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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um þróun öskudagshátíðarhalda Íslendinga frá byrjun 9. 

áratugarins til aldamóta. Gerð er grein fyrir því hvernig hinn gamli siður að hengja öskupoka 

aftan á óafvitandi fólk hvarf og því hvernig núverandi öskudagssiður, þ.e. að klæða sig í 

grímubúninga og syngja fyrir góðgæti, fór að njóta vinsælda um allt land. Síðarnefndi 

siðurinn á rætur sínar að rekja til fastelavn hátíðarhalda Dana og hafði fyrir 9. áratuginn 

aðeins tíðkast á Akureyri. Þegar siðurinn fór að dreifast um landið fór hann hinsvegar í 

auknum mæli að líkjast annarri óskyldri hátíð – hrekkjavöku Bandaríkjamanna, Halloween.  

 Í ritgerðinni er þessari þróun lýst, hvernig hugmyndir um hrekkjavöku 

Bandaríkjamanna voru kynntar fyrir Íslendingum og hvernig  þær höfðu áhrif á þróun 

öskudagsins á 9. og 10. áratug síðustu aldar. Ennfremur er þróun hrekkjavökunnar á Íslandi 

rakin, en hún fór að tíðkast sem sjálfstæð hátíð meðal Íslendinga uppúr 1990. Breytingarnar 

verða útskýrðar útfrá samfélagsbreytingum tímabilsins, aukinni hagsæld íslensku 

þjóðarinnar og því stjórnarfari sem kennt hefur verið við nýfrjálshyggju. Þróunin verður 

túlkuð útfrá kenningum félagsfræðinga um hnattvæðingu, Ameríkuvæðingu og 

menningarrof. Þar leikur kenningin um staðbundna hnattvæðingu (e. glocalization) stórt 

hlutverk, en lítið hefur verið fjallað um hina svokölluðu þriðju bylgju Ameríkuvæðingar sem 

skall á Evrópu um miðjan 9. áratuginn, og áhrif hennar á íslenska menningu. Rannsóknin 

byggir á greiningu á umfjöllun um öskudag og hrekkjavöku í íslenskum dagblöðum og 

tímaritum á tímabilinu 1980-1999, sem og spurningarlista sem Þjóðháttadeild 

Þjóðminjasafns sendi út vorið 2001. 
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Inngangur 

Á Íslandi hefur lengi tíðkast að gera sér dagamun á öskudaginn, sem og á bolludegi og 

sprengidegi – þetta eru síðustu dagarnir fyrir lönguföstu og eru haldnir hátíðlegir víðsvegar 

um heim.  Tilefni hátíðarinnar á Íslandi er þó fyrir löngu orðið merkingarlaust, enda hefur 

ekki verið fastað á Íslandi í nokkur árhundruð og því eru ástæður hátíðardagana að mestu 

leyti bundnar hefð í hugum Íslendinga.  Það þarf samt sem áður ekki endilega að þýða að 

þær hefðir séu rótgrónar. Til að mynda gætu áttræð manneskja og tvítug líklega ekki komið 

sér saman um hvernig bæri að halda upp á öskudaginn vegna þess að öskudagshefð 

Íslendinga hefur breyst töluvert á seinni hluta 20. aldar og núverandi birtingarmynd 

öskudagshefðarinnar má í besta falli rekja aftur um eina öld á Íslandi, og þá einungis í 

norðurhluta landsins. 

 Í tengslum við öskudaginn hafa tvær meginhefðir tíðkast á Íslandi á 20. öldinni. Sú 

eldri tengist beinlínis nafni dagsins, en hún samanstendur af því að sauma litla poka, setja í 

þá ösku (í sumum tilfellum smásteina), hengja aftan á óafvitandi fólk og láta það ganga með 

pokann yfir að minnsta kosti þrjá þröskulda. Þessi hefð á uppruna sinn í kaþólskum sið og má 

rekja allt aftur á 17. öld, þó svo að allar beinar tengingar við kaþólsku hafi snemma horfið. 

Siðurinn þekktist um land allt bróðurpart 20. aldarinnar en fór svo að hverfa um miðjan 9. 

áratuginn og er svo gott sem horfinn nú til dags. Hin hefðin barst til landsins nokkru fyrir 

aldamótin 1900 frá Danmörku og er náskyld hinu danska fastelavn. Sú hefð spratt upp þar 

sem dönsk menning var ráðandi og danskir kaupmenn fyrirferðamiklir, t.d. á Akureyri, 

Ísafirði, í Stykkishólmi og Reykjavík. Þá var hún töluvert ólík því sem tíðkast í dag, enda dó 

þessi hefð út í Reykjavík fyrir aldamótin, og umbreyttist á öðrum stöðum. Það var einungis á 

Akureyri sem þessi hefð lifði, og þar náði hún fótfestu í ákveðnu formi í byrjun 20. aldar. 

Akureyrski siðurinn fól í sér að klæðast búningum, slá köttinn úr tunnunni og að „marsera“ - 

að ganga milli húsa og kaupmanna, syngja lög og fá að launum góðgæti eða aura. Nokkur 

tilbrigði og breytingar urðu á hefðinni, en í megindráttum hélst hún eins bróðurpart 

aldarinnar og einskorðaðist við Akureyri. Á síðustu tveimur áratugum 20. aldar urðu 

hinsvegar breytingar á. Akureyrarhefðin byrjaði að skjóta upp kollinum um land allt, en í 

ýmsum útfærslum og með ólíkum áherslum. Þegar börn fóru að taka upp þennan nýja sið fór 

gamli öskupokasiðurinn að hverfa smátt og smátt, og er nú með öllu horfinn. 
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Nokkuð hefur verið skrifað um báðar þessar hefðir, og ber þá helst að nefna 

meistaraverkefni Kristínar Einarsdóttur í þjóðfræði við Háskóla Íslands.1 Þar er virkni 

hefðanna gerð ágæt skil en mér þykir þó vanta aðeins gagnrýnni nálgun á þessa miklu og 

snöggu breytingu sem á sér stað um miðjan 9. áratuginn. Samfélagslegum orsökum 

breytinganna eru lítil skil gerð og þar sem tilgátur koma fram eru þær rökstuddar í afar 

stuttu máli og afgreiddar sem náttúrulegar breytingar í kjölfar borgarvæðingar landsins. 

Ennfremur er augljós neysluvæðing hátíðarinnar lítið rædd. 

Það sem vekur áhuga minn, og er uppspretta þessarar ritgerðar, er sú þróun sem átti 

sér stað á öskudagshefðinni á 9. og 10. áratugnum og þær ástæður sem þar lágu að baki. Á 

þessu tímabili gekk íslenskt samfélag í gegnum töluverðar breytingar og ég tel að það sé rót 

þeirra umskipta sem orðið hafa á öskudagssiðnum. Á meðan á Kalda stríðinu stóð var mikið 

kappsmál hjá Íslendingum sem og öðrum Evrópuþjóðum að standa vörð um menningararf 

sinn gagnvart áhrifum innfluttrar bandarískrar menningar og hefur talsvert verið skrifað um 

það erlendis og nokkuð á Íslandi.2  Eftir hjöðnun Kalda stríðsins fór að bera minna á þessari 

áköfu menningarvörn og Íslendingar hafa í kjölfarið kynnst í meira mæli hnattvæðingu og 

fjölmenningu, og það er tímabilið sem ég hyggst skoða. Í öðru lagi hafði efnahagsleg 

uppsveifla þessara ára og frjálshyggjumiðuð afstaða við stjórn landsins áhrif á neysluvenjur 

Íslendinga.  Hér má nefna sem dæmi að Stöð 2 fór í loftið 1986, Kringlan og Hard Rock Café 

opnuðu bæði 1987, McDonald‘s veitingastaðinn sem Davíð Oddsson opnaði með pompi og 

prakt 1994 og svo mætti áfram telja. 

Bandarísk neyslumenning naut vaxandi vinsælda á Íslandi á þessum árum og færði 

með sér ýmsa siði sem áður voru óþekktir á Íslandi, m.a. hrekkjavökuhefð Bandaríkjamanna.  

Þetta er alls ekki einsdæmi fyrir Ísland.  Það sem kallað hefur verið hnattvæðing (e. 

globalization) má í mörgum tilvikum skilja sem uppfærslu af eldra fræðihugtaki, 

Ameríkuvæðingu (e. Americanization), þar sem að bandarískt samfélag hefur haft og hefur 

ennþá efnahagslegt og menningarlegt forræði yfir meira og minna öllum kapítalískum 

samfélögum. Þar sem er hnattvæðing er einnig Ameríkuvæðing og hún miðar yfirleitt að 

                                                 
1
 Kristín Einarsdóttir, "Megum við syngja?" : rannsókn á öskudagssiðum Íslendinga fyrr og nú.  

2
 Af Evrópulöndum hefur sérlega mikið verið skrifað um Þýskaland og Frakkland, sjá t.d. bækur Alexander 

Stephan um and-ameríkanisma. Á Íslandi mætti t.d. nefna: Rósa Magnúsdóttir, „Menningarstríð í uppsiglingu: 
stofnun og upphafsár vináttufélaga Bandaríkjanna og Sovétríkjanna á Íslandi“, Hörður Vilberg Lárusson, 
„Hernám hugans: hugmyndir manna um áhrif Keflavíkursjónvarpsins á íslenskt þjóðerni“, Eggert Þór 
Bernharðsson, „„Eru þeir orðnir vitlausir!“ sem og ýmis skrif Vals Ingimundarsonar. 
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menningarlegri einsleitni í anda Bandaríkjanna.3 Þannig þróun tel ég að skýri breytingar á 

öskudagshefðinni á Íslandi. 

En ferlið er ekki einfalt. Fræðimenn sem fjallað hafa um hnattvæðingu hafa tekið 

eftir ákveðinni gagnverkun í mörgum samfélögum, þar sem að samfélagið streitist á móti 

hnattvæðingu með því að blanda ágengum erlendum sið saman við fyrirliggjandi 

hefðbundinn sið þess samfélags.  Þetta fyrirbæri hefur hlotið heitið glocalization, sem er 

samþætting á orðunum global og local – einskonar staðbundin hnattvæðing.4 

 Þar sem mikil neyslutengd Ameríkuvæðing á íslensku samfélagi einkennir tímabilið 

sem hér er til skoðunar þá liggur beint við að kanna áhrif þess á íslenska menningu. Það er 

afar áhugavert að skoða hvernig Íslendingar komust fyrst í kynni við hrekkjavökuhefð 

Bandaríkjamanna í byrjun 9. áratugarins og hvernig hugmyndafræði hrekkjavökunnar hefur 

sýnt sig ljóst og óljóst í íslenskri menningu eftir að hefðin var kynnt fyrir þjóðinni. Með þessu 

verkefni hyggst ég því skoða innreið hrekkjavökunnar í íslenskt samfélag, setja hana í 

samhengi við þær breytingar sem urðu á öskudagshefð Íslendinga á tímabilinu, og kanna 

tengslin þar á milli.  Mín tilgáta er sú að bein tengsl séu á milli þess að bandaríska 

hrekkjavökuhefðin var kynnt fyrir Íslendingum í upphafi 9. áratugarins, þess að 

öskudagshefð Akureyringa tók að dreifast um landið og þess að neysluvæðing þeirrar hefðar 

ágerðist. 

Þorri þeirra frumheimilda sem ég byggi á er blaðaumfjöllun á árunum 1980-1999. Þó 

mun ég leggja megináherslu á tímabilið 1985-1995, þar sem að breytingarnar sem ég fjalla 

um urðu mestar á þeim árum. Þá var farið var að tala um þessa nýtilkomnu breytingu sem 

hefð.  Ég styðst aðallega við efni og umfjöllun úr Morgunblaðinu, DV, Þjóðviljanum, 

Tímanum og Degi. Heimildirnar samanstanda af niðurstöðum fyrir leitarorðin öskudagur, 

hrekkjavaka og Halloween í leitarkerfi gagnabankans á www.timarit.is. Einnig styðst ég við 

gögn frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins sem sendi út spurningalista varðandi öskudaginn 

árið 2001, sem og fyrri skrif um öskudag Íslendinga. Í fyrri hluta ritgerðarinnar fjalla ég um 

og kortlegg breytinguna frá gömlu öskudagshefðinni yfir í þá nýju, hvernig hún breiddist út 

og í hvers lags birtingarmyndum. Í framhaldi af því skoða ég hvernig hugmyndin um 

hrekkjavöku var kynnt fyrir landsmönnum og hvernig hún var tengd við og samþætt 

                                                 
3
 Sjá t.d.: Kristin Hoganson, „Stuff It: Domestic Consumption and the Americanization of the World Paradigm“, 

bls. 572, George Ritzer, The McDonaldization Thesis, bls. 86-88. 
4
 George Ritzer, The McDonaldization Thesis, bls. 84-90. 
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hugmyndum Íslendinga um öskudaginn. Ennfremur fjalla ég um hvernig hrekkjavakan fór að 

skjóta rótum á 10. áratugnum sem sérstök hefð, óháð öskudeginum, og að hvaða leyti sú 

þróun var ólík birtingarmyndum hrekkjavöku á 9. áratugnum.  Í seinni hluta ritgerðarinnar 

set ég breytingarnar á öskudegi og hrekkjavöku í samhengi við menningarlega, efnahagslega 

og pólitíska þróun íslensks samfélags á 9. og 10. áratugnum. Jafnframt tengi ég þá þróun við 

þær kenningar um Ameríkuvæðingu og staðbundna hnattvæðingu sem ég hyggst nota til að 

útskýra breytingarnar. Að lokum mun ég bera þær saman við sambærilega þróun erlendis. 
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1. Öskudagurinn verður neysluvæn hátíð 

Áður en fjallað er um innreið búningahefðar Akureyringa um land allt á 9. áratugnum er rétt 

að minnast aðeins á þá öskudagshefð sem var til staðar á höfuðborgarsvæðinu fyrir þann 

tíma, þegar gamanið snérist ennþá um að hengja öskupoka aftan á óafvitandi fólk.  Þar sem 

að öskupokahefðin fluttist í bæinn úr gamla bændasamfélaginu tíðkaðist lengi vel að stunda 

pokahengingar innan heimilisins, eða í besta falli í skólum. Með hinni hröðu borgarvæðingu 

virðist sem börn hafi hinsvegar í auknum mæli farið með leikinn út á göturnar, meðal annars 

niður í bæ.5 Einn heimildamaður Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins, fæddur 1949, benti á 

þessa þróun: „Áberandi [var] um 1970 hvað krakkar fóru mikið um bæinn með öskupoka, 

ekki síst í strætisvögnum.“6 Frí var í barnaskólum og ljóst er að börn voru á kreiki þennan 

dag.7 Til að mynda var öskudagurinn árlegur fjáröflunardagur Rauða Kross Íslands og voru 

börn þá gjarnan fengin til þess að ganga hús úr húsi og selja barmmerki.  

 

1. 1. Tunnuslagur Akureyringa flyst til Reykjavíkur 

Svo virðist sem um einskonar snjóboltaáhrif sé að ræða þegar þróun öskudagsins er skoðuð 

á 9. áratugnum, en snjóboltann sjálfan má rekja til eins fjölmiðils – dagblaðsins Vísis. Árið 

1981 auglýsti blaðið og bauð krökkum á höfuðborgarsvæðinu að mæta á Lækjartorg í 

búningum og slá köttinn úr tunnunni að akureyrskum sið, eða eins og þeir orðuðu það: „Við 

hér á Vísi létum okkur detta í hug að krakkar í höfuðborginni gætu líka danglað í tunnu á 

öskudaginn“.8 Af myndunum að dæma mættu ekki ýkja margir í búningum en þó nokkrir. Í 

tunnunni var ekki dauður köttur, heldur tuskudýr. Ekkert nammi virðist hafa verið á 

boðstólum, en tunnukóngur og kattardrottning hlutu reyndar verðlaun fyrir sín afrek.  Árin 

eftir endurtók DV leikinn, en 1983 virðist vera komið góðgæti inn í tunnuna ásamt 

                                                 
5
 Af heimildamönnum Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins tala flestir fæddir milli 1945-1965 um að fara út og 

hengja öskupoka á fólk, en þeir sem voru fæddir fyrr nefna að hengja poka aftan á fjölskyldumeðlimi eða þann 
sem maður var hrifinn af. Sjá spurningalista Þjóðháttadeildar frá maí 2001, ÞÞ Skrá 101a. Öskudagur og 
hrekkjavaka. 
6
 ÞÞ 14005: kk., f. 1949, Reykjavík. 

7
 Vef. Unnar Árnason, „Af hverju er öskudagurinn haldinn hátíðlegur?“. Þegar fastelavn-hefðin fluttist til Íslands 

undir lok 19. aldar var hún haldin á mánudegi líkt og í Danmörku, en þegar frídagur í barnaskólum var færður af 
mánudeginum yfir á miðvikudag 1917 færðist hefðin með. Að hafa frídag á öskudag hélst í einhverju formi alla 
öldina, þó á 10. áratugnum hafi skólar í meira mæli haft eitthvað tilstand, svo sem grímuball, fyrir nemendur. 
Svo best ég veit ráða skólar nú hvort reglubundin kennsla sé á öskudaginn eða ekki. 
8
 „Drottning og kóngur í einn dag“, Vísir 5. mars 1981, bls. 14. 
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tuskukettinum, enda er tunnuslagurinn styrktur af Ópal það árið.9 Dagblaðið Tíminn merkir 

þessa breytingu:  

Öskudagurinn er smám saman að öðlast nýjan svip og börnin láta sér ekki nægja að 

hengja öskupoka á gamlar konur. Nú er dagurinn hátíðlegur haldinn með 

skrautlegum búningum, söng og gamni, auk þess sem víða er búið að taka upp þann 

gamla danska leik að „slá köttinn úr tunnunni“.10  

Strax árið 1984 var tuskukötturinn svo horfinn og nammið í tunnunni það sem leikurinn 

snerist um. Aftur styrkti Ópal tunnuslaginn og þessi áhersla á sælgætið hjá reykvískum 

börnum er sérstaklega áhugaverð í ljósi þess að fréttamynd sama ár sýnir kattadrottninguna 

á Akureyri halda uppi dauðum hrafni stolt á svip.11 Enda hafði aldrei tíðkast á Akureyri að 

nammi væri að finna í tunnunni, heldur hékk þar ýmist dauður köttur en þó oftar dauður 

hrafn. Þegar tunnuslagssiðurinn fór að berast um landið á seinni hluta 9. áratugarins birtist 

hann svo í því formi sem Reykvíkingar höfðu hann - sumsé með nammi í tunnunni en ekki á 

gamla akureyrska mátann.12  Á sama tíma og tunnuslagssiðurinn ryður sér til rúms virðist 

ekki vera mikill fréttaflutningur um að börn syngi í búðum fyrir nammi, en það færist í 

aukana undir lok áratugarins.  Allan 9. áratuginn hélt gamli öskupokasiðurinn þó enn velli í 

bland við þær nýju hefðir sem ruddu sér til rúms – eins og komist var að orði í 

Morgunblaðinu: „Öskupokar voru hengdir á þá eldri og ráðsettari, lagstúfar voru launaðir 

með sætindum og loks virðist það orðinn siður víða um land að berja köttinn úr tunnunni.“13 

 

1. 2. Snjóboltinn stækkar, áhrif neyslunnar ágerast 

Það sést á fréttaflutningi að tilfærsla hefðarinnar til höfuðborgarinnar var frá byrjun í 

sterkum tengslum við fjölmiðla, fyrirtæki og neyslu, en frá 1985 fer það mynstur að verða 

mun meira áberandi, bæði hvað varðar neyslu á nammi og öðrum varningi, þ.e.a.s. 

búningum og fylgihlutum. 

 Fyrir 1985 bar ekki á því að verslanir auglýstu búninga til sölu eða leigu, en svo 

virðist sem markaðurinn fari stækkandi upp úr 1985. Það árið voru að minnsta kosti tvö 

                                                 
9
 „Kötturinn sleginn úr tunnunni“, DV 15. febrúar 1983, bls. 1. 

10
 „Öskudagurinn“, Tíminn 17. febrúar 1983, bls. 3. 

11
 „Síðbúin mynd af öskudeginum“, Dagur 12. mars 1984, bls. 3. 

12
 Sem dæmi í Grindavík: „Kötturinn sleginn úr tunnu í fyrsta skipti“, Morgunblaðið 7. mars 1987, bls. 54, 

Keflavík: „Kötturinn sleginn úr tunnunni í fyrsta skipti“, Morgunblaðið 10. mars 1987, bls. 38 og Hveragerði: 
„Öskudagsgleði í Hveragerði“, Morgunblaðið 24. febrúar 1988, bls. 18. 
13

 „Öskudagur yngsta fólksins“, Morgunblaðið 8. mars 1984, bls. 40. 



11 
 

fyrirtæki sem auglýstu búninga fyrir öskudag – Leikfangamarkaðurinn og Leikfangahúsið. 

Fyrir öskudaginn 1986 voru auglýsingarnar yfir tuttugu talsins, frá að minnsta kosti 4 

mismunandi fyrirtækjum.14 Þessi þróun heldur áfram næstu árin og fleiri fyrirtæki hefja 

innflutning á varningi fyrir öskudaginn.  Einn verslunarmaður bendir á aukinn innflutning 

sem viðbragð við meiri búningakaupum fólks í gegnum árin.15 Þá skiptir máli í þessu 

samhengi að tollar á grímubúningum lækkuðu um 30% milli áranna 1987 og 1988.   

Markaðssetning öskudagsins jókst gríðarlega á tímabilinu frá 1987 til 1993. 

Síðarnefnda árið sáu foreldrasamtök á Akureyri tilefni til að senda kvörtunarbréf til 

dagblaðsins Dags vegna þess ófremdarástands sem búningasala gerði á heimilum. Í bréfinu 

kvarta foreldrar yfir flóði auglýsingabæklinga sem miðað er sérstaklega að börnum inn á 

heimilum. Einnig harma samtökin þá þróun að færri og færri geri sína eigin búninga, sem að 

mati þessara eldri Akureyringa „mynda[r] gömlu, góðu öskudagsstemmninguna“.16  Svo 

virðist því sem útbreiðsla öskudagsins hafi snemma farið að hafa áhrif á hefðina eins og hún 

hafði varðveist á Akureyri frá því fyrr á öldinni. 

 Árið 1987 tók Íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkur (ÍTR) að halda tunnuslaginn á 

Lækjartorgi og árið eftir bauð hin nýopnaða Kringla krakka velkomna á öskudagsskemmtun 

þar. Það fór þó greinilega ekki vel í kaupmenn Kringlunnar, því þeir sendu út tilkynningu árið 

1990 þess efnis að börn væru ekki velkomin í Kringluna á öskudaginn. Árið eftir byrjuðu 

hinsvegar Laugavegssamtökin að bjóða krakka velkomna í verslanir og hélst sá siður út 

áratuginn.17 Það sem einkennir þróunina á 10. áratugnum er meiri áhersla á að ganga á milli 

verslana og syngja en minni umfjöllun er um köttinn í tunnunni. Nánast engin umfjöllun er 

um öskupokahefðina, nema þá þegar eldra fólk amast yfir því að sá siður sé að deyja út.18  

Vert er að nefna þá áherslubreytingu sem á sér stað frá Akureyrarhefðinni yfir í hina 

„nýju“ öskudagshefð. Þegar hefðin einskorðaðist við Akureyri var hún stórmál fyrir alla sem 

komu nálægt deginum. Langflestir voru í heimatilbúnum búningum, en mestu skipti að koma 

sér í stóran sönghóp og æfa lög – mikilvægt var að kunna mörg lög og röddun þótti 

nauðsynleg í mörgum hópum. Undirbúningur hófst nokkrum vikum fyrir öskudaginn. 

                                                 
14

 Flestar auglýsingarnar má finna í Morgunblaðinu, DV, Degi, Tímanum og Þjóðviljanum dagana fyrir öskudag 
15

 „Askan var tákn iðrunar og yfirbótar“, Dagur 16. febrúar 1988, bls. 10. 
16

 Jófríður Traustadóttir og Sigrún Jónsdóttir, „Orðsending til foreldra og kaupmanna fyrir öskudaginn“, Dagur 
19. febrúar 1993, bls. 6. 
17

 „Krökkum boðið í verslanir við Laugaveg“, Morgunblaðið 12. febrúar 1991, bls. 11. 
18

 T.d.: „Öskudagsstemning á Laugaveginum“, DV 6. mars 1992, bls. 11; „Kötturinn úr tunnunni“, Morgunblaðið 
25. febrúar 1993, bls. 1. 
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Jafnframt því að syngja fyrir nammi tíðkaðist að launa börnunum með aurum, sem fóru svo í 

að taka leigubíl út í fjörð í lok dagsins.19 Þetta breyttist hinsvegar þegar siðurinn dreifðist um 

landið og endaði á því að breyta upprunalega siðnum á Akureyri í það sem einn lesandi Dags 

lýsti svo í innsendu bréfi: „Börn og unglingar koma saman, kannski 3-4 í hóp, negla niður örfá 

lög, kaupa sér hatt eða gervinef og hlaupa síðan á milli verslana og fyrirtækja á öskudaginn, 

tuldra aðeins í barm sér, hrifsa sælgætispoka og hlaupa áfram“.20 Þessi hegðun virðist hafa 

verið landlæg hjá börnum, ekki var óalgengt að heyra svipaðan tón frá kaupmönnum í 

Reykjavík.21 

 Annað sem sýnir breytingu á hefðinni frá akureyrsku fyrirmyndinni og frekari tengsl 

við hrekkjavöku eru hugmyndir barna um búningana og val þeirra á þeim. Ekki er aðeins um 

það að ræða að búningasala hafi aukist og gert öskudaginn neysluvænni heldur einnig að 

menningarleg tengsl öskudagsins hafi breyst í kjölfarið. Öskudagurinn er partur af 

kjötkveðjuhátíðinni og ásamt bolludegi og sprengidegi táknar hann óheftan lifnað og 

hátíðarhöld rétt fyrir föstu. Búningar öskudagsins voru því ekki bundnir neinu þema, heldur 

aðeins þörf fyrir að skreyta sig og dyljast. Hvort sem það var vegna áhrifa frá 

afþreyingarmiðlum eða bara vegna þess hvernig búninga kaupmenn kusu að flytja inn, þá 

fóru börn undir lok aldarinnar í meira mæli að velja sér búninga með skírskotun til eitthvers 

hræðilegs og ógnvekjandi. Börn völdu sér norna-, vampíru- og Frankensteinbúninga, að 

ógleymdri hinni sívinsælu Scream-grímu. Slíkir búningar hafa augljós hugmyndafræðileg 

tengsl við hrekkjavökuna og bandarískan skemmtanaiðnað.22 

Einnig þekktist það að krakkar gengu milli húsa í íbúðahverfum og föluðust eftir 

nammi í skiptum fyrir söng, sem er ekki ólíklegt að megi tengja beint við hrekkjavökuhefð 

Bandaríkjamanna, alltént gerir Velvakandi Morgunblaðsins það árið 1989:  

                                                 
19

 Kristín Einarsdóttir, „Ash Bags in the Country, Costumes in Town“, bls. 636-637. 
20

 Stefán Þór Sæmundsson, „Græðgi og eigingirni“, Dagur 19. febrúar 1994, bls. 6. 
21

 Sjá t.d.: Kristín Steinsdóttir, „Kátir voru karlar“, Morgunblaðið 5. mars 1988, bls. 19 og „Öskudagsstemning á 
Laugaveginum“, DV  6. mars 1992, bls. 11. 
22

 Kristín Einarsdóttir gerir úttekt á búningum barna um aldamótin í meistaraverkefni sínu, en gerir ekki 
tengingu milli vinsælda á hryllingsbúningum og áhrifum Halloween. Í greininni „Ash Bags in the Country, 
Costumes in Town“ nefnir hún vinsældir „scary rubber masks“, en tengir það frekar við áhuga barna á að vera 
„scary“ en beinlínis Halloween. Í neðanmálsgrein segir hún möguleika á óbeinum áhrifum Halloween: „not 
least because Ash Wednesday offers local shopkeepers and mask-manufacturers a chance to off-load guises 
originally intended for Halloween at other times of year“, bls. 641. Þetta stenst þó ekki þar sem að sjá má 
fjöldaframleidda Frankenstein grímu í Morgunblaðinu árið 1985, löngu áður en Halloween náði fótfestu í 
landinu sem sjálfstæð hátíð, „Líf í tuskunum”, Morgunblaðið 21. febrúar 1985, bls. 64. 
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Núna þegar öskudagurinn er nýliðinn langar mig til að benda á atriði sem mér finnst 

alltaf vera að verða meira áberandi. Íslensk börn eru farin að tileinka sér bandarískan 

sið, þ.e. stunda sömu iðju á öskudag og bandarísk börn á Halloween-daginn. Þann 

dag ganga börnin í hús, syngja og biðja um sælgæti eða þau hrekkja fólk.23 

Þetta viðhorf fór að vera meira áberandi upp úr 1990, og enn frekar benda margir þeirra 

heimildamanna Þjóháttadeildar sem fæddust á árabilinu 1950 til 1980 á þessa 

áherslubreytingu og tengsl við hrekkjavöku, en þetta fólk upplifði breytingarnar annað hvort 

í sínum ungdómi, eða ungdómi barna sinna.24  Áhugavert er að Velvakandinn í þessu tilviki 

tileinkar einnig bandarískum börnum að syngja fyrir góðgæti, en það er einmitt algengt í 

umfjöllun um öskudag og hrekkjavöku á þessum tíma að hefðirnar blandist meðvitað eða 

ómeðvitað saman í framsetningunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Sigríður Kristjánsdóttir, „Höldum í okkar siði og venjur“, Morgunblaðið 19. febrúar 1989, bls. C 37. 
24

 Sjá t.d. ÞÞ 14005 kvk. f. 1970 Reykjanesbæ, ÞÞ 14006 kvk. f. 1962 Reykjavík og ÞÞ 14005 kk. f. 1949 
Reykjavík. 
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2. Hrekkjavaka skýtur upp kollinum 

Samfara þessum breytingum á öskudagsfögnuði Íslendinga er merkilegt að sjá hvernig 

hugtakið „Halloween“ eða hrekkjavaka nær fótfestu í landinu. Ef leitað er í gagnagrunni 

www.timarit.is að orðinu „Halloween“ kemur það sjö sinnum fyrir í íslenskum blöðum á 

árunum 1970-1979, en sú tala rýkur upp í 357 á árunum 1980-1989, svo augljóst er að 

einhver áherslubreyting hefur átt sér stað. Bróðurpart þessara tilfella má rekja til 

kvikmyndar John Carpenter „Halloween“ frá árinu 1978, en hún kom í íslensk kvikmyndahús 

1982 og naut mikilla vinsælda, sem og framhaldsmyndir hennar á 9. og 10. áratugnum.  

Hugmyndin um Halloween birtist með tvenns konar hætti í fjölmiðlum á tímabilinu. 

Annarsvegar þar sem að deginum er ruglað saman við öskudaginn, meðvituð tenging er gerð 

milli hefðanna eða samanburður gerður á hefðunum tveimur. Hinsvegar fór að bera meira 

og meira á því upp úr 1990 að Halloween væri haldið hátíðlegt í október og þá sem sjálfstæð 

hefð og fullkomlega innflutt, með öllum réttu skírskotunum og aukahlutunum – „skerí“ 

búningum, graskerum og hryllingi, að undanskildu því að fara á milli húsa í sælgætisleit, 

svokölluðu „trick or treat“.  

 

2.1. Halloween sem öskudagur 

Nokkuð var um það á fyrri hluta 9. áratugarins að orðið Halloween væri þýtt sem öskudagur 

og að þetta tvennt hafi verið tengt saman. Dæmi um þetta er umfjöllun í DV 1983 um 

íslenska kvikmynd sem var í bígerð frá aðstandendum kvikmyndarinnar Með allt á hreinu. 

Myndin hafði vinnuheitið Öskudagur og sögðu aðstandendur myndina „eiga að vera „þriller" 

og gerast á öskudegi, þegar börn klæða sig upp á og setja upp grímur og hræða fólk.“ Þarna 

hafa framleiðendur myndarinnar annaðhvort fyrir ruglings sakir eða vísvitandi blandað 

saman öskudegi og hrekkjavökuhefð Bandaríkjamanna. Svo virðist sem blaðamaðurinn átti 

sig á ruglingnum í þessu tilviki, því hann bætir við: „Að vísu er þessi siður þekktari í útlöndum 

en hér og þá ekki á öskudegi, en það er annað mál.“25 Augljóslega er þarna sett tenging milli 

öskudags og Halloween, og ef til vill kvikmyndar Carpenter í þokkabót – enda er titill hennar 

þýddur sem Öskudagarnir í Helgarpóstinum 1985.26 

Í barnaefni gætir líka þessarar lensku. Á aðfangadag 1985 er sýnd teiknimyndin 

Garfield in Disguise: A Halloween Special og þýðir sjónvarpsdagskráin það sem „Grettir fer í 

                                                 
25

 Ólafur B. Guðnason, „Kvikmynd í undirbúningi“, DV, 26. apríl 1983, bls. 31 
26

 Sigmundur Ernir Rúnarsson, „Carpenter leit til himins og sjá...“, Helgarpósturinn 12. september 1985, bls. 18. 
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grímubúning. Bandarísk teiknimynd um köttinn Gretti og hundinn Odd sem lenda í 

ævintýrum á öskudaginn“.27 Í mörgum þessa tilvika gæti ruglingurinn stafað af því að ekki 

var komið orð fyrir Halloween á íslensku. Orðið hrekkjavaka kemur fyrst fyrir í íslenskum 

dagblöðum 1985 og sést aðeins 6 sinnum allan 9. áratuginn. Það hefur hinsvegar náð 

fótfestu á 10. áratugnum, á þeim árum kemur það fyrir 151 sinnum í leitarvél 

www.timarit.is. Þetta kemur heim og saman við þá breytingu að Íslendingar rugla yfirleitt 

ekki saman öskudegi og hrekkjavöku á 10. áratugnum, þó oft setji þeir samasemmerki milli 

þeirrar öskudagshefðar að krakkar fái nammi í búðum og hrekkjavökuhefðar 

Bandaríkjamanna.28 

 

2. 2. Halloween sem hrekkjavaka 

Um og eftir 1990 fór að bera meira á sérstökum hrekkjavökuskemmtunum. Þær voru 

haldnar í október og virðist sem þátttakendur hafi verið meðvitaðir um að um fullkomlega 

innflutta hefð sé að ræða. Oftar en ekki var skemmtunin beintengd við einhverja innflutta 

neysluhefð, svo sem sýningu á hryllingsmynd eða neyslu bandarískra matvæla.  

 Eins og áður hefur verið nefnt virðist hugmyndin um hrekkjavöku mestmegnis hafa 

náð fótfestu í landinu fyrir áhrif bandarísks afþreyingariðnaðar. Í október 1987 birtist grein í 

Þjóðviljanum sem skýtur stoðum undir þessa tilgátu. Í „Matarhorni Maríu“ þann 11. október 

má sjá uppskrift af graskersbök og með uppskriftinni fylgir stutt útskýring á Halloween, þar 

sem segir meðal annars: „Þann 30. þessa mánaðar er haldinn hátíðlegur sá dagur sem 

Íslendingar þekkja helst úr bandarískum kvikmyndum, þ.e. Halloween“.29 Augljósasta dæmið 

um þetta er vitaskuld hryllingsmyndaserían Halloween, en auk þess mætti telja fyrrnefnt 

hrekkjavökuævintýri Grettis, kvikmyndina Hocus Pocus, skautasýninguna Halloween on Ice, 

geimverumyndina Spaced Invaders, þáttaröðina Sabrina the Teenage Witch, auk fjölda 

annarra þáttaraða sem hafa sérstaka þætti tileinkaða hrekkjavökunni. Allt þetta (og 

vafalaust fleira) kom á skjái landsmanna á tímabilinu, meirihlutinn þó á 10. áratugnum, og 

                                                 
27

 „Grettir fer í grímubúning“, NT 20. desember 1985, bls. 19. 
28

 Sjá t.d.: „Langafasta hefst“. Morgunblaðið 17. febrúar 1994, bls. 4, og Brynja Tomer, „Hrekkjalómar á 
öskudag“, Morgunblaðið 11. febrúar 1994, bls. C 3. 
29

 „Grasker“, Þjóðviljinn 11. október 1987, bls. 21. 
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gæti aukin fjölmiðlun hafa skýrt muninn á öskudegi og hrekkjavöku betur fyrir 

Íslendingum.30 

 Svo virðist sem fyrst um sinn hafi þessi nýupptekna hrekkjavaka verið á yfirráðasvæði 

fullorðinna, helst til ungs fólks og táninga, frekar en barna.  Allan 10. áratuginn voru haldin 

Halloween-partý á skemmtistöðum, mestmegnis á höfuðborgarsvæðinu. Yfirleitt var þá um 

að ræða sérstaklega auglýst kvöld í kringum 31. október þar sem fólki var boðið að koma í 

búningum á einhvern ákveðinn skemmtistað og var þá ýmiskonar tilstand í tengslum við 

hátíðina (svo sem búningakeppni, sýning á hryllingsmynd eða sérstakir drykkir). Í DV 1991 

má sjá umfjöllun um hrekkjavöku fylgja með mynd af íslensk-bandarískri hljómsveit að spila 

fyrir dansi á hrekkjavökuskemmtun, þar sem höfundur segir: „Hrekkjavaka, eða Halloween, 

er haldin hátíðleg í Bandaríkjunum um þessar mundir og allt útlit er fyrir að Íslendingar eigi 

eftir að apa þann sið upp eftir Könunum.“ 31 Veitingahúsið Hard Rock Café var allan 10. 

áratuginn ötult við að koma hrekkjavökunni á framfæri og árlega var þar haldin 

hrekkjavökuhelgi með tilboðum, graskerseftirréttum og hvaðeina. Skemmtistaðir í 

miðbænum voru hins vegar mestmegnis með hrekkjavökupartí og náði sú þróun hámarki um 

miðbik áratugarins. Árið 1997 var svo mikið tilstand í bænum hrekkjavökuhelgina að DV 

sendi ljósmyndara í bæinn til að fjalla um hátíðina.32 

Þó nokkrum sinnum sé fjallað um hrekkjavöku í barnablöðum dagblaðanna er hins 

vegar engin umfjöllun um börn að gera sér dagamun á Halloween fyrr en árið 1999, en þá 

hafði pítsustaður á Húsavík boðið krökkum að koma í búningum og fá pítsu í staðinn.33 Má 

vel vera að börn hafi tekið að halda upp á daginn fyrr, en þá hefur sú skemmtun ekki náð svo 

mikið út á almennan vettvang að umfjöllun um hana hafi ratað í blöðin. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Dæmin eru fengin úr sjónvarpsdagskrám og kvikmyndaauglýsingum Morgunblaðsins, NT, Þjóðviljans, DV o.fl. 
á tímabilinu 1980-1999. 
31

 „Hrekkjavaka“, DV 6. nóvember 1991, bls. 13. 
32

 „Hringiðan“, DV 3. nóvember 1997, bls. 30. 
33

 „Hrekkjavaka í Hlöðufelli“, Dagur (fylgiblað – Víkurblaðið 40. tbl.) 3. nóvember 1999, bls. 3. 
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3. Áherslubreytingar hjá Íslendingum undir lok aldarinnar 

Það er ljóst að miklar breytingar urðu á öskudagshefð Íslendinga á 9. og 10. áratugnum, og 

að meðfram þeirri þróun fluttust til landsins hugmyndir um Halloween hátíðina bandarísku. 

Svo mikil áhrif hafði þessi nýja hugmynd á íslenskt samfélag að við bjuggum okkur jafnvel til 

orðið hrekkjavaka til að koma þessum nýja sið fyrir í tungumálinu.  Áhugavert er að sjá 

hversu snögglega þessi breyting átti sér stað (á innan við einu kynslóðabili) borið saman við 

t.d. upprunalega íslenska öskupokasiðinn sem virðist hafa haldið sama svip síðan snemma á 

18. öld og jafnvel fyrr, og allt fram undir lok 20. aldar.34  Þessi snöggu umskipti á 9. 

áratugnum tel ég að megi rekja til nýrra aðstæðna á Íslandi og breytts hugarfars meðal 

landsmanna. Að mínu viti er bein tenging milli þess að hugmyndin um Halloween náði 

fótfestu og að akureyrska öskudagshefðin dreifðist um landið og breyttist frá fyrri mynd, en 

það er að sama skapi nátengt ákveðinni hugarfarsbreytingu fylgdi breytingum í samfélaginu, 

sem aftur komu til af aukinni hnattvæðingu á Íslandi. 

 

3.1. Efnahagsbreytingar og ríkið 

Stór hluti af samfélagsbreytingum tímabilsins, ef ekki sá stærsti, stafaði af umbreytingum í  

íslensku efnahags- og viðskiptalífi. Þar sem efnahagslegan uppgang er að finna má einnig 

gjarnan sjá merki Ameríkuvæðingar. Iðulega fylgir Ameríkuvæðingu neyslumenning að 

bandarískum sið og til þess að aðhyllast slíkan lífstíl þarf hinn almenni borgari að hafa 

eitthvað milli handanna umfram helstu lífsnauðsynjar. 

 Að mörgu leyti var 9. áratugurinn tími breytinga. Þessar breytingar höfðu eins og 

flest annað orðið nokkru fyrr erlendis og Íslendingar voru nú farnir að heimta þær breytingar 

sem nágrannaþjóðir þeirra höfðu séð, svo sem opinn markað og erlendar vörur.  Dæmi um 

nýbreytni áratugarins voru breyttar matarvenjur með tilkomu skyndibitastaða, 

greiðslukortanotkun og krafan um að leyfð yrði sala bjórs í landinu, svo lítið eitt sé nefnt.35 

 Þó svo að íslenskur efnahagur hafi sveiflast töluvert upp og niður með óðaverðbólgu 

og staðnaðri hagstjórn ríkisins á seinni hluta aldarinnar, þá bötnuðu kjör Íslendinga almennt 

séð hægt og bítandi og brátt sáu margir sér fært að taka þátt í lífsgæðakapphlaupi að hætti 

Vesturlandabúa.  Á því tímabili sem hér er til skoðunar, árin 1980-1999, verða einmitt 

ákveðin þáttaskil í lifnaðarháttum hins almenna Íslendings.  Á fyrri hluta 9. áratugarins var 

                                                 
34

 Vef. Unnar Árnason, „Af hverju er öskudagurinn haldinn hátíðlegur?“. 
35

 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 414-417, 452-453. 
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vissulega erfið kreppa. Vegna hörkulegra aðgerða stjórnvalda við óðaverðbólgu áttu margir 

Íslendingar erfitt með að greiða af verðtryggðum lánum sínum og margir misstu húsnæði 

sitt.36 Það kemur heim og saman við þá staðreynd að þrátt fyrir að hin nýja sýn Íslendinga á 

öskudaginn hafi verið byrjuð að berast til Reykjavíkur og víðar var gróðahugsjónin bak við 

hana ekki jafn áberandi og seinna varð.  Um og eftir 1985 fer neysluhyggja hátíðarinnar 

hinsvegar að verða meira og meira áberandi, bæði hvað varðar búningakaup og sælgæti. Til 

þess að slík breyting nái fótfestu þarf hið almenna heimili að hafa færi á eyðslu umfram 

helstu nauðsynjar og er því vert að benda á að milli áranna 1984 og 1988 eykst kaupmáttur 

meðaltekna verkafólks um heil 24,7 prósent.37 Ennfremur kom til á þessu tímabili 

„skattlausa árið“, 1987, sem gerði mörgum kleift að rétta úr kútnum. Því má ætla að þorri 

þjóðarinnar hafi búið við tiltölulega stöðugan fjárhag þegar krafan um aukna neyslu á 

öskudaginn fór að ágerast. 

 Frá 1988 og fram til u.þ.b. 1994 varð aftur samdráttur í þjóðarbúinu, en sú kreppa 

var ekki jafn harkaleg og sú sem dró fólk í þrot áratuginn áður, auk þess sem stjórnvöld tóku 

á henni með öðrum hætti en áður. Í stað þess að bjarga störfum og fyrirtækjum var lögð 

meiri áhersla á fjárhagslegan stöðugleika innan samfélagsins.38 Eftir velmegunarárin á seinni 

hluta 9. áratugarins virðist enn fremur sem samdrátturinn eftir 1988 hafi ekki breytt til muna 

neyslumunstri hins almenna borgara. Nýr lífstíll opins markaðar og mikils framboðs hafði 

náð fótfestu í landinu og ennfremur dreifst á allar þjóðfélagshópa, enda voru lífskjör ekki 

jafn stéttskipt undir lok aldarinnar og áður hafði tíðkast.39  

Þessar breytingar í efnahagsmálum urðu ekki að ástæðulausu, heldur tengjast þær 

beint þeirri nýju stefnu sem íslenskir stjórnmálamenn fóru að aðhyllast upp úr 1980 og þá 

sérstaklega frjálshyggjumenn í Sjálfstæðisflokknum, en segja má að 10. áratugurinn hafi 

verið þeirra blómaskeið. Þessi stefna einkenndist af því að losa um tök ríkisins á 

efnahagsstjórn landsins, enda voru gjaldeyrishöft rýmkuð á tímabilinu og samstarf við aðrar 

þjóðir og alþjóðleg fyrirtæki varð algengara. Þessi þróun fór af stað á 8. áratugnum.  Þá voru 

innflutningstollar lækkaðir og verndarstefna ríkisins á íslenskan efnahag var afnumin í 

áföngum milli 1970 og 1980.40 Fyrsta skrefið var tekið til fullnustu þegar Ísland gekk í EFTA 

                                                 
36

 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 471-472. 
37

 Hagskinna, bls. 613. 
38

 Guðmundur Jónsson, „Efnahagskreppur á Íslandi“, bls. 72-73. 
39

 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 401. 
40

 Magnús S. Magnússon, „Efnahagsþróun á Íslandi 1880-1990“, bls. 209. 



19 
 

árið 1970 sem síðar þróaðist yfir í aðild að EES í byrjun árs 1993. Við þetta jókst alþjóðleg 

efnahagssamvinna til muna.41  Þannig voru aðstæður fyrir nýja viðskiptahætti góðar uppúr 

1980 og meðfram því ber á nýjum hugmyndum stjórnvalda gagnvart opnum markaði og 

minni afskiptum ríkisins, en þær áherslur ríkisins höfðu svo enn frekari áhrif á vaxandi 

hnattvæðingu í íslensku samfélagi.  Þetta kemur meðal annars heim og saman við þróun 

efnahags granna okkar í Danmörku.42  

Líklegast hefur þessi þróun verið svipuð víðar í Evrópu. Í grein um þróun 

Ameríkuvæðingar nefnir þýski hagsögufræðingurinn Harm G. Schröter að séreinkenni hinnar 

svokölluðu „þriðju bylgju“ Ameríkuvæðingar hafi meðal annars verið það að Evrópubúar 

urðu meðvitaðir um nýjar efnahagskenningar, gjaldeyrishagfræði og 

framboðshugmyndafræði í anda Milton Friedman og „Chicago skólans“.  Íhaldssamar 

ríkisstjórnir á borð við stjórnir Margaret Thatcher í Bretlandi og Helmut Kohl í Þýskalandi 

urðu víða viðmiðið.43  Í íslensku samhengi myndi ríkisstjórnatímabil Davíðs Oddssonar falla 

undir þessa almennu þróun. 

Af þessum nýju kenningum og viðskiptaháttum þykir mér áhugaverðast að íslensk 

fyrirtæki og kaupmenn hafi komist í kynni við hugmyndir Friedman um að eftirspurn stjórni 

ekki endilega framboði. Enda þótt eftirspurn hafi vissulega aukist mikið á 9. og 10 

áratugnum var framboðið samt sem áður iðulega meira.44 Ef til vill hafði þetta áhrif á þróun 

öskudagsins, þ.e.a.s. þá hlið sem sneri að því að ganga í búðir og fá verðlaun fyrir söng, en 

samkvæmt framboðsmiðaðri hugmyndafræði græða fyrirtæki á því að kynna varning sinn og 

koma neytendum á bragðið. Frá því á seinni hluta 9. áratugarins sóttust mörg fyrirtæki 

beinlínis eftir því að fá börn í búðir sínar á öskudag. Til að mynda auglýstu bæði Kringlan og 

samtök kaupmanna á Laugarveginum í dagblöðum að krakkar í búningum væru velkomnir í 

verslanir þeirra og voru þar með að ýta undir þessa neyslumiðuðu nálgun barna á 

öskudaginn, þar til að hún var orðin „rótföst“ sem hefð. Þannig geta til dæmis 

efnahagsumsvif og sviptingar í stjórnmálum haft áhrif á hefðir samfélags, þó í tilfelli 

                                                 
41

 Gylfi Zoega: „Stofnanaumhverfi, frumkvöðlakraftur og vægi „grundvallaratvinnuvega““, bls. 204. 
42

 Félagsfræðingurinn Jillian Shambaugh bendir á í grein sinni „Americanization of Denmark“ að breytingar á 
dönskum efnahag og menningu hafa verið samhliða pólitískri stefnu: „Danish economic and social arenas have 
paralleled changes in the spheres of politics, which in turn affect the process of globalization through domestic 
and international policy decisions“, bls. 2. 
43

 Harm G. Schröter, „Economic Culture and Its Transfer“, bls. 225. 
44

 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 415. 
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öskudagsins megi kannski rekja stærstan hluta breytinganna til áhrifa Ameríkuvæðingar á 

menningarlandslag þjóðarinnar uppúr 1980. 

 

3.2. Ný neysla og áhrif hennar á menninguna 

Eins og fram kemur í bók Helga Skúla Kjartanssonar um Ísland á 20. öld voru ákveðin 

þáttaskil í íslensku samfélagi uppúr 1980 og sem aldrei fyrr voru Íslendingar nú tilbúnir að 

kynna sér nýja lifnaðarhætti að erlendu sniði.45 Þessi nýja menning hafði yfirbragð 

hnattvæðingar, en í grunnin má þó fullyrða að flest þeirra menningaráhrifa sem náðu 

fótfestu hafi verið af bandarískri fyrirmynd, sem hefur verið raunin í flestum hnattvæddum 

heimshlutum.46  

 Viðhorf til fjölmiðla breyttist töluvert hjá þjóðinni upp úr 1980. Ekki var álitið 

æskilegt lengur að öll dagblöð væru flokksbundin og stunduðu óhefta skoðanamótun hjá 

lesendum, heldur var þess krafist að hlutlaus fréttaflutningur fengi að njóta sín og fjölmiðlar 

mættu fjalla um hvað það sem hugurinn girntist. Einnig fór einokun Ríkisútvarpsins og 

Ríkissjónvarpsins á fjölmiðlun töluvert fyrir brjóstið á þjóðinni (ekki síst ungum 

Sjálfstæðismönnum), enda var lögum um einkarétt þeirra breytt 1986, og sama ár fór Stöð 2 

í loftið, fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin á Íslandi. Á sama tíma, um miðbik 9. áratugarins, 

voru myndbandstæki og myndbandaleigur vinsælli en nokkru sinni og ekki síður 

kvikmyndahús.47 Þessar nýju miðlunarleiðir kynntu mestmegnis bandaríska menningu; bæði 

hjá Ríkisútvarpinu og öðrum stöðvum var hlutur bandarísks og bresks efnis stærstur, og 

meðal innfluttra kvikmynda voru bandarískar kvikmyndir í yfirgnæfandi meirihluta.48 Að 

öllum líkindum hefur þessi tilslökun á miðlun erlendrar afþreyingarmenningar haft 

úrslitaáhrif á inngang hrekkjavökuhefðarinnar á Íslandi. Eins og áður hefur verið nefnt var 

gjarnan vísað í bandaríska afþreyingarmenningu á borð við kvikmynd Carpenter til 

útskýringar á Halloween áður en að hefðin varð alþekkt í landinu og hrekkjavökugleði á 
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 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 452. 
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 Bandaríski félagsfræðingurinn George Ritzer útskýrir hnattvæðingarferlið svo: „While we will continue to see 
global diversity, many, most, perhaps eventually all of those cultures will be affected by American exports; 
America will become virtually everyone‘s ”second culture”,“ The McDonaldization Thesis,  bls. 89. 
47

 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 438-440. 
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Íslandi var oft stunduð í tengslum við neyslu á bandarískri menningu, t.d. 

hryllingsmyndaglápi eða hamborgaraáti.49 

Flestir fræðimenn um Ameríkuvæðingu nefna afþreyingarmiðlun sem afar 

áhrifamikinn þátt í ferlinu. Í rannsókn Jillian Shambaugh um Ameríkuvæðingu Danmerkur 

nefnir einn heimildamanna hennar að hann hafi fundið fyrir sérstakri áherslubreytingu þegar 

fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin í Danmörku fór í loftið.50 Að mörgu leyti líkist þróunin á 

Íslandi því sem gerðist í Danmörk, enda eru þessi samfélög keimlík í uppbyggingu og 

gildismati, en einnig má sjá svipuð stef annarsstaðar í Evrópu. Í grein um markaðsvæðingu 

Halloween í Belgíu og Frakklandi nefna þau Alain Decrop og Caroline Copin einnig óhefta 

fjölmiðlun sem aðalástæðuna fyrir endurvakningu hrekkjavökunnar á meginlandinu og 

vaxandi vinsælda hennar meðal belgískra og franskra barna. Einnig benda þau á að 

nýtilkomnar vinsældir hrekkjavöku megi  rekja til aukinna almennra vinsælda á öllu 

bandarísku, samanborið við t.d. viðmót Evrópubúa á meðan Kalda stríðinu stóð.51 Ef til vill er 

um svipaðan veruleika að ræða á Íslandi, alltént hefur bandarísk menning þrifist á Íslandi 

síðustu þrjá áratugi við ágætar undirtektir.   

Enn fremur mætti álykta að aukin tíðni utanlandsferða hins almenna Íslendings hafi 

flutt til landsins ýmsar nýjar hugmyndir og menningarfyrirbæri. Reglulega komu einmitt upp 

fréttaskýringar á eða frásagnir ferðalanga af fyrirbærinu Halloween í þeim dagblöðum sem 

hér hafa verið til skoðunar og ósjaldan tengdu greinahöfundar hátíðina við öskudag 

Íslendinga. Að sama skapi var töluverð aukning á komu erlendra ferðamanna til Íslands 

síðustu tvo áratugi aldarinnar. Stærstur hluti þeirra var engilsaxneskur, að undanskildum 

árunum 1992-1996 þegar Þjóðverjar voru fjölmennastir. Að jafnaði komu flestir ferðamenn 

frá Bandaríkjunum.52 

Síðast en ekki síst er vert að nefna að meðfram rýmri efnahag hinnar almennu 

fjölskyldu og neysluvæðingar samfélagsins fylgdi einstaklingshyggja sem áður var nær 

óþekkt meðal Íslendinga.  Í stað þess að fjölskyldan hópaðist í kringum viðtækið á kvöldin gat 

nú hver og einn hagað sinni neyslu og afþreyingu eins og hann eða hún vildi, og miðlað 

sínum áhugamálum og heimssýn útfrá því. Þessi áhersla á mikilvægi einstaklingsbundinnar 
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 Sjá t.d. auglýsingu fyrir hryllingsskemmtun í Morgunblaðinu 13. júlí 1990, bls. 33, sem og árlegt 
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 Vef. Jillian Shambaugh, „Americanization of Denmark“, bls. 19. 
51
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52
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neyslu hentar sérstaklega vel fyrir hrekkjavökuna, enda fór fyrst að bera á þessum 

breytingum á hrekkjavökuhefðinni í Bandaríkjunum uppúr 1970.53 Búningahefðin gerði 

þátttakendum kleift að búa sig upp sem eitthvað sérstakt sem einkenndi þá og þeirra 

áhugamál (þeirra neyslu), og er vissulega ákveðin þversögn í því að einstaklingstjáning í 

gegnum búninga var yfirleitt undir frá áhrifum ráðandi neyslumunstri. Birtingarmynd 

einstaklingshyggjunnar gat því eitt árið verið Batman-æði en annað árið Turtles-faraldur. 
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 Þessi þróun fylgir bandaríska líkaninu eftir. Þar sem að hrekkjavökuhefðin er komin frá Bandaríkjunum þykir 
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4. Ísland í hnattvæðingarsamhengi 

Ameríkuvæðing (e. americanization) er hugtak sem hefur verið notað við ýmsar mismunandi 

aðstæður frá því fyrir fyrri heimsstyrjöld.  Fjölmargir hafa fjallað um Ameríkuvæðingu og 

þróun hennar. Harm G. Schröter skilgreinir hugtakið sem:  

A selected and adapted transfer of values, behaviour, institutions, technologies, 

patterns of organization, symbols, and norms from the USA to the economic life of 

other states.54  

Þó svo að þessi skilgreining einblíni ef til vill frekar mikið á efnahagsþætti Ameríkuvæðingar 

fer hún ansi vítt og breytt, enda hefur Ameríkuvæðing margar birtingarmyndir og er aldrei 

nákvæmlega eins frá landi til lands.  Í seinni tíð (mestmegnis eftir Kalda stríðið) hafa 

fræðimenn verið feimnir við að nota hugtakið Ameríkuvæðing og tekið upp hugtök á borð 

við hnattvæðingu (e. globalization) í staðinn, enda sé það hugtak síður gildishlaðið en 

Ameríkuvæðing og gefi meira svigrúm fyrir menningalega yfirfærslu frá öðrum heimshlutum.  

Þó svo að vissulega hafi Íslendingar kynnst menningu frá öðrum stöðum í heiminum (t.d. 

austurlenskri matarmenningu) er veruleikinn samt sem áður sá að yfirgnæfandi hluti 

innfluttrar framleiðslu, hugvits, upplýsinga og menningarfyrirbæra kemur frá 

Bandaríkjunum.55 Bandaríkin hafa einfaldlega menningarlegt forræði í hnattvæðingu 

heimsins og Ísland fer ekki varhluta af því.   

Þessi hnattvæðing sem átti sér stað á Íslandi á síðustu áratugum 20. aldarinnar fellur 

undir það sem Schröter kallar þriðju bylgju Ameríkuvæðingar, en hún tók að sækja í sig 

veðrið undir lok 9. áratugarins og enn sjáum við vart fyrir endann á áhrifum hennar.56  Þessi 

bylgja Ameríkuvæðingar var fyrst og fremst menningarleg, nánar tiltekið einkenndist hún af 

útflutningi á neyslumenningu og afþreyingarmenningu í anda bandarísks samfélags. Með 

ágengni hnattvæðingar má ætla að þessi útflutningur á gildismati og menningu 

Bandaríkjamanna hafi náð til allra heimshluta, en þó í mismiklum mæli og með ólíkum 

afleiðingum, enda er ferli Ameríkuvæðingar flókinn samruni tveggja menningarheima. 

Vandamálið við að greina menningarlega yfirfærslu er því miður það að menning og 
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félagslegt umhverfi er tiltölulega óáþreifanlegt og auk þess bregst hvert samfélag á sinn hátt 

við þeim efnahagslegu og menningarlegu áhrifum sem hnattvæðing hefur á það.57  

 

4.1. Staðbundin hnattvæðing og innflutningur „einskis sem einhvers“ 

Til þess að reyna að útskýra þennan ófyrirsjáanlega samruna menningarheima hefur hið 

nýlega hugtak glocalization verið notað. Það er sett fram sem einskonar samþætting 

staðbundinnar menningar og utanaðkomandi tilfærslu á þeirri menningu. Sunny S. K. Lam 

hefur skilgreint hugtakið sem einskonar menningarlega díalektík staðbundinna fyrirbæra og 

utanaðkomandi áhrifa í framgangi einsleitinnar hnattvæðingar.58 Í tengslum við 

Ameríkuvæðingu í Danmörku tekur Jillian Shambaugh í sama streng. Hún tekur sem dæmi úr 

danskri menningu dönsku pylsuna; danska pylsan er seld sem skyndibiti í klassískum 

amerískum pylsusöluvögnum á götuhornum í Danmörku, en sjálf pylsan sem seld er þar er 

sérdanskt fyrirbæri, í sérstöku brauði, með ákveðnu meðlæti.59  Dönsk sérkenni pylsunnar 

eru þannig viðnám við innflutningi hinnar al-bandarísku hot dog pylsu.  Til þess að útskýra að 

sum samfélög kjósi að fara þessa leið í hnattvæðingarferlinu sækir Shambaugh í kenningu 

George Ritzer um eitthvað og ekkert (e. nothing/something). Ritzer telur að þessi leið sé 

farin til að sporna við innfluttum varningi og gildum sem hafa enga stöðu innan fyrirliggjandi 

menningar og ekkert vægi fyrir samfélagið sem verður fyrir áhrifum þess:  

The various forms of nothing – often, at least initially, imports from the United States 

– are quickly and easily perceived as nothing [of value], since alternative forms of 

something and the standards they provide, are alive and well.60 

Í tilfelli dönsku pylsunnar spornuðu Danir þannig við bandarískum áhrifum á samfélag sitt 

með því að kjósa dönsku pylsuna og Jolly Cola með frekar en bandarískt hot dog og Coca 

Cola. Sé þetta líkan sett í samhengi við þróun öskudagsins á Íslandi myndi hrekkjavakan vera 

dæmi um nothing, innflutning frá Bandaríkjunum sem hefur (fyrst um sinn) ekkert vægi fyrir 

Íslendinga.  Öskudagurinn er þá something, eitthvað sem Íslendingar kannast við og er 

svipað fyrirbæri og hrekkjavakan (þ.e.a.s. Akureyrarhefðin).   
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Samkvæmt þessu gætu Íslendingar hafa komist í kynni við hugmyndina um 

hrekkjavöku (ef til vill í gegnum kvikmynd Carpenter, Halloween) og í stað þess að taka hana 

upp á arma sína fundið til sambærilegan sið sem væri Íslendingum kunnugur, en vert er að 

nefna að á þessum tíma tíðkuðust engar búningahefðir á landinu utan þeirrar á Norðurlandi. 

Búningahefðina hafi þeir fundið í hinum gamla og góða öskudagssið Akureyringa og  því hafi 

sá siður verið tekinn upp um land allt í stað hins fullkomlega bandaríska hrekkjavökusiðs.  

Eftir að siðurinn dreifðist um landið leið ekki á löngu áður en fréttamiðlar fóru að tala um 

nýja öskudagssiðinn sem rótgróna hefð og eitthvað sem hafi lengi tíðkast. Með því var ef til 

vill verið að ljá þessum nýja sið vægi, þó ekki hafi allir verið eins sannfærðir.61 Ef kenningu 

Ritzer um eitthvað og ekkert er fylgt eftir er hliðarverkun hennar einmitt sú niðurstaða að 

dreifing öskudagsins um land allt er afleiðing hnattvæðingar: 

One of the implications of the apparent dialectic between local and global is that 

what we consider the local has already been affected to some degree by the global, 

meaning the local is actually glocal.62 

Samkvæmt þessu hefðum við ef til vill aldrei tekið upp öskudagssið Akureyringa ef 

menningarleg yfirfærsla hrekkjavöku frá Bandaríkjunum hefði ekki komið til. 

 

4.2. Hrekkjavakan sem sjálfstæð hátíð 

En hvernig stendur þá á því að hrekkjavaka fór að njóta aukinna vinsælda í byrjun 10. 

áratugarins og hefur í dag komið sér fyrir í íslenskri menningu þrátt fyrir tilvist öskudagsins? 

Shambough gerir einnig grein fyrir þessu og útskýrir: 

However, the backlash against globalization is relatively less powerful and only works 

to supplement the ever-increasing forms of “nothing” available to the public, not to 

eradicate it.63 

Þó svo að öskudagshefð Akureyringa hafi verið dreift og hún notið vinsælda um land allt (og 

geri enn) hefur hrekkjavakan sem sérstök hátíð samt sem áður náð sinni fótfestu í 

menningarlandslagi Íslendinga og er í dag haldin hátíðleg bæði meðal ung fólks og e.t.v. líka 
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íslenskra barna. Mætti því líta á þróun öskudagsins í átt að Halloween sem einskonar áfanga 

að fullri Ameríkuvæðingu einskis; innreið Hrekkjavökuhátíðarinnar.  

Þetta kemur heim og saman við þróun víðsvegar um heim. Grannar okkar í 

Danmörku hafa tekið eftir þessari þróun. Einn af heimildarmönnum Shambough furðar sig á 

því af hverju dönsk börn þurfi að halda upp á Halloween þegar fastelavn er nánast alveg eins 

hátíð, en segir að dönskum börnum þyki Halloween svalari en fastelavn.64 Eins og áður hefur 

verið nefnt halda u.þ.b. 35% belgíska og franskra barna upp á Halloween, og fer sú tala 

hækkandi, þrátt fyrir að börnin haldi einnig upp á kjötkveðjuhátíðina fyrir föstu (fr. carnaval) 

í búningum.65  

Áhugavert er að nefna í þessu samhengi að í áðurnefndri grein Decrop og Chopin um 

belgísk og frönsk börn kemur fram að í kring um aldamótin síðustu var vinsælasti 

búningurinn á Halloween meðal stúlkna nornagervi en meðal stráka Scream-gúmmígríma. 

Ásamt djöflagervi voru þetta einnig vinsælustu búningarnir hjá íslenskum börnum 

samkvæmt úttekt Kristínar Einarsdóttur á öskudaginn 2001.66 Það sem er áhugavert í þessu 

tilliti er að frönsk og belgísk börn gera greinamun á búningum fyrir carnaval (sem svipar til 

fastelavn í Danmörku), þaðan sem öskudagshefðin er uppruninn) og Halloween, og tengja 

hryllingsbúningana aðeins við Halloween á meðan íslensk börn gera það ekki og klæðast 

hryllingsbúningum á öskudag. Ef til vill stafar þetta af því að öskudagshefð Akureyringa var 

almennt ekki stunduð af öðrum Íslendingum og var því frá upphafi tengd við hrekkjavöku 

eftir að hún dreifðist um landið. 

Hrekkjavakan hefur einnig teygt sig til Hong Kong (og eflaust víðar í Asíu).  Frá því að 

hún náði fótfestu í Hong Kong hefur hátíðin verið haldin í október og þá sérstaklega á vegum 

skemmtigarðanna Ocean Park og Disneyland. Ef til vill var hrekkjavakan flutt inn þar vegna 

þess að engin búningahefð hafði verið til staðar fyrir, en þrátt fyrir að hafa alltaf verið haldin 

sem Halloween telur Sunny S.K. Lam að sjá megi áhrif menningarviðnáms og staðbundinnar 

hnattvæðingar í því að þátttakendur kjósa hátíðarhöld Ocean Park sem notar asíska 

hryllings- og draugamenningu í hátíðarþemað sitt, fram yfir Halloween-hátíð Disneylands 

sem býður upp á fullkomlega bandaríska útgáfu. Þessa menningarblöndun telur Lam að megi 

m.a. rekja til þess að Hong Kong var nýlenda í 150 ár, suðupottur þar sem að Austur mætir 
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Vestri.67 Í grein um menningarlega yfirfærslu nefnir félagsfræðingurinn John Hannigan einnig 

hrekkjavöku í Hong Kong sem dæmi um innfluttan atburð sem tekist hefur að fara fram úr 

öðrum hátíðum hvað vinsældir varðar. Hann nefnir einnig að sumstaðar í Mexíkó séu 

ungmenni farin að taka upp venjur í anda hrekkjavöku í stað hefðbundinna hátíðarhalda á 

Degi hinna dauðu (sp. Día de los Muertos).68 Af þessum dæmum þykir mér nokkuð ljóst að 

þróunin á Íslandi stingur ekki í stúf við almenna þróun í hnattrænu samfélagi nútímans. 
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Niðurstöður 

Uppúr 1980 fór að bera á breytingum í íslensku samfélagi. Þær breytingar áttu að mörgu 

leyti rætur sínar að rekja til slökunar á úreltri haftastefnu íslenska ríkisins og 

einangrunarviðhorfi.  Með þessum breytingum fór að bera á auknum erlendum áhrifum í 

íslensku efnahags-, stjórnmála- og menningarlífi. Það sem skipti hinsvegar öllu meira máli er 

að Íslendingar voru allt í einu tilbúnir að kanna þessa nýju möguleika og streittust því ekki á 

móti framtíðinni sem bankaði á dyrnar. Þegar losnaði um menningareinsleitni ríkisrekinna 

frétta- og fjölmiðla um miðjan 9. áratuginn var líkt og flóðgátt opnaðist og Íslendingar 

kynntust aragrúa nýrra menningarkima – hnattvæðingin náði til Íslands.  Stærstur hluti 

þeirra nýjunga sem nutu vinsælda var þó af bandarísku bergi brotinn og til þeirra má 

tvímælalaust telja Halloween-hátíð Bandaríkjamanna.  

 Ef marka má hversu víða í heiminum er að finna áhrif frá Halloween í dag, hvort sem 

það er í Mexíkó, Evrópu eða Hong Kong, má ætla að markaðssetning hátíðarinnar hafi verið 

hnattræn og gagnger. Það dugar ekki aðeins að flytja út neysluvöruna, heldur er 

grundvallaratriði Ameríkuvæðingar að flytja út neyslumunstrið til þess að einhver neyti 

vörunnar. Niðurstaða mín er sú að uppúr 1980 hafi Íslendingar komist í kynni við 

hrekkjavökuhátíð Bandaríkjamanna í gegnum innflutta afþreyingar- og neyslumenningu. Í 

stað þess að ættleiða þessa grunnhyggnu innfluttu plasthefð var hlaupið til og fundin gömul 

og góð íslensk hefð sem þjónaði svipuðum tilgangi -  öskudagshefð Akureyrarbúa.  Áður en 

efnahags- og menningaraðstæður þeirra breyttust höfðu Íslendingar ekki þörf fyrir þessa 

sér-akureyrsku hefð og héldu sig við gömlu góðu öskupokana. Á sama tíma og hugmyndin 

um Halloween fór að skjóta upp kollinum reglulega í íslenskum frétta- og fjölmiðlum gerðist 

það hinsvegar að búningahefð Akureyrarbúa dreifðist um land allt.  

Ég tel að tilvist núverandi öskudagshefðar megi rekja beint til þess tómarúms sem 

uppgötvaðist í búningahefðum Íslendinga við það að Halloween var kynnt fyrir 

landsmönnum. Það er alltént nokkuð ljóst að þessar tvær hefðir þróuðust hönd í hönd á 9. 

áratugnum, enda algengt að Íslendingar á þessum tíma blönduðu hugmyndunum saman eða 

greindu einfaldlega ekki á milli þeirra.  Ennfremur er ljóst að meiri skyldleiki er milli 

öskudags- og hrekkjavökuhefðanna (svipuð tákn og virkni) í hugum Íslendinga heldur en við 

fastelavn Dana eða kjötkveðjuhátíðarhöld í Evrópu, þrátt fyrir að þaðan eigi öskudagurinn 

uppruna sinn. Þar af leiðandi er erfitt að segja til um það hvort Íslendingar hefðu á annað 
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borð nokkurn tíma tekið upp öskudagssið Akureyrarbúa ef þeir hefðu ekki komist í kynni við 

hrekkjavöku Bandaríkjamanna í byrjun 9. áratugarins. 

 Uppúr 1990 fór Halloween svo að tíðkast sem sérstök hátíð, og hlaut þá nafnið 

hrekkjavaka. Svo virðist sem vinsældir hrekkjavöku fari enn vaxandi ár frá ári, en 

öskudagurinn hefur einnig haldið sínum sessi í akureysku útgáfunni. Enda heldur hann 

ennþá þeim neysluvænu einkennum sem urðu til þess að hann dreifðist um landið og þar 

sem að menningartengd neysla virðist vera orðin ómissandi þáttur í íslensku samfélagi er 

ólíklegt að öskudagurinn muni deyja út í bráð. 
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