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Í 40. kafla leysir Egill skip Þórólfs sem var bundið í Brákarsundi.  Segir þar orðrétt:

Um nóttina eftir gerði á æðiveðr, útsynning.

Í 58. kafla segir frá ferðum Egils úti fyrir Álreksstöðum við vesturströnd Noregs, þar sem kaupstaðurinn 

Björgvin reis síðar.  Þar segir:

Veðr váru vindlítil, fjallvindr um nætr, en hafgola um daga. Eitt kveld sigldu þeir Egill út á haf, en

fiskimenn reru þá inn til lands

Berg-Önundur er lítill vinur Egils og hann hefur njósnara sem horfa á eftir Agli og segja:

at Egill hafði út látit ok á haf siglt ok hann var á brottu.

Berg-Önundur tekur tíðindunum vel, sendir burt menn sem hann hafði haft sér til varnar og stefnir óttalaust 

til drykkjuveislu.  

Af siglingu Egils er þetta að segja: 

Egill sigldi út á haf um nóttina, sem fyrr var ritat, ok er morgnaði, fell veðrit ok gerði logn. Lögðu þeir þá

í rétt ok létu reiða fyrir nökkurar nætr. En er hafgola kom á, sagði Egill skipurum sínum:

"Nú munum vér sigla at landi, því at ógerla veit, ef hafviðri kemr á hvasst, hvar vér nám þá landi, en

heldr ófriðvænt fyrir í flestum stöðum."



Að svo mæltu fara Egill og félagar hans að landi og höggva Berg-Önund og marga fleiri.  Síðan hitta þeir 

Rögnvald Eiríksson  á siglingu og drepa þeir Egill hann og aðra skipverja.   Að því loknu reisir Egill Eiríki konungi 

og Gunnhildi drottningu níðstöng eins og frægt er.  Vel byrjar svo á leið út til Íslands: 

Eftir þat gekk Egill á skip. Tóku þeir til segls ok sigldu á haf út. Tók þá byrrinn at vaxa, ok gerði veðr hvasst

ok hagstætt. Gekk þá skipit mikit.

Í 60. kafla segir frá siglingu Egils og félaga frá Íslandi til Englands:

Sigldu þeir þá suðr fyrir Skotland ok höfðu storm mikinn ok veðr þvert. Fengu þeir beitt fyrir Skotland ok 

svá norðan fyrir England. En aftan dags, er myrkva tók, var veðr hvasst. Finna þeir eigi fyrr en grunnföll

váru á útborða ok svá fram fyrir. Var þá engi annarr til en stefna á land upp, ok svá gerðu þeir, sigldu þá til

brots ok kómu at landi við Humrumynni. Þar heldust menn allir ok mestr hluti fjár annat en skip, þat

brotnaði í spán.

Í 79. kafla ferst Böðvar Egilsson í illviðri í Borgarfirði og er því lýst svo:

Þá hljóp á útsynningr steinóði, en þar gekk í móti útfallsstraumr. Gerði þá stórt á firðinum, sem þar kann

oft verða. Lauk þar svá, at skipit kafði undir þeim, ok týndust

þeir allir.



Hvaðan hafði Snorri vitneskju um fallvinda? 

Eigin athuganir á Rangárvöllum eða í Borgarfirði

Athuganir þar sem sagan gerist

Í landafræðibókinni hans Jóns í Odda



Daníel Schönbein

Nokkrir samtímamenn Daníels
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Meðalvindur og meðalhiti á 
hafgoludögum í Björgvin kl. 15 
sumurin 2013-2015.

Ólafsson & Schönbein, 2017

T (°C)



Hafgolan 
fjarar út á 
kvöldin…

T (°C)T (°C)



…og svo lygnir.  Landgola og 
fallvindar koma ekki skýrt fram 
að næturlagi á sumrin við V-
Noreg

T (°C)



Landafræðibókin

• Forn fræði Grikkja voru (líklega) lítt þekkt eða óþekkt

• Í grískum bókum er jafnan talað um landgolu, ekki fallvind

“Following the fall of the Western Roman Empire 

and the decline inknowledge of Greek, Christian 

Western Europe was cut off from an important 
source of ancient learning.”



Hálfdán Ágústsson og nokkrir samtímamenn hans



Suðurland að 

næturlagi 

eftir 

hafgoludag

Norðurland 

að næturlagi 

eftir 

hafgoludag

Frálandsvindurinn

Á hafgoludögum er að jafnaði hægviðri síðla 

nætur á Rangárvöllum

4 m/s

Ágústsson & Ólafsson, 2008



Vindar um sumarnótt á eftir 

hafgoludag á Norðurlandi

Ágústsson & Ólafsson, 2008

50 km

4 m/s



Vindar um sumarnótt eftir 

hafgoludag ef fjöll eru fjarlægð

50 km



Vindar þegar lægðir eru fjarri í Desember

Engin fjöll

Raunverulegt landslag

Ágústsson & Ólafsson, 2008

100 km



Þar sem fræðin þrýtur taka nýfræðin við



“Ýmis helstu rök sem Guðrún Nordal beitir gegn því að

telja Snorra höfund Egils sögu hitta einnig Eddu og

Heimskringlu fyrir. Þau eiga sér rætur í ákveðnum

fræðilegum viðhorfum sem ástæða er til að ræða nokkru

nánar. Þessi viðhorf koma fram hjá svo nefndum

póststrúktúralistum eða síðformgerðarsinnum og

þeim fræðimönnum sem kenna sig við nýja

textafræði; til styttingar köllum við það einu nafni ‘ný-

fræði' hér.”



Miðað við fræðilega afstöðu okkar greinarhöfunda, sem
hér hefur verið lýst, og skilning okkar á orðunum
höfundur og verk, þegar fjallað er um 
miðaldabókmenntir, eru yfirgnæfandi líkur til að Snorri
sé höfundur Egils sögu, en við getum ekki vitað
nákvæmlega hvernig Egils saga var þegar Snorri skildi við
hana

Samkvæmt kórréttri nýfræðilegri afstöðu er út í hött að
velta fyrir sér höfundum og aldri íslenskra
lausamálsverka frá miðöldum og Snorri er ekki höfundur
neinna verka, heldur eru margir höfundar þeirra verka
sem honum hafa verið eignuð.  

(Vésteinn og Örnólfur, 2000)



“Láttu rita hér við Gauks sögu Trandilssonar, mér er

sagt að [Herra] Grímur eigi hana.“

Grímur lést um 1352. 

Möðruvallabók



Egla var víðar en á 
Möðruvöllum, m.a. í kistli sr. 
Ketils Jörundssonar í Hvammi í 
Dölum og á Lokinhömrum í 
Arnarfirði.

Veðurfræðin er þar að mestu
fjarverandi og útsynningurinn í 
Borgarfirði er orðinn að
útnyrðingi





“Útnyrðingur” (Egla, útg. C)

“Útsynningur” (Egla, Möðruvallabók)



Tveir kostir

• Veðrið var þurrkað út í handritum Ketils (til að spara skinn?)

• Veðrinu var bætt í Möðruvallabók sem rituð var á fyrri hluta 14. aldar



Eyfirskur veðurmunkur?

• Fallvindur er auðgreinanlegri norðanlands en sunnanlands

• Möðruvallabók hugsanlega skrifuð fyrir norðan af norðlenskum
veðurfræðingi sem veitti fallvindi eftirtekt



Þökk fyrir áheyrnina



Einn helzti kjörgripur í ritasafni Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn er
bók sú, er nú hefur um nokkurt skeið — eða síðast liðin 85 ár — borið

nafnið Möðrvallabók. Á þessa skinnbók hafa verið skráðar fleiri' 
íslendingasögur en á nokkra aðra og eftir henni hafa flestar verið gefnar

út.

(Bjarni Einarsson, magister, 1965)

Annálum ber ekki algjörlega saman um dánarár herra Gríms, segja það hafa
verið 1350, 1351 eða 1352. En nú má slá föstu, að Möðruvallabók hafi verið

skrifuð einhvern tíma á tímabilinu 1316—1350

Fræðimenn hafa löngum verið á einu máli um að stafagerð og
ritháttur Möðruvallabókar benti til, að hún hefði orðið til á fyrri
hluta 14. aldar.

Bjarni Jónsson, magister í Tímanum 1965









How did Snorri know 

that the land breeze 

was not land 

breeze, but 

katabatic flow?



Snorri Sturluson 
(d.1241)

Natural Scientist

Historian Politician Businessman

Teacher Architect Poet


