
KOMDU OG SKOÐAÐU
íslenska þjóðhætti

Bingóspjald 1
tvímánuður haustmánuður gormánuður ýlir

mörsugur þorri góa einmánuður

Harpa Skerpla sólmánuður heyannir
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KOMDU OG SKOÐAÐU
íslenska þjóðhætti

Bingóspjald 2
þorri haustmánuður Skerpla heyannir

mörsugur Tvímánuður góa einmánuður

Harpa gormánuður sólmánuður Ýlir
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KOMDU OG SKOÐAÐU
íslenska þjóðhætti

Bingóspjald 3
tvímánuður sólmánuður gormánuður ýlir

haustmánuður þorri skerpla einmánuður

Harpa góa mörsugur heyannir
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KOMDU OG SKOÐAÐU
íslenska þjóðhætti

Bingóspjald 4
tvímánuður heyannir Einmánuður góa

mörsugur harpa Ýlir gormánuður

.þorri Skerpla sólmánuður haustmánuður

1
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3



Fyrsti mánuður ársins 
og hófst á 

sumardaginn fyrsta.

Síðasti mánuður 
sumars og hófst í 23. 
viku þess eða 21. -27. 

september. 

Hófst á konudaginn sem 
er sunnudagur í 18. viku 
vetrar. Stundum er talað 
um mánuðinn sem konu 

Þorra eða dóttur. 

Þriðji mánuður vetrar 
og hófst nálægt jólum. 

Hófst á bóndadegi sem 
er föstudagur í 13. viku 

vetrar eða 19.-25. 
janúar.

Hófst á laugardegi í lok 
26. viku sumars. Með 
þessum mánuði gekk 

vetur í garð. Þá var 
sláturtíð og þaðan kemur 

nafn mánaðarins.

Mánuðurinn fyrir jól. 
Hann hófst á 

mánudegi í 5. viku 
vetrar.

Hófst á sunnudegi í 14. 
viku sumars sem er 
seint í júlí.

Hófst á mánudegi í 9. 
viku sumars. Þá var 

dagur lengstur og bjart 
allan sólahringinn. 

Síðasti mánuður 
vetrarins. Hann hófst á 

þriðjudegi í 22. viku 
vetrar eða 20.-26. 

mars. 

Hófst á þriðjudegi í 18. 
viku sumars. Hann var 
næstsíðasti mánuður 

sumars.

Annar mánuður 
sumars og hófst á 
laugardegi í 5. viku 

sumars. 
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Ef frost var um nóttina 
fyrir sumardaginn fyrsta 

var sagt að vetur og 
sumar  frysu saman og 
var það talið boða gott 

sumar. 

Þessi mánuður var 
notaður til að dytta að 
húsum.

Kindurnar voru hafðar úti 
eins mikið og hægt var. 
Oft voru fjárhúsin frekar 

langt frá bæjunum.

Dagsbirtan var notuð 
til verka úti og inni. Í 

rökkrinu lagði fólk sig.

Börn þurftu að vinna 
líka og þau lærðu af 

fullorðna fólkinu.

Í þessum mánuði var 
sláturtíð. Allt var nýtt 

sem hægt var af kindinni.

Fénu var hleypt út ef 
að veðrið var gott.

Í þessum mánuði 
heyjuðu bændur.

Öllu fé var smalað 
heim og það var rúið. 

Ullin var þvegin og 
þurrkuð.

Vinnufólk skipti um 
vinnu á þessum tíma.

Kindurnar voru í seli. 
Þ.e. þær voru geymdar 

langt frá bænum.

Í þessum mánuði var 
sauðburður.
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Vorverkin hófust. 
Krakkarnir muldu 

hrossaskítskögglana með 
fótunum. Mulinn skítur 
var rakaður upp í trog. 

Afrétturinn var 
smalaður.

Oft voru kýrnar hafðar 
undir baðstofunni svo að 

hlýrra yrði í húsinu.
Fólk vann úr ullinni.

Það var mikil 
tilbreyting þegar gestir 

komu í heimsókn.

Kjöt var saltað í tunnur 
eða reykt og slátur var 

gert.

Inni í bæ kepptust allir 
við vinnu svo að allir 
gætu fengið nýja flík 

fyrir jólin.

Heyið var bundið í 
bagga sem voru settir 
á hesta sem fluttu þá 

heim.

Lömbin voru tekin frá 
mæðrum sínum, af því 
að fólkið þurfti sjálft að 

nota sauðamjólkina.

Fólki fannst gott að 
komast meira út, þar 
var betra loft en inni í 

húsunum.

Í selinu voru ærnar 
mjólkaðar og þar var 
búið til smjör, skyr og 

ostar.

Kindaskíturinn var 
stunginn út úr 

húsunum og borinn út 
á tún til að þurrka 

hann.
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Fólk gladdist yfir 
vorboðanum. Sá sem 

fann fyrsta ánamaðkinn 
eða fyrstu sóleyjuna fékk 

verðlaun.

Féð var rekið í réttir. 
Þaðan var það dregið í 
dilka og síðan var farið 

með það heim.

Presturinn fylgdist með 
kunnáttu barnanna og 

kom í húsvitjanir.

Það var hávetur, 
myrkur grúfði yfir og 
veður voru oft slæm.

Bændur, bændasynir 
og vinnumenn fóru í 

ver.

Fólk sat á rúmstokknum, 
hver með sinn ask á 

hnjánum og mataðist 
með spæni og vasahníf.

Kerti voru steypt úr 
tólg, húsin þrifin og 

rúmföt þvegin.

Þegar heyskap var 
lokið voru töðugjöld. 

Þá voru bakaðar 
lummur og hellt uppá 

gott kaffi.

Smali sat yfir ánum. 
Það gat verið erfitt ef 

féð var óþekkt eða 
veðrið vont.

Áhöld og verkfæri voru 
mjög oft smíðuð 

heima. Á mörgum 
bæjum var smiðja.

Mysan var 
svaladrykkur fólksins.

Túnin fóru að grænka 
og allir þurftu að 
hjálpast að við að 
halda hestum og 

kindum frá túnum.
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Nr. 1  Harpa
Nr. 2  Skerpla
Nr. 3 Sólmánuður
Nr. 4 Heyannir
Nr. 5 Tvímánuður
Nr. 6 Haustmánuður
Nr. 7Gormánuður
Nr. 8 Ýlir
Nr. 9 Mörsugur
Nr. 10 Þorri
Nr. 11 Góa
Nr 12 Einmánuður


