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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um ímynd Skagfirðinga fyrr og nú sem hjá mörgum er fyrst og 

fremst talin tengjast söng, drykkju og hestamennsku. Jafnframt er skoðað hvernig þessi 

ímynd birtist við Laufskálarétt og hvernig aðkomufólk mátar hana við sína sjálfsmynd 

þegar þeir koma þangað. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er farið í gegnum sjálfsmyndar- og 

ímyndarsköpun Skagfirðinga í ferðabókum fyrri alda. Í seinni hluta ritgerðarinnar er svo 

farið í gegnum sögu Laufskálaréttar og þróun hennar varðandi ferðamennsku og jafnframt 

er litið á þá ímynd sem nútíma Skagfirðingar í Laufskálarétt hafa fengið vegna 

umfjöllunar í fjölmiðlum. Einnig er athugað hvernig Skagfirðingar sem taka þátt í 

Laufskálarétt í dag (það fólk sem á hesta í stóðréttinni og söngmennirnir þar) eru orðnir 

einskonar leikarar í lifandi safni sem endurspeglar „hina einu sönnu“ sveitarómantík fyrir 

aðkomufólk og fjölmiðla. Um leið má segja að aðkomufólk í leit að fortíð og rótum í 

íslenska bændasamfélaginu sé einnig að „leika“ hlutverk sem á ekki lengur við 

raunveruleikann heldur er sett á svið þennan haustdag í stóðréttinni að Laufskálum. 



5 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ............................................................................................................................... 4 

Efnisyfirlit ............................................................................................................................ 5 

Myndaskrá ........................................................................................................................... 6 

Inngangur ............................................................................................................................. 7 

1  Rannsóknin og aðferðir ............................................................................................. 10 

2  Fólkið, landið og atferlið í sögulegu samhengi ......................................................... 15 

2.1  Landslagið ........................................................................................................... 15 

2.2  Um fólkið ............................................................................................................ 17 

2.3  Drykkjan ............................................................................................................. 19 

2.4  Hestamennskan ................................................................................................... 21 

2.5  Söngur ................................................................................................................. 23 

2.6  Niðurstöður ......................................................................................................... 24 

3  Laufskálarétt, heimamenn og aðkomufólk ................................................................ 25 

3.1  Laufskálarétt í fjölmiðlum .................................................................................. 25 

3.2  Laufskálarétt í dag, hvað sýnir og segir fólkið? .................................................. 32 

3.3  Laufskálarétt og hópar ........................................................................................ 38 

3.4  Hestamennskan ................................................................................................... 41 

3.5  Drykkja ............................................................................................................... 48 

3.6  Söngur ................................................................................................................. 51 

4  Niðurstöður ................................................................................................................ 57 

Heimildaskrá ...................................................................................................................... 64 

Ritaðar heimildir ............................................................................................................ 64 

Viðtöl ............................................................................................................................. 66 

Heimildir af vefnum ...................................................................................................... 66 

Spurningalisti ................................................................................................................. 67 

Fylgiskjöl ....................................................................................................................... 67 

Fylgiskjal númer 1. ............................................................................................................ 68 

Fylgiskjal númer 2 ............................................................................................................. 71 

Fylgiskjal númer 3 ............................................................................................................. 72 

Fylgiskjal númer 4 ............................................................................................................. 73 

 



6 

Myndaskrá 

Mynd 1. Tíminn árið 1971. ................................................................................................ 27 

Mynd 2. Fréttablaðið, árið 2008. ...................................................................................... 30 

Mynd 3. Laufskálarétt í Hjaltadal. ..................................................................................... 33 

Mynd 4. Hrossadráttur í Laufskálarétt. .............................................................................. 34 

Mynd 5. Folald fangað í Laufskálarétt .............................................................................. 34 

Mynd 6. Glímt við hross. ................................................................................................... 35 

Mynd 7. Laufskálarétt í dag. .............................................................................................. 36 

Mynd 8. Sungið í Laufskálarétt. ........................................................................................ 36 

Mynd 9. Merktir hátíðinni. ................................................................................................ 37 

Mynd 10. Aðkomukona syngur í Laufskálarétt. ................................................................ 37 

Mynd 11. Skýringarmynd af Laufskálarétt og hópaskiptingu þar. .................................... 39 

 



7 

Inngangur 

Í þessari ritgerð ætla ég að segja frá sjálfsmynd Skagfirðinga sem tengist söng, drykkju og 

hestamennsku og birtingarmynd þessa hjá aðkomufólki í stóðréttinni að Laufskálum í 

Hjaltadal. Vissulega finnast ekki söngglaðir hestamenn einungis í Skagafirði heldur líka 

víðar um landið en hér skal sjónum aðeins beint að Skagfirðingum og réttargestum að 

Laufskálarétt. 

Ég er fædd og uppalin í Varmahlíð og stór hluti ættar minnar býr í Skagafirði. Eftir 

grunnskóla flutti ég til Hafnarfjarðar, þaðan til Norðurlandanna og loks austur á land fyrir 

sex árum síðan. Þrátt fyrir að ég hefði ekki fasta búsetu í Skagafirði frá 16 ára aldri, þá 

var ég óspör á að leika ímynd mína sem Skagfirðingur, hvort sem var í Reykjavík eða í 

útlöndum. Þannig var ég sífellt syngjandi á mannamótum og hef sagt óteljandi sögur af 

því hversu marga hesta afi minn í Skagafirði á. Árið 2005 flutti ég frá Svíþjóð og á 

Fljótsdalshérað og fyrstu árin þar undraði ég mig á því hvar öll hrossin væru, því mér 

þótti eðlilegt að þar sem ég byggi á landsbyggðinni á Íslandi þá ættu að vera hestar í 

öllum sjáanlegum högum. Frekar en að hugsa sem svo að það væru ekki jafnmargir hestar 

á Austurlandi og fyrir norðan þá gerði ég heldur ráð fyrir því að hrossin fyrir austan væru 

geymd annarsstaðar en við vegina, eins og var í Skagafirði. Þegar kom að því að fara á 

þorrablót í Fellabæ á Fljótsdalshéraði má segja að ég hafi fengið ákveðið menningarsjokk. 

Hvergi stóðu menn saman í smáum hópum og sungu og ekkert heyrðist nema 

hlandbunuhljóð frá karlaklósettinu en ekki fagur söngur eins og ég var vön frá 

skemmtunum í Skagafirði. Þá fór mig að gruna að sjálfsmynd og menning Skagfirðinga 

væri hugsanlega ólík þeirra sem búa austur á Fljótsdalshéraði. 

Hugmyndin að því að skrifa lokaritgerð um ímynd Skagfirðinga í tengslum við 

Laufskálarétt varð síðan til fyrir ári síðan, þegar ég var í námskeiðunum Menningartengd 

ferðaþjónusta og Hátíðir, leikir og skemmtanir á Íslandi. Í þjóðfræðinámskeiðinu um  

hátíðir var farin vettvangsferð í Laufskálarétt og ég skrifaði síðan námskeiðsritgerð um 

réttina út frá kenningum tengdum karnivali og hátíðum.1 Á sama tíma voru í hinu 

                                                 
1 Sjá til að mynda: Bakhtin, Mikhail. Rabelais and His World. Héléne Iswolsky (þýðandi). 
Bloomington: Indiana University Press, 1984; Turner, Victor. (ritstj.). Celebration; Studies in 
Festivity and Ritual. Washington D.C.: Smithsonian Institutuin Press, 1982; Turner, Victor.  
Liminality and communitas. The Perfomance Studies Reader. (2. útgáfa). Ritstj.: Bial, Henry. 
USA og Kanada: Routledge, 2007. Bls. 89-97; Van Gennep, Arnold. The rites of passage: A 
classic study of cultural celebrations. USA:The university of Chicago press, 1960. 
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námskeiðinu kenningar sem mér þóttu eiga betur við skemmtunina í réttinni (sjá 

niðurstöður) og þar vaknaði sú hugmynd að tengja ímynd Skagfirðinga við Laufskálarétt 

og aðkomufólk. Í fyrstu langaði mig að skrifa stutta rannsóknarritgerð um efnið en 

Valdimar Tr. Hafstein lagði til að ég þróaði það upp í BA ritgerð sem svo varð raunin. 

Lagt var upp með þessa rannsóknarspurningu: „Hversu gömul er þessi ímynd um að 

Skagfirðingar drekki mikið og syngi og séu allir hestamenn? Er henni viðhaldið í dag eða 

er þetta einungis þjóðsaga í höfði sumra Skagfirðinga. Hversu sterk er ímyndin í 

sambandi við Laufskálarétt og gesti hennar? Gengur aðkomufólk inn í þessa ímynd og 

gerir hana að sinni þessa einu helgi?“ Spurningin er í rauninni margþætt en mér þótti ekki 

grundvöllur fyrir því að segja frá hvernig aðkomufólk mátar sjálfsmynd Skagfirðinga í 

Laufskálarétt, nema að vera búin að kanna og segja frá rótum ímyndarinnar og því 

hvernig henni er viðhaldið í dag.  

Til þess að svara spurningunum er ritgerðinni eiginlega skipt í tvennt. Í fyrri hluta 

hennar er sagt frá því hvernig ferðabókahöfundar fyrri alda skrifuðu um landslag 

Skagafjarðar, fólkið, drykkjuna, hestamennsku og söng. Ímynd Skagfirðinga í dag byggist 

að mörgu leyti á sterkum tengslum við söguna og í seinni hlutanum tengi ég það við og 

segi frá stóðréttinni að Laufskálum og jafnframt hvernig heimamenn og aðkomufólk 

upplifir hana og veruna í Skagafirði. Kaflaskipting í seinni hlutanum er að mörgu leyti 

svipuð og í þeim fyrri, það er að sumir kaflarnir kallast drykkja, hestamennska og söngur 

líkt og í fyrri hlutanum. Seinni hlutinn hefst aftur á móti á því að ég rek sögu 

Laufskálaréttar í dagblöðum og tengi hana við fortíðina og ímynd Skagfirðinga. Ég segi 

frá þróun hennar varðandi ferðamennsku og sýni það í bæði máli og myndum og leyfi svo 

gestum og heimafólki einnig að segja frá og lýsa réttinni í myndum og ummælum. Eftir 

því sem líður á ritgerðina færist hún nær nútímanum og í umfjöllun um Laufskálarétt og 

hópa, segi ég frá því hvernig Skagfirðingar styrkja menningartengsl sín og viðhalda 

sjálfsmynd sinni með því að koma í réttina. Jafnframt kemur fram hvernig 

menningartengslin eru staðfest og þeim viðhaldið utan réttarinnar og jafnvel á öðrum 

svæðum en í Skagafirði. Ég segi líka frá því hvernig aðkomufólk virðist á vissan hátt vera 

að leita rótanna hjá bændasamfélagi nútímans með því að fara í Laufskálarétt og hvernig 

það fólk tekur ímynd Skagfirðinga til sín eða leikur sér með þessa ímynd þennan eina 

haustdag í réttinni. Það kom einnig í ljós að jafnvel þó sumt aðkomufólkið teldi sig vera 

að leika hlutverk heimamanna í Laufskálarétt, voru það í raun aðrir hestamenn úr 

Skagafirði en þeir sem eiga hross í réttinni, sem gefa dæmi um ímynd syngjandi 
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Skagfirðinga þennan dag. Ástæða þessa er einkum annir heimamanna við að flokka í 

sundur hross sín en þessi dagur er frekar vinnudagur en skemmtun fyrir þá. Í niðurstöðu 

kaflanum tengi ég svo efnið við kenningar hinna ýmsu fræðimanna.  
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1 Rannsóknin og aðferðir 

Ýmis verkfæri voru notuð til þess að svara rannsóknarspurningunni. Fyrst og fremst notaði ég 

eigindlega rannsóknaraðferð þar sem ég gerði vettvangsathugun á Laufskálarétt í fyrra, fór á 

Skagfirðingakvöld í Kópavogi síðastliðinn vetur og hef undanfarið ár farið öðru hvoru í 

Skagafjörð til þess að heyra og upplifa hvernig fólkið þar talar og tjáir sig varðandi sína 

sjálfsmynd. Ekki má heldur gleyma hvernig Skagfirðingar tjá sig um þetta á netinu. Auk 

þessa hef ég verið ötul við að spyrja mann og annan án fyrirvara hvað þeim þyki 

Skagfirðingar vera þekktir fyrir og hvort fólk hafi heyrt um Laufskálarétt. Á þann hátt hef ég 

eflaust tekið dálítinn þátt í að markaðssetja réttina þó að sú hafi alls ekki verið ætlunin. Aðal 

heimildir mínar voru þó eigindleg2 viðtöl við sjö einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að 

hafa farið í Laufskálarétt á árunum 2008 til 2010. Auk þessa notaði ég hálfmegindlega3 

spurningalista sem fjölluðu um Laufskálarétt, söng og hestamennsku en tilgangur þeirra var 

að ná í fleira fólk til að segja frá upplifun sinni af Laufskálarétt og vita hvort fólk í öðrum 

landshlutum en fyrir norðan hefði yfir höfuð heyrt um þennan viðburð. Út frá svörunum gerði 

ég svo einfalda töflu sem fylgir ritgerðinni og er merkt fylgiskjal númer 4. Hér á eftir geri ég 

ítarlegri grein fyrir þeim heimildum sem ég aflaði fyrir ritgerðina. 

Eins og sagt var frá hér að ofan tók ég viðtöl við sjö einstaklinga á tímabilinu janúar 

2011 til júlí sama árs. Þetta fólk má flokka í þrjá hópa: Bændur sem eiga hross í 

Laufskálarétt, aðrir Skagfirðingar sem koma þar að og loks aðkomufólk sem býr 

annarsstaðar. Flest viðtölin voru um hálftíma löng nema viðtalið við Helgu Rós 

Indriðadóttur sem er aðeins nokkrar mínútur en það er vegna þess að ég rakst á hana á 

förnum vegi og bað hana að segja mér nokkuð sem mér þótti skipta máli fyrir ritgerðina. 

Allir viðmælendur mínir nema hún og önnur að nafni Kristín, fengu dulnefni af 

persónulegum ástæðum þeirra en allar grunnupplýsingar um viðmælendur mína koma 

engu að síður fram.   

Þessi voru viðmælendur mínir: 

Þóra: 29 ára gömul stúlka úr Varmahlíð sem er ekki alin upp í sveit en hefur farið oft í  

Laufskálarétt bæði með foreldrum sínum og núna seinni ár með vinkonum hvaðanæva af 

                                                 
2 Um rannsóknaraðferð sjá: Yow, Recording Oral History, bls. 5. 
3 Um rannsóknaraðferð sjá: Yow, Recording Oral History, bls. 5. 
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landinu. Hún segist ekki tilheyra menningarhópnum sem er í brennidepli í Laufskálarétt, það 

er syngjandi fullu hestamönnunum en fer þangað árlega sem áhorfandi með bjór í hönd. 

Kristín: 58 ára gömul kona búsett í Reykjavík en alin upp í sveit. Hún hefur farið 

tvisvar í Laufskálarétt með þjóðfræðinema og þá sem áhorfandi en er heilluð af þessum 

menningarviðburði sem Skagfirðingar setja á svið í Laufskálarétt. 

Inga: 34 ára gömul kona úr Skagafirði. Hún var alin upp við að sækja hrossin sín í 

Laufskálarétt og tilheyrir hópi heimamanna þar. Inga syngur ekki í réttinni heldur þegar 

riðið er heim með stóðið og drekkur heldur ekki þar nema lítinn sjúss af pela áður en farið 

er af stað heim. 

Matthildur: 29 ára gömul kona búsett í Reykjavík en alin upp á Þórshöfn. Hún hefur 

farið með Þóru og fleiri vinkonum sínum í Laufskálarétt sem áhorfandi, en hefur tekið 

það hlutverk alvarlega og gert sitt besta til að vera þátttakandi, til að mynda með því að 

stofna til fjöldasöngs í réttinni. Létt áfengi gæti hafa hjálpað til við það. 

Arnór: 34 ára gamall maður úr Reykjavík en var búsettur um tíma í Skagafirði. Hann 

stundaði ekki hestamennsku fyrr en hann flutti í Skagafjörð en tekur fullan þátt í atinu við 

hrossin í Laufskálarétt og tilheyrir hóp heimamanna þar. Arnór er heillaður af því sem 

fram fer í stóðréttinni, söngnum og hrossadrættinum og finnst að ekki megi breyta því að 

ráði þó að fjöldi áhorfenda í réttinni fari vaxandi með hverju árinu. Honum finnst einnig 

tilheyra að fá lítinn sjúss úr pela áður en riðið er af stað niður Kolbeinsdalinn með stóðið. 

Hafsteinn: 33 ára gamall Reykvíkingur. Hann hefur farið einu sinni sem áhorfandi í 

Laufskálarétt og heillaðist af réttarmenningunni og hrossaatinu sem fram fer í 

almenningnum. Hafsteinn telur það karlmennskutákn að geta dregið hrossin í dilka en 

viðurkennir fúslega að geta einungis dáðst að því en ekki tekið þátt. Hann varð fyrir 

barðinu á gestrisni Skagfirðinga og heimagerðum guðaveigum þar í sveit áður en hann 

komst í réttina og man þess vegna ekki mikið eftir viðburðinum. 

Helga Rós Indriðadóttir: 42 ára gömul kona úr Skagafirði. Hún er stjórnandi 

Karlakórsins Heimis í Skagafirði og meðvituð um þá ímynd Skagfirðinga að þeir séu 

söngelskir. 

Auk þessa sendi ég út spurningalista til þjóðfræðinema og margra vina minna á 

samskiptavefnum Facebook í febrúar 2011 en hann má sjá í viðhengi merktan fylgiskjal 

númer 3. Listinn innihélt átta spurningar og þrjár undirspurningar í einu atriðinu. Um 

helmingur þeirra voru lokaðar spurningar, gerðar til þess að skilja hvort tenging væri milli 



12 

uppruna fólks og þess hvort það syngi og stundaði hestamennsku og svo hvort það hefði 

einhver tengsl í Skagafjörð. Hinar spurningarnar voru einkum tengdar Laufskálarétt og 

tilgangur þeirra var sá sami og viðtalanna, að sjá hversu útbreidd ímynd og/eða 

sjálfsmynd Skagfirðinga er út fyrir fjörðinn og hvernig henni er viðhaldið meðal 

heimafólks. Alls bárust sjötíu og sex svör og skiptingin var nokkuð jöfn á milli 

Skagfirðinga og fólks sem er annars staðar frá. Helstu niðurstöður úr svörunum voru að 

margir þeirra sem stunda hestamennsku telja sönginn ómissandi þátt mannamóta svo sem 

rétta, hestaferða og Þorrablóta og á slíkum skemmtunum þykir áfengi ekki spilla fyrir. 

Það kom mér þó á óvart hversu margir sem svöruðu höfðu ekkert heyrt um Laufskálarétt. 

En ég gat líka túlkað úr svörunum að hún væri viðburður sem heillaði helst fólk sem væri 

viðriðið hestamennsku. Í mörgum viðtalanna kom líka fram að fólk færi í Laufskálarétt til 

að finna einskonar tengingu við fortíðarræturnar.  

Í mars og apríl fylgdist ég svo með því á Facebook hvernig Skagfirðingar viðhalda 

sjálfsmynd sinni tengdri söng, drykkju eða hestamennsku með því að tala um það á 

þessum samskiptavef. Eftir einn og hálfan mánuð má segja að ég hafi eiginlega gefist 

upp, þar sem ég hafði ekki undan að afrita svokallaða statusa hjá Skagfirðingum þar sem 

minnst var á gæðingaefni, drykkju eða það hversu Skagfirðingar væru mikið söngfólk. 

Síðustu mánuði hef ég því einungis afritað það sem mér hefur þótt mjög athyglisvert. 

Afrakstur þessarar hnýsni minnar á vefnum telur nú um sautján blaðsíður og er óhætt að 

segja að hugmyndum um karlmennskuímynd skagfirskra manna, auk títtnefndra 

sönghæfileika, sé vel haldið á lofti á þessum miðli. Jafnvel þó að Facebook geti varla 

talist til fræðilegra heimilda má ekki gleyma því að það er vettvangur þar sem fólk kynnir 

sig og býr til þá ímynd af sér sem það vill að aðrir sjái. Þess vegna fannst mér mikilvægt 

að hafa þessar heimildir með því þær leiddu aftur glöggt í ljós að Skagfirðingar telja það 

hluta af sínu lífi að vera duglegir við þá þrjá þætti sem hér eru til umfjöllunar. En þessi 

samskiptavefur er jafnframt lokaður og þess vegna birti ég aðeins sex blaðsíður af þeim 

sautján sem ég safnaði og geri það með góðfúslegu leyfi þeirra sem eiga þar orð. Þessar 

sex blaðsíður má sjá í fylgiskjali númer 1.  

Nokkur hugtök koma fyrir í ritgerðinni sem vert er að útskýra nánar: 

Þjóðernis/svæðisvitund: Þegar hópar telja sig vera á ákveðinn hátt vegna uppruna frá 

ákveðnu landi eða svæði. Í þessari ritgerð tala ég mest um svæðisvitund, sem felst í því að 

ákveðið þjóðarbrot íbúa rekur sum skapgerðareinkenni sín, áhugamál og atferli í vissum 

aðstæðum til landslags á ákveðnu svæði. 
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Sjálfsmynd/ímynd: Identity á ensku. Sú hugmynd sem hópur hefur um sjálfan sig eða 

sú ímynd sem ákveðinn hópur hefur hjá öðrum.  

Menningartengsl: Þau tengsl sem einstaklingar í hóp mynda sín í milli þegar þeir 

deila ákveðinni menningu og venjum. Þær venjur og atferli sem tengir hóp við ákveðinn 

stað í tíma og rúmi sem fær sína sérstöðu með samanburði við aðra hópa. 

Listræn framkoma í hversdagsleikanum/flutningur: Performance á ensku. Í leit að 

góðu orði til að þýða performance yfir á íslensku, hef ég ákveðið að kalla það listræna 

framkomu í hversdagsleikanum, vegna þess að bein þýðing á performance er framkoma 

eða leikur, sem þó felur í sér ákveðna list, og það efni sem ég er að fást við er bundið við 

hversdagsleikann en ekki sviðsetta sýningu. Þetta hugtak mun ég einkum nota yfir 

sönghefðina í Skagafirði og birtingarmynd þeirrar hefðar í réttum á þessum stað.   

Í síðasta kafla ritgerðarinnar sem fjallar um niðurstöður efnisins, tengi ég það við 

kenningar nokkurra fræðimanna. Þeir eru: 

Richard Bauman: Er þjóð- og mannfræðingur sem skrifaði meðal annars bókina 

Verbal Art as Performance árið 1977.4 Þá bók mun ég nota í tengslum við söng fólksins 

sem kemur saman í Laufskálarétt.  Bauman þróaði hugmyndir um orðlist og framkomu, 

eða performance, og það hvernig hægt er að skilja listrænan orðflutning í 

hversdagsleikanum sem tjáningarleið. Jafnvel þó að söngvarar í Laufskálarétt virðist ekki 

vera að flytja sönginn fyrir neinn annan en sjálfa sig og Bauman leggur til að hverskyns 

flutningur krefjist áhorfenda, þá eiga hugmyndir hans vel við þetta efni sem ég hef í 

höndunum.  

Christopher Tilley: Er breskur mannfræðingur5 sem hefur skrifað um 

ímynd/sjálfsmynd og hvernig hún tengist landslagi, svæði og menningararfi á hverjum 

stað. Hugmyndir hans koma helst við sögu í ritgerðinni þar sem fjallað er um landslag 

Skagafjarðar og hvernig lega landsins virðist hafa mótað ímynd og svæðisvitund 

Skagfirðinga sem og aðkomufólks í Laufskálarétt.  

John Urry: Er breskur félagsfræðingur6 sem hefur undanfarin ár helst rannsakað og 

þróað kenningar tengdar ferðalögum og hreyfanleika fólks. Hann segir meðal annars að 

                                                 
4 Sjá síðu hjá Indiana University: http://www.indiana.edu/~alldrp/members/bauman.html  
Síðast skoðað 2.9. 2011.  
5 Sjá: Tilley, Introduction, bls. 32. 
6 Sjá síðu hjá Lancaster University: http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/profiles/John-Urry/ 
Síðast skoðað 2.9. 2011.  
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ímynd svæða og íbúa þeirra byggist að miklu leyti á ferðalögum og aðeins með 

samanburði við önnur menningarsvæði styrki og móti hópar sína eigin sjálfsmynd og 

menningararf. Orð hans koma helst við sögu þegar ég tala um ímynduð samfélög og 

flutning eða performance innan þeirra.  

Dorothy Noyes: Þjóðfræðingur og kennari við Háskólann í Ohio.7 Ég nota hugmyndir 

hennar um hópa til að mynda það hvernig ákveðinn performance styrkir félagslegt innviði 

samfélags og gerir það á vissan hátt raunverulegt fyrir hópinn sem tilheyrir því. Noyes 

talar einnig um hugtakið „con-sensus“ eða „feeling together,“ sem felst þá í því að hópur í 

ákveðnu samfélagi upplifi vissa hluti saman, til að mynda máltíð eða í þessu tilfelli 

Laufskálarétt og sú upplifun hjálpi til við að viðhalda samfélagi í þeim skilningi að fólk 

sem deilir ákveðnum menningartengslum tengist og verður ein heild.  

Stuart Hall: Var prófessor í félagsfræði við Opna Háskólann í Bretlandi.8 Skrif hans 

um ímynd og hvernig saga, tungumál og menning er notuð til ímyndarsköpunar koma við 

sögu á ýmsum stöðum í ritgerðinni sem og hugmyndir hans um hvernig samfélag er alltaf 

ímyndað  og verður ekki til nema með samanburði við eitthvað annað.  

Michael Lange: Er doktor í þjóðfræði frá Háskólanum í Wisconsin-Madison og hann 

gerði vettvangsrannsókn í eitt ár á Orkneyjum.9 Hann tengir ímynd meðal annars við tákn 

og fjallar um hvernig við notum ýmis tákn, svo sem fána, til að gefa ímynd okkar til 

kynna. Hann talar líka um að ímynd verði til með hópum frekar en einstaklingnum og 

bendir á mikilvægi fortíðar í ímyndarsköpun og hvernig hún er notuð til þess að gefa 

ímyndinni aukið gildi.  

Auk þessa heimilda grúskaði ég í margskonar ferðabókum og dagblöðum og átti 

óteljandi samtöl við vini og samferðafólk um efnið. Í næsta kafla kynni ég hvernig 

ímyndarsköpun Skagfirðinga hófst og þróaðist í ferðabókum á öldum áður.  

                                                 
7 Sjá síðu hjá Ohio University: http://people.cohums.ohio-state.edu/noyes10/ Síðast skoðað 2.9. 
2011 
8 Hall (ritstj.), Questions of Cultural Identity, baksíða.   
9 Lange, The Norwegian Scots, baksíða.  
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2 Fólkið, landið og atferlið í sögulegu samhengi 

Í þessum kafla mun ég skoða hvernig var skrifað um Skagfirðinga hér áður fyrr og hvernig 

ímynd þeirra hefur mótast í gegnum aldirnar. Sjálfsmynd fólks er oft tengd landslaginu sem það 

vex upp í, sem og búskaparskilyrðum þar og Skagafjörður á sér jafnframt langa sögu. Til þess 

að skilja hvernig ákveðnir þættir eru tengdir við Skagfirðinga í dag er ekki úr vegi að skoða 

hvernig heimamenn og ferðalangar fyrri alda litu þetta þjóðarbrot Íslands. Í kaflanum fer ég í 

gegnum nokkur rit frá 18., 19. og 20. öld og byrja á því að skoða hvernig var skrifað um 

landslagið í Skagafirði, lundarfar fólksins og þá þrjá þætti sem eru hér helst til umfjöllunar: 

Drykkju, hestamennsku og söng. Við lok kaflans set ég fram niðurstöður í stuttu máli.   

2.1 Landslagið 

Þegar fólk talar um æskuslóðir sínar einkennist tal þess oft á tíðum af rómantískri eftirsjá 

og því þykir sjaldan annað landslag fegurra en það sem það hafði fyrir augum í 

uppvextinum. Þetta virðist einkum eiga vel við Skagfirðinga í gegnum aldirnar. Í þessum 

kafla ætla ég að lýsa landslagi Skagafjarðar með nokkrum orðum frá mér sjálfri og öðrum 

en hafa verður í huga að margir þeirra sem skrifuðu um svæðið voru einnig ættaðir þaðan.  

Margt af því sem hefur verið skrifað um landslagið í Skagafirði er ákaflega hástemmt. 

Það yljaði mér sem Skagfirðingi að lesa slíka texta og það staðfesti mína sjálfsmynd að 

öðrum gæti þótt þessi menningarheimur vera jafn fallegur og hann er í 

bernskuminningunum mínum. Hugsanlega hefur sama átt við um aðra sem skrifuðu um 

svæðið, að heimþrá eða endurminningar hafi stýrt skrifum þeirra meira en hlutlaust mat, 

enda hlýtur hverjum að þykja sinn fugl fagur. Þó voru líka til utanfjarðarmenn sem lýstu 

svæðinu á nokkuð hlutlausan hátt. Til að mynda skrifaði Jón Sigurðsson frá Ystafelli í 

Héraðslýsingar sínar á fyrri hluta 20. aldar: 

Ekkert stórt hérað á landinu er svo vel afgirt háum fjöllum, sem 
Skagafjarðarhérað, né byggðin svo þétt um frjósamt samfellt láglendi. Fjöllin 
eru óvenjulega ægileg og ófrjó sérstaklega að austan, sléttan óvenjulega slétt, 
þéttbyggð og grösug. Þetta setur svip á fólkið. Skagfirðingar eru sléttubúar. 
Hrossarækt Skagfirðinga setur sérstakan blæ á héraðið. Hrossin eru afar mörg 
og koma flest sjaldan í hús. Þessi fjöldi útigangshrossa etur svo alla haga, að 
þetta hérað, sem líklega gæti verið allra grösugast, virðist snögglent alla tíma 
ársins. Skagafjörður er langt um of setinn hrossum. Annað gefur héraðinu 
miður glæsilegan blæ. Þar eru byggingar víða fornar og heldur hrörlegar.10 

                                                 
10 Jón Sigurðsson, Land og lýður, drög til íslenzkra héraðslýsinga, bls. 118.  
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Eins og kemur fram í kaflanum hér á eftir er Skagfirðingum lýst sem fremur drýldnum 

en miðað við lýsinguna hér að ofan, þá hefur landslagið hugsanlega mótað þá meira en 

beinn veraldlegur auður. Í firðinum er hægt að sjá afar langt án þess að fara hátt upp og 

jafnvel tugi kílómetra í margar áttir. Sléttan og hrossin og þannig auðveldar samgöngur, 

geta hafa gert það að verkum að menn þóttust miklir, með því að geta auðveldlega komist 

ferða sinna og þannig hefur landslagið hugsanlega markað sinn svip á íbúa svæðisins sem 

aftur móta sína sjálfsmynd út frá landslaginu. En það voru einnig margir sem að geta hafa 

gefið sterkri sjálfsmynd Skagfirðinga byr undir báða vængi í skrifum sínum um svæðið. 

Daninn Christian Kålund lofaði fjörðinn í hástert við lok 19. aldar en hann sagði: 

Skagefjordsbygden har ord for at være en af de smukkeste på Island. Man beundrer 
ikke alene den smukke fjældindfatning – navnlig mod øst begrænses egnen af høje 
fjældmasser med mangfoldige smådale og sænkninger, der adskiller de forskellige 
fjældtoppe-, men navnlig de udstrakte græsrige sletter på begge sider 
Herredsvandene og herredets tætte bebyggelse med 3-4 gårdrækker på hver side af 
elven, medens 1-2 ellers plejer at være det sædvanlige.11 

Ólíkt Jóni Sigurðssyni sér Kålund ekkert ábótavant við húsakost sléttunnar en bæði hann og 

Jón tala um þetta stóra opna svæði og fjöllin sem afmarka það. Segja má að Skagafjörður sé 

þannig eins og lítið konungsríki við norðurströnd Íslands og oft hefur mér fundist að íbúar innan 

fjarðar geri sér ekki alveg grein fyrir að það sé líka til heimur fyrir utan fjallgarðinn. Enda eiga 

Skagfirðingar (og ég er meðsek) til að skrifa setningar eins og: „Aftur á móti þykir mér, sem 

fleirum, héraðið í heild fegurra en flest eða öll önnur, er ég þekki á landi okkar.“12 Vitaskuld er 

ekki þar með sagt að í Skagafirði sé fallegra landslag en í öðrum hlutum Íslands en svona 

lýsingar vitna um að íbúarnir hafa sterk tengsl til sinnar heimabyggðar og þessu svipar til þess 

þegar Íslendingar erlendis eru að lýsa gæðum lands síns.  

Ég ætla að ljúka þessum kaflabroti með lýsingu frá miðri 19. öld af svæðinu í kringum 

Laufskálarétt þar sem hún verður töluvert til umfjöllunar í 3. kafla. Hjaltadalur sem 

Laufskálarétt liggur í og Viðvíkursveit sem á líka afrétt á sömu slóðum eru:  

... austanvert við Skagafjörð, frá Kolbeinsdalsá að norðan, allt suður til 
Gljúfurár að ofan, en Lónsáss að neðan. Nefnist hinn vestri hlutinn 
Viðvíkursveit, ræður sær takmörkum hennar að vestan, frá Bakka norður að 
Kolbeinsárósi. Fyrir austan Viðvíkursveit liggja til suðausturs tveir afdalir, 
byggðir beggja megin. Heitir hinn vestri Hjaltadalur, en sá eystri 
Kolbeinsdalur, veit hann meira til austurs hinum, einkum þá upp til fjalla 
dregur. Allir bæjir í báðum þessum dölum eiga kirkjusókn að Hólum. Að 

                                                 
11 Kålund, Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island, bls. 63. 
12 Hallgrímur Jónasson, Geislar yfir kynkvíslum, bls. 83. 
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norðan takmarkar Kolbeinsdalsá prestakallið allt upp til Sleitubjarnarstaða. Eru 
þar sóknaskipti millum Hóla og Miklabæjar í Óslandshlíð.13 

En ef það er tilfellið að landslag móti fólk og fólkið landslagið, hvernig var þá talað 

um sléttubúana Skagfirðinga hér áður fyrr?  

2.2 Um fólkið 

Töluvert var skrifað um íbúa Skagafjarðar í ferðabókum fyrri alda. Sú bók í þeim flokki 

sem er eflaust þekktust meðal Íslendinga, er eftir Bjarna Pálsson og Eggert Ólafsson en 

þeir ferðuðust um landið og skrifuðu um það á árunum 1752-1757.  

Í umfjöllun um Skagafjörð getur Bjarni varla talist vera hlutlaus en móðir hans var 

skagfirsk og sjálfur stundaði hann nám við Hólaskóla til ársins 1754.14 Um norðlenska 

karlmenn skrifa Bjarni og Eggert:  

Þeir eru eins og fólk í öðrum norðlægum löndum vanir kulda, hreinu lofti og 
hreyfingu og eru því flestir líkamshraustir ... Þeir fara mikið á hestbaki og fara 
langar og erfiðar ferðir til annarra héraða.15 

Af konunum segir hann þó aðra sögu. Þær geti ekki talist nærri eins heilsuhraustar því: 

... tíðateppa er mjög tíður kvilli, einkum hjá ógiftu kvenfólki, bæði hér og annars 

staðar á landinu. Meginorsök þessa kvilla virðist vera of miklar kyrrsetur. Það er ekki 

einungis, að kvenfólk sækir engar skemmtanir eða nýtur annarrar tilbreytni í daglegu lífi, 

en það veldur því, að þær eru ófrjálslegar í allri framkomu og umgengni, þögular og 

þunglyndar, heldur stuðlar einnig að þessu sama, að þær sitja inni við ullarvinnu og önnur 

störf mestan hluta ársins nema stuttan tíma á sumrin.16 

Það er því varla hægt að líkja framkomu karla og kvenna Skagafjarðar saman á 

þessum tímum. Bjarni og Eggert segja ennfremur að þótt að karlmenn þessa svæðis hafi 

verið þekktir fyrir hugrekki í fornöld,17 sem hafi hugsanlega haldist í hendur við að í 

firðinum voru bæði öflugir foringjar og biskupar og þar með sterkt bakland fyrir karlana, 

þá hafi fólkið á þessu svæði breyst með miklum hörmungum sem dundu á. Til að mynda 

urðu Skagfirðingar fyrir barðinu á miklum sjúkdómum og á 15. öld lagði pestin fjölda 

                                                 
13 Benedikt Vigfússon, Hóla- og Viðvíkursókn, bls. 123. 
14 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Dagbók frá ferð um Skagafjarðarsýslu 1752-1755, bls. 5.  
15 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók: Um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-1757, bls. 43. 
16 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók: Um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-1757, bls. 43. 
17 Kålund segir einnig: „For de senere tiders vedkommende har man hos disse egnes befolkning 
ment snarere at kunne finde spor af Sturlungatidens folk end af den ældre spagfærdige tids. Sjá: 
Kålund, Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island, bls. 63. 
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fólks að velli á þessu svæði líkt og víðar. Það gerði að þeir urðu að leita sér fanga í aðra 

landshluta.18 Bjarni og Eggert segja um framkomu Skagfirðinga:  

Mikill er munur manna úr hinum einstöku sýslum Norðurlands, og eru þeir, 
sem þaðan koma, dæmdir í öðrum landshlutum eftir því sem framkoma þeirra 
er. Skagfirðingar eru taldir framhleypnir og digurmæltir ... Um Þingeyinga er 
ekkert sagt, af því að þeir ferðast lítið til annarra héraða, en mest er talað um 
Skagfirðinga, af því að bæði hafa þeir fleiri hesta en aðrir, og hallærin hafa 
dunið mest á þeim. Í slíkar ferðir eru einkum sendir þeir menn, sem eru 
skjótastir í förum. Eru það oft ungir menn, andvaralausir og óskammfeilnir, 
svo að þeir lenda oft í illdeilum við menn þá, er þeir skipta við, og einkum 
þegar þeir eru ölvaðir,  og hrokast þeir upp af þessum löstum ... Því verður 
ekki neitað, að margir þessara ferðalanga eru hneigðir til drykkjar og lasta 
þeirra og óreiðu, sem sigla í kjölfar drykkjuskaparins. Eigi verður heldur borið 
á móti því, að meðal hinna mörgu góðbænda Skagafjarðar eru margir 
búskussar, sem eru meira fyrir að flakka fram og aftur en sitja heima að búum 
sínum. Þeir halda því reiðhestum sínum stríðöldum, meðan kostur er, en láta 
kýrnar horast niður. En lestir þessir verða ekki eignaðir Skagfirðingum einum, 
því að drykkjuskapurinn og fylgilestir hans eru alltof algengir um mikinn hluta 
Suðurlands og vestur undir Jökli.19  

Þannig hafa kannski fáir menn sem ferðuðust mikið orðið til þess að búa til ímynd út á við 

af Skagfirðingum sem lifir jafnvel enn þann dag í dag, það er að þeir séu drykkfelldir 

hestamenn.  

Hugarfar Skagfirðinga telja Bjarni og Eggert vera af svipuðum toga og áður var nefnt 

um skapferli og framkomu. Þeir þyki:  

[h]neigðari til ferðalaga og alls konar prangs, einkum hestaprangs, en að vinna 
heima að búum sínum, enn fremur að þeir séu rígmontnir, drykkfelldir, 
áflogagjarnir, óorðheldnir og svikulir í viðskiptum og fleira þess háttar.20  

Ef gert er ráð fyrir að þessi orðrómur komi frá öðrum en Skagfirðingum sjálfum, þá 

gæti það fyrst og fremst hafa verið frá þeim sem hittu ungu skagfirsku mennina á ferðum 

sínum á Suðurlandi og báru jafnvel sáran hlut frá þeim viðskiptum.  

Bjarni og Eggert eru þó ekki þeir einu sem hafa skrifað um ferðalög Skagfirðinga á 

öldum áður og samskipti þeirra við Sunnlendinga.21 Sveinn Pálsson skrifaði einnig 

ferðabók en þó aðeins seinna en Bjarni og Eggert eða rétt fyrir aldamótin 1800. Hann 

                                                 
18 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók: Um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-1757, bls. 44. 
19 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók: Um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-1757, bls. 
44; Skagfirðingar og fleiri fóru einmitt á Suðurland og vestur undir Jökul til að kaupa skreið: Sjá 
til dæmis: Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 68.  
20 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók: Um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-1757, bls. 44. 
21 Sjá til dæmis: Kålund, Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island,  bls. 3 og 6; 
Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 68 og 70. 
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talar líka um mismun á Norð- og Sunnlendingum en Sveinn var alinn upp í Skagafirði og 

skólagenginn á Hólum líkt og Bjarni Pálsson. Hann ásamt fleirum á einnig sinn þátt í að 

móta og kynna ímynd Skagfirðinga á prenti og fráleitt hógvær orð hans endurspegla 

glöggt sjónarhorn innansveitarmanns úr firðinum:  

Skagfirðingar eru vanari ferðalögum en öll önnur landsins börn. Og í stað þess, 
að fólk í sumum öðrum sveitum ferðast aldrei og er, að kalla má, mannfælið 
og hefur einhvern heimóttarsvip, þá eru Skagfirðingar manna frjálslegastir, 
fljótir til og opinskáir í viðmóti. Enn þegar aðrir finna í skapferli þeirra hinn 
ósvikna hermennskubrag, ásamt frjálslegri og óþvingaðri framkomu, er illa 
þolir kúgun, þá kallast það, að þeir séu hvatvísir, óstýrilátir og þrætugjarnir. 
Og af því að þeir sýna óttaleysi um ýmsa aðra fram, þá eru þeir álitnir 
drambsamir, orðhvatir og auk þess montnir, af því að þeir taka Sunnlendingum 
langt fram í hreinlæti og klæðaburði. Þeir eru þannig hugrakkir, opinskáir, 
örlyndir, alvarlegir og göfuglyndir. Þeir unna réttsýni, og mjög má róma 
gestrisni þeirra, þegar undan eru skildar einstakar sveitir, svo sem 
Viðvíkursveit og Höfðaströnd, er liggja næst hinum danska verzlunarstað.22    

Það sem er einna skemmtilegast þó við þessa lýsingu, er að þegar Sveinn hefur lokið sér af 

við að úthúða fólki sem hefur haft samneyti við verslunarfólk, þá bendir hann á nokkuð sem 

mætti hugsanlega telja til galla á þessum göfuglynda þjóðflokki, en það er að:  

Nokkurs konar héraðsþótti veldur því, að Skagfirðingar hafa mestar mætur á 
háttum og siðum sjálfra sín, enda þótt sumt sé betra hjá nágrönnunum, og má 
ef til vill telja þetta til lýta með íbúum þessa héraðs og ætti það að hverfa.23  

Helstu atriði sem eru talin hafa auðkennt skagfirska karlmenn á 18. og 19. öld eru þá meðal 

annars hraustleiki og djörf framkoma. En kannski liggur orsökin að baki þessarar auðkenningar 

í túlkun þeirra sem hittu Skagfirðinga sunnanlands, eftir að þeir höfðu ferðast langar leiðir eftir 

mat fyrir fólkið sitt, hugsanlega þreyttir og svangir en ánægðir með að hafa lagt hættulega ferð 

að baki, og sú kæti litið út sem mont og ólæti. Það gæti jafnframt verið að þreyttu ferðalangarnir 

hafi komist í tæri við annað en bara mat þarna syðra. 

2.3 Drykkjan 

Annað sem er stundum talið einkenna Skagfirðinga frá fornu fari er drykkja og gleði tengd 

guðaveigum, eins og áfengir drykkir eru stundum kallaðir. En hvernig mótuðust þessir 

drykkjusiðir og hversu lengi hafa þeir viðgengist? Hér á eftir ætla ég aftur að kynna eldri 

heimildir þar sem fjallað er um Skagafjörð og athuga hvort skrif þeirra gætu hafa mótað umtal 

utanfjarðarfólks um Skagfirðinga. Sveinn Pálsson skrifaði á 18. öld að „Skagfirðingar væru 

                                                 
22 Sveinn Pálsson, Ferðabók, dagbækur og ritgerðir 1791-1797, bls. 635. 
23 Sveinn Pálsson, Ferðabók, dagbækur og ritgerðir 1791-1797, bls. 635. 
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vanari ferðalögum en öll önnur landsins börn“24 og vissulega þurftu Norðlendingar að ferðast 

suður á land til fiskkaupa vegna þess að lítið gafst á þeirra miðum á þessum tímum.25 En sumir 

úr Skagafirði ferðuðust einnig til fleiri svæða á landinu en Suðurlandsins í ýmsum 

erindagjörðum. Maður að nafni Pétur Pálmason sem var fæddur árið 1819 í Skagafirði gerði 

garðinn frægan víða um land og eru til margar sögur af uppátækjum hans og félaga. Hann er 

ekki aðeins sagður hafa farið suður til að kaupa fisk eða skreið,26 heldur líka í Svarfaðardal í 

sömu erindum, í Stafnsrétt í Húnavatnssýslu til að drekka og skemmta sér og stundum alla leið í 

Þingeyjar- og Múlasýslur til að pranga með hross.27 19. öldin var kölluð „drykkjuöld mikil“28 

og Pétur þessi Pálmason þótti heldur hneigður til víns og „mikill á lofti“29 þegar hann var í því. 

Ýmsar skondnar sögur eru til af því þegar þessi Skagfirðingur og félagar voru að skemmta sér 

og ein þeirra fjallar um hann sjálfan og hestinn Vallholts-Grána, sem var til mikillar hjálpar 

þegar Pétur þurfti nauðsynlega að stela brennivínskút í miðbæ Reykjavíkur svo Skagfirðingar 

hefðu eitthvað til að ylja sér við á heimleiðinni norður á land.30 Maður á hesti með 

brennivínskút í fanginu gat varla farið fram hjá mörgum í Reykjavík svo eflaust hefur þetta þótt 

saga til næsta bæjar, ef þetta er þá satt.  

Jónas frá Hrafnagili sem talar líka um 19. öldina sem drykkjuöld segir jafnframt 

að það hafi þótt almennt að læti og yfirgangssemi yrðu að fylgja áfengisneyslunni og að 

menn yrðu að „vera vondir við brennivín.“31 Sveitamenn eins og Skagfirðingar hafi 

skemmt sér við að fara í reiðtúra og þá var nauðsyn að þeir væru dálítið kenndir til að geta 

verið með drykkjulæti þegar þeir komu á bæi. Ef menn áttu lítið af víni kom fyrir að þeir 

settu örlítið áfengi í skeggið á sér svo aðrir fyndu lykt og héldu að þeir væru drukknir.32 

Prestar, biskupar og aðrir heldri menn þóttu ekki betri en almúginn, þó konur hafi staðið 

                                                 
24 Sveinn Pálsson, Ferðabók, dagbækur og ritgerðir 1791-1797, bls. 635. 
25 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 68. 
26 Stefán Jónsson, Ritsafn IV: Þættir og þjóðsögur, bls. 53. 
27 Stefán Jónsson, Ritsafn IV: Þættir og þjóðsögur, bls. 56-57. 
28 Stefán Jónsson, Ritsafn IV: Þættir og þjóðsögur, bls. 28. 
29 Stefán Jónsson, Ritsafn IV: Þættir og þjóðsögur, bls. 28. 
30 Stefán Jónsson, Ritsafn IV: Þættir og þjóðsögur, bls. 40. 
31 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 238. 
32 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 235. Í sömu heimild er einnig sagt frá því að þeir 
skagfirsku bændur og aðrir sem voru mjög vínhneigðir: „[f]óru ævinlega af stað, þegar þeir vissu 
til, að einhverir komu heim úr kaupstað í sveitinni, og brugðu sér þangað, til þess að vita, hvort 
bóndi hefði ekki komið heim með einhvern dropa,“ bls. 237. 
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utan við þetta eins og svo margt annað33 en til að mynda var drykkja talin vera vandamál í 

Hólaskóla á 18. og 19. öld og þá bæði meðal námssveina og yfirvalds.34   

En fleiri Skagfirðingar en Pétur Pálmason, sem sagt var frá hér að ofan, áttu það til að 

kynna sína menningu fyrir utanfjarðarfólki. Skömmu fyrir miðja 19. öld bjó til dæmis 

læknir að nafni Stefán á Egilssá í Norðurárdal.35 Sagt er að Stefán þessi hafi stundum 

riðið á Galdra-Jarpi sínum í veg fyrir ferðamenn sem voru að koma af Öxnadalsheiðinni 

til þess sníkja hjá þeim vín. Einnig er sagt að hann hafi stundum verið með byssu 

meðferðis og leikið sér að því að skjóta út í loftið. Við önnur tilfelli átti hann að hafa elt 

ferðafólk niður allan Norðurárdalinn til að hræða það eða bara til fara á aðra bæi sér til 

skemmtunar. Ef hann var enn drukkinn þegar hann fór til baka og heim þá reið hann 

ævinlega upp Norðurána á Jarpi sínum, hélt í annað eyrað á sjálfum sér og kvað rímur 

hástöfum.36 Ef móttökur ferðamanna í Skagafirði voru oft á þennan veg hjá þessum manni 

eða öðrum Skagfirðingum, má hugsa sem svo að ferðalangar gætu hafa alhæft út frá því 

og ályktað að drykkja væri einkennandi fyrir þetta svæði.37  

Eins og hefur komið fram í þessum kafla þá fylgdu samgöngutækinu hestinum oft 

drykkja og stundum söngur. En hversu mikilvægir voru hestarnir fyrir eigendur sína í 

Skagafirði fyrr á öldum og hvernig var hrossaræktin? 

2.4 Hestamennskan 

Þegar ég horfi á þætti í sjónvarpinu af hestamótum eða fer á slík, eru áberandi margir 

hestar að keppa sem eru frá Skagafirði.38 Eins og sést í lýsingum Jóns Sigurðssonar í kafla 

                                                 
33 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 239-240. 
34 Jón Espólín og Einar Bjarnason, Saga frá Skagfirðingum, bls. 10. 
35 Þegar keyrt er niður af Öxnadalsheiði, sem farið er yfir til að komast frá Akureyri og áleiðis 
suður er komið niður í Norðurárdal í Skagafirði. 
36Stefán Jónsson, Ritsafn II: Sagnaþættir, bls. 151-155. 
37 Það er einn 19. aldar maður enn sem gæti hafa átt þátt í að skapa sögur og alhæfingar um Skagfirðinga. 
Sá var skagfirskur prestur í Saurbæ í Dalasýslu og hét Ásmundur. Í sögum af honum sameinast þrennt 
sem hefur löngum þótt einkenna Skagfirðinga, og haldið er á lofti innan fjarðar sem sjálfsmynd 
heimamanna, en Ásmundur var drykkfelldur; „hestamaður með afbrigðum“ og „þótti kvenkær í meira 
lagi.“ Sveitungar hans í Saurbæ undruðust búskaparhætti Ásmundar, en hann stundaði hrossarækt og 
hafði gaman af hestakaupum eins og Pétur Pálmason sem minnst var á hér að ofan. Svo fór þó að lokum 
að Ásmundur missti hempuna fyrir kvennafarið. Sjá: Stefán Jónsson, Ritsafn II: Sagnaþættir, bls. 107 og 
129. Jafnvel þó ég þekki hugmyndir um þessa ímynd að Skagfirðingar séu kvennamenn, þá ætla ég ekki 
að gera hana að sérstöku umtalsefni í þessari ritgerð, en vissulega sá ég stundum í uppvextinum að menn 
á hestbaki voru að bjóða aðkomukonum í gamni upp á hnakknefið hjá sér.  
38 Til að mynda voru allavega fimm hestar frá Skagafirði meðal tuttugu efstu í úrslitum á 
Heimsmeistaramóti íslenska hestsins 2011. Sjá: http://www.feiffengur.com/documents/P1-
Final%20Result%20List.pdf. Síðast skoðað þann 5. september 2011. 
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2.1 þá er hestamennska og góðir hestar eitt af þeim atriðum sem margir telja einkennandi 

fyrir Skagafjörð og nú á dögum er héraðið einnig markaðssett sem slíkt.39 Ég hef jafnvel 

lent í því sjálf að vera vestur á fjörðum og fá gæðing til reiðar, bara vegna uppruna míns, 

þó ég sé alls ekki það vön hestakona að geta ráðið við þess háttar gripi.40  

Hluti röksemda í markaðssetningunni er að benda á að hestamennska hafi verið öflug í 

Skagafirði um margar aldir og þannig á þetta einkenni að þykja meira ekta, skagfirskt og 

rótgróið en í öðrum sveitafélögum. Grunninn að baki þessarar röksemdafærslu er að finna 

í frásögn úr Landnámabók. Þar segir frá því þegar leysinginn Þórir Dúfunef missti 

hryssuna Flugu í sjóinn við Kolkuós og hún átti þá að hafa synt í land. Fluga þessi varð 

síðan fræg fyrir að vera sneggri en önnur hross og bærinn Flugumýri í Skagafirði er 

kenndur við hana.41 Á 20. öld er jafnvel gengið svo langt að segja að afbragð þessarar 

hryssu42 hafi markað upphaf hestamennsku í Skagafirði.43  

Eggert og Bjarni segja samt í Ferðabók sinni frá 18. öld að þeir geti ekki fundið nein merki 

þess, að hestamennska hafi verið stunduð mikið í Skagafirði í fornöld en gera því skóna að 

fjölgun hesta og tamningamanna þar hafi haldist í hendur við breytta lifnaðarhætti og 

skreiðarferðir (sjá kafla 2.2 og 2.3). Þeir segja jafnframt að þó Skagfirðingar séu „hrifnir af 

góðum hestum“ og þar séu langflest hross á Norðurlandi, séu bæði góð skilyrði þar og í 

Eyjafirði til þess að rækta þolna og góða gæðinga. Í ferðabókinni er líka nefnt að 

heimamönnum þyki sumum nóg um hrossafjöldann í firðinum því að hestarnir skaði gróðurinn 

en að sumir bændur eigi allt að hundrað hross en aðeins nokkrar kýr.44 Aðrir ritarar ferðabóka 

hafa einnig séð ástæðu til að minnast á hrossafjöldann og tengja hann við landslagið.45 Einn 

slíkur, fyrrnefndur Jón Sigurðsson talaði jafnvel um ánægjuna af því að hleypa „heimöldum 

                                                 
39 Ef farið er á vef ætluðum ferðamönnum í Skagafirði er staðurinn til dæmis nefndur „Vagga 
íslenskrar hestamennsku.“ Sjá: http://www.visitskagafjordur.is/category.mvc/display/3052. Síðast 
skoðað þann 3. september 2011.  
40 Í bókinni um Svein Guðmundsson hrossaræktanda má lesa svipuð orð og mín: „Ég komst að því 
meðan ég bjó fyrir sunnan að þar ætlaðist fólk til að allir Skagfirðingar væru hestamenn, eða trúðu 
að svo væri.“ Sjá: Árni Gunnarsson, Glymja járn við jörðu, bls. 121. 
41 Ari Þorgilsson, Landnámabók, bls. 235. 
42 Ég hef fengið athugasemdir um að þetta orðalag: „... afbragð þessarar hryssu ...“ þyki furðulegt 
og langar þess vegna að benda á svipuð dæmi frá 19. öld um notkun orðsins afbragð. Sjá: 
Ritmálssafn orðabókar Háskólans: http://lexis.hi.is/cgi-bin/ritmal/leitord.cgi?adg=daemi& 
n=9190&s= 4758&l=afbrag%F0. Síðast skoðað 7. september 2011.  
43 Björn Egilsson, Fólk og fróðleikur, skagfirzk fræði: Kveðja til Kristmundar Bjarnasonar á 
Sjávarborg á sextugsafmæli 10. janúar 1979, bls. 119. 
44 Sjá: Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók: Um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-1757, 
bls. 36, 52 og 53; Um fjölda hestanna í Skagafirði og kosti þeirra sjá: Coles, Íslandsferð, bls. 157;  
Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, bls. 149. 
45 Sjá til að mynda: Coles, Íslandsferð, bls. 160. 



23 

gæðingum“ í Hólminum46 en það er sléttan í miðju Skagafjarðar sem áður hefur verið nefnd. 

Jón ýjar að því sama og Bjarni og Eggert en það er að bændur í Skagafirði: „ ... halda því 

reiðhestum sínum stríðöldum, meðan kostur er, en láta kýrnar horast niður.47 Það hefur sem sagt 

þótt kostur að eiga hesta í góðu formi í Skagafirði á þessum tíma. 

Þegar ég var að lesa og skrifa um frásagnir af þeim mönnum sem ég hef minnst á, Pétri 

Pálmasyni til að mynda og Stefáni lækni, þótti mér athyglisvert að nöfn hesta þeirra komu 

einnig talsvert við sögu. Þetta sýnir vel hvað hestarnir voru þýðingarmiklir fyrir skagfirska 

eigendur sína og í miklum metum, sem er auðskiljanlegt ef hestamennska Skagfirðinga hefur 

hafist fyrir alvöru samfara ferðalögum í aðra landsfjórðunga. Þessi ferðalög yfir heiðar og 

óbyggðir hafa tæplega verið hreinar skemmtiferðir alltaf en krafist hugrekkis og þols hjá bæði 

mönnum og skepnum. En auðveldar hestasamgöngur í landslagi Skagafjarðar hafa líka gert 

mönnum kleift að hittast og rækta ýmiskonar menningu, svo sem sönglistina, annað sem 

Skagfirðingar í dag telja ómissandi hluta af lífinu. 

2.5 Söngur 

Ein af mínum kærustu minningum úr Varmahlíð er hvorki stór né merkileg en hefur með 

sjálfsmynd Skagfirðinga að gera. Þetta er minningin um hestamann einn úr firðinum, sem gekk 

frá pósthúsinu í Varmahlíð og yfir að Kaupfélaginu og söng hástöfum fyrir sjálfan sig og 

heiminn. Enginn í umhverfinu gaf honum sérstakan gaum því á þessu svæði þykir söngurinn 

eðlilegur fylgifiskur mannsins. Heimildir um sönglíf Skagfirðinga eru vissulega ekki jafn 

gamlar og til að mynda um hestamennsku og drykkjuskap en þó eru til frásagnir af skagfirskum 

mönnum á 18. öld sem þóttu miklir söngmenn.48 Frá 19. öld er til saga af títtnefndum Pétri 

Pálmasyni og í eftirfarandi frásögn af honum og frænda hans má lesa aftur um það þrennt sem 

Skagfirðingar telja hluta sjálfsmyndar síns hóps en það eru hestaferðir, drykkja og söngur:  

Eitthvert sinn sagði Pétur Pálmason við Hjálmar frænda sinn, að þeir skyldu 
lyfta upp folum sínum og ríða til Silfrastaðakirkju. Tók Hjálmar því vel, og 
næsta sunnudag fóru þeir þangað og hlýddu messu ... Eftir messu fóru þeir 
frændur heimleiðis, en er þeir komu á Kúskerpismela, létu þeir hestana kenna 
á hörðu og riðu hart eftir melnum. Hjálmar mælti til Péturs: „Það væri gaman, 
frændi, að hitta Pál og vita, hvernig hann er heim að sækja, því hann er 
kunningji föður míns.“ Pétur tók því vel, og skildu þeir eftir lausu folana í 
grasmó neðan við túnið á Kúskerpi, milli þess og melsins, og riðu heim að 

                                                 
46 Jón Sigurðsson, Land og lýður, drög til íslenzkra héraðslýsinga, bls. 111. 
47 Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, Ferðabók: Um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752-1757, bls. 44. 
48 Um skagfirska söngmenn sjá til dæmis: Jón Espólín og Einar Bjarnason, Saga frá 
Skagfirðingum, bls. 7; Stefán Jónsson, Ritsafn IV: Þættir og þjóðsögur, bls. 25. 
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bænum. En er þeir komu í hlaðið, var að heyra sönglist mikla inni í skála. 
Þóttust þeir þá vita, að þar mundi drykkjuslark vera.49    

Í stuttu máli þá heyra Pétur og frændinn sönginn og gera umsvifalaust ráð fyrir því að 

inni muni vera drukkið fólk. Af því má ráða að söngur og áfengi hafi þótt ómissandi 

þættir skemmtanahalds á þessu svæði. Ég fann að vísu ekki margar frásagnir af þessu tagi 

þar sem söngur kemur fyrir en ástæðan getur verið sú að hann hafi þótt svo eðlilegur 

hlutur að ekki tæki því að minnast á hann. Með öðrum orðum: Söngur meðal Skagfirðinga 

var svo þekktur hluti af menningu þeirra að óþarfi var að nefna hann sérstaklega þegar 

fólk úr þessum hóp var að skemmta sér saman. 

Margir Skagfirðingar nútímans telja að sönghæfileikar séu eitt aðaleinkenni íbúanna 

og í sumum eldri heimildum er jafnvel gengið svo langt að tala um einn mann sem 

„ættföður sönglistar í Skagafirði.“50 Sá maður var kallaður Borgar-Bjarni og fjöldinn allur 

af afkomendum hans voru þekktir fyrir hæfileika sína í söng.51 Þeirra á meðal var 

óperusöngvarinn Stefán Íslandi,52 svo ekki þarf að undra að aðrir, þó væntanlega mest 

Skagfirðingar sjálfir, telji fjörðinn vera vöggu sönglistarinnar á Íslandi.  

2.6 Niðurstöður 

Nú hef ég farið yfir þó nokkuð af þeim heimildum sem segja frá fullum skagfirskum 

söngmönnum á hestbaki í gegnum aldirnar og ljóst er að sjálfsmynd Skagfirðinga á sér 

djúpar rætur í sögunni. Eins og ég hef sýnt er þessi framkoma þó svo til eingöngu eignuð 

karlmönnum og ferðabókahöfundar fyrri alda virðast einnig hafa á ötulan hátt 

„markaðssett“ Skagfirðinga, með því að lýsa léttu lundarfari og háttum þeirra sérstaklega. 

Hvatvísi og hressleiki hafa borið þar hæst og þá samfara ferðalögum á hestum og drykkju. 

Það er einnig athyglisvert hvernig fáir einstaklingar virðast hafa mótað ímynd skagfirskra 

manna út á við en um leið haft mótandi áhrif á sjálfsmynd Skagfirðinga heimavið. 

Í næstu köflum verður farið yfir það hvernig þessari sjálfsmynd er viðhaldið í 

nútímanum og hvernig aðkomufólk í stóðréttina að Laufskálum mátar ímynd skagfirska 

hestamannsins við sína eigin.  

                                                 
49 Stefán Jónsson, Ritsafn IV: Þættir og þjóðsögur, bls. 27. 
50 Árni Gunnarsson, Glymja járn við jörðu, bls. 30. 
51 Jóhanna Kristjónsdóttir, „Þar sem góð tónlist er iðkuð er ekki húsrúm fyrir neitt illt,“ bls. 12.  
52 Indriði G. Þorsteinsson, Áfram veginn, bls. 62. 
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3 Laufskálarétt, heimamenn og aðkomufólk 

Í Laufskálarétt koma bændur og nágrannar saman til þess að draga í sundur hesta sína og 

hitta mann og annan. Þar er einnig sungið og dreypt á pela og má segja að sá viðburður sé 

einskonar microcosmos,53 eða smækkuð mynd af samfélagi Skagafjarðar. Með öðrum 

orðum þá birtast í Laufskálarétt þeir þrír þættir í sjálfsmynd Skagfirðinga sem eru til 

umfjöllunar í þessari ritgerð. Það eru þó ekki aðeins Skagfirðingar sem koma í réttina 

heldur er viðburðurinn opinn öllum en þátttakendur í réttargleðinni gegna þó mismunandi 

hlutverkum. Í dag má segja að aðkomufólk í réttinni spegli sig í mörgum tilfellum í 

sjálfsmynd Skagfirðinga og geri hana á vissan hátt að sinni í gegnum söng og gleði og 

jafnvel útreiðar ef fólk fær tækifæri til.   

Í þessum kafla ætla ég að fara yfir þróun og sögu Laufskálaréttar síðan hún var byggð 

þar sem hún stendur núna. Einnig fer ég yfir hvernig dagblöð og tímarit hafa fjallað um 

þennan viðburð síðustu áratugina og gef dæmi um hvernig umfjöllun og myndir í 

dagblöðum hafa breyst í gegnum tíðina. Heimamenn og gestir í Laufskálarétt fá tækifæri 

til að segja frá hluta af sinni upplifun í Laufskálarétt í gegnum ummæli og myndir, án 

þess að ég túlki ummæli þeirra á annan hátt en að velja saman myndir og ummæli en 

auðvitað hef ég samt töluverð áhrif á þær áherslur sem lagðar eru. Í kafla 3.3 og 

undirköflum í honum dreg ég síðan hópana í Laufskálarétt í dilka og skipti þeim upp eftir 

hlutverkum í réttinni, tengslum í Skagafjörð og kunnáttu í söng og hestamennsku. Við lok 

þess kafla set ég fram stutta niðurstöðu úr honum.  

3.1 Laufskálarétt í fjölmiðlum  

Það er áhugavert sjá hvernig stóðréttin að Laufskálum hefur vaxið frá því að vera 

venjulegar heimtur hjá bændum á hrossunum sínum og yfir það í að verða landsfrægur 

skemmtiviðburður.54 Til þess að skilja hvers vegna aðrir en bændur og heimafólk sækja 

þennan viðburð í dag verður að skoða sögu réttanna í fjölmiðlum. Blaðaskrif um þennan 

viðburð hafa þróast í takt við fjölgun gesta í réttunum ár frá ári og í dag verður vart séð 

nema á staðsetningu fólksins í réttinni, hver tilheyrir þar í raun og hver ekki.  

                                                 
53 Elsa Ósk Alfreðsdóttir hefur fjallað um microcosmos í tengslum við rannsókn sína á Þjóðhátíð í 
Vestmannaeyjum sjá: Elsa Ósk Alfreðsdóttir, Þegar ágústnóttin nálgast nýt ég þess að vera til, bls. 54. 
54 Þessi kafli er að hluta til unninn upp úr námskeiðsritgerð sem ég gerði um hátíðina 
Laufskálarétt sjá: Sæbjörg Freyja Gísladóttir, Laufskálarétt; hátíð og hefðir, bls. 3-6. 
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Bændur í Hjaltadal og Viðvíkursveit í Skagafirði hafa rekið hross sín á afrétt í 

Kolbeinsdal í ákaflega langan tíma. Að reka skepnur á afrétt þekkist í mörgum sveitum á 

Íslandi og þessi heiðabeit er notuð til þess að hlífa heimahögunum og minnka vinnu hjá 

fólki þegar þess er þörf við önnur sveitastörf. Réttardagsins er svo oft beðið með mikilli 

tilhlökkun bænda en þó er þetta í raun ekkert annað en vinnudagur hjá þeim sem snýst um 

að flokka og færa heim bústofninn eftir sumarlanga vist á heiðum.55 

Fyrsti staðurinn sem Hjaltadalur og Viðvíkursveit réttuðu á er talinn hafa verið í gróf á 

milli Kolbeins- og Hjaltadals og segir í umfjöllun um Laufskálarétt eftir Birgi Haraldsson 

að sögur af henni hafi verið með þjóðsagnakenndum blæ án þess þó að sá blær sé 

útskýrður nánar. Árið 1818 var svo hlaðin rétt úr grjóti undir Heljarfjalli í Kolbeinsdal en 

uppúr 1920 vildu bændur færa réttina nær byggð og var þá fyrst farið að tala um að 

byggja rétt að Laufskálaholti í landi Brekkukots. Samkomulag náðist þó ekki um það 

heldur var byggð léleg timburrétt aðeins sunnar en Laufskálarétt stendur í dag. Eftir 

áratuga þref, eða árið 1954, kom þó loks að því að Laufskálarétt var byggð í núverandi 

mynd á þeim stað sem hún stendur á núna.56  

Ef einungis er lesið úr blaðaskrifum eins og hér er gert, má ætla að fyrstu áratugina 

eftir að Laufskálarétt var byggð árið 1954 hafi það að mestu verið fólk úr nágrenninu sem 

sótti hana heim. Í það minnsta er talað um að fjöldi gesta þar hafi ekki verið mikill til að 

byrja með57 en aukist svo jafnt og þétt. Ef leitarorðið „Laufskálarétt“ er slegið inn á 

leitarvefinn tímarit.is og þær 287 blaðagreinar og auglýsingar sem koma upp skoðaðar,58 

má sjá hvernig hástemmd orð hafa verið notuð þegar sagt er frá réttinni. Árið 1976 er 

Laufskálarétt til að mynda sögð vera „mesta stóðrétt þar um slóðir“ í norðlenska blaðinu 

Degi 59 og þegar tilkynning um réttardaginn60 birtist í Feyki árið 2009 þá er hún kölluð 

„hin magnaða.“61 Í samtali við Fréttablaðið árið 2008 segir Guðrún Brynleifsdóttir 

verkefnastjóri hjá sveitarfélaginu Skagafirði um Laufskálarétt: „Við köllum þetta 

                                                 
55 Ágæta lýsingu á göngum og réttum á öldum áður má til að mynda finna hjá: Jónas Jónasson, 
Íslenskir þjóðhættir, bls. 87-89. 
56 Birgir Haraldsson. Hrossaræktarsamband Skagafjarðar: Um Laufskálarétt. 
57 Birgir Haraldsson. Hrossaræktarsamband Skagafjarðar: Um Laufskálarétt. 
58 Ef leitarorðið „Laufskálaréttir“ er slegið inn koma upp 32 niðurstöður í viðbót, bæði 
auglýsingar og lýsingar á réttinni, en ég ákvað að láta hinar duga. 
59 G.Ó. 1000 hross í Laufskálarétt, bls. 8. 
60 Réttardagar í öllum sveitum Íslands eru alltaf kynntir í héraðsblöðum sem og hinum stærri sem 
koma út á   landsvísu, sjá til að mynda:  http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=133225 
&pageId=1977112&lang=is&q=Laufskálarétt Síðast skoðað 22. ágúst 2011. 
61 Laufskálarétt, sjá: http://www.feykir.is/events?event_id=30. Síðast skoðað 22. ágúst 2011. 
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drottningu stóðrétta landsins.“62 Í sömu grein er jafnframt sagt frá því að fólk komi í 

Laufskálarétt til þess að upplifa: „Ekta sveitarómantík.“63  

Mynd 1. Tíminn árið 1971. 

                                                 
62 heida@frettablaðið.is, Sveitarómantík, bls. 27. 
63 heida@frettabladid.is, Sveitarómantík, bls. 27. Síðast skoðað 22.8.11 á: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278410&pageId=4007349&lang=is&q=Laufskálarétt 
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Í dagblöðunum má lesa um hvernig mannfjöldinn eykst í Laufskálarétt með árunum 

og jafnframt er sagt frá því hvað það er sem laðar fólk að sem virðist þó breytast þegar 

líður nær 21. öld. Í dagblaðinu Tímanum árið 1971 er fyrsta greinin (mynd 1 hér að ofan) 

þar sem minnst er á mikinn mannfjölda að Laufskálum og sagt að: 

Það er aðdáunarvert hvað reyndum hestamönnum tekst vel að reka hrossin í 
viðkomandi dilka, en alltaf þarf þó að taka eitthvað af hrossum með valdi, og 
koma þeim þannig í dilkinn sinn. Það eru kannski þessi átök við hrossin, sem 
mesta athygli aðkomumannsins vekja.64  

Myndirnar sem fylgja greininni sýna til að mynda fjóra fullorðna menn stympast við 

að koma einu folaldi í dilk auk ýmissa svipmynda af mönnum, gleði og hrossum. 

Greinarhöfundurinn minnist einnig á að tæplega 600 hross hafi verið í réttinni þetta ár.65 

Árið 1976 var svo hrossafjöldinn sagður vera kominn upp í 1000 gripi en þegar komið var 

fram á 9. áratuginn var settur kvóti á bændur sem þýddi að hver bær mátti aðeins reka 

ákveðið magn af hrossum á afrétt. Þetta kom ekki til af góðu, heldur var gert vegna þess 

að sumarið 1979 var svo kalt að hrossaeigendur ráku nánast öll hross sín á Kolbeinsdal til 

að hlífa sínum eigin högum.66  

Eins og sagt var frá í kafla 2.4. virðist löngum hafa loðað það orð við Skagfirðinga að 

þeir séu miklir hestamenn og gæti sá orðrómur hafa átt sinn þátt í að fleiri en innfædda 

langaði að upplifa réttarfjörið og þess vegna hafi fjöldi gestanna í Laufskálarétt aukist ár 

frá ári. Hugsanlega hafa hestamenn skipað stærstan hóp utanaðkomandi gesta framan af 

og þeir heimsótt Skagafjörð á þessum tíma til þess að skoða hross og jafnvel versla með 

þau. Bóndinn Inga í Viðvíkursveit telur hrossarækt Skagfirðinga vera ástæðuna fyrir 

fólksfjölguninni en hún segir svo frá: 

Laufskálarétt er náttúrulega, fékk það forskot kannski á aðrar réttir að í 
Viðvíkur- og Hólahreppi voru svo ofboðslega mörg hross. Og þarna voru 
stórbú eins og Svaðastaðir og Kolkuós og þessi þekktustu hrossaræktarbú 
landsins á þeim tíma þegar réttin var svona ofsalega stór. Og þarna kom þá 
fólk og byrjaði fólk að koma annars staðar af að landinu til þess að kaupa 
hross, skoða hross og, ég meina það eru 99 prósent af hrossunum [á Íslandi] 
sem eiga ættir sínar að rekja til Svaðastaðahrossanna.67 

Þannig telur Inga hrossin og ímynd Skagfirðinga sem hestamenn vera það sem laðar 

fólk að þessum viðburði. Blaðamaður Morgunblaðsins árið 1981 endurspeglar einnig 

                                                 
64 Í hrossarétt í Hjaltadal, 1971, bls. 6. 
65 Í hrossarétt í Hjaltadal, 1971, bls. 6. 
66 Miklar breytingar í Laufskálaréttum, bls. 7. 
67 SFG 11, 3, bls. 5. 
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þessar hugmyndir þegar hann segir frá því í grein um Laufskálarétt, að Skagfirðingar séu 

miklir hestamenn og að á Evrópumóti í hestaíþróttum í Noregi sama ár, hafi sjö íslensk 

hross keppt og sex af þeim verið ættuð úr Skagafirði.68   

Upp úr 1980 virðist réttargleðin í Hjaltadal þróast enn frekar, Laufskálaréttir fóru að 

laða fólk að frá fjarlægari stöðum og viðburðurinn varð þannig bæði skemmtun fyrir 

utanaðkomandi sem og vinnudagur bændanna. Árið 1984  er til að mynda sagt frá því í 

Nýja Tímanum að það hafi komið: „rúta full af fólki sunnan úr Árnessýslu,“69 til þess að 

upplifa Laufskálarétt. Mannfjöldinn jókst svo enn meira eftir því sem árin liðu og fólkið 

varð að lokum fleira en hrossin töldu, eða allt að 1000 manns á móti 500 hrossum árið 

1986.70 Orsökin fyrir þessum fjölda fólks gæti einnig verið að hrossaréttum landsins fór 

fækkandi á þessu tímabili71 og blaðaumfjöllun og kynningar í fjölmiðlum, gætu hafa orðið 

til þess að Laufskálarétt hafi fengið það hlutverk að vera sú stóðrétt sem ókunnir höfðu 

leyfi til að koma að en áður þurfti fólk að hafa eitthvert erindi í réttir eða vera gestur 

einhvers sem tilheyrði þar. 

Frá miðjum 9. áratugnum og fram undir lok hans er eftirtektarvert að það fer að bera 

meira á lýsingum af söng og drykkju í þeim blöðum sem skrifuðu um Laufskálarétt, 

heldur en átökum hrossa og manna eins og áður var mest fjallað um.72 Hugsanlega var 

það fylgifiskur eða afleiðing aukins fólksfjölda í réttinni að áherslan hafi flust frá 

hestunum yfir í skemmtunina eða réttarstemmninguna. Jafnframt gæti það hafa opnað 

viðburðinn meira að aðkomufólki hafi ekki endilega fundist það þurfa að vera hestamenn 

til þess að mega sækja Hjaltadalinn heim. Rökin með þessu má einnig finna í 

blaðaskrifum en á þessu tímabili var Laufskálarétt til dæmis ekki einungis kölluð „ein 

mesta og frægasta stóðrétt landsins,“73 heldur var einnig minnst á sönglistina og að „halda 

út réttastemmninguna.“74 Með öðrum orðum var stóðréttin að Laufskálum farin að færast 

meira yfir í að vera mannfagnaður fyrir hvern sem er, frekar en hátíð fyrir hestafólk eins 

                                                 
68 Í Laufskálarétt, bls. 29. 
69 Örn Þórarinsson, Laufskálarétt: Hrossastóð og margmenni saman komið – í einni stærstu 
stóðrétt landsins,  bls. 3. 
70 Örn Þórarinsson, Laufskálarétt: Hrossastóð og margmenni saman komið – í einni stærstu 
stóðrétt landsins,  bls. 3. 
71 Örn Þórarinsson, Laufskálarétt: Hrossastóð og margmenni saman komið – í einni stærstu 
stóðrétt landsins,  bls. 3. 
72 Sjá til dæmis: Örn Þórarinsson, Laufskálarétt: Hrossastóð og margmenni saman komið – í einni 
stærstu stóðrétt landsins, bls. 3; ÞÁ, Af mönnum og hestum í Laufskálarétt, bls. 5; Þórhallur 
Ásmundsson, Glímt við ótemjur og baldin trippi, bls. 7. 
73 BJB, Fjölmennt í Laufskálarétt - þrátt fyrir kulda og hríð, bls. 5. 
74 Þórhallur Ásmundsson, Glímt við ótemjur og baldin trippi, bls. 7. 
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og áður var. Hún var orðin tækifæri fyrir hvern sem er til að „upplifa ekta 

sveitarómantík,“75 eins og sjá má á mynd 2 hér að neðan, þar sem umfjöllun um 

Laufskálarétt er komið fyrir hjá auglýsingum um utanlandsferðir.  

Mynd 2. Fréttablaðið, árið 2008. 

Þegar komið er fram á nýja öld koma fram nýjar áherslur og má sjá mjög áhugaverða þróun 

í blaðaskrifum um þennan mannfagnað. Árið 2007 er í fylgiblaði Fréttablaðsins, Sirkus, til 

                                                 
75heiða@frettabladið.is, Sveitarómantík, bls. 27. Síðast skoðað 22.8.11 á: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278410&pageId=4007349&lang=is&q=Laufskálarétt 
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dæmis talin ástæða til að segja frá því að Laufskálarétt sé viðburður sem enginn megi missa af 

og rökin fyrir því felast meðal annars í fjölda misfrægs fólks sem lét sjá sig í réttinni það árið.76 

Markaðssetningin felst þá ekki einungis í því að boðið sé uppá að upplifa sveitarómantík í 

réttinni heldur sé það nánast nauðsyn að næra ræturnar aðeins á svona viðburði líkt og fræga 

fólkið gerir. Í gegnum árin (eins og sjá má í köflum 3.3-3.5) hefur nánast verið kennt í 

fjölmiðlum hvernig almenningur, sem jafnframt er boðinn velkominn í stóðrétt sem þessa, skuli 

haga sér og koma fram til þess að vera í takt við heimamenn á réttardaginn.  

Viðmælandi minn Þóra sem hefur unnið í Upplýsingamiðstöðinni í Varmahlíð, lýsir 

árekstri heimamanna í Laufskálarétt og markaðssetningar ágætlega þegar hún segir:  

Þetta er að verða pínu svona aðkomu, meira, búið að vera alveg massívar 
markaðssetningar. Eins og ég var að vinna í Upplýsingamiðstöðinni og flutti til 
Akureyrar um haustið þá tók ég með mér auglýsingar til að hengja upp 
allsstaðar til að auglýsa Laufskálarétt. Það er bara farið að markaðssetja réttir 
miklu meira en var. Eins og þarna í Upplýsingamiðstöðinni, maður var farinn 
að þurfa að hringja í bændurna og spurja hvenær þessar réttir væru og með 
fyrirvara og þeir náttúrulega gátu aldrei svarað manni af því að, þetta átti bara 
að vera einhverntíman þarna í september. En þá var komin krafa sko að þeir 
þyrftu að fara að ákveða þetta með fyrirvara af því að það þurfti að auglýsa 
það og þar var komin, búið að gera veggspjöld og, af því að þetta er að verða 
svona turist attraction. Og þá er náttúrulega Laufskálarétt alltaf auglýst sem 
eitthvað, sem mér finnst ótrúlega væmið, drottning stóðréttanna.77 

Með þessu er Þóra að benda á að í raun er núna verið að selja vinnudag bændanna sem 

skemmtun en það fari ekki endilega saman við þeirra takt í ársverkunum. Að réttin sé 

kölluð „drottning“78 þýðir einnig að hún eigi að vera á einhvern hátt meiri og betri en 

aðrar réttir og þar með merkilegri fyrir aðkomufólk að upplifa. Þegar Áskell H. 

Ásgeirsson sviðsstjóri markaðs- og þróunarsviðs sveitarfélagsins Skagafjarðar var inntur 

eftir því hvernig og hvað fælist helst í markaðssetningu á Laufskálarétt var svar hans:  

Ég hóf störf hér hjá sveitarfélaginu 2003 og bæklingur helgaður Laufskála-
réttarhelginni var gefinn út þá um haustið af sveitarfélaginu í samstarfi við helstu 
hagsmunaaðila, upprekstrarfélagið, reiðhöllina á Sauðárkróki og fyrirtæki. Formið 
var þannig að prentsmiðjan Nýprent annaðist útgáfu bæklingsins og fjármagnaði 
hann með sölu auglýsinga, en upplýsingar um tímasetningar sem tengdust 
réttarstörfum og réttardansleiki fór inn frá okkur. Þetta form hefur verið nýtt 
nánast óbreytt síðan. Í raun er ekki mikil markaðssetning í gangi hjá okkur, við 
höfum látið frá okkur auglýsingar á landsvísu í útvarpi í einhverjum mæli á 
þessum tíma, til að láta vita hvenær réttin fer fram, annars höfum við notað netið 

                                                 
76 Sirkusstjórinn, Hverjir voru hvar, bls. 12 
77 SFG 11, 1, bls. 11. 
78 Sjá: Guðrún Brynleifsdóttir, Sveitarómantík, bls. 11. Síðast skoðað 22.8.11 á: 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278410&pageId=4007349&lang=is&q=Laufskálarétt 
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til upplýsingamiðlunar og dreyft áðurnefndum bæklingi inn á hvert heimili í 
Skagafirði, til upplýsingar. Við erum mjög meðvituð um það er ekki áhugi meðal 
bænda á því endilega að fjölga því fólki sem sækir réttina heim, áhuginn er frekar 
á því að senda fólk heim með jákvæða upplifun af þessum viðburði og fá fólk til 
að nýta sér þá þjónustu sem hér er í boði þessa helgi.79 

Starfsfólk sveitarfélagsins í Skagafirði reynir þannig að koma til móts við bæði 

bændur og aðkomufólk, en hin eiginlega markaðssetning á réttinni virðist frekar í höndum 

þeirra fjölmiðla sem ákveða að fjalla um hana. Samkvæmt orðum Áskels er sveitarfélagið 

frekar að reyna að beina ferðafólki að öðru en réttinni sem er í boði þessa helgi80 

(hugsanlega því sem sem halar inn tekjur fyrir sveitarfélagið).  

En hvernig upplifa bændur og gestir þeirra réttardaginn? Og hverjir eru það sem gera 

sér ferð þangað? Nær atburður sem þessi að fanga athygli allra Íslendinga í borg og bæ? Í 

undirkaflanum hér á eftir ætla ég að reyna að svara þessu og sýna í myndum og 

ummælum viðmælenda minna hvernig þeir upplifa réttardaginn.  

3.2 Laufskálarétt í dag, hvað sýnir og segir fólkið? 

Ef marka má þá blaðaumfjöllun um Laufskálarétt sem ég hef farið í gegnum hér í 

kaflanum á undan mætti ætla að hvert Íslandsbarn vissi einhver deili á Laufskálarétt og 

þar með ímynd Skagfirðinga. Svo var í það minnsta trú mín, sem er enn nokkuð full af 

héraðsþótta, en annað kom þó í ljós þegar nánar var gáð. 

Í spurningalistunum sem ég sendi út kom fram að mörg þeirra sem höfðu ekki komið í 

Laufskálarétt höfðu heldur ekki heyrt neitt um hana. Það vakti þá jafnframt athygli mína að af 

þeim átta manneskjum sem hafa einhverskonar ættartengsl í Skagafjörð, voru þrjár sem hafa 

farið í réttina og þrjár aðrar sem lýstu löngun til að fara þangað. Aðeins tvær manneskjur í þeim 

hópi höfðu ekki farið né langaði til þess þannig að héraðsþóttinn er sterkur og lifir greinilega 

nokkuð ákveðið í gegnum ættartengsl. Af þeim þrjátíu sem svöruðu spurningunum en hafa 

engin tengsl í Skagfjörð, voru átta manneskjur sem hafa aldrei heyrt um þessa rétt, margar 

þeirra Austfirðingar sem stunda ekki hestamennsku og hafa þá kannski ekki áhuga á viðburði af 

þessu tagi. Meirihluti utanfjarðarhópsins hafði heldur ekki farið í Laufskálarétt og fáir höfðu til 

þess löngun.81 Fréttir af réttinni hafa þó verið nokkuð reglulega í sjónvarpi, eins og kemur fram 

í svari stúlku frá Jökuldal á Fljótsdalshéraði við spurningunni um það hvort hún hafi heyrt 

eitthvað um Laufskálarétt: „Margoft í fréttum því það er eins með þessar réttir og jólaljósin og 

                                                 
79 Áskell Heiðar Ásgeirsson, tölvupóstur: Laufskálarétt, sjá fylgiskjal nr. 2. 
80 Sjá: Áskell Heiðar Ásgeirsson, tölvupóstur: Laufskálarétt, sjá fylgiskjal nr. 2. 
81 Sjá töflu í fylgiskjali númer 3.  
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skötuna..... alltaf frétt en samt ekki.“82 Þetta þýðir að réttin er í raun kynnt á hverju ári en vekur 

þó líklega aðeins áhuga fólks með bakgrunn úr svipuðum menningarheimi. Þetta þýðir líka að 

þau sem fara í réttina og fá í mörgum tilfellum sjálfsmynd Skagfirðinga að láni í einn 

sólarhring, eru hugsanlega manneskjur sem eiga fjarlæg ættartengsl í fjörðinn eða ættir að rekja 

til keimlíks menningarheims.  

Á næstu blaðsíðum mun ég í myndum og texta leyfa viðmælendum mínum sjálfum að 

segja frá því hvað stendur upp úr og hvað þeir upplifa í Laufskálarétt. Þar sést til dæmis 

vel mismunurinn á skemmtun ferðamanna og vinnu bændanna í réttinni og hvað það er 

sem helst einkennir réttina að mati viðmælenda minna. Með því að velja saman ummæli 

og myndir án þess að mín orð komi á milli lesenda og fólksins í Laufskálarétt tel ég að 

nokkuð hlutlaus mynd fáist af því sem þarna fer fram þennan dag. 

Mynd 3. Laufskálarétt í Hjaltadal. 

Inga: „Já, sko Laufskálarétt skipaði alltaf mjög svona stóran sess í huga mínum 
og ég held krakkanna í sveitinni og, ég man til dæmis að einu sinni, ég hef 
verið kannski svona 8 ára þá komst ég ekki með, líklega lasin...og ég var svo 
sorgmædd yfir því, ég man að ég lá grenjandi í stofusófanum niðri og 
vinnukonan kom...og reyndi eitthvað að tala við mig og kom með nammipoka 
eða svona brjóstsykurpoka og gaf mér, ég snéri bara baki í hana, vildi ekki sjá 
hana. Og hérna ég held að þetta hafi verið eina Laufskálaréttin sem ég man 
eftir að ég missti af og síðan hin þegar ég fór til Bandaríkjanna þegar ég var 
tvítug. Og þá í au-pair þar. Og þá man ég einmitt að þegar ég var að fara út þá 
spurði mamma mig: „Jæja, hvernig er svo hérna, hvað heldurðu að verði 
erfiðast við að fara út?‟ Og þá sagði ég: „Að missa af Laufskálarétt.‟ Og ég 
man hvað hún var, svona hálfsár yfir því að ég skyldi ekki hafa nefnt jólin.‟83 

                                                 
82 Svar við spurningu nr. 5 á spurningalista merkt 11, 2, 61. 
83 SFG 11, 3, bls. 1. 
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Mynd 4. Hrossadráttur í Laufskálarétt. 

SFG: „Hvernig er að hafa svona fólk að horfa á þig?“ 

Inga: „Ég spái ekkert í þetta, þetta kom í umræðuna held ég einhvern tíman í 
haust eða fyrra, þetta ferðafólk sem er alltaf á Laufskálarétt, ég hef einhvern-
veginn aldrei spáð í það, maður er bara í sínum dilk og almenningnum. Og 
maður veltir því ekki fyrir sér. Maður er bara í, þannig lagað einhvernveginn í 
vinnunni bara og það þýðir ekkert að vera að spá í það.84 Síðan alltaf þegar að 
réttin er búin, og búið að draga, þá hef ég til dæmis haft þann háttinn á, að þá 
labba ég einn hring í kringum réttina, áður en það er lagt af stað ríðandi heim. 
En annars er maður bara að sækja sín hross.“85 

Mynd 5. Folald fangað í Laufskálarétt 

                                                 
84 SFG 11, 3, bls. 2. 
85 SFG 11, 3, bls. 2. 
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Inga: „Að þá er það fyrst að koma auga á folaldið, maður sér eitthvað folald, 
eltir það, reynir að ná utan um það til þess að kíkja á markið annað hvort er 
það frá manni eða ekki, og ef það er frá manni þá er sko hóað í lið, og þetta er 
oft sko þannig að þegar að einhver sér að maður er búinn að spotta folald að þá 
kemur liðið og allir vilja vera, eða margir vilja vera með og athuga hvort að 
þetta sé og fara svo einhvernveginn í þann gír sko.“86 

Mynd 6. Glímt við hross. 

Arnór: „Þegar ég kem þarna og þegar að drátturinn byrjar og ég er kominn í 
almenninginn, þá erum við að tala um að ég gleymi fullkomlega stað og stund 
og ef einhver spyr mig hvort það hafi verið hundrað á réttinni eða þúsund þá á 
ég rosalega erfitt með að átta mig á því þetta er alveg, þetta er alveg magnað 
fyrirbæri, dett alveg út. Enda hef ég fengið komment sko þegar einhver er að 
skoða myndir eða séð mig þá eru allir hérna: „Þú ert svo grimmur! Þú ert svo 
grimmur, hvað varstu ekki í góðu skapi eða eitthvað?“ Þá dett ég bara alveg út 
(sagt með áherslu) hreinlega!“87 

Arnór: „Mín skoðun á Laufskálarétt er að þetta er vettvangur fyrir þá sem búa 
þarna í sveitinni í Skagafirði að vera svona kóngur einn dag. Ég hef ekkert 
farið ofan af þeirri skoðun, að þó að sko í sagnfræðilegu samhengi þá er þetta 
eitthvað annað, en ég held samt, þú færð engan til að viðurkenna það reyndar 
en þetta er það sem þetta er. Þetta er að hérna, þú veist, þeir útvöldu það eru 
bændurnir í sveitinni og þetta er svona það sem stendur þeim næst, þeir fá að 
vera þarna inni í dilkunum, fara inn í almenninginn og vera rosalegir karlar, 
alveg rosalegir og það er bara, það er ekkert að því, vegna þess að það er svo í 
sjálfu sér svo takmarkaður vettvangur fyrir þetta í dag og fyrir bara karla að fá 
að vera einhverjir ægilegir karlar og töffarar, það er bara alltaf að fækka 
möguleikunum á því.“88  

                                                 
86 SFG 11, 3, bls. 2. 
87 SFG 11, 5, bls. 2. 
88 SFG 11, 5, bls. 2. 
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Mynd 7. Laufskálarétt í dag. 

Mynd 8. Sungið í Laufskálarétt. 

SFG: „Við tölum um réttarstemmningu, hvað heldurðu að við séum, hvað 
erum við að tala um?“ 

Þóra: „Ummmm sko, fyrir suma er það sko held ég að fá sér úr pela og syngja, 
svona upp við vegginn, alveg klárlega, en þeir sem eru ekki í því, það er 
nefnilega svona dáldið spes, ég veit ekki alveg, maður vill hafa, mér finnst það 
tilheyra að það sé einhver með pela að syngja. Það er réttarstemmning. Ég veit 
eiginlega ekki hvernig, það er svo erfitt að lýsa því, það er eiginlega betra að 
hafa mynd videó, gerir bara bíómynd um þetta: „Réttarstemmning.“89 

                                                 
89 SFG 11, 1, bls. 4. Hér má sjá dæmi um söng: http://www.youtube.com/watch?v=YTJ9QHc8Zlk 
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Mynd 9. Merktir hátíðinni. 

Mynd 10. Aðkomukona syngur í Laufskálarétt. 

Þóra: „Ég held til dæmis að fólk héðan af höfuðborgarsvæðinu, sem hefur ekki 
farið í réttir oft, það tekur þetta alla leið. Þú veist, við sem erum utan af landi 
erum ekkert svona sjúklega æst. Af því að þeir sem hafa kannski aldrei farið út 
fyrir bæinn þeir fara sko í svona stereótýpu múnderíngu, fara í svona 
lopapeysu þú veist og jafnvel reiðbuxur, og þú veist, ég hef séð það, og fara í 
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allan pakkann og fá sér kannski kúrekahatt og kaupa sér brennivín og þú veist 
og ætla að taka þetta bara með trompi.“90 

Kristín: „Svo fórum við aftur núna, og þá aftur, sem sagt tveimur árum seinna, 
aftur haustið 2010 og þá fannst mér hérna, meira áberandi svona 
lopapeysuhefðin einmitt og lopa- og hesta- óteljandi hestamunstur í 
lopapeysunum. Þannig að fólk merkir sig alveg greinilega þessari hátíð.91 

Þóra: „Fólk þarf ekkert endilega að þekkjast, byrjar bara einhver að syngja. Einn var 
alltaf með, í fyrra eða hittið fyrra með harmoniku, veit ekkert hvaða maður það var... 
gæti alveg verið aðkomumaður og svo var eins og við vorum með stigakeppni og 
maður fékk 10 stig fyrir að hefja fjöldasöng og [Matthildur] gerði það náttúrulega 
þannig að hún söng með honum þarna Undir bláhimni. Það hrúgaðist fólk utan á þau 
strax. Ég held það mest svona heimafólk sem byrjar og svo einhvernveginn. Ég er 
ekkert viss um að þú veist fólk sem kemur að sé eitthvað svona, nema það sé úr öðrum 
sveitum. Kannski.“92  

Matthildur: „Það er verið að syngja sko, þessi lög sem maður tengir beint við 
Skagafjörð, ég held reyndar að Undir bláhimni sé svona túristalag, án þess ég sé, kunni 
kannski ekki að fara með það. Við vorum nú í einhverri keppni þarna, settum upp 
nokkrar leikreglur, vinkonurnar, ég man nú ekki alveg hvernig stigin voru en það voru 
þarna ákveðin stig fyrir einmitt sveiflu með alvöru Skagfirðingi og svo voru bónusstig, 
eða flest stig fyrir sko að starta fjöldasöng og ég, tók þessa keppni mjög alvarlega eins 
og allar keppnir sem að ég tek þátt í og einmitt stóð úti á miðju gólfi og fann þarna 
einhvern hóp myndarlegra Skagfirðinga og byrjaði einmitt að syngja Undir bláhimni. 
Og það var ekki að spurja að því það tóku náttlega allir undir, og ég vann keppnina.“93 

Það má lesa úr þessum ummælum viðmælenda minna að þeir deila ekki allir sömu 

upplifun af Laufskálarétt þó allir hafi gaman af að vera þarna. Fyrir suma er þetta aðeins 

vinnudagur en aðrir nota tækifærið til að sletta úr klaufunum. En hverjir eru það sem fá 

tækifæri til að skemmta sér í réttinni og hvernig er hópaskiptingin raunverulega á 

staðnum?  

3.3 Laufskálarétt og hópar 

Segja má að Laufskálarétt sé gott dæmi um microcosmos af skagfirsku samfélagi vegna 

þess að þar koma saman skagfirskir hestamenn til að draga í sundur hross sín og félagar 

þeirra úr öðrum hreppum fjarðarins og í báðum hópum er áfengi haft um hönd og mikið 

sungið. Í þessum kafla er talað um microcosmos þar sem bæði heimamenn og aðkomufólk 

er í réttinni en nanócosmos hef ég nefnt þau svæði sem tilheyra nánast eingöngu 

heimafólki í Laufskálarétt. 

                                                 
90 SFG 11, 1, bls. 3.  
91 SFG 11, 2, bls. 2.  
92 SFG 11, 1, bls. 7. 
93 SFG 11, 4, bls. 2. 
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Mynd 11. Skýringarmynd af Laufskálarétt og hópaskiptingu þar. (Sjá texta fyrir neðan) 

Miðja réttarinnar kallast almenningur og þar fer fram dráttur hrossanna í dilka á 

réttardaginn en ég kalla miðjuna  nanócosmos á skýringarmyndinni hér að ofan. Það er 

vegna þess að nanó er stærðareining sem er minni en macró og þar sem miðja réttarinnar 

er einskonar microcosmos í microcosmos, eða smækkað samfélag í smækkuðu samfélagi 

Skagafjarðar þá kýs ég að kalla það nanócosmos til aðgreiningar. Eins og sést hér á eftir 

tilheyrir nanócosmos heimamönnum í réttinni og þar má segja að aðkomufólk sé ekki 

velkomið og þess vegna verður til enn smærra samfélag en microcosmos á réttardaginn. Í 

dilkunum sem eru hólfin út frá miðjunni eða almenningnum eru líka nánast eingöngu 

heimamenn eða gestir þeirra og þannig tilheyra þeir microcosmos, sem er aðeins stærra 

samfélag en nanó og sama á við um svæðið utan réttarinnar. 

Á myndinni eru smærri hringir vinstramegin neðanvert við þann stóra og einnig hægra 

megin við hann. Þessir hringir tákna fólkið sem syngur í Laufskálarétt og á þeim má sjá 

muninn á heimamönnum og aðkomufólki. Í söngnum er nefnilega líka smærra samfélag 

en microcosmos þar sem nánast eingöngu gestkomandi Skagfirðingar (og heimamenn) í 

réttinni fá inngöngu og sá hringur er einnig auðkenndur sem nanócosmos. Utan um hann 

er svo annar hringur sem táknar það fólk sem kann lögin sem eru sungin en það fólk býr 

hugsanlega ekki yfir sömu sönghæfileikum eins og sést í kafla 3.6. Hringurinn hægra 

megin og ferningurinn sem heitir myndavél eða sjónvarp er svo táknrænn fyrir 

aðkomufólkið sem syngur allt önnur lög en Skagfirðingarnir og oftar en ekki fyrir 

myndavél. Ástæða þess að sönghringirnir eru staðsettir bæði vinstra og hægra megin við 
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þann stóra sem táknar réttina er að á réttardaginn safnast skagfirsku söngfuglarnir við 

norðvesturenda réttarinnar og ef það væri tekin loftmynd af Laufskálarétt úr vesturátt þá 

væri það fólk við vinstra horn þeirrar myndar. Aftur á móti virðist staðsetning ekki skipta 

máli fyrir aðkomufólkið sem syngur í réttinni og þess vegna er þeirra hringur staðsettur 

hægra megin og nokkuð frá réttarhringnum.  

Á myndinni hér að ofan sést einnig hvernig ég hef skipt þátttakendum í Laufskálarétt 

upp í mismunandi hópa, eftir staðsetningu þeirra og tilgangi með verunni í réttinni. 

Annarsvegar skiptist fólkið í þrjá hópa tengt hestunum og réttinni sjálfri. Þessa hópa hef 

ég nefnt: Alvöru,94 tilheyrir og hlutverk, og hinsvegar þrjá hópa tengda söngnum en þá 

nefni ég: Alvöru, tilheyrir/þekkir sönghefðina og hlutverk í söng.  

Fyrri hópaskiptinguna má útskýra þannig að þeir sem fara í alvöru hópinn eru þeir 

sem eru í Laufskálarétt á réttardaginn til þess að sækja hrossin sín. Dagurinn er þá frekar 

vinnudagur heldur en skemmtun fyrir þennan hóp. Hann getur í raun staðsett sig hvar sem 

er á réttarsvæðinu en almenningur og dilkar eða nanócosmos er hans aðalsvæði.  

Þeir sem tilheyra í réttinni eru gestir eða hjálparmenn bændanna sem eiga hross þar. 

Þessi hópur er bæði staðsettur sem gestkomandi í almenning eða dilkum en líka fyrir utan 

réttina, þar sem dagurinn einkennist bæði af skemmtun og vinnu fyrir hann.  

Þriðji hópurinn, eða þeir sem taka sér einskonar leikið hlutverk þennan dag, er yfirleitt fyrst 

og fremst í réttinni til þess að skemmta sér og kannski ómeðvitað að máta sjálfsmynd sína við 

hinna sem eiga þarna heima. Af því kemur lýsing hópsins, hlutverk, en segja má að þessi hópur 

máti hlutverk bændastéttarinnar þennan dag, án þess þó að taka beinan þátt í vinnunni. Svæði 

hans er nær eingöngu fyrir utan réttina eða ysta lag microcosmos.  

Þegar kemur að söngnum og hópaskiptingunni þar gilda að nokkru sömu reglur. Eins 

og sagt var áður tákna smærri hringirnir á myndinni staðsetningu söngfólksins og þar er 

líka einskonar nanócosmos eða minna samfélag innan Laufskálaréttar. Þeir sem falla í 

flokkinn alvöru í söngnum er þó ekki sama fólk og í nanócosmos sjálfrar réttarinnar því 

heimamenn á svæðinu hafa í raun og veru ekki tíma til að vera að syngja þennan dag. 

Báðir hópar kallast þó alvöru vegna þess að það krefst ákveðinnar kunnáttu og þekkingar 

                                                 
94 Að kalla hópinn alvöru kemur til vegna ummæla eins viðmælenda minna en hún sagði að 
skagfirsku bændurnir í Laufskálarétt væru: „... alvöru liðið sem fer ekki framhjá neinum, fólkið 
með drykkinn í hönd og í fjöldasöng.“ Sjá: SFG 11, 4. 
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að vera í miðju hringsins eða nanócosmos. Söngfólkið sem er alvöru í söng og kann95 

hefðina, hefur þannig ákveðna sönghæfileika og lagakunnáttu og það þekkir sinn stað 

norðvestan réttarinnar. Að segja að hópurinn kunni hefðina felur þá í sér að fólkið kann 

þau hefðbundnu lög sem eru sungin. Auðvitað kemur fyrir að það sé sungið annarsstaðar 

við réttina, en þá má ráða af því hvernig hópurinn stendur, hvaða flokk hann tilheyrir eins 

og má lesa hér rétt að neðan. 

Fólkið sem fer í söngflokkinn tilheyrir eða þekkir hefðina og þar með hringinn utan 

um nanócosmos söngsins er oft fólk sem kann hluta af hinu hefðbundna lagavali eða veit 

hvað er sungið í nanócosmos en hefur kannski ekki þor eða næga kunnáttu til að standa 

innst í þessum hring.  

Síðasti sönghópurinn sem ég hef kallað hlutverk í söng, er aðkomufólk sem hvorki þekkir 

hin hefðbundnu lög né hefur söngkunnáttu til að standa annarsstaðar en utan við nanócosmos. 

Þessum hópi tilheyra yfirleitt gestir og aðkomufólk og því hef ég staðsett þeirra hring hægra 

megin við þann stóra á myndinni og það táknar að þessi hópur er að mörgu leyti öðruvísi en 

hinir tveir. Í raun og veru er það sama fólk sem tilheyrir bæði hlutverks hópnum í söngnum og 

hinum sem var nefndur í tengslum við sjálfa réttina og stóra hringinn en það er fólk sem 

kemur í Laufskálarétt til að skemmta sér en ekki til að vinna. Það vekur jafnframt athygli að 

hlutverkshópurinn hagar sér öðruvísi í söngnum en hinir hóparnir. Á meðan alvöru hópurinn 

og þeir sem tilheyra standa í þéttum hring hver á móti öðrum þegar sungið er þá snúa 

meðlimir hlutverks-hópsins út á við og oft að myndavél. Eins og til að sýna að þangað séu 

þeir komnir til að taka þátt í réttarsiðum heimafólks.  

3.4 Hestamennskan  

Eins og lesa má hér að ofan segir staðsetning og hegðun fólks í Laufskálarétt oft til um hvaða 

hópi það tilheyrir á staðnum. Ég hef líka sagt frá því hvernig aðkomufólk í réttinni hagar sér að 

mörgu leyti á svipaðan hátt og það telur heimamenn gera nema kannski að draga sjálf hrossin 

eða fara inn í nanócosmos.96 Í þessum kafla lýsi ég hegðun skagfirsks hestafólks í Laufskálarétt 

og skoða síðan hvernig aðkomufólk fær á vissan hátt ímynd þeirra að láni.   

Eins og sagt var frá í kafla 2.4 þá hefur hestamennska þótt einkenna Skagfirðinga um 

langan tíma, og ennfremur kom fram í kafla 3.1 að lengi hefur verið fjallað um 

                                                 
95 Það er ekki hefðbundið orðalag að tala um að einhver „kunni“ hefð, heldur frekar að þekkja 
hefð. Hér er þó talað um að kunna hefðina til hafa aðgreining hópa skýran. 
96 Almenningur er miðja réttarinnar og þaðan eru hrossin dregin í dilkana. 
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Laufskálarétt sem skemmtun en ekki síður sem tækifæri til að sjá hrossaatið þar. Fyrir 

bændur í hrossaréttinni að Laufskálum og gesti þeirra felst aðalvinna réttardagsins í 

september í því að draga hross og reka þau heim. Skemmtunin sem í þessu felst er ekki sú 

sama fyrir þá sem draga hrossin og hina sem horfa á og þessum degi fylgir einnig ákveðið 

stigveldi. Til að mynda þurfa bændur í Hóla- og Viðvíkurhreppi að fara nokkrum vikum 

fyrir réttina og finna þau hross sem rekin voru á afrétt fyrr um sumarið. Þegar þau eru 

fundin er þeim smalað saman í ákveðið hólf á Kolbeinsdal sem liggur fyrir ofan 

Laufskálarétt. Þetta kallast „að fara í göngur“ og þegar bændur hafa smalað saman 

hrossastofni sveitarinnar á afréttinni liggur lítið annað fyrir en að koma honum í rétt til að 

geta flokkað skepnurnar.   

Snemma morguns á sjálfan réttardaginn fer svo fjöldi manns, bæði bændur og 

aðkomufólk og sækir hrossin sem bíða í hólfinu á Kolbeinsdal. Þetta er hluti vinnudagsins 

hjá bændum en aðrir fá að fljóta með eða koma þarna að á eigin forsendum. Árið 1991 

mátti til að mynda sjá auglýsingu í DV um skipulagða ferð frá Reykjavík í Hjaltadalinn, 

þar sem hluti ferðarinnar fólst í því að reka stóðið þennan lokaspöl frá hólfinu og að 

réttinni.97 Inga segir um þennan hluta réttardagsins að:  

Í raun og veru er það svo sem ekki mikil smalamennska, hrossin eru bara 
komin hérna niður [í hólfið] og það [fólkið] er að reka þau þarna að hliðinu ... 
það sem heimamenn, [hlutverk þeirra] er í raun og veru að hafa hemil á 
fólkinu. Ef að til dæmis folald dettur úr lestinni þá getur stundum verið erfitt 
að ná því aftur inn [í reksturinn] ef að ríðandi mannfjöldinn fer framhjá því ... 
þannig að það þarf að passa að reksturinn sé á undan fólkinu, að fólkið fari 
ekki með rekstrinum... Síðan þegar búið er að draga að þá er hver og einn bær 
sem ríður með sín hross heim. Og fyrir mig í samanburði að fara upp í 
Kolbeinsdal að sækja hrossin eða ríða heim, finnst mér tvennt ólíkt. Og ég hef 
stundum verið að velta fyrir mér hvort maður ætti kannski að sleppa 
Kolbeinsdalnum... Það er svo ofboðslega margt fólk en þegar maður ríður 
heim þá er maður bara með sínu fólki... Já það er kannski svona það sem að er 
þessi stóri hluti af réttinni. Ef maður ætlar að ríða í dalinn þá í mínum huga 
skipar það ekki jafn stóran sess eins og að ríða heim.98 

Inga er þannig að segja að hún sem bóndi á staðnum upplifir sína skemmtun fjarri 

ferðamönnunum eða þegar riðið er heim, en aðkomufólkið getur öðlast innsýn í þennan 

atburð með því að ríða niður Kolbeinsdalinn. Segja má að ferðamennirnir og 

                                                 
97 Laufskálaréttir, 1991, bls. 28. Sjá einnig mynd á blaðsíðu  7. Ég hef einnig heyrt að það sé til 
eitthvað sem heitir Upprekstrarfélagið í Hjaltadal eða Viðvíkursveit, sem tengist þessu eitthvað en 
hvað það er sem félagið gerir liggur á huldu. Sjá fylgiskjal númer 2. 
98 SFG 11, 3, bls. 6-7. 
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markaðssetning réttarinnar hafi þannig á vissan hátt eyðilagt hluta dagsins fyrir bændum 

sem verða að bregða sér í hlutverk „barnfóstra“ í stað hrossasmala.  

En stigveldið á Kolbeinsdalnum er ekki jafn einfalt og virðist í fyrstu. Það eru sem 

sagt ekki bara gestir og barnfóstrur sem ríða á eftir stóðinu. Arnór sem var um tíma bóndi 

í þessari sveit tók eftir ýmsum atriðum sem heimamenn átta sig kannski ekki eins vel á. 

Arnór stundaði ekki hestamennsku áður en hann flutti í Skagafjörð en datt á kaf í hana 

eftir flutningana. Hann upplifði á vissan hátt að tilheyra bæði innsta hring Laufskálaréttar 

og þeim ysta, það er að vera bæði með alvöru heimamönnum og hinum með glögga 

gestsaugað. Arnór tók eftir því hvernig fólk er í raun valið, það er út frá þeim gildum sem 

skagfirskir hestamenn telja mikilvæg, til þess að fá að fara með í þennan rekstur niður 

dalinn. Uppi á dalnum eru svo sérskipaðir foringjar sem velja enn frekar úr hver fær meiri 

heiður en annar í rekstrinum:  

Já ef þú ert með einhvern svona verulega áhugasaman, og ég mundi segja af því 
þetta er nú í Skagafirði, og skemmtilegan, það er nú svolítið lykilatriði ... hestfær 
skemmtilegur maður er nú alveg rakinn í þetta ... síðan er stóðið sótt en það er nú 
eiginlega bara formsatriði það er orðið svo mikið af fólki að það væri gaman að sjá 
loftmynd af þessu ... og eiginlega vesen þetta eru yfirleitt einhver þrjú til fimm hross 
sem liggja einhversstaðar uppi [fara sem sagt úr flokknum] og einhver sko sér 
útvalinn, af þeim útvöldu, þarna er aftur komin ákveðin goggunarröð ... ég hef tekið 
eftir því að þegar þú kemur inn á Kolbeinsdalinn að þá er sem sagt búið að fara 
þangað rétt áður og skrapa hrossunum saman... Svo eru þarna einhverjir svona 
skæruliðar í hópnum sem fara eitthvað ofar í hlíðina, og þá gerist það að sá sem er 
yfirvaldið þarna, hann pikkar út einhvern sem sækir, fara aðeins á undan, og sækir 
hrossin sem eru til vandræða. Og það er mundi ég segja elítan í elítunni, það eru 
flestir sem taka eftir þessu sko. Einhverjir fimm sem fá að ríða á undan og það er 
svona alvöru. Þeir fá að vera örlítið meira karlar.99  

Jafnvel þó að Arnór hafi verið alvöru bóndi þarna um tíma, þá gilti það ekki að fullu 

þegar komið var upp á Kolbeinsdalinn. Þar hafi hann aðeins fengið að tilheyra á meðan 

aðrir hestamenn stjórnuðu sýningunni. Þannig að sjálft stigveldið skiptist í þrennt eins og 

sagt var frá í kafla 3.3; þeir sem eru alvöru, þeir sem tilheyra og svo hinir sem eru í 

hlutverkaleik. Inga nefnir þó ekkert sem túlka má sem stigveldi á réttardaginn. Skýringin 

á því gæti hugsanlega verið sú að Inga er alin upp í þessum menningarheimi í 

Hjaltadalnum og hefur þar af leiðandi alltaf tilheyrt alvöru hópnum en Arnór fékk aðeins 

tímabundið að máta bændahlutverkið og tilheyra alvörunni. 

Arnór segir líka frá fagurfræði bændanna en þegar stóðið er rekið niður hálsinn frá 

Kolbeinsdal er reynt að reka ekki of hratt á eftir því svo hópurinn komi í þykkri og 

                                                 
99 SFG 11, 5, bls. 6. 



44 

fallegri línu niður hlíðina: „Þarna er þetta sem að Morgunblaðið og þeir taka alltaf 

myndina ár eftir ár,“100 bendir hann á og þessi myndataka virðist skipta töluverðu máli 

fyrir kynningu réttarinnar í dag. Þegar Kristín fór fyrst að hugsa um að fara í Laufskálarétt 

var henni sagt að það væri mikilvægt að vera komin að réttinni áður en stóðið kæmi niður 

hálsinn. Hún sagði jafnframt að áður en hún fór í réttina þá hafi hún ekkert vitað um hana 

nema: „... að þetta væri stóðrétt og þetta væri eitthvað svona mikið mál norður í 

Skagafirði.“101 Hún sagði einnig um þá upplifun:  

Já, svo sem sagt sjáum við hestana koma þarna niður í einni langri röð, og mér 
fannst það ekkert eins tilkomumikið eins og ég heyrði talað um. Og ég geri 
mér alveg grein fyrir því að það tengist því að vera ekki hluti af þessum 
veruleika þarna. Að vera ekki hluti af þessari hestamenningu, þá er þetta ekki 
eins stórkostlegt. Ég er viss um það að utanaðkomandi finnst þetta ekki eins 
frábært að sjá þetta eins og sjálfum Skagfirðingunum.102    

Þannig virðist Kristín gera ráð fyrir því að hestamenning tilheyri fyrst og fremst 

ímynd Skagfirðinga og að þeim hópi finnist sérstaklega gaman að sjá mikinn flokk af 

hrossum saman komin. Þessar ályktanir hennar voru þó hraktar þegar hún hitti fólk búsett 

á Hólum sem sögðu það duga að fara einungis í eitt skipti í lífinu í Laufskálarétt. Þetta 

samrýmdist greinilega ekki hugmyndum Kristínar um ímynd Skagfirðinga:  

Þetta er fólk sem er held ég ekki með hesta. Ég var svolítið að hugsa þetta. 
Hvað hérna, af hverju segja þau, það er nóg að fara einu sinni? Þú veist þá 
finnst þeim þetta ekki vera merkilegur atburður sko. Ég veit ekkert hvernig 
hugsar fólk um Laufskálarétt sem er ekki með hesta eða, þótt það eigi heima í 
Skagafirði, ég veit það ekki sko.103  

Þóra sem stundar ekki hestamennsku en fer árlega með vinkonum sínum í 

Laufskálarétt nefnir líka að þær reyni að vera komnar snemma til þess að sjá stóðið koma 

niður hlíðina, þó hún viti „ekki alveg hvaða fútt er í því.“104 Þóra er samt Skagfirðingur 

og hugmyndir hennar samræmast þannig ekki því sem Kristín ályktaði, að öllum 

Skagfirðingum þætti sennilega gaman að sjá þennan stóra hrossahóp.  

                                                 
100SFG 11, 5, bls. 6. Sjá dæmi um myndir á: Myndir úr Laufskálarétt, 2009, sótt af: 
http://www.feykir.is/archives/14216; Í svari við spurningalista merkt SFG 11, 2, 11 sagði 
skagfirsk kona að henni leiddist hvað væri farið að taka mikið tillit til ferðafólks og ímyndar þegar 
hrossin koma þarna niður hlíðina, en hún sagði að aukahross væru rekin uppá dalinn til þess að 
þau væru fleiri á niðurleið þegar „Moggamyndin“ er tekin. 
101 SFG 11, 2, bls. 1.  
102 SFG 11, 2, bls. 1. 
103 SFG 11, 2, bls. 4.  
104 SFG 11, 1, bls. 1.  
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Matthildur er  ein af þessum vinkonum Þóru sem fer í réttina. Hún segir að í 

Laufskálarétt sé „bara svona stereótýpan af Skagfirðingi,“105 og gerir þannig ráð fyrir, 

eins og Kristín, að í Laufskálarétt megi samt finna hefðbundin dæmi um ímynd 

Skagfirðinga sem hestafólks.  

Bæði Kristín og Matthildur gerðu sér grein fyrir stigveldinu í réttinni en í mismiklum 

mæli þó. Kristín tók eftir muninum á þeim sem tilheyrðu og hinum alvöru sem komu 

ríðandi frá Kolbeinsdalnum eins og Arnór talaði um. Hún nefndi jafnframt að það væri 

sennilega „virðingarstaða,“106 að vera á undan stóðinu niður Kolbeinsdalinn. Henni lék 

hugur á að vita hvernig væri valið í þessa stöðu og spurði þess vegna einn þeirra sem kom 

ríðandi fremst niður dalinn. Sá maður svaraði Kristínu að það þyrfti bæði góða menn og 

hesta til að gegna þessu hlutverki. Kristín ályktaði út frá því að það væru einungis alvöru 

Skagfirðingar sem væru færir í það: 

Mér finnst þetta vera soldið stórt einhvernveginn atriði í þessu, hann er sjálfur 
Skagfirðingur og þetta var bróðir hans og svo kona. Þetta er sem sagt, þetta er 
ekki einhver utanaðkomandi. Þetta eru ekki einhverjir svona nýjir hestamenn í 
Skagafirði, þetta er svona kjarninn og hjartað.107 

Á réttardaginn var Kristín að mestu í hlutverki áhorfandans og ályktandans, en gerði 

sjálfa sig ekki að hluta leikverksins. Svo í raun tilheyrir hún fjórða hópi sem mætti bæta 

við stigveldið, eða hópurinn sem horfir á en er kannski að upplifa sveitarómantík 

æskunnar á vissan hátt frekar en að máta ímynd Skagfirðingsins. 

Að geta tilheyrt alvöru fólkinu eins og Inga virðist fela í sér að hafa ákveðna kunnáttu 

í að þekkja hrossin sem og líkamlega burði. Inga segir frá því hún hafi fyrst byrjað að fara 

inn í almenninginn, eða miðju réttarinnar þar sem alvöru liðið er, þegar hún var 

unglingur. Í fyrstu reyndi hún sig aðeins við folöldin108 en oft þarf fjölda manns við að 

draga þau eins og sést á mynd 3. Seinna þegar hún varð eldri og sterkari fór hún að takast 

á við eldri hrossin. Í Laufskálarétt haustið 2010 tók ég eftir ungum vinnumanni á bæ 

einum í sveitinni og heyrði mikið talað um hversu vel hann hefði staðið sig við dráttinn. 

Inga sagði mér líka frá því að hann hefði verið hjá þeim yfir sumarið og þekkt öll þeirra 

                                                 
105 SFG 11, 4, bls. 1.  
106 SFG 11, 2, bls. 2.  
107 SFG 11, 2, bls. 1. 
108 SFG 11, 3, bls. 1. 
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hross um haustið, „mjög glöggur á skepnur,“ eins og Inga sagði.109 Þessi drengur hefur 

þannig greinilega unnið sig upp frá því að bara tilheyra en verða svo alvöru.110 

En hver er svo munurinn á því að tilheyra og máta hlutverk? Sjálf dansa ég þarna á 

línunni (ég er sem sagt ekki alvöru), því mín rétt er fjárréttin að Silfrastöðum í Skagafirði 

en ekki Laufskálarétt. Ég kann bæði að syngja og sitja hest jafnvel með söngvatn í 

maganum. Það eru þó nokkur ár síðan ég flutti úr Skagafirði svo þessi menningarheimur 

er orðinn dálítið fjarlægur mér, það fjarlægur að ég sé hann að nokkru með auga gestsins 

og sama gildir um Laufskálarétt. Ég kom að réttinni haustið 2010 til þess að hitta gamla 

félaga og ættingja sem ég gerði ráð fyrir að sjá þarna, svo fyrir mig er þetta að mestu 

mannamót, eða leið til þess að staðfesta mín ættar- og menningartengsl. Ég fór ekki 

þangað til þess að sjá hross enda eru hrossin hans afa annarsstaðar. Ég fór heldur ekki 

þangað til að syngja því einhvernveginn var þetta ekki minn vettvangur fyrir slíkt. En ég 

var með gleðivökva í hönd og svo var einnig með afa minn og ömmu sem komu þarna að. 

Og ég var í gúmmítúttum og afi í reiðbuxum þó hann hafi komið í bíl: Það verður 

auðvitað að klæða sig eftir tilefni.   

En ég sem Skagfirðingur hef sem sagt Silfrastaðarétt til að fara í á hverju hausti ef mig 

langar og get upplifað þar ágætis stemmningu við að draga fé. En hvers vegna eru allir 

hinir þarna í Laufskálarétt? Einn viðmælenda minna fyrir ritgerðina var Þóra vinkona 

mín. Hún rifjaði upp þegar við fórum í Laufskálarétt í æsku til þess að sjá hesta. 

Sennilega fórum við í þeirri trú að þetta væri eitthvað stórkostlegt vegna þess hve mikið 

af hestafólki að sunnan heimsótti foreldra Þóru yfir réttarhelgina. Vitaskuld sáum við 

enga hesta fyrir fólksfjöldanum en Þóra hélt áfram að fara með vinkonum sínum eftir að 

hún varð fullorðin. Laufskálarétt er þannig orðin skemmtun fyrir hana og vinina en 

kannski liggur eitthvað meira á bak við þessa löngun til að fara í stóðrétt. Kannski byggist 

sú löngun á því að afi hennar og ættingjar eru löngu hættir búskap og hún hefur ekki 

beinlínis aðra rétt til að fara í.111 Í Laufskálarétt haustið 2010 fékk Þóra í fyrsta skiptið á 

ævinni að fara inn í dilk í þessari rétt og þar af leiðandi inn í næst innsta lagið í 

                                                 
109 SFG 11, 3, bls. 4. 
110 Segja má að vinnumaðurinn hafi gengið í gegnum einskonar vígsluathöfn en Arnold Van Gennep 
hefur skrifað um hvernig við förum af einu stigi yfir á annað í lífinu og til þess að geta það þurfum við 
að standast vissar vígsluathafnir. Sjá til dæmis: Gennep, The Rites of Passage, 1960. 
111 Í viðtalinu lýsti Þóra ákveðinni eftirsjá eftir réttardegi barnæskunnar. Sjá: SFG 11, 1, bls. 11. 
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microcosmos. Henni fannst það „soldið merkilegt, af því að það er svo mikið af fólki, 

maður sér eiginlega ekki, réttina sjálfa.“112  

En hvað dregur allt þetta fólk í stóðréttir í Skagafirði? Kannski langar það að sjá 

hestana og „aksjónið“ eins og mig og Þóru dreymdi um í æsku og Þóra upplifði í þetta 

skiptið með því að fara inn í dilkinn. Hugsanlega er það ástæðan sem liggur að baki því 

að allt þetta fólk sem fer í einskonar hlutverkaleik í réttinni, ákveður að fara þangað. Á 

vissan hátt má líkja aðkomufólkinu fyrir utan réttina við manneskju sem leikur tré í 

leiksýningu og ef það fær tækifæri eins og Þóra til að fara inn á svæði heimafólksins, þá 

hækkar það upp um stig, frá því að vera tré og í að vera aukaleikari í sýningunni.  

Svipaða sögu mætti segja af þeim Kristínu og Matthildi sem ég tók viðtöl við. Báðar 

höfðu aðgang að fjárréttum í barnæsku en fóru ekki í aðrar réttir en Laufskálarétt á 

fullorðinsárum.113 Matthildur talaði ekkert um það í viðtali hvernig hún upplifði réttir í 

æsku en Kristín minntist á að sem barni hafi henni ekki þótt fjárréttir skemmtilegar. Aftur 

á móti átti sú síðarnefnda góðar æskuminningar af því að fara á hestamannamót114 sem 

gæti hafa átt sinn þátt í því að hún fór að fara í Laufskálaréttir.  

Matthildur tók líka eftir stigveldinu í réttinni og mátaði sig meðvitað við hlutverk og 

lék sér með það. Hún er til dæmis manneskjan sem vitnað er til í texta við mynd 10 en 

hún tók þátt í leik í réttinni með vinkonum sínum og fékk stig fyrir að hefja fjöldasöng við 

réttarvegginn. Hún minntist líka á að hún hefði ekki kunnáttu til að vera inni í dilkunum 

eða almenningnum en lýsti þó löngun til að prófa að smala niður Kolbeinsdalinn.115 Þessi 

orð hennar má túlka þannig að hana langi að færast upp um stig eða frá því að máta 

hlutverk í réttinni í að tilheyra. Að sumu leyti má segja að bæði hún og Þóra telji sig 

tilheyra á vissan hátt. Matthildur talar um það sé „nauðsynlegt að hvíla sig soldið vel eftir 

hasarinn í réttinni,“116 jafnvel þó að hún hafi ekki tekið þátt í hrossadrætti heldur verið þar 

á mannamóti og Þóra segir: „Þegar það er vont veður þá eru allir bara að drífa sig að klára 

þetta af. Eða sem sagt, þeir sem eru að draga...“117 Hlutverkin eru þannig skýr í réttinni en 

þó ekki. Þóra gefur sér í fyrstu hlutverkið að tilheyra en leiðréttir sig svo, hún gegni víst 

aðeins hlutverki trésins á þessu sviði.  

                                                 
112 SFG 11, 1, bls. 1. 
113 SFG 11, 2, bls. 1 og SFG 11, 4, bls. 1.  
114 SFG 11, 2, bls. 4-5.  
115 SFG 11, 4, bls. 3 og 5.  
116 SFG 11, 4, bls. 5. 
117 SFG 11, 1, bls. 3.  
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Í raun og veru má ekki hver sem er fá sjálfsmyndina skagfirskur hestamaður lánaða 

þennan dag. Í tengslum við Laufskálarétt eru það fyrst og fremst þeir sem eiga þar afrétt 

og hestamenn þeim tengdir. Sumir þeirra geta þannig fengið að vera alvöru en flestir 

mega aðeins tilheyra. Stærsti hópurinn er svo fólkið sem kemur sem áhorfendur að máta 

hlutverk. Margir af þeirra vilja þó gjarna tilheyra en það er hugsanlega val sem liggur 

ekki í þeirra höndum heldur hinna sem flokkast sem alvöru Skagfirðingar: „Alvöru liðið 

sem að fer ekki framhjá neinum, fólkið með drykkinn í hönd og í fjöldasöng.“118 

3.5 Drykkja 

Margir Skagfirðingar telja það hluta sjálfsmyndar sinnar að þykja sopinn góður. Eins og 

Þóra benti á hér að ofan og sést á ummælum við mynd númer 6, telja margir það fylgja 

réttarstemmningu að vera með pela við söng og gleði.119 Inga sagði einnig þegar hún var 

spurð hver ímynd Skagfirðinga væri, að þeir væru þekktir fyrir að vera; „gleði- drykkju- 

og kvennamenn.“120 Sama viðhorf sá ég þegar ég var að forvitnast á Facebook og fara í 

gegnum svörin við spurningalistunum mínum en margir Skagfirðingar tengdu drykkju við 

hestamennsku eða sömu viðburði og þeir sungu á, til að mynda hestaferðir, réttir, 

þorrablót og ættarmót svo eitthvað sé nefnt.121 Þessir viðburðir eiga það sameiginlegt að 

styrkja ákveðin ættar- eða menningartengsl innan sumra hópa; í því sambandi er vert að 

nefna lagið sem vel flestir Skagfirðingar kunna og er mjög vel til þess fallið að styrkja 

þessa ímynd; nefnilega Skála og syngja Skagfirðingar.122 Á þeim tíma sem ég var að 

forvitnast og taka niður svokallaða „statusa“ á Facebook, var haldið Skagfirðingakvöld í 

Kópavogi sem ég sótti eins og svo margir aðrir. Þar gerði hljómsveitin öðru hvoru hlé á 

venjulegri dagskrá til þess að syngja lagið Skála og syngja með mannfjöldanum svo 

menningartengslin meðal Skagfirðinga í Reykjavík voru rækilega styrkt á þessari 

skemmtun. Statusar fyrir þennan viðburð hljómuðu til mynda svona: „Er einhver hér sem 

ætlar að skella sér á Skagfirðingakvöld annað kvöld?“123 Og hæðnisleg svörin frá 

Skagfirðingum, eða kommentin eins og það er kallað, létu ekki á sér standa: „Mér finnst 

                                                 
118 SFG 11, 4, bls. 1. 
119 SFG 11, 1, bls. 4. 
120 SFG 11,2, 3, bls. 9. 
121 Sjá til að mynda svör merkt: SFG 11, 2, 2; 11, 2, 2; 11, 2, 4; 11, 2, 6; 11, 2, 12; 11, 2, 13; 11, 2, 38. 
122 Á vef skjalasafns Skagfirðinga er þessi vísa sögð vera ort 1934 í Stafnsrétt og „sennilega verið 
oftar sungin í Skagafirði en nokkur önnur vísa.“ Sjá: 
http://skjalasafn.skagafjordur.is/lausavisur/visur.php?VID=5080   
123 Sólrún Harpa Heiðarsdóttir, Facebook status, bls. 5. 
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nú ekki líklegt að Skagfirðingar fari að flykkjast á fyllerí, hvað þá á laugardegi! :P“124 

Þannig virðast menningartengslin vera styrkt með kaldhæðnum húmor og vísun í 

sjálfsmynd ákveðins hóps.  

Sömu vísun í drykkju Skagfirðinga sá ég á Facebook- síðu frænku minnar 

(skagfirskrar) sem er búsett í Noregi. Hún var á leið í útilegu snemma vors og var minnt á 

að taka með sér sterkt áfengi til varnar kulda. Hennar viðbrögð voru: „... ad sjalfsøgdu tek 

eg med mer sma brjostbirtu... er nu einu sinni Skagfirdingur ;o)“125 Þetta þýðir að hjá 

henni og mörgum öðrum er sett samasem merki á milli þess að alast upp á ákveðnu svæði 

og vera ölkær. Í ágúst 2011 rakst ég á „status“ sem gæti gefið til kynna að þessir tveir 

hlutir væru algjörlega óaðskiljanlegir og orðin ölkær og Skagfirðingur hefðu nánast sömu 

merkingu. Það var í tengslum við hljómsveit sem spilaði á Sauðárkróki og setti svo inn 

statusinn: „Skagfirðingar stóðu svo sannarlega undir nafni í gær. Mikið var gaman!“126 

Hvaða nafn þetta er sem Skagfirðingar standa fyrir kemur ekki fram, en auðvelt að gera 

ráð fyrir að það tengist eitthvað drykkju og gleði.  

Hvaða mynd tekur svo skagfirsk drykkja á sig í Laufskálarétt?127 Ef við segjum eins 

og er, að Laufskálarétt er mannamót og drykkjusamkoma fyrir marga, hvernig skiptist 

þetta þá á milli hópa? Í þessu tilfelli er hægt að álykta sem svo að þeir sem tilheyra eða 

taka sér hlutverk, séu að mörgu leyti að líkja eftir ímynd sem þeir hafa af hinum sem eru 

alvöru. Inga sem ég hef sett í hópinn alvöru og Arnór sem hefur í raun flakkað aðeins á 

milli alvöru hópsins og þeirra sem tilheyra, segjast þó hvorugt drekka að ráði í réttinni. 

Þeirra fólki fylgi vissulega brennivínspeli sem hægt er að dreypa á en mikil drykkja eigi 

ekki við því eins og Inga segir: „maður er ekki akkúrat á réttinni í þessum sko pælingi, 

þetta er svona ákveðin gleðistund en ekki svona kæruleysisfíling.“128 Inga minnist líka á 

að henni finnist drykkjan hafa minnkað töluvert hjá aðkomufólki í réttinni undanfarin ár, 

ef til vill vegna þess að hún hafi skapað ákveðin vandamál fyrir heimafólkið: 

                                                 
124 Berglind Inga Guðmundsdóttir, Facebook komment, bls. 5. 
125 Stefanía Guðrún Bjarnadóttir, Facebook status, bls. 4-5.  
126 Brother Grass, Facebook status, bls. 16. 
127 Til gamans má geta þess að skagfirsk stúlka óskaði þess þann 15. mars síðastliðinn, á 
margnefndri Facebook, að fara í Laufskálaréttir og hvorki meira né minna en 33 manneskjum 
líkaði við það. Sjá: Þórey Elsa Valborgardóttir, Facebook status, bls. 9.  
128 SFG 11,3, bls. 2-3; SFG 11,5, bls. 7.  
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Þetta er allt orðið miklu rólegra núna. Þetta var svo mikil aksjón að þarna 
kannski nægði að voru tvær fyllibyttur að stökkva á bak einhverjum hrossum 
og þá hlupu hrossin hring eftir hring í réttinni og það varð allt vitlaust.129 

Arnór talar líka um að ef aðkomufólk sýni áhuga á að kaupa af honum hross þá velti 

það dálítið á hversu drukkinn einstaklingurinn er hvort honum sé alvara með að kaupa 

hrossið eða ekki.130  

Í augum þeirra sem tilheyra eða eru áhorfendur og koma í Laufskálarétt til að 

skemmta sér lítur málið aftur á móti öðruvísi út en hjá Ingu og Arnóri. Jafnvel þó að Þóra 

og Kristín eigi báðar slæmar minningar tengdar drykkjuskap karlmanna í æskuréttum 

sínum og tali um „fyllibyttur“131 eða „...full[a]...karla[ ] sem voru bara alltaf út úr 

drukknir og ömurlegir“132 á þeim viðburðum, þá líta málin greinilega öðruvísi út á 

fullorðinsárum því Þóra fer í Laufskálarétt í dag til þess að drekka133 og skemmta sér og 

Kristín segir að hún hafi heyrt að: 

Einhverjum ferðafrömuðum þyki verra að það sé svona mikið fyllerí í 
Laufskálarétt út af því að það sé ekki hægt að auglýsa þetta sem 
ferðamannaviðburð, og það sé ekki hægt að auglýsa þetta sem svona 
fjölskylduviðburð heldur. En fylleríið er bara partur af þessu, þessari löngu 
löngu hefð. Það er ekkert hægt að taka það út úr. Og breyta þessu fyrir 
einhvern bisness sko.134  

Þessar tvær konur virðast þannig álíta að drykkja sé stór þáttur í ímynd Skagfirðinga 

og að áfengi tilheyri á vissan hátt réttardeginum að Laufskálum. Einn viðmælenda minna, 

Hafsteinn, sem hefur einu sinni komið í Laufskálarétt man ekki mikið eftir þeim viðburði, 

vegna þess að hann fékk ótæpilega af landasnöfsum áður en haldið var í réttina. Í hans 

augum virðist þetta þannig vera drykkjuskemmtun og „venjan að menn, þennan dag, 

þegar stendur til að fara í Laufskálaréttina, að þá séu menn að gíra sig upp allan 

daginn.“135 Orð Hafsteins virðast þannig lýsa í hnotskurn hvað Laufskálarétt virðist vera í 

augum þeirra sem vilja tilheyra: „Fullt af fólki og brennivín og hestar og bara ágætis 

stemmning sko.“136 Það lítur þá þannig út fyrir að aðkomufólk í réttinni sé að líkja eftir 

þeirri ímynd heimamanna sem var veruleiki áður fyrr en ekki endilega í dag. 

                                                 
129 SFG 11,3, bls. 2 og 8.   
130 SFG 11,5, bls. 9. 
131 SFG 11,1, bls. 1. 
132 SFG 11,2, bls. 1. 
133 SFG 11,1, bls. 1. 
134 SFG 11,2, bls. 2.  
135 SFG 11, 6, bls. 2. 
136 SFG 11, 6, bls. 1.  
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Jafnvel þó að Skagfirðingar hafi að fornu og nýju tengt drykkju og skemmtun við 

sjálfsmynd sína á það ekki endilega við í þessum atburði sem er til umfjöllunar hér. 

Drykkjan virðist hafa færst frá þeim sem eru alvöru sem eru mest megnis að vinna þennan 

dag og til þeirra sem vilja tilheyra, úr miðju microcosmos og út í mið- og ysta lagið þar 

sem hinir hóparnir eiga svæði.  

Eins og ég mun sýna fram á í undirkaflanum hér á eftir sem fjallar um söng er 

drykkjan ekki það eina sem Skagfirðingar telja hluta af sjálfsmynd sinni og aðkomufólkið 

líkir eftir þegar það sækir Laufskálarétt heim þennan dag í september.  

3.6 Söngur 

Kórahefð er rík í Skagafirði og mér hefur alltaf þótt eðlilegur hlutur að taka þátt í 

kórastarfi á þeim stöðum sem ég hef búið á. Söngur hefur þannig alltaf verið stór hluti af 

sjálfsmynd minni sem Skagfirðingur. Fyrir mörgum árum var ég í kór Íslendinga í 

Kaupmannahöfn og kórstjórinn spurði mig hvar ég hefði fengið þessa rödd. Svo eðlilegt 

þótti mér að geta sungið að ég gat ekki svarað neinu öðru en að ég væri Skagfirðingur. Ég 

gerði ráð fyrir að hinir í kórnum vissu um samasemmerkið á milli þess að vera frá þessu 

ákveðnu svæði og þess að geta sungið. Þarna var ég ekki farin að sjá menningarheim 

minn utan frá svo þetta svar kom beina leið frá hjartanu.  

Frænda mínum (skagfirskum) datt í hug að kanna á Facebook hvort aðrir vissu ekki 

örugglega af því að Skagfirðingar syngju manna best. Hann setti inn statusinn: 

Hef sungið í kórum í um aldarfjórðung og haft gaman af. Hef einnig heyrt í 
gegnum tíðina, annað slagið, að okkur Skagfirðingum þyki minna til annarra 
söngs en okkar, koma. Ætli svo sé?“137 

Svörin létu ekki á sér standa og voru til þess fallin að styrkja áðurnefnda ímynd út á 

við. Til að mynda svaraði aðflutt kona: „Síðan ég flutti í Skagafjörð hef ég aldrei heyrt 

annað en að bara Skagfirðingar væru með hinn eina sanna tón.“138 Frændi minn svaraði 

um hæl og hafði greinilega fengið næga styrkingu fyrir sjálfsmynd sína og hugmyndir: 

„Já, Sigrún. Aðfluttir eru marktækari líklega.“139 Slíkur húmor er að mínu mati leið sem 

Skagfirðingar nota til þess að styrkja sín menningartengsl. Við (Skagfirðingar) segjum 

eitthvað í kaldhæðinni glettni sem tengist sjálfsmynd okkar, annar Skagfirðingur tekur 

                                                 
137 Kolbeinn Konráðsson, Facebook status, bls. 6. 
138 Sigrún Ben, Facebook komment, bls. 8. 
139 Kolbeinn Konráðsson, Facebook komment, bls. 8.  
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undir og samþykkir það sem við segjum og báðir aðilar hlæja, af því að þetta er ákveðið 

tungumál sem báðir skilja vegna þess að þeir deila sama uppruna og svæðisvitund.  

Það krefst bæði ákveðinnar kunnáttu og úthalds til að geta sungið vel og rétt eins og 

að draga hross í stóðrétt er fagur söngur ekki endilega á færi allra. Þeir sem búa yfir þeirri 

kunnáttu að þekkja og geta dregið hross eða sungið, þeir sem eru alvöru, flokka þannig 

hina frá út frá kunnáttuleysi þeirra sem fara í hlutverk. Haustið 2010 fór hópur 

þjóðfræðinema í skipulagða ferð í Laufskálarétt. Á laugardeginum var farið í réttina og 

um kvöldið hafði verið leigð rúta til þess að ferja fólkið á réttarball á Sauðárkrók. Fyrir 

ferðina höfðu nemarnir rætt töluvert um það að Skagfirðingar syngju mikið og hugsanlega 

var það þess vegna sem þjóðfræðinemarnir brugðu sér í hlutverk á leið á ballið og sungu 

alla leiðina þangað í rútunni. Seinna um veturinn barst þetta mál í tal í tíma í söfnun 

þjóðfræða og sumir nemanna sögðu stolt frá því að þau hefðu sungið mikið þetta kvöld í 

rútunni. Kennarinn í þessum tíma er Skagfirðingur og svar hans við þessu var: „En ef þið 

væruð Skagfirðingar þá hefðuð þið sungið alla leiðina heim líka.“140 Að vera alvöru felst 

þannig í því að hafa bæði úthald og kunnáttu til þess að geta skemmt sér og sungið bæði 

fyrir og eftir viðburðinn. 

Svo sterk er sjálfsmyndin að Skagfirðingar syngi vel að hún er jafnvel notuð til þess að afla 

peninga fyrir skemmtanir. Stjórnandi Karlakórsins Heimis sagði mér frá því að þegar hún sótti 

um styrk til að halda tónleika á Akureyri og víðar, þá nefndi hún í umsókninni að: „ ... ímynd 

Skagafjarðar sé söngur og það beri að halda henni á lofti. Sem víðast. Bæði innan héraðs og 

utan.“141 Vitanlega fengu þau styrkinn frá Kaupfélagi Skagfirðinga.142  

En hvernig horfa söngmálin við í Laufskálarétt? Þjóðfræðinemarnir fyrrnefndu tóku sér 

„skagfirsk“ hlutverk í rútunni á leið á ballið. Þeir tilheyrðu líka ysta hring microcosmos í réttinni 

en hvað gera hinir í innsta hringnum? Ein spurningin á listanum sem ég sendi út var hvort og 

hvað fólk syngi í Laufskálarétt. Eitt af fyrstu svörunum sem barst við þessu var frá skagfirskum 

hestamanni en hann skrifaði: „Þetta er asnaleg spurning.“143 Hann álítur þannig sönginn vera 

sjálfsagðan hlut á þessum stað og þess vegna er spurningin afkáraleg í hans huga. Ég spurði líka 

alla viðmælendur mína hvort eða hver syngi í Laufskálarétt og bæði Þóra og Matthildur, sem 

eru í hlutverka flokknum, telja að bændurnir í Hóla- og Viðvíkurhreppi syngi alltaf við sína 

                                                 
140 Eiríkur Valdimarsson. 
141 SFG 11, 7, bls. 1.  
142 SFG 11, 7, bls. 1. 
143 Brynjólfur Jónsson, svar við spurningalista nr. 11, 2, 2, bls. 1.  
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rétt.144 „Þessi upprunalegi hópur,“ bætti Matthildur við.145 Arnór sem kemur í réttina til að 

vinna og hefur flakkað á milli tilheyra hópnum og alvöru, var spurður hvort hann tæki eftir 

söngnum í réttinni. Hann svaraði neitandi því hann hefur yfirleitt verið upptekinn við að draga 

hross: „Nei það er það sem hefur alveg farið fram hjá mér, alveg meinalaust verandi í 

Skagafirði og Skagfirðingar kunna vel að skemmta sér og allt þetta.“146 Inga tekur í sama streng 

og segist aldrei hafa sungið í réttinni en finnist þó gaman að sjá fólkið sem stendur við 

réttarvegginn og syngur.147 Þegar hún er spurð hverjir það séu sem syngja þá segir hún: 

Þetta er bæði heimafólk og ekki heimafólk, en ég held svona þegar ég hugsa 
um það, ég held það séu nú ekki mjög margir bændur sem að standa og syngja. 
Af því að þeir eru bara í öðru. Þeir kannski syngja þegar komið er heim um 
kvöldið og allt orðið slakt en ekki svona í réttinni. Þá bara er notið þess að vera 
að draga.148  

Sjálf syngur Inga og fjölskylda hennar á leiðinni heim úr réttinni og svo þegar heim er 

komið en á meðan á réttunum stendur eru þau upptekin við að draga hross. Segja má að 

Þóra og Matthildur hafi þannig ekki alveg rétta mynd af því hverjir syngja í réttinni, það 

eru ekki þeir sem eru alvöru  á staðnum, heldur fremur fólkið sem tilheyrir og er í 

hlutverki og hefur tíma til þess að syngja á sjálfan réttardaginn. 

Eins og sjá má til dæmis á mynd 8 leikur Matthildur sér með sitt hlutverk. Hún veit að 

hún tilheyrir ekki en hún veit líka að það er tiltölulega auðvelt að spegla ímynd 

„Skagfirðinga“ við þetta tilefni og þess vegna tók hún sér stöðu hjá 

harmonikkuleikaranum og hóf söng: „Það hrúgaðist fólk utan á þau strax,“149 sagði Þóra. 

Matthildur gerði sér jafnframt grein fyrir að hún hefði ekki kunnáttu til að tilheyra því 

sem hún kallaði efra stigi söngstéttarinnar í Laufskálarétt en í söngnum líkt og 

hestamennskunni er greinilega ákveðið stigveldi. Hún sagðist hafa sungið Undir bláhimni 

og: „ ... þessi lög sem maður tengir beint við Skagafjörð. Ég held reyndar að Undir 

bláhimni sé svona túristalag, án þess að ég kunni að fara með það.“150 Þannig finnst henni 

að með því að kunna þetta ákveðna lag geti hún tilheyrt um stund, en lengra nái hennar 

kunnátta ekki.  

                                                 
144 SFG 11, 1, bls. 7; SFG 11, 4, bls. 4. 
145 SFG 11, 4, bls. 4. 
146 SFG 11, 5, bls. 3. 
147 SFG 11, 3, bls. 2.  
148 SFG 11, 3, bls. 3.  
149 SFG 11, 1, bls. 7. 
150 SFG 11, 4, bls. 2.  
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Arnór þekkir líka vel þessa ímynd um söngkunnáttu Skagfirðinga en hann sagði að við 

flutningana í Skagafjörð: „ ... upplifði ég mig eins og algjöran kryppling á þessu sviði.“151 

Kunnátta hans náði sem sagt ekki nema til að vera í ysta lagi í söngnum. Kristín sem var 

að mestu leyti í hlutverki rannsakandans í réttinni tók enn fremur eftir stöðu fólksins sem 

söng: „Þeir voru bara algjörlega ofan í hver öðrum þarna. Þeir mynda hring, halda hver 

utan um annan og næstum því reka nefin saman.“152 Þóra lýsti líka stöðu söngfuglanna og 

enn fremur þeim sem eru í hlutverki í Laufskálarétt og tók fram að bæði staða þeirra, 

lagaval og söngháttur segði greinilega til um í hvaða hópi þeir eru á staðnum: 

Eins og þessar konur sem við sáum í fréttunum, þær voru að syngja fyrir 
myndavélina og þær voru að syngja allt öðru vísi lög ... bara svona almenn 
sönglög sem allir þekkja, Fyrr var oft í koti kátt eða eitthvað. Meðan að 
bændurnir eða heimafólkið og já þeir sem eru vanir að fara í réttir, þeir syngja 
meira svona ættjarðar-, maður kann þau ekki endilega þessi lög, þetta eru 
svona gömul-, eins og þeir syngja sko kannski frekar [Rósina]. Ég held að það 
sé svona kannski pínu stigsmunur á því ... svo radda þeir og rembast og allt 
þetta. Svo þannig að það er metingur pínu í gangi ... hver kemst hæst eða 
syngur hæst eða fallegast eða eitthvað svona á meðan hinir eru bara að syngja 
til að syngja. Ég held að það sé svolítið annað í gangi. Það er einmitt bara 
undantekningarlaust ef það er sungið í Skagafirði að sé ekki einhver sem 
raddar allt. Og fer upp í staðinn fyrir niður í endann ... ég er stundum bara 
hissa að það springi ekki hausinn á einhverjum ... ég tengi það meira við, alveg 
úr sveitinni, þetta er eitthvað svo gamalt. Ég veit ekki hvað það er, hvort það er 
einhver metingur í gangi en það þarf alltaf einhver að fara upp í endann og 
hálföskra bara. Hæst. Til að enda þetta sem flottast eða standa uppi sem 
sigurvegari eða eitthvað. Þetta er mjög fyndið. Ég held að þetta sé eitthvað 
svona síðan í gamla daga. Fólk gerir þetta ekkert lengur, eða þú veist, 
örugglega ekki annarsstaðar en í Skagafirði.153   

Þetta gefur í skyn að innsta lag sönghópsins eru alvöru Skagfirðingar úr öðrum 

hreppum en þeir sem eru þarna til að sækja hrossin sín. Þeir snúa inn á við, á móti hver 

öðrum og hafa ákveðna lagaþekkingu og raddbeitingu. Hvort sem tilgangurinn með 

þessum þrönga sönghring er keppni, eins og Þóra telur eða að söngurinn gegni hlutverki 

tungumáls sem tilheyrir þessu menningarsvæði, þá er í það minnsta dagljóst að fólkið 

segir til um uppruna sinn með söngháttum og lagavali. Ysta lag sönghópsins eða þeir sem 

máta sig við þessa ímynd sveitamannsins, snúa sér út á við, til dæmis að myndavél, eins 

og til að sýna að þarna séu þau að taka þátt og eigi sitt hlutverk í sýningunni. Söngur 

þeirra sker sig líka frá: Lagavalið, kunnáttan og tungumálið er annað.  

                                                 
151 SFG 11, 5, bls. 4.  
152 SFG 11, 2, bls. 3.  
153 SFG 11, 1, bls. 8. 
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Það er eftirtektarvert að réttarsöngur kjarna sönghópsins í Hjaltadalnum er frekar til 

þess fallinn að styrkja menningartengsl en að skemmta öðrum sem vilja horfa á. Það fólk 

sem þekkir hefðina, eins og ég mun koma inn á hér seinna í þessum kafla, getur 

hugsanlega tekið sér stöðu fyrir utan þetta innsta lag söngmanna og tekið þar undir. 

Kunningsskapur eða ættartengsl skipta ekki endilega máli fyrir það hver fær að vera með 

og hver ekki: Það er miklu frekar hópaskipt og það sem skiptir þá máli er hver kann 

hefðina eða þekkir hana, hver er alvöru eða tilheyrir. Þannig skapast í raun nanócosmos 

innan microcosmos, smærra samfélag innan hins smækkaða menningarheims. 

Í töflunni sem ég gerði út frá spurningalistunum (taflan er merkt fylgiskjal númer 4) 

flokkaði ég svörin út frá því hvort fólk kynni hefðina eða þekkti hana. Að kunna hefðina 

felst þá í því að syngja ákveðin lög sem svarendur tiltóku en að þekkja hefðina er að vita 

deili á þessum lögum en hafa ekki kunnáttu til að syngja þau.154 Af Skagfirðingunum sem 

svöruðu (þrjátíu og fimm af þrjátíu og níu Skagfirðingum sem svöruðu hafa farið í 

Laufskálarétt) voru tuttugu og tveir sem kunna þessi hefðbundnu lög. Fimmtán 

Skagfirðingar sögðust þekkja hefðina, og aðeins tveir standa af. Af því fólki sem á 

ættartengsl í Skagafjörð og er þar af leiðandi alið upp við ákveðin menningartengsl 

þangað, eru þrír af átta sem syngja þessi hefðbundnu lög. Enginn þeirra fór þó í flokkinn, 

þekkir hefðina. Þegar litið er á þá þrjátíu sem svöruðu spurningunum og hafa engin tengsl 

í Skagafjörð, voru aðeins átta sem syngja hefðbundið-  eða þekkja hefðina. Hinir tuttugu 

og tveir sem sögðust syngja tilgreindu einhver önnur lög en þau sem ég flokka í þessi 

hefðbundnu, svo sem popp- og dægurlög. Þannig má segja að hefðbundinn söngur í 

Skagafirði virðist eiga þátt í því að auka og styrkja svæðisvitund.  

Söngur er líka stór hluti hversdagslífsins í Skagafirði. Þegar Arnór flutti frá Skagafirði 

gerði hann sömu uppgötvun og ég sjálf eins og sagt var frá í kafla 2.5 og sagði: „... ég er 

mikið sönglandi og yfirleitt á morgnana og hvernig sem er svo tek ég eftir að fólk fer að 

benda á það.“155 Fólk annarsstaðar en í Skagafirði tekur þannig eftir því sem óvenjulegu 

að einhver syngi í tíma og ótíma en það þykir eðlilegra innan þessa fjarðar. Arnór nefnir 

annað atriði sem tengist þessu tungumáli sem söngurinn og kunnáttan honum tengd er: 

                                                 
154 Þau sem svöruðu spurningalistunum nefndu til að mynda þessi lög sem hefðbundin sönglög í 
Skagafirði: Fram í heiðanna ró; Skála og syngja Skagfirðingar; Undir bláhimni; Kvöldið er 
fagurt; Undir dalanna sól; Rósin. Margir töluðu einnig um „hefðbundin skagfirsk lög,“ eða 
ættjarðarlög. Sjá til dæmis: SFG 11, 2, 1; 2; 5; 11; 14; 22; 23; 25; 27; 31; 32 og 33. 
155 SFG 11, 5, bls. 11. 
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Það sem ég er að sjá líka núna þegar ég er búinn að vera það lengi fyrir sunnan 
og fjarlægjast [Skagafjörð], þá sé ég það. Að ef að þú kemur og skellir fram 
einhverri vísu og ert að tala við einhvern, í mörgum tilfellum sem veit 
nákvæmlega hvað þú ert að fara, ef hún er góð þá man hann hana, eða hann 
spyr þig hvort þú hafir samið hana eða svarar þér [í bundnu máli]. Þetta, þetta 
finnst mér bjútí. Þetta hefur Skagafjörðurinn.156 

Að geta skellt fram orðum í bundnu máli og þykja það merkilegt, eða hafa kunnáttuna 

til að svara á sama hátt, tengir Arnór þannig beint við Skagafjörð. Þetta má segja að sé 

ákveðið tungumál sem ekki er á allra færi, en gæti flokkað þátttakendur í hópa eftir 

hæfileikum og kunnáttu eins og ég gerði við sönginn hér að ofan. 

Þegar tekið er saman í stuttu máli það sem fjallað hefur verið um í þessum kafla má í 

fyrsta lagi benda á að kunnátta og hæfileikar í hestamennsku og söng eru 

grundvallarþættir í því hvaða hópum fólkið í Laufskálarétt tilheyrir þennan dag. Ég hef 

einnig sagt frá því hvernig umfjöllun um Laufskálarétt í dagblöðum hefur breyst mikið á 

síðustu áratugum, frá því að vera frásagnir og myndir af „sveitarómantík“ og í að verða 

markaðssetning á sveitarómantík fyrir áhorfendur. Laufskálarétt hefur jafnframt breyst frá 

því að vera einungis vinnudagur bænda og mannamót hestamanna í að vera viðburður 

allra þeirra sem vilja treysta sín menningar- eða ættartengsl í Skagafjörð eða hreinlega 

ræturnar í íslenska bændasamfélagið.  

Fortíðin og sagan skipta miklu máli fyrir sjálfsmynd hópa og skagfirskur söngur er tákn um 

ákveðið tungumál í hugum þess fólks sem „kann“ sönghefð svæðisins. Í næsta kafla þar sem ég 

birti niðurstöður ritgerðarinnar mun ég að skýra betur hvað ég á við með því að kalla sönginn 

tungumál og jafnframt að tengja efni ritgerðarinnar við kenningar fræðimanna. 

                                                 
156 SFG 11, 5, bls. 11. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum lokakafla ritgerðarinnar set ég fram niðurstöður rannsóknar minnar á ímynd 

Skagfirðinga í tengslum við Laufskálarétt í ljósi kenninga nokkurra fræðimanna.  

Eins og ég hef sýnt virðist Laufskálarétt vera hjá mörgum orðin einskonar táknmynd 

fyrir íslenskt bændasamfélag og þessi viðburður er auglýstur sem ákveðin upplifun fyrir 

utanaðkomandi í dagblöðum. Ferðamennska og tekjur henni tengdar eiga sennilega stóran 

þátt í þessari þróun, en hún hefur leitt til þess að á réttardaginn hafa bændur á vissan hátt 

fengið það hlutverk að vera sýningardæmi um veruleika sem er í mörgum tilfellum fjarri 

hversdagslífi gestanna í réttinni. Laufskálarétt og bændurnir eru þannig orðin einskonar 

lifandi safn, opið fyrir öll þau sem vilja upplifa „sveitarómantík,“157 en eins og 

mannfræðingurinn Christopher Tilley segir:  

Tourism is fundamentally dependent on the production and reproduction of 
difference, new things to discover and experience, and the exoticism of 
experiencing other supposedly more authentic and less corrupted cultures...158   

Eins og fram kemur í kafla 3.1 á mynd númer 2, birtist umfjöllun um Laufskálarétt í 

Fréttablaðinu árið 2008 á sömu síðu og ýmsar auglýsingar fyrir utanlandsferðir.159 

Stóðréttin hefur þannig fengið nýtt hlutverk sem teygir sig út fyrir eiginlegan tilgang 

hennar sem árlegur vinnudagur bænda, og er orðin að menningarupplifun fyrir ferðamenn. 

Í köflum 3.1 og 3.2 kemur fram að lesendum dagblaða er árlega sýnt með myndum og 

umfjöllun hvað er í boði í Laufskálarétt og um leið hvernig beri að haga sér þar. Ég sagði 

einnig frá því í kafla 3.2 að fólk sem hefði einhverskonar tengsl í Skagafjörð eða á 

landsbyggðina væri líklegra til að fara í réttina og ferðin þangað væri á vissan hátt leið til 

að leggja rækt við þá sjálfsmynd sem á rætur í bændasamfélaginu. Tilley segir líka að: 

„Heritage landscapes become memorious of a nation´s past and the need to root and 

maintain that identity in the land as a counterpoint to the flux of modernity.“160 Hann 

nefnir jafnframt að:  

When we think about social or cultural identity we inevitably tend to place it, 
put it in a setting, imagine it in a place. Ideas and feelings about identity are 
located in the specificities of places and landscapes in what they actually look 

                                                 
157 Sjá: heiða@frettabladið.is, Sveitarómantík, bls. 27. 
158 Tilley, Introduction, bls. 17. 
159 Sjá: heiða@frettabladið.is, Sveitarómantík, bls. 27. 
160 Tilley, Introduction, bls. 19. 
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like or perhaps more typically how they ought to appear (representations in 
guidebooks, postcards, tourist brochures and so on) and how they feel, in the 
fullness and emotional richness of the synaesthetic relations of these places 
with our bodies which encounter them.161 

Þetta á svo vel við Laufskálarétt vegna þess að umfjöllun hefur gefið skýrt til kynna 

að Laufskálarétt sem opinn viðburður sé góður vettvangur til að vökva ræturnar fyrir 

sveita-, og sjálfsmyndarþyrsta nútíma Íslendinga. 

John Urry talar líka um að fólk geti upplifað einskonar fantasíu í tengslum við ímynd 

og staði. Ef ímynd Laufskálaréttar og bændanna þar er skoðuð út frá orðum Urry þá má 

segja að hún verði að menningarlegri táknmynd fyrir þá sem eru þar í öðrum 

erindagjörðum en bændurnir, einskonar hluti af leikmynd í tilbúinni endurminningu 

aðkomufólks.162 Segja má að Laufskálarétt sé senan, en leikararnir í réttinni í dag eru 

margskonar og með mismunandi hlutverk. Í umræðu Bauman um sviðslist segir hann:  

We view the act of performance as situated behavior, situated within and 
rendered meaningful with reference to relevant contexts. Such contexts may be 
identified at a variety of levels-in terms of settings, for example, the culturally 
defined places where performance occurs... Most important as an organizing 
principle in the ethnography of performance is the event (or scene) within 
which performance occurs.163   

Þrátt fyrir að það séu ekki „áhorfendur“ í Laufskálarétt í venjulegum skilningi þess orðs þá 

fer þar fram listrænn flutningur á söng eða sviðslist. Þeir sem eru heimavanir í Skagafirði eða 

Laufskálarétt kunna sönghefðina eins og ég hef sýnt í kafla 3.6. Bauman talaði einnig um 

munnlega list í samfélögum og líkti því við tungumál en ekki þó í þeim skilningi sem við 

leggum yfirleitt í það orð heldur að listrænn flutningur sé einskonar tungumál.164 Á þann hátt 

má segja að söngur í Laufskálarétt verði einskonar tungumál þeirra sem kunna eða þekkja 

sönghefðina þar og að hún sé einnig háð samfélagslegum reglum, formgerð og 

þátttakendum.165 Aðkomufólkið sem syngur notar ekki sömu aðferðir við að flytja söng á 

þessum stað sem sýnir vel að það tilheyrir ekki hefðinni. Þeir sem aftur á móti tilheyra, það er 

aðrir Skagfirðingar en bændurnir sjálfir sem hafa ekki tíma til að syngja þarna og koma til 

réttarinnar og syngja, stilla sér upp á vissan hátt, á ákveðnum stöðum og hafa ákveðið lagaval 

og söngkunnáttu. Hér sjáum við eins og Bauman sýnir:  

                                                 
161 Tilley, Introduction, bls. 14.  
162 Urry, How Societies Remember the Past, bls. 50-51. 
163 Bauman, Verbal Art as Performance, bls. 27. 
164 Bauman, Verbal Art as Performance, bls. 3.  
165 Sjá til að mynda Bauman, Verbal Art as Performance, bls. 8, 28 og 29.  
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Appeal to tradition. To assume responsibility for the way in which one carries 
out a communicative act implies a standard of judgment against which one´s 
performance is to be evaluated. There are esthetic standards brought to bear 
here, having to do with the intrinsic qualities of the act of expression itself, but 
there may also be an appeal to tradition, the acceptance of past practise as a 
standard of reference. In tradition-oriented societies, an appeal to tradition may 
thus become a key to performance, a way of signaling the assumption of 
responsibility for the proper doing of a communicative act.166  

Bauman talar enn fremur um að slíkur flutningur beri með sér skilaboð innan ákveðins 

ramma og flutningurinn verði í raun samskipti innan samskipta eða „metacommuni-

cation.“167 Jafnframt segir hann að:  

All framing, then, including performance, is accomplished through the 
employment of culturally conventionalized metacommunication. In empirical 
terms, this means that each speech community will make use of a structured 
set of distinctive communicative means from among its resources in culturally 
conventionalized and culture-specific ways to key the performance frame, 
such that all communication that takes place within that community.168 

Söngur þátttakenda er þannig „metacommunication“ og þar er ekki einungis átt við 

orðin sem eru sungin, heldur stöðu söngfólksins við réttina, sönginn og lagavalið. Þetta er 

menningarlegt tungumál sem þeir skilja er þekkja sönghefð staðarins.  

Ef orðum Tilley er bætt við kenningar Bauman þá endurspegla söngurinn, samskipti 

fólksins og Laufskálarétt rými fyrir: „... personal og social identity.“169 Tilley segir 

jafnframt: „Collective identities are always bound up with notions and collective 

traditions and shared material forms.“170 Það má því segja að nálægðin við náttúru og 

Laufskálarétt sem microcosmos af samfélagi Skagafjarðar veiti gestum réttarinnar einnig: 

„ ... a sense of national identity or romantic notions of a true human identity or originary 

human identity.“171  

Flest aðkomufólk í Laufskálarétt í dag tengir ekki sjálfsmynd sína í daglegu lífi við 

hesta og söng en sumir viðmælenda minna hafa eða höfðu samt einhverskonar tengsl við 

landsbyggðina, hvort sem þeir ólust upp úti á landi eða eiga ættartengsl í Skagafjörð. Það 

má því segja að veran í Laufskálarétt tengist sjálfsmynd allra þessara einstaklinga en 

jafnframt á mismunandi hátt. Í tengslum við sjálfsmynd segir Tilley:  

                                                 
166 Bauman, Verbal Art as Performance, bls. 21. 
167 Bauman, Verbal Art as Performance, bls. 15. 
168 Bauman, Verbal Art as Performance, bls. 16. 
169 Tilley, Introduction, bls. 18.  
170 Tilley, Introduction, bls. 12. 
171 Tilley, Introduction, bls. 19. 
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Identity is transient, a reflection on where you are now, a fleeting moment in a 
biography of the self or the group, only partially connected to where you might 
have come from, and where you might be going.172  

Ein viðmælenda minna, Matthildur sem er alin upp  á Þórshöfn en búsett í Reykjavík, 

nefndi samviskubit yfir að vera ekki nógu dugleg við að fara út á land sem hluta af ástæðu þess 

að hún færi í Laufskálarétt.173 Hún útskýrði ekki nánar í hverju þetta samviskubit fælist en 

hugsanlega er hún með ferðinni í réttina að vitja sjálfsmyndar sem hún taldi tilheyra sér í 

fortíðinni og sem hún þyrfti að endurheimta. Um slíka tilhneigingu segir Tilley: 

... the nation is an „imagined community,“ traditions are „invented,“ modernity 
is a scene where people become „migrants of identity“ in which home 
becomes movement. The routes, rather than the roots, of identity become a key 
framework for analysis. Through systemic global processes, diasporas and 
migrations of people have been transformed. Ultimately perhaps, identity is 
only an „unfinished game ... moved into the future through a symbolic detour 
through the past.174   

Hann segir enn fremur að þær spurningar sem vakni hjá fólki um sjálfsmynd sína séu 

frekar spurningar um hvernig eigi að útfæra sjálfsmyndina líkamlega og andlega og að á 

vissan hátt sé sjálfsmynd meðvitað valin og leikin eftir hentugleika hvers og eins á þeim 

stað sem passar.175 Þannig verður ferð í Laufskálarétt til að mynda hjá Matthildi, Þóru og 

Kristínu sem ég tók viðtöl við, stundarkorns samsvörun við íslenska sjálfsmynd sem er 

frosin í tíma og rúmi í gegnum táknræna ferð til fortíðar.  

Michael Lange eins og Tilley álítur fortíðina nánast alltaf skipta máli þegar um 

sjálfsmynd er að ræða. Hann segir jafnframt að sjálfsmynd eða ímynd sé yfirleitt ekki 

bundin við einstaklinginn heldur afleiðing samskipta meðal þátttakenda, og: „... history is 

often consciously used to legitimate and justify an identification.“176 Gestir í Laufskálarétt 

virðast þá taka hluta sjálfsmyndar heimamanna til sín á meðan þeir eru á staðnum. 

Massinn verður ein heild á þessum stað, heild sem hugsanlega vill gjarnan eiga það 

sameiginlegt að vera „dæmigerðir“ íslenskir sveitamenn sem hafi tilheyrt landsbyggðinni 

einhverntímann á einhverjum stað.  

Jafnvel þó að ég sjálf sjái aðskilnað á milli hópa í réttinni, eins og á milli hópa 

heimamanna og gesta, þá þarf sá aðskilnaður ekki að vera svo áþreifanlegur í augum 

                                                 
172 Tilley, Introduction, bls. 9. 
173 SFG 11, 4. 
174 Tilley, Introduction, bls. 9. 
175 Tilley, Introduction, bls. 10 og 17. 
176 Lange, The Norwegian Scots, bls. 4. 
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þeirra sem koma að. Hugsanlega býður upplifun þeirra og samsvörun við ímynd 

heimamanna kannski frekar upp á það sem Dorothy Noyes kallar „consensus“ eða 

„feeling together,“177 með öðrum orðum samstillingu hópsins. Með vísun í Richard 

Schecner segir Noyes:  

Richard Schechner´s178 definition of performance as „restored 
behaviour“conveys the sense of recovery effected especially by calendar 
customs and historical reenactments ... in which „a historical narrative is 
transformed into a personal narrative“ the conservatism of such performances, 
the insistence on exact reproduction, has the effect of reducing dialogicality 
between performances and collapsing the distance between past and the 
present. Insofar as the past invoked stands for the community and its origins, 
repetition also affaces present contentions in the collective restoration of a 
unity understood as primordinal ... a rhytmic slogan, a song in stanzas, or a 
soldier´s chant imposes a rhythm on collective motion and enlarges the 
individual voice by coordinating it with all the others. The crowd that becomes 
one body and one voice becomes more than the sum of its parts. The strength 
of the individual is identified with the strength of the whole ...179  

Listrænn flutningur í hversdagsleika Laufskálaréttar, hvort sem það er ættjarðarsöngur 

skagfirskra hestamanna eða dægurlög sungin fyrir myndavél aðkomufólks, gefur 

síðarnefnda hópnum hugsanlega þá sjálfsmynd að þeir séu ein heild með hinum í 

tímabundinni leit sinni að fjarlægri sjálfsmynd fortíðar.  

Eins og ég sagði frá í köflum 2.2 til 2.5 voru nokkrir menn öðrum fremur tengdir við 

ímynd Skagfirðinga sem söng- og drykkjuglaða hestamenn fyrr á tíð. Sjálfsmynd og 

ímynd marka ákveðin hugræn landamæri í hugum einstaklinga og hópa en þau mörk 

verða ekki til nema með samanburði við aðra, eða hina.180 Landamæri sjálfsmyndar 

Skagfirðinga markast á huglægan hátt af fjöllunum í kringum fjörðinn og réttir á svæðinu 

geta til að mynda orðið smækkuð mynd eða microcosmos, af ýmsum einkennum í þessum 

samfélagsheimi. Stuart Hall segir um ímynd í tengslum við sögu að: 

... identities are about questions of using the resources of history, language and 
culture in the process of becoming rather than being: not „who we are“ or „where 
we came from,“ so much as what we might become, how we have been 
represented and how that bears on how we might represent ourselves. Identities 
are therefore constituted within, not outside representation. They relate to the 
invention of tradition as much as to tradition itself, which they oblige us to read 
not as an endless reiteration but as „the changing same“ not to the so-called return 

                                                 
177 Noyes, Group, bls. 30. 
178 Sjá: Schechner, Richard. Between Theater and Anthropology. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1985. 
179 Noyes, Group, bls. 30. 
180 Sjá til dæmis: Lange, The Norwegian Scots, bls. 3-4; Hall, Introduction, bls. 4-5. 
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to the roots but a coming-to-term-with-our-routes. They arise from the 
narrativization of the self, but the necessarily fictional nature of this process in no 
way undermines its discursive, material or political effectivity, even if the 
belongingness, the suturing into the story through which identities arise is, partly, 
in the imaginary (as well as the symbolic) and therefore, always, partly 
constructed in fantasy, or at least within a fantasmatic field.181 

Ljóst er að þetta á vel við Skagfirðinga og Laufskálarétt.  

Í kafla 2.4 kemur fram að Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson ferðabókahöfundar telja 

að hestamennska í Skagafirði hafi ekki verið veruleg fyrr en menn fóru að sækja skreið í 

aðra landshluta og að hún hafi ekki verið stunduð í fornöld. Þrátt fyrir þetta er ljóst að 

þessi ímynd hefur byggst upp með tímanum. Í köflum 2.4 og 3.4 sýndi ég fram á að 

ímynd Skagfirðinga í dag er mjög tengd hestamennsku og sveitin er markaðssett sem 

einhverskonar vagga hestamennsku á Íslandi. Dorothy Noyes segir að: „We prove the 

reality of a group by demonstrating that it has a culture...“182 Segja má að Laufskálarétt 

þjóni þessum tilgangi með því að vera menningarviðburður því þó að ímyndin sé kannski 

ekki jafn gömul og ferðamönnum er sagt þá þjónar hún samt tilgangi.  

Ég hef líka sýnt fram á í kafla 2.5 og 3.6 að Skagfirðingar telja sönglist vera 

einkennandi fyrir íbúa fjarðarins í dag og tengja það líka að hluta við fortíðina. Í kafla 3.6 

er einnig sagt frá því að stjórnandi Karlakórsins Heimis í Skagafirði hafi skrifað 

eftirfarandi orð í styrkumsókn fyrir tónleika: „ ... ímynd Skagafjarðar sé söngur og það 

beri að halda henni á lofti. Sem víðast. Bæði innan héraðs og utan.“183 Dorothy Noyes 

segir: „Applying for grants, we know we´ll do better if we can frame our project around a 

„community“ – that is, a viable political constituency – instead of practice.“184 Þannig 

virðist ímynd með sterkar rætur, hvort sem hún er sögulega rétt eða aðeins ýkt, vera mikill 

kostur fyrir samtök og sveitafélög og geri þeim betur kleift að afla peninga í formi styrkja 

og aukinni ferðamennsku svo eitthvað sé nefnt.185 Því var einnig lýst í kafla 3.6 að 

Skagfirðingar virðast nota netmiðla og þá sérstaklega Facebook til staðfestingar á 

sjálfsmynd síns hóps. Í dag er líkamleg nálægð þannig ekki eins nauðsynleg og hún var til 

                                                 
181 Hall, Introduction, bls. 4. 
182 Noyes, Group, bls. 7. 
183 SFG 11,8, bls. 1.  
184 Noyes, Group, bls. 7. 
185 Að hafa ímynd virðist vera orðið einskonar kappsmál hjá sveitafélögum svo hægt sé að 
markaðssetja svæði sem einstök á einhvern hátt. Þannig rakst ég á Bjössa á mjólkurbílnum í 
rannsóknarverkefni árið 2010 en sveitafélagið Árborg fékk leyfi árið 2002 til þess að nota hann 
sem vörumerki. Sama á við á fleiri stöðum, Hornafjörður tengist orðið humri í huga margra, 
Strandir eru miðstöð galdra og í margra augum er hreindýrið táknmynd Fljótsdalshéraðs. 
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þess að styrkja innviði hóps sem Noyes segir að þjóðfræðingar hafi gert sér grein fyrir í 

langan tíma. Hún segir jafnframt að:  

... we need not think of all ties as face to face, for some are made through the 
mass media, and many more are made through limited-circulation media like 
the professional journal... and interpersonal media like the telephone, the 
Internet, and the old-fashioned letter.186 

Þrátt fyrir slíka þróun, að líkamleg nálægð sé ekki lengur nauðsynleg fyrir 

staðfestingu sjálfsmyndar, þá fara margir Skagfirðingar enn í dag í Laufskálarétt til þess 

að styrkja sín menningartengsl og fá staðfestingu hópsins á sjálfinu. Í þessari ritgerð hef 

ég þó sýnt fram á að aðkomufólk gengur á vissan hátt inn í ímynd Skagfirðinga í 

tengslum við Laufskálarétt. Þessir ferðamenn virðast þó frekar vera að gangast við ímynd 

hins „íslenska sveitamanns“ heldur en bara að leika hlutverk „Skagfirðinga“ þennan eina 

dag og hugsanlega getur það orsakast vegna þess að réttin er opinn viðburður. Það kom 

einnig í ljós í þessari rannsókn að þeir sem aðkomumenn telja vera alvöru í réttinni, 

hestamennirnir sem eru með drykk í hönd og í fjöldasöng og aðkomufólkið er í raun að 

líkja eftir, eru ekki heimamenn á staðnum heldur annað aðkomufólk úr firðinum sem 

„kann“ hefðir staðarins. Þrátt fyrir þetta getur menningararfsmyndin Laufskálarétt veitt 

aðkomufólki þá tilfinningu að það tilheyri staðnum og sýnir í mörgum tilfellum að þangað 

er það komið til að taka þátt í réttarsiðum heimamanna eða til þess; að vera íslenskir 

bændur um stund.   

                                                 
186 Noyes, Group, bls. 18. 
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Fylgiskjal númer 1. 

4. mars 2011.  

 Stefania Gudrun Bjarnadottir 
 ...skogarferd og utilega a dagskranni um helgina... :o) 
fyrir 5 klst. síðan ·Líkar þettaLíkar ekki við ·  
o  
o Sigurlaug Kristín Konráðsdóttir, Helga Sigurjonsdottir, Þorleifur Konráðsson og 4 aðrir kunna að meta þetta. 
o  

 
Submit Query

 
Sæbjörg Freyja Gísladóttir útilega???  
fyrir 5 klst. síðan · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Thea Morken Hva skal du Gunna? God helg! :o)  
fyrir 4 klst. síðan · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Stefania Gudrun Bjarnadottir Thad er vist ja...er frekar spennt ad sja hvort islenska ullin heldur yfir mer nægilegum hlifdarskildi i norksa 
kuldanum... ;o)  
fyrir 4 klst. síðan · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Stefania Gudrun Bjarnadottir På camping Thea ;o) God helg ilikemåte :o)  
fyrir 4 klst. síðan · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Lilja Kristín Ólafsdóttir Góða ferð snúlla og taktu nú smá sterkt með þér í kakóið brrr :-)  
fyrir 4 klst. síðan · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Stefania Gudrun Bjarnadottir Takk Lilja min...er alltaf a leidinni ad hringja i thig :o) Og ad sjalfsøgdu tek eg med mer sma brjostbirtu...er nu 
einu sinni Skagfirdingur ;o)  
fyrir 4 klst. síðan · Líkar þettaLíkar ekki við · 1 manneskjaLinda Gunnarsdottir kann að meta þetta. 

4. mars 2011 
 Sólrún Harpa Heiðarsdóttir 
Er einhver hér sem ætlar að skella sér á Skagfirðingarkvöld annað kvöld ? 
Fyrir 4 mínútum ·Líkar þettaLíkar ekki við ·  
o  
o  
o  

  
Berglind Inga Guðmundsdóttir Mér finnst nú ekki líklegt að Skagfirðingar fari að flykkjast á fyllerí, hvað þá á laugardegi! :P  
Fyrir 2 mínútum · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Sólrún Harpa Heiðarsdóttir Hehe nei segðu, það getur ekki passað :)  
a few seconds ago · Líkar þettaLíkar ekki við 

9. mars 2011. 
 Kolbeinn Konráðsson 



69 

Hef sungið í kórum í um aldarfjórðung og haft gaman af. Hef einnig heyrt í gegn 
um tíðina, annað slagið, að okkur Skagfirðingum þyki minna til annarra söngs en 
okkar, koma. Ætli svo sé? 
9. mars kl. 10:49 ·Líkar þettaLíkar ekki við · · Skoða viðbrögð (23)Fela viðbrögð (23)  
o  
o Katrín Lilja Kolbeinsdóttir, Helga Sigurjonsdottir og 4 aðrir líkar þetta. 
o  

  
Lárus Sighvatsson Heyrst hafa þessar raddir en er ekki bara svolítið til í því ;-))  
9. mars kl. 11:24 · Líkar þettaLíkar ekki við · 1 manneskjaHleður... 

  
Hafdís Edda Stefánsdóttir Ætli sé ekki bæði já og nei við þessari spurningu Kolli. Ég hef heyrt báðar þessar raddir. En kirkjukór 
Glaumbæjarprestakalls er bestur og flottastur ha ha ha.  
9. mars kl. 12:00 · Líkar þettaLíkar ekki við · 3 mannsHleður... 

  
Sigurlaug Guðmundsdóttir Ég verð líka að svara bæði játandi og neitandi. Hér í Firðinum er mjög blómlegt tónlistarlíf, og við berum höfuðið 
alltaf hátt hvað það varðar! Það gæti komið út sem mont. En svo verður maður líka að trúa því sem fólk segir við mann:,, Kirkjukórinn ykkar 
er æðislega góður.´´ Er það ekki :-)))  
9. mars kl. 12:18 · Líkar þettaLíkar ekki við · 1 manneskjaHleður... 

  
Sigurður Ólafsson Er það ekki bara eðlilegt, hver þykir sinn fugl fegurstur.  
9. mars kl. 12:34 · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Þuríður Kristjana Þorbergsdóttir Ég meina, maður kann bara gott að meta.  
9. mars kl. 12:35 · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Linda Gunnarsdottir Kirkjukórinn er náttúrulega svona góður út af aðflutta fólkinu sem er í honum híhíhí ;o)  
9. mars kl. 16:36 · Líkar þettaLíkar ekki við · 2 mannsHleður... 

  
Hlynur Snorrason Kolli ! Aldarfjórðung. Þú sem ert bara örfárra vetra !  
9. mars kl. 17:31 · Líkar þettaLíkar ekki við · 1 manneskjaHleður... 

  
Kolbeinn Konráðsson Einmitt Hlynur, það erum við báðir.  
9. mars kl. 18:18 · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Jórunn Sigurðardóttir Já pottþétt  
9. mars kl. 18:37 · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Linda Gunnarsdottir Þið eruð óttalegir strákpjakkar báðir tveir ;o)  
9. mars kl. 19:13 · Líkar þettaLíkar ekki við 
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Sigurlaug Kristín Konráðsdóttir Ég held að það sé ekki þannig.  
9. mars kl. 21:54 · Líkar þettaLíkar ekki við · 1 manneskjaKolbeinn Konráðsson kann að meta þetta. 

  
Sigrún Ben Síðan ég flutti í Skagafjörðinn hef aldrei heyrt annað en að bara Skagfirðingar væru með hinn eina sanna tón.  
Fimmtudagur kl. 07:34 · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Kolbeinn Konráðsson Já, Sigrún. Aðfluttir eru marktækari líklega.  
Fimmtudagur kl. 08:50 · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Erna Geirsdóttir Já er ca jafngöml þér í þessum bransa, kannski stundum smá rembingur, en eru ekki Skagfirðingar þekktir fyrir góðan söng 
frá fornu fari.  
Fimmtudagur kl. 16:07 · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Kolbeinn Konráðsson Jú Erna, það hefur einnig heyrst. Oft á tíðum þvælist bölvuð öfundin fyrir fólki.  
Fimmtudagur kl. 17:07 · Líkar þettaLíkar ekki við 

  
Þorleifur Konráðsson hverjir eru næstbestir ???  
Fimmtudagur kl. 19:48 · Líkar þettaLíkar ekki við · 1 manneskjaSigurlaug Kristín Konráðsdóttir kann að meta þetta. 

  
Kolbeinn Konráðsson Hahaha, einmitt Leifur. Þetta gleymist aldrei.  
Fimmtudagur kl. 20:11 · Líkar þettaLíkar ekki við · 1 manneskjaSigurlaug Kristín Konráðsdóttir kann að meta þetta. 

15.mars 2011 
 Þórey Elsa Valborgardóttir 
mig langar í Laufskálaréttir!!!!! 
15. mars kl. 23:10 ·Líkar þettaLíkar ekki við · · Skoða viðbrögð (42)Fela viðbrögð (42)  
o  
o Bjarney Rún Haraldsdóttir og 32 aðrir kunna að meta þetta. 
o  

  
Halldór Hlíðar Kjartansson Drífðu þig þá, nóg af lausum bílastæðum núna , hahaha :)  
15. mars kl. 23:14 · Líkar þettaLíkar ekki við · 2 mannsHleður... 

  
Þórey Elsa Valborgardóttir ææææi góði bíttíðig!!!! hahahahahahah  

24. júlí 2011 
 Brother Grass 
Skagfirðingar stóðu svo sannarlega undir nafni í gær. Mikið var gaman! Sjáumst 
aftur á Tónlistarhátíðin Gæran 2011! Yeeeehaw! 
Sunnudagur kl. 15:41 ·Líkar þettaLíkar ekki við ·  
o  
o Helga Rós Sigfúsdóttir og 8 aðrir kunna að meta þetta. 
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Fylgiskjal númer 2 

Áskell Heiðar Ásgeirsson. Tölvupóstur. Re: Laufskálarétt. 22. ágúst, 2011.   

 

Sæl 

 

Ég hóf störf hér hjá sveitarfélaginu 2003 og bæklingur helgaður 

Laufskálaréttarhelginni var gefinn út þá um haustið af sveitarfélaginu í 

samstarfi við helstu hagsmunaaðila, upprekstrarfélagið, reiðhöllina á 

Sauðárkróki og fyrirtæki.  Formið var þannig að prentsmiðjan Nýprent 

annaðist útgáfu bæklingsins og fjármagnaði hann með sölu auglýsinga, en 

upplýsingar um tímasetningar sem tengdust réttarstörfum og réttardansleiki 

fór inn frá okkur.  Þetta form hefur verið nýtt nánast óbreytt síðan, 

stundum hafa bæklingarnir verið veglegri (sérstaklega 2004 á 50 ára afmæli 

réttarinnar). 

Í raun er ekki mikil markaðssetning í gangi hjá okkur, við höfum látið frá 

okkur auglýsingar á landsvísu í útvarpi í einhverjum mæli á þessum tíma, til 

að láta vita hvenær réttin fer fram, annars höfum við notað netið til 

upplýsingamiðlunar og dreyft áðurnefndum bæklingi inn á hvert heimili í 

Skagafirði, til upplýsingar. Við erum mjög meðvituð um að það er ekki áhugi 

meðal bænda á því endilega að fjölga því fólki sem sækir réttina heim, 

áhuginn er frekar á því að senda fólk heim með jákvæða upplifun af þessum 

viðburði og fá fólk til að nýta sér þá þjónustu sem hér er í boði þessa 

helgi. 

 

Vona að þetta hjálpi eitthvað, endilega sendu frekari spurningar ef eitthvað 

vantar! 

 

Með kveðju 

Áskell Heiðar 

Sveitarfélagið Skagafjörður 

Áskell Heiðar Ásgeirsson 

Sviðsstjóri Markaðs- og þróunarsviðs 

455 6000 / 8626163  

heidar@skagafjordur.is  
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Fylgiskjal númer 3 

1. Hvert er nafn þitt, aldur og uppruni? (til að vita bakgrunn manneskjunnar) 

2. Hefur þú einhver tengsl í Skagafjörð? (til að vita hvort um ræðir Skagfirðinga eða 

aðra) 

3. Hefur þú farið í Laufskálarétt? Ef svo er, geturðu lýst þeirri upplifun? (til að vita 

hvort minnst er á söng eða drykkju, og hvort það hafi verið heimamenn eða aðrir) 

4. A) Hvað er eftirminnilegast úr Laufskálarétt? (Til að komast að því hvort fólk 

nefni hestana eða sé bara þar til að skemmta sér og hitta mann og annan.) 

B) Hvað varst þú að gera þar? (áhugavert að vita hvað fólk nefnir sem ástæðu) 

C) Tókstu eftir því hvort einhver væri að syngja í réttinni?  (basic) 

D) Ef svo var, veistu hvaða lög voru sungin? (Til að vita hvort fólk þekki þessi 

lög sem hér eru kölluð hefðbundin) 

5. Ef þú hefur ekki farið í Laufskálarétt, getur þú sagt mér hvað þú hefur heyrt um 

hana? (til að vita hvort ímyndin um söngelska, drykkfellda hestamenn sé enn 

útbreidd) 

6. Syngur þú einhverntíman með öðrum? (til að komast að því hvort ættjarðarsöngur 

með öðrum einskorðist við Skagfirðinga) 

7. Ef svo er, við hvaða aðstæður er það? Geturðu nefnt dæmi um lög sem þið 

syngið? (hvort ættjarðarsöngur í hópum sé enn lifandi) 

8. Stundar þú hestamennsku?  
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Fylgiskjal númer 4 
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