
 
Sólstöðuhátíð til minningar um Stjörnu-Odda 

 
Á sumarsólstöðum, laugardaginn 20. júní 2020, verður haldin sólstöðuhátíð til minningar um 
Stjörnu-Odda Helgason sem var samkvæmt heimildum vinnumaður að Múla í Aðaldal 
skömmu eftir 1100. Hann er þekktur fyrir texta um sólargang sem eftir hann liggur og nefnist 
Odda tala.  
 
Hátíðin hefst kl. 13:00 með því að afhjúpaður verður minnisvarði um Odda að Grenjaðarstað 
en að því loknu verður haldið málþing að Ýdölum í Aðaldal kl. 14:00. Dagskrá málþingsins 
fylgir þessu bréfi ásamt minnisblaði um Odda. 
 
Undirbúningur hátíðarinnar hefur verið í höndum undirritaðra auk fulltrúa frá Þingeyjarsveit 
og Norðurþingi, en ýmsar stofnanir og félög hafa kostað gerð minnisvarðans sem Örn Smári 
myndlistarmaður hefur hannað. Steinsmiðja Akureyrar hefur séð um smíði og frágang.  
 
Við viljum hér með biðja félög, fyrirtæki og stofnanir sem fá þetta skeyti að senda það áfram 
til félagsmanna eða starfsmanna eftir því sem við á, og birta það á vefsíðum eða í öðrum 
gögnum eftir því sem við á. Þeir sem hyggjast mæta á hátíðina eru beðnir að tilkynna það 
undir tenglinum hér fyrir neðan.  
 
    Reykjavík, 8. júní 2020 

Með góðum kveðjum, 
 
Einar H. Guðmundsson 
Sævar Helgi Bragason 
Þorsteinn Vilhjálmsson 
Þórir Sigurðsson 
 
 

Tilkynna þátttöku hér: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVrQpfFi_304sHxg3_nJuqYVHE1l_EFS0
wxdcQ6UJR-W2ZTA/viewform 
 
Fasbókarsíða: https://www.facebook.com/events/274905590547192/  
 
 



 
 

 
 

Sólstöðuhátíð til minningar um Stjörnu-Odda 
 

laugardaginn 20. júní 2020 
 

 
13:00  Afhjúpun minnisvarða um Odda Helgason við heimreið að Grenjaðarstað 
 
14:00  Málþing Ýdölum í Aðaldal:  Stjörnu-Oddi 
  
Dagskrá: 

1. Setning: Dagbjört Jónsdóttir, sveitarstjóri Þingeyjarsveitar 
2. Erindi - Þórir Sigurðsson, fyrrv. lektor, Háskólanum á Akureyri:  

Mælingar og mögulegar aðferðir Stjörnu-Odda (30 mín) 
3. Kaffihlé (30 mín) 
4. Erindi - Svanhildur Óskarsdóttir, rannsóknaprófessor, Árnastofnun:  

Stjörnumörk, stórþing, leiðslur og lastafans: Handrit Odda tölu. (30 mín) 
5. Erindi - Þorsteinn Vilhjálmsson, fyrrv. prófessor, Háskóla Íslands:   

Uppruni og tilgangur Odda tölu (30 mín) 
6. Almennar umræður 
7. Þingi slitið: Kári Helgason, formaður Stjarnvísindafélags Íslands 

 
Fundarstjóri: Einar H. Guðmundsson, fyrrv. prófessor, Háskóla Íslands 

 
Að loknum umræðum og þingslitum gefst frekara tækifæri til að ræða við fyrirlesara, skoða 
veggspjöld, kynna sér fræðsluefni og fylgjast með sólargangi (ef veður leyfir). 
  
21:44  Sumarsólhvörf 
  



 

Minnisblað um Stjörnu-Odda 
 
Stjörnu-Oddi er talinn hafa verið uppi um og eftir 1100. Hans er einkum getið á tveimur 
ólíkum stöðum í íslenskum miðaldaheimildum. Á öðrum staðnum er sagt frá honum sjálfum 
sem persónu en í hinum er eingöngu sagt frá hugmyndum hans um gang sólar. Stjörnu-Odda 
draumur er einn af Íslendinga þáttum sem eru eins konar styttra form Íslendinga sagna. Í 
upphafi hans segir svo: 

Þórður hét maðr er bjó í Múla norður í Reykjardal [nú í Aðaldal]. Þar var á vist 
með honum sá maður er Oddi hét og var Helgason. Hann var kallaður Stjörnu-
Oddi. Hann var rímkænn maður svo að enginn maður var hans maki honum 
samtíða á öllu Íslandi, og að mörgu var hann annars vitur. Ekki var hann skáld né 
kvæðinn. Þess er og einkum getið um hans ráð að það höfðu menn fyrir satt að 
hann lygi aldrei ef hann vissi satt að segja, og að öllu var hann ráðvandur kallaður 
og tryggðarmaður hinn mesti. Félítill var hann og ekki mikill verkmaður. 

Síðan segir frá því að Oddi fór út til Flateyjar „á vit fiska“ og þar dreymir hann drauminn. 
Hann vaknar í miðjum draumi og gekk þá 

út og hugði að stjörnum sem hann átti venju til jafnan er hann sá út um nætur þá 
er sjá mátti stjörnur. 

Í lok þáttarins er sagt að efni hans megi þykja undarlegt og fáheyrt en þó muni vera rétt frá 
sagt „því að Oddi var reiknaður bæði fróður og sannsögull.“ Hér með er upp talið það sem 
við vitum um persónu og hagi Stjörnu-Odda. 
Íslensk miðaldahandrit um það sem þá var kallað alfræði hafa flest verið gefin út á bók í 
þremur bindum á árunum 1908-1920 undir heitinu Alfræði íslenzk I-III. Í Alfræði II er innskot 
sem nefnist Odda tala og er efni hennar yfirleitt eignað Stjörnu-Odda. Hún er í þremur 
köflum sem fjalla um atriði í gangi sólar yfir árið. -- Sá fyrsti segir frá tímasetningu sólhvarfa 
í júlíönsku tímatali yfir fjögra ára tímabil þar til hlaupárshringurinn lokast. Kaflinn virðist 
hugsaður sem eins konar æfing í júlíönsku tímatali sem hafði þá nýlega verið tekið upp á 
Íslandi. -- Annar kaflinn fjallar um „hversu sólar gangur vex að sýn“ með hverri viku frá 
vetrarsólhvörfum til sumarsólhvarfa, og hvernig hádegissólin lækkar síðan frá 
sumarsólhvörfum til vetrarsólhvarfa. Nákvæmnin í þeirri lýsingu er furðu góð miðað við að 
byggt er á athugunum með berum augum, hvort sem þær hafa verið gerðar hér á landi eða 
annars staðar. -- Þriðji kaflinn lýsir því hvernig stefnan til dögunar og dagseturs breytist yfir 
árið. Þetta fer eftir landfræðilegri breidd athuganda og lýsingin kemur heim við athugunarstað 
Odda í Aðaldal eða í Flatey. 
Efni Odda tölu ber vitni um góða þekkingu og skilning á sólar gangi. Erfitt er að segja 
nákvæmlega til um hvort eða hvernig efnið byggist á eigin athugunum eða á innfluttum 
fróðleik, en víst er að það sýnir áhuga, glöggskyggni og sjálfstæða hugsun. Líklegt er að 
farmenn á Norðurlöndum hafi notað annan kafla tölunnar eða svipaða þekkingu til að átta sig 
bæði á stað og stefnu í úthafssiglingum enda höfðu menn á þeim tíma harla fáar aðferðir til 
slíks. Vísbendingar um þetta má sjá í Íslendinga sögum þar sem talað er til dæmis um að 
„deila áttum“ þegar sæfarar sáu til sólar eftir langvarandi dumbung í löngum sjóferðum.  


