrirlestra höfundar. Allt þetta 

vakti athygli áhugasamra og varð til þess að ég fékk ábendingar um annað heimildafólk í 

kjölfarið þrátt fyrir lága þátttöku við svörun spurningalistans (sjá nánar um vandamál 

varðandi rannsóknina í kafla 4.2.3). 

Eins og áður hefur komið fram var það einkum fólk um og yfir miðjan aldur sem 

sýndi því áhuga að taka þátt í þessari rannsókn. Í ljósi þess var vorið 2009 einnig ákveðið 

að hafa samband við umsjónarfólk félagsstarfs eldri borgara víðs vegar um landið þar 

sem starfrækt er tómstundastarf fyrir þá sem bæði búa á hjúkrunarheimilum og í eigin 

húsnæði. Slík starfsemi er um allt land og mikilvægur þáttur í félagslífi eldri borgara. 

Með því að hafa samband við þetta fólk vaknaði áhugi ýmissa aðila sem bæði svöruðu 

spurningaskránni og veittu viðtal.62 

4.3.2 Viðtöl og þátttökuathuganir 

Þegar svör við spurningaskránni fóru að berast snemmsumars 2009 fengust nöfn þeirra 

sem hægt væri að ræða betur við um viðfangsefnið. Greinilegt var að sumir áttu beinlínis 

erfitt með að skrifa og því hentaði þeim betur að ræða um efnið. Því gagnaðist 

viðtalsformið vel við að fanga þekkinguna með því að ferðast heim til viðmælenda og líta 

augum það umhverfi sem þeir þekktu og fjölluðu um. Ljóst var í upphafi að eigindlegum 

rannsóknaraðferðum (Qualitative research methods) yrði beitt þar sem þekking fárra 

einstaklinga en um leið fróðra um rannsóknarefnið yrði varðveitt (Taylor og Bogdan, 

1998:7). Með því að taka einstaklingsviðtal er hægt að leita eftir dýpri svörum við 

spurningum sem áður höfðu verið teknar fyrir í spurningaskránni. 

Alls voru tekin 13 viðtöl sumarið 2009 en áður (í tengslum við námskeiðið 

„Eigindlegar rannsóknaraðferðir I“) höfðu verið tekin 4 viðtöl og framkvæmd ein 

þátttökuathugun þar sem veðurklúbburinn á Dvalarheimilinu Lundi á Hellu var sóttur 

heim. Því eru viðtöl og þátttökuathuganir orðnar 18 talsins: 17 einstaklingsviðtöl þar sem 

karlar eru í miklum meirihluta eða 14 á móti 3 konum og 1 þátttökuathugun þar sem bæði 

karlar og konur tóku þátt (tafla 6). 

                                                 
62 Þess ber að geta að í kjölfarið hafa komið upp hugmyndir hjá þjóðfræðingum um tengslanet á milli aðila 
slíks félagsstarfs og fræðafólks þar sem um er að ræða kjörið tækifæri til gagnvirks samstarfs fræðafólks, 
þjóðfræðinga, sagnfræðinga o.fl., og eldri borgara.  
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Tafla 6. Yfirlit yfir viðmælendur 2008-2009. 

Nr. Viðtals: Kyn: Sýsla: Fæðingarár: 

1 kk Gullbr. 1936 

2 kk Gullbr. 1923 

3 kk S-Þing. 1927 

4 kk Rang. 1933 

5 kk Skag. 1931 

6 kk N-Múl. 1929 

7 kk Borg./Strand. 1924 

8 kk Borg. 1939 

9 kvk A-Hún. 1933 

10 kk A-Hún. 1932 

11 kk A-Hún. 1935 

12 kvk Eyjafj. 1936 

13 kk Eyjafj. 1945 

14 kk Snæf. 1938 

15 kk Snæf. 1928 

16 kvk Strand./S-Þing. 1935 

17 kk Strand. 1932 
 

Upptökurnar eru geymdar bæði á stafrænu formi og uppskrifaðar og verða þær 

varðveittar hjá Þjóðminjasafni Íslands. 

Viðtölin voru tekin með því markmiði að huga meðal annars að tungumálinu sem 

fram kemur, svo sem með því að skoða ólík heiti yfir sama hlutinn (Kvale og Brinkmann, 

2009:219-220). Þannig var hægt að greina þann veruleika sem hver og einn myndar með 

því að lesa í sitt nánasta umhverfi og hvernig þekkingin er dreifð yfir landið. Þar sem 

tveir viðmælendurnir voru veðurfræðingar var einnig áhugavert að skoða hvaða viðhorf 

þeir báru til efnisins í samanburði við viðhorf annars veðurfólks (sjá kafla 2.3.1). Einnig 

var orðræða einstaklinga skoðuð í viðtölunum, til dæmis hvernig tiltekin veðurspá getur 

verið talin nánast örugg spáaðferð eða fjarstæðukennd, allt eftir því hver segir frá (Kvale 

og Brinkmann, 2009:219-220). 

Eins áður hefur komið fram var ein þátttökuathugun framkvæmd þar sem 

veðurklúbbur Dvalarheimilisins Lundar á Hellu var heimsóttur.63 Á landinu hafa í 

gegnum tíðina verið starfræktir veðurklúbbar þar sem fólk kemur saman og ræðir saman 

um veðrið og gefur oftar en ekki út veðurspá. Þekktastur er sennilega veðurklúbburinn á 
                                                 
63 Sjá heimasíðu klúbbsins: http://www.rangarthingytra.is/menning-og-mannlif/vedurklubburinn, síðast 
skoðað 21. ágúst 2010. 
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Dalvík.64 Þessi heimsókn á Hellu tókst mjög vel og þannig gafst tækifæri til að sjá 

hvernig spárnar þeirra eru notaðar og hvernig þetta áhugamál heldur fólki saman. Með 

því að hitta fyrir fólk sem oft á tíðum leggur töluvert á sig til að hittast og spá í veðrið í 

góðra vina hópi er hægt að sjá hvernig veðurspár hafa verið notaðar fyrr á öldum og enn í 

dag og hvernig ólíkir einstaklingar bera með sér ólíkar spár (sumir nota almanaksdaga, 

aðrir drauma, enn aðrir hegðun dýra). Þetta sýnir vel hina miklu fjölbreytni í veðurspám 

Íslendinga (sjá sérstaklega í kafla 5.1.2). 

4.3.3 Vandamál við rannsóknina 

Við þeim spurningaskrám sem sendar voru út til valinna aðila, bæði fólks sem hafði lýst 

yfir áhuga á að taka þátt í þessari söfnun og þeirra sem bent hafði verið á að væru vel að 

sér um efnið, fengust eins og áður segir 36 svör. Dreifingu þeirra á milli sýslna má sjá á 

eftirfarandi töflu: 

Tafla 7. Svör úr rannsókninni 2008-2009 eftir sýslum. 

Sýsla: Svör: 

Árness. 2 

Borgarfjarðars. 2 

Eyjafjarðars. 4 

Rangárvallas. 2 

Skagafjarðars. 2 

S-Múlas. 2 

N-Múlas. 1 

Snæfellss. 4 

S-Þingeyjars. 4 

N-Þingeyjars. 0 

Mýrars. 0 

N-Ísafjarðars. 1 

V-Ísafjarðars. 1 

A-Húnavatnss. 4 

V-Húnavatnss. 0 

Strandas. 4 

A-Barðastrandars. 1 

                                                 
64 Sá klúbbur á sér ekki heimasíðu, en hefur oftar en ekki verið til umfjöllunar í fjölmiðlum eftir fundi sína 
þar sem gefin er út veðurspá, eins og sést á frétt sem birtist á vef Ríkisútvarpsins í apríl 2010: 
http://www.ruv.is/frett/vedurklubburinn-spair-vondu-vedri skoðað 21 ágúst 2010. Ekki er vitað um fleiri 
klúbba af þessu tagi sem starfræktir eru nú en klúbburinn á Dalvík hefur verið starfræktur í yfir 10 ár. Sá 
sem starfræktur er á Hellu var stofnaður árið 2007. 
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V-Barðastrandars. 0 

A-Skaftafellss. 0 

V-Skaftafellss. 3 

Dalas. 1 

Kjósas. 0 

Gullbringus. 1 

Vestmannaeyjar 1 

36* 

 

Þessi fjöldi var auðvitað nokkuð undir þeim væntingum sem gerðar voru í byrjun 

rannsóknar. Þó skal tekið fram að enn er von á að svör muni berast og við þeim er tekið á 

Þjóðminjasafni Íslands. Reynt hefur verið að hvetja þá sem enn eru með spurningaskrána 

í höndunum að halda áfram að svara henni og skila henni inn og auk þess hefur 

hvatningar-tölvupóstur verið sendur á þau netföng sem fengu spurningaskrána senda til 

sín rafrænt. Svör hafa borist bæði í gegnum tölvupóst og í hefðbundnum pósti en 

vissulega ekki nóg og er greinilegt að einhverskonar „hvata“ skortir til að auðvelda fólki 

að taka þátt. 

Hvað getum við lært af þessu? Hægt er að benda á nokkur vandamál í sambandi við 

form spurningalistans. Þau komu sum hver frá þátttakendum og önnur komu í ljós þegar 

farið var af stað í rannsóknina. Þar má nefna þær kvartanir sem bárust jafnt frá 

umsjónarfólki nokkurra félagsmiðstöðva eldri borgara og frá öðrum þátttakendum, sem 

sneru að því að spurningaskráin væri of löng. Skráin (sjá viðhengi 2) er 6 blaðsíður að 

lengd með 7 undirköflum með alls um 60 spurningum sem þykja spanna það svið sem 

þessi þekking bíður upp á en eins og áður hefur komið fram er hún samin í anda hefða 

sem hafa skapast á þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins. Þess ber að geta að vandamál af 

þessu tagi eru ekki ný af nálinni65 og er nokkuð sem líta þarf á mjög alvarlega og draga 

lærdóm af, svo sem með því að fækka spurningunum og leyfa fólki að rifja upp svör við 

mun opnari og færri spurningum en gerðar voru í þessari rannsókn. 

Annað atriði sem vert er að taka fram er sú staðreynd að spurningarnar í skránni voru 

ekki númeraðar (sjá viðhengi 2). Ýmsir aðilar fundu að því og fyrir kom að fólk skrifaði 

sjálft inn númer í skrána til þess að unnt væri að þekkja hvaða svör ættu við hvaða 

spurningu fyrir sig. Þetta atriði var til umfjöllunar þegar spurningaskráin var í smíðum en 
                                                 
65 Þar ber að nefna rannsókn á þjóðtrú Íslendinga, bæði skýrsluna Könnun á íslenskri þjóðtrú og 
trúarviðhorfum eftir þær Ásdísi Aðalbjörgu Arnalds, Rögnu Benediktu Garðarsdóttur og Unni Diljá 
Teitsdóttur (2008) sem fjallað er um í grein Terry Gunnell, „Það er til fleira á himni og jörðu, Hóras… 
Kannanir á íslenskri þjóðtrú og trúarviðhorfum 2006-2007“ (2007). 
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það varð ofan á að hafa spurningarnar númerslausar. Hugsanlega hefði verið hægt að 

einfalda spurningaskrána með því að númera spurningarnar og auðvelda fólki þannig að 

taka þátt auk þess að hafa spurninga sem bjóða upp á nokkur fyrirfram gefin svör hér og 

þar. Þó ber að taka fram að í kynningu spurningaskrárinnar var ávallt talað um að fólk 

skyldi svara þeim spurningum sem það teldi sig hafa þekkingu á og sleppa öðrum. 

Hin munnlega heimildasöfnun (sumarið 2009) gekk þó vel og hlaut góðar undirtektir 

hjá viðmælendum. Þó bar á því að fólki fannst rannsóknin vera um 20 árum of seint á 

ferðinni og margir sögðu frá fólki sem þá var látið fyrir nokkrum árum sem lifði og 

hrærðist í þessari gömlu þekkingu. Þessi staðreynd er í raun nokkuð sem búast mátti við í 

upphafi rannsóknar og kom því ekki á óvart þegar á vettvang var komið. Annað 

vandamál sem fylgir slíkri vettvangsrannsókn var samhæfing viðmælanda og spyrils við 

að finna stund og stað til viðtals. Þar sem spyrill er búsettur á höfuðborgarsvæðinu og 

flestir viðmælendur víða um land, reyndist besta lausnin að reyna að hitta sem flesta í 

nokkurra daga ferð á tiltekið svæði. Það hafði þó þær afleiðingar að dreifing viðmælenda 

varð ekki eins jöfn eftir sýslum og vonast var til í upphafi, auk þess sem sumarfrí og 

ferðalög heimildafólks höfðu sitt að segja. 

Að baki rannsókninni bjó þó mikil vinna og undirbúningur sem öll sneri að því að þróa 

hana en sú þróunarvinna fór jafnt fram áður en farið var á vettvang, á vettvangi, og eftir að 

gagnaöflun lauk. Þrátt fyrir fremur dræm svör við þessari rannsókn er ekki hægt að horfa 

fram hjá því að hér urðu til nýjar heimildir sem endurspegla stöðu þessarar þekkingar í 

samtímanum. Og ekki skal gert lítið úr þeim hópi fólks sem þó gaf sér tíma til að svara 

spurningunum og notaði frítíma sinn til að taka þátt. Kannski liggur vandamálið einmitt í 

orðinu frítími. Hann er ef til vill af skornari skammti nú en fyrir nokkrum áratugum. Fólk er 

vant því að svara könnunum með einu „klikki“ með músinni en getur ekki tekið nokkur 

kvöld frá til að sitja og svara mörgum blaðsíðum með blað og blýant í hönd. 

Þó er ljóst að þessi rannsókn hefur bæði rekist á vandamál sem vert er að vinna að 

því að leysa í framtíðinni en ekki hvað síst hefur hún veitt mikilvægar upplýsingar um 

veðurspár sem enn lifa á meðal Íslendinga snemma á 21. öld. 

4.4 Vitnisburður heimilda frá öndverðri 21. öld 

Þegar þau gögn sem bárust á árunum 2008-2009 eru skoðuð kemur í ljós að hægt er að 

draga ýmsar ályktanir bæði af innihaldi þeirra og umfangi. Síðar í þessari ritgerð verður 

fjallað um flokka og tegundir veðurspáa þar sem efni úr þessum viðtölum er samþætt 
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öðrum heimildum (sjá kafla 5.2.2). Þó er hægt að segja að þessi rannsókn hafi sannað að 

enn eru til spár sem eiga ekki upp á pallborðið hjá vísindafólki nútímans (sjá kafli 2.3.1). 

Ástæðan fyrir því er kannski sú að hinar óvísindalegu aðferðir byggja á reynslu 

kynslóðanna sem á sér rætur aftur fyrir þann tíma sem nútíma veðurspár fóru að ryðja sér 

til rúms en um leið byggja þær á samskonar vísindum og nútíminn hefur tamið sér. 

Hér að framan hefur verið lýst framkvæmd og árangri rannsóknar á alþýðlegum 

veðurspám á 21. öld. Alþýðlegar veðurspár á okkar tímum eru enn afar fjölbreytilegar og 

spanna vítt svið, allt frá frásögnum af draumum til lýsinga á staðbundnum veðurmerkjum 

í umhverfinu sem flest ef ekki allt heimildafólk gat minnst á og gefið dæmi um bæði í 

viðtölum og svörum við spurningaskránni. Það er því ljóst að það efni sem barst á 

árunum 2008 til 2009 hefur aukið við það safn þekkingar um alþýðlegar veðurspár sem 

finna má í heimildum og fjallað verður um í næsta kafla. 
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5 Heimsmynd – séð að neðan 

5.1 Inngangur 

Í rauninni er það einstaklingurinn sem metur veðrið á hverjum degi, hvort sem það er í hinu 

daglega amstri hversdagsins þar sem ákvarðanir um klæðaburð eru teknar eða í tengslum við 

atvinnu hvers og eins, ferðalög o.s.frv. Opinberar veðurspár eru í boði fyrir almenning þar 

sem rannsóknarstofnanir í veðurfræði miðla gögnum og rannsóknum sínum til almennings 

sem getur nálgast slíkar upplýsingar í hinum ýmsu miðlum nútímans. Aftur á móti lifðu 

alþýðlegar veðurspár á meðal almennings um aldir, þróuðust og þroskuðust með fólkinu sem 

bjó og starfaði í landi þar sem náttúran gaf og tók. Þrátt fyrir að nútíma veðurvísindi hafi 

leyst af hólmi hina gömlu veðurþekkingu eru alþýðlegar veðurspár enn lifandi meðal 

almennings. Í þessum kafla verður leitast við að skoða veðurþekkingu jafnt í eldri heimildum 

sem nýjum og reynt að leita svara við því hvernig slík þekking tengist hversdagsleikanum, 

hvaða þættir það eru sem einstaklingur þarf að búa yfir til að geta gáð til veðurs og hvernig 

slíkar spár tengjast umhverfi og sjóndeildarhring hvers og eins. Þannig er ekki bara leitast við 

að skoða það sem er „eftir“, heldur frekar hefðina sem var og virðist vera enn að einhverju 

leyti lifandi í dag. Því verður skoðað eldra efni sem meðal annars er lýst í 3. kafla ásamt því 

sem barst árin 2008-2009. 

5.2 Hverjir spáðu og hvernig? 

Í upphafi er rétt að horfa til þess hvernig þekking af þessu tagi er stunduð af ólíkum 

einstaklingum og að hve miklu leyti það er kynbundið. Að auki verður fjallað um þann 

mikla fjölda flokka þjóðfræðiefnis sem tengjast veðurspám og þá miklu breidd sem slíkt 

efni spannar. 

5.2.1 Veðurspár karla og kvenna 

Áður fyrr stunduðu karlar og konur ólíka vinnu og höfðu mismunandi hlutverkum að 

gegna sem voru skilgreind af samfélaginu. Í aðalatriðum má segja að karlar hafi sinnt 

útivinnu og almennri vinnu utan heimilisins, sótt sjóinn, stundað heyskap, smalað afrétt 

og ferðast eftir aðföngum til heimilisins. Á móti unnu konur þau störf sem tengdust 

heimilinu, eldamennsku, sinntu skepnum sem hafðar voru inni, við heimilið eða í kvíum, 

uppeldi barna og margt fleira. Það er því ljóst að karlar stunduðu að jafnaði öðruvísi 
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vinnu en konur; þeir þurftu að sækja lengra frá heimilinu. Því hljóta kynin að hafa haft 

ólíkt fyrir augunum í sínu hversdagslega lífi og veður hefur haft mismunandi áhrif á 

dagsverk þeirra.66 

Í bókum og greinum þar sem saman eru teknar heimildir um veðurspár á Íslandi er 

erfitt að greina mun eftir kynjum, sérstaklega þar sem það eru iðulega karlar sem hafa 

tekið slíkt efni saman og styðjast annað hvort við sína eigin reynslu eða annarra karla.67 

Væru þessar heimildir teknar bókstaflega mætti ætla að konur hefðu ekki hugsað um 

veður né gáð til veðurs í neinum mæli. En reyndin er önnur.68 Til að fá raunsærri mynd af 

þessum mun er réttast að skoða heimildir frá fyrstu hendi þar sem konur tjá sig um 

veðurþekkingu sína og veðurspár. Í svörum þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands frá 

1975 um veðurspár eru 28 konur af 102 alls sem svöruðu og af þeim 17 viðtölum sem 

tekin voru um sama efni sumarið 2009 voru 3 konur til svars.69 

Þegar efni kvenna frá 1975 er skoðað koma í ljós spár sem eru fremur almennar og í 

raun afar svipaðar og karlar segja frá. Það er kannski ekki nema von þar sem fólk rifjar 

upp efni við almennum spurningum en ekki við sjálfstæðri upprifjun. Að auki ber að hafa 

það í huga að spurningarnar eru æði karllægar, samanber fyrsta spurningin: „Var almennt 

talað um veðurglögga menn?“ (Skrá 32. Veður og veðurspár, 1975:1). Aðrar spurningar 

eru settar fram með svipuðum hætti. Þrátt fyrir þetta er áhugavert að rýna í svör þeirra 

kvenna sem svöruðu spurningaskránni því þar er hægt að sjá þekkingu sem líklega hefur 

lifað á meðal kvenna til að mynda efni sem kemur úr eldhúsinu.70 Þegar hellt var upp á 

kaffi var athugað hvort von væri á sólskini eða rigningu með því að skoða geislabrotin í 

korgnum (ÞÞ 3870, Eyj.; ÞÞ 3916, A-Hún.; Ólína Jónasdóttir, 1981:32). Annað atriði 

                                                 
66 Nákvæmari lýsingar á slíkri verkaskiptingu og lífi einstaklingar eru að finna m.a. í bók Jónasar 
Jónassonar frá Hrafnagili, Íslenzkir þjóðhættir. 
67 Sem dæmi má nefna grein Gísla Vagnssonar, „Veðurspár“ (1969-1970), en þar er í raun skiptingin 
þannig að annað hvort kemur efnið frá „bóndanum“ og „sjómanninum“, eða „fólkinu“. Þar er enginn 
millivegur þó svo að  
konur falli líklega undir flokkinn „fólk“. Í bókinni Austantórur (1945) eftir Jón Pálsson, er langur og 
ítarlegur kafli um veðurspár en þar hefur Jón tekið saman efni sem hann upplifði sjálfur en að auki hefur 
hann eftir frásögnum „manna“ sem hann kynntist í gegnum sjóferðir. Þó kemur hann inn á þætti sem sneru 
m.a. að eldhúsinu og breytingum á skyri í skyrsárum á undan rigningum en nefnir hvergi kvenfólk sem 
kann að hafa vakið athygli fólks á þeim breytingum (bls. 137). 
68 Hér er rétt að benda á kafla 3.2.2.1 þar sem segir m.a. frá veðurglöggum konum í íslenskum 
fornbókmenntum sem sannar að konur hafi haft nokkuð með veður að gera áður fyrr og í einhverjum 
tilfellum haft forskot á karla hvað það varðar. 
69 Heimildarkonur þjóðháttasafns við spurningaskrá númer 32 frá 1975 bera eftirfarandi auðkennisnúmer: 
ÞÞ 7606 (Kjós.), 3834 (Dal.), 3856 (Dal.), 3821 (V-Barð.), 3828 (V-Barð.), 7682 (V-Ís.), 3877 (V-Ís.), 
3920 (Strand.), 3916 (A-Hún.), 4142 (A-Hún.), 3833 (Skag.), 3870 (Eyj.), 3999 (Eyj.), 3852 (N-Þing.), 
3919 (N-Múl.), 4138 (N-Múl.), 5302 (S-Múl.), 7383 (S-Múl.), 5452 (S-Múl.), 3865 (A-Skaft.), 3873 (A-
Skaft.), 3907 (A-Skaft.), 3837 (Rang.), 3811 (Rang.), 3830 (Árn.), 3826 (Árn.) og 3896 (Árn). 
70 Sjá ennfremur kafla 5.1.2.2 þar sem fjallað er um efni sem tengist heimilinu. 
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sem kemur fram í svörum þjóðháttasafns og kemur frá konum er svonefnd 

góðviðrismóða eða eins og sagt var: „Glugginn grætur, gott veður á morgun.“ Ein kona 

sem svaraði þjóðháttasafni sagði að þessi þekking hefði verið ofarlega í huga hennar og 

systur hennar þegar hún var 7 ára og þegar þær sáu að glugginn var farinn að gráta (þ.e. 

dropar byrjaðir að renna niður glerið) báru þær þetta undir móður sína sem staðfesti 

spána (ÞÞ 3856, Dal.). Það er ekki loku fyrir það skotið að karlar hafi lært þessa spá eða 

notað en greinlegt er að þessi spá hefur lærst mjög snemma og hugsanlega hafa konur 

kennt börnum sínum þessa þekkingu. Til dæmis segir einn karlkyns heimildarmaður 

þjóðháttasafns að móðir sín hafi kennt honum að taka eftir því hvort frostrósir á glugga 

sneru upp eða niður. Upp boðaði góðviðri en niður snjókomu (ÞÞ 7997, A-Hún.). 

Sú gamla tækni að skoða garnir og innyfli dýra virðist samkvæmt sumum heimildum 

einnig oftast hafa verið stunduð af konum, m.a. segir einn viðmælandi minn að eldri konur hafi 

á haustin skoðað innyfli stórgripa og metið það á blæbrigðunum hvernig veturinn yrði (Viðtal 

12, Eyj.). Þessar spár eru afar áhugaverðar og hið sama á við um garnaspár þar sem garnir eru 

raktar og þær skoðaðar með það í huga að sjá fyrir um framtíðina (t.d. Jónas Jónasson, 

1961:14) og minnir á forna spádómshæfileika kvenna.71 Þannig kunna slíkar innyflagreiningar 

að vera aldagömul aðferð sem hefur verið stunduð á hverju hausti af kvenfólki hér á landi.72 

Vissulega hafa karlar skoðað svipaða hluti enda sinntu þeir slátrun skepnanna en það sem 

mikilvægast er hér er að konur hafa stundað þessi fræði líka.73 

Af öllu ofangreindu má segja að það sé líklegt að veðurspár á Íslandi hafi ekki verið 

kynbundnar og að karlar og konur hafi til jafns gáð til veðurs og sýnt þeirri þekkingu áhuga 

enda allt eins mikilvæg fyrir bæði kynin. Munurinn hefur þó að einhverju leyti tengst ólíkum 

störfum og viðveru, annarsvegar heima við og hins vegar að heiman. Eins og einn viðmælandi 

minn nefnir áttu konur eiginmenn eða syni á sjó eða við að smala fénaði og þær hafa einnig 

þurft að fylgjast vel með veðri í þeirri viðleitni að koma í veg fyrir slys á skepnum eða 

                                                 
71 Sjá nánar í kafla 3.2.2.3 þar sem vísað er í Heimlaugu völvu í Þorskfirðinga sögu, Kjalvöru í 
Hraunskarði í Víglundar sögu, og Þorbjörgu lítilvölvu í Eiríks sögu rauða. 
72 Sjá t.d. lýsingar í Geography eftir Strabo þar sem hann lýsir því hvernig kvenkyns prestar fórnuðu 
föngum ættbálka sinna og notuðu blóðið og innyflin til að spá fyrir um framtíð fólksins, einkum í hernaði 
(bls. 169-171). Enn hef ég ekki rekist á heimildir erlendis frá þar sem svipaðar aðferðir eru viðhafðar við 
slátrun. Þó er sagt í Danmörku á haustin að ef kindur vilja fremur éta heldur en að liggja á kvöldin muni 
það boða harðan vetur (Askholm, 2005:23). Þetta er í raun það sama og hér á Íslandi þar sem garnaspár 
snúast að miklu leyti um það að sjá hvort skepnurnar hafi búið sig undir komandi vetur með því að éta 
mikið. Önnur spá sem einnig kemur frá Danmörku snýst um það að skoða bein kindarinnar, bæði bóginn 
og herðablaðið og ráða þannig í stærð þess og styrkleika varðandi komandi vetur (Askholm, 2005:23-24). 
73 Í þessum samhengi má nefna heimildakonu Jónasar frá Hrafnagili í Íslenzkir þjóðhættir sem hét Steinunn 
Frímannsdóttir úr Húnavatnssýslu (bls. 142 nmg.). Sem dæmi um karla sem stunduðu slíkar garnaspár 
nafngreinir heimildakona þjóðháttasafns tvo bændur (sem voru einnig sjómenn) úr Borgarfirði eystra (ÞÞ 
7626, N-Múl.). 
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mönnum (Viðtal 16, Strand./S-Þing.). Þannig hafa orðið til mismunandi spár við ólík störf og 

aðstæður á mismunandi tímum ársins og er rétt að skoða þessa fjölbreytilegu flóru betur. 

5.2.2 Tegundir efnis 

Þegar litið er yfir það svið sem alþýðlegar veðurspár þöktu fyrr á öldum er ljóst að þær 

byggjast á ólíkum þáttum þar sem úir saman teiknum í umhverfinu, atvinnuháttum, 

matarmenningu, spádómum, tímatali, hinu hversdagslega og hinu yfirnáttúrulega. Með grófri 

flokkun er hægt að tala um efni sem tengist dýrum, heimili, draumum, dögum og umhverfi. 

5.2.2.1  Dýr 

Samband dýra og veðurs er afar ríkt í flestum löndum og kemur það víða fram í eldri 

heimildum eins og fjallað hefur verið um hér að framan.74 Það er nokkuð ljóst að 

tilfinning dýra fyrir veðrabreytingum hefur alltaf þótt áberandi á Íslandi, ekki síst á þeim 

tímum sem fólk umgekkst skepnur á hverjum degi, hafði starfa við að sinna þeim og 

byggði afkomu sína á afurðum þeirra. Þannig hafa skepnur verið hluti af hinum venjulega 

hversdagsleika og hluti af honum hefur verið að fylgjast með breytingum á hegðun og 

atferli dýra. Páll Bergþórsson veðurfræðingur skrifar um trú manna á breyttri hegðun 

dýra í tengslum við veðrabreytingar og segir að breytingar á hegðun dýra komi í ljós eftir 

að breytingar hafi átt sér stað í loftinu en þær breytingar séu þannig að erfitt sé að merkja 

þær. Nefnir hann sem dæmi að aukinn vindhraði valdi meiri kælingu í hægviðri heldur en 

í hvassviðri (Páll Bergþórsson, 1990:250). 

Það er áberandi í þeim veðurspám þar sem skepnur koma við sögu að breytt hegðun 

þeirra er oftast sögð vera fyrsta vísbendingin um tilteknar veðrabreytingar. Þessar breytur 

felast í því að dýr hópa sig saman, þau halda sig nærri mannabústöðum, gefa frá sér 

mismunandi hljóð eða framkvæma eitthvað á skjön við hið venjulega. 

Dýr sem hópa sig saman er sagt gefa tilefni til þess að veðrabreytingar séu í nánd. Sú 

trú er oft bundin við hesta en þegar hestar hópa sig saman í góðu veðri er það kallað að 

þeir „hami sig“ og snúi þannig afturhlutanum í ákveðna átt og úr þeirri átt berist síðan 

yfirvofandi vindur.75 Í rannsókninni frá 2009 þar sem rætt var við ýmsa einstaklinga um 

                                                 
74 Sjá kafla 3.2.2.2. 
75 Þetta hefur verið rætt í mörgum ritum og greinum, til dæmis Íslenzkum þjóðháttum (1961) Jónasar 
Jónassonar frá Hrafnagili, bls. 141; Veðurspám dýranna (1922) eftir Guðmund Finnbogason, bls. 34-35; 
Veðurspám (1969-1970) eftir Gísla Vagnsson, bls. 141-142; Veðurspám (1990) eftir Pál Bergþórsson, bls. 
250-251. Að auki má nefna að talað er um að álftir geri svipað, þ.e. að þær viti veður í rassinn á sér (Jónas 
Jónasson, 1961:142; Viðtal 5, Skag.) og enn annar talar um að helsingjar geri slíkt hið sama (Þorlákur 
Hjálmarsson, 1989:91). 
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veðurþekkingu samtímans kom í ljós að flestir þátttakendur könnuðust við slíka hegðun 

hrossa og höfðu orðið vitni að slíkum breytingum.76 En mörg önnur dýr hópa sig saman 

undir veðrabreytingar, eins og snjótittlingar sem eru sagðir hópa sig saman heima við bæi 

1-3 dögum áður en óveður skellur á (Guðmundur Finnbogason, 1922:32; ÞÞ 3832, A-

Hún.; ÞÞ 3807 Borg.; ÞÞ 7414 Eyj.), sömuleiðis ef marflær eru margar saman undir 

steinum eða í sendnum lónum, kvikar og hraðsyndar, spáði það að ekki yrði langt í 

brimrót og miklar hreyfingar sjávarins (Jón Pálsson, 1945:110). 

Það að skepnur sem venjulega láta lítið fyrir sér fara láti skyndilega sjá sig í kringum 

mannabústaði er einnig tengt því að veður fari versnandi og þannig séu dýrin að leita sér 

skjóls í námunda við manneskjuna. Rjúpan er dæmi um skepnu sem fólk tók mark á í 

þessu samhengi en ef hún kom til byggða að hausti var von á einhverju slæmu í veðurfari 

(ÞÞ 5556, Borg./Mýr.; ÞÞ 3870, Eyj.; ÞÞ 5458, Eyj./Skag.). Svipaða sögu má segja af 

þrestinum en það var stórhríðarmerki ef hann lét sjá sig heima við bæ að hausti eða vori 

(Jónas Jónasson, 1961:141; ÞÞ 3947, S-Þing.; ÞÞ 3870, Eyj.; Viðtal 16, Strand./S-Þing.).  

Önnur dýr eins og mýs sýndu oft öðruvísi hegðun en hamagangur í músum innanhúss 

átti að þýða að stormur væri í vændum (Þórður Tómasson, 1979:32). Eins er rétt að minnast 

á hegðun forystukinda en það er þáttur sem mikið hefur verið rætt og skrifað um enda virðist 

þessi angi hins íslenska fjárstofns vera á skjön við aðrar kindur bæði hvað varðar útlit og 

hegðun. Fjölmargar sögur eru til af forystukindum sem ekki vildu fara út úr húsi að morgni 

vegna yfirvofandi óveðurs eða þegar slíkar kindur leiða fé heim að bæ á undan óveðrinu eða 

koma öðrum kindum í skjól við svipaðar aðstæður (sjá t.d. Ásgeir Jónsson frá Gottorp, 

1953). Í slíkum frásögnum er það hinn rauði þráður að forystukindin tekur tillit til aðstæðna 

og þá er manninum hollast að hlíta þeirri ákvörðun málleysingjans.77 

Hluti af því að gá til veðurs að morgni virðist hafa einnig verið að hlusta, meðal 

annars eftir hljóðum dýra. Dýr eru sögð gefa frá sér mismunandi hljóð eftir því hvort 

úrkoma sé í grennd, þurrkur eða einhverskonar breytingar. Slíkt efni tengist jafnt stórum 

sem smáum dýrum, húsdýrum sem almenningur hafi fyrir augunum dag hvern og að auki 

skepnum sem voru sjaldséðari og höfðu jafnvel árstíðarbundna veru hér á landi. Til eru 

                                                 
76 Sjá viðtöl Eiríks Valdimarssonar: Viðtal 5 (Skag.), Viðtal 16 (Strand./S-Þing.), Viðtal 6 (N-Múl.), Viðtal 
14 (Snæf.), Viðtal 17 (Strand.), Viðtal 13 (Eyj.), Viðtal 9 (Borg./A-Hún.), Viðtal 10 (A-Hún.), Viðtal 7 
(Borg./Strand.) og Viðtal 12 (Eyj.). 
77 Reyndar er það áhugavert í Viðtali 10 (A-Hún.) að þá segir viðmælandi frá því þegar forystukind föður 
hans hafði mikið vit fyrir honum en faðir hans þótti afar veðurglöggur. Þannig sló kindin manninn út af 
laginu með því að neita að fara á beit einn morguninn en henni var síðan þröngvað út í hagann. Síðar um 
daginn var komin stórhríð og erfitt að koma ánum inn. Heimildamaður minn segir að þannig hafi 
veðurspámaðurinn faðir hans mátt sín einskis á móti rollunni. 
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ýmis dæmi af fuglum sem gáfu til kynna með hljóðum sínum hvort væta eða þurrkur 

væri í vændum. Lómurinn á til að mynda að segja „ugga-tra, ugga-tra“ þegar hann býst 

við þurrki, og hávellan segir „ár-ra, áv-ra“ þegar gott sjóveður er að morgni dags (Jón 

Pálsson, 1945:116). Eins hafa kýr verið frægar fyrir að gefa frá sér hljóð til marks um 

komandi veður,78 t.d. ef þær blésu úr nösum að vetri til boðaði það snjó og ef þær 

bauluðu á morgnana þegar þær komu út úr fjósi boðuðu þær rigningu en ef þær bauluðu á 

kvöldin var þurrkur í vændum og ef þær hristu úr klauf var stundum sagt að eitthvað illt 

legðist í þær (ÞÞ 7682, V-Ísafj.). 

Ýmsar aðrar breytingar á hegðun dýra fengu fólk til að tengja þær við breytingar á 

veðurfari. Eins og bent hefur verið á er margt af því efni sem hefur verið varðveitt í þá veru 

að ef eitthvað fer á skjön við hið hversdagslega líferni fólks er allt slíkt tekið sérstaklega fyrir 

og leitað markvisst að uppruna þeirra breytinga. Sem dæmi um slíkar breytingar má nefna 

hesta en þeir breyta oft um hegðun á undan veðrum, svo sem með því að ólmast og hlaupa 

um sem stundum hefur verið kallað „kuldagalsi“ (Viðtal 16, Strand./S-Þing.) en einnig 

„kuldahlaup“ í Austur-Skaftafellssýslu (ÞÞ 3865, A-Skaft.); sömuleiðis þegar kettir eru 

órólegir og með fyrirgang er rok í vændum (Jón Pálsson, 1945:124). Svipaða sögu er að 

segja af villtum öndum en þær eru sagðar hamast og slást mikið á undan illviðri (Jón Pálsson, 

1945:117). Áhugaverð eru einnig þau mörgu dæmi um að skepnur séu búnar að undirbúa sig 

tímanlega fyrir komandi veðra- eða árstíðarbreytingar. Til að mynda var rjúpan skoðuð á 

haustin: ef hún var stygg og með mikið í sarpi79 sínum var von á vondri tíð en góðri ef hún 

var róleg og með lítið í sarpinum (Jónas Jónasson, 1961:141; ÞÞ 5556, Borg./Mýr.; ÞÞ 5458, 

Eyj./Skag.). Á haustin var tekið eftir því hvort mikið var af vetrarkvíða í túnum en það er 

kóngulóarvefur sem oft þakti heilu túnin en mikið magn af slíkum vef átti að boða harðan 

vetur (ÞÞ 7997, A-Hún.). Þannig er hegðun og forði dýra mælikvarði á komandi harðindi, 

líkt og sést í garnaspám kinda þar sem mikið í görnunum táknaði harða tíð, rétt eins og 

sauðféð hafi búist við því versta og étið mikið um haustið til að ná góðum forða (Jónas 

Jónasson, 1961:142). Slíkar spár bera vott um mikla virðingu fyrir skepnunni og hæfileikum 

hennar til að sjá fyrir framtíðina, nokkuð sem menn hefur lengi langað til að kunna skil á. 

Hér að ofan eru talin mörg dæmi um breytingar á hegðun dýra á undan 

veðrabreytingum enda virðist sem hægt sé að finna veðurfarslegar tengingar við allar 

                                                 
78 Sjá kafla 3.5.4 þar sem fjallað er um kúna á Breiðabólsstað í Suðursveit í bók Þórbergs Þórðarsonar, 
Steinarnir tala. 
79 Sarpur er: „fremsti hluti meltingarfæra fugla og skordýra sem lifa á harðri jurtafæðu, e.k. poki úr 
vélindanu neðanverðu“ (Íslensk orðabók, 2007:831). 
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skepnur hér á landi.80 Á það bæði við um þær sem bjuggu í nánd við heimilið og þær sem 

voru villtar og höfðust við úti í náttúrunni. En það voru ekki bara lifandi verur sem fólk 

tengdi við veður. Ýmislegt í tengslum við heimilishaldið og heimilið átti einnig sinn stað 

í þessari leit fólksins að svörum við framvindu veðursins. 

5.2.2.2  Heimilið 

Heimili hvers og eins í sveitum landsins fyrr á öldum hefur verið veröld út af fyrir sig þar 

sem sögur og frásagnir hafa lifnað við í dimmum skotum og þannig hefur þjóðtrúin lifað 

og verið fólki sýnileg dag hvern. En inni á heimilum fólks hefur að auki sprottið 

ýmiskonar veðurþjóðtrú og veðurspár þar sem ýmsir hlutir heimilisins og 

heimilishaldsins hafa verið teknir til skoðunar. Áður hefur verið fjallað um spár sem 

tengjast kaffipokum þegar hellt var upp á og móðu á gluggum sem hvort um sig tengist 

eftirtekt fólksins gagnvart breytingum og viðleitninni til að flokka slíkar breytingar í 

einhverskonar nytsamlega flokka (sjá kafla 5.1.1). Vissulega má segja að margt af því 

efni sem hér er að finna virki langsótt fyrir nútímafólk en því er þó greinilega stýrt af 

sjálfsbjargarviðleitni fólks sem þurfti að fylgjast vel með umhverfi sínu til að lifa af. 

Í sláturtíð skoðaði fólk gjarnan innyfli sláturdýra eins og áður hefur komið fram en 

annar matur var einnig notaður til veðurathugana. Til dæmis voru sýru- eða skyrtunnur 

athugaðar vandlega. Undir Eyjafjöllum var það fyrir norðanátt og þurrki ef hátt stóð í 

tunnunum en ef það var lágt var rosi eða rigning í vændum (Þórður Tómasson, 1979:37). 

Sumstaðar, svo sem á Norðurlandi voru slíkar hreyfingar kenndar við stöðu tunglsins, 

ekki ósvipað og sjávarföllin (Viðtal 9, A-Hún.; Viðtal 16, Strand./S-Þing.).81 

Við heyskap voru ýmsir hlutir og verkfæri einnig höfð til athugunar, til dæmis þegar 

fólk tók upp heyföng og hrífurnar slógust saman var það fyrir þurrki (Jónas Jónasson, 

1961:141). Allt aðra sögu er að segja ef einhver gleymdi hrífunni sinni þannig að 

tindarnir stóðu upp en þá var viðkomandi að kalla yfir sig rigningu (ÞÞ 3906, A-Barð.; 

ÞÞ 3916, A-Hún.). Einnig var farið eftir litnum á ljánum og reyndar öðrum málmi. Ef 

ljárinn var bláleitur á kvöldin í góðu veðri var rigning í vændum daginn eftir (ÞÞ 5367, 

                                                 
80 Til staðfestingar á því má nefna að Lúðvík Kristjánsson segir frá veðurspám í tengslum við eftirfarandi 
dýr í bók sinni Íslenzkir sjávarhættir 3: Mávar, veiðibjöllur, fýll, tjaldur, æðarfugl, svartfugl, rita, 
haftyrðill, súla, óðinshani, kría, himbrimi (brúsi), svanir, hrafnar, hnísa, illfiskar, höfrungar, þorskur, ufsi, 
flyðra, skarkoli (landsynningsgrallari), grásleppa, selur, marglytta, krossfiskur, krabbar, marfló, 
fjörumaðkur, hvalambur, maurildi (marildi), mýs, sauðfé, hestar og hundar (bls. 149-150). 
81 Þess ber að geta að Jón Pálsson talar um þetta líka í bók sinni Austantórur I en þar er þessu öfugt farið: 
„undir rosa og rigningar lá við að skyrið flæddi upp úr tunnunum, en í þurrkatíð stóð lágt í tunnunni“ (bls. 
137). Það vekur upp spurningar hvort þessar breytingar hafi frekar tengst stöðu tunglsins en veðrabrigðum. 
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N-Múl.). Annar málmur eins og giftingarhringir voru líka skoðaðir og ein kona segir að 

fólk hafi talað um að ef hringurinn var bjartur og fagur vissi það á bjart veður en væri 

móða á honum var rigning og rosi í vændum (ÞÞ 3856, Dal.). 

Inni í eldhúsinu skoðaði veðurglöggt fólk svo oft pottinn en ef hrímið undir honum 

varð hvítt var þurrkur í vændum, og því hvítara þeim mun lengri þurrkur (Jón Pálsson, 

1945:137) en Þórður Tómasson segir að ef það rynni niður í harðindatíð væri von á 

þurrki (Þórður Tómasson, 1979:38). Þess ber að geta að þeir pottar sem notaðir voru yfir 

hlóðaeldi voru alla jafna sótsvartir að neðan en stundum var eldurinn einnig skoðaður, 

sérstaklega þegar erfitt var að fá góðan eld og var það stundum kallað að „kafa“ væri í 

eldinum en það vissi á veðrabreytingu til hins verra (ÞÞ 3920, Strand.). Stundum var 

tekið eftir hvort ólgaði mikið í grautarpotti sem sauð í enda vissi það á yfirvofandi storm 

(Ólína Jónasdóttir, 1981:32). 

Af öðrum atriðum innan veggja heimilisins má nefna að ef hurðir og gluggar féllu 

illa að stöfum var von á úrkomu (Ólína Jónasdóttir, 1981:32) en slíkar breytingar og 

óvenjuleg hljóð á borð við ískur í t.d. ólum sem áfastar eru um aðra harða hluti, boðaði 

ævinlega harðnandi veður og oftast þurrt veður (Jón Pálsson, 1945:134).82 Inn í þetta 

spila ýmsir þræðir sem erfitt er að rekja út um víðan völl þar sem efnið er oft á tíðum 

fremur frábrugðið því sem eðlilegt getur talist. Sem dæmi um slíkt má nefna 

„kerlingarvísuna“: Veltast í honum veðrin stinn, / veiga mælti skorðan. / Kominn er þefur 

í koppinn minn, / kemur hann senn að norðan (Viðtal 16, Strand./S-Þing.). Einnig voru 

ýmis hljóð í húsum sem boðuðu ákveðnar vindáttir kennd við útburði og þá kallað 

útburðarvæl en slíkt hvarf síðan með bættum húsakosti (Viðtal 15, Snæf.). Svokölluð 

ýlustrá uxu gjarnan í skjóli við glugga eða í húsasundum og talað var um að það ýldi í 

þeim á undan vondum veðrum (ÞÞ 3894, V-Ísafj.). 

Hér hefur verið fjallað um ýmsa hluti í hversdagslífinu sem fólk leit til og hafði 

breytingar á þeim á bak við eyrað.83 Margt af þessu er auðveldlega hægt að kenna við 

hjátrú og viðvaranir um einhverskonar hættu, t.d. að skilja eftir hrífuna með broddana 

upp enda kann að vera sársaukafullt að stíga á hana þannig, sérstaklega í 

sauðskinnsskóm! Annað hefur náttúrulega skýringu. En næsti flokkur tengist líka slíkum 

                                                 
82 Þórður Tómasson talar um „þerribresti“ í húsviðum í bók sinni Veðurfræði Eyfellings (bls. 37). 
83 Jón Árnason segir frá ýmsum „kreddum“ í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum (V. bindi) sem tengist 
öllum mögulegum og ómögulegum þáttum, á borð við að veðrið á brúðkaupsdegi hjóna sýndi gæfulán 
þeirra, og næsti dagur samlyndi þeirra, ef fólk er óvenju andbert vissi það á kulda, og aldrei skyldi bera út 
bækur til þerris á sjó því þá kæmi stormur (bls. 478-481). 



89 
 

aðvörunum í tengslum við tiltekna daga en um leið minnisvísum sem hjálpuðu til við að 

flytja alla þessa vitneskju á milli kynslóða. 

5.2.2.3  Dagar 

Það að tilteknir dagar eigi sér ákveðin merki sem vert er að huga að með tilliti til 

veðurfars er býsna áberandi í íslenskri þjóðtrú og snertir tiltekna vikudaga, messur og 

hátíðisdaga. Talað er um „merkidaga“ sem eru dagar sem hægt var að taka mark á 

gagnvart komandi veðri en einnig „merkinætur“ þar sem næturnar þjónuðu sama tilgangi 

(Þórður Tómasson, 1979:13).84 Dagar af þessu tagi voru margir og tengdust hinum ýmsu 

hátíðisdögum auk annarra daga sem nær eingöngu báru með sér veðurspár eins og 

sjösofandadagurinn, höfuðdagurinn og hundadagar (Árni Björnsson, 1995:25). Dagar og 

veðurspár af þessu tagi hafa verið nauðsynlegar til að halda einhverskonar röð og reglu 

yfir árið og árstíðirnar. Það sem var í vændum voru ekki bara tímabil, heldur breytingar á 

veðurfari sem skiptu miklu máli í lífi og tilveru fólksins. Eða eins og einn viðmælandi 

minn orðaði það, voru merkidagarnir til þess að sjá til lands í einhverjum degi með þá 

von í brjósti að þá myndi batna (Viðtal 17, Strand.) enda eru dagarnir margir sem gerir 

þjóðtrúnni auðvelt fyrir að finna útgönguleiðir við að útskýra framvindu mála. 

Dagatrú af þessu tagi virðist lifa góðu lífi á meðal Íslendinga enn í dag og margir huga 

að ákveðnum dögum til þess að spá í framtíðina eða til þess að ákveða hvenær huga eigi að 

vissum störfum o.s.frv. Þar má nefna vikudagana en enn er talað um að best sé að hefja störf 

á sjó og landi í lok vikunnar á föstudegi eða laugardegi en alls ekki á mánudegi eða 

þriðjudegi (Viðtal 14, Snæf.; Viðtal 15, Snæf.). Annars er talað um að ef birti upp á föstudegi 

eftir óþurrk yrði helgin þurr en mánudagurinn ber með sér andstæðuna að vanda þar sem 

þurrkur í óþurrkatíð á mánudegi varir aðeins þann daginn (Viðtal 5, Skag.). Sumir segja að ef 

veður er gott á laugardegi verði góður helgarþurrkur en ekki lengur, nema hvað um 

Verslunarmannahelgarnar bætist mánudagurinn oft við og er góður að auki (Viðtal 4, 

                                                 
84 Í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum segir Jón Árnason að merkidagar séu í raun bara fimm: tveir dagar 
fyrir jafndægur, jafndægurdagurinn og tveir dagar eftir jafndægur haust og vor og kallast þeir prophetici. 
Hver þeirra hefur síðan undir sér 35 daga til að marka veðurlagið sem gerir 175 daga bæði haust og vor (II. 
bindi:539). Þess ber að geta að orðið „merkidagar“ er haft eins í Noregi „merkedager“ þar sem þýðingin er 
mjög lík því sem tíðkast á Íslandi og sömu dagar og tímabil koma jafnvel fyrir eins og þorrinn (torre), góan 
(gjø) og kyndilmessan (kyndesmysse) (Norsk folkeminnesamling, 1930-31:47-48). Í Svíþjóð er sömuleiðis 
talað um „märkesdagar“ og talar hinn sænski Bengt af Klintberg um að uppruni orðsins kynni að vera 
kominn frá miðöldum þegar helgir dagar og hátíðir voru merktar inn á trédagatöl (af Klintberg, 2007:111). 
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Rang.).85 Í „Jólaskrá Beda prests“ sem birtist í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum er að 

finna lýsingar á því hverju fram vindur í veðurfari eftir því á hvaða vikudegi fyrsti dagur 

janúarmánaðar fellur en samkvæmt þeirri lýsingum skiptir það máli um hvernig veður muni 

reynast það árið (Jón Árnason, II. bindi 1954:539). 

Jón Pálsson skrifar í Austantórur I nákvæma lýsingu á veðurlagi á hverjum vikudegi 

fyrir sig en þar er dögunum þannig lýst: sunnudagar, en á þeim dögum mátti ekki vinna 

og ef veður var gott á þessum dögum voru þeir kallaðir bagadagar; mánudagar, en það 

þýðir að ekki mátti byrja nein stórverk á þessum degi þar sem það myndi á endanum 

verða til mæðu. Á mánudögum rauk oft upp norðanáttir sem stóðu fram á fimmtudag eða 

alla vikuna; þriðjudagar, en miðað við norðanveðrið sem hófst á mánudegi var 

þriðjudagurinn þá kallaður „annar í norðangarði“ og á þessum degi var hægt að sjá hvort 

norðanveðrið myndi vara í þrjá daga eða endast alla vikuna; miðvikudagar, en 

Öskudagurinn er alltaf á miðvikudegi og hann á sér átján bræður. Á miðvikudegi er oft 

fullt tungl og þá breytir oft um veður sem varir aftur lengi; fimmtudagar, en þá er 

fimmtan og þá breytir oft um veður og þá einkum á fimmtunni eftir stórhátíðir. Dæmi um 

daga sem eru alltaf á fimmtudögum og tengjast veðurspám eru sumardagurinn fyrsti 

þegar fylgst er með því hvort sumar og vetur frjósi saman (sem er fyrir góðu) og 

skírdagur en það mun vera sá bænadagur sem mest er að marka varðandi veðrabreytingar 

um þetta leyti árs; föstudagar, en páskahretið var oftast harðast á föstudeginum langa; 

laugardagar, en sagt var að sjaldan stæði „laugardagsregn til sunnudagshádegis,“86 og 

eins ef rigndi fram að hádegi á laugardegi stytti upp eftir hádegi og gerði hið besta veður 

fram yfir helgi (Jón Pálsson, 1945:145-147).87  

Fleiri daga af þessu tagi mætti nefna en ef hvassviðri væri úr suðvestri aðfaranótt 

þrettándans (6. janúar) mátti búast við svipuðu veðurlagi til páska ef ekki breyttist á 

Imbrunni (seinast vikunni í febrúar) en svipað var talað um öskudaginn að hann ætti 18 

bræður en það þýðir að í kjölfarið megi búast við 18 dögum  með sambærilegu veðri og á 

öskudeginum (Lúðvík Kristjánsson, 1983:147; Árni Björnsson, 1993). 

Tengsl veðurs við kirkjudaga eru einnig býsna rík eins og komið er inn á í kafla 

3.3.1.2. Þetta efni tengist einkum jólunum, páskunum, hvítasunnunni og höfuðdeginum 
                                                 
85 Önnur trú er að byrja aldrei á verkum nema helst á laugardegi en aldrei á mánudegi. Einn viðmælandi 
minn kunni skýringuna á þessu en hún er sú að sunnudagurinn var hvíldardagur og því var gott að byrja t.d. 
róður eða heyskap á laugardegi og geta síðan hvílt sig á sunnudegi og náð úr sér strengjum og stirðleika 
áður en haldið yrði áfram á mánudeginum (Viðtal 7, Borg./Strand.). 
86 Sem dæmi um fleiri útfærslur á þessum fræðum var sagt eftir rigningartíð að „sjaldan er lán að 
laugardagsþerri nema föstudagur fylgi“ (ÞÞ 3916). 
87 Sjá einnig Viðtal 7, Borg./Strand. 
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(Jón Pálsson, 1945:140) en að auki eru ýmsar messur og hátíðisdagar sem eru 

alþjóðlegir.88 Slíkir dagar standa eflaust í nánu sambandi við óskir manna um gott veður 

sem hafa komið í gegnum trúarbrögðin þar sem hið heilaga vald stæði á bak við allt og 

gæfi mönnunum vísbendingar og tákn sem þeir þyrftu síðan að túlka rétt. Til dæmis þótti 

gott ef birti upp á milli pistils og guðspjalls í messu á sunnudegi (ÞÞ 3906, A-Barð.). 

Sumar hátíðir virðast kallast á veðurfarslega, eins og páskar og jól en það var stundum 

sagt „Rauð jól, hvítir páskar; hvít jól, rauðir páskar“ (Jónas Jónasson, 1961:138). Einnig 

eru sterk tengsl við gömlu íslensku mánuðina, eins og eftirfarandi vísar sannar: Þurr 

skyldi hann þorri,/ þeysin (þeysöm) góa,/ votur einmánuður,/ þá mun vel vora (Jón 

Árnason, 1954:538; Jónas Jónasson, 1961:133). Eins eru til vísur sem minna fólk á eftir 

hverju skuli taka á hverjum degi fyrir sig. Frægustu dagarnir og vísurnar eru í tengslum 

við kyndilmessu (2. febrúar) og Pálsmessu (25. janúar).89 

Aðrir dagar og tímabil á almanakinu eru enn notaðir og tengdir við veðurfar og að 

minnsta kosti einn bóndi á Suðurlandi notar enn slíka daga til að ákvarða um 

langtímaspár (Viðtal 4, Rang.). Hundadagarnir eru sumstaðar notaðir enn en þeir byrja 

13. júlí og þá á að viðra eins allt fram að höfuðdegi en að auki er talað um hundadagana 

gömlu og nýju sem skekkir myndina og gerir spárnar sveigjanlegri (Viðtal 14, Snæf.). 

Annars er höfuðdagur enn notaður og hafður til viðmiðunar um komandi breytingar til 

góðs eða ills (Viðtal 17, Strand.) en áhugavert var einnig að heyra spá sem tengdist 

Jónsmessudegi í sumri en hann á að ákveða fyrir um veður í júlí og ágúst og er það 

áreiðanlegur samkvæmt viðmælanda að fylgnin væri um 90% (Viðtal 4, Rang.). Sumar af 

                                                 
88 Páll Bergþórsson segir frá þessum messum í grein sinni „Veðurspár“ sem birtist í Íslenskri þjóðmenningu 
VII árið 1990 (bls. 257-260), sömuleiðis Jón Árnason í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum (II. bindi, bls. 
539-542) og auk þess er gott yfirlit yfir messudaga í tengslum við dýrlinga í Sögu daganna eftir Árna 
Björnsson (bls. 693-713). Sá listi er áhugaverður í samanburði við svipaða samantekt Ib Askholm hins 
danska í bókinni Den gamle danske vejrbok. Í samanburði á messudögum í bókum Askholms og Árna má 
sjá ýmislegt sem er sameiginlegt en þó er ljóst að Íslendingar hafa ekki „erft“ sína messudaga með öllu frá 
Dönum, heldur einnig frá til dæmis Noregi og Írlandi. Það kemur vitaskuld ekki á óvart enda liggja 
ræturnar víða en þó ber að hafa það í huga að veðurfræðileg reynsla fólks af þessum dögum hlýtur að hafa 
eitthvað að segja um hvar viðkomandi trú/þekking ílengdist og hvar ekki. Veðurfar á Íslandi og Danmörku 
getur verið gjörólíkt og því hlýtur þetta ólíka veðurfar að hafa sitt að segja. Þannig segir Árni Björnsson 
(bls. 235) að höfuðdagurinn hafi verið í meiri metum á norðurslóðum heldur en sunnar þar sem hitamunur 
á milli kulda- og hitabeltis eykst mjög í kringum þennan dag (29. ágúst). Það samsvarar þeim spám sem 
tengdar eru við daginn að á honum megi búast við veðrabreytingum sem muni haldast í um 20 daga eins og 
segir í bók Jónasar Jónassonar Íslenskir þjóðhættir (bls. 137). Þetta gilti líka ef sumarið hafði verið slæmt, 
þá vonuðust menn eftir því að veðurfar myndi lagast á höfuðdegi (Viðtal 17, Strand.). 
89 Um kyndilmessu er gjarnan sagt: „Ef í heiði sólin sést (eða „sest“),/ á sjálfa kyndilmessu,/ vænta snjóa 
máttu mest,/ maður upp frá þessu.“ Um Pálsmessu er sagt: „Ef heiðbjart er og himinn klár,/ á helga 
Pálusmessu,/ mun þá verða mjög gott ár;/ mark skal taka á þessu“ en sumir segja Pálsmessuvísuna svona: 
„Ef himininn er heiður og blár,/ helgri Páls á messu,/ mun þá verða mjög gott ár,/ maður, upp frá þessu.“ 
(Jónas Jónasson, 1961:132-133; Gísli Vagnsson, 1969-1970:143). 
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þessum gömlu spám fá með þessum hætti vísindalegan blæ þar sem talað er um fylgni og 

prósentur. Þannig er gamla þekkingin gerð áreiðanlegri í augum okkar nútímafólks sem 

skilur betur samhengið við nútímann með orðfæri sem er okkur tamt. Í viðtölunum 2008-

2009 var minnst á marga aðra daga sem enn eru hafðir í heiðri með tilliti til veðurfars.90 

Og enn kemur fólk saman og spáir í veður út frá dögum enda sagði einn viðmælandi 

minn í Strandasýslu að fólkið í sveitinni reyndi að halda þessum dögum til haga og um 

leið umræðunni um þá (Viðtal 17, Strand.). 

5.2.2.4  Draumar 

Eins og dagarnir gátu gefið fólki vísbendingar um breytingar á veðurfari í vöku héldu 

veðurathuganir áfram í svefni. Að minnsta kosti voru draumar áður notaðir til að rýna í 

komandi veður og sá flokkur er enn býsna fyrirferðarmikill í íslenskri þjóðtrú og sem 

hluti af veðurþekkingu Íslendinga. Má þar nefna útgáfu og vinsældir draumráðningabóka 

sem til eru í mörgum útfærslum og á flestum heimilum (sjá til dæmis Símon Jón 

Jóhannsson, 2007). 

Draumar eru nokkuð sem flestir upplifa og eiga síst auðvelt með að skilja til hlítar. 

Ef skoðaðar eru eldri heimildir kemur í ljós að veðurspár og draumar eiga sér samleið á 

Íslandi og oft hafa draumar verið ráðnir með veðurfar í huga. Þau tákn sem koma fyrir í 

veðurdraumum eru oft hin sömu hjá ólíkum manneskjum á ólíkum tímum og tengjast 

sennilega hinum ýmsu hugðarefnum fólks sem bjó í sveit eða starfaði á sjó. Nokkrir hafa 

tekið saman lista yfir algengar draumráðningar sem tengjast veðri91 en þar eru tekin 

dæmi um upplifun í draumi sem reynslan hefur kennt fólki að gefi af sér tilteknar 

staðreyndir í vöku. Það er í raun merkilegt hvernig draumar og ráðningar eru 

sameiginlegar mörgum einstaklingum á ólíkum tímum. Óskar Stefánsson skrifaði grein í 

tímaritið Veðrið árið 1963 þar sem hann lýsir því hvernig draumráðningar hans og 

norðlensks fjármanns voru að hans mati alveg eins. Óskar vísar í grein sem birtist um 
                                                 
90 Má þar nefna öskudaginn og hans átján bræður (Viðtal 4, Rang.; Viðtal 14, Snæf.; Viðtal 15, Snæf.) 
Pálsmessa, kyndilmessa, fyrstu sunnudagur og mánudagur í sumri, fjörutíu riddara dagurinn, sumarmál, 
páskarnir, Gvendardagurinn, Maríumessa hin fyrri og jólin (Viðtal 4, Rang.; Viðtal 14, Snæf.; Viðtal 15, 
Snæf.; Viðtal 5, Skag.; Viðtal 17, Strand.; Viðtal 11, A-Hún.; Viðtal 13, Eyj.). 
91 Má þar nefna eftirfarandi heimildir: Jón Pálsson, bls. 156-157; Jónas Jónasson, bls. 415-417; Þórður 
Tómasson, bls. 28-30; Þorlákur Hjálmarsson, 1989:89-90. Auk þess hafa ýmsir látið sérstakar 
draumráðningar birtast eftir sig, t.d. Halldór Guðmundsson í tímaritinu Veðrið árið 1968: Þar má nefna 
draum sem Halldór dreymdi í marsmánuði 1947 í mikilli snjóatíð, en í draumnum sá hann hóp af hestum 
þar sem 15 voru rauðir og 2 brúnir. Hann réði drauminn svo að það myndi koma hláka og á 15 dögum yrði 
jörðin auð, sem varð raunin. Í öðrum draumum hans koma fyrir kindur og þar ræður hann í litinn á þeim og 
fjölda með tilliti til komandi veðurfar. Einnig dreymdi hann að tiltekinn kostnaður á tiltekinni smölun 
myndi verða 18 milljónir króna, og réði hann drauminn svo að á næstu 18 dögum myndi vera snjókoma 
með tilheyrandi kostnaði í formi fóðurgjafar sem varð raunin (bls. 65-66). 
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spár þessa fjármanns, Gríms að nafni, og hann ber saman hvernig Grímur náði að dreyma 

fyrir veðri í 180 daga samfleytt en sjálfur hafði Óskar aldrei náð nema 70 dögum (Óskar 

Stefánsson, 1963:48)! Í lok greinar sinnar spyr Óskar hversvegna draumráðningum þeirra 

ber svona mikið saman:  

[H]vað er það, sem hefur kennt okkur Grími fjármanni þessa furðulegu 

íþrótt? … Hér er sennilega um að ræða hlut, sem við höfum hlotið af 

erfðum frá forfeðrum okkar, − hlut, sem hefur orðið til fyrir áhrif 

umhverfisins, sem þeir lifðu í, hver fram af öðrum í aldaraðir. 

Þeim hefur alltaf komið það vel, Íslendingum, að eiga þann hlut. Þess 

vegna mætti hann helzt ekki týnast – helst ekki deyja út með okkur Grími 

fjármanni eða öðrum þeim, sem enn kynnu að eiga þann hlut í fórum sínum 

(Óskar Stefánsson, 1963:51). 

Áhyggjur Óskars af því að þessi þekking kynni að deyja með sér og sinni kynslóð 

virðast hafa verið ástæðulausar. Að minnsta kosti komu slíkar upplýsingar oft fram í 

þeirri söfnun sem átti sér stað árið 2008 og sumarið 2009.92 Þau tákn og aðferðir sem fólk 

talaði um að það notaði eru mjög líkar þeim sem áður hafa komið fram og litlar 

breytingar að sjá hvað það varðar. 

Í eldri heimildum af draumum og draumráðningum koma svonefndar 

draummanneskjur oft fyrir og leiðbeina fólki í gegnum erfiðleika eða gefa ráð (Adrienne 

Heijden, 2005:132). Tveir viðmælendur töluðu um slíkar draummanneskjur sem vöruðu 

við komandi veðri og voru það oftar en ekki konur. Reyndar hafði hvorugur þeirra sem 

töluðu um slíkar konur kynnst þeim af eigin raun heldur talaði annar þeirra um að faðir 

sinn hefði átt eina slíka sem var kona sem hefði gætt hans í bernsku og var því látin þegar 

hún hóf þetta nýja hlutverk sitt (Viðtal 3, S-Þing.). Í hinu tilfellinu var það bróðir 

heimildamanns sem átti sér draumkonu sem var amma þeirra bræðra. Hún var sömuleiðis 

látin þegar hún tók að birtast í draumum þessa manns sem var sjómaður en ef hún kom 

inn í herbergi hans í draumi með miklum pilsaþyt mátti búast við stormi og þá fór hann 

ekki á sjó (Viðtal 6, N-Múl.). Draumkonur hafa því verið nytsamlegar þeim sem kunnu 

að lesa í draumana en alla jafna var það fyrir illu að dreyma konur á sjó (Viðtal 15, 

                                                 
92 Sjá til dæmis: ÞÞ 17160; ÞÞ 17161; ÞÞ 17162; ÞÞ 17165; ÞÞ 17163; ÞÞ 17168; ÞÞ 17171; ÞÞ 17180; ÞÞ 
17184; Viðtal 3, S-Þing.; Viðtal 7, Strand./Borg.; Viðtal 14, Snæf.; Viðtal 15, Snæf. 
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Snæf.; Viðtal 3, S-Þing.; Viðtal 7, Borg./Strand.) en þó var hvergi rætt um hvort það 

táknaði eitthvað annað að dreyma draumkonur sínar á sjó en í segulbandasafni 

Árnastofnunar er að finna viðtal þar sem viðmælandi talar um að ef hann dreymdi móður 

sína á sjó gengi vel í róðri (SÁM 89/1973, Rang.). 

Eins og nefnt var hér fyrir ofan kom fram í viðtölunum frá 2008-2009 að enn í dag er 

fólk að ráða í drauma sína í samhengi við veðurspár. Einn viðmælandi minn, búsettur á 

Hellissandi, sagðist alltaf dreyma fyrir vetrunum en sá draumur á sér alltaf stað í kringum 

jól og áramót og í honum koma fyrir kindur þar sem hann tekur eftir fjölda og lit þeirra 

og sér þannig hvernig veturinn framundan muni verða. Hann tekur sérstaklega fram að 

spáin gildi ekki um allt landið heldur aðeins nánasta umhverfi hans. Árið 2009 hafði 

hann sagt öðrum frá þessum spám síðustu 3 ár og spáin hafði alltaf staðist (Viðtal 15, 

Snæf.). Annar viðmælandi, búsettur skammt frá Grundarfirði, hafði dreymt nóttina fyrir 

viðtalið draum sem hann og kona hans reyndu að ráða. Í draumnum var hann að gefa hey 

á garða sem þau túlkuðu sem snjókomu en þótti heldur snemmt fyrir slíkt í ágúst. En 

öðru tákni hafði hann tekið eftir en það var mikill skítur sem varð eftir í krónni þegar féð 

var búið að éta. Hugsanlega var þetta fyrir því að haustið kæmi snemma að þeirra sögn 

(Viðtal 14, Snæf.). Að lokum er rétt að minnast á viðtal sem ég átti við heimildakonu á 

Akureyri sem býr þar í þjónustuíbúð fyrir eldri borgara. Hún minntist á að á heimilinu 

sem hún býr sé mikið rætt um drauma yfir molakaffinu þegar eldri borgarar hittast. 

Margir tala um hvíta hesta sem séu fyrir snjóaköflum, aðrir tala um mislitt fé sem þýði 

kaflaskipt veður eða hvítt fé fyrir snjóadögum. Einnig er talað um mannanöfn og til 

dæmis að einhver megi ekki heyra nafnið Kára í draumi því þá geri hvassviðri (Viðtal 12, 

Eyj.). Þetta sýnir hvernig draumar og veður hafa með tímanum samtvinnast. Þannig má 

segja að á meðan fólk heldur áfram að ráða í drauma, telur sig geta ráðið í drauma út frá 

veðurspár og fær sannfærandi niðurstöður, mun tenging drauma við veður halda áfram að 

vera til í einhverri mynd. 

Af öllu þessu ofangreindu þar sem sagt er frá veðurspám í tengslum við dýr, 

heimilislíf, daga og drauma, hefur lítið verið rætt um það sem skipti máli í raun, 

nefnilega umhverfið þar sem veðrið hófst og endaði. Fyrir þá sem gáðu til veðurs hefur 

það einnig verið sérstaklega mikilvægt að kunna góð skil á hreyfingum og breytingum í 

náttúrunni svo að aðrar breytingar í lífi einstaklingsins svo sem þær sem tengdust 

efnahag hans yrðu hvorki hættulegar né öfgafullar. Eins og í öðrum flokkum veðurspáa 
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Íslendinga er margt í umhverfinu sem tengja má við viðkomandi veðrabreytingar og sem 

fólk hefur getað lesið í af jörðu niðri. 

5.2.2.5  Umhverfið 

Efni þessa kafla verður tekinn sérstaklega fyrir hér síðar í umræðum um þá heimsmynd 

sem sá sem gáði til veðurs skóp sér hverju sinni93 en rétt er að tæpa á þeim helstu atriðum 

í umhverfinu sem fólk fylgdist með tilliti til veðurfars. Umhverfið var það sem fólk hafði 

fyrir augunum á hverjum degi, það breyttist eftir árstíðum, það gat verið hlýlegt eða 

kuldalegt og með tímanum hefur það lærst að meta breytingarnar og skilja hvað þær 

táknuðu. Til að afmarka útskýringar að þeim þáttum sem horft var til er hægt að skipta 

efninu niður eftir því hvort það birtist á himni, sjó eða jörðu. 

Þeir þættir sem horft var eftir á himninum voru skýjafyrirbrigði en þau virðast hafa 

verið afar mikilvæg bæði á sjó og landi til að ákvarða úrkomu, þurrk eða vind. Íslensk 

heiti yfir vinda eru svo mörg, ólík og mismunandi að erfitt er að ná utan um þá vitneskju. 

Þó hefur Lúðvík Kristjánsson gert því góð skil í bók sinni Íslenzkum sjávarháttum, en þar 

segir hann m.a. frá orðum sem tengjast vindi með mismunandi styrk og sem dæmi er 

vindur sem er 5-7 vindstig kallaður belgingur, þræsingur, þráviðri (er stóð yfir í marga 

daga), bræla (kuldabræla ef með fylgdi þoka og kuldi), derringur, Gerra (staðbundið við 

Suðurnes, var þegar vindur stóð beint af hafvestri) og Slaukvindur (snarpur vindur en 

góður byr) (Lúðvík Kristjánsson, 1983:128). En tilfinning fólks á hverjum stað fyrir því 

hvað ákveðin vindátt þýði fyrir framvindu hvers dags fyrir sig er afar skýr og kemur oft 

fram í lýsingum, bæði í eldri heimildum og yngri. Á bæ sem er staðsettur undir 

Kirkjufelli við Grundarfjörð getur til að mynda verið mikill munur á norðvestanátt og 

norðaustanátt þar sem Kirkjufell skýlir bænum vel í norðaustanátt en ekkert í norðvestan 

átt (Viðtal 14, Snæf.). 

Ský á himni eru afskaplega stór flokkur þar sem ólík heiti, útlit og aðstæður hverju 

sinni hafa getið af sér mikinn fjölda spáa með ýmsum afbrigðum.94 Einn viðmælandi 

                                                 
93 Sjá kafla 5.3. 
94 Sem dæmi um slíkt er rétt að minnast á kafla í bók Karvels Ögmundssonar Sjómannsævi: 
Endurminningar 1. bindi. Þar lítur hann yfir farinn veg og lýsir m.a. ýmsum skýjafyrirbærum við 
Breiðafjörð, þ.á.m. blikum sem hann lýsir í fjórum mismunandi afbrigðum, en að auki annarskonar skýjum 
sem hann nefnir: tóru, klósiga, veðurhöfði, bakka, rá, „ljósi yfir Gilsfirði“, hröfnum, éljaveðri, netaskýjum 
o.fl. (bls. 115-121). Einnig er rétt að benda á Viðtal 3 (S-Þing.) þar sem heimildamaður var um langt skeið 
sjómaður á Húsavík, en í spjalli okkar lýsir hann skýjafyrirbærum sem sjómenn við Skjálfanda notuðu afar 
nákvæmlega og er þar komið býsna góð heimild um skýjafar sem menn þar um slóðir fóru eftir í tengslum 
við sjósókn. Skýjaathuganir eru síður en svo al-íslenskar, samanber bók Gavin Pretor-Pinney: The Cloud-
spotters Guide (2006). 
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minn talaðu um föðurbræður sína tvo sem voru afar veðurglöggir en þeir horfðu mikið 

eftir „klósigum“ á himni en það voru bönd sem mynduðu vídd og sýndu fram á það 

hvernig veður var að skapast og hvaða áttir myndu verða á næstunni (Viðtal 10, A-Hún.). 

Hið áðurnefnda skýjafyrirbæri maríutása (sjá kafla 3.5.3.1) virðist vera merki um 

góðviðri en við Skjálfanda sóttu menn lengra á haf út eða allt að Mánáreyjum eða langt 

út með Tjörnesi ef slíkt skýjafyrirbæri var á lofti (Viðtal 3, S-Þing.). Svipaða sögu er að 

segja af reynslu fólks af maríutásu við Grundarfjörð þar sem hún boðar norðanátt og 

þurrviðri (Viðtal 14, Snæf.). Nánar verður sagt frá skýjum hér síðar og tengslum þeirra 

við fjalllendi. 

Á himninum eru ýmis önnur atriði sem fólk skoðaði á borð við stjörnur en ef þær 

titruðu var sagt að það væri hvasst á stjörnunni og þá stormur í vændum en að auki 

boðaði stjörnuhrap að vindur kæmi úr þeirri átt (Lúðvík Kristjánsson, 1983:147). Spár af 

þessu tagi áttu líka við um Vetrarbrautina og er talað um að menn hafi sleppt 

rökkursvefninum á björtum haustkvöldum í október og nóvember til að fara út og rýna í 

himininn.95 Á þessum árstíma liggur Vetrarbrautin frá norðaustri til suðausturs og ef í 

henni sáust eyður eða ef hún slitnaði í sundur á vissum stöðum mátti búast við þíðviðri á 

þeim kafla um veturinn en væri hún skýr og breið vissi það á harðan vetur (Gísli 

Vagnsson, 1969-1970:144).96 Einnig var horft á norðurljósin og ef þau voru meira á 

norðurhvelinu var þurrkur framundan en færðu þau sig yfir á suðurhvelið kæmi úrkoma á 

innan við sólarhring (Viðtal 4, Rang.). 

Tunglið hefur mikið verið notað enda fylgir það stífum reglum sem hafa getið af sér 

tímatalsútreikninga um aldir og efni sem tengist veðurfari sterkum böndum.97 Mark var 

tekið á því úr hvaða átt tunglið kviknaði þar sem vindáttir yrðu ríkjandi úr þeirri átt í 

kjölfarið (Lúðvík Kristjánsson, 1983:146-147; Jón Pálsson, 1945:141). En þessar spár 

eru þó ekki með öllu horfnar. Einn viðmælandi minn, bóndi á Suðurlandi, fylgist með 

tunglkviknun því oft breytist veður þá, við fyrsta kvartil eða í tunglfyllingunni. Hann 

talar um að stundum geti gert þá reglu að það breyti alltaf um veður við fyrsta kvartil og 

                                                 
95 Eitthvað er þetta tímabil á reiki, því að í Íslenskar þjóðsögur (V. bindi) Jóns Árnasonar segir að ekki sé 
að marka vetrarbrautina með tilliti til veðurfars nema á milli Mikkaelismessu (29. september) og 
allrarheilagramessu (1. nóvember) (bls. 480). 
96 Í Íslenskum þjóðsögum segir að byrjað hafi verið að lesa í Vetrarbrautina á austurenda hennar og hún 
rakin vestur eftir (Jón Árnason, 1958:480). Fleiri minnast á slíkar veðurfarsspár, svo sem ÞÞ 3906 (A-
Barð.), SÁM 89/1942 (Gullbr.), SÁM 90/2165 (Skag.), Viðtal 10 (A-Hún.). Í síðastnefndu heimildinni kom 
fram að faðir viðmælandans hefði kunnað heiti yfir allar mögulegar stjörnur á himinhvolfinu sem bendir til 
þess að slík kunnátta hafi verið kennd og lögð á minnið hvort sem það var eingöngu í tengslum við 
veðurspár eða eitthvað annað.  
97 Sjá einnig umfjöllun um tunglöldina í kafla 3.5.2. 
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þá er gott að fylgjast með því. Sem dæmi nefnir hann að vorið 2007 var mjög kalt og 

margir sem vonuðu að veðrið myndi breytast við tunglkviknunina um miðjan maí. En 

ekkert gerðist. Þá sagði hann að breytingin yrði á fullu tungli og það stóð heima. Best sé 

þegar breytingin taki nokkuð langan tíma því þá sé hún varanlegri (Viðtal 4, Rang.). 

Annað dæmi kemur frá sjómanni sem stundaði grásleppuveiðar fram að áttræðu og er 

nýlega hættur. Hann fór eftir tunglinu og var mikið ragari ef tungl kviknaði í vestri eða 

suðvestri því þá átti hann alltaf von á vestanáttinni og hún var alltaf viðloðandi og 

leiðinleg (Viðtal 7, Borg./Strand.). Eins og tunglið var sólin skoðuð, til dæmis aukasólir 

sem myndast við ákveðin skilyrði í kringum sólina en þá var gjarnan sagt að sólin væri í 

úlfakreppu ef tvær sólir væru hvor sínum megin við hana, sú sem fer á undan var kölluð 

„gíll“ og sú á eftir „úlfur“ og af öllu saman er dreginn málshátturinn „sjaldan er gíll fyrir 

góðu nema úlfur á eftir renni“ (Jón Árnason, 1954:655).98 Svokölluðu „gylliniský“ í 

kringum sólu boðuðu kulda og úrkomu og svipaða sögu var að segja af regnboganum 

sem stóð lengi og var grænleitur (Lúðvík Kristjánsson, 1983:146-147). 

Sjófarendur þurftu vissulega að hafa skýjafar á hreinu en að auki var sjólag nokkuð 

sem horft var til. Bárur gátu táknað ýmislegt, hvort veður var í vændum, hvort það var að 

ganga niður o.s.frv. Til dæmis er talað um að ef sjórinn dökknar megi búast við sunnanátt 

við Grundarfjörð (Viðtal 14, Snæf.) en viðmælandi einn úr Strandasýslu sagði að gjarnan 

væri horft til strandanna, hvernig sjólagið væri við fjörurnar og ef það væri áberandi 

væru líkur á vindi úti fyrir. Þó gat þetta verið misjafnt því ef logn hefði verið og farið að 

ganga í sjó væri líklega vindur í aðsigi en ef verið hefði vindur sem væri að ganga niður 

gengi sjórinn ekki eins fljótt niður og þá var öðruvísi sjólag og fóru menn þá jafnvel á sjó 

ef hann var ekki sléttur (Viðtal 17, Strand.).  

Í þessum flokki eru einnig til ótal mismunandi orð sem benda til þess sem koma skal 

og lýsa ólíkum vísbendingum um veður. Enn er rétt að vísa til Lúðvíks Kristjánssonar 

sem tók saman þessi orð og setur í gott samhengi í bókum sínum allt frá því þegar rólegt 

veður var að sjá framundan til þess að veður færi vaxandi.99 „Sjóleysa“ er það kallað 

þegar sjór liggur niðri en kann að vera að sækja í sig veðrið. Hér er þessu lýst með ótal 

orðum sem lýsa m.a. því hvernig sjólag er þegar það fer minnkandi (tjarndauður, 
                                                 
98 Sjá nánar í kafla 3.2.1. og tengsl þessa fyrirbæris við fornar heimildir á borð við Völuspá og 
Gylfaginningu. Þetta fyrirbæri hefur orðið tilefni til kveðskapar eins og svo margt annað sem hér er til 
umfjöllunar: Þrjár í austri ef sólir sjást/ seggi fæsta gleður,/ en í vestri aldrei brást/ allra besta veður (t.d. 
Karvel Ögmundsson, 1981:121). 
99 Rétt er að minnast á færeyska veðurorðabók frá 1985 sem nefnist Veðrið: Orðatøk og frásagnir eftir 
Fischer Heinesen. Þar er góð samantekt á færeyskum veðurorðum, og lýsingum þeim í tengslum við 
mismunandi aðstæður við Færeyjar. 
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vatnsdauður, tjarnsléttur, spegilsléttur, ýfulaus, komin lágdeyða); hvernig það er þegar 

kular og dettur í dúnalogn á víxl (gárablettir, gráðblettir, gráðbönd, gráðrákir, gráðkisur, 

kattarfætur, kisufætur, kisuspor, álfabrautir, álfabrákir, álfatraðir); og þegar sjór fer 

vaxandi (bárukveiking, brýtur úr báru, kippir upp hvolpum, skýtur í kvikum, skýtur í 

fuglsbringur) (Lúðvík Kristjánsson, 1983:151 o.áfr.).  

Annað sem fólk fór eftir eru hillingar sem verða til við vissar aðstæður, þegar heitt 

loft liggur yfir köldu lofti og myndar þannig ljósbrot svo að hlutir eða landslag fyrir 

handan sjóndeildarhringinn lyftast upp (Lynch og Livingston, 2001:58). Á sjó gat fólk 

sagt til um hvaða átt var ríkjandi eða í vændum út frá hillingum og þá voru ýmis 

kennileiti eins og eyjar á hafi úti notaðar til að marka slíkt eins og þessi vísa um Drangey 

á Skagafirði sannar: Þó að tíðin þyki bág,/ þann ei hræðumst voða,/ nú er Drangey löng 

og lág,/ landátt virðist boða (Lúðvík Kristjánsson, 1983:140). En að auki hafa aðrar eyjar 

á borð við Grímsey á Skjálfanda ýmist sést eða ekki sést allt eftir því hvernig viðraði. Eitt 

sumar þegar ein heimildakona mín var í sveit í Öxarfirði kom það oft fyrir að það hillti 

svo undir Grímsey að talað var um að „hún sigldi upp í sand“. Svo greinileg var hún í 

þessum hillingum að mörgum árum seinna þekkti hún húsin í eynni á mynd án þess þó að 

hafa komið þangað (Viðtal 12, Eyj.)! Frá Húsavík sást Grímsey ekki nema í sunnan- eða 

suðvestanátt (Viðtal 3, S-Þing.). Sjómaður á Akranesi fór í mörg ár á grásleppu og sótti 

gjarnan norður að Vegamótum. Ef einhver beygur var í honum á morgnana þegar 

norðanátt var fór hann á ákveðinn stað norðarlega á Akranesi og horfði á Þormóðsskerið. 

Ef það var ekki nógu hátt upp úr fór hann ekkert, ef það var kafi hafði hann ekkert að 

gera þangað (Viðtal 7, Borg./Strand.). 

Fólk hefur því gjarnan litið til hafs þar sem aðstæður buðu upp á það en sömuleiðis 

var hlustað eftir hljóðum sem bárust frá hafi. Sjávarhljóð heyrðust langt upp á land og 

gátu þannig gefið fólki vísbendingar um hvaða vindáttir voru í vændum. Heimildamaður 

sem var bóndi í Austur-Húnavatnssýslu sagði að sjávarhljóð heyrðust betur á Beinakeldu 

þar sem hann ólst upp heldur en á Stóru-Giljá þar sem hann bjó síðar enda stendur 

Beinakelda hærra og þar verður meira úr öllu hljóði. Eitt sinn var þar gamall maður sem 

hafði verið mikið til sjós áður fyrr en hann var glöggur að sjá hvaða áttir voru í aðsigi frá 

sjónum. Sá nefndi „landáttarbrim“ en þegar sjávarhljóðið var austarlega var landátt en ef 

það var vestarlega undir Vatnsnesi var „hafáttarbrim“ og hafátt á leiðinni. Þetta brást 

aldrei þótt blankalogn væri (Viðtal 10, A-Hún.). Heimildakona mín úr Eyjafirði hafða 

svipaða sögu að segja af öldnum sjómanni sem hlustaði eftir sjávarhljóðum og talaði um 
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veðurdyn sem hún heyrði aftur ekki (Viðtal 12, Eyj.).100 Í Löndum við Stöðvarfjörð var 

svo talað um hljóð úr hellisskútanum Söxu sem spýtti sjó hátt í loft upp þegar brimaði og 

það vissi á suðaustanátt og suðaustanbrim (Viðtal 6, N-Múl.).  

Á föstu landi voru svo ótal hlutir sem horft var eftir. Til dæmis voru hljóð ekki 

einungis bundin við sjó enda eru ýmsar lýsingar til af því hvernig hljóð frá lækjum og 

fossum gátu gefið vísbendingar um breytingar og vaxandi veður úr þeirri átt sem hljóðið 

heyrðist (Þorlákur Hjálmarsson, 1989:92).101 Mikill lækjarniður var stundum talinn vera 

merki um gott veður (ÞÞ 3916, A-Hún.) en áhugavert er að sjá dæmi þar sem nútíminn 

og gamli tíminn mætist í þeirri spá sem símalínur gátu veitt en hljóð frá þeim gat vitað á 

veðrabreytingar (ÞÞ 3906, A-Barð.). 

Samspil skýja og fjalla eru svo býsna náin og þar er hægt að finna margar veðurspár 

sem gjarnan eru taldar áreiðanlegar enn þann dag í dag. Þegar dregur upp á Snæfellsjökul 

er örugg norðan- og norðaustanátt í vændum en sú spá er eins bæði á Hellissandi og 

Akranesi (Viðtal 15, Snæf.; Viðtal 8, Borg.; ÞÞ 7450, Borg.). Frá Snæfjallaströnd er sagt 

að ef lágur bakki er í hafinu og þokuhnoðrar á Traðarhyrnunni við Bolungarvík eru allar 

líkur á þurrki framundan (Viðtal 16, Strand./S-Þing.). Við Héraðsflóann aftur á móti var 

fylgst með Þerribjargi því ef ský söfnuðust þar í skjóli við bjargið það gat verið norðanátt 

í aðsigi en ef bjargið var bjart varð þurrkur (Viðtal 6, N-Múl.). Úr Blönduhlíð í 

Skagafirði sjást stundum svokallaðir „sólblettir“ í Staðarfjöllunum en það eru sólblettir á 

stöku stað og svo dökkir skýjaskuggar. Ef slíkt sést er víst að það verði skúrir síðdegis 

(Viðtal 5, Skag.).102 Í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu er svipað fyrirbæri sem þó 

spáir öðruvísi. Í austurhlíð Fossárdalsins sem er innst í Svartárdal er talið óbrigðult merki 

að ef aftanskin sést að kvöldlagi, þ.e. sólskinsblettur í hlíðinni séð frá bænum Fossum, 

var það talið merki um þurrk (Viðtal 11, A-Hún.). 

Rigning er gjarnan sá hluti veðurspáa sem allt snýst um. Stundum er hún æskileg og 

nauðsynleg en stundum hið gagnstæða og fólk vildi helst vera laust við hana. En rigning 

er ekki bara rigning. Á Suðurlandi ræddi ég við bónda sem fór stundum að slá í mígandi 

vestanrigningu en hún var fyrir þurrki og nokkuð örugg með það að sögn (Viðtal 4, 

Rang.). Þetta minnir á annarskonar rigningu sem kallast „þerridropar“ en það eru fáir en 

                                                 
100 Sjá nánar í kafla 5.2 þar sem fjallað er um mismunandi hæfileika fólks til að gá til veðurs. 
101 Slíkt hefur verið sett í bundið mál, eins og þessi hljóð sem Goðafoss í Suður-Þingeyjarsýslu bar með 
sér: Öskrar Goði eins og hroði,/ eykst þá voði straumadyns;/ en að hann froði og fram sér troði,/ er 
fyrirboði sunnanvinds (Jónas Jónasson, 1961:140). 
102 Þess ber að geta að þetta fyrirbrigði sást morguninn sem viðtalið var tekið og það stóð heima að léttar 
skúrir gerði á milli klukkan 17 og 19 þann daginn. 
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stórir regndropar sem geta varað stóran hluta dags en boða þurrk daginn eftir eða að þeir 

voru síðustu regndroparnir á undan þurrkatíð (ÞÞ 3865, A-Skaft.; ÞÞ 3856, Dal.; ÞÞ 

3829, Dal.; ÞÞ 3933, Mýr.). 

Þegar regnið breyttist í snjó á veturna var enn hægt að spá fyrir um veðrið. Snjór 

hefur bæði verið talinn eðlilegur vetrarboði hér á landi en þó hefur það skipt máli hversu 

mikið félli af honum. Í Skjaldfannardal við Ísafjarðardjúp sýndi heimildakona mín mér 

skafl í fjallinu norðan við bæinn en hann var þá kominn í þrennt og stóð við svokallaðan 

Kuldaklett. Talið væri að ef þessi skafl hyrfi með öllu yfir sumartímann mætti búast við 

hörðum vetri en þá mátti líka búast við að allir skaflarnir í hlíðinni gegnt bænum hyrfu 

fyrir veturinn (Viðtal 16, Strand/S-Þing.).103 Fróðlegt er að skoða til samanburðar viðtal 

sem tekið var við bónda úr sama dal, Skjaldfannardal, árið 1970 og er upptakan varðveitt 

á Árnastofnun. Þar er talað um þennan sama Kuldaklett og að það mætti búast við 

hörðum vetri ef skaflinn leysti alveg upp (SÁM 85/579, Strand). Þó svo að um 40 ár séu 

á milli þessara tveggja viðtala er þessi vitneskja auðsjáanlega enn lifandi hjá fólkinu sem 

býr á þessum slóðum enda er þessi fönn afar áberandi þegar farið er um dalinn og 

sérstaklega eftir að búið er að afhjúpa þekkinguna sem býr að baki.104 

Á haustin þegar árstíðarskiptin fóru fram var gjarnan vonast til að nokkurt magn af 

snjó kæmi fyrir veturnætur en sá snjór var oft nefndur „haustkálfur“ og átti að boða 

snjóléttan vetur (ÞÞ 8321, Borg.). Það er reyndar ýmislegt annað sem fólk hefur tekið 

sérstaklega vel eftir á haustin enda hefur verið vissara að leita að einhverjum 

vísbendingum um hvernig veturinn myndi þróast áður en hann skylli á af fullum þunga. 

Tekið var eftir því hvort mikið væri af berjum en væri mikil berjaspretta var von á 

hörðum vetri en mildum ef sprettan var lítil (ÞÞ 3916, A-Hún.). Hið sama mátti segja ef 

mikil fífa var (ÞÞ 7997, A-Hún.).105 

Eftir að veturinn hafði runnið sitt skeið (hvað svo sem fífan, berjasprettan eða 

vetrarkvíðinn hafði sagt) skipti miklu máli að vorið yrði hagstætt og milt þannig að 

grasvöxtur færi örugglega af stað þegar skepnur væru að koma ungviði sínu á legg. Á 

vorin var reynt að taka eftir ýmsum táknum um hvernig allt myndi fara. Það hefur til að 

mynda ekki þótt vænlegt ef vorið hefur komið of snemma, til dæmis þótti ekki gott ef 
                                                 
103 Þessar upplýsingar náðust ekki á upptöku en er að finna í vettvangsnótum spyrils. 
104 Hér er hægt að minnast á „hestinn í Hnjúknum“ en það er snjóskafl í Mælifellshnjúk í Skagafirði sem 
helst lengi vors en þegar hann er bráðnaðu í sundur um „bógana“ á hestinum var gjarnan talið að óhætt 
væri að fara í skreiðarferðir suður í land um Stórasand (Viðtal 5, Skag). 
105 Þessi hegðun náttúrunna er ekki ósvipuð og hegðun rjúpunnar sem rætt hefur verið um hér að framan (í 
kafla 5.1.2.1) þar sem mikið magn í sarpi hennar boðaði harðan vetur eða vetrarkvíði og mikið magn í 
görnum kinda. Hér er það bara náttúran sjálf sem býr sig undir harðan vetur. 
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flóð komu í Héraðsvötn í Skagafirði fyrir sumarmál því þá myndi kólna á eftir (Viðtal 5, 

Skag.).106 Svipaða sögu er að segja víða annarsstaðar, til dæmis þótti það fyrir íkasti ef 

Reykjavíkurtjörn var íslaus fyrir sumarmál og ef Hörgá ruddi sig fyrir sumarmál lagði 

hana aftur eftir sumarmálin (Jón Árnason, 1954: 538). 

Það efni sem hér hefur verið fjallað um er býsna fjölbreytilegt og ólíkt enda snertir 

það ólíka einstaklinga og atvinnustéttir fyrri tíma. Innan héraða hafa líka verið allskonar 

veður í gangi á sama tíma eins og þessi veðurlýsing úr Borgarfirði ber með sér: „Skúrir 

oft í Skorradal, skarnveður á Horni. Heybindingsveður á Hvanneyri, heyþurrkur á 

Völlum“ (Viðtal 9, A-Hún.). Það er jú einstaklingurinn á hverjum stað sem tekur við 

þessari þekkingu, mótar hana, notar, og flytur síðan til næstu kynslóðar. En voru allir jafn 

hæfir til að gá til veðurs? Hvaða þættir voru það sem manneskja þurfti að búa yfir til að 

geta öðlast þá visku að geta séð fyrir um komandi veður? 

5.3 Hæfileikinn að gá til veðurs 

Því miður eru allir sjálfmenntaðir veðurfræðingar að hverfa úr sögunni, og 

er það illa farið. Nú þykjast menn ekki þurfa að góna á skýjafar og önnur 

einkenni, sem gömlu mennirnir studdust við. Nú treysta menn 

veðurskeytum og bölva þeim svo, er út af ber (Halldór Guðmundsson, 

1968:65).107 

Þessi upphafsorð eru komin frá bónda í Vopnafirði sem sendi grein um veðurdrauma sína 

til ritstjóra tímaritsins Veðrið. Hann lýsir því í raun best stöðu hinnar gömlu þekkingu í 

lok sjöunda áratugar síðustu aldar þegar vísindamenn voru farnir að sinna veðurathugum 

þjóðarinnar, en um leið hvernig það er gert með ófullnægjandi hætti samanborið við þá 

tækni sem eldra fólk kunni. Hér verða hinir „sjálfmenntuðu veðurfræðingar“ teknir fyrir, 

hvernig þeir „góndu á skýjafar og önnur einkenni“ og hvaða hæfileika þeir þurftu að 

hafa. Til þess að skýra þessa hæfni verður efninu skipt niður í þrjá hluta/hæfileika: 

næmni, eftirtekt og reynsla. 

5.3.1 Næmni 

Segja má að áður fyrr hafi fólk verið í mun nánara sambandi við náttúruna heldur en í 

dag þar sem afkoman var nátengd þessari stormasömu sambúð og nauðsynlegt var að 

                                                 
106 Það þótti slæmt ef lóan kom til landsins fyrir sumarmál (ÞÞ 3813, Snæf.). Sjá nánar í kafla 6.1. 
107 Úr bréfi Halldórs Guðmundssonar á Ásbrandsstöðum í Vopnafirði til Jóns Eyþórssonar veðurfræðings 
sem birtist í tímaritinu Veðrið 13 (bls. 65). 
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kunna að skilja hegðun náttúrunnar eins og vel og aðstæður hverju sinni leyfðu. Margir 

nota samband dýra og veðurs í því samhengi til að sýna hvert við erum komin og á sama 

tíma hvernig dýr í dag eru að færast frá náttúrunni þar sem þau standa allt árið inni, t.d. 

kýr. Þannig má ráða í orðin að húsdýrin séu að fara sömu leið og við mannfólkið.108 Í 

umræðum hér að framan hefur fjallað um ýmiskonar veðurspár, m.a. tengsl dýra og 

veðrabreytinga. Þau tengsl virðast hafa verið misjöfn en þó er að finna slík dæmi af 

mörgum tegundum dýra og sum þykja næmari en aðrar. Maðurinn er vitaskuld 

dýrategund og til eru einnig ýmsar frásagnir af því hvernig hann telur sig finna fyrir 

breytingum á undan tilteknum veðrum. En það var ekki þar með sagt að maðurinn sjálfur 

hafi alltaf áttað sig á þeim breytingum, heldur hafa aðrir séð þær (rétt eins og er með 

hegðun dýra sem menn taka eftir). 

Nokkuð ber á því að sjómenn kannist til dæmis við einstaklinga sem hófu að hegða 

sér einkennilega á undan óveðrum eða veðrabreytingum. Til að mynda sagði einn frá 

tveimur dagfarsprúðum mönnum sem skyndilega fóru að syngja og tralla og vera með 

gleðilæti þegar rok var að bresta á (Viðtal 7, Borg./Strand.). Fleiri dæmi eru til af slíkum 

mönnum. Einn heimildamaður þjóðháttasafns talar um Hafliða nokkurn, en menn miðuðu 

við að óhætt væri að fiska á meðan hann færi ekki að syngja. En svo var það einn morgun 

að Hafliði þessi kom upp á lúkarskappann, teygði sig og hoppaði og rak upp hljóð sem 

áttu að vera einhverskonar söngur. Brugðust skipverjar þá hart við og sigldu í var því 

fljótlega upp úr því skall á norðaustan aftakaveður svo ekki mátti bíða lengi eftir að 

Hafliði fór að syngja (ÞÞ 3823, N-Ísafj). Annar heimildamaður segir frá matsveini sem 

honum var samtíða til sjós í nokkur ár. Sá var þungur og feitlaginn alla jafna en rétt á 

undan stormi breyttist þessi maður til mikilla muna. Hann fór að syngja og hlæja og varð 

léttur á sér þrátt fyrir holdafarið. Eins og áður segir byrjaði þetta áður en veður spilltist en 

fjaraði út þegar hvasst var orðið. Heimildarmaður segir að honum hafi oft verið strítt út af 

þessu en hann réði ekki við þetta, það var ósjálfrátt og óviðráðanlegt (ÞÞ 7450, Borg.).109 

Hér eru það breytingar á andlegri líðan og hegðun frá hinu eðlilega sem vekja upp 

                                                 
108 Sjá Viðtal 12 (Eyj.), en þar kemur fram að það sé farið að fara svo vel með kýr að þær séu farnar að tapa 
öllum veðurtengslum. Einnig Viðtal 5 (Skag.) en þar kemur fram að með aukinni innistöðu og minnkandi 
hagagöngu kinda á vetrum sé að verða búið að rækta alla veðurgleggni úr fé, þ.m.t. úr forystufé. 
109 Einn viðmælandi minn sagði að sér væri sagt að hegðun sín færi eftir lægðunum (Viðtal 9, A-Hún.). Það 
bendir aftur til þess að einstaklingurinn sjálfur átti sig ekki alltaf á því að einhverjar breytingar séu í 
vændum eða þegar hafnar. 
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spurningar um breytingar á veðri, rétt eins og með skepnur sem byrja að hegða sér 

undarlega á undan óveðrum, sbr. „kuldagalsi“ í hestum.110  

Annar flokkur þar sem veður hefur áhrif á næmni fólks er sá sem snertir líkamlegar 

þjáningar í tengslum við veðrabreytingar. Þar eru gigtarverkir sennilega þekktastir en fáar 

lýsingar eru jafn áþreifanlegar og sjá má í Íslenzkum þjóðháttum:  

Þá er það algengt, að menn finni það á sér, ef einhver veðrabrigði eru í 

vændum, helzt íhlaup, stormur eða rigning eða stórhríðar. […] Þá ískrar og 

ólmast gigtin, einkum í gamla fólkinu, og lætur ekki undan, fyrr en veðrið 

er skollið á (Jónas Jónasson, 1961:141).  

Slík vísindi hafa gjarnan verið tekin með ákveðnum fyrirvara í vísindasamfélaginu 

og í grein sem birtist í tímaritinu Rheumatology árið 2003 þar sem kannað var sambandið 

á milli veðurs (loftþrýstings, úrkomu og hitastigs) og eymsla vegna slitgigtar, voru 

niðurstöður þeirra rannsóknar þær að lítið sem ekkert samband var það á milli (Wilder, 

Hall og Barrett, 2003:956). Aftur á móti komust portúgalskir vísindamenn að því að 

sambandið á milli veðurs og vefjagigtar væri sterkt og því þyrfti að hafa í huga áhrif 

veðurfars við mat á slíkum gigtarsjúklingum (Miranda, Parente o.fl., 2007:351-361111).  

Á Íslandi voru svipaðar rannsóknir gerðar þar sem þetta samband var rannsakað og 

var það dr. Helgi Tómasson yfirlæknir á Kleppi sem stýrði þeim en hann féll frá áður en 

niðurstöður lágu fyrir (Björn L. Jónsson, 1959:8). Þrátt fyrir það skrifaði Björn L. 

Jónsson veðurfræðingur og læknir grein í tímaritið Veðrið árið 1959 þar sem hann segir 

frá þessu sambandi veðurs og gigtar og hvernig ýmsir aðrir kvillar létu á sér kræla þegar 

loftþrýstingur væri fallandi, svo sem botnlangaköst og höfuðverkjaköst, auk þess sem 

sjálfsvíg séu tíðari við slíkar aðstæður (Björn L. Jónsson, 1959:8). Til eru einnig ýmsar 

lýsingar frá fyrstu hendi þar sem fólk lýsir sínum eigin þjáningum eða annarra en oftar en 

ekki eru þær á þá leið að um er að ræða eldra fólk sem finnur fyrir óþægindum áður en 

illviðri eða kuldi lætur á sér kræla, stundum á undan votviðri og aðrir töldu að slík næmni 

væri fyrst og fremst fyrir norðanáttum (ÞÞ 7997, V-Hún; ÞÞ 8321, Borg.; ÞÞ 3937, 

Snæf.; ÞÞ 5394, Kjós.; ÞÞ 5355, V-Ísafj.). Sumir segja að verst sé þegar gigtin fer í 

mjöðm, læri og bak (ÞÞ 5556, Borg./Mýr.) en einnig kemur fram að það er ekki einungis 

gigtin sem magnast upp á undan veðrabreytingum heldur magnast upp ýmsar aðrar kvalir 

                                                 
110 Sjá kafla 5.1.2.1. 
111 Greinin er á portúgölsku en hér er vísað til ágrips á ensku á PubMed. 



104 
 

og kenndir, svo sem tannpína, drungi og leti (ÞÞ 3947 S-Þing; ÞÞ 3807, Borg.; ÞÞ 3999, 

Eyj.). Einn maður sagðist aldrei hafa fundið fyrir verkjum af þessu tagi en hinsvegar 

notaði hann konu sína sem viðmið, því að í austanátt og miklum raka var hún áberandi 

slæm auk þess sem hann gat séð það á tiltekinni stöðu á barómeti sínu hvenær henni leið 

hvað verst (ÞÞ 5308, S-Múl.). Af þessu má sjá að margir hafa kynnst einhverskonar 

breytingum á líkama sínum sem þeir tengdu meðal annars við veðrabreytingar. Slíkt er 

enn í umræðunni í dag. Hómópatar veita til að mynda gigtarsjúklingum sínum remedíuna 

„dulcamara“ ef gigt versnar við það að veðrið verður kalt og rakt (Guðný Ósk 

Diðriksdóttir, [Án ártals]). Þannig lifir þessi þekking ágætu lífi í einhverri mynd. 

En það er eitt að finna á sér breytingar á veðurfari og annað að geta séð þær fyrir í 

umhverfinu. Í raun virðist þetta vera sitt hvor hæfileikinn sem reynir á ólíka hæfni mannsins og 

ekki víst að sá sem finnur fyrir veðrabreytingum geti séð þær með eigin augum. 

5.3.2  Eftirtekt og reynsla 

Sá hluti veðurþekkingar sem snéri að eftirtekt og reynslu var mjög mikilvægur þar sem 

nauðsynlegt var fyrir fólk að geta lesið í umhverfið og greint í sundur ólík teikn á lofti, 

láði eða legi.112 Eftirtekt, beiting skynfæranna og um leið reynsla er nokkuð sem fólk 

hefur þroskað með sér. Slíkt hefur gerst misjafnlega og ólíkar aðstæður og áherslur hafa 

þannig getið af sér mismunandi veðurspáfólk. Sem dæmi um slíkt er rétt að vísa í tvö 

viðtöl sem tekin voru sumarið 2009 þar sem viðmælendur voru sveitafólk úr sitthvorri 

sýslunni og höfðu bæði kynnst öldruðum sjómönnum sem bjuggu á heimilum þeirra í 

uppvextinum. Báðir virtust þessir sjómenn hafa litið mikið til hafs og heyrt í brimi langt 

inn til landsins þegar aðrir heyrðu ekki neitt. Þannig gátu þeir séð hvaða vindáttir voru á 

næsta leiti (Viðtal 12, Eyj.; Viðtal 10, A-Hún.). Hér má segja að ein heimsmynd hitti 

fyrir aðra. Sjómenn virðast hafa þroskað með sér aðra hæfileika sem fólust í því að heyra 

og meta brimhljóð á meðan sveitafólkið hefur ekki alltaf skilið þessa næmni eins vel. 

Áhugaverð er lýsing ein á formanni frá Hellissandi, en þegar veður var eitt sinn þungbúið 

þurfti hann að meta aðstæður áður en haldið væri af stað í róður:  

Hann hlustar eftir sjávarhljóði veður svo út í sjóinn og stendur þar nokkra 

stund, kemur svo í land og segir hásetum sínum. „Ég ræ ekki í dag það eru 

                                                 
112 Slíkt hefur verið mikilvægt áður fyrr en er sömuleiðis vinsæl iðja í dag, eins og starf „The Cloud 
Appreciation Society“ sannar sem hefur gefið út ritið The Cloudspotter`s Guide.  
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þung sog í sjónum“. Þeir sem reru þennan dag náðu fáir heimalendingu. 

Norðan stórviðri rann fljótlega á (ÞÞ 7469, Snæf.). 

Atvinnuvegur hvers og eins hefur sennilega mikið að segja um hvernig viðkomandi 

hefur þróað veðurþekkingu sína og það hefur sýnilega fylgt fólki þótt það flytti frá 

sjávarsíðunni inn til landsins. Einnig ber að hafa það í huga að persónuleg ábyrgð 

einstaklings fyrir lífum annarra kann að hafa hvatt fólk til að veita umhverfinu athygli og 

meta veðrabreytingar, til dæmis voru formenn skipa álitnir sérstaklega veðurglöggir (ÞÞ 

3877, V-Ísafj.; Karvel Ögmundsson, 1981:114-115). Þó kann það líka vera að 

veðurglöggt fólk hafi frekar valist í slíkar stöður og þannig leyst verkefni sín farsællega. 

Formenn litu eftir breytingum á skýjafari, hreyfingum brimsins við ströndina og hlustuðu 

eftir veðurhljóðum úr órafjarlægt þar sem þeir lögðu eyru við jarðfasta hluti þar sem 

leiðni hljóða var oft betri (Karvel Ögmundsson, 1981:115). 

Þegar heimildir eru skoðaðar virðist sem margir hafi verið glöggir á veðurútlit og sú 

þekking hefur sennilega gengið yfir allflesta en þó ekki jafnt. Eins og sést í dæmunum 

hér að framan er gjarnan talað um einstaklinga sem báru af og hafa verið gleggri en aðrir 

við að ráða í veður113 en slíkt fólk var gjarnan sagt vera „athugult“. Það hefði búið lengi á 

sama stað og beindi athyglisgáfu sinni að hlutum í umhverfinu sem aðrir skeyttu ekki 

um. Stundum voru það hugboð og reynsla sem hjálpuðu. Stundum væri það heppni og 

almennar gáfur spilltu ekki fyrir (ÞÞ 3894, V-Ísafj.; ÞÞ 3906, A-Barð.; ÞÞ 3807, Borg.; 

ÞÞ 3856, Dal.; ÞÞ 3947, S-Þing.). Allir þessir þættir veittu þessu fólki forskot á aðrar en 

stundum væri talað um að sjómenn og bændur hafi stundað þessháttar störf að þeir 

kæmust oft í vanda og yrðu þannig að leysa gátuna með því að treysta á sjálfan sig sem 

kenndi þeim að hugsa og taka eftir (ÞÞ 3856, Dal.). Eins og áður segir dreifðust þessir 

hæfileikar ekki jafnt yfir alla, ekki miðað við þær lýsingar þar sem talað er um að vissir 

einstaklingar hafi verið það glöggir að hægt væri að taka eftir því hvenær þeir færu annað 

hvort á sjó eða hæfu slátt því þá væri öruggt fyrir aðra að fylgja í kjölfarið veðurfarslega 

séð (ÞÞ 8321, Borg.). Einn heimildarmaður úr söfnuninni 2008-2009 virðist vera 

einstaklega veðurglöggur í sinni heimasveit enda sagði hann frá því hvernig hann náði 

saman heyi í óþurrkatíð en hann sá að hann þurfti að vera viðbragðsfljótur og fór að slá í 

                                                 
113 Einn viðmælandi minn segir frá föður sínum og föðurbræðrum tveim sem munu hafa verið „áberandi 
spámenn“ á sínu svæði (Viðtal 10, A-Hún.). 
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„mígandi vestan-rigningu“. Hann vissi sem var að um sérafbrigði af veðri var að ræða 

sem þýddi að í kjölfarið kæmi þurrkur sem stóð heima (Viðtal 4, Rang.).114 

En það voru ekki allir sem mátu aðstæður rétt. Sem dæmi um slíkt má nefna að þegar 

páskabyl gerði árið 1917 (sjá nánar í kafla 3.3.1.2 um páskaveður í nmg.) urðu víða 

miklir fjárskaðar vegna þess að um morguninn hafði verið besta veður og margir settu út 

fé. En fóstri eins heimildamanns þjóðháttasafns hafði séð þetta fyrir þá um morguninn og 

ekki látið neina skepnu út, ekki einu sinni hesta. Ekki fylgir sögunni hvað hann hafði 

fyrir sér (ÞÞ 3829, Dal.). Hér hefur þessi einstaklingur haft eitthvað fyrir sér sem aðrir 

sáu ekki eða að hann hefur vitað af þeirri trú að um páska gerði hret og því ekki viljað 

taka neina áhættu þrátt fyrir að veðurútlit hafi verið gott. 

Þeir hæfileikar sem hér hafa verið reifaðir virðast hafa dofnað í seinni tíð hjá þeim 

atvinnustéttum sem hafa verið undir veðrinu komnar. Ástæðan er vitaskuld sú að á seinni 

árum hafa vísindastofnanir í veðurfræðum tekið við keflinu og annast spágerð og 

rannsóknir á veðurfari og miðlað þeim upplýsingum til almennings. Þannig hefur 

samfélagið ekki þurft að gá til veðurs. Það breytir því ekki að mörgum hefur fundist súrt 

að sjá á eftir þessum hæfileikum og í svörum þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands frá 

1975 segir einn heimildamaður svo frá ástæðum þess að slík þekkingu hefur hopað: 

Í fyrsta lagi er það einhverskonar minnimáttarkennd hjá ómenntuðum 

alþýðumönnum gagnvart Veðurstofunni, sem hefir vísindalega lærðum 

mönnum á að skipa. Í öðru lagi virðist allur sá fróðleikur sem fólkið er 

matað á af lærðum veðurfræðingum slæva athyglina fyrir að taka eftir 

ýmsum fyrirbrigðum í náttúrunni sem geta gefið upplýsingar um veðurfar. 

Í þriðja lagi finnst mér nú á dögum að ýmislegt sem fyrri tíma menn 

byggðu veðurspár sínar, á t.d. draumar og hegðum dýra og jafnvel fugla sé 

nú metið sem hjátrú og hindurvitni, en er þó nú sem fyrr veigamikill 

upplýsingagjafi um þessa hluti ef því er veitt athygli. En raunvísindi 

nútímans dæma þessa hluti úr leik en telja að flestir hlutir í þessu sambandi 

verði að byggjast á vísindalegum skólalærdómi. Enginn má skilja orð mín 

svo að ég sé að reka hornin í vísindi og skólalærdóm. En ég held því 

                                                 
114 Einnig má nefna afa eins heimildamanns þjóðháttasafns sem starfaði við að breiða út fisk til þurrkunar 
hjá fyrirtækinu Allianse. Þegar kom fyrir að hann mætti ekki til vinnu var nokkuð ljóst að það myndi rigna 
þann daginn, jafnvel þótt veðurútlit væri svo gott að þurrkur væri líklegur (ÞÞ 7831 S-Múl./Gull.) 
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hinsvegar fram að sjálfsnám sem byggt er á athyglisgáfu og reynslu séu 

jafngóð vísindi, eins og það sem læra má af bókum (ÞÞ 3832, A-Hún.). 

Nánar er fjallað um skoðanamun alþýðlegs og akademísks veðurfólks í kafla 2.3.1. Segja 

má að undirliggjandi sé sú skoðun að gamla þekkingin standi jafnfætis þeirri sem 

vísindamenn hafa þróað og að athyglisgáfa og reynsla séu hæfileikar sem ekki megi 

vanmeta. Í samtímanum má enn finna dæmi um þessar skoðanir, bæði hvað varðar það 

hvernig staðbundnar spár sem byggja á eftirtekt hvers og eins á hverjum stað eru álitnar 

óbrigðulli heldur en spá vísindamanna en einnig viðhorf þar sem menn undrast yfir því að 

veðurspár í fjölmiðlum eru ekki betri en svo (Viðtal 5, Skag.). Enn er það þó til umræðu að 

slíkir veðurspámenn sem gá til veðurs á hverjum stað séu að hverfa enda sé Veðurstofa 

Íslands sífellt að batna og traust fólks á spá hennar fer vaxandi (Viðtal 4, Rang.). 

Á öllu þess má sjá hvernig manneskjan fyrr á öldum hefur í raun „tengt“ sig við 

náttúruna til þess að freista þess að skilja hegðun hennar og framgang, ekki ólíkt því og 

þegar við tengjum okkur við tölvu og leitum á „Google“ að upplýsingum til dæmis um 

veður, vegaframkvæmdir eða „vuvuzela“115! En líkt og athuganir okkar kunna að skila 

tiltekinni þekkingu, festist hún í minni og situr eftir þrátt fyrir að búið sé að slökkva á 

tölvunni og getur þannig gagnast aftur þegar réttar aðstæður skapast. Hið sama má segja 

með veðurþekkinguna en minnið hefur skipt miklu máli og að hægt væri að rifja upp 

vitneskjuna þegar sambærilegar veðurfarslegar aðstæður kæmu upp. Margir tala um 

minni sem mikilvægan þátt í því að geta metið aðstæður og þannig rifjað upp eldri spár 

þegar þeir sáu endurtekningar í veðurfarinu (ÞÞ 5458, Eyj./Skag.; ÞÞ 3821, V-Barð.; ÞÞ 

3856, Dal.). Reyndar er það svo að sumir vilja meina að það sé „höfuðskilyrði“ að leggja 

á minnið þau atriði sem fara úrskeiðis í spánum til þess að hægt sé að bæta spána (Viðtal 

4, Rang.). Þannig er það mikilvægur hluti af þessu ferli að muna eftir mistökunum við 

spágerðina, reyna að læra af þeim og halda þannig áfram að þróa vísindin í takt við 

samtíma hvers og eins, jafnvel í takt við hverskonar breytingar á loftslagi sem kunna að 

verða og hafa orðið og breytt aðstæðum og jafnframt lífi kynslóðanna. 

Gamla þekkingin hefur samt verið fljót að tapast niður með tilkomu Veðurstofu 

Íslands og vísindalegum rannsóknum á veðurfari og miðlun veðurspáa. Ein heimildakona 

sagði að á stríðsárunum hefði ekki mátt flytja veðurspár í útvarpi og þá rifjuðu margir 

upp gömlu þekkinguna sem þá var strax farin að hverfa (Viðtal 12, Eyj.). Hið sama segir 

                                                 
115 „Vuvuzela“ er lúður sem „sló í gegn“ um allan heim á HM í knattspyrnu í Suður-Afríku 2010 fyrir 
háværan og mjög svo umdeildan hljóm. 
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bóndi í Rangárvallasýslu en þá segir hann að hafi orðið vendipunktur þegar fólkið 

neyddist til að nota gamlar veðurspár (Viðtal 4, Rang.). Í þessu tilviki er það í raun 

tæknin og hraði nútímans sem hefur orðið að lúta í gras fyrir hinni tímalausu þekkingu. 

Í samtímanum minnast margir á það að með veðurspám í fjölmiðlum hafi tilfinningin 

fyrir náttúrunni daprast og í staðinn fyrir að horfa á skýin er horft niður í grasrótina eða 

að fólk taki meira mark á því sem það heyrir og síður því sem það sér og þannig hafi 

manneskjan orðið sjálf eins og „vélagarmur“ sem gengur bara áfram og sé í staðinn orðin 

tengd allri „væðingu“ (Viðtal 10, A-Hún; Viðtal 8, Borg.; Viðtal 12, Eyj.). Þetta sýnir 

okkur að fólk er hætt að nota hin ólíku skynfæri eins og tíundað er hér að framan en um 

leið hvernig ábyrgðin hefur færst af herðum einstaklinganna til vísindanna. Sú tilfærsla 

virðist skilja eftir sig einhverskonar tóm, sérstaklega hjá þeim sem kynntust hinum gömlu 

vísindum af eigin raun. Ástæðan fyrir þessu tómi og eftirsjá er kannski ekki sú sama og 

Halldór Guðmundsson talar um í upphafi kaflans, þ.e. að fólk treysti spánum of mikið. 

Traust almennings til veðurspáa vísindafólks hefur vissulega batnað til muna á síðustu 

árum (s.s. Viðtal 4, Rang.; Viðtal 8, Borg.; Viðtal 7, Borg./Strand.). Það er frekar að 

eftirsjáin beinist að staðbundinni þekkingu á veðurfari á hverjum stað fyrir sig sem 

virðist vera að hverfa, þekking á veðurspám sem fólk hefur tekið eftir í sínu persónulega 

umhverfi sem oftar en ekki er talið virka vel í samanburði við vísindalegar veðurspár. 

5.4 Heimsmynd einstaklingsins að fornu og nýju 

Hér að framan hefur annarsvegar verið fjallað um efniviðinn sem alþýðlegar veðurspár 

eru gerðar úr og hinsvegar um hæfni mannsins til að vinna úr þessum efnivið. Í þessum 

kafla verður svo kafað dýpra í þau gögn og þá einkum viðtölin 17 sem ég tók á árunum 

2008-2009. Til þess að skilja betur samhengið á milli ólíkra viðtala verður efnið kannað 

sérstaklega út frá grundaðri kenningu (grounded theory). Sú greining er byggð með það í 

huga að finna einskonar öxul í anda þess sem Strauss og Corbin tala um í „Grounded 

Theory Methodology“ (Strauss og Corbin, 1998). Með það að markmiði er reynt að finna 

einhvern samhangandi þráð sem tengir viðmælendur saman og um leið það efni sem er til 

skoðunar. Þannig eru dregin fram hugtök, hugmyndir, skoðanir og einkenni úr hverju 

viðtali fyrir sig og það borið saman.  

Með samanburði af þessu tagi kom í ljós að allt það fólk sem hér um ræðir nam 

einhverja þekkingu, oft frá foreldrum og eldra fólki, og notaði hana á sínum heimaslóðum. Í 

þessari greiningu er öxullinn heimsmynd einstaklingsins að fornu og nýju. Til þess að útskýra 
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þessa greiningu frekar er henni skipt í fimm þemu sem hvert og eitt miðar að því að útskýra 

sambandið á milli einstaklingsins og umhverfisins sem hann les í. Þessi þemu nefnast 

sjóndeildarhringurinn, draumar, dýr og þjóðtrú, næmni manns og náttúru, áhrif /takmarkanir 

vísinda og veðurfræðinga, og það sem lærist frá fyrri kynslóðum.116 

5.4.1 Sjóndeildarhringurinn rannsakaður 

Þessi fyrsti flokkur er afar mikilvægur í því að átta sig á tegundum spáa og hvernig 

umhverfið er notað til að framkvæma spár. Hjá öllum viðmælendum komu fram dæmi 

um spár þar sem sem minnst var á einhvern nafngreindan stað í umhverfinu sem hægt var 

að nota til að spá fyrir um veður. Þessir staðir eru af ýmsum toga en það má segja að það 

sem sameinar þetta efni er að merkja má breytingar sem annað hvort eru að eiga sér stað 

eða eru skollnar á utan við sjóndeildarhringinn en er með einhverjum hætti varpað á hið 

sýnilega og þannig eru það þessi merki í heimsmynd einstaklingsins sem gilda fyrir 

nærumhverfi þess sem spáir. 

Heimildamaður frá Austurlandi sagði til dæmis frá hellisskútanum Saxa sem er við 

ströndina við Stöðvarfjörð en upp úr honum spýttist sjór og heyrði fólk það í fjarska og 

vissu þau hljóð á suðaustanátt (Viðtal 6, N-Múl.). Hér eru það hljóð sem berast frá stað 

utan við heimsmyndina sem gefa vísbendingu um það sem koma skal. Í Eyjafirði er aftur 

á móti tiltekin hækkun í fjallinu fyrir ofan Hrísa sem nefndist Hrísahaus eða bara Haus. Í 

þoku var mikið horft á þennan Haus því ef hann sást upp úr þokunni yrðu ekki nema smá 

skúrir en ef hann hyrfi alveg væri öruggt að rigndi (Viðtal 12, Eyj.). Þetta merki hefur 

þannig staðið bókstaflega upp úr óvissunni sem fylgdi þokum, verið eina merkið sem 

fólk hafði og gat þannig sagt því hverjar horfurnar væru.  

Þessi tvö dæmi eru dæmi af þekkingu sem hefur sennilega verið útbreidd á meðal 

fólks, jafnvel heilu kynslóðanna á Stöðvarfirði annarsvegar og í Eyjafirði hinsvegar. Á 

Akranesi hitti ég roskinn sjómann sem hafði sjálfur búið til þekkingu af þessu tagi þegar 

hann reri frá Akranesi á gamals aldri. Hann sagði mér að ef honum fannst veðurútlit ekki 

vera neitt sérstakt, ef í honum voru einhverjar „vomur“ eins og hann kallaði það, fór hann 

á ákveðinn stað í þorpinu þar sem hann gat horft vel til norðurs. Ef vitinn á Þormóðsskeri 

reis lágt upp úr sjónum eða ef hann var svo að segja á kafi hafði hann ekkert að gera með 

að fara á sjó. Aðrir menn á þessum slóðum botnuðu ekkert í þessu og höfðu aldrei heyrt 

                                                 
116 Rétt er að taka fram að hætt er við því að sömu dæmi komi fram í þessum kafla og áður í þessari ritgerð 
en þó í öðru samhengi. 
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þetta fyrr (Viðtal 7, Borg./Strand.). En reynsla mannsins hafði kennt honum þetta og 

hann fundið þessa reglu. 

En veðurspár gátu einnig birst þannig að merki í nærumhverfinu táknaði 

fjærumhverfi, og þannig hvernig veðrið væri þar en ekki hér án þess þó að maðurinn 

þyrfti að ferðast til að sjá það. Fyrra dæmið kemur frá sjómanni sem fæddur var og 

uppalinn á Húsavík og stundaði þar sjómennsku með föður sínum og afa. Hann sagði mér 

að áðurnefnda skýjafyrirbrigðið „maríutása“ hefði verið mikið notuð og vinsæl þar sem 

hún boðaði gott veður og þannig var hægt að róa lengra út á miðin eða alveg að 

Mánáreyjum. Þannig táknuðu þessi ský að veðrið var gott í fjarska og þangað var því 

óhætt að sækja aflann (Viðtal 3, S-Þing.). Hitt dæmið er úr Skagafirði og tengist 

sömuleiðis því að sækja afla og sækja hann langt. Um aldir fóru Skagfirðingar um 

Stórasand í ferðir alla leið suður á Reykjanes og sóttu þangað skreið og fisk. Bóndi einn í 

Akrahreppi sagði mér frá skafli í Mælifellshnjúk sem blasir við úr stofuglugganum hans. 

En þessi skafl var kallaður „hesturinn“ og á vorin var fylgst vel með því hvenær hann var 

bráðnaður um „bógana“ en þá þótti fært yfir Sand og hægt að leggja á hina lifandi hesta 

(Viðtal 5, Skag.; Eiríkur Valdimarsson, 2006:47). Aftur er það tákn í umhverfinu sem 

endurspeglar stað í fjarska og gefur þannig vísbendingar um hvað skal gera. 

Spár af þessu tagi virðast gefa náttúrunni aukna þýðingu, umhverfið fer skyndilega 

að kenna manneskjunni að fjöllin og sjóndeildarhringurinn eru ekki bara samansafn af 

örnefnum og jarðefnum, heldur mælikvarði á það sem koma skal. Allar þessar spár hafa 

þróast og þroskast til þess að hjálpa fólkinu sem bjó hér á landi til að lifa af dag fyrir dag, 

hvort sem það var á sjó eða landi. Alþýðlegar veðurspár gefa ekki aðeins náttúrunni 

aukna þýðingu, heldur ýmsu öðru sem manneskjan upplifir í hversdagsleika sínum. 

5.4.2 Draumar, dýr, þjóðtrú 

Viðmælendur mínir voru flestir bændur eða sjófólk og svörin endurspegla þau miklu 

áhrif sem veður hefur ávallt haft á líf þessa fólks bæði fyrr og nú. Það kom á daginn að 

svipuð dæmi sem tengjast þjóðtrú bárust frá ólíkum einstaklingum sem e.t.v. lýsir hinni 

sammannlegu þjóðtrú. Þar má nefna sérstaklega þrjú þemu: drauma, dýr og aðra þjóðtrú 

en hvert um sig snertir þá heimsmynd sem bændur og sjófólk virðast hafa lifað eftir. 

Draumar og ráðningar á þeim í tengslum við veður eru afar áberandi í þessum 

viðtölum. Nokkrir einstaklingar áttu sér draumfólk eða þekktu einhverja sem það gerðu 

en þessar draummanneskjur voru alltaf konur sem í öllum tilfellum voru látnar þegar þær 

þjónuðu þeim með því að birtast í draumum og gefa til kynna komandi veður. Þessar 
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draumkonur voru alltaf uppalendur viðkomandi, annað hvort ömmur eða rosknar konur 

sem tóku þátt í uppeldi fólksins (Viðtal 6, N-Múl; Viðtal 3, S-Þing.). Í þessari þjóðtrú 

sem tengist veðurspám hverfa landamæri lífs og dauða og „uppfræðslan“ heldur áfram í 

gegnum þennan áhugaverða glugga þessa lífs og annars sem draumar eru. 

En það eru ekki bara látnar manneskjur sem birtast fólki í draumi og geta skipt máli 

varðandi komandi veðurfar. Margir sjómenn tala um andúð sína á því að dreyma konur á 

sjó. Það hefur verið taboo sem bar ávallt í för með sér vont veður eða lélegan afla (Viðtal 

3, S-Þing.). Á sama tíma tala þeir sem tengjast landbúnaði (og það gera raunar margir 

sjómenn líka) um önnur tákn sem virðast vera algeng hjá ólíkum einstaklingum. Kindur 

eru þar fyrirferðarmiklar og lýsa þær iðulega snjókomu og snjómagni. Aðrir þættir sem 

eru mikilvægir í þessum draumum eru litir og fjöldi en það er notað til að ákvarða lengd 

og eðli komandi veðurfars. Einn viðmælandi minn á Vesturlandi dreymdi nóttina fyrir 

viðtal okkar draum sem hann taldi boða kalt haust. Þar voru kindur sem komu við sögu 

þar sem hann var að gefa þeim hey á garða (Viðtal 14, Snæf.). Annar viðmælandi sagði 

að hann dreymdi iðulega fyrir vetrinum og hefði byrjað að segja frá þeim draumum fyrir 

þremur árum og alltaf gengið eftir. Enn voru það kindur sem þar var ráðið í en áhugavert 

var að þessi spádraumur átti sér alltaf stað um og eftir jól (Viðtal 15, Snæf.), enda er það 

sá tími ársins sem tengist þjóðtrú sterkum böndum þar sem ýmsar andstæður takast á eins 

og sól og myrkur, hið gamla og hið nýja, auk þess sem draumar voru álitnir merkilegastir 

og marktækastir á þrettándanótt sem kölluð var draumnóttin mikla (Jónas Jónasson, 

1961:213).117 Draumaráðningar af þessu tagi eru því afar lifandi þjóðtrú og tengsl þeirra 

við veður mjög sterk. 

Eins og áður hefur komið fram í kafla 5.1.2.4 eru dýr fyrirferðarmikil í 

veðurdraumum en þó líka í þjóðtrú Íslendinga, samanber kafla 5.1.2.1. Það vakti sérstaka 

athygli mína eftir að hafa rennt í gegnum öll viðtölin að tíu einstaklingar af fimmtán 

nefndu þá gáfu hrossa að þau annað hvort ólmuðust óvanalega mikið á undan vondum 

veðrum, eða sneru rassinum upp í þá vindátt sem í vændum var. Eins og bent var á er 

þessi þjóðtrú eftirtektarverð og sýnir í raun hvernig þessar skepnur sem áður fyrr þurftu 

að standa úti allt árið um kring virðast búa yfir einhverskonar næmni á 

                                                 
117 Þess ber að geta að Árni Björnsson segir í Sögu daganna að margt í þessari þjóðtrú í tengslum við 
þrettándanótt geti allt eins átt við um jólanótt og nýársnótt (bls. 403). Það er því ekki ólíklegt að draumar 
um þetta leyti séu álitnir merkilegir og marktækir. 
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veðrabreytingar.118 Á sama tíma tekur maðurinn eftir þessari hegðun enda er það hluti af 

hinu daglega lífi að fylgjast með umhverfinu og dýrunum og sérstaklega að taka eftir 

öllum breytum og setja þær í samhengi. Eins má nefna hæfni forystufjár við að koma 

útigöngufé heim eða þegar slíkar kindur neita að fara í beitarlönd vegna yfirvofandi 

óveðurs. Fuglar himinsins eru einnig algengir sem veðurvitar, sérstaklega þegar þeir 

hegða sér einkennilega eða hópa sig mikið saman. Hrafninn í Giljárgili fyrir ofan 

Beinakeldu í Austur-Húnavatnssýslu verpti iðulega norðanmegin í gilinu þegar 

norðanáttir voru í vændum á vorin en sunnanmegin ef það voru sunnanáttir. Að sögn 

heimildamanns verpir hrafninn þar enn í dag öðru hvoru megin í gilinu eftir því hvernig 

hann spáir vorinu (Viðtal 10, A-Hún.). Einn sjómaður notaði flug fugla til að meta 

fiskigöngur, þannig að hegðun þeirra hefur bæði komið að gagni við að sjá veður og sjá 

hvernig haga skyldi aflabrögðum (Viðtal 3, S-Þing.). Í reynd eiga dýr það sameiginlegt 

að þau breyta um hegðun þegar veðrabreytingar eru yfirvofandi. Þessar breytingar eiga 

sér stað fyrir augum fólks og ef fólk áttar sig á skilaboðunum getur það sett þau í rétt 

samhengi og þau þannig nýst innan hinnar sýnilegu heimsmyndar einstaklingsins. 

Að lokum vil ég minnast á aðra þjóðtrú sem kom fram í viðtölunum. Einn 

heimildamaður frá Hellissandi minntist á útburðarvæl sem heyrðust gjarnan hér áður fyrr 

og þýddu slík hljóð norðvestan- eða vestanátt. Það fylgdi þó sögunni að allt slíkt hefði 

horfið með batnandi húsakosti (Viðtal 15, Snæf.). Önnur þjóðtrú sem mjög gjarnan er 

tengd við veðurfar er svonefnd dagatrú (sjá kafla 5.1.2.3). Þá eru tilteknir dagar í 

almanakinu tengdir veðrabreytingum og bárust margar útskýringar á dögum á borð við 

„Öskudag“, „Kyndilmessu“, „Sunnudaginn fyrsta í sumri“, auk vikudaga þar sem bannað 

var að byrja slátt eða róður á mánudegi eða þriðjudegi en æskilegt að gera það á 

föstudegi eða laugardegi. Dagar af þessu tagi eru greinilega afar ríkir í þjóðtrúnni en einn 

viðmælandi minn í Strandasýslu sagði að slíkir dagar hefðu verið ein leið til að lifa af 

með því að sjá til lands í einhverjum fjarlægum degi (Viðtal 17, Strand.). Þessi orð eru 

mjög lýsandi, enda hefur lífsbaráttan við náttúruna sennilega tekið á taugarnar og 

þjóðtrúin spilað stórt hlutverk í því að sannfæra fólk um að lífið væri baráttunnar virði. 

Það beinir sjónum okkar kannski aftur að spáfólkinu sjálfu sem þurfti að meta þessi 

merki á hverjum stað fyrir sig. 

                                                 
118 Þó skal hafa það í huga að spádómsgáfa hrossa er síður en svo ný af nálinni í íslenskri/norrænni 
menningu, sbr. lýsingar Tacitusar í bókinni Germania á sérstökum hrossum sem Germanir fylgdust með 
varðandi spár fyrir framtíðina og í Grettis sögu átti Ásmundur faðir Grettis merina Kengálu sem þótti mjög 
veðurglögg, sbr. kafli 3.2.2.2.  
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5.4.3 Næmni manns og náttúru 

Sá þáttur sem snertir næmni manns og náttúru hefur verið tekinn til umfjöllunar áður í 

kafla 5.2.1. En engu að síður er þetta mikilvægur þáttur í því að manneskjan skilji 

náttúruna og þau atriði sem er að finna í sjóndeildarhringnum hvort sem það er í sveit eða 

við sjávarsíðuna. Hér á landi hefur veðurfar alla tíð verið þjóðinni hugleikið, sérstaklega 

þegar meirihluti hennar vann við landbúnaðar- og sjávarútvegsstörf en einmitt þá voru 

aðstæður þannig að líf mannsins var ótryggt nema veðrið héldist gott eða hagstætt hverju 

sinni. Það var því mikil ábyrgð sem fylgdi því að ganga út að morgni eða kvöldi og gá til 

veðurs og í kjölfarið taka ákvarðanir um hvernig verja skyldi deginum og um leið hinni 

dýrmætu vinnuorku. Í dag eru veðurspár orðnar nákvæmar og aðgengilegar hverjum 

þeim sem þarf á þeim að halda. Það þarf ekki annað en að kveikja á útvarpi, sjónvarpi eða 

tölvu til þess að fá góða veðurspá, ekki bara fyrir daginn í dag, heldur kannski marga 

daga í einu. Þannig er það ekki lengur á ábyrgð okkar að spá fyrir um veðrið í 

framtíðinni, heldur vísindamannanna. Þessi breyting var í raun mjög mikilvæg ef við 

horfum á þetta út frá tengslum manns og náttúru. Alþýðlegar veðurspár gefa 

vísbendingar um það hverju fólk horfði eftir varðandi veðurfar, eða til að setja þetta í 

nútímalegra samhengi: á hverju fólk kveikti þegar það gekk út til að gá til veðurs.  

Vinnuvélar og tölvuknúin tæki hafa leyst af hólmi hina gömlu verkmenningu og gera 

störfin auðveldari og vinnuna hraðvirkari og að sama skapi virðist veðurfarið ekki vera 

eins mikill örlagavaldur í lífi svo margra. Þó er það svo að fólk er ekki á einu máli um 

hvort vísindin nái að sinna veðurathugunum eins vel og best væri á kosið og oft virðast 

alþýðuvísindin hafa sína kosti umfram nútímavísindin. 

5.4.4 Áhrif/ takmarkanir vísinda og veðurfræðinga 

Samspil alþýðlegra veðurspáa og hinna vísindalegu er oft til umfjöllunar í viðtölunum 

eins og sjá má hér að framan í lok kafla 5.3.2 og kafla 2.3.1. Heimildarmaður einn úr 

Suður-Múlasýslu nefndi að það hefði verið nauðsynlegt að vera glöggur þrátt fyrir 

veðurspár í útvarpinu, því þótt þær væru venjulega ábyggilegar hefði getað komið fyrir 

að hann lenti í byl sem aldrei var spáð fyrir um sem var afar óþægilegt þar sem hann var 

gjarnan einn á ferð (Viðtal 6, N-Múl.). Það er þó nokkuð sem virðist hafa horfið í seinni 

tíð enda eru flestir sammála því að í dag komi aldrei óveður sem ekki er spáð fyrir, a.m.k. 

eigi ekkert að koma mikið á óvart. 

Aukin tæknivæðing og um leið áreiðanleiki veðurspáa hefur þannig stuðlað að því að 

böndin á milli manns og náttúru hafa trosnað sem á móti hefur gefið af sér öruggari, 
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auðveldari og handhægari tækni eins og heimildamaður frá Akranesi lýsti fyrir mér, en 

hann segir samt að þannig sé gamla þekkingin síður en svo úrelt (Viðtal 8, Borg.). 

Það kemur þó gjarnan fram að staðbundin veðurþekking hafi mikið forskot á 

vísindalegar veðurspár sem jafnvel alhæfa um stór svæði. T.d. segir bóndi einn í 

Skagafirði að hjá sér geti verið arfavitlaust veður á meðan logn sé á Bergsstöðum sem er 

veðurathugunarstöðin sem er hvað næst honum (Viðtal 5, Skag.). Þannig geti vísindin 

aldrei náð sömu færni og hinar staðbundnu eða jafnvel persónubundnu veðurspár búi 

yfir. Á Húsavík gátu sumir séð strax á veðurskeytunum hvort viðkomandi spá átti við um 

sitt svæði eða ekki. Þannig hefur hin staðbundna þekking vinsað úr það sem féll fyrir 

utan það sem fólki þótti eiga við um sitt umhverfi (Viðtal 3, S-Þing.).  

Þó hefur fólk iðulega hlustað á veðurspárnar til að heyra hverju hún vildi spá, hvort 

sem hún var rétt eða vitlaus. Bóndi einn í Rangárvallasýslu segir að það hafi verið gott að 

geta bölvað vitlausri spá og kennt þannig einhverjum um (Viðtal 4, Rang.). Þannig hafa 

vísindin verið einskonar ventill á gremju fólksins þegar hægt var að kenna 

veðurfræðingunum um óhagstætt veðurfar enda loksins kominn einhver sem ber ábyrgð á 

öllu saman enda er ábyrgð veðurfræðinga töluvert til umræðu og segir einn viðmælandi 

minn það vera merkilegt „að eiga sand“ af veðurfræðingum sem geta aldrei gefið 

almennilegt veður þegar maður þarf á því að halda (Viðtal 5, Skag.). Þetta er vitaskuld 

sett fram í hálfgerðu gríni en þó býr að baki sú staðreynd að vísindin tóku við þeirri 

ábyrgð að miðla til landsmanna veðurspám. Við þau umskipti tók vísindafólkið líka við 

staðbundnum veðurspám af öllu landinu en gat ekki miðlað þeirri þekkingu. Það er því 

eðlilegt að staðbundnar spár hafi lifað eins lengi með þjóðinni og raun ber vitni. Það er 

jafnvel enn eðlilegra að fólk hafi verið gramt út í vísindafólkið þegar tækni þeirra var 

takmörkuð og spár giltu um stór og fjölbreytileg landsvæði. Þegar spár giltu ekki um 

sjóndeildarhring einstaklingsins, heldur heilu landsfjórðungana þar sem ótal 

heimsmyndum einstaklinga úir saman og þær skarast á óteljandi vegu. 

5.4.5 Lært af fyrri kynslóðum 

Síðasti flokkurinn tengist því hvaðan áðurnefnda þekkingin kemur og af hverjum fólkið 

lærir þessa vitneskju. Ef viðtölin eru skoðuð er það í grunninn frá fyrri kynslóðum sem 

fólk lærir efnið og það er aftur hvetjandi til að taka eftir umhverfinu og setja það í 

veðurfarslegt samhengi. 

Margir tala um einstaklinga sem þeir lærðu af í uppvextinum og minnast margir á að 

feður sínir, mæður, afar og ömmur, frændur og frænkur hafi verið veðurglöggt fólk (sjá 
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til dæmis: Viðtal 3, S-Þing.; Viðtal 4, Rang.; Viðtal 5, Skag.; Viðtal 10, A-Hún.; Viðtal 

13, Eyj.; Viðtal 16, Strand./S-Þing.). Þannig er það greinilegt að þessi þekking hefur haft 

mikið að segja í uppvexti fólks og að umgengni við einstaklinga sem þykja veðurglöggir 

skilaði sér síðar meir. Auk þess er það nokkuð skýrt að veður hefur verið mikið í 

umræðunni áður fyrr eða eins og ein heimildakona mín segir var það að tala um veður 

jafn sjálfsagt eins og að draga andann þar sem líf bænda og sjómanna hafi snúist um 

veður að öllu leyti (Viðtal 16, Strand./S-Þing.). Þessi nauðsyn að vera meðvitaður um 

komandi veðurfar hefur síðan sennilega skilað sér inn í tungumálið okkar og jafnvel 

almennar samræður. Margir tala um að það sé alltaf gott að hefja samræður við einhvern 

ókunnugan með því að tala um veðrið, það leiði síðan til einhvers annars. Þessi venja er 

sennilega arfleið þessarar nauðsynjar að vera með komandi veðurfar á hreinu. 

En það er einnig áhugavert að sjá hvernig framtíð þessarar þekkingar virðist vera 

sumu heimildafólki hugstæð. Sem dæmi má nefna sögu sem einn viðmælandi sagði mér 

af barnabörnum sínum sem hugðust ætla í útilegu en voru ekki sammála hvort þau ættu 

að fara suður eða norður. Því hringdu þau í afa sinn sem sagði þeim að það væri að koma 

norðanátt og því væri gott að fara suður á bóginn þar sem yrði bjart og hlýtt veður um 

helgina en sennilega rigning fyrir norðan. Annað barnabarnið vildi trúa afa sínum og fór 

suður og lenti þar í sumarblíðu en hitt fór norður og lenti þar í rigningum. Afanum fannst 

þetta gott dæmi um hvernig unga fólkið er hætt að hafa áhuga á veðri án þess að koma 

með sérstakar útskýringar á því (Viðtal 7, Strand./Borg.). Annar heimildamaður vildi 

meina að það skipti máli að tyggja þessa veðurþekkingu ofan í ungt fólk því síðar meir 

myndi það skilja samhengið betur og jafnvel deila með afkomendum sínum (Viðtal 14, 

Snæf.). Gaman var þó að heyra að einn viðmælandi minn sagðist hafa verið þá fyrr um 

daginn að kenna barnabörnunum að sjá sólbletti í fjallshlíð og átta sig þannig á ástæðunni 

fyrir því að það gerði rigningu síðdegis þann dag (Viðtal 5, Skag.). Þar sást í verki 

hvernig staðbundin veðurþekking er enn að flytjast frá einni kynslóð til annarrar, frá 

þeim sem hafa kynnst umhverfinu frá blauti barnsbeini til þeirra sem munu erfa 

sjóndeildarhringinn. 

Efnið sem hefur verið rætt um í þessum kafla fellur allt að því sama, heimsmynd 

einstaklingsins og viðhorfum til nútíma veðurspáa. Hafi hann útsýni yfir 

sjóndeildarhringinn, hefur hann forskot á vísindamennina sem eru víðsfjarri og kynnist 

efni kynslóðanna sem tengjast atvinnu hvers og eins og menningu. Þetta virðist vera 

kjarni þeirrar alþýðlegu veðurþekkingar sem einstaklingar kunna enn skil á og byggir á 
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hefðum, uppeldi og áhuga hvers og eins fyrir náttúrunni. En efnið endurspeglar síðan þá 

litlu heimsmynd sem hver og einn skapar sér og sem þrátt fyrir allt tengist loftþrýstingi, 

hitastigi, skýjafari og öðru sem sérfræðingar í dag mæla til þess að spá fyrir um veður 

með hjálp tækninnar. Og heimsmyndin tengist líka því sem er sýnilegt, svo sem í formi 

dals, héraðs, flóa eða fjarðar. Hún getur einnig verið heimspekileg og byggst á átrúnaði, 

þjóðtrú og lífssýn. Birtingarmyndin getur verið af margvíslegum toga. Þetta tengist þó 

allt áhuga einstaklingsins fyrir umhverfinu, umhverfinu sínu sem er þó alltaf hluti af 

stærri heild. Í næstu köflum verður þetta efni skoðað í stærra samhengi. Heimsmyndin 

verður skoðuð að ofan og efni frá mismunandi sýslum skoðað og borið saman. 
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6 Heimsmynd – séð að ofan 

6.1 Inngangur 

Veðurspár almennings hafa með tímanum aðlagast aðstæðum hverju sinni, t.d. með 

breytingum á loftslagi og tíðaranda. Um leið hafa sumar af þeim veðurspám sem talað er 

um sem „íslenskar veðurspár“ greinilega borist til landsins með einum eða öðrum hætti 

og aðlagað sig að umhverfinu, tengst samfélaginu og orðið hluti af tungumáli fólksins. 

En að hve miklu leyti er hægt að tala um „íslenskar“ veðurspár? Að hve miklu leyti er 

hægt að tala um spár sem eru alþjóðlegar? Að hve miklu leyti eru aðferðir við alþýðlega 

veðurspágerð svæðisbundnar? Eftir að hafa skoðað hina miklu flóru veðurspáa Íslendinga 

er rétt að bera saman ólíka landshluta. Hvaða efni kann að vera mismunandi á milli 

svæða og hvað ekki? Hér verður einkum horft til þess hvernig veðurspár ólíkra svæða 

taka til sín staðbundin einkenni og hvernig veðurfarslegar aðstæður og veðurspár eiga 

ekki alltaf samleið, hvort sem það er á milli ríkja og landa eða landamerkja. 

6.2 Íslenskar veðurspár? 

Að framan hefur komið fram að veðurspár tengjast að mestu leyti hinum fornu grunn-

atvinnuvegum Íslendinga, sjósókn og landbúnaði, enda voru þau störf að miklu leyti háð 

hagstæðri veðráttu hverju sinni. Þannig var fólk um allt land með hugann við veðrið. Séu 

veðurspár bornar saman á milli héraða og landshluta kemur í ljós að ekki er það sama 

sagt hverju sinni og á hverjum stað. Til að mynda eru spár sem snerta hegðun fugla 

mismunandi eftir staðsetningu og koma farfugla táknar ekki það sama. Árni Björnsson 

segir til dæmis frá því í Sögu daganna að sunnan- og vestanlands hefði komutími lóunnar 

ekki þótt tákna það sama og norðan- og austanlands þar sem hún var álitin mikill 

vorboði, sennilega vegna þess að lóan kemur fyrr til landsins sunnanlands og því meiri 

hætta á vorhreti þar eftir að hún kemur (Árni Björnsson, 1993:42).119 Það er því ljóst að 

veðurspár af þessu tagi hafa ekki getað verið fastar í einhverju tilteknu formi hjá öllum 

landsmönnum, heldur hafa þær tekið til sín svæðisbundin áhrif. 

Sem dæmi um veðurspá sem hefur aftur á móti hlotið mikla útbreiðslu út um allan 

heim er spá sem tengist því að morgunroði á himni boði vætu en kvöldroði þurrk. Til eru 

dæmi á ýmsum tungumálum þar sem þessi spá kemur fyrir með einum eða öðrum hætti 

                                                 
119 Sjá nánar í köflum 6.2.1.1, 6.2.2.1 og 6.3. 
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og oftar en ekki í bundnu máli120. Ástæðan fyrir útbreiðslu þessarar veðurspár er kannski 

ekki hvað síst sú að í Mattheusarguðspjalli segir Jesú Kristur:  

Þá komu farísear og saddúkear, vildu freista hans og báðu hann að sýna sér 

tákn af himni. Hann svaraði þeim: „Að kvöldi segið þér: ,Það verður 

góðviðri, því að roði er á lofti.' Og að morgni: ,Illviðri í dag, himinninn er 

rauður og þungbúinn'“ (Mattheusarguðspjall, 2007:24 [16:1-3]). 

Hér má sjá hvernig Biblían leggur þessa spá í hendur lesenda sinna, sem hafa í 

gegnum aldirnar skipt milljónum og fyrirfinnast um víða veröld. Þannig er mjög 

skiljanlegt að þessar spár séu jafn útbreiddar og raun ber vitni en það segir þó ekkert til 

um ástæðuna fyrir því af hverju þessar spár hafa orðið til. 

 Forsendurnar fyrir því að slíkur roði myndist eru þær að léttskýjað verður að vera 

í austri á morgnana fyrir morgunroða en léttskýjað í vestri á kvöldin fyrir kvöldroða, og 

bent hefur verið á að skýja- og úrkomukerfi berast til landsins gjarnan úr suðvestri þannig 

að skýlaus himinn þar að kvöldi bendi til þess að engin slík kerfi séu á næstu grösum 

(Haraldur Ólafsson, 2000).121 En ef þessi spá er sett í íslenskt samhengi kemur í ljós að 

málið er ekki eins einfalt og af er látið. Bent hefur verið á að suðvestanlands komi oftast 

skýja- og úrkomukerfi úr suðvestri en það sé aftur ekki eins algengt norðaustanlands. 

Einnig sé ekki hægt að útiloka að þótt himinn sé bjartur og rauður að kvöldi geti þykknað 

upp yfir nóttina og farið að rigna með morgninum (Haraldur Ólafsson, 2000). Þannig er 

hægt að segja að ýmsar veðurspár sem hafi lifað með þjóðinni og komið erlendis frá séu 

ekki endilega í takt við veðurfar á Íslandi. Þær séu greinilega komnar langt frá þeim stað 

sem þær eiga uppruna sinn. 

Sambærilegt dæmi má segja um hundadagana en þeir standa yfir frá 13. júlí til 23. 

ágúst samkvæmt íslenska almanakinu. Nafnið á þessu tímabili kemur frá Forn-Grikkjum 

sem settu mikla sumarhita í samhengi við stöðu stjörnunnar Síríus (sem einnig er kölluð 

Hundastjarnan) sem fer að sjást á morgunhimninum um þetta leyti árs (Árni Björnsson, 

                                                 
120 Sjá t.d. á norsku þar sem til eru orðatiltæki á borð við: „Aftenrøde gjør en god natt, men morgenrøde 
drypper i hatt“ (Hodne, 2005:70), á sænsku: „Aftonrodnad – vacker natt. Morgonrodnad – skvätt i hatt“ (af 
Klintberg, 1996:93), á dönsku er annarsvegar sagt: „Morgen røde, aften bløde“ og „Aften rød gi‘r morgen 
sød“ (Askholm, 2005:72-73), á íslensku er sagt með sama hætti: „Kvöldroðinn bætir, það segi ég satt, 
morgunroði vætir og mígur í hatt” (ÞÞ 7450, Borg.) á ensku þekkist: „Sky red in the morning, is a sailor‘s 
sure warning; Sky red at night, is the sailor‘s delight“ (Inwards, 1994 [1893]:53). Auk þess hef ég heyrt að 
á Suður-Englandi sé sagt: „Red sky at night is the shepherd‘s delight. Red sky in the morning, is the 
shepherd‘s warning“ (óformleg tilvitnun frá Terry Gunnell, ágúst 2010). 
121 http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=1008. Skoðað 13. ágúst 2010. 
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1993:187). Þannig er þetta tímabil og trúin á veðurfarsleg tengsl við það upphaflega 

komið frá aðstæðum við Miðjarðarhafið sem eru ólíkar þeim sem Íslendingar eiga að 

þekkja og venjast.122 Trú fólks á Íslandi varðandi veðurfar á hundadögum fólst í því að 

við upphaf hundadaga átti veðurfar að breytast og haldast svipað uns hundadagar rynnu 

sitt skeið eða fram að höfuðdegi (29. ágúst) (sjá t.d. Viðtal 14, Snæf.; ÞÞ 7450, Borg.). 

Um það leyti var von á því að hlutirnir kynnu að breytast, annaðhvort til góðs eða ills 

(Viðtal 17, Strand.). Sú tiltrú er því í óbeinu sambandi við þá sem Forn-Grikkir höfðu en 

virðist lifa í einhverri mynd í huga Íslendinga á 21. öld þar sem blaðagrein í 

Morgunblaðinu við upphaf hundadaga 2010 bar fyrirsögnina: „Var regnið til marks um 

meiri vætu?“123 Að auki hafa hundadagar verið settir í mismunandi samhengi hér á 

Íslandi, til dæmis er það útbreidd þjóðtrú að þá bíti hundar gras og hundfiskar syndi upp 

á land, auk þess sem margir setja setu Jörundar Hundadagakonungs hér á landi í 

samhengi við þetta tímabil (Árni Björnsson, 1993:188-189). 

Það er því greinilegt að veðurspár sem lifa/ lifðu á meðal þjóða hafa ekki alltaf verið 

sprottnar úr þeim samfélögum sem þær þó hreiðruðu um sig í heldur eru þær alþjóðlegar. 

Og þar með hlýtur áreiðanleiki slíkra spáa að rýrast þar sem efniviðurinn er ekki 

upphaflega sniðinn að veðurfarslegum aðstæðum hverju sinni. En þegar reynt er að finna 

svæðisbundin sérkenni í veðurspám, eins og eitthvað sem hægt er að kalla séríslenskar 

veðurspár, er ekki auðvelt að benda á tilteknar spár eða þekkingu án þess að bera saman 

ólík landsvæði og sjá hvað er eins og hvað ekki. Þannig er unnt að átta sig betur á hinu 

staðbundna sem byggir á athugunum fólks á umhverfinu og hinu almenna sem síast inn 

með öðrum hætti.124 

6.3 Norður og suður 

Gjarnan er talað um áttirnar norður og suður með svipuðum hætti eins og kalt og heitt. 

Norðrið er hið kalda en suðrið er hið heita. Þetta eru því nokkrar andstæður og þá 

sérstaklega þegar talað er um áttirnar í tengslum við veður þar sem norðanvindurinn er 

kaldur og sunnanvindurinn heitur. Merking af þessu tagi er þó einkum bundin við viðhorf 

                                                 
122 Dæmi um veðurspá sem aldrei hefur borist til Íslands, einfaldlega vegna þess að veðurfarslegar 
aðstæður hér eru ekki fyrir hendi, er þessi minnisvísa um komur fellibyla sunnarlega í Atlashafinu: June, 
too soon; / July, stand by; / August, look out you must; / September, remember; / October, all over. –
Captain Nares (Garriot, 2001 [1903]: 10). 
123 http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/07/14/var_regnid_til_marks_um_meiri_vaetu/. Skoðað 21. 
ágúst 2010.  
124 Svipaður samanburður var gerður í BA-ritgerð höfundar í þjóðfræði árið 2006, Ský á himni og skafl í 
fjalli: Samanburður á veðurþjóðtrú í Skagafirði og frá Breiðafirði, þar sem fyrrnefnd svæði voru tekin til 
athugunar og leitt í ljós að mismunandi atvinnuhættir höfðu áhrif á spárnar. 
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og reynslu þjóða á borð við Íslendinga því það er ekki þar með sagt að norðanáttir geti 

borið með sér betri tíð annarsstaðar á hnettinum. Á Íslandi hefur norður og suður 

sömuleiðis verið sett fram sem landfræðilegar andstæður, eins og Norðurland og 

Suðurland bera með sér. Slíkar andstæður kalla á samanburð á þeim veðurspám sem þar 

myndast og/ eða eru brúkaðar. 

Til þess að skilja betur áferð staðbundinna veðurspáa er rétt að bera saman efni frá 

vissum héruðum í þessum tveimur landsfjórðungum. Annarsvegar verður efni úr Suður-

Þingeyjarsýslu tekið til skoðunar og hinsvegar efni úr Árnessýslu. Ástæðan fyrir því að 

þessar sýslur eru teknar hér fyrir sérstaklega er bæði að heimildir um veðurspár þaðan eru 

margar en einnig að þær liggja fjarri hvor annarri en með svipuðum hætti þó þar sem þær 

standa báðar að sjó, á báðum stöðum er stundaður landbúnaður og báðar liggja þær að 

miðhálendinu. Til þess að fá innsýn inn í veðurfarslegar aðstæður þessara tveggja sýslna 

fyrr á öldum er vísaði til lýsingar í Sýslu- og sóknarlýsingu 1839-1843 (sbr. kafli 3.5.1 

hér að framan) en þær eru frá miðri 19. öld. Ástæðan fyrir því að þessar heimildir eru 

valdar er bæði sú að þær gefa ágæta mynd af þeirri tilfinningu sem landsmenn höfðu fyrir 

veðrinu áður en vísindalegar veðurspár urðu almennar og aðgengilegar en að auki sú 

(eins og áður hefur verið sagt í kafla 3.5.1) að enn er talað um að þær veðurfarslýsingar 

sem fengust í Sýslu- og sóknalýsingum 1839-1843 séu með traustustu heimildum um 

veðurfar á tilteknum svæðum án mælinga (Trausti Jónsson og Hilmar Gunnþór 

Garðarsson, 2009:10-11). Því má segja að lýsingarnar eigi enn vel við um þau svæði sem 

hér verða skoðuð. 

6.3.1 Árnessýsla 

Árnessýslu er lýst í Sýslu- og sóknarlýsingu af þáverandi sýslumanni Páli Melsteð. Hann 

segir að veðurfarið á þeim slóðum sé hlýrra og frostminna heldur en norðan- og 

austanlands og hvorki bylja- né stórviðrasamt. Í sunnanátt og hafátt nái þó að ganga í 

nokkurn vind en þar sé þó jafnvindasamt fremur en ofsafengið. Í norðan- og 

norðaustanáttum geti orðið hvasst en þó ekki eins mikið og í sunnanáttum, nema á 

vissum svæðum eins og vestan undir Ingólfsfjalli og sumstaðar í Þingvallasveit. Í 

sýslunni sé rigningasamara en fyrir norðan og það rigni nánast alltaf í sunnan- og 

suðaustanátt. Mest rigni á haustin og framan af vetri. Snjóminna sé þar en á Norðurlandi. 

Á móti snjói í fjöll í rosatíð þegar vindur standi úr útsuðri. Stundum komi austansnjóar, 

einkum neðarlega í sýslunni. Sunnan- og suðaustanáttir séu hlýjastar en norðvestanátt 

köldust. Norðaustanátt sé oft þrálát og vindasöm en hvorki köld né frostmikil 
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(Árnessýsla, 1979: 38-39). Í lýsingu hans er hvergi komið inn á sérstakar veðurspár sem 

hafa verið almennar á meðal fólks svo sem í tengslum við dýr, drauma eða þessháttar. 

6.3.1.1 Veðurspár úr Árnessýslu 

Í þeim heimildum um alþýðlegar veðurspár sem til eru frá Árnessýslu er að finna dæmi 

um spár sem eru afar kunnuglegar og falla í svipað form og sést í heimildum annarsstaðar 

að. Sem dæmi er að finna margar útskýringar og ráðningar á draumum heimildafólks þar 

sem ýmis tákn, litir og fjöldi skipta miklu máli við ráðningu drauma. Margir tala um að 

hvítt fé í draumum tákni snjó í vöku á veturna en slíkir draumar snúast síðan við á sumrin 

þar sem þeir tákna þurrk (ÞÞ 8331, Árn.; ÞÞ 3896, Árn.; ÞÞ 3874, Árn.). Áhugavert var 

að finna tvær draumaspár sem tengdust annarskonar fé, eða silfurpeningum en ráðning 

þeirra beggja var á þá leið að þeir væru fyrir þerri á sumrin en kulda á veturna (ÞÞ 3896, 

Árn.; ÞÞ 3874, Árn.) sem er ekki ósvipað og sauðféð boðaði. Svipaða sögu má segja um 

mikið hey sem táknar snjó og því meira hey í draumi því meiri snjór í vöku (ÞÞ 3896, 

Árn.; ÞÞ 3824, Árn.).125 

Í Árnessýslu virtist það vera nokkuð almennt að ekki mátti lasta veður, jafnvel þótt 

það væri vont og óhagstætt (ÞÞ 8331, Árn.; ÞÞ 3826, Árn.; ÞÞ 3874, Árn.; ÞÞ 3830, 

Árn.) auk þess ýmis önnur atriði eru eins hjá mörgum einstaklingum, t.d. að þrumur og 

eldingar beri með sér batnandi veður (ÞÞ 3824, Árn.; ÞÞ 3826, Árn.; ÞÞ 4097, Árn.) og 

að fyrsti snjórinn á haustin væri kallaður haustkálfur og sýndi hann hvernig myndi viðra 

um veturinn (ÞÞ 3824, Árn.; ÞÞ 3826, Árn.; ÞÞ 3896, Árn.; ÞÞ 3874, Árn.; ÞÞ 4097, 

Árn.). Einnig er oft talað um komur farfugla á vorin. Þar séu fuglar stundum aufúsugestir 

og ef þeir komi snemma viti það á gott vor að sumra mati (ÞÞ 8331, Árn.). Þó sé mun 

algengara að sjá að vetrarhörkur hafi ekki allar verið að baki á þessum slóðum þegar 

vorboðarnir komu en sagt var að kæmi lóan snemma boðaði það hart vor eða öruggt 

vorhret, til dæmis ef hún kom fyrir eða stuttu eftir einmánuð (sem hefst á bilinu 20.-26. 

mars) (ÞÞ 3874, Árn.; ÞÞ 4097, Árn.; ÞÞ 5338, Árn.; ÞÞ 4145, Árn.). Hinsvegar var 

önnur saga að segja með spóann en þegar hann var kominn var vorið komið, þó sumir 

segi að það hafi ekki verið nóg að sjá hann heldur þurfti hann að „vella graut“ (svo er 

sagt um ákveðin hljóð frá fuglinum) áður en hægt væri að tala um vorkomu (ÞÞ 3826, 

Árn.; ÞÞ 3874, Árn.; ÞÞ 4145, Árn.). Þetta og mörg önnur dæmi er að finna í heimildum 

úr Árnessýslu og sýna fjölbreytilega flóru þjóðtrúar og veðurspáa sem fólkið hefur lagt á 

                                                 
125 Samanber Adriënne Heijnen (2005), og kafla 5.1.2.4. 
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minnið og notað með einum eða öðrum hætti í sínu hversdagslega lífi. Þessar spár eru þó 

að litlu leyti staðbundnar heldur frekar almennar, á meðan næsti flokkur veðurspáa er 

staðbundnari og kannski einstaklingsbundnari. 

Þegar veðurspár úr Árnessýslu sem tengjast tilteknum vindáttum eru skoðaðar 

sérstaklega sést strax að norðanátt hefur þótt nokkuð góð og þurr. Þetta sést meðal annars 

á því að talað var um að hægt væri að hafa áhrif á veður með því að stinga niður hrífum í 

ljá og láta þær stefna í þá átt sem vindurinn átti að koma úr sem var þá norður eða 

landnorður (norðaustur) (ÞÞ 3874, Árn.). Þannig er talað um að þegar létti til í austurátt 

væri viss norðanátt og þurrviðri (ÞÞ 5520, Árn.) en einnig þóttu miklir skýjabólstrar í 

norðri boða norðanátt sem þýddi þurrk á sumrin en frost á vetrum (ÞÞ 3826, Árn.; ÞÞ 

3874, Árn.). Til þess að meta þessar aðstæður og breytingar á veðurfari var t.d. fylgst 

með Skálafelli því skýjakúfur þar fylgdi norðanáttinni á sumrin (ÞÞ 3824, Árn.) og 

sömuleiðis boðaði þokuskúfur í Heklu norðanátt (ÞÞ 3896, Árn.; ÞÞ 5520, Árn.). 

Greinilegt er að skepnur hafa verið nokkuð sáttar við norðanáttir í Árnessýslu en 

sumstaðar þótti áberandi ef fé færði sig úr mýrlendi og hærra upp í norðanátt (ÞÞ 5153, 

Árn.) en þegar norðanáttin gengi síðan niður mætti heyra sjávarhljóð og vissi fólkið þá að 

stutt væri í veðrabreytingar (ÞÞ 5153, Árn.). Á móti kom úrkoma úr suðri og talar einn 

maður úr Ölfusinu um að sunnanátt hafi oft fylgt rigning sem eðlilega var hið versta mein 

(ÞÞ 3824, Árn.). Ýmis merki voru höfð til að meta hvort veður væri að snúa sér í 

sunnanrigningu eða ekki. Til að mynda var blika sem sést í suðvestri og færist nær og 

hækkar sig upp í vestrið eitthvað sem bar oft með sér rigningu, á meðan blika sem kemur 

úr suðaustri var kölluð fyrirstaða og kemur í veg fyrir rigningu (ÞÞ 5520, Árn.; ÞÞ 3896, 

Árn.). Annað atriði sem ýmsir tala um í Árnessýslu eru svokallaðar austantórur en þá er 

bjart útlit í austri en annars þykkt yfir og var það viss rigning en ef bjart var í vestri var 

það fyrir þurrviðri (ÞÞ 8331, Árn.; ÞÞ 5520, Árn.).126 

6.3.2 Suður Þingeyjarsýsla 

Sýslumaður Suður-Þingeyjarsýslu sem fékk í hendur spurningalista Bókmenntafélagsins, 

Sigfús Skúlason, taldi sig ekki geta gefið neina almenna lýsingu á veðurfari sýslunnar 

þegar hann svaraði bón um Sýslu- og sóknarlýsingu fyrir svæðið. En séu nokkrar 

sóknarlýsingar skoðaðar er í Laufássókn landsunnanátt gróðursælust á sumrin en á móti 

er austanátt regn- og snjóasömust. Gunnar Gunnarsson prestur þar segir einnig að 

                                                 
126 Sjá einnig í bók Jóns Pálssonar, sem ber einmitt nafnið Austantórur (1945). 
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veðurfarið sé undir því komið hvenær farfuglar koma á vorin og fara á haustin 

(Þingeyjarsýslur, 1994:35). Þessi orð eru áhugaverð og gefa tilefni til að ætla að þessi 

þekking hafi verið útbreidd á meðal fólks, að minnsta kosti í sókn Laufáss. Í Höfðasókn 

er sagt að snjóasamast sé í austanátt, stormasamast úr vestri, kaldast úr norðaustri 

(landnyrðingur) en hlýjast landsunnan (Þingeyjarsýslur, 1994:55). Í Þönglabakka- og 

Flateyjarsókn er talað um að firðirnir þar standi opnir fyrir Íshafinu og því fylgi veðurfar 

þar vissum reglum. Þó geti verið logn í Þorgeirsfirði og Vestrifirði á meðan stórviðri sé í 

Grímsey, Flatey og Höfðahverfi, einkum í sunnan-, suðaustanátt og hreinni landátt. Í 

Fjörðunum sé þó veðrasamast í suðvestanátt og norðanátt beri oft með sér þoku 

(Þingeyjarsýslur, 1994:65). Í Múlasókn er suðvestanátt hættulegust um haust og vor, í 

norðaustri er rigningasamast en þurrast úr suðvestanátt (Þingeyjarsýslur, 1994:131). Á 

Húsavík er norðanáttin köldust en austanáttin veðra- og snjóasöm. Sunnan- og vestanáttir 

eru þurrkasamari (Þingeyjarsýslur, 1994:189). 

Í stuttu máli sagt eru norðan- og austanáttir úrkomusamastar í sýslunni, á meðan 

sunnan- og vestanáttir eru þurrari en geta verið hvassar. Lítið er talað um spár sem 

tengjast þjóðtrú, en einn prestur minnist á komur fugla á vorin í sambandi við veður á 

haustin og veturna. 

6.3.2.1  Veðurspár úr Suður Þingeyjarsýslu 

Í þeim spám sem koma úr Suður Þingeyjarsýslu kennir ýmissa grasa, en draumar og 

ráðningar í drauma með tilliti til veðurs sjást hjá mörgum en þar koma fram algengar 

útskýringar á draumum og ráðningum þeirra. Má þar einkum nefna útskýringar á því að hvítt 

fé sé fyrir snjókomu (ÞÞ 7550, S-Þing.; ÞÞ 3947, S-Þing.), auk þess sem hey væri fyrir snjó 

(ÞÞ 3947, S-Þing.) og einnig er talað um að rautt og fjörugt hross í draumi hafi eitt sinn 

boðað mikla og góða hláku (ÞÞ 7550, S-Þing.). Áhugavert er að sjá að tveir einstaklingar tala 

um draummanneskjur, annarsvegar er það draummaður sem birtist heimildamanni og segði 

sér tíðarfarið framundan í meginatriðum (ÞÞ 3809, S-Þing.) og hinsvegar séu tvær 

draumadísir sem birtust og var önnur þeirra dökk og þungbúin en hin björt og glöð og fór 

veðrið eftir því hvor þeirra birtist (ÞÞ 8024, S-Þing.). Segja má að þetta efni sé fremur 

almennt og keimlíkt því sem finna má í öðrum sýslum og landsfjórðungum.127 Draumar eru 

                                                 
127 Þess ber að geta að svipaða drauma er að finna bæði á Austurland og Vesturlandi. Dæmi um það má 
nefna mann í Suður Múlasýslu og sagði sig dreymdi annað hvort fjárhóp eða hey fyrir snjókomu (ÞÞ 3847, 
S-Múl.) og svipaða sögu má segja úr Dalasýslu, en þar var það fyrir snjókomu að dreyma hvítt fé (ÞÞ 3856, 
Dal.). 
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þannig svipaðir hvar sem manneskjan býr á landinu og erfitt að greina staðbundinn 

breytileika þar að lútandi. 

Af ýmsum öðrum dæmum af veðurspám úr Suður-Þingeyjarsýslu má þar nefna að 

hvorki mætti lasta né formæla vondu veðri né hrósa góðu veðri (ÞÞ 3947, S-Þing.). 

Einnig er þar talað um svokallaðan „haustkálf“ sem sé snjóhret í september (ÞÞ 7550, S-

Þing.; ÞÞ 3947, S-Þing.) en auk þess kannist einn við að nefna sama fyrirbæri 

„vetrarkálf“ (ÞÞ 8024, S-Þing.). Varðandi komur fugla á vorin virðist það hafa verið 

nokkuð sem skipti máli og verið athugað sérstaklega, bæði vegna þess að það hefur 

ugglaust blásið vonum í brjóst fólksins eftir veturinn en einnig til að sjá hvernig vorið 

myndi reynast í því samhengi og hefur sú þekking því viðhaldist frá því sýslu- og 

sóknalýsingar voru ritaðar um miðja 19. öld. Flestar spár eru á þá leið að því fyrr sem 

farfuglarnir komi því betra verði vorið (ÞÞ 8024, S-Þing.; ÞÞ 3947, S-Þing.) en 

sérstaklega var sagt að þegar spóinn væri kominn væri „úti vorsins þraut“ eða flest hret 

úti (ÞÞ 7550, S-Þing.; ÞÞ 7750, S-Þing.) en annars mátti búast við að hret kæmu í kjölfar 

hverrar fuglategundar, eins og lóuhret, spóahret og kríuhret, en annars er sagt að öll hret 

séu búin þegar krían komi (ÞÞ 3947, S-Þing.; ÞÞ 7750, S-Þing.). 

Þegar vindáttir úr Suður-Þingeyjarsýslu eru skoðaðar aftur kemur í ljós að 

norðanáttin og hafáttir eru álitnar erfiðari viðfangs bæði hvað varðar kulda og úrkomu. 

Undanfarar þeirra voru ýmsir og í raun ólíkir, eins og sú spá að þaralykt frá sjó benti til 

langvarandi hafáttar með kulda og úrkomu (ÞÞ 3947, S-Þing.). Einnig voru skýjabakkar í 

hafinu merki um að norðanáttir væru á leið inn yfir landið og þeim fylgdi bæði úrkoma 

og kuldi, eins og haft var á orði í eftirfarandi vísu: „Bakki er í hafinu/ blika líka í 

suðrinu./ Lýst mér svoleiðis á það/ að hann ætli í stórhríðar“ (ÞÞ 7550, S-Þing.; ÞÞ 3809, 

S-Þing.). Fleiri leiðir voru hafðar til að átta sig á komandi norðanátt en þar var m.a. horft 

á skýjabönd sem lágu frá Kinnafjöllunum og yfir Reykjadal en ef þau voru þvert yfir 

dalinn var það fyrir norðanátt og rigningu (ÞÞ 8024, S-Þing.). Einnig var talað um 

svokallað „Tryggvagat“ en það var heiðríkja sem opnaðist yfir Þegjandadal og boðaði 

norðanátt og rigningu (ÞÞ 8024, S-Þing.). Þar sem sást til Grímseyjar var hægt að 

styðjast við hana en þegar þokuhúfa lagðist yfir eyna boðaði það norðaustanátt og 

rigningu (ÞÞ 7750, S-Þing.). Eins og norðanáttirnar gátu sunnanáttir verið hagstæðari 

fyrir störf fólksins í Suður-Þingeyjarsýslu. Þessu til staðfestingar er haft á orði: „Þurrka 

sína dropa sunnan- og suðaustanátt, yfir létt, þurr, hvöss og hlý, hlýrri en norðanátt“ (ÞÞ 

7550, S-Þing.), en styttri útgáfa af þessu þekkist einnig sem sýnir kjarna þessarar 
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þekkingar: Suðrið þurrkar sína dropa (ÞÞ 8024, S-Þing.). Og til að átta sig á komu þeirrar 

áttar var fylgst með hljóðum úr suðri, eins og frá Goðafossi en í Reykjadal þóttu hljóð frá 

honum boða sunnanátt eða sterkar suðvestan- og vestanáttir (ÞÞ 3809, S-Þing.; ÞÞ 3947, 

S-Þing.). Skýjabönd eða uppdráttur sem liggja frá Kinnafjöllum og í suðaustur boðuðu 

sunnanáttir og þótti það gott (ÞÞ 3809, S-Þing.; ÞÞ 3947, S-Þing.). Þegar Grímsey 

sýndist löng og lág var það fyrir sunnanátt (ÞÞ 7750, S-Þing.). 

6.4 Samanburður 

Þegar allt kemur til alls er mjög margt svipað á þessum tveimur svæðum landsins sem 

bendir til þess að Íslendingar hafi numið sambærilega veðurþekkingu óháð staðsetningu, 

aðstæðum og náttúrufari. Þannig sé sumt af því efni sem kalla megi íslenskar veðurspár 

nokkuð sem sameiginlegt sé allri þjóðinni og því jafnvel öðrum þjóðum líka. Þó eru 

ýmsir þættir sem koma fram hér að framan sem sýna einnig sameiginlega innsýn inn í 

náttúrufar og þekkingu á hegðun náttúrunnar. Til að mynda ber flestum saman um að 

reykur sem stígur til himins tákni að gott veður sé framundan en slæmt ef reykurinn 

liggur lágt með jörðu, bæði varðandi reyk sem stígur frá hverasvæðum og strompum. 

Slík vitneskja er fyrst og fremst til marks um það að á ólíkum svæðum landsins hafi fólk 

með rannsóknum ótal kynslóða áttað sig á eðli náttúrunnar og afleiðingum hennar, í 

samfélagi þar sem mikilvægt var að taka vel eftir þeim hlutum í lífsbaráttunni. Þetta 

gerðist hér á landi og svipað gerðist erlendis.128 

Margt er svipað og greinilegt að það fylgir hvorki landslagi né staðsetningu. Þar má 

nefna drauma og ráðningar þeirra með tilliti til veðurfars. Úr báðum þessum sýslum er 

einnig að finna spár sem tengjast dýrum og heyfeng þar sem fjöldi, litur og annað ber vel 

saman og í raun um samskonar spár sem þjóna sama tilgangi, þ.e. að skilja komandi 

veðurfar og vita hvernig hin óvissa framtíð muni fara með fólkið. Þó ber að minnast á að 

frá hvorri sýslunni fyrir sig mátti sjá viðfangsefni sem ekki var að finna í þeim báðum. 

Annarsvegar voru það silfurpeningar í draumum Árnesinga sem báru með sér svipaða 

þýðingu og sauðfé. Hinsvegar voru það draumfólk, bæði draummenn og draumdísir sem 

komu fram í draumum S-Þingeyinga og hjálpuðu þeim að ráða þannig í framtíðina. Þó er 

ekki útilokað að sambærilegir draumar hafi verið ráðnir í sitthvorri sýslunni. 

Þegar horft er á komur farfugla og vonir fólksins um komandi veðurfar er áhugavert 

að rifja upp það sem Árni Björnsson fjallar um í Sögu daganna um að þýðing þessara 

                                                 
128 Sjá t.d. í bók Richard Inward, Weather Lore (1994 [1893]) þar sem hann segir frá því að ef reykur fer 
með jörðu megi búast við rigningu (bls. 160). 
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komutíma hafi ekki verið sú sama alls staðar á landinu (Árni Björnsson, 1993:42). 

Reyndar eru íbúar Árnessýslu mun varkárari við að lýsa yfir vori þegar farfuglarnir koma 

heldur en Suður-Þingeyingar og í raun er ekki nóg að sjá spóann heldur verður hann að 

gefa frá sér tiltekið hljóð sem nefnist að vella. 

Þegar hinar staðbundnari veðurspár eru skoðaðar kemur í ljós að þar sést berlega hvernig 

reynsla fólksins hefur kennt því að munurinn á sunnanátt og norðanátt hefur verið mikill, allt 

eftir því hvar búið var. Þannig er norðanáttin greinileg þurrkátt á Suðurlandi og rigningar 

koma frá hafi, á meðan norðanáttin er rigningarátt á Norðurlandi og sunnanáttir hlýrri og 

þurrari. Þannig er útlit fyrir t.d. komandi norðanátt ekki ósvipað í Árnessýslu og Suður-

Þingeyjarsýslu, áberandi skýjabakkar í norðri, en afleiðingarnar eru hinsvegar ólíkar fyrir 

íbúana og tilfinningarnar sennilega sömuleiðis. Staðbundin heiti á vindum, skýjum og svo 

framvegis er einnig áhugavert að skoða en orðið flapur má finna úr báðum sýslum. Þó eru 

skýringarnar misjafnar en flapur merkir í Suður Þingeyjarsýslu hin ískalda landátt sem geisar 

í mars-apríl (Viðtal 3, S-Þing.) en í Árnessýslu er það hinsvegar vindstrekkingur sem aðeins 

stendur yfir í skamma stund (Haraldur Matthíasson, 1953:96). Hér er í raun allmikill munur á 

og staðbundin einkenni hafa gætt sama orðið ólíkri vitneskju. 

Í aðalatriðum má segja að veðurspár Íslendinga hafi verið og séu stundaðar á 

hverjum stað í góðri trú en hinsvegar sé uppruni þeirra ekki alltaf jafn íslenskur né í 

tengslum við það veðurfar sem hér er boðið upp á. Margt er svipað, jafnvel alveg eins, 

hvort sem staðsetningin er á Eyrarbakka eða í Reykjadal, en inn í efnið fléttast alltaf 

einhver einkenni sem umhverfið, veðurfarið, menningin og fólkið á hverjum stað fyrir sig 

hafa mótað. Þjóðfræðiefni sem verður til á tilteknum stað og berst á milli fólks og jafnvel 

landa, og getur breyst þegar það fer yfir ákveðin „landamæri“, hvort sem það eru 

landamæri í formi menningar, tungumáls eða umhverfis. Sumar íslenskar veðurspár voru 

einfaldlega þýddar úr öðru tungumáli og þannig komust þær inn í menningu og tungumál 

þjóðarinnar þar sem vitneskjan dreifði sér á bæina.129 Þar sem sú þekking hefur ekki 

orðið til á landinu og við veðurfarslegar aðstæður Íslands er ekki ótrúlegt að sú vitneskja 

hafi gengið á milli fólks frá kynslóð til kynslóðar. Efni sem sprettur upp við tilteknar 

aðstæður þróast og breytist í meðförum ólíkra kynslóða þar sem reynsla, eftirtekt og 

minni hjálpa til við að þróa spárnar. Þegar allt kemur til alls eru það staðbundnar 

veðurspár sem byggja á umhverfi og sjóndeildarhring einstaklingsins sem lýsa best 

hæfileikum fólks til að lesa í umhverfið og náttúruna með tilliti til veðurfars. 

                                                 
129 Sjá t.d. kafla 3.4.2. 
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Niðurstöður 

Þegar þessi rannsókn var rétt að hefjast og áhugi minn á viðfangsefninu var að fá á sig 

mynd skildi ég vissulega að veður og veðurspár væru þættir sem tengdust þjóðinni 

órjúfanlegum böndum. Þegar ég hafði kynnt mér hinar óteljandi tegundir veðurspáa, 

orðalag þeirra og lesið um fólk sem kunni að spá fyrir um veður með því að nota öll 

möguleg (og ómöguleg) skynfæri og sjálfur talað við slíkt fólk var mér þegar ljóst að um 

væri að ræða efni sem tengdist kjarnanum í samspili manns og náttúru. Um leið sá ég að 

sá harði dómur sem gjarnan er kveðinn upp yfir manninum að hann sé að glata tengslum 

við náttúruna er vissulega á rökum reistur. 

Veður hefur um aldir leikið stórt hlutverk í lífshlaupi fólks á Íslandi. Veðrið hefur 

verið bakgrunnur sögusviðsins á Íslandi, hvort sem það hefur verið bjart og fallegt eða 

dimmt og drungalegt. Um leið hefur það oftar en ekki gripið inn í atburðarásina og 

þannig haft áhrif á hvort atburðir hafa verið tregafullir eða gleðilegir. Þannig hefur veðrið 

haft áhrif á sál og líkama fólks, vonir og væntingar, tungumál og ritmenningu, ferðalög á 

sjó og landi. 

Í þessari ritgerð hefur komið fram að veðurspár og veðurþekking Íslendinga snerta 

marga fleti í hversdagslífi fyrri kynslóða. Fjölbreytni veðurspáa er einnig mikil. En 

hversvegna þessi mikla fjölbreytni? Hugsanlega er það vegna þess að á hverjum stað 

hlýtur heimsmynd almennings að tengjast því umhverfi sem hún sprettur úr. 

Að sama skapi má segja að mismunandi aðstæður þjóða í gegnum tíðina hafi haft 

áhrif á þekkingu og um leið á þjóðfræðiefni. Þessi mismunur endurspeglast eflaust í því 

efni sem fólk flutti sín á milli, hvað það tók upp eða gleymdi. Sem dæmi má nefna að 

ekki er ólíklegt að hér á landi hafi veðurtengd þekking verið afar útbreidd á meðal 

landsmanna frá upphafi og það hafi snortið ólíka þætti í menningu fólks vegna þess 

loftslags sem hér er ríkjandi. Þörfin fyrir að kunna að spá um veður hefur verið mikil og 

því hefur eftirtekt og áhugi á að ráða í aðstæður í umhverfinu knúið fólk áfram í þeirri 

viðleitni. Í raun er hægt að segja að tækni almennings við að gá til veðurs fyrr á öldum sé 

ekki ósvipað og þegar veðurfræðingur undirbýr veðurspár í dag. Þegar fólk gáði til 

veðurs var oftar en ekki farið af stað um morguninn, gengið út á hlað þar sem við blasti 

sjóndeildarhringurinn. Og þá gat viðkomandi „kveikt“ á eftirtekt sinni og minninu þar 

sem ótal atriði voru rannsökuð, vegin og metin með tilliti til veðursins í gær, fyrir ári 
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síðan, jafnvel fyrir 19 árum síðan. Aðstæður hvers dags fyrir sig hafa þannig verið 

reiknaðar saman við eldri upplýsingar og út úr því fengnar niðurstöður um veður í 

framtíðinni. Þessar athuganir eru í raun ekki ósvipaðar og þegar tölvur og reiknilíkön eru 

látin framreikna líkur á komandi veðurfari sem byggt er á þekktum lögmálum og gögnum 

sem sýna hvernig veðrið hefur verið og þróun þess til dagsins í dag. Þannig fáum við sem 

kunnum ekki að gá til veðurs né reikna það út veðurspá sem oftast gengur eftir en þó ekki 

alltaf. Fólk sem réði í veðrið fyrir tíma nútíma veðurvísinda þurfti að beita sambærilegum 

þáttum og nútíminn gerir kröfur til, nema hvað einstaklingurinn hafði aðeins takmarkað 

svæði til að gá eftir. Kannski slæddist þess vegna inn í þekkinguna efni sem ætlað var að 

bæta úr þeim takmörkunum sem sjóndeildarhringurinn á hverjum stað bar með sér. 

Þannig hefur þáttur þjóðtrúar í veðurspám Íslendinga komið til sögunnar. 

Þjóðtrú var ekki endilega byggð á vankunnáttu. Margt í þjóðtrúnni, til dæmis 

veðurspár sem tengjast breyttri hegðun dýra, gigtarverkjum og móðu í gluggum, byggir 

einnig á viðleitninni til að útskýra heiminn eins vísindalega og frekast var unnt. Vísindi 

almennings voru því hvorki vanþróuð né heimskuleg, heldur byggðu þau ómeðvitað á 

athugunum sem aftur byggðu á áhrifum frá loftþrýstingi, hitastigi, ólíkum tegundum 

skýja og vindáttum. Þannig voru húsfreyjur, bændur, sjómenn og allir aðrir sem gáðu til 

veðurs vel að sér um hegðun náttúrunnar og voru sennilega betur að sér um þau 

veðurvísindi sem voru opinber fyrr á öldum en margir nútímamenn.  

Öll þessi þekking, bæði þekking á staðbundinni veðurþekkingu og þjóðtrú, var síðan 

sett inn í „jöfnuna“ sem fólk hafði í sér og gat gefið niðurstöðu sem passaði við þá 

heimsmynd sem hver og einn átti á hverjum stað fyrir sig. Þannig var ekki endilega sama 

„jafnan“ notuð á bæjum sem þó stóðu kannski hlið við hlið, því inn í þær komu 

breytilegar aðstæður á hverjum stað fyrir sig. Til dæmis gat eitt fjall breytt því hvort 

tiltekin vindátt væri hvöss eða ekki, hvort stormur væri öðru megin í dalnum en logn hinu 

megin. Slíka þekkingu varð að setja inn í „jöfnuna“ og með tímanum flytja af „harða 

diskinum“ yfir til næstu kynslóða sem námu þekkinguna, þróuðu hana og bættu. 

Með tilkomu Veðurstofu Íslands snemma á 20. öld færðist sú mikla ábyrgð að gá til 

veðurs að einhverju leyti frá almenningi á hendur vísindafólks. Sú tilfærsla hefur að 

líkindum haft mikil áhrif á viðhorf almennings til þess „áreiðanlega“ í gömlu 

veðurvísindunum. Veðurfræðingar birtu spár sem byggðar voru á því sem talið var réttast 

hverju sinni og þeim grundavallarþáttum sem þeir lærðu í veðurfræðinámi sínu. Ljóst er 

að þarna varð býsna stórt stökk þar sem aldagamlar aðferðir, hugsanir og aðferðir við að 



129 
 

þekkja umhverfi sitt voru skyndilega „of“ gamlar. Til að skapa sátt og öryggi landsmanna 

var nauðsynlegt að brúa bilið sem myndaðist á milli alþýðunnar og akademíunnar og eins 

og fjallað er um í 3. kafla voru menn á borð við Jón Eyþórsson og Pál Bergþórsson 

einskonar brúarsmiðir þar á milli. Báðir komu þeir úr sveitasamfélagi þar sem veðrið var 

mikilvægur hluti af lífinu og tilverunni en að auki leituðust þeir við að kynna fyrir 

almenningi veðurrannsóknir sínar og annarra í gegnum fjölmiðla og þannig taka þátt í 

almennri umræðu fólks á Íslandi um veðrið. Með þessu móti hefur Veðurstofan og 

veðurvísindin hlotið æ meiri viðurkenningu fólksins í landinu (þrátt fyrir vissa hnökra í 

spám) og vísindafólk sinnir nú veðurspágerð fyrir almenning. Á meðan getur þjóðin hætt 

að hafa áhyggjur af óþekktum óveðrum sem skella á fyrirvaralaust, heldur getur hún sinnt 

öðrum hugðarefnum sínum tiltölulega áhyggjulaust. Þannig er hægt að segja að 

veðurvísindin séu eins og Tóbías í Turninum í hinu sígilda leikverki 

Kardimommubænum, eftir Torbjørn Egner, en Tóbías spáir í veðrið fyrir alla hina í 

Kardimommubæ sem einbeita sér á meðan að öðru á borð við að vera pylsugerðarmenn, 

ræningjar, viðutan bæjarfógetar eða ábyrgðarfullar frænkur! Þannig má segja að 

ávinningurinn sé mikill - aukið öryggi sjófarenda, bænda, ferðafólks og foreldra – en um 

leið hefur annað daprast og loks glatast. 

Að loknum þessum skrifum stend ég á veðramótum, þar sem tveir vindar mætast. 

Annar kemur úr fortíðinni og ber með sér það sem hér hefur verið skrifað um aldagamlar 

aðferðir við að spá fyrir um veður. Hinn kemur úr annarri átt, framtíðinni. Að hvaða 

gagni geta þessi skrif komið? Hver er framtíð alþýðlegrar veðurþekkingar? Hvernig má 

gera betur við rannsóknir á þessu efni? 

Ljóst er, eftir þá rannsókn sem fjallað er um í 4. kafla (þar sem spurningalisti var 

sendur út og viðtöl tekin við hóp einstaklinga), að enn er til staðar hjá þjóðinni þekking 

sem vert er að halda til haga. Staðbundnar veðurspár sem tengjast afmörkuðum svæðum 

lifa enn á meðal fólks sem notar þær að einhverju leyti í daglegu lífi. Ljóst er að margar 

slíkar spár standast vissar kröfur um áreiðanleika, meira að segja út frá vísindum 

samtímans. Þetta eru alþýðuvísindi og þekking sem vert er að athuga, varðveita og miðla 

áfram til framtíðarinnar. Þessi ritgerð er þannig ekki endanleg söfnun slíkra heimilda, 

heldur áfangi að því marki að gera þetta efni sýnilegt og jafnvel aðgengilegt hverjum 

þeim sem vill þekkja umhverfið út frá þeim vísindum sem þróuð voru með ótal 

kynslóðum. Í töflu 4 á bls. 74 má sjá yfirlit yfir þær heimildir sem bárust á árunum 2008-

2009, miðað við dreifingu þeirra á sýslur landsins. Þar má sjá að frá sumum sýslum hafa 
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engar heimildir borist og allt upp í 4 frá öðrum. Þetta þarf að skoða betur og halda áfram 

söfnun heimilda þannig að fleiri heimildir fáist frá hverri sýslu fyrir sig. Þannig fæst betri 

mynd af staðbundnum veðurspám innan tiltekinna héraða. Auk þess er mikilvægt að 

fanga þekkinguna sem á meðan hún lifir á meðal fólks, áður en það verður of seint. 

Í viðtölunum frá 2008-2009 koma að auki fram upplýsingar sem lýsa því hvernig 

veðurfar og loftslag á Íslandi hefur breyst á síðustu 10-15 árum. Margir tala um að síðust 

ár hafi verið ótrúlega mild, umhleypingasöm og einfaldlega „öðruvísi“ en veðrið á 

Íslandi „á“ að vera. Í raun hef ég oft heyrt þá sömu sögu að á Íslandi hafi ekki komið 

vetur síðan 1995 og síðan þá hafi snjómagn aldrei verið í sama mæli. Loftslagsbreytingar 

hafa verið áberandi í opinberri umræðu undanfarin ár og hreyft við mörgum. Í raun hafa 

þær hleypt óvissunni í veðurfarinu aftur upp á yfirborðið, óvissunni um morgundaginn, 

hvernig hlýnun jarðar mun fara með okkur, uppskeru, afkomu og næstu kynslóðir. 

Kannski eru þessar tilfinningar svipaðar þeim sem fólk fyrr á öldum bar í brjósti sér 

þegar óvissan um framtíðina knúði það áfram til að spá fyrir um komandi veður og sjá 

hvort það gæti ekki gert eitthvað til að draga úr óvissunni. Viðhorf fólks til 

loftslagsbreytinga og reynsla þess er nokkuð sem vert væri að rannsaka frekar og sjá 

þannig hvernig manneskjan tókst og tekst á við aðstæður sem meira að segja 

vísindamenn eiga erfitt með að glíma við. 

Í framtíðinni eru því næg verkefni í rannsóknum á veðurþekkingu þjóðarinnar við að 

gera hana sýnilega og aðgengilega fyrir áhugafólk um veður og veðurvísindi. Ef til vill er 

þó merkilegast í þessari þekkingu að í henni felst einnig ákveðin virðing fyrir náttúrunni 

og að horfa vandlega á hversdagslega hluti eins og fjöll, fönn og fossa með öðrum augum 

en áður, með því að horfa og hlusta eftir því sem náttúran getur sagt okkur fremur en 

bruna framhjá henni. Alþýðlegar veðurspár eiga því ríkt erindi til okkar sem erum alltaf 

að flýta okkur: þær geta kennt okkur að muna að náttúran er lifandi afl rétt eins og 

manneskjan sjálf og með smá þolinmæði og eftirtekt er hægt að skilja hvernig náttúran 

hegðar sér. Þar með kann þessi þekking að tengja mann og náttúru saman á ný. 
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Veðurspá með milti Jón Árnason V (1993), 438 

Veggjahljóð Jón Árnason V (1993), 483 
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Þáttur af Ólafi Sigurðssyni í 
Húsagarði VII 

Guðni Jónsson (1957), 151, Íslenskir sagnaþættir og þjóðsögur XI 

Þerrifroða Guðni Jónsson, Íslenskir sagnaþættir og þjóðsögur (Reykjavík, 1940-1957), 
II, 38 

Þorraþræls-bylur í Odda Jón Árnason I (1993), 408-411 

 

Heimildir undir efnisheitinu „veðurspár“ og „veður“: 

Heiti Heimild 

Bárður á Skerðingsstöðum Guðni Jónsson, Íslenskir sagnaþættir og þjóðsögur 
(Reykjavík, 1940-1957), II, 101 

Sjónir Ingunnar Davíðsdóttur Íslenskar þjóðsögur og sagnir I 1982, 400 

Sjónir Ingunnar Davíðsdóttur Íslenskar þjóðsögur og sagnir I 1982, 400 

Þerrifroða Guðni Jónsson, Íslenskir sagnaþættir og þjóðsögur 
(Reykjavík, 1940-1957), II, 38 

,,Flyttu mig í land". Helgi Guðmundsson, Vestfirskar sagnir, II (Reykjavík, 
1933-1937), 349-351 

,,Gef frið um vora daga." Þórður Tómasson, Eyfellskar sagnir II, (1948--1951), 
bls. 106-107 

,,Hvar hefirðu dýft þér í, Larsen" Íslenskar þjóðsögur og sagnir I 1982, 253 

,,Hvar hefirðu dýft þér í, Larsen" Íslenskar þjóðsögur og sagnir I 1982, 253 

,,Situr þú hérna kindaveslingur?" Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), III, 522 

"Gleðidagur, gulldagur" Jón Árnason IV (1993), 50 

"Góða nótt, Ísland" Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1964-65), IV, 79 

"Hér sér þú Gísla" Íslenskar þjóðsögur og sagnir II 1982, 132 

"Kátt er hér" Íslenskar þjóðsögur og sagnir II 1982, 77 

"Nú er svalt um svarta nátt" Þorsteinn M. Jónsson, , Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1964-65), IV, 6 

"Ó, mér stendur. Ó, mér stendur." Ólafur Davíðsson IV (1980), 230-232 

?Móðir Þorbjörns önguls" Oddur Björnsson og Jónas Jónasson, Þjóðtrú og 
þjóðsagnir (Akureyri, 1977), 158 * 1908 

?Þeir koma þá fjórir" Jón Árnason I (1993), 345 

(Inngangur að 2.grein A - Skollabrækur, 
flæðarmús og tilberi) 

Jón Árnason I (1993), 415-417 

1. Þáttur af Jóhannesi sterka: Frá Jóhannesi 
stóra á Skáldsstöðum. 

Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1964-65), I, 156 

Af Brynjólfi lækni Péturssyni og sonum hans Sigfús Sigfússon V (1984), 145-155 
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(1984), 430-433 

Af Jóni Svarthöfða Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir V 
(1984), 399-401 

Arnes útilegumaður Huld, rits. Hannes Þorsteinsson, Jón Þorkelsson, 
Ólafur Davíðsson, Pálmi Pálsson og Valdimar 
Ásmundsson, önnur útgáfa (Reykjavík, 1935-36; fyrsta 
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Ágrip kvæðis um útilegumenn Jón Árnason IV (1993), 468-469 

Áhrif dýra Sigfús Sigfússon II (1982), 382 

Ákvæði Þormóðs og kveðskapur Jón Árnason I (1993), 539-540 

Ákvæðisbænin Sigfús Sigfússon V (1984), 107 

Álfapilturinn og selmatseljan Jón Árnason I (1954), 66-68 

Álfar hjá Víðivöllum Jón Árnason I (1954), 24 

Álfheiðarskora Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), II, 112-113 

Álfkonan og ferðamennirnir Jón Árnason III (1958), 68 

Álög á Málmey Ólafur Davíðsson II (1978), 283-285 

Álögin á Básum Þ. Ragnar Jónasson, Siglfirskar þjóðsögur og sagnir 
(Reykjavík, 1996), 118-120 

Ásmundarstaða-áttæringur Ólafur Davíðsson III (1979), 35-38 

Ásmundur á Austur-Skálanesi Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), III, 591 

Átta herramannsdætur Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), III, 461-462 

B Ákvæði: Ókveðin brú á Lagarfljót. Sigfús Sigfússon V (1984), 64 

Bakkastaður Jón Árnason IV (1993), 51-52 

Bandrúnir Jón Árnason I (1993), 436-437 

Bardagi undir Látrabjargi Helgi Guðmundsson, Vestfirskar sagnir, II (Reykjavík, 
1933-1937), 337-342 

Barnafoss Jón Árnason IV (1993), 143-144 

Bárður á Skerðingsstöðum Guðni Jónsson, Íslenskir sagnaþættir og þjóðsögur 
(Reykjavík, 1940-1957), II, 101 

Báturinn sem hvarf Þ. Ragnar Jónasson, Siglfirskar þjóðsögur og sagnir 
(Reykjavík, 1996), 23-24 

Beinagrindin á Þröm og villa Beinhallar-Árna Oddur Björnsson og Jónas Jónasson, Þjóðtrú og 



144 
 

þjóðsagnir (Akureyri, 1977), 179 * 1908 

Bjargið hjá Hringsdal Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), III, 488-489 

Bjarni formaður Jón Thorarensen, Rauðskinna hin nýrri (Reykjavík, 
1971), II, 21-32. 

Björg á Glerá Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1965), V, 84 

Björgun Þorsteins í Simbakoti Guðni Jónsson (1957), 39, Íslenskir sagnaþættir og 
þjóðsögur XI 

Björn gamli og Höskuldur í Höfn Þ. Ragnar Jónasson, Siglfirskar þjóðsögur og sagnir 
(Reykjavík, 1996), 78-80 

Björn Skafinn Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), II, 132-133 

Björn sýslumaður Pétursson á Bustafelli Huld, rits. Hannes Þorsteinsson, Jón Þorkelsson, 
Ólafur Davíðsson, Pálmi Pálsson og Valdimar 
Ásmundsson, önnur útgáfa (Reykjavík, 1935-36; fyrsta 
útgáfa: 1890-98), I, 55-56. 

Bláfjallakirkjan Ingólfur Jónsson, Þjóðlegar sagnir (Reykjavík, 1974), 
I, bls. 21-23 

Blendingar Sigfús Sigfússon III (1982), 214-215 

Blindi-Markús Helgi Guðmundsson, Vestfirzkar sagnir, I (Reykjavík, 
1933-1937), 276-278 

Blótkelda Sigfús Sigfússon II (1982), 381-382 

Breiðtjald tímans Ingólfur Jónsson, Þjóðlegar sagnir (Reykjavík, 1974), 
I, bls. 128-131 

Brennivínskúturinn Jón Árnason I (1993), 550-551 

Brigða Jón Árnason I (1993), 627-628 

Brikta saga Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), III, 609-610 

Brúðan Ólafur Davíðsson III (1979), 181-182 

Bræðurnir frá Fjöllum. Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarsson, Gráskinna 
hin Meiri (Reykjavík 1962), I, 256. 

Bænheitir menn Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), III, 470-471 

Dalli, m. Rauðleiti maðurinn Helgi Guðmundsson, Vestfirskar sagnir, (1933-1937), 
I, 143.  

Dalur fundinn í Glámujökli Arngrímur Fr. Bjarnason, Vestfirzkar þjóðsögur 
(Ísafjörður, 1909) I, 19-21. 

Dauði Arnþórs Jón Árnason I (1993), 597-598 

Dauði Gamla bónda Þ. Ragnar Jónasson, Siglfirskar þjóðsögur og sagnir 
(Reykjavík, 1996), 128-130 
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Dauðir menn vaða snjó Oddur Björnsson og Jónas Jónasson, Þjóðtrú og 
þjóðsagnir (Akureyri, 1977), 64. 

Dálítil missýning Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1965), V, 331 

Dimmir á Darra, dragið upp vaði. Helgi Guðmundsson, Vestfirskar sagnir, II (Reykjavík, 
1933-1937), 177-179 

Draugssvarið; B Íslenskar þjóðsögur og sagnir II 1982, 289 

Draugur ásækir Guðmund á Gamla - Hrauni. Guðni Jónsson, Íslenskir sagnaþættir og þjóðsögur 
(Reykjavík, 1940-1957), I, 97. 

Draugur gengur að verkum Jón Árnason III (1958), 332-3 

Draugur í gangnakofa Ingólfur Jónsson, Þjóðlegar sagnir (Reykjavík, 1974), 
I, bls. 172-174 

Draugurinn við Brunnklukkutjörn Oddur Björnsson og Jónas Jónasson, Þjóðtrú og 
þjóðsagnir (Akureyri, 1977), 178 * 1908 

Draumkona og draummaður Jón Árnason I (1993), 412-414 

Draumur Sigurjóns Jónssonar Arngrímur Fr. Bjarnason, Vestfirzkar sagnir 
(Reykjavík, 1946), III, 197-198. 

Draumvísa Einar Guðmundsson, Íslenskar þjóðsögur (Reykjavík, 
1932), II, 5. 

Dregur í Dingólfshnúk. Jón Þorláksson, Þjóðsögur og munnmæli (Reykjavík 
1956), 216. 

Drukknun Fagureyinga Ólafur Davíðsson III (1979), 39-40 

Drukknun Jens Spendrups Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1964-65), I, 136 

Drukknun séra Péturs Þorsteinssonar Helgi Guðmundsson, Vestfirzkar sagnir, III 
(Reykjavík, 1933-1937), 107-108 

Dulsýnir Erlings Íslenskar þjóðsögur og sagnir I 1982, 464 

Dulsýnir Erlings Íslenskar þjóðsögur og sagnir I 1982, 464 

Dvergasteinar í Bolungavík Arngrímur Fr. Bjarnason, Vestfirzkar þjóðsögur 
(Reykjavík, 1909-1959) III.1, 91-94. 

Dýrin í Þingeyjarsýslu Gráskinna hin meiri II (1962), 206-217 

Eiðisboli Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), III, 426 

Ein nótt í sæluhúsi Huld, rits. Hannes Þorsteinsson, Jón Þorkelsson, 
Ólafur Davíðsson, Pálmi Pálsson og Valdimar 
Ásmundsson, önnur útgáfa (Reykjavík, 1935-36; fyrsta 
útgáfa: 1890-98), I, 226-227. 

Einar á Brúnastöðum Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), II, 223-224 

Einar seiðir að sér hval Jón Árnason I (1993), 513 

Einar Sæmundsson Ólafur Davíðsson III (1979), 109-114 
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Einn hárlítill Sigfús Sigfússon (1982), Íslenskar þjóðsögur og sagnir 
IV, bls. 7  

Eiríkur borgar hestlán  Jón Árnason I (1993), 551-552 

Eiríkur og biskupinn Jón Árnason I (1993), 554-555 

Eiríkur Þorsteinsson verður úti Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1964-65), I, 93 

Ekki má sköpum renna Jón Árnason I (1993), 414 

Enn af áleitni Imbu Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir V 
(1984), 412-416 

Enn frá Málmey Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), III, 482 

Fatahvarfið Jón Árnason I (1993), 566 

Feigðardraumur Huld, rits. Hannes Þorsteinsson, Jón Þorkelsson, 
Ólafur Davíðsson, Pálmi Pálsson og Valdimar 
Ásmundsson, önnur útgáfa (Reykjavík, 1935-36; fyrsta 
útgáfa: 1890-98), II, 200-202. 

Feigðarför bændanna á Álfsstöðum Arngrímur Fr. Bjarnason, Vestfirzkar þjóðsögur 
(Reykjavík, 1909-1959) III.2, 59-63. 

Feigðarstjörnur Oddur Björnsson og Jónas Jónasson, Þjóðtrú og 
þjóðsagnir (Akureyri, 1977), 36. 

Feigðarsvipir skipshafnar Oddur Björnsson og Jónas Jónasson, Þjóðtrú og 
þjóðsagnir (Akureyri, 1977), 57. 

Ferð Jóns blinda yfir Öxnadalsheiði Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1964-65), IV, 292 

Ferð yfir Fjarðarheiði Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1964-65), I, 75 

Ferðalög og hrekkir Brands; D Íslenskar þjóðsögur og sagnir II 1982, 234 

Ferðasaga frá árinu 1888 Helgi Guðmundsson, Vestfirzkar sagnir, I (Reykjavík, 
1933-1937), 375-377 

Ferðasaga frá árinu 1888 Helgi Guðmundsson, Vestfirzkar sagnir, I (Reykjavík, 
1933-1937), 377-379 

Ferðasaga frá árinu 1888 Helgi Guðmundsson, Vestfirzkar sagnir, I (Reykjavík, 
1933-1937), 381-384 

Fimmti hópur, Tröll Sigfús Sigfússon III (1982), 246 

Fiskiróður í mannskaðaveðri. Guðni Jónsson, Íslenskir sagnaþættir og þjóðsögur 
(Reykjavík, 1940-1957), III, 97. 

Fjárreksturinn Ólafur Davíðsson I (1978), 83-84 

Fjórði hópur: ?Töfrabrögð." Sigfús Sigfússon V (1984), 200 

Fjörulalli Helgi Guðmundsson, Vestfirskar sagnir, II (Reykjavík, 
1933-1937), 385 

Flotnös og Skrúðalín Helgi Guðmundsson, Vestfirzkar sagnir, III 
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(Reykjavík, 1933-1937), 27-35 

Forspá Jónasar grjótgarðs Ólafur Davíðsson II (1978), 120-121 

Forspá Péturs Steinssonar. Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna 
hin meiri, (Reykjavík 1962), I, 6. 

Forspár Jóns prófasts Steingrímssonar Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1964-65), IV, 41 

Fóa og Fóa Feykirófa Ólafur Davíðsson IV (1980), 287-289 

Fólkið undir jörðinni Jón Árnason III (1958), 197-8 

Frá Andrési Guðmundssyni Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja (Reykjavík, 
1964-65), I, 202 

Frá Birni á Klúku Jón Thorarensen, Rauðskinna hin nýrri (Reykjavík, 
1971), I, 176-183. 

Frá Bólu-Einari Sigfús Sigfússon V (1984), 357-358 

Frá Galdra-Bjarna Sigfús Sigfússon V (1984),327-332 

Frá Guðmundi presti Sigurðssyni Arngrímur Fr. Bjarnason, Vestfirzkar þjóðsögur 
(Reykjavík, 1909-1959) III.1, 100-103. 

Frá Halli á Horni og Hallvarði syni hans Ólafur Davíðsson III (1979), 48-53 

Frá Helgustaða-Einari: Stúlkan í 
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Jón Thorarensen, Rauðskinna hin nýrri (Reykjavík, 
1971), I, 122-124. 

Frá Illuga presti á Kirkjubóli og drukknun hans Arngrímur Fr. Bjarnason, Vestfirzkar sagnir 
(Reykjavík, 1946), III, 273-276. 

Frá Jóni í Ófeigsfirði Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 
(Reykjavík, 1954-61), III, 613 
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Frá Pétri Jökli Sigfús Sigfússon V (1984),323-326 

Frá séra Jóni Ásgeirssyni Helgi Guðmundsson, Vestfirzkar sagnir, I (Reykjavík, 
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Frá séra Jóni Ásgeirssyni Helgi Guðmundsson, Vestfirzkar sagnir, I (Reykjavík, 
1933-1937), 260-262 

Frá séra Jóni Ásgeirssyni Helgi Guðmundsson, Vestfirzkar sagnir, I (Reykjavík, 
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Frá Sigfúsi prófasti í Höfða Sigfús Sigfússon V (1984),296-297 

Frá Sigurði ?Velveriss" og síra Jóni föður hans Arngrímur Fr. Bjarnason, Vestfirzkar þjóðsögur 
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Frá Vagni á Dynjanda Arngrímur Fr. Bjarnason, Vestfirzkar þjóðsögur 
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Frá Vigfúsi sýslumanni á Hlíðarenda og fólki 
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Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm (safnaði), Þjóðsögur 
og sagnir (Reykjavík, 1962), 122-125. 

Frá Þormóði í Gvendareyjum og Oddi Jón Þorláksson, Þjóðsögur og munnmæli (Reykjavík 
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Frá Þorsteini Þorleifssyni á Kjörvogi. Jón Thorarensen, Rauðskinna hin nýrri, (Reykjavík 
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Spurningaskrá um alþýðlegar veðurspár og veðurþekkingu  
 

Leiðbeiningar  

Þú ert beðin(n) um að segja frá þinni eigin reynslu en ekki er nauðsynlegt að svara 

spurningunum í réttri röð og má því frásögnin vera í samfelldu máli. Allar upplýsingar 

eru mikils virði jafnvel þótt svör fáist ekki við öllum atriðum. Ýmis fróðleikur sem ekki 

er spurt sérstaklega um mætti gjarnan fá að fljóta með. Ágætt væri ef þú svaraðir í 

tölvupósti en það er alls ekki skilyrði. Ef að þú vilt fremur svara á pappír getum við sent 

þér bréfsefni og umslag sem má setja ófrímerkt í póst. 

 

Með því að svara samþykkir þú um leið eftirfarandi yfirlýsingu sem heimildamenn 

þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands gera að öllu jöfnu:  

 

Ég afhendi hér með þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands meðfylgjandi skrif til 

varðveislu. Ég lýsi því jafnframt yfir að mér er kunnugt um og veiti samþykki mitt til þess 

að gögnin tilheyri þjóðháttasafninu og að það nýti þau í þágu minjavörslunnar í landinu 

og almennings samkvæmt lögum. Þetta þýðir að safninu er heimilt að skrá gögnin í 

rafrænan gagnagrunn og gera þau aðgengileg öðrum söfnum, ein sér eða í gagnagrunni, 

um tölvunet eða með öðrum aðferðum sem síðar kunna að tíðkast. Einnig að gögnin séu 

afrituð í þágu annarra safna og almennings. 

 

 

Persónulegar upplýsingar um heimildarmann  

Nafn og heimilisfang. 

Fæðingardagur og ár. 

Hvar ertu fædd(ur) og uppalin(n), hvar hefur þú einkum dvalist á fullorðinsárum og við 

hvað hefur þú starfað? 

Nöfn, fæðingarár, fæðingarstaðir og atvinna foreldra.  
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Veðurspámenn og veðurspeki  

Hversu algengt er að ræða um veðrið að þínu mati? Þjónar það einhverjum öðrum 

tilgangi en að huga að veðurhorfum? Hefur þetta breyst á undanförnum árum?  

 

Þekkir þú til fólks sem kann/kunni að spá í veður? Hversu algengur telur þú að þessi 

hæfileiki sé eða hafi verið? Hvaða skýringar eða ástæður liggja helst að baki þessari 

gáfu?   

 

Spáir/spáði fólk saman í veðrið? Hversu algengt er/var það og við hvaða tækifæri helst? 

 

Hvernig er/var tekið mark á alþýðlegum veðurspám? Segðu frá spám sem ýmist gengu 

eftir eða ekki. 

 

Hvort eru/voru veðurspár og þekking á veðri fremur einstaklingsbundin eða sameiginleg 

vitneskja hóps eða byggðarlags? Hve mikið af þessari hefð telur þú að tengist einstaka 

persónum og hvað tengist hópnum?  

 

Segðu frá verðurglöggu fólki sem þú kannast/kannaðist við. Hvort eru þetta fremur konur 

eða karlar, eldri eða yngri persónur?    

 

Gengur veðurgleggni í erfðir svo þú vitir til? Nefndu dæmi.  

 

Hvernig spáir/spáðir þú í veður? Kanntu einhver dæmi um spár sem þú lærðir eða 

heyrðir? 

 

Hver kenndi þér að ráða í veðrið og undir hvaða kringumstæðum? Var þér sagt til eða 

lærðir þú þetta á annan hátt? Hvað máli skiptir reynsla eða eftirtekt? 

 

Kannast þú við að sömu fyrirbæri gagnvart veðri séu túlkuð á mismunandi eða 

einstaklingsbundinn hátt?  

 

Við hvaða tækifæri er/var helst spáð í veður? Hve oft er/var það gert og hvenær dags 

helst (t.d. á morgnana, oft á dag)?  
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Hvar er/var helst skyggnst til veðurs á sjó eða landi? Eru/voru eyktarmörk notuð til 

viðmiðunar? Greinið sérstaklega frá nafngiftum og örnefnum í þessu sambandi. 

 

Hvernig finnur/fann fólk veðrabrigði á sjálfum sér (t.d. gigtarverkir, skaplyndi)?  

 

Hvert er hlutverk alþýðlegra veðurspáa og veðurþekkingar í dag, á tímum veðurspáa í 

fjölmiðlum og í vísindum? Hefur þú orðið var við miklar breytingar hvað þetta snertir og 

hverjar telur þú vera helstu ástæðurnar fyrir því? 

 

Hvernig telur þú að sú vitneskja sem felst í alþýðlegum veðurspám geti nýst í 

framtíðinni, og þá hverjum? 

 

Berðu saman styrkleika og veikleika alþýðlegra veðurspáa gagnvart vísindalegum 

veðurspám sem gerðar eru til dæmis á Veðurstofu Íslands. 

 

Himinn og haf  

Hvernig er/var lesið í skýjafar á himni? Lýsið mismunandi gerðum og heitum bólstra eða 

skýja og hvernig þau tengjast veðurspám. 

 

Hvernig er/var spáð í ský á eða yfir fjallstindum og hlíðum, við jökla, og hvaða merkingu 

hefur það?  

 

Á hvern hátt vísar þoka til veðurs yfir dölum eða í fjallshlíðum? Hvað með hillingar eða 

skýjaþykkni á himni eftir heitan dag?  

 

Hvaða spágildi hafa regnbogi, norðurljós, rigning, þrumur eða eldingar?  

 

Er/var tekið mark á stjörnumerkjum og einstökum stjörnum, t.d. miðað við hve mikið 

þær blika eða titra? Hvaða veðri er þá von á? 
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Lýsið veðurteiknum tengdum sól og mána. Hvaða merkingu hefur morgun- eða 

kvöldroði, litur tunglsins, í hvaða átt það kviknar, hvort það sé vaxandi eða minnkandi, 

rosabaugur o.s.frv.?  

 

Hvað merkja skýja- eða þokubakkar með hafi eða við hafsbrún?  

 

Geta vindáttir, sjólag, straumar, brim eða litur á hafi sagt fyrir um veður og á hvaða hátt?  

 

Segið frá öðrum veðurspám eða veðurþekkingu í tengslum við fiskveiðar og sjósókn.  

 

Land og veður 

Hvernig eru/voru veðurspár í sambandi við slátt og heyvinnu? Kannastu við eitthvað sem 

menn þurfa sérstaklega að varast í þessu sambandi? 

 

Þekkirðu/þekktirðu til manna sem fyrstir fóru að slá tún, t.d. í óþurrkatíð, þannig að 

nágrannarnir fylgdu í kjölfarið? Hvað hafa/höfðu slíkir menn fyrir sér? 

 

Hvernig er/var tekið mark á gróðri, ástandi túna, berjasprettu o.fl. þess háttar?  

 

Hvaða forspárgildi hefur fanndýpi, hve snemma snjóar í fjöll og hve skaflar liggja þar 

lengi? 

 

Hvernig getur árniður, fosshljóð, vatnsmagn í lækjum og vötnum sagt fyrir um veður?  

 

Kannastu við náttúruhljóð sem tengdust sögum af yfirnáttúrulegum fyrirbærum á borð 

við útburði, sbr. útburðarvæl?  

 

Hvað segja vindáttir, veðurdynur og sjávarhljóð um komandi veðráttu?  

 

Er/var tekið mark á ef frýs saman sumar og vetur? Þykir það góður eða slæmur fyrirboði?  

Nefndu örnefni sem tengjast veðri og vindum.  

 

Dýr sem veðurboðar  
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Hvernig er/var ráðið í veður af hegðun húsdýra? Eru/voru slíkar ráðningar langtíma- eða 

skammtímaspár?  

 

Er/var talið að sauðfé, t.d. forystukindur séu veðurglöggar? Hvernig lýsir það sér?   

 

Geta mýs, rottur, refir eða heindýr sagt fyrir um veðrabrigði? Á hvaða hátt?  

 

Hvaða veðurspár eru fólgnar í flugi land- eða sjófugla, hljóðum eða hátterni? Við hvað 

er/var miðað? Er eitthvað lagt upp úr mismunandi komutíma farfugla?  

 

Teljast sumir fuglar hafa meiri spágáfu en aðrir? Hverjir helst?  

 

Á hvern hátt spá selir, hnísur, höfrungar og stórhveli fyrir veðri?  

 

Hefur hegðun fiska eða sjávarafli gildi gagnvart veðráttu? Hvað með marglyttur og 

krabba?  

 

Hvernig er/var hægt að ráða í fiskigöngur út frá veðri eða vindáttum? 

 

Segðu frá veðurspám sem taka/tóku mið af hegðun ýmissa smádýra á borð við köngulær, 

ánamaðka og flugur?  

 

Draumar   

Dreymir þig fyrir veðri? Á hvaða hátt? Hvað er t.d. fyrir brælu, góðviðri, harðindum, 

regni, snjókomu, sólskini, þurrki?  

 

Hversu algengt er að dreyma fyrir veðri, bæði hjá þér persónulega og af öðrum? Er þessi 

eiginleiki hugsanlega bundinn við störf, kyn eða aldur? 

 

Hvaða atriði er vert að hafa í huga þegar draumur fyrir veðri er ráðinn, s.s. dýr, litir, 

fjöldi, stærð? 
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Hvort dreymir fólk fyrir veðri fremur til lengri eða skemmri tíma, t.d. fyrir heilli vertíð, 

vetrar- eða sumarveðri?  

 

Er þér kunnugt einhverja sem eiga draumkonu eða draummann? Hvernig fékk maður 

hana/hann eða missti? Um hvaða persónu er að ræða, lifandi eða látna?  

 

Heldur þú að fólk trúi fremur á drauma sem það dreymir á ákveðnum nóttum ársins eða 

vikunnar? Hvaða nóttum?  

 

Notar þú eða aðrir sem þú þekkir draumaráðningarbækur? Hvaða bækur helst?  

 

Veðurvísur og málshættir  

Þekkirðu einhvern kveðskap sem tengist veðurboðum, t.d. minnis- eða veðurfarsvísur?  

 

Greindu frá þeim málsháttum, orðatiltækjum eða spakmælum tengdum veðri sem þú 

þekkir 

 

Nefndu dæmi um orð sem höfð eru um mismunandi gerðir veðurs, skýjarfar, þoku o.fl. 

(t.d. bræla, hvítalogn, strekkingur, Maríutása). Hvað merkja þessi orð? 

 

Ýmislegt  

Hafa/höfðu menn trú eða ótrú á ákveðnum dögum í vikunni eða almanaksárinu í 

sambandi við veður? Hvaða daga er helst um að ræða?   

 

Hvernig geta/gátu dauðir hlutir, s.s. húsakynni, skip eða önnur farartæki sagt fyrir um 

veður?  

 

Segðu frá notkun loftvogar við veðurspár. Lýstu því hvernig hún er/var notuð til að spá 

fyrir um veður. 

Segðu frá fleiri tegundum veðurspáa sem þú kannast við, svo sem að spá í spil, bolla, 

innyfli dýra o.fl.  
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Telur þú að hægt sé að hafa áhrif á veður með einhverju hátterni eða athöfnum? Hvað 

þarf að gera til að veðrið verði gott og hvað þarf helst að varast í þessu sambandi, hvort 

sem það er á sjó eða landi?  

 

Kannastu við frásagnir um fyrirboða gagnvart veðri eða náttúruhamförum? Að menn hafi 

fengið hugboð eða aðvaranir á yfirnáttúrulegan hátt? Bresti í fjöllum eða undarleg hljóð á 

undan vondum veðrum?  

 

Hvaða breytingar hafa helst orðið á alþýðlegum veðurspám og verðurþekkingu á síðustu 

árum?   

 

Annað sem þú vilt taka fram. 
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Viðauki 3: Spurningaskrá um veður og veðurspár frá 
1975 

 
Skrá 32. Veður og veðurspár 

ÞJÓÐHÁTTASKRÁNING ÞJÓÐMINJASAFNISNS 

32. SPURNINGASKRÁ 

Um veður og veðurspár 

Veðrið hefur ráðið hvað mestu um hag Íslendinga á liðnum öldum - og gerir enn í dag. 

Um 

allar aldir hafa menn reynt að ráða veður af útliti lofts og lagar og spá fyrir um veður eftir 

ýmsum kenniteiknum. Þessi spurningaskrá fjallar um veðurspár og má vart vera öllu 

síðar á 

ferð því nú er hin gamla veðurfræði þjóðarinnar óðum að falla í fyrnsku og gleymsku. 

Í sumum fyrri spurningaskrám hefur að nokkru verið fjallað um þetta efni. Að 

innyflaspám er 

vikið í fyrstu spurningaskránni "Slátrun búfjár og sláturverk". Í skrá um "Ljós og eld" er 

m.a. 

vikið að áhrifum veðurbreytinga á eld og eldfæri. Spurningaskrá um efnið "Að koma 

mjólk í 

mat" víkur að áhrifum veðurbreytinga á mjólkurmat. Í spurningaskrá um "Himintungl" 

kemur 

veðurfræði alþýðu mjög við sögu og þá ekki hvað síst í síðustu spurningaskrá um 

"Hátíðir og 

merkisdaga". 

Nú er efnið meir tekið saman í eina heild og þó til mestra muna sneitt hjá því sem áður er 

búið 

að spyrja um. Þeir mörgu sem ekki áttu þess kost að svara þessum fyrri spurningaskrám, 

eru 

hinsvegar eindregið beðnir um að sleppa þessum atriðum ekki. 
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Veðrið og maðurinn 

Var almennt talað um veðurglögga menn? Átti sá hæfileiki sér mismunandi orsakir að 

áliti 

manna? Var vitnað til slíkra manna og eftir þeim farið um ákvörðun verka á landi og sjó? 

Segið frá veðurglöggum mönnum ef hægt er. Lýsið hvernig menn fundu á sér veður af 

einum 

eða öðrum ósjálfráðum viðbrögðum í líkama sínum (gigtarverkir, beinverkir, kalt leggst í 

mann o.s.frv.). Lýsið sem gleggst hvernig menn mörkuðu veður af draumum sínum. Hver 

voru þá t.d. tákn: a) snjókomu, b) harðinda, c) þíðviðris eða þeys, d) regns, e) sólskins og 

þerris? Dreymdi menn e.t.v. fyrir veðri til langs tíma, jafnvel vetrarveðri eða sumarveðri? 

Var nokkur varúð viðhöfð í því að lofa mjög gott veður eða lasta vont veður? Gátu menn 

á 

einhvern hátt með athöfnum sínum átt þátt í að breyta veðri sér í vil eða hindra illviðri? 

Þekkja menn t.d. sagnir um að dauðri mús væri kastað í þá átt sem menn vildu að viðraði 

úr? 

Þekkja menn sagnir um að harður lönguhaus gæti orsakað veðurbreytingu, ef rétt var að 

staðið? Þekktist sú trú að veðurbreytingu leiddi af því að hlaða snjókerlingu eða snjókarl? 

Hvaða athafnir bar mönnum einkum að varast gagnvart veðurbreytingum, er menn voru 

t.d. á 

sjó eða við heyskap? 

Voru kunn einstök sálmavers, heilir sálmar eða annar kveðskapur sem gat sefað illt veður 

eða 

storm ef þau voru höfð yfir eða sungin (veðursálmur t.d.)? Var nokkur trú þekkt varðandi 

veður (staðviðri) meðan lík beið greftrunar eða með veður á jarðarfarardegi? Var trú á 

veðurbreytingar í einhverju tengd vikudögum eða vikubyrjun (sunnudagsþerrir t.d.)? Var 

nokkur trú þekkt varðandi það er kirkjuföt blotnuðu í messuför? 

 

Hús og híbýli 

Var veðurspá fólgin í frostrósum á glugga? Var talað um góðveðursmóðu á glugga? Var 

veðurspá fólgin í eldhúsreyknum, potthrími, hlóðaeldi eða logandi ljósi? Dökknuðu 

málmar 

undir regn eða rosa? 

Voru til "veðurspáir" viðir t.d. í húsum eða amboðum sem notuð voru við heyvinnu? Gat 
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veðurbreyting gert boð á undan sér með einhverri lyktarbreytingu í húsi? 

Lýsið öðru varðandi híbýli fólks, útihús eða dauða hluti sem á einhvern veg gat borið 

með sér 

væntanlega veðurbreytingu. 

 

Spár dýra og annarra lífvera 

Hvernig réðu menn veður næstu daga eða dægra af hátterni húsdýra utan húss eða innan: 

a) 

hesta, b) nautgripa, c) sauðfjár, d) geitfjár, e) hunda, f) katta? Gátu þær spár e.t.v. 

stundum 

boðað veðráttu heilla árstíða, t.d. vetrar? 

Réðu menn á einhvern veg veður af hátterni hagamúsa eða húsamúsa? Koma rottur 

nokkuð 

við veðurspár? Var almennt tekið mark á hátterni fugla þegar spáð var fyrir um veður? 

Segið 

frá þessu varðandi einstakar tegundir land- og sjófugla. Lýsið þá á hvern veg þetta var, 

t.d. 

bundið kvaki þeirra, flugi og hreyfingum á landi, vatni eða sjó og þá færslu þeirra milli 

staða. 

Fólst veðurspá gagnvart vori eða sumri í komutíma farfugla, t.d. miðað við einstakar 

tegundir 

þeirra (lóu, maríuerlu, spóa, hrossagauk o.s.frv.)? Gat veðurspá falist í atferli sela í eða 

við sjó? 

Gat veðurspá falist í atferli fiska í vatni eða sjó t.d. því hvernig fiskur veiddist í vatni? Á 

hvern hátt spáðu skordýr fyrir veðri? Greinið frá því um einstakar tegundir (flugur, 

fiðrildi, 

köngulær o.s.frv.). 

Vetrarkvíði er allþekkt fyrirbæri á jörð að úthallandi sumri, örfínir glitrandi þræðir á 

gróðri 

jarðar. Var í þessu viðurkennd veðurspá? Lýsið því. Var einhver veðurspá fólgin í gróðri 

jarðar, t.d. gagnvart snjó- eða vetrarhörkum (fífa, snjónál t.d.)? Kannast menn við 

fyrirbærið 

eða orðið ýlustrá eða önnur nöfn á því? Hvað felst í því og er það tengt veðurspám? 
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Gátu gerlar í mjólkurmat veitt vísbendingar um veður, t.d. breytingar í súru skyri, þegar 

það 

braut sig sem kallað var? Mátti nokkuð marka á lýsi í tunnum hvaða veðurs væri von? 

Kannast menn við veðurspár byggðar á athugun innyfla nauta eða sauða (milta, garnir)? 

Áttu 

menn sér "loftvogir" í líki útþaninnar hlandblöðru stórgrips eða sauðkindar, þanins 

líknarbelgs 

eða þanins rjúpusarps? Hvað nefndist sú loftvog? Hvar hékk hún uppi? Var spáð fyrir 

veðri 

eftir kerlingarsvuntunni í hörðum fiskivanga? Lýsið öðru er varðar veðurspár á þessu 

sviði. 
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Einkenni lands og lagar 

Var nokkurt mark tekið á því gagnvart veðri hversu snemma snjó lagði í fjöll að hausti? 

Nefndist sú snjókoma nokkuð (haustkálfur, vetrarkálfur t.d.)? Er vetrarkálfur e.t.v. 

eitthvað 

allt annað? 

Var mark tekið á því gagnvart veðri hvernig eða hve lengi einstakar fannir lágu á 

fjöllum? Var 

nokkurt mark tekið á því er blotasnjór veltist í hnyklum eftir fönnum (snjóveltur)? Var á 

einhvern annan veg tekið mark á snjó, hrími eða frosti gagnvart veðri? 

Var tekið mark á árniði, lækjarniði eða fosshljóði gagnvart veðri? Var mark tekið á 

vatnshæð í 

ám, lækjum, lindum eða vötnum? Var mark tekið á sjávarhljóði eða mareldum við sjó? 

Gat 

hrun í jökli eða fjallshlíð boðað veðurbreytingu? Þekktist nokkur trú varðandi vermistein 

í 

jörð í nánd vors eða sumars? 

 

Einkenni loftsins 

Ský og blikur eru ein af þeim auðkennum sem vísa til veðurs. Lýsið hvernig menn lásu 

ský og 

blikur í veðurspám sínum og sérstaklega hvernig þetta var staðbundið miðað við fjöll og 

fjallgarða sjóndeildarhringsins. Eru netjuský (Maríutása) á einhvern veg tengd 

veðurspám? 

Þoka á skylt við ský. Á hvern veg vísaði hún til veðurs, t.d. miðað við þokuhús á fjalli 

eða 

þokubelti í fjallshlíð? Lýsið hvernig hitauppsláttur af jörð eftir heitan sumardag tengdist 

veðurspám. Lýsið hvernig hillingar tengdust veðurspám. 

Lýsið hvernig regn tengdist veðurspám, t.d. þegar rigndi svo mikið að bólaði upp af 

hverjum 

polli. Hvað nefndist það og hver veðurspá var í því fólgin? Þekkjast orðin þerriskúr og 

þerridropar um litla úrkomu. Var mark tekið á geislabroti í skýjum gagnvart veðri 

(regnbogi, 

hafgall)? Hvað þá um rosabaug og aukasólir, er svo nefndust (gíll, úfur)? Var nokkur 
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veðurspá fólgin í þrumum og eldingum? 

Nefnið hvaðeina sem hér hefur ekki verið minnst á. 
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