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Útdráttur 
Í þessari ritgerð er form, hlutverk og þróun þrettándans í Vestmannaeyjum kannaður út 

frá kenningum um sviðslist. Eftirfarandi ritgerð er skipt upp í fimm kafla. Í fyrsta 

kaflanum er gert grein fyrir rannsóknarefninu og þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar 

voru. Einnig verður lítillega farið yfir fyrri rannsóknir annarra fræðimanna á þessu sviði 

bæði erlendis og hérlendis. Í öðrum kafla verða þær kenningar sem notaðar verða í 

ritgerðinni kynntar. Í þriðja kafla verður saga þrettándans rakin, eða þeir siðir sem hafa 

verið við lýði við lok jólatímabilsins, bæði erlendis og hérlendis, og að lokum í 

Vestmannaeyjum. Þar hefur þessum tímamótum verið fagnað með dulbúningar- og 

heimsóknarsið, blysför, álfadansi, jólasveinum og loks tröllum og púkum. Í fjórða kafla 

verður form hátíðahaldanna rannsakað út frá kenningum um sviðslist og hlutverk hennar 

eða virkni gerð skil. Jafnframt verður gert grein fyrir þróun hátíðahalda þrettándans í 

Vestmannaeyjum fram til dagsins í dag. Að síðustu verða hátíðahöld þrettándans í 

Vestmannaeyjum greind í ljósi þeirra kenninga sem þá hafa verið raktar 
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Formáli 
Ég hef mikið setið ein á bak við luktar dyr að skrifa þessa ritgerð en þó hef ég ekki 

unnið hana ein, síður en svo. Ég hef notið aðstoðar einkar margra í ýmsu formi. Ég vil 

byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Terry Gunnell, prófessor í þjóðfræði við Háskóla 

Íslands, sérstaklega fyrir góða leiðsögn og þolinmæði. Þá vil ég einnig þakka 

eftirfarandi þjóðfræðingum: Kristínu Einarsdóttur fyrir að vekja áhuga minn á hátíðum 

og fyrir að hvetja mig til dáða þegar á þurfti; Elsu Ósk Alfreðsdóttur fyrir gott spjall um 

viðtalstækni og úrvinnslu viðtala og fyrir hvatningu á efnisvali; Vilborgu Davíðsdóttur 

vil ég þakka fyrir gott spjall um dulbúninga- og heimsóknarsiði hér á Íslandi og 

Norðurlöndunum og fyrir óskertan aðgang að BA ritgerð hennar til aflestrar; og Hrefnu 

Valdísi Guðmundsdóttur vil ég þakka fyrir að hafa komið mér af stað með því að vekja 

athygli á handriti Árna Árnasonar og einnig fyrir gott spjall um rannsókn hátíða út frá 

sviðslist. Vestmannaeyingnum Júlíusi Ingvarsyni vil ég þakka kærlega fyrir að benda 

mér á viðmælendur, spjalla við mig um efnið og aðstoða mig við að fá afnot af 

ljósmyndum af hátíðahöldunum. Þar að auki voru foreldrar mínir í Eyjum, Viðar 

Guðmundsson og Lára Laufey Emilsdóttir, mér innan handar, þegar ég þurfti á 

ábendingum að halda eða aðstoð. Ritgerðin hefði svo auðvitað aldrei orðið að veruleika 

ef ekki hefði verið fyrir viðmælendur mína sem svo örlátlega sáu af tíma sínum í mína 

þágu og veittu mér innsýn inn í heim þeirra og reynslu af hátíðahöldum þrettándans í 

Vestmannaeyjum. Í gegnum ritgerðarferlið hafa svo þó nokkrir prófarkalesið fyrir mig 

og vil ég þakka samnemendum mínum þeim Jóhannesi Jónssyni, Særúnu Lísu 

Birgisdóttur, Halldóru Völu Jónsdóttur og Nönnu Halldóru Imsland og einnig vinkonu 

minni Júlíu Jörgensen fyrir þá hjálp. Sambýlismanni mínum, Herði Pálssyni, vil ég svo 

þakka sérstaklega fyrir ómælda þolinmæði, skilning og hjálp meðan á þessari vinnu 

stóð, hvort sem það var að prófarkalesa, aðstoða mig með tæknimál eða sjá alfarið um 

heimilið. Þakkir fá svo allir ættingjar og ástvinir barna minna sem tóku þau í heimsóknir 

þegar á þurfti að halda og svo auðvitað þakka ég börnunum mínum, Nadíu, Frosta, 

Hafþóri og Nínu, fyrir mikla þolinmæði og skilning í minn garð í þessu ferli sem og yfir 

skólagöngu mína. 

 

 

Hrefna Díana Viðarsdóttir 
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Inngangur 

I. a Þrettándinn 
Í myrkrinu, klukkan sjö að kvöldi til, standa áhorfendur, börn og fullorðnir, fullir af 

eftirvæntingu og horfa upp til fjallsins Háarinnar í Vestmannaeyjum. Þeir bíða þess að 

jólasveinarnir kveiki á blysum1

 Víða um land þann 6. janúar, á Þrettándanum, eru brennur, jólasveinar, álfar og 

álfatónlist. Landsmenn kveðja þá jólin og þá vætti sem þeim hafa fylgt. Í 

Vestmannaeyjum er þó hálfrar aldar hefð fyrir því að tröll komi og heilsi upp á 

bæjarbúa á þessum tíma í eigin persónu og því njóta eyjamenn nokkurrar sérstöðu hvað 

þau varðar.

 sínum, komi niður af fjallinu og kveðji þá en fyrst mun 

litríkum og hljómmiklum flugeldum rigna yfir þá. Jólasveinarnir eru ekki þeir einu sem 

ætla að heimsækja eyjamenn þetta kvöld. Aðrir gestir, stórgerðir, loðnir og ógurlegir, 

koma einnig til byggða. Þar eru á ferð tröllin og með þeim Leppalúði og hin skelfilega 

Grýla. Allir ganga svo saman, fólk og kynjaverur, frá Hánni, upp Illugagötuna á leið 

sinni á malarvöllinn við Löngulág. Tröllin, jólasveinarnir, Grýla, Leppalúði, álfarnir og 

púkarnir ýmist stíga dans eða arka um í kringum heitan varðeldinn á malarvellinum. 

Allt þar í kring eru glaðbeittir foreldrar sem fylgjast með ásamt stóreygðum, og oft 

grátandi börnum sínum. Undir þessu ægir öllu saman jóla-, álfa- þjóðhátíðar- og 

eyjatónlist í bland við rok og snarkið í eldinum. Þessu gamni lýkur svo eins og það 

hófst, með stórfenglegri flugeldasýningu. 

2

I. b Rannsóknin 

  

Ástæðu þess að ég rannsaka þetta efni má rekja til veru minnar á námskeiðinu Hátíðir, 

leikir og skemmtanir haustið 2010. Á því námskeiði fengum við að sjá myndband af 

fyrirbærinu Krampus3

                                                 
1 Þegar ég tala um blys þá á ég við kyndla eins og köllum þetta í dag. 
2 Á Akureyri hafa verið tröll í einhverri mynd í einhver ár. Sjá nánar: Þrettándagleði Þórs.  
3 Re: Krampus attack in Silandro (South Tirol), 2008.  

 sem sækir að fólki í Silandro á Ítalíu. Að sjá þessar verur með 

ljótar grímur, alsettar gærum, að hræða vegfarendur minnti mig á tröllin í 

Vestmannaeyjum úr barnæsku minni. Eftirfarandi þrettánda, 6. janúar 2011, lét ég slag 

standa, eftir margra ára fjarveru á þessum tímamótum, og fór með börnin mín á 

hátíðarhöldin. Tilgangurinn var að kanna hvort hátíðin myndi heilla mig á fullorðins 

aldri og þá hvort ég myndi vilja gera rannsókn hennar að lokaverkefni mínu. Ég hafði 

ekki staðið lengi við Hána, í byrjun hátíðarhaldanna, þegar ég vissi að ég gæti ekki 
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skrifað um neitt annað en Þrettándann í Vestmannaeyjum. Ári síðar, í byrjun árs 2012, 

kom ég aftur með fjölskylduna og vel undirbúin. 

Í ritgerðinni mun ég rannsaka aðferð Eyjamanna við að fagna Þrettándanum frá 

1948 til 2012, helstu hefðir og siði sem viðgangast þar og hvernig hátíðahöldin hafa 

þróast. Ég mun leita svara við því hvenær tröllin urðu hluti af hátíðahöldunum og hvort 

tengja megi þá athöfn við þann dulbúninga- og heimsóknarsið sem heimildir herma að 

hafi verið við lýði um 1900 í Vestmannaeyjum. Að auki mun ég kanna form hefðarinnar 

sem sviðslist í dag og kanna hver sé virkni hátíðarinnar fyrir eyjamenn.  

I. c Aðferðir 
Rannsóknin á nútíma hefðinni er unnin með þátttökukönnun og eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Í eigindlegum rannsóknum er áhersla lögð á einstaklinginn og 

hans túlkun á umhverfi sínum og aðstæðum. Það er gert ýmist með því að gera 

vettvangsrannsókn og taka viðtöl þar sem spurningar eru miðaðar við að viðmælandi 

lýsi upplifun sinni og reynslu. Niðurstöður eigindlega rannsókna er ekki tölulegur 

samanburður heldur þemu eða hugtök sem lýsa því hvaða reynslu eða upplifun 

mismunandi hópar eða einstaklingar eiga sameiginlega.4

Dagana 3.-7. janúar 2012, þriðjudags til laugardags, tók ég viðtöl og vann 

vettvangsrannsókn þar sem ég fékk að standa hjá og fylgjast með undirbúningi, 

framkvæmd og eftirmálum hátíðahaldanna með myndbandsupptökuvél. Ógerlegt var að 

fylgjast með undirbúningi allra þar sem ekki höfðu allir sama afdrep við undirbúning. 

Þátttakendur skiptust í hópa eftir hlutverkum sínum og voru stundum að starfa á sama 

 Í mínu tilfelli var um hóp fólks 

að ræða sem höfðu reynslu af þátttöku í þrettándagleðinni. Eftir viðtölin reyndi ég að 

greina þemu í frásögnum þeirra og greina þá og hverjar hugmyndir þeirra væru um sig, 

Vestmannaeyinga og hátíðina. 

Viðtölin sem vitnað verður í tók ég á árunum 2011-2012 við 14 manns. Þau voru 

ýmist tekin með hljóðupptökutæki eða myndbandstökuvél. Viðmælendur mínir eru 

fæddir á árunum 1931-1978 og ýmist fæddir og/eða búsettir í Vestmannaeyjum en í 

Viðauka 1 verða þeim gerð ítarlegri skil. Alls staðar var mér einstaklega vel tekið og 

boðið að vera með, hvort sem það var að fara upp á fjall að sprengja, kveikja á kyndlum 

með jólasveinum, fylgjast með tröllum klæðast eða sletta úr klaufunum í partýi eftir öll 

herlegheitin. Allir voru tilbúnir að verða að liði eins og hægt var. Ég er öllu þessu fólki 

innilega þakklát. 

                                                 
4 Yow, Recording Oral History, 5-7. 
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tíma, en undirbúningur hvers hóps, jólasveina, trölla, skotgengis, álfa og skvettara var 

með ólíku sniði. Tíminn var einnig vel nýttur í viðtöl þessa daga fyrir þrettándann. 

Þannig fór að ég gat heimsótt tröllin seinnipart miðvikudags í tröllasmiðjunni í 

Sælahúsi, jólasveinana að kvöldi sama dags í gömlu Steypustöðinni og skotgengið í 

Týsheimilinu á fimmtudagskvöldið.5

Hátíðahöldin sem slík hafa aldrei áður verið könnuð. Þó eru til bóklegar 

heimildir um þau en þeirra leitaði ég víða en helst er að segja frá Þrettándablöðunum

 Einnig safnaði ég saman myndum af 

hátíðarhöldunum frá sirka 1960 til dagsins í dag sem birtast í myndaskrá ásamt myndum 

frá vettvangsrannsókninni og götukorti af Vestmannaeyjum. 

6 

og Týsblöðunum7 á Bókasafni Vestmannaeyja en þar var að finna margar myndir og 

frásagnir af hátíðinni ásamt dagskránni fyrir hvert ár. Mér til mikillar lukku benti 

leiðbeinandi minn, Terry Gunnell, mér á handrit Árna Árnasonar (1901-1962) nr. M – 

Einkaskjöl nr.10 á Héraðsskjalasafni Vestmannaeyja og kann ég honum bestu þakkir 

fyrir. Árni Árnason símritari, eins og hann var kallaður, vann mikið menningarstarf 

þegar hann af ástríðu safnaði heimildum um úteyjalífið og aðbúnað íbúa 

Vestmannaeyja.8 Í handriti hans var að finna heimildir um dulbúninga- og heimsóknasið 

sem tíðkaðist frá því fyrir 1900 og eldri aðferðir við að halda þrettándann hátíðlegan. 

Þar að auki fékk ég í hendurnar mikinn fjársjóð frá Sirrý í Gíslholti (sjá Viðauka 1) en 

það var stílabók skrifuð af bróður hennar Vigfúsi Ólafssyni (1918-2000) sem hún 

geymir sjálf. Vigfús var kennari að mennt með einstakan áhuga á sögu og sinnti kennslu 

mest alla ævina bæði í Eyjum og á Suðurlandi.9

                                                 
5 Skotgengið: Þeir sem höndla flugeldana. 
6 Gefið út af ÍBV (Íþróttabandalagi Vestmannaeyja), frá árinu 1997, í tilefni þrettándans. Í blaðinu er 
dagskráin birt og annað efni tengt hátíðahöldum þrettándans. Einnig gefur það af sér auglýsingatekjur til 
félagsins. 
7 Félagsblað gefið út af Knattspyrnufélaginu Týr, frá árinu 1974. Þó voru þarna aðeins varðveitt blöð frá 
1988 auk eins frá 1985. 
8 Kári Bjarnason, Árni Árnason símritari og jólahátíðin í Eyjum, 21. 
9 Páll Steingrímsson, Vigfús Ólafsson, 2000, 37. 

 Í stílabók hans var að finna heimildir 

um hátíðarhöld þrettándans og fyrrnefndan dulbúninga- og heimsóknarsið í 

Vestmannaeyjum. Einnig var að finna stutta frásögn af þeim sið í Sögu Vestmannaeyja 

eftir Sigfús M. Johnsen en siðurinn hefur þó aldrei verið kannaður fræðilega. Gert 

verður grein fyrir þessum heimildum í kafla III. d. 1. Þrettándahátíðin sjálf í 

Vestmannaeyjum, eins og hún þekkist í dag, er með öllu órannsökuð en rannsóknir hafa 

verið gerðar á öðrum hátíðum á Íslandi svo sem greint verður frá næst.  
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Í bók sinni Íslenzkir þjóðhættir (1934; 2010) gerði Jónas Jónasson grein fyrir 

þeim helstu hátíðum sem þá þekktust hér á landi. Árni Björnsson hefur svo gefið út 

bækurnar Jól á Íslandi (1963), Saga daganna (1993; 2000), Saga jólanna (2006) og 

Þorrablót (2008). Í þessum bókum hefur hann gert grein fyrir sögu hátíðanna og 

uppruna og að nokkru leyti þróun þeirra. Þær segja þó ekki mikið um þá siði sem verða 

til umræðu hér. 

Erlendis hafa líka verið gerðar margar rannsóknir á hátíðum sem veitir tækifæri 

til samanburðar við siði í Vestmannaeyjum. Þá er fyrst að nefna tímamótaverk í 

erlendum rannsóknum á dulbúninga- og heimsóknasiðum. Árið 1969 kom til dæmis út 

bókin Christmas Mumming in Newfoundland undir ritstjórn Herbert Halpert og G. M. 

Story. Bókin er safn greina eftir fjölda mannfræðinga og þjóðfræðinga sem skrifa um þá 

dulbúningasiði sem tíðkuðust á Nýfundnalandi frá jólum til 6. janúar í hinum ýmsum 

bæjarfélögum en með ólíku sniði. Einnig er merk bókin Helligtrekongersløb på Agersø 

(1974) en þar gerði Carsten Bregenhøj grein fyrir rannsókn sinni á dulbúninga- og 

heimsóknarsið á dönsku eyjunum. Loks er að nefna leiðbeinanda minn, Terry Gunnell. 

Hann hefur rannsakað skyldleika dulbúningasiða við siði í heiðni og gerði grein fyrir 

þeim í doktorsritgerð sinni The Origins of Drama in Scandinavia er kom út árið 1995 og 

einnig í greininni „Grýla, Grýlur, “Gröleks” and Skeklers: Medieval Disguise Traditions 

in the North Atlantic“ er kom út árið 2001. Einnig kom út bókin Masks and Mumming 

in the Nordic Area árið 2007 undir ritstjórn Gunnell sem inniheldur bæði yfirlitsgreinar 

og „case studies“ skrifaðar af fræðimönnum um dulbúningasiði hinna ýmsu landa hér á 

Norður-Atlantshafinu. Þar á meðal er greinar eftir Terry Gunnell: „Masks and 

Mumming Traditions in the North Atlantic: A Survey“ og „Carnival in the Classroom: 

Icelandic Pre-Graduation Mumming Tradition at Upper-Secondary Level“.  

Hvað varðar dulbúninga- og heimsóknasiði þá hafa tveir þjóðfræðingar, undir 

leiðsögn Gunnell, rannsakað svipaða siði sem þó tilheyra sitt hvorum deginum en þeir 

eru Þrettándinn og Öskudagurinn. Kristín Einarsdóttir skrifaði MA ritgerðina „Megum 

við syngja?“: Rannsókn á öskudagssiðum Íslendinga fyrr og nú árið 2004. Þar gerir hún 

grein fyrir því hvernig öskudagssiðir hafa þróast í átt til þeirra dulbúningasiða sem þeir 

eru í dag. Ári síðar fylgdi Vilborg Davíðsdóttir eftir með rannsókn sinni á dulbúninga- 

og heimsóknasið barna í vissum bæjarfélögum í BA ritgerð sinni „Þrettánda í jólum þá 

fer allt af stað“: Rannsókn á þrettándasiðnum á Þingeyri og áþekkum grímu- og 

heimsóknasiðum á Íslandi og gerði þar tilraun til að rannsaka uppruna hans og 
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dreifingu. Báðar skrifuðu þær yfirlitsgreinar úr rannsóknum sínum sem birtust í Masks 

and Mumming.  

Að lokum má nefna tvo nýútskrifaða þjóðfræðinga sem skrifuðu BA ritgerðir 

sínar um hátíðir í Vestmannaeyjum, Sjómannadaginn og Þjóðhátíðina í 

Vestmannaeyjum undir leiðsögn Gunnell. Elsa Ósk Alfreðsdóttir rannsakaði 

Þjóðhátíðina í Vestmannaeyjum í BA ritgerð sinni „Þegar ágústnóttin nálgast nýt ég 

þess að vera til“: Rannsókn á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fyrr og nú árið 2007. Í henni 

greindi hún hátíðina, gerði grein fyrir sögu hennar og þróun. Þar að auki athugaði hún 

hvað segja mætti um sjálfsmynd Eyjamanna út frá hátíðinni. Hrefna Valdís 

Guðmundsdóttir rannsakaði svo Sjómannadaginn í Vestmannaeyjum og gerði grein fyrir 

uppruna þessa dags, sögu hans og þróun í BA ritgerð sinni „Þú veist þetta er 

náttúrulega bara alið upp í manni“: Form og tilgangur sjómannadagsins í 

Vestmannaeyjum fyrr og nú árið 2011. Hrefna Valdís skoðaði hátíðina sérstaklega út frá 

kenningum um sviðslist eða „performance“ með bók Richard Schechner Performance 

Studies: An Introduction til hliðsjónar.  

 Rannsókn mín á dulbúningasið Eyjamanna á Þrettándanum verður tilraun til að 

veita enn frekari innsýn inn í hugtök og greiningar á hátíðum, sviðslist og 

dulbúningarsiðum. Hún mun sýna fram á hvernig má nota þessi fræði til að varpa ljósi á 

samfélagið sem hefðin lifir í.  

I. d Kaflaskipan 
Eftirfarandi ritgerð verður skipt upp í fimm kafla. Í fyrsta kaflanum hef ég gert grein 

fyrir rannsóknarefni mínu og aðferðum við rannsóknina og þeim spurningum sem ég 

hyggst svara í ritgerðinni. Ég hef einnig gert grein fyrir fyrri rannsóknum á þessu sviði 

bæði erlendis og hérlendis. Í öðrum kafla mun ég svo fara yfir þær kenningar sem 

notaðar verða í ritgerðinni til að varpa ljósi á hátíðina út frá þjóðfræðilegu sjónarhorni. Í 

þriðja kafla mun ég fara yfir sögu þrettándans, bæði erlendis og hérlendis og að lokum í 

Vestmannaeyjum. Þar mun ég gera grein fyrir upphafi hátíðahaldanna í 

Vestmannaeyjum sem þekkt er í dag. Í fjórða kafla mun ég kanna form hátíðahaldanna 

út frá kenningum um sviðslist og greina hlutverk hennar eða virkni. Þá geri ég einnig 

grein fyrir þróun hátíðahalda þrettándans í Vestmannaeyjum fram að deginum í dag. Að 

síðustu mun ég í fimmta kaflanum greina hátíðina í ljósi áður nefndra kenninga sem ég 

mun gera grein fyrir í næsta kafla. 
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II Kenningar 
Hér verður farið yfir þær kenningar sem nýttar verða við greiningu á Þrettándanum. 

Reynt verður að skilgreina þær vandlega og verða þá stundum tekin dæmi á sviði 

þjóðfræðinnar, ýmist ritgerðarefninu viðkomandi eða ekki. Til að byrja með verður 

hugtakið „hátíð“ skilgreint með skilgreiningu annarra tungumála til hliðsjónar. Sú 

umfjöllun mun leiða okkur að kenningum Mircea Eliade um helgan tíma. Kenningar 

Mikhail Bakhtin um karnival verða því næst skilgreindar. Þá verður lítillega fjallað um 

kenningar Arnold van Gennep um „vígsluathafnir“ á árinu og í framhaldi af því verða 

kenningar Victor Turner um jaðartíma eða „liminality“ gerð skil en hátíðir fara gjarnan 

fram á slíkum tímamótum. Auk þeirra verður gert grein fyrir kenningum Johan 

Huizinga um leiki og tengslum leikja við hátíðir. Að síðustu verða sviðslistafræðum 

gerð ítarleg skil og verður þá helst stuðst við rit Richard Schechner, Performance 

Studies: An Introduction (2002). Tengsl þessara kenninga við Þrettándann í 

Vestmannaeyjum mun ég svo sýna fram á í kafla V. 

II. a Hátíð og tilheyrandi kenningar 
Samkvæmt Íslensku orðabókinni er hátíð skilgreind sem: „vegleg samkoma, oft í tilefni 

tímatalstengdra, trúarlegra eða þjóðmenningarlegra atburða.“10 Hátíð á þar af leiðandi 

ekki aðeins við um trúartengda atburði heldur einnig um aðra atburði. Um leið er há-tíð 

andstæðan við lág-tíð. Hátíð er á dögum sem eru ólíkir öðrum venjubundnum dögum. Á 

hátíðum er sem sagt „hærri tíð“: þá eru allir uppfullir af tilhlökkun og gleði, andstætt 

„lægri tíð“ sem aðrir venjulegir dagar hljóta þá að vera, gleðilegir eður ei. Þegar orðinu 

„hátíð“ er snarað yfir á ensku þá fáum við orðin „celebration“, „feast“ og „festival“11 en 

merking orðsins „feast“ er „veisla“, „veislumatur“, „kræsingar“ en matur er oft stór hluti 

af hátíðum.12

                                                 
10 Íslensk orðabók, 550.  
11 Sverrir Hólmarsson, Íslensk–ensk orðabók, 179. 
12 Sörenson, Ensk-íslensk orðabók: með alfræðilegu ívafi, 362. 

 Hátíðir eru ekki aðeins öðruvísi tími heldur oft heilagur tími þegar ná má 

tengslum við fortíðina og hið yfirnáttúrulega en um þann tíma hefur Mircea Eliade 

skrifað. 
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Mircea Eliade (1906-1986) var rúmanskur trúabragðafræðingur og rithöfundur 

og skrifaði bókina Patterns in Comparative Religion (1993). Þar segir hann að 

samkvæmt tvíhyggjunni megi skipta tímanum í veraldlegan (e. profane) og heilagan (e. 

sacred): 

The heterogeneousness of time, its division into “sacred” and “profane”, does not merely 
mean periodic “incisions” made in the profane duration to allow of the insertion of sacred 
time; it implies, further, that these insertions of sacred time are linked together so that one 
might almost see them as constituting another duration with its own continuity.13

Eliade tekur sem dæmi að í messum eiga sér stað helgisiðir sem eru endurteknir hvern 

sunnudag. Sá tími messunnar þar sem brauð og vín verða að líkama og blóði Krists er 

talinn heilagur. Hann er ekki aðeins ólíkur veraldlegum tíma heldur myndar hann brú, 

eða samfellu, á milli þessara athafna sem hafa endurtekið sig svona oft.

 

14

Auk tengsla við fortíðina þá má einnig ná tengslum við sínar lægri hvatir á 

hátíðum en um það skrifar Mikhail Bakhtin í bók sinni um karnival. Bakhtin (1895-

1975) var rússneskur heimspekingur sem skrifaði bókina Rabelais and His World 

(1984) en í þeirri bók var fjallað um verk François Rabelais (1494-1553) en hann var 

franskur rithöfundur á tímum endurreisnarinnar. Bakhtin skoðar karnival (e. carnival) 

hugtakið og finnur einkenni þess og merkingu í lífi fólks, út frá bókmenntum Rabelais 

og annarra. Samkvæmt honum er karnival ákveðin gerð af hátíð. Á þess háttar hátíðum 

eru allir jafnir því það stigveldi sem annars ríkir er sett til hliðar.

 Sá sem þar er 

staddur er ekki aðeins þar heldur í fortíðinni þar sem athöfnin er vísun aftur í tímann. 

Athafnir af þessu tagi sem eru sífellt endurteknar á ákveðnum tímamótum gera tímann 

heilagan. 

15 Það sem helst lýsir 

einkennum karnivals er hið líkamlega, nánar tiltekið neðri hluti líkamans. Hláturinn, 

sem er stór hluti karnivals, tengist þeim hluta sem ekki má tala um dagslega, hægðir eða 

þarmana og kynfæri,16

                                                 
13 Eliade, Patterns in Comparative Religion, 391. 
14 Eliade, Patterns in Comparative Religion, 391. 

 það er að segja, hinar lægri hvatir. Í karnivali viðgengst líka ýmis 

konar stjórnleysi tengt kynlífi, ofáti, áfengisdrykkju og ofbeldi, bæði í orði og á borði. 

Fólk hagar sér sem sagt á „gróteskan“ hátt. Það bregður sér á leik, fer út fyrir 

siðferðisrammann sem fólk aðra daga heldur sig innan og lætur af alvörunni. Bæði 

áhrifamikið fólk og alþýðan tekur þátt í þessum hátíðum og það upplifir sig laust við 

stéttarskiptingu og því ríkir mikið frelsi og afslöppun. 

15 Bakhtin, Rabelais and His World, 10. 
16 Bakhtin, Rabelais and His World, 11; Bakhtin, Rabelais and His World, 317. 
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Karnival er einmitt algengt einkenni jaðarástands á jaðartíma enn það var Victor 

Turner hugleikið. Jaðartími (e. liminality) er hugtak van Genneps, sem 

mannfræðingurinn Victor Turner (1920-1983) þróaði út frá áhuga sínum á þrískiptingu 

vígsluathafnana. Á jaðartímum stendur maður á þröskuldi á milli heima. Jaðartíminn er 

til dæmis á miðstigi vígsluathafna, þar sem umbreyting á sér stað. Margt verður þá 

leyfilegt sem ekki þykir eðlilegt alla jafna.17

I prefer the Latin term “communitas” to “community,” to distinguish this modality of social 
relationship from an “area of common living.” The distinction between structure and 
communitas is not simply the familiar one between “secular” and “sacred,” or that, for 
example, between politics and religion. […] It is rather a matter of giving recognition to an 
essential and generic human bond, without which there could be no society. Liminality 
implies that the high could not be high unless the low existed, and he who is high must 
experience what it is like to be low.

 Fólk skreytir sig, tjáir sig og hagar sér á 

annan hátt en venjulega. Það hefur leyfi til þess á þessum jaðartímum. Á meðal þeirra 

sem eru á þessum jaðartímum, myndast oft hópástand eða samkenndarástand (e. 

communitas) en þá upplifir hópurinn jöfnuð, allur ágreiningur eða stéttaskipting er sett 

til hliðar. Turner lýsir þessu sem svo í bók sinni The Ritual Process (1969): 

18

Á Íslandi sést vel jaðarástand af þessu tagi í skólasiðum. Þjóðfræðingurinn Terry 

Gunnell hefur rannsakað tvo þeirra, má þar nefna busadag og „dimmision“ en þetta eru 

hátíðir fyrir framhaldsskólanema: önnur er vegna innvígslu nýnema inn í samfélag 

framhaldsskólanema og hin er vegna útskriftar elstu nemenda. Busar eru á þessum 

jaðartíma, á miðstigi vígslunnar, dauðir fyrir skólasamfélaginu. Þá er leyfilegt að koma 

fram við þá á þann hátt sem annars þætti aldrei eðlilegt. Þeir sem eru að „dimmitera“ fá 

leyfi aðeins þann dag til að haga sér á annan hátt en eðlilegt telst og eru þeir merktir 

með búningum sem undirstrika það.

 

19

Hátíðum, líkt og áður hefur komið fram, fylgir þannig meiri gleði og léttlyndi og 

fólk bregður sér á leik. Tengsl hátíðar og breytingasiða, bæði á lífi manna og á árinu, 

var einmitt eitt af rannsóknarefnum van Genneps. Arnold van Gennep (1873-1957) 

sagði að allar breytingar í lífinu eða á árinu kalla á breytingasiði. Helst tengjast þessir 

árlegu breytingasiðir sumar- og vetrarsólstöðum og vor- og haustjafndægrum. Tímabilið 

 Þeir sem eru í þessu jaðarástandi upplifa þennan 

jöfnuð og búningarnir hjálpa til við að hrista hópinn saman í þetta hópástand. Það á 

einnig við um þá siði sem verða til umræðu hér. 

                                                 
17 Turner, From Ritual to Theatre, 27. 
18 Turner, The Ritual Process: Structure an Anti-Structure, 96-97. 
19 Gunnell, Dimission: Nútímabúningasiðir í íslenskum framhaldsskólum, 471-480; Gunnell, Busar, 
böðlar og jamberingar, Innvígsluathafnir í íslenskum framhaldssklólum, 823-833; Sjá einnig: Cilia 
Marianne Úlfsdóttir, „Að fortíð skal hyggja, ef frumlegt skal byggja.“. 
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á árinu, milli jóla og þrettándans sem verður til umræðu hér, er umbreytingatímabil af 

þessu tagi.20 Þá eiga sér stað siðir sem færa fólkið úr hátíðaástandi jóla aftur í 

hversdagslegt líf. Þrettándinn markar þannig lok jólanna. Á jaðarhátíðum af þessu tagi 

er tengjast fyrrnefndum breytingum á árinu er brú oft talin myndast milli heima. Þá eiga 

sér stað yfirnáttúrulegir atburðir og vættir eru sagðir fara á stjá. Þetta gerist á hátíðum 

líkt og Jónsmessunni og á jólunum, þá eru meðtalin áramót og þrettándinn, en á 

þrettándanum er gáttin að lokast og jólasveinar og aðrar verur fara til síns heima eftir að 

hafa leikið lausum hala yfir jólin. Þjóðsögur okkar Íslendinga um til dæmis jóla- og 

nýársgleði álfa bera vitni um þetta.21

… an activity which proceeds within certain limits of time and space, in a visible order, 
according to rules freely accepted, and outside the sphere of necessity or material utility.

 Yfirnáttúrulegur heimur þjóðsagna okkar er svo 

lífgaður við í leik á þrettándanum en Johan Huizinga áleit leikinn sérstaklega 

mikilvægan samfélaginu.  

Í bók sinni Homo Ludens (1938) taldi Hollenski sagnfræðingurinn Huizinga 

(1872-1945) það okkur eðlislægt að bregða á leik og að leikurinn og hátíðir væru 

samfélaginu mikilvægar. Huizinga taldi leik vera:  

22

Huizinga taldi tengsl leikja og hátíðar mikil enda eiga þau sín einkenni sameiginleg. 

Hvort tveggja virðast frysta hinn venjulega heim og búa til annan innan þess á 

afmörkuðu svæði og á afmörkuðum tíma. Hvort tveggja hlíta ströngum reglum og 

ósviknu frelsi.

 

23

Ritual is […] in the main a matter of shows, representations, dramatic performances, 
imaginative actualizations of a vicarious nature. At the great seasonal festivals the 
community celebrates the grand happenings in the life of nature by staging sacred 
performances, which represent the change of seasons, the rising and setting of the 
constellations, the growth and ripening of crops, birth, life, and death in man and beast.

  

Það að jólasveinarnir kveiki á blysum sínum upp á Hánni og komi gangandi 

niður fjallið (sjá I. a) er án efa leikur en líka siður (e. ritual) sem hefur verið endurtekinn 

á hverju ári í lok jólanna. Samkvæmt Huizinga fylgja tímamótum árstíða oft siðir: 

24

Þannig eiga þessir siðir vel við á þessum tímamótum þegar samfélagið er búið að vera á 

milli tveggja heima yfir jólatímann. Fólkið í samfélaginu kveður jólin og allar þær 

 

                                                 
20 Van Gennep, The Rites of Passage, 178-179. 
21 Jón Árnason, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, I, 100-120; III, 162-185; 283-288. 
22 Huizinga, Homo Ludens, 10. 
23 Huizinga, Homo Ludens, 41. 
24 Huizinga, Homo Ludens, 34. 
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vættir sem þeim hafa fylgt. Það tekur á móti vetrinum, eða því sem eftir er af honum, 

uppfullt af bjarma hátíðanna og endurnærð. 

Við rannsókn mína á siði eyjamanna á þrettándanum þá mun ég nýta mér áður 

nefnd hugtök um hátíðir en fyrrnefnd einkenni hátíða eiga vel við hátíðahöld 

þrettándans í Vestmannaeyjum eins og ég mun sýna fram á. Þar að auki mun ég einnig 

styðjast að miklu leiti við bók Richards Schechner Performance Studies. An 

Introduction (2002) en þar gerir hann grein fyrir því sem kallað er hér á landi 

Sviðslistafræði. Næsti kafli er mest helgaður þeirri umræðu. 

II. b Sviðslistafræði 
Orðið sviðslistafræði er íslenskun á fræðigreininni „performance studies“. Með orðinu 

sviðslist þá er ekki aðeins átt við framkvæmd listgreina á sviði eins og óperu, leikrit eða 

tónleika. Ef orðinu „performance“ er flett upp í enskri orðabók þá kemur í ljós að 

merking þess er allt frá því að vera sýning verks á sviði yfir í það að vera eitthvað verk 

sem er framkvæmt eða „something done“.25

 Orðið sviðslist getur virkað villandi sökum þess að það vísar í „svið“ sem er 

ákveðið rými og „list“ sem er þá tenging við vissa hámenningu, því er freistandi að gera 

líkt og þjóðfræðingurinn Gerður Halldóra Sigurðardóttir í ritgerð sinni um leikfélagið á 

Selfossi (2010). Hún kaus að íslenska orðið „performance“ í „performans“ og nota það 

orð þegar henni fannst orðið sviðslist vera villandi.

 

26

Mannfræðingurinn Erving Goffman sagði í bók sinni The Presentation of Self in 

Everyday Life (1971) að: “A ‘performance’ may be defined as all the activity of a given 

participant on a given occasion which serves to influence in any way any of the other 

participants.“

 Í þessari ritgerð verður hið sama 

gert. 

27 Það má því skilja sem svo að við setjum okkur sjálf á svið í okkar 

daglega lífi með athöfnum okkar. Við förum með hlutverk dóttur, móður, starfsmanns, 

vinar og námsmanns. Við reynum að skila hlutverkinu vel af okkur og vonumst eftir 

góðum dómum í kjölfarið. Ef ekki þá er alltaf möguleiki á að æfa sig og gera betur næst. 

Þetta á við um allar athafnir (e. action) eða performansa á sviði listar, siðar (e. ritual) 

eða hins venjubundna lífs og kallast endurtekin hegðun (e. restored behavior).28

                                                 
25 The Wordsworth Concise English Dictionary, 680. 
26 Gerður Halldóra Sigurðardóttir, „Sem elding leiftri inní mér; mitt annað heimili er hér“, 7. 
27 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 14. 
28 Schechner, Performance Studies, 28. 

 

Hversdagslegar aðgerðir fólks eins og að elda mat, bursta tennurnar, eða bara eins og 
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við myndum kalla það, að lifa lífinu, eru endurteknar hegðanir sem þjálfaðar hafa verið 

frá barnæsku. Svo lengi sem þessar dagsdaglegu hegðanir hafa áhorfendur þá má 

rannsaka þær út frá kenningum sviðslistafræðinnar. 

Því fer þó fjarri að hægt sé að segja að allar athafnir séu performans en það er 

hægt að rannsaka flest sem performans. Eitthvað er performans þegar sögulegt og 

samfélagslegt samhengi, siðvenjur, notkun og hefð segir að svo sé. Siðir (e. ritual), 

leikur (e. play) og leikir (e. games) falla því öll undir þá skilgreiningu performans.29

… performances consist of twice-behaved, coded, transmittable behaviors. This twice-
behaved behavior is generated by interactions between ritual and play. In fact, one 
definition of performance is: Ritualized behavior conditioned and/or permeated by play.

 Til 

einföldunar er vert að taka saman áhersluþætti Schechner þegar hann dregur 

skilgreiningu á performans saman í aðalatriði: 

30

Play and Ritual

 

Atburður eins og hátíðahöld þrettándans í Vestmannaeyjum telst vera 

performans en Schechner setur svið performansa upp í eftirfarandi skala til einföldunar: 

Games-Sports-Pop Entertainments-Performing Arts-Daily Life–Identity Constructions 
31

 Eyjamenn hafa haldið þrettándann hátíðlegan síðan um miðja 20. öld og því 

verður ekki úr vegi að greiða úr því hvaða virkni eða tilgang hátíðin hefur fyrir þá síðar 

í ritgerðinni. Samkvæmt Schechner má skipta tilgangi performans í sjö liði: að 

skemmta, að búa til eitthvað sem er fallegt, að skilgreina eða breyta einkenni (e. 

identity), að mynda eða hlúa að samfélagi, að hjúkra eða græða, að kenna, sannfæra eða 

til að eiga við hið heilaga og/eða hið djöfullega (e. demonic). Enginn tilgangur er öðrum 

æðri og stundum er tilgangur perfomans margþættur eins og mun sjást í sambandi við 

þrettándann síðar í ritgerðinni (sjá IV. g). Hver tilgangurinn sé er einstaklingsbundið og 

fer eftir því hver sé maðurinn og hverju hann vill ná fram.

 

Hann telur að í öllum athöfnunum sé undirstaðan leikur og (helgi)siður og því eigi þeir 

liðir alltaf við. 

32

 Þá hef ég farið yfir þær helstu kenningar sem ég mun styðjast við í þessari 

ritgerð. Síðar í kaflanum mun ég svo flétta þær saman við niðurstöður mínar varðandi 

Þrettándann í Vestmannaeyjum. Fyrst mun ég þó kanna bakgrunn þessarar hátíðar og 

mun ég því leita fyrst út fyrir landsteinana, til Skandinavíu. 

  

                                                 
29 Schechner, Performance Studies, 38. 
30 Schechner, Performance Studies, 52. 
31 Schechner, Performance Studies, 50. 
32 Schechner, Performance Studies, 46. 
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III Saga þrettándans 

III. a Inngangur 
Þrettándinn, eða 6. janúar, var fyrsti dagurinn sem kristnir reyndu að fastsetja sem 

fæðingardag Jesú Krists. Þessi dagsetning vék þó um síðir fyrir 25. desember en 6. 

janúar var þó áfram þekktur fyrir það að vitringarnir/konungarnir þrír hafi komið frá 

Austurlöndum að vitja Jesú í Betlehem. Því er algengasta heiti þrettándans á meginlandi 

Evrópu „Þriggjakonungadagur“ eða „helligtrekongersdag“. Á Íslandi þekktist þessi 

dagur aldrei undir þessu heiti. Íslenska heitið virðist frekar eiga eitthvað skylt við það 

heiti aðfaranótt þrettándans sem upp á engilsaxnesku er þekkt undir nafninu „Twelfth 

Night“ og er þá séð sem lok jólatímabils.33

III. b Norðurlöndin 

 Í þessum kafla mun ég fara yfir hvaða siðir 

hafa verið þekktir á Norðurlöndunum, á Íslandi og svo loks í Vestmannaeyjum á eða í 

kringum þrettándann. Fyrst er þó að gæta að hvort það geti verið að þeir siðir sem við 

þekkjum á Íslandi gætu átt upptök sín einhvers staðar hjá nágrannaþjóðum. 

Við lok jólanna, víða um Norðurlöndin, hefur ekki einungis verið til siðs að taka niður 

jólaskraut heldur líka að dulbúast og heimsækja vini og nágranna. Hér verður þessum 

siði alls ekki gerð full skil heldur verður aðeins stuttlega sagt frá honum og nokkrum 

stöðum þar sem hann má finna. Þetta verður gert fyrst og fremst til að sýna fram á 

tengsl siðarins á Norðurlöndunum og svo á Íslandi og setja íslensku siðina í víðara 

samhengi. Þá verður meðal annars leitað til skrifa ýmissa norrænna fræðinga sem settu 

saman bókin Masks and Mumming (2007) en kaflar hennar geyma ítarlega samantekt á 

heimildum tengdum siðunum. Fyrst ber að líta til Noregs en þar var þekktasti 

dulbúningurinn á þessum árstíma jólahafurinn (julebukk) eða jólageitin (julegeit) sem 

kom í heimsókn bæði fyrir og eftir jól.  

Fyrsta heimildin um jólahafurinn er frá árinu 1646 og tvær heimildir eru einnig 

til um hann frá miðri átjándu öld. Í elstu heimildinni er þeim dulbúna lýst sem svo að 

hann hafi haldið spýtu upp fyrir haus og hulið sig, og spýtuna, með teppi og hrætt lítil 

börn.34 Seinni tíma heimildir staðfesta einnig að dulargervið hafi verið notuð til að 

hræða börn.35

                                                 
33 Árni Björnsson, Saga jólanna, 228-230. 
34 Eike, Masks and Mumming Traditions in Norway, 51. 
35 Eike, Masks and Mumming Traditions in Norway, 51. 

 Frá nítjándu öld er einnig til mikill fjöldi frásagna um julebukk siði. 

Geitin var þá helst leikin af hávöxnum manni með skinn af geithafri yfir sér, með horn á 
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höfði og mikið skegg. Hann klæddist líka stundum gömlum skinnbuxum og jakka. Auk 

þess hafði hann stundum bjöllu um háls sér og gekk hann annað hvort einn eða oft 

fremstur í hópi grímuklæddra manna sem fóru á milli bæja frá öðrum degi jóla 36 allt til 

13. janúar eða tuttugasta dags jóla. Í fyrri tíð var algengt að festur væri haus á langa 

stöng og feldi eða klæði steypt yfir þann sem bar stöngina. Hægt var að hreyfa stöngina 

þannig að kjálkar jólageitarinnar opnuðust.37 Þessi geitardulbúningur þekktist víðar, 

meðal annars í Svíþjóð,38 Danmörku39 og Finnlandi40

Í Finnlandi hefur þó 7. janúar verið hátíðlegri sem lok jóla en þá er Nuutti (e. St 

Knut‘s Day).

. 

41 Heimildum ber þó ekki saman um hvort Nuutti og lok jóla var 7. janúar 

eða 13. janúar. Yfirleitt er þó farið í hina hefðbundnu dulbúningaheimsóknir þann 7. eða 

8. janúar.42 Árið 1926 var siðnum lýst eitthvað á þá leið að einhver úr þorpinu klæddi 

sig upp sem nuuttipukki (eða nuutti geit) og var hann þá vafinn gæru auk þess sem hann 

bar grímu og horn (eins og julebukk í Noregi). Auk þess hafði hann á sér bjöllu og 

barefli úr stráum ef einhver skildi reyna að hafa af honum skeggið. Eins og julebukk fór 

nuuttipukki svo um bæinn með kannski tvo með sér sem báðu leyfis að fá að koma inn í 

hús.43

Á Álandseyjum, sem eru sænskumælandi eyjar, þó þær tilheyri Finnlandi í dag,

 
44 

er líka farið dulbúið í hús að kvöldi St. Knut‘s Day sem er 13. janúar. Þessi dulbúninga- 

og heimsóknarsiður hefur verið nefndur Tjugondag Knut.45 Á nítjándu öld var þar þekkt 

að þá skildi „sópa og banka (e. bang) jólin út“. Á tuttugustu öld varð hugtakið að 

„banka jólin út“ þekktara en í því var jafnframt falinn hrekkur. Unglingar gengu þá um 

bæinn grímuklæddir og hrekktu íbúana með því að berja harkalega í hús þeirra að utan 

þannig að oft hlutust skemmdir af. Æðsti tilgangurinn var að fá húsráðendur til að 

ergjast svo að þau kæmu út og reyndu að elta þau.46

Af ónotalegum verum þótt fjarri séu er vert að minnast enn frekar á Krampus 

(sjá I. b). Í þeim löndum er liggja að Ölpunum, eins og í Austurríki, þekkjast þjóðsögur 

er segja frá Krampus en hann er ekki ólíkur nuuttipukki og julebukk þar sem hann er 

  

                                                 
36 Eike, Masks and Mumming Traditions in Norway, 74. 
37 Eike, Masks and Mumming Traditions in Norway, 72. 
38 Eike, Masks and Mumming Traditions in Norway, 56. 
39 Sjá enn frekar: Bregenhøj og Pico Larcen, Masks and Mumming Traditions in Denmark, 189-274. 
40 Sjá enn frekar: Vento, Masks and Mumming Traditions in Finland and Karelia, 327-365. 
41 Vento, Masks and Mumming Traditions in Finland and Karelia, 349. 
42 Vento, Masks and Mumming Traditions in Finland and Karelia, 350. 
43 Vento, Masks and Mumming Traditions in Finland and Karelia, 352. 
44 Ekström og Österlund-Pötzsch, Tjugondag Knut Mumming on the Åland Islands, 621. 
45 Ekström og Österlund-Pötzsch, Tjugondag Knut Mumming on the Åland Islands, 661. 
46 Ekström og Österlund-Pötzsch, Tjugondag Knut Mumming on the Åland Islands, 622-624. 
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með horn og oft með birkihríslu og bjöllu. Andstætt samferðamanni sínum St. Nikulás, 

sem gefur góðum börnum gjafir, þá refsar Krampus óþekkum börnum. Hann setur þau í 

poka til að gæða sér á þeim um jólin. Fyrstu vikuna í desember, yfirleitt þann 5. 

desember, þá dulbúast oft ungir menn sem Krampus í þessum löndum og fara um 

göturnar og hræða börn.47

III. c Ísland 

 

Á Íslandi er lokadagur jólanna þann 6. janúar eins og minnst var á í upphafi kaflans. 

Hann hefur líka verið kallaður „þrettándinn“ og er þá stytting á heitinu „þrettándi dagur 

jóla.“48 Áður en útiskemmtanir fóru að verða algengar var alls ekki óþekkt að gera sér 

dagamun í lok jólanna en þá var það þekkt að borið væri fram það sem eftir var af 

jólamat og drykk. Einnig var kvöldið nýtt í spilamennsku þar sem þrettándinn var 

síðasta spilakvöldið.49

Eftir að útskemmtanir hófust um áramót hefur þrettándinn oft verið notaður sem 

varadagur ef veður hefur brugðist,

 Má ætla að mikið hafi verið um heimsóknir og aðra gleði en að 

því verður vikið í næsta kafla. 

50 en annars hafa skemmtanir við brennur á 

þrettándanum verið víða um land á 20. öldinni, enda síðasti jólasveinninn á leið úr 

byggð og upp til fjalla. Þá hafa álfadansar líka átt sér stað ýmist á 

gamlárskvöld/nýársnótt51 eða á þrettándanum.52 Líkindin eru nokkur með þessum 

dögum þegar kemur að þjóðtrú og siðum. Dæmi um það eru að kýr eru sagðar tala eins 

og þjóðsögurnar „Kýrnar á þrettándanótt“ og „Mál er að mæla“ segja til um, en hin 

síðari gerist á nýársnótt;53 að selir fari úr ham sínum á þrettándanótt eins og segir í 

þjóðsögunni „Selurinn“54 og að draugar láti fyrir sér fara á gamlárskvöld eins og í 

þjóðsögunni „„Fáðu mér beinið mitt, Gunna““.55

Álfar eru svo taldir birtast okkur um áramótin eins og segir í þjóðsögunni 

„Álfadans á nýársnótt“

  

56 og „Álfareiðin á Gamlárskvöld“57 en líka á jólanótt58

                                                 
47 Krampus, 2012. 
48 Hér sem þrettándi dagur jóla en ekki tólfti því jól byrja 24.des en ekki 25. des eins og á Bretlandi. 
49 Árni Björnsson, Saga daganna, 404. 
50 Árni Björnsson, Saga daganna, 401. 
51 Árni Björnsson, Saga daganna, 395-398.. 
52 Árni Björnsson, Saga daganna, 401. 
53 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 609. 
54 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, IV, 10. 
55 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 229. 
56 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 117-118. 
57 Rauðskinna hin nýrri, 18-19.  
58 Sjá enn frekar: Gunnell, Komi þeir sem koma vilja…, 191-209. 
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samkvæmt „Álfadans á jólanótt“59. Líkindin með þessum tveimur dögum eru líka 

nokkur enda var jólanóttin einskonar nýársnótt öldum saman.60 Tímatalsbreyting átti sér 

síðan stað árið 1700 og þá munaði litlu að þrettándinn bæri upp á sama dag og jólin 

hefðu annars byrjað því var þrettándinn þekktur sem „gömlu jólin“ lengi vel.61

III. c. 1 Dulbúningar- og heimsóknarsiðir 

 Það er 

því ekki að undra að þessir dagar, jólanótt, nýársnótt og þrettándinn beri svipaða 

þjóðtrú. Ég mun fara nánar í álfadans á þrettándanum í kafla III. c. 2 en nú sný ég mér 

að enn eldri sið hér á landi. 

Til eru heimildir um dulbúninga- og heimsóknarsiði hér á landi bæði á miðöldum og í 

tengslum við vikivaka leikina.62 Á seinni árum finnum við sumstaðar svipaða 

dulbúningasiði og finnast á jólunum á Norðurlöndunum. Í greininni „Skrýtinn leikur“ í 

Árbók Barðarstrandarsýslu skrifaði Jónína Hafsteinsdóttir um dulbúninga- og 

heimsóknarsið sem þar þekktist.63 Þar þekktist það að fara grímubúinn á milli bæja og 

var talað um að „fara á grímu“. Ekki er vitað hverjir voru upphafsmenn eða hvenær 

þessar grímuferðir hófust en siðurinn lifði fram á áttunda áratuginn. Grímuferðir þessar 

voru farnar í skammdeginu, oftast frá nóvember og fram að jólum. Þó kom það fyrir að 

farið var eftir áramót og jafnvel í febrúar.64 Þessar ferðir á Barðaströnd voru því ekki 

bundnar neinum sérstökum degi. Yfirleitt var það þannig að fólk frá tveimur eða þremur 

bæjum talaði sig saman um að fara af stað og koma hinum að óvörum. Eftir því sem leið 

á kvöldið bættist svo í hópinn með hverri heimsókninni. Það gat svo gerst að slegið væri 

upp dansleik á síðasta staðnum.65

Auk Barðastrandar var þessi dulbúninga- og heimsóknasiður einnig iðkaður á 

Gjögri á Ströndum á jólunum, í það minnsta fram yfir miðja tuttugustu öld, samkvæmt 

Vilborgu Davíðsdóttur. En eins og fyrr sagði (sjá I. c) þá rannsakaði Vilborg lifandi 

dulbúningar- og heimsóknarsið á Þingeyri og gerði grein fyrir rannsókn þeirri í BA 

ritgerð sinni „„Þrettánda í jólum þá fer allt af stað““ og í bókarkafla sínum „Elves on 

the move: Midwinter Mumming and House-Visiting Traditions in Iceland“ í bókinni 

Masks and Mumming. Upphaf siðarins er hér líka óþekkt en hann var þó kominn til 

  

                                                 
59 Íslenskar þjóðsögur og sagnir, 156 og Þjóðsögur og munnmæli, 142-144. 
60 Árni Björnsson, Saga daganna, 395. 
61 Árni Björnsson, Saga daganna, 401. 
62 Sjá enn frekar: Gunnell, Mask and Mumming Traditions in North Atlantic: A Survey, 275-326; 
Gunnell, Waking the “Wiggle-Waggle” Monsters, 207-225. 
63 Um þennan sið á Barðaströnd sjá einnig: Kristján Þórðarson, Sú kemur tíð, 60-63. 
64 Jónína Hafsteinsdóttir, „Skrýtinn leikur“, 67-68; Kristján Þórðarson, Sú kemur tíð, 60-63. 
65 Jónína Hafsteinsdóttir, „Skrýtinn leikur“, 67-68; Kristján Þórðarson, Sú kemur tíð, 60-63. 
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sögunnar á fjórða áratugnum.66 Þar gengu þeir grímubúnu, sem voru yfirleitt á milli 

fimmtán til tuttugu ára, á milli húsa í þorpinu eins og á norðurlöndunum en húsráðendur 

skemmtu sér svo við að ráða í það hverjir væru þar á ferð. Ekki var farið í hóp heldur 

gengu þau ein eða tvö saman í hús.67 Ekki er ljóst hvenær siðurinn dó út en þorpið, 

Gjögur á Ströndum, er komið í eyði fyrir nokkru síðan.68 Á fyrri hluta aldarinnar voru 

þar einnig haldnir grímudansleikir í skammdeginu.69

Á Þingeyri við Dýrafjörð var álíka siður þekktur og lifir enn, þótt hann sé í 

breyttri mynd. Á Þingeyri tíðkaðist það „að fara á grímu“ á gamlárskvöld. Þá gekk fólk 

um grímuklætt og reyndi að þekkjast ekki. Vegna þess hvað byggðin er dreifð fóru 

hóparnir aðallega í hús í nágrenni sínu og einnig var munur siðum á milli „hverfa“. Á 

Balanum svokallaða gekk fólk í hús á þrettándanum, grímuklætt og söng fyrir góðgæti 

fram til 1940. Það voru þá aðallega börn og unglingar. Hér er ekki heldur hægt að segja 

til um hvenær siðurinn hófst fyrir alvöru en heimildir eru til um álfa og aðra vætti við 

áramótabrennur á Þingeyrarodda á fyrsta þriðjungi tuttugustu aldar.

  

70 Þá tíðkaðist það 

einnig að halda grímuball í janúar eða febrúar fyrir þá fullorðnu allt frá fjórða 

áratugnum og til loka þess sjötta.71

Svo skemmtilega vill til að Vilborg gat greint frá því hvernig siðurinn barst frá 

Þingeyri til Ólafsvíkur árið 1943 þegar unglingur fluttist þangað frá Þingeyri. Strákurinn 

fór svo að ganga dulbúinn í hús í Ólafsvík á þrettándanum og sníkja sér eitthvað sælgæti 

í poka í skiptum fyrir söng. Í Ólafsvík þekkist þessi siður enn.

 

72

Í Grindavík er siðurinn með svipuðu móti nema ekki iðkaður á sama degi. Þar 

hafa börn gengið grímuklædd í hús á gamlárskvöld lengi vel og fengið eitthvað góðgæti 

í pokann sinn. Óvíst er aftur hvenær sá siður á upphaf sitt, en siðurinn var kominn til að 

vera í upphafi sjöunda áratugarins. Hér eru það börn og unglingar sem stunda þessar 

heimsóknir og þá yfirleitt klædd sem jólasveinar, Grýla eða Leppalúði en einnig sem 

álfar.

 

73

                                                 
66 Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“, 68; Vilborg Davíðsdóttir, Elves on the 
Move, 656. 
67 Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“, 70. 
68 Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“, 70; Vilborg Davíðsdóttir, Elves on the 
Move, 656; Gunnell, Masks and Mumming Traditions in the North Atlantic, 320. 
69 Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“, 70. 
70 Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“, 12-13. 
71 Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“, 16. 
72 Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“, 58. 
73 Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“, 61-62. 
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Enn er ónefndur staður þar sem siðurinn lifir enn þann dag í dag, en það er á 

Hauganesi. Strax á fimmta áratugnum, tíðkaðist þar sá siður að dulbúast á gamlárskvöld 

og ganga í hús. Þar reyndu húsráðendur að giska á hver væri þar á ferð eins og á 

Norðurlöndunum. Eingöngu voru það þó drengir sem dulbjuggust. Þar sem bæjarfélagið 

var afskaplega lítið á þessum tíma, aðeins um 50 íbúar, þá reyndist oft ekki erfitt að 

giska á hverjir væru þar á ferð. Síðar fór þessi siður að breytast í það sem í dag er þekkt 

en þá eru það bæði stelpur og strákar sem fara dulbúin á milli húsa, syngja og fá 

góðgæti í poka. Hér er nú talað um „að syngja sig í hús.“74

Heimildir sýna að þessi fyrrnefndi dulbúninga- og heimsóknarsiður

  
75

III. c. 2 Álfadans 

 lifði einnig 

í Vestmannaeyjum (sjá III. d. 1.) En áður en þessi siður verður ræddur er viðeigandi að 

ræða annan dulbúningasið Íslendinga sem þekktist hér á landi og tók svo jafnvel við af 

áður nefndum dulbúningaleikjum á jólatímabilinu, en það var hinn svokallaði álfadans. 

Íslenski álfadansinn á sér rætur á 19. öld: Sú nýbreytni varð til á gamlárskvöld árið 1871 

að álfadans var stiginn á ísi lagðri tjörninni í Reykjavík. Umræddu álfarnir voru 

skólapiltar og stúdentar sem klæddu sig upp í búninga og skiptu sér í ljósálfa og 

dökkálfa. Kveikjan var sú að á fjórða degi jóla frumsýndu piltar Lærða skólans leikritið 

Nýjársnóttina eftir Indriða Einarsson en Sigurður Guðmundsson málari gerði búningana 

fyrir þá sýningu. Leikritið var geysivinsælt og var endurtekin í nokkur skipti fyrir fullu 

húsi. Í framhaldi af því ákvað hið nýstofnaða stúdentafélag í Reykjavík að efna til 

blysfarar og álfadans á Tjörninni klæddir búningum leikritsins,76 en þá þegar tíðkaðist 

það að hafa brennu á áramótunum, siður sem á rætur að rekja frá 18. öld.77 Því næst fór 

þessi siður um álfadans að dreifa sér um landið.78 Terry Gunnell vekur athygli á því í 

grein sinni „Þjóðfræði, þjóðleikhús og mótun sjónrænnar þjóðarímyndar: Sigurður 

Guðmundsson, Indriði Einarsson og álfabrennurnar“ að siður þessi með álfakóng og 

drottningu eigi sér ekki neina hliðstæðu í þjóðtrú Íslendinga. Höfundur leikritsins tók 

samt efni sitt úr þjóðsagnaarfinum, enda var það samið á blómatíma þjóðsagnasöfnunar. 

Leikritið var mjög í anda rómantískrar stefnu.79

                                                 
74 Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“, 63-65. 
75 Sjá enn frekar: Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“; Vilborg Davíðsdóttir, Elves 
on the Move, 643-663. 
76 Árni Björnsson, Saga daganna, 396-397. 
77 Árni Björnsson, Saga daganna, 393. 
78 Árni Björnsson, Saga daganna, 398. 
79 Sjá enn frekar: Gunnell: Þjóðfræði, þjóðleikhús og mótun sjónrænnar þjóðarímyndar, 775-785  

 Gunnell heldur svo áfram og segir að 

þegar skóladrengirnir gengu svo út á tjörnina í hlutverkum sínum ummyndaðist 



25 

alþýðumenning í þjóðmenningu því þessi athöfn varð svo, smátt og smátt, endurtekin 

um allt land, ár eftir ár, og varð að árlegri hefð.80

III. d Vestmannaeyjar og heimildir um samfélagið 

 Eins og sést í næsta kafla voru 

Vestmannaeyjar þar engin undantekning. 

Áður en haldið verður áfram með umfjöllun um hefðir á þrettándanum í Eyjum er rétt 

að segja lítillega frá Vestmannaeyjum og samfélaginu þar. Vestmannaeyjar samanstanda 

af 14 eyjum og 30 dröngum og skerjum. Heimaey er stærsta eyjan og jafnframt sú eina 

sem er byggð.81 Þar búa rétt tæplega 4200 manns.82 Helstu atvinnuhættir í 

Vestmannaeyjum hafa ætíð verið á sviði sjávarútvegs83 og með verkuðum fiski greiddu 

þeir jarðaafgjöld og leigur þegar Vestmannaeyjar voru í einkaeigu Noregskonungs og 

síðar Danamerkur frá um það bil aldamótunum 1500 til 1874.84

Vestmannaeyjar hafa helst verið þekktar fyrir tvennt: Tyrkjaránið og eldgosið 

árið 1973. Tyrkjaránið átti sér stað árið 1627 en þá komu þangað 300 sjóræningjar sem 

fóru um eyjuna ruplandi og rænandi og auk þess drápu 30-36 manns. Þeir höfðu á brott 

með sér 242 íbúa og seldu þau í ánauð í Afríku. Af þeim fjölda áttu ekki nema 23 

afturkvæmt. Með þessum atburði fækkaði Eyjamönnum um helming.

  

85 Næsti stóri 

atburður var svo eldgosið sem hófst 23. janúar árið 1973 og var því ekki lýst loknu fyrr 

en 3. júlí sama ár. Áður en gosið hófst voru þarna búsett tæplega 5300 manns86 en 

tveimur árum síðar hafði fjöldinn enn ekki náð sér á strik og voru því íbúar ekki nema 

4400.87

 Við samantekt á eftirfarandi efni um dulbúninga- og heimsóknarsið í 

Vestmannaeyjum og svo álfadansinn og blysfarirnar þar á eyjunni var leitað í nokkrar 

ólíkar heimildir, bæði útgefnar eins og bækurnar Saga daganna og Saga 

Vestmannaeyja, og aðrar óútgefnar eins og handrit Árna Árnasonar og Vigfúss 

Ólafssonar (sjá I. c). Eftirtektarvert er að tvö systkina Vigfúsar, Sirrý og Gaui (sjá 

Viðauka 1), bæði kennd við Gíslholt, voru hluti af upphafsmönnum tröllanna á 

þrettándanum. Skrif Vigfúsar eru ekki dagsett en samkvæmt Sirrý varð stílabókin eftir í 

 Ljóst er að margir snéru aldrei heim aftur rétt eins og eftir Tyrkjaránið.  

                                                 
80 Gunnell, Þjóðfræði, þjóðleikhús og mótun sjónrænnar þjóðarímyndar, 775-776. 
81 Vestmanneyjar, stutt lýsing, e.d.. 
82 Mannfjöldatölur eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2012, 2012 
83 Um Vestmannaeyjar, e.d.. 
84 Sigfús M. Sigfússon, Formáli, 9.  
85 Sigfús M. Johnsen, Saga Vestmannaeyja, 240-268; Sjá enn frekar: Bryndís Björgvinsdóttir, Tyrkjaránið 
1627 í sinni og minni. 
86 Heimaeyjargosið, e.d.. 
87 Mannfjöldi í einstökum byggðakjörnum og strábýli eftir landsvæðum ár hvert 1889-199, 2006. 
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Gíslholti þegar Vigfús fluttist upp á land, en það hefur verið árið 1954.88 Með skrif hans 

til hliðsjónar,89

III. d. 1 Dulbúningar- og heimsóknarsiður í Eyjum 

 áætla ég að í stílabókina hafi verið skrifað milli 1943-1954. 

Ljóst er að í Vestmannaeyjum, eins og á Gjögri, Barðaströnd og Þingeyri, þekktist sá 

siður hjá fólki í kringum aldamótin 1900, á vökunni eða „Milli þrettánda og vertíðar“,90 

að fara grímuklætt saman í hóp á milli húsa. Hver hópur, sem í voru sirka 5-12 manns, 

hafði með sér „túlk“ eins og hann kallaðist, en sá var ekki grímuklæddur.91 Í hópnum 

voru bæði karlmenn og kvenmenn, helst þó unglingar.92 Hlutverk túlksins var að tala 

fyrir hópnum og biðja leyfis að fá að koma inn fyrir.93 Þeim grímuklæddu var oftast vel 

tekið og boðið inn og þá spreytti heimilisfólkið sig á því að þekkja þá og úr því varð oft 

mikil skemmtun líkt og gerðist á Gjögri. Eftir það voru gestunum yfirleitt boðnar 

góðgjörðir eins og efni stóðu til á hverjum bæ.94 Samkvæmt Vigfúsi kom stundum 

einhver með harmóniku „og var þá rýmt til þar sem pláss var nokkuð, og farið að dansa 

dálitla stund, og hafði heimilisfólkið ásamt gestunum oft mjög gaman af.“95

Árni símritari segir að ástæða þess að óleyfilegt var að ganga í hús með grímu án 

túlks var sú að hættulegt atvik átti sér stað árið 1872-73 þegar minnstu mátti muna að 

einn hinna grímuklædda yrði drepinn með byssu heimilismanns af ótta.

  

96 Hann segir 

einnig að þessi dulbúningar- og heimsóknarsiður hafi haldist til ársins 1910.97

Sigfús M. Johnsen (1886-1974) telur svo að þessi siður hafi verið upp á sitt besta 

þegar eyjan var fámenn. Eftir að íbúum fór að fjölga þannig að menn þekktu ekki hvorn 

annan þá hafi siðurinn lagst niður.

 Hans 

heimildir segja okkur því að siðurinn hafi verið iðkaður í Eyjum frá um það bil 1873-

1910.  

98

                                                 
88 Páll Steingrímsson, 2000, 37. 
89 Vigfús skrifar um „Friðarhöfnina“ en framkvæmdir við gerð hennar hófust fyrst árið 1943 og svo var 
haldið áfram með hana 1954, en hún hefur líklegast ekki fengið nafn fyrr en í fyrsta lagi við upphaf 
framkvæmdar (Friðarhöfn, e.d..). 
90 Sigfús M. Johnsen, Saga Vestmannaeyja, 169. 
91 Vigfús Ólafsson, Handrit í einkaeign, 18-20; Árni Árnason, M-Einkaskjöl 10 , 16; Sigfús M. Johnsen, 
Saga Vestmannaeyja, 169-170. 
92 Sigfús M. Johnsen, Saga Vestmannaeyja, 169. 
93 Vigfús Ólafsson, Handrit í einkaeign, 18-20; Árni Árnason, M-Einkaskjöl 10, 16; Sigfús M. Johnsen, 
Saga Vestmannaeyja, 169-170. 
94 Vigfús Ólafsson, Handrit í einkaeign, 18-20; Árni Árnason, M-Einkaskjöl 10, 16; Sigfús M. Johnsen, 
Saga Vestmannaeyja, 169-170. 
95 Vigfús Ólafsson, Handrit í einkaeign, 19-20. 
96 Árni Árnason, M-Einkaskjöl 10, 17; Sjá einnig svipaða sögn: Gunnell, Masks and Mumming Traditions 
in the North Atlantic ,305. 
97 Árni Árnason, M-Einkaskjöl 10, 16. 
98 Sigfús M. Johnsen, Saga Vestmannaeyja, 170. 

 Í þessu sambandi má hafa í huga að mikil 
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fólksfjölgun varð í Vestmannaeyjum um aldamótin 1900 vegna mikillar aukninga 

vélabáta við útgerð og því var meiri fiskur til vinnslu í landi.99 Fólki tók því að fjölga 

allverulega en fjöldinn fór úr 607 manns árið 1901 í 1319 manns árið 1910.100

Uppruni þessarar hefðar er ekki ljós. Vilborg Davíðsdóttir og Terry Gunnell hafa 

hvort tveggja komið með tillögu að uppruna hennar hér á landi. Vilborg telur líklegast 

að hefðin hafi borist með Norðmönnum eða Dönum hingað til lands á síðustu áratugum 

nítjándu aldar.

 Ljóst er 

að flestir þessara innflytjenda hefðu ekki þekkt þá innfæddu dulbúna og jafnvel ekki 

heldur dulbúningasiði af þessu tagi. 

101 Gunnell telur það hins vegar mögulegt að hefðin hafi lifað hér á landi 

frá miðöldum á einangraðri svæðum Íslands líkt og á Vestfjörðum og á svæðum sem 

höfðu þorpseinkenni eins og Vestmannaeyjar. Á meðan annars staðar hafi hefðin 

umbreyst í vikivaka dansleiki vegna versnandi veðurs og dreifð byggðar.102

III. d. 2 Álfadans og blysfarir í Eyjum um aldamótin 

 Vissulega er 

líklegt að meiri þorpsbragur hafi verið á í Vestmannaeyjum vegna smæðar hennar og 

því hafi hefðin lifað frá miðöldum, en eins og fyrr sagði (sjá III. d) voru tengsl milli 

Eyja og Noregs og síðan Danmerkur til 1874 . Enn verður uppruni því á huldu. 

Í Vestmannaeyjum er ljóst að farnar voru líka blysfarir á þrettándanum en þá gengu 

Eyjamenn víða um eyjuna og þorpið á eftir blysberanum103

Eftir að Friðrik Gíslason [í Hlíðarhúsum (1870-1906)] hafði verið við ljósmyndanám sitt í 
Reykjav[í]k og kom aftur heim til Eyja, skipulagði hann blysfarirnar vandlega svo sem 
hann hafði séð gert í Reykjav[í]k. […] Friðrik hafði æft vikivaka-söngva og dans í 
Kumbalda um haustið og undirbúið eitt mjög veigamikið atriði blysfararinnar þ.e.söng og 
dans álfanna.Þátttakendur í blysför þessari urðu nær 80 manns. […] gengu tveir og tveir 
saman. Allir báru blys og logaði glatt í þeim.Þegar svo komið var inn á Brimhólaflöt,var 
þar tendraður bálköstur mikill og gengu blysberar í hring kringum bálið og sungu við raust 
álfasöngva og fleira og dönsuðu margskonar vikivakasanska.Var spilað undir á harmoniku 
til þess að leiða og raddfesta sönginn. Þetta voru fólkinu ógleymanlegar skemmtanir enda 
voru þær mjög fjölsóttar af ungum og gömlum.

 sem var alltaf 

grímuklæddur. Samkvæmt Árna Árnasyni varð svo breyting á þessum blysförum árið 

1901 þegar álfakóngur- og drottning fóru að sjást í Eyjum líklega undir áhrifum af 

áðurnefndum Reykvískum siðum. 

104

                                                 
99 Þorsteinn. Þ. Víglundsson, Páll Bjarnason skólastjóri. 
100 Mannfjöldatölur eftir sveitarfélögum 1901-1990, 2008. 
101 Vilborg Davíðsdóttir, Elves on the Move, 660. 
102 Gunnell, Mask and Mumming Traditions in the North Atlantic, 325. 
103 Blys hér er eitthvað sem við myndum kalla kyndla í dag. 
104 Árni Árnason, M-Einkaskjöl 10, 14-15. 
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Álfadrottningin klæddist íslenskum fatnaði og bar mikið gullskraut af íslenskum búnaði 

en kóngurinn bar kórónu smíðaða af sjálfum gullsmiði bæjarins.105

Samkvæmt Sigfúsi var álfakóngurinn á fyrstu blysförunum venjulega hæsti 

maðurinn í Vestmannaeyjum en næsthæsti fór með hlutverk álfadrottningarinnar.

  

106 

Þarna eru skýr líkindi við julebukk-sið Norðmanna (sjá III. b). Allir þátttakendur voru 

grímuklæddir samkvæmt Sigfúsi og í hópnum mátti sjá vætti eins og margýgi og 

skrímsli. Sagt var að allir kæmu til að horfa á álfadansinn sem oftast fór fram á 

Póstflötunum á grundunum undir Stóra-Klifi.107

búningarnir voru stundum nokkuð þungir og erfiðir, t.d. voru sumir alþaktir utan með 
þangi, aðrir með skeljum eð stórum kuðungum, en aðrir höfðu flegið höfuðleður af kú og 
hafð það fyrir grímu, og svona mætti lengi telja.

 Þegar göngu var lokið orðar Vigfús 

Ólafsson það svo að álfarnir hafi farið að týnast heim til sín hver af öðrum þegar lítið 

bæri á því þeir dulbúnu vildu oft losna fljótt úr klæðunum vegna þess að: 

108

Í framhaldi af álfadansinum var svo haldið grímuball

  

109

Tveir grímudansleikar í sömu vikunni, ekki minna. Einn í fyrrakvöld og annar verður á 
laugard.kvöld, fimti [sic] til sjötti dandsleikurinn [sic] nú á stuttum tíma fyrir utan aðrar 
skemtanir [sic].

 eins og gerðist á 

Vestfjörðum (sjá III. c. 1). Þar sem engin ártöl fylgja þessum umfjöllunum er erfitt að 

segja til um hve lengi þessar blysfarir með álfum hafi lifað í Vestmannaeyjum. 

Grímuböll voru þó oft haldin en í Skegg, þann 9. janúar 1920, blaði í Vestmannaeyjum 

segir frá grímudönsum:  

110

Í Skegg, árið 1927, segir einnig frá grímudansleik sem Týr

  

111 heldur um helgi eftir 

þrettándann.112

Gat það varla talizt nema viðleitnin ein og Eyjabúum til lítils sóma. Má þar sennil[e]ga um 
kenna að þe[s]si siður hefur lagst niður hér á landi og fólk því ekki eins greitt til þátttöku 
eins og nauðsynlegt er ef álfadanz á að fara vel úr hendi.

 Í sama blaði segir frá því að aðfararkvöld þrettándans hafi verið álfadans 

með blysför en þar segir:  

113

                                                 
105 Árni Árnason, M-Einkaskjöl 10, 14-15. 
106 Um klæðskipti í dulbúningasiðum sjá enn frekar: Gunnell, „There is Nothing Like a Dame!“, 209-217. 
107 Sigfús M. Johnsen, Saga Vestmannaeyja, 169. 
108 Vigfús Ólafsson, Handrit í einkaeign, 12; Slíkur dulbúningur þekktist einnig í Færeyjum, sjá enn 
frekar: Gunnell, Masks and Mumming Traditions in the North Atlantic ,303. 
109 Árni Árnason, M-Einkaskjöl 10, 15; Sigfús M. Johnsen, Saga Vestmannaeyja, 169; Vigfús Ólafsson, 
Handrit í einkaeign, 12-13. 
110 Grímudansar, 4. 
111 Knattspyrnufélagið Týr var eitt af tveimur íþróttafélögum í Vestmannaeyjum, en hitt var Íþróttafélagið 
Þór. Alla tíð hefur mikil keppni ríkt þar á milli og þrátt fyrir að þessi félög hafi sameinast árið 1996 umdir 
merkjum ÍBV (Íþróttabandalag Vestmannaeyja) er enn rígur á milli fyrrum liðsmanna þeirra. 
112 Gríníudans [sic], 109. 
113 Alfadans, 110. 
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Af þessum heimildum að dæma þá virðist álfadansinn vera orðinn stopull og greinilega 

langt síðan hann var haldinn síðast. Þegar elstu blöð Skeggs, fyrir 1927, eru skoðuð þá 

finnst aðeins ein heimild um viðburð tengdum þrettándanum.114 Hún er í blaði í byrjun 

ársins 1919 en þar er sagt frá því að brennur hafi víða sést á þrettándakvöld.115

Áður en Týrarar tóku við þá var það samt þekkt að skátarnir hafi gengið með 

blys um bæinn á þrettándanum og einnig bjöllu (HDV_2012_5; HDV_2012_6). Þeir eru 

jafnframt sagðir hafa átt þá hugmynd að „jólasveinarnir“ fari í búninga með blysförina á 

þrettándanum er þeir gengu hring um eldskálina í Helgafelli, að öllum líkindum árið 

1946.

 Ekkert er 

minnst á blysför eða álfadans. Erfitt er því að segja til um á hvaða árum álfadans 

tíðkaðist. Gróflega áætla ég þó að hann hafi verið hættur fyrir 1919 og því hafi 

álfadansinn 1927 verið tilraun til endurlífgunar. Vigfús segir svo í sínum heimildum, 

sem ég áætla að hafi verið skrifaðar sem fyrr segir (sjá III. d) milli 1943-1954, að 

blysförin, ásamt álfadansi, hafi legið niðri í um það bil 40 ár. Því gæti hún hafa liðið 

undir lok fyrir 1914; eins og heimsóknasiðurinn. Siðurinn hafði því liðið undir lok þó 

nokkru áður en Týrarar „tóku við kyndlinum“.  

116 Þessi hugmynd á greinilega rætur í gömlu siðunum, en þar með umbreyttust 

álfar í jólasveina. Ári síðar báru síðan nokkrir ungir menn blys niður af Heimakletti og 

svo niður í bæ við mjög erfiðar aðstæður. Var sú ferð ekki endurtekin.117

III. d. 3 Blysför í höndum Týrara 

 Þá gerðist það 

að Týrarar vildu taka þátt og fóru að bera blys.  

Á þrettándanum árið 1948 tóku nokkrir ungir Týrarar sig saman og lífguðu upp á 

þrettándann.118 Þeir færðu sig í þetta skipti yfir á Hána (sjá mynd 01) þar sem talið var 

auðveldara að fóta sig á þessum árstíma. Til að byrja með þá héldu blysfararnir upp á 

Molda (sjá mynd 13) með þrjá kræklótta lurka sem blys. Eftir að hafa gengið aðeins um 

Hána hentu þeir svo blysunum fram af nefinu þar. Blysberunum fjölgaði svo smátt og 

smátt119 og þeir fóru að klæðast jólalegri fötum eða rauðmáluðum Hessian-striga.120 

Loks fóru jólasveinarnir að hætta sér niður af fjallinu og fóru þeir þá um götur bæjarins 

til austurs að elliheimilinu við Urðarveg, með blysin við fögnuð bæjarbúa.121

                                                 
114 Útgáfan á Skegg hefst í október árið 1917. 
115 Brennur, 4. 
116 Birgir Þór Baldvinsson, Saga knattspyrnufélagsins Týs, 219. 
117 Birgir Þór Baldvinsson, Saga knattspyrnufélagsins Týs, 219. 
118 Þrettándagleði Týs 40 ára, 3. 
119 Þrettándagleði Týs 40 ára, 3. 
120 Ólafur Týr Guðjónsson, „Við komum alltaf spariklæddir til þrettándagleðinnar“, 14. 
121 Urðarvegur er nú farinn undir hraun. 

 Þeir hurfu 
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svo fyrir björg austan við gamla þurrkhúsið.122 Skátarnir voru greinilega með þeim í 

ráðum í einhver ár. Þeir gengu á Helgafell sem fyrr en komu austan af Urðum.123 Ferð 

jólasveinanna niður af Hánni þróaðist loks í göngu um bæinn með blys og flugelda, og 

upp úr 1960 var kominn vilji í mannskapinn að fleiri tækju þátt svo hægt væri að vera 

með álfadans, vikivaka, söng og hljóðfæraleik.124

Tildrög þess drifkrafts má rekja til 40 ára afmælis Týs árið 1961 en þá fóru 40 

blysberar upp á fjall og varð þá einnig aukning á nýliðum til að halda áfram þátttöku þó 

jólasveinarnir hafi haldið áfram að vera þrettán.

  

125 Þessir 40 blysfarar mynduðu merki 

Týs upp á Molda með blysum sínum en uppfrá því var merki félagsins myndað með 

ljósum á hverju ári.126

Fleira nýtt með gömlu ívafi varð til á þessum tíma. Fyrsta tröllið varð til ásamt 

Grýlu og Leppalúða en gert er ráð fyrir að það hafi verið árið 1960.

  

127 Tröllið var gert úr 

sjóbelg, stórum kassa utan af þvottaefni, gömlum samfesting og gærum. Tröllið var svo 

látið draga á eftir sér hreppstjóra (HDV_2012_5), eða bónda128 (sjá mynd 02). Það hafði 

einmitt verið rætt um það hvernig mætti auka á skemmtunina á þrettándanum og þá 

gerðist þetta.129

Samkórinn í Vestmannaeyjum var fenginn til að fara í hlutverk álfanna að öllum 

líkindum árið 1962 og sáu þeir þá um álfasöngva, þjóðdansa og marseringar. 

Álfakóngur og drottning sáu um forsönginn þar sem þau sátu á vagni og jólasveinarnir 

og hinir álfarnir fylgdu eftir upp á völl.

 Eftir að tröllin hófu þátttöku sína þá þurfti ekki að bíða lengi eftir komu 

álfanna og púkanna. 

130 En upp á velli dönsuðu og sungu álfarnir í 

kringum brennuna á meðan lúðrasveitin spilaði undir (sjá mynd 04). Einhvern tímann 

fyrir gos fór það svo að Samkórinn hætti þátttöku sinni og krakkar tóku við 

hlutverkunum.131

Eins og til að gæta að jafnvægi milli þess fallega og þess gróteska þá urðu einnig 

til púkar. Púkarnir komu fram á sjónarsviðið árið 1962 og voru þeir svartklæddir með 

hala og sótugir í framan (sjá mynd 03). Lengi vel voru þetta strákar úr leikfimi og þóttu 

  

                                                 
122 Þrettándagleði Týs 40 ára, 5.  
123 Birgir Þór Baldvinsson, Saga knattspyrnufélagsins Týs, 219-220. 
124 Birgir Þór Baldvinsson, Saga knattspyrnufélagsins Týs, 220. 
125 Þrettándagleði Týs 40 ára, 3. 
126 Ólafur Týr Guðjónsson, „Við komum alltaf spariklæddir til þrettándagleðinnar“, 15. 
127 Gaui í Gíslholti, Upphaf seinnitíma trölla í Eyjum, 5. 
128 Gaui í Gíslholti, Upphaf seinnitíma trölla í Eyjum, 5. 
129 Ólafur Týr Guðjónsson, „Við Týrarar getum verið virkilega stolt af þrettándagleðinni“, 4.  
130 Reynir Guðsteins, Álfakóngur og drottning, 13. 
131 Ólafur Týr Guðjónsson, „Við Týrarar getum verið virkilega stolt af þrettándagleðinni“, 5. 
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setja mjög skemmtilegan svip á hátíðina þar sem þeir voru vel þjálfaðir í fimleikum.132

III. e Samantekt 

 

Viðvera púkanna á íþróttavellinum við Löngulág hefur þó verið stopul í seinni tíð.  

Þó púkarnir hafi ekki alltaf látið sjá sig þá hefur viðvera jólasveinanna, álfanna 

og tröllanna ásamt Grýlu og Leppalúða verið árviss viðburður síðan á þessum árum 

1960-1962. Síðan hafa jólasveinarnir gengið niður Hána með blys eftir að kveikt hefur 

verið á merki íþróttafélagsins upp á Molda. Um það leyti sem jólasveinarnir hafa verið 

komnir niður þá hefur vagninn með tröllunum ásamt Grýlu og Leppalúða lagt af stað í 

skrúðgönguna. Skrúðgangan hefur svo lagt leið sína upp á íþróttavöllinn við Löngulág 

þar sem kveikt hefur verið upp í brennu og á meðan hefur tónlist dunað meðan álfar, 

púkar, jólasveinar og tröll hafa arkað hring eftir hring á vellinum og heilsað upp á og 

hrellt bæjarbúa. Flugeldum hefur svo verið skotið á loft og í framhaldi af því hafa allir 

haldið heim á leið. 

Dulbúninga- og heimsóknasiðurinn í Vestmannaeyjum, og á Íslandi, er vissulega 

hliðstæður þeim siðum sem þekkjast Norðurlöndunum. Þátttakendur eru mestmegnis 

ungir menn að skemmta sér í lok jólatímabilsins. Í Vestmannaeyjum byrjaði álfadansinn 

á meðan heimsóknarsiðurinn lifði og kannski þess vegna fór fólk grímuklætt í 

blysförina. Hátíðahöld þrettándans í dag eigi sér þó uppruna frá því 1948. Þrátt fyrir að 

hliðstæð hinum gamla álfadansi og blysför þá er ekki hægt að tala um samfellu því 

samkvæmt heimildum virðist hafa orðið rof á álfadansinum frá um það bil 1914 og 

blysförinni frá sama tíma og þar til skátar taka hana upp aftur, á árunum 1939-1946. 133

                                                 
132 Reynir Guðsteins, Álfakóngur og drottning, 15. 
133 Skátafélagið Faxi var stofnað í febrúar 1938 í Vestmannaeyjum (Skátafélagið Faxi, e.d..) 
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IV Þrettándagleðin í Vestmannaeyjum 
Hátíðahöld þrettándans í Vestmannaeyjum hafa þróast í hálfgerða helgarhátíð. Því er 

vissulega margt sem nú tilheyrir hátíðahöldunum sem ekki verður fjallað um hér. Þess í 

stað verður fjallað um elsta formið og það sem helgin snýst um, það er að segja gönguna 

og það sem henni fylgir frá kl. 19 til um það bil kl. 21. 

Eins og fyrr sagði var ógerlegt var að fylgjast með undirbúningi allra (sjá I. c). 

Nú verður þó sagt frá undirbúningi viðmælenda minna og einnig bæti ég við 

upplýsingum um helstu þætti hátíðahaldanna og þróun hans síðustu áratugina úr öðrum 

heimildum. Lýsingunum mun ég skipta upp í samræmi við aðferð Schechner í 

sviðslistafræði.134

IV. a Undirbúningur 

 Fyrst mun ég greina frá undirbúningi performansins. Þá mun ég lýsa 

performansinum sjálfum, bæði upphitun og „cooldown“. Því næst segi ég frá þeim 

eftirmálum sem hafa komið upp. 

Undirbúningur þrettándans hefst þegar nefndin kemur saman í byrjun desember en þá er 

hugað að undirbúningi og skipt með sér verkefnum. Nefndina skipa einhverjir fulltrúar 

þátttakenda úr undirbúningshópum auk framkvæmdastjóra ÍBV,135 en þátttakendur 

skiptast enn fremur í hópa eftir hlutverkum sínum. Í dag eru til hópur trölla, jólasveina, 

álfa, púka, skvettara og svo er auðvitað áður nefnt skotgengið. Þessir hópar vinna allir 

að sínum undirbúningi á ólíkum stöðum og skipta sér lítið hvert af öðru, svipað og 

hópar nemenda í dimission menntaskóla.136

IV. a. 1 Undirbúningur í tröllasmiðju 

 Þau sem skipa nefndina eru því, ef svo má 

segja, leiðandi í sínum hópi. Sá hópur sem mestu athyglina fær í skrúðgöngunni og við 

brennuna, ef svo má segja, er hópur trölla og því kaus ég að fylgjast að mestu með 

undirbúningi þeirra.  

Seinni part miðvikudagsins 4. janúar 2012, þegar flestir voru búnir í vinnu eða höfðu 

fengið leyfi frá vinnu, kom ég í hina svo kölluðu tröllasmiðju.137

                                                 
134 Schechner, Performance Studies, 225. 
135 Birgir Guðjónsson; Þarna vantar þó fulltrúa úr hópi púka. 
136 Sjá nánar Gunnell, Dimission: Nútímabúningasiðir í íslensum skólum, 471-480. 
137 Tröllasmiðjan hefur haft aðdrep víða. Nú orðið hefur ÍBV húsnæði þar sem það getur undirbúið 
tröllabúninga fyrir hátíðahöldin, klætt alla upp í tröll og síðan geymt búningana og vagninn yfir árið. 

 Tröllasmiðjan er í 

þeim hluta bæjarins sem mikið er um iðnaðarhúsnæði, sem jafnframt eru oftar en ekki 

tengd útgerð. Tröllasmiðjan átti einmitt afdrep í veiðafæragerðinni hjá þeim Gauja 
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Manga138 og Hallgrími Þórðarsyni139

Í tröllasmiðju eru tröllin og vagninn, sem leiðir skrúðgönguna, tekin til (sjá 

mynd 05). Á portinu fyrir framan húsið var verið að setja upp hliðar vagnsins en þegar 

inn var komið sá ég að upp við alla veggi voru hausar af tröllum og við hlið hvers hauss 

var númeraður strigapoki sem geymdi gærur, púða og festingar sem fylgdu því trölli. 

Þar var Ævar Þóris

 (HDV_2012_5). Þá umbreyttist almennur 

vinnustaður í hátíðarsvæði með því að þátttakendur tröllasmiðju komu þar fyrir 

búningum sínum og leikurum. Þetta húsnæði er hins vegar aðeins geymsla fyrir það sem 

fylgir þrettándanum.  

140

Mér virðist gerð tröllanna hafa tekið einhverjum breytingum á síðustu 50 árin. 

Þau hafa stækkað og orðið léttari. Fyrsta tröllið var gert úr sjóbelg, kassa og gærum (sjá 

mynd 06) (sjá III. d. 3). Síðar bættust við síldartunnur til að hækka þá, fyrst úr við og 

svo úr plasti. Í dag eru þau oft úr stórum papparörum, frauðplasti og gærum (sjá mynd 

07). Gerð þeirra hefur þá ekki aðeins breyst heldur hefur þeim fjölgað gífurlega en þau 

voru kannski, að sögn Obba, átta þegar hann byrjaði árið 1975 en eru í dag áttatíu 

(HDV_2012_3_a). Misvel hefur oft gengið að fá efni í tröllin og þá hafa menn stundum 

leitað heim til sín til að redda sér. Þannig eru til dæmi um að gardínur hafi verið teknar 

niður og nýttar og eitt sinn þegar gæruna vantaði þá var pels klipptur niður, við lítinn 

fögnuð frúarinnar,

 kominn ásamt sínu fólki að sortera tröllin, hausana og búningana, 

og huga að því hvort allt væri til staðar og hvað þyrfti að laga og endurbæta.  

141 svo efniviðurinn er oft fjölbreyttur. Það eru þó til óskrifaðar reglur 

um hvernig tröll eiga að líta út en Obbi segir: 

Þetta eru forynjur sko; þetta á að vera [myndar afar lágt stríðsöskur] ógeðslegt […]; þetta á 
allt að vera einhvern veginn svona ýkt allt saman sko […], stækkaðu nefið og eyrun um 
helming sko… (HDV_2012_3_a 

Til að geta tekið þátt í tröllunum þarftu að vera orðinn svona 14-15 ára og til að 

koma inn í hópinn þarftu annað hvort að byrja sem aðstoðarmaður eða koma með þitt 

eigið tröll tilbúið: Nýliðar fara sem sagt út í kostnaðinn sjálfir til að sýna fram á 

skuldbindingu. En eins og bent var á hér að ofan þarf búningurinn að fylgja ákveðnum 

reglum. Eitt árið gerðist það að rétt fyrir hátíðahöldin kom einhver með tröll sem var 

Disney vera, eða Shrek (sjá mynd 08). Hann var vel gerður en alls ekki í sömu ætt og 

).  

                                                 
138 Guðjón Magnússon var einn af sköpurum Grýlu og Leppalúða, og faðir Birgis Guðjóns, núverandi 
Grýlu. 
139 Synir Hallgríms hafa báðir sinnt hlutverki Leppalúða, Þórður frá sirka ´67-´87 og svo Heimir síðan þá 
(Birgir Guðjónsson) .  
140 Ævar var einn af viðmælendum mínum og sá sem kannski helst stýrir tröllahópnum. 
141 Pelsinn klipptur fyrir nautið, 8. 



34 

þær forynjur sem þarna voru saman komnar. Honum var leyft að taka þátt fyrst hann var 

þarna kominn og búinn að leggja á sig vinnuna en næsta ár var hann beðinn um að 

breyta tröllinu all verulega (HDV_2012_2_a). 

Þrátt fyrir reglurnar eru nýjungar: Ungu fólki í hóp tröllanna hefur fylgt sú 

nýjung að í heim yfirnáttúrlegra vera er sækja til Eyja á þrettándanum eru nú drekar (sjá 

mynd 09) og þar að auki hafa stafir (sjá mynd 10 og 11), í ætt við stafi galdramanna eða 

illmenna, verið að aukast. Þessir nýliðar ólust upp við sögur af Harry Potter og Eragon 

svo drekar eru partur af þeirra yfirnáttúrulega ævintýraheimi sem skilar sér svo inn í 

þessa sköpun þeirra.142

IV. a. 2 Undirbúningur jólasveinanna 

 Stafirnir eru svo kannski vísun í gamla galdramenn eins og 

Gandalf úr Lord of the Rings og svo Dumbledore úr Harry Potter bókunum. Stafirnir 

þjóna samt góðum tilgangi en þeir auðvelda oft tröllunum að standa í lappirnar þegar 

hálkan og rokið er mikið upp á velli. 

Eftirtektarvert er að í tröllasmiðjunni voru nær aðeins karlmenn saman komnir, 

ungir sem aldnir. Allir gengu þeir rösklega til verks og þekktu sín hlutverk. Þrjár ungar 

stúlkur, um það bil tólf til þrettán ára, rétt skutust þarna inn að kíkja á lítil tröll sem þær 

ætluðu að vera. Ég fékk þó að heyra af því að þarna hefði verið stelpa sem hefði verið 

tröll í einhver ár. Sama má segja um flesta hópana, nema álfahópinn, þetta eru að mestu 

karlaveldi. Þegar ég kom og heimsótti jólasveinana við þeirra undirbúning kom einmitt 

fram að líklega hefði aldrei nein kona komið þarna fyrr.  

Jólasveinarnir ásamt aðstoðarmönnum þeirra eru allt að 25 manns, allt karlmenn. Í 

gömlu Steypustöðinni (sjá mynd 32) voru þeir allir mættir til að gera blysin (sjá mynd 

12) klár. Þar unnu þeir eftir kerfi sem þeir virtust standa klárir á og því gekk vinnan 

hratt fyrir sig og menn göntuðust á meðan.  

Besta efnið sem hægt er að nota í blysin og í merki ÍBV upp á Molda er 

vandfundið, en það er reiðingur.143 Efnið er Eyjamönnum mikilvægt til að hægt sé að 

láta eld loga þetta kvöld, og þar sem efnið er orðið sjaldgæft, þá hefur ýmislegt verið 

lagt á sig til að ná í það í gegnum árin. Árið 1981 lögðu til dæmis tveir menn á sig 

þriggja daga ferðalag upp á land, að Odda á Rangárvöllum, í byl og ófærð til að rífa 

reiðing innan úr gömlu fjárhúsi.144

                                                 
142 Sjá slíkar breytingar á búningum hjá Vilborg Davíðsdóttir, „Þrettánda í jólum þá fer allt af stað“. 
143 Reiðingur er þurrkað torf sem var mikið notað sem einangrun í gömul hús. Nú orðið er erfitt að fá slíkt 
(HDV_2012_4). 
144 Gísli Einarsson, Ævintýralegur torfleiðangur, 17, 19. 

 Þegar ég heimsótti jólasveinana áttu þeir eitt fiskikar 
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af reiðingi. Þeir höfðu þó áhyggjur af því að ekki myndi haldast eldur í blysunum því 

reiðingurinn hafði staðið úti í einhvern tíma og hafði blotnað og frosið. 

Undirbúningur jólasveinahópsins fólst í því að setja reiðing í dósirnar sem átti að 

raða saman svo að nafn ÍBV myndaðist upp á Molda þegar kveikt væri í þeim (sjá mynd 

13). Þar að auki tróðu þeir reiðing í blysin, settu vírnet yfir reiðinginn, splæstu það fast 

og dýfðu svo í olíu. Allt gekk þetta mjög hratt og örugglega fyrir sig.  

Tvær breytingar hafa helst orðið úr búðum jólasveinanna. Fyrst er að nefna 

blysin en frá 1986 hafa þau verið sérsmíðuð og heildstæð. Áður hafði hvert blys verið 

mikið föndur þar sem festa þurfti olíufötu, sem hlutuð hafði verið í tvennt, á stöng.145 

Að öðru leyti er að nefna beltin, sem eru í raun eins konar vesti, sem menn klæða sig í 

og festa blysin í að framan (sjá mynd 14). Þau eru nú úr leðri með góðum stuðningi en 

voru áður úr bandi og lögðust yfir hálsinn eins og trefill (sjá mynd 15) sem þótti mjög 

óþægilegt (HDV_2012_7_a). En tilgangur þessa útbúnaða hefur verið að létta á 

burðinum og veita stuðning við þau. Blysin sjálf eru um 20 kg á þyngd.146

IV. a. 3 Undirbúningur flugeldanna 

 Það getur því 

tekið á að bera þau niður fjallið, alla skrúðgönguna og til baka. En það var mikil bylting 

frá því sem áður var og létti heilmikið á burðinum (HDV_2012_7_a).  

Við undirbúning voru tveir ungir peyar, rétt undir fermingu, með feðrum sínum. 

Þeir aðstoðuðu við að troða í blysin og dósirnar sem og að bera hvort tveggja upp á fjall. 

Sumir þarna höfðu tekið við stöðu jólasveins af föður sínum, bróður eða öðrum ættingja 

og voru peyarnir því í raun einnig verðandi arfberar (sjá IV. d).  

Annað sem þarf að undirbúa fyrirfram eru flugeldarnir. Kvöldið fyrir þrettándann, 

fimmtudaginn 5. janúar, fór ég og fylgdist með skotgenginu gera flugeldana klára. Þarna 

spjölluðu menn og hlógu og gengu hratt til verks vegna mikillar reynslu en þeir voru 

með starfsaldur frá 15 árum upp í 35 ár. Þeir athöfnuðu sig í litlu rými á neðstu hæð 

Týsheimilisins (sjá mynd 32). Í þessu rými voru öll rafmagnstæki stranglega bönnuð 

vegna eldhættu. Púðurrykið af flugeldunum sveimaði um allt því verið var að taka 

bombur upp úr kössum og endurraða og tengja saman eins og best hentaði og hlaða í 

hólka.  

                                                 
145 Ólafur Týr Guðjónsson, „Við komum alltaf spariklæddir til þrettándagleðinnar“, 15. 
146 Er hálfgerður jólasveinn í mér, 10. 
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 Í upphafi voru úreltir flugeldar af flugvellinum, sem skylda var að farga, gefnar 

Tý. Síðar áskotnaðist Tý úreltir flugeldar frá Björgunarfélaginu og Slökkviliðinu.147 Nú 

er hins vegar hist viku fyrir þrettándann og flugeldar hreinlega pantaðir,148

IV. a. 4 Undirbúningur annara hópa 

 enda mikið 

lagt í flugeldasýninguna í dag. 

Ekki gafst mér færi á að heimsækja aðra hópa við undirbúning sinn og því leitaði ég í 

ritaðar heimildir um verksvið þeirra. Á Bókasafni Vestmannaeyja var að finna 

Týsblöðin og svo Þrettándablöðin en þessi blöð hafa verið gefin út rétt fyrir 

þrettándann. Þar segir að krakkarnir sem fari með hlutverk álfanna undirbúi sig með því 

að koma saman og æfa dansa en þeir einir dansa á hátíðinni. Þeir koma svo saman fyrir 

hátíðina til að klæða sig í litríkar skikkjur og hatta (sjá mynd 16). Í dag eru þetta alltaf 

krakkar en ekki alltaf á sama aldursbili.149

Púkarnir voru lengi vel stórt atriði á þrettándanum og þá segir frá að þeir komu 

saman klukkustund fyrir hátíðina til að festa á sig halann eða skottið og sótuðu sig svo 

svarta í framan með hituðum korktappa,

 Áður fyrr þá var það fullorðið fólk sem fór 

með hlutverk álfanna, bæði upp úr aldamótunum þegar álfadansinn var aðalatriðið (sjá 

III. d. 2) og svo þegar álfarnir voru endurvaktir í hátíðahöldum þrettándans í höndum 

Týs (sjá III. d. 3).  

Árið 2011 voru púkarnir með fimleikaæfingar á malarvellinum, hins vegar var 

þá hvergi að finna árið 2012. Púkarnir hafa þó ekki alltaf verið úr hópi fimleikakrakka 

að sögn Einars og voru þetta oft einhverjar strákar sem gerðu meira af því að stríða en 

að skemmta: 

Þeir eru mest í að stríða jólasveinunum og þetta var orðið þannig […] þetta var ekki sko 
orðin skemmtun fyrir okkur. Þetta var eiginlega að verða hálfgerð plága fyrir okkur því að 
þeir djöfluðust mest í okkur sko […] sem var nú bara, pain in the ass eins og maður segir 
sko [hlær] því miður (HDV_2012_7_a). 

150

Enn er ótalinn hópur manna sem sjá um brennuna upp á velli en þeir eru oft 

kallaðir skvettarar. Auk þess að skvetta olíu á eldinn upp á malarvelli, til að halda 

brennunni lifandi (sjá mynd 17), þá sjá skvettarar einnig um að dreifa olíueiningum á 

rétta staði um bæinn því þeir þurfa að gefa blysunum skvettu þegar jólasveinarnir fara 

 en þeir eru alltaf svartklæddir frá toppi til 

táar. Það er ekki ótrúlegt að undirbúningur þeirra, sé enn með svipuðu sniði. 

                                                 
147 Þrettándagleði Týs 40 ára, 5. 
148 „Tuttugu í skotliðinu á síðasta þrettánda“, 5.  
149 Er fædd í þrettándann, 11.  
150 Reynir Guðsteins, Álfakóngur og drottning, 15.  
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framhjá í skrúðgöngunni og einhverjir þeirra fara einnig upp á fjall með dósirnar í merki 

ÍBV. Þeir sjá svo um að safna á brennuna, halda henni lifandi og eyða svo 

ummerkjunum.151 Í hópi skvettara eru menn sem hafa sinnt sínum fjölþættu hlutverkum 

í tugi ára og verið að mestu sami hópurinn í alllangan tíma.152 Aldursforsetinn er með 

starfsaldur upp á 50 ár núna, en fyrstu 30 árin var hann jólasveinn ásamt öðrum 

íhlaupaverkum.153

IV. a. 5 Undirbúningur á degi hátíðahaldanna 

  

Þeir eru alltaf nokkrir sem ganga í fleiri en eitt starf þarna. Þegar ég til dæmis 

heimsótti skotgengið sá ég þar einn jólasvein og við brennuna sá ég skvettara sem hafði 

verið við undirbúning vagnsins og verið að troða í dósirnar.  

Þegar sjálfur þrettándinn rennur upp fer af stað mikið ferli við að undirbúa sýninguna en 

milli 100-200 manns koma að hátíðahöldunum. Föstudaginn 6. janúar 2012, á 

þrettándanum, var tekin ákvörðun um að halda hátíðahöldunum til streitu þrátt fyrir 

nokkuð rok og úrkomu með hléum. Veðrinu fylgir alltaf ákveðið stress: hvort það verði 

nógu gott svo flugeldarnir sjáist, svo áhorfendur hætti sér út í gönguna og svo tröllin 

geti staðið upprétt á vellinum án þess að detta. Margir viðmælenda minna deildu 

frásögnum af því að veður hafi oft verið vont og spáin tvísýn en þó hafi verið tekin 

ákvörðun um að láta slag standa. Skyndilega hafi síðan létt til fyrir athöfnina, eins og 

fyrir kraftaverk, en svo hafi veðrið jafnvel rifið sig upp aftur með látum þegar 

hátíðahöldunum var lokið (HDV_2011_02; HDV_2012_2_a).154

Í hliðarhúsi voru þeir sem áttu að fara með hlutverk Grýlu og Leppalúða en 

þangað gekk ég yfir um kl.18. Þeir voru komnir þangað einn viðmælandi minn Biggi 

Gauja sem fer með hlutverk Grýlu og Heimir Hallgríms sem fer með hlutverk 

  

Miserfitt getur verið að klæða sig í tröll. Fyrstir, eða kl.17, voru þeir mættir sem 

áttu erfitt með að koma sér í tröllið og þurftu mikla hjálp. Suma þeirra þurfti að sauma 

gærurnar utan á og aðrir þurftu að láta óla tröllin föst við sig vegna þess hve há þau voru 

í loftinu. Það getur verið vont að hafa þungt tröllshöfuð hvílandi á öxlunum og því 

þurfti oft að dúða þá vel með púðum og svömpum áður en hausinn var settur á þá. Svo 

voru þeir sem þurftu ekki mikinn tíma við að koma sér í en voru komnir til að aðstoða 

hina. 

                                                 
151 Þrettándagleði Týs 40 ára, 9.  
152 „Ein stór sýning sem bæjarbúar taka þátt í“, 8; „Eitt af því skemmtilegsta sem maður gerir“, 9.  
153 Er hálfgerður jólasveinn í mér, 10. 
154 Guðmundur Þ. B. Ólafsson, Skotliðið, 4.  
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Leppalúða. Þeir fóru yfir pokana sína til að fullvissa sig um hvort ekki væri allt til alls. 

Erill var í kringum þá því þarna voru einnig fleiri að taka sig til, eins og: Tröllin sem 

sauma þurfti gærur utan; Jólasveinarnir á vagni155 en þeir tilheyra ekki hópi jólasveina 

heldur taka þeir sig til með tröllunum og „litla grýla“ og „litli leppi“ eins og þau 

kallast.156

Allir fóru að verða einbeittari og koma sér á rétta staði eftir því sem klukkan 

nálgaðist hálf sjö. Helstu og elstu tröllunum var komið upp á vagninn þar sem þau 

þurftu að standa þolinmóð þar til hann lagði af stað. Nokkrum litlum og stórum tröllum 

var ekið upp að Hánni þar sem þau komu sér fyrir upp í myrkvaðri fjallshlíðinni með 

augun glóandi (sjá mynd 18).

  

Skemmtilegt var að fylgjast með Grýlu og Leppalúða koma sér í hlutverkin. 

Ævar varaði mig við því að þessir prúðustu menn Eyja væru varla mennskir eftir að þeir 

væru komnir í búning: 

… þegar þeir koma og þegar þeir fara að klæða sig í, það er skemmtilegasta atriðið. Þá eru 
þeir að mana hvorn annan. Þeir eru berjandi hvorn annan, riðlast á hvoru öðru. Þeir eru 
gjörsamlega snarbilaðir sko og svo þegar þeir eru komir í þennan búning þá er ekkert sem 
stoppar þá, bara ekki neitt (HDV_2012_2_a).  

 Eftir því sem leið á að koma sér í gallann, hengja á sig brjóstin og rassinn þá fóru þau 

að verða gróteskari í orði og látbragði. Grýla ræskti sig og rak upp skræki annars lagið 

til að ná fram réttu röddina fyrir gönguna. Leppalúði prufaði röddina sína stöku sinnum 

og svo hreyttu þau einhverju í hvort annað og aðra í umhverfi sínu. Þetta áttu ekki að 

verða neinar Disney-verur heldur gróteskar forynjur. Mér virtist þó sem þessi tvö, Grýla 

og Leppalúði, hafi haldið aftur af sér þetta árið þar sem þau höfðu rannsakandi 

áhorfanda. 

157

                                                 
155 Það er alltaf einn svokallaður jólasveinn á vagni, fjórtándi jólasveinninn, sem sér um að tala við 
krakkana í gegnum hljóðkerfið í skrúðgöngunni, ásamt Grýlu og Leppalúða. Fjórtándi jólasveininn hefur 
verið hann Ólafur Týr Guðjónsson, sonur Gauja í Gíslholti, einn upphafsmanna tröllanna. Nú hefur 
fimmtánda jólasveininum verið bætt við til að standa á hinni hlið vagnsins. 
156 Ásamt aðal Grýlu og Leppalúða eru tvær auka Grýlur og Leppalúðar til að koma til móts við fjölda 
áhorfenda. 
157 Augu tröllanna eru með ljósum svo þau glóa í myrkrinu.  

 Öðrum tröllum var komið fyrir í stórum vörubílum sem 

óku þeim upp á malarvöllinn. Þegar allt var að verða tilbúið var tími til að koma sér af 

stað upp að Hánni svo ég gæti verið á meðal fólksins þegar jólasveinarnir kæmu niður 

fjallið. 
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IV. b Hátíðin í tíma og rúmi 
Nú mun ég staðsetja hátíðina enn frekar í tíma og rúmi. Eins og flestir leikir og hátíðir 

gerast hátíðahöld á þrettándans í Vestmannaeyjum á áveðnum tíma og á ákveðnu svæði 

sem afmarkar þá frá hinu hversdagslega (sjá II. a). Rými hátíðarinnar nær nú orðið frá 

Hánni í upphafi hátíðarinnar að malarvellinum við Löngulág (sjá mynd 32). 

Hátíðahöldin fóru að stefna á malarvöllinn sennilega upp úr 1957 þar sem völlurinn var 

vígður það ár158 en heimildir staðsetja tröllin á honum árið 1960.159 Að öðru leyti mætti 

segja að hátíðin sé þar sem skrúðgangan sé, að hátíðin og hátíðasvæðið fylgi vagninum í 

gegnum bæinn,160

Það má hafa í huga að eldurinn er sérstaklega táknrænn fyrir Eyjamenn en þeir 

risu einmitt úr öskunni eftir eldgosið 1973 og gerðu eyjuna sína aftur vistvæna þrátt 

 líkt og gerist í mörgum karnivölum eins og Gay Pride. Vegna 

skrúðgöngunnar nær hátíðin því yfir stórt svæði þó hátíðasvæðið verði aftur venjulegt 

um leið og hún hefur farið framhjá.  

Eftir að skemmtuninni lýkur upp á malarvellinum þá heldur skrúðgangan áfram 

ásamt jólasveinunum en vissulega hverfa flestir heim til sín þá þegar. Hefð hefur verið 

fyrir því að vagninn keyri áleiðis í tröllasmiðjuna með viðkomu á spítalanum til að 

gleðja þá sem þar þurfa að liggja. Þeir sem eiga leið þangað fylgja en týnast svo smám 

saman heim til sín. Þannig verður tröllunum og jólasveinunum óhætt að hverfa inn í 

tröllasmiðjuna. Segja má að þessi ferð sé óhjákvæmilegur hluti þess að „ganga frá“ eftir 

skrúðgöngu og telst varla til hluta af flutningnum þó vissulega haldi sér allir í karakter.  

Lengi mátti segja að hátíðin hafi varað svo lengi sem lifði í blysum 

jólasveinanna. Áður fyrr settu þeir hátíðina með því að kveikja á blysunum upp á Hánni 

og ýmist hentu þeim svo fram af fjallsbrún við lok hátíðarinnar eða drápu í blysunum 

eftir að þeir höfðu gengið af sér skrúðgönguna. Enn í dag hefja þeir hátíðina með því að 

kveikja á blysunum upp á Hánni. Þeir drepa svo í þeim þegar þeir hafa gengið alla úr 

göngunni af sér. Þessi athöfn upp á Hánni er algjörlega ómissandi enda einn elsti 

siðurinn í þessum hátíðahöldum. Þó má segja að núorðið sé mun áhrifameira upphafið 

og sýnilegri endirinn sem flugeldasýningin setur. Í dag mætti segja að hún marki 

upphafið og endinn: Að hátíðin byrji með flugeldasýningu við Hána, í framhaldi af 

uppkveikju blysanna, og endi með flugeldasýningu upp á malarvellinum, en í framhaldi 

af henni er byrjað að taka saman.  

                                                 
158 Haraldur Guðnason, Við ægisdyr: Saga Vestmannaeyjabæjar, 406. 
159 Gaui í Gíslholti, Upphaf seinnitíma trölla í Eyjum, 5. 
160 Einu sinni hefur gönguleiðin breyst stórlega en það var vegna eldgossins árið 1973 þar sem 
Urðarvegur fór undir hraun (HDV_2012_5). 
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fyrir að þar hafði eldfjall spúið eld og vikri yfir eyjuna þeirra í 5 mánuði (sjá III. d). 

Eftirtektarvert er að þeir hafa lagt sig fram við að halda stórar brennur og 

flugeldasýningar bæði á Þjóðhátíðinni161

IV. c Hápunkturinn: Atriðið við Hána, skrúðgangan og á malarvelli 

 og á þrettándanum. Þannig má segja að 

brennan eða eldurinn, sem fylgt hefur þessum degi í hundrað ár (sjá III. d. 2), hafi teygt 

út anga sína og tekið utan um hátíðina. 

Árið 2008 var tekin ákvörðun um að láta hátíðahöld þrettándans bera upp á 

nærliggjandi föstudegi (sjá IV. e). Óneitanlega hafa hátíðahöldin því sjaldnast átt sér 

stað þann 6. janúar og því ætti dagurinn sjálfur ekki að vera sömu töfrum gæddur sem 

helgidagur. En búningarnir, grímurnar, vættirnir, áhorfendurnir og hreinlega umbúðir 

hátíðarinnar sem tengjast þrettándanum gæða hana samt töfrum og jaðarástandi. En nú 

verða þeir þættir skoðaðir betur. 

IV. c. 1 Inngangur 
Skemmtanir á þrettándanum eru auðvitað settar á svið og er því performance (sjá II. b). 

En segja má að performance sé: „whatever takes place between a marked beginning and 

a marked end”162

IV. c. 2 Skrúðgangan 

 í þessu tilfelli milli flugeldanna. Slíkur performance krefst ekki aðeins 

leikara heldur líka áhorfenda en án þeirra yrði enginn performans. Flest performans er 

líka það sem Schechner kallar „restored behavior“ (sjá II. b), og það sama gildir hér. 

Þau atriði sem sett eru á svið á þrettándanum í Eyjum hafa verið sett á svið í áratugi, 

endurtekin ár eftir ár og mörg hver af sama fólkinu eða skyldmönnum þeirra.  

Segja má að hægt sé að skipta skemmtiatriðunum í þessum performans í tvo 

viðburði: skrúðgönguna þar sem hún byrjar við Hána og brennuna upp á malarvelli. En 

nú mun ég lýsa því sem fyrir augun bar á vettvangi og útskýra helstu þætti atriðanna. 

Eins og bent var á í kafla IV. b er upphaf hátíðarinnar markað með þeim gamla sið að 

jólasveinarnir kveiki á blysum sínum upp á Hánni. Þeirri athöfn er fylgt eftir með 

heljarmikilli flugeldasýningu (sjá mynd 20). Vegna mikils raka í reiðingnum þetta árið, 

2012, gekk illa að kveikja upp í blysunum. Það vandamál var leyst með því að kveikja 

upp í rauðum blysum og svo fór af stað heljarmikil flugeldasýning sem allir höfðu 

virkilega gaman af. Þar með var hátíðin formlega byrjuð og niðurkomu jólasveinanna 

beðið við rætur fjallsins. 
                                                 
161 Sjá enn frekar BA ritgerð Elsu Ósk Alfreðsdóttur. 
162 Schechner, Performance Studies, 240. 
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Eitt er merkir hátíðarsvæðið er hávaðinn sem berst úr hljóðkerfi vagnsins. En á 

meðan jólasveinarnir komu niður fjallið þá kom vagninn fyrir hornið fullur af tröllum, 

Grýlu, Leppalúða, „litlu Grýlunum“ og „litlu Leppunum“ og hinum svokölluðu 

jólasveinum á vagni. Raddir fjórtánda jólasveinsins, Grýlu og Leppalúða ómuðu úr 

hljóðkerfinu þar sem jólasveinninn „hóaði“ og Grýla og Leppalúði „andskotuðust“. 

Ljóst er að Austurríska hefðin sem rætt var um í kafla III. b á sér skýra hliðstæðu 

í þessari skrúðgöngu á Íslandi. Á meðan á skrúðgöngunni stóð talaði fjórtándi 

jólasveinninn við krakkana, hrósaði þeim eða lést vita um óþekkt þeirra. Helst voru það 

þeir fullorðnu sem höfðu verið óþekkir sem vakti upp hlátur þeirra á meðal. Grýla og 

Leppalúði útúðuðu flestum, sögðu að börnin væru ljót, ógeðsleg og óþekk og lýstu því 

yfir hvað þau hlökkuðu til að éta þau. En þetta minnti óneitanlega á St. Nikulás og 

Krampus. Líkindi Krampus og eins tröllsins á vagninum voru áberandi þar sem það stóð 

á vagninum, loðið, með glóandi augun og sló staf á hliðar vagnsins ógnandi en það er til 

að mynda hefð fyrir því að Krampus slái til fólks með birkihríslu í Silandro.163

Áhugavert er að eitt ákveðið tröll er eins konar þjóðarspegill og breytist árlega í 

takt við tíðarandann í Eyjum. Tröllið hefur tekið á sig mynd Fúsa handboltakappa,

 

164 

Tryggva Guðmunds fótboltakappa,165 Geir Jóns lögreglu166 árið 2011 en Jóns stóra167 

árið 2012 (HDV_2012_3_a). Tröllið er mjög stórhöfða (sjá mynd 21), svo mjög að það 

þarf fjóra menn til að standa inn í því og bera það. Það hefur alltaf verið kallað „Gaui 

litli“, eftir fyrstu fyrirmynd sinni en tröllið varð til þegar Gaui litli168 var sem mest í 

deiglunni. Í tröllinu Gauja fær óopinbera menningin útrás og snýr upp á það sem hefur 

fengið mikla umfjöllun þá dagana og gerir að sínu.169

                                                 
163 Re: Krampus attack in Silandro (South Tirol), 2008.  
164 Sigfús Sigurðsson var í landsliðinu í handbolta og keppti á Ólympíuleikunum árið 2008. 
165 Tryggvi Guðmundsson er Eyjamaður og mikil fótboltahetja. 
166 Geir Jón Þórisson lögregla var nýkominn aftur til eyja það árið. 
167 Jón stóri er glæpamaður sem fær mikla athygli í fjölmiðlum landsins. 
168 Guðjón Sigmundsson varð landsþekktur vegna megrunnar sem hann fór í um sirka 1997. 
169 Sjá svipað í: Gunnell, Beating the Line, 122. 

  

Áðurnefnda skrúðgangan (sjá mynd 19) fór sína hefðbundnu leið (sjá mynd 32) 

árið 2012 og jólasveinarnir fylgdu á eftir með blysin sín, umkringdir börnum sem sungu 

með þeim, spjölluðu og stungu kertum í poka Kertasníkis, eins og hefð er fyrir (sjá 

mynd 22). Þá er einnig hefð fyrir því að jólasveinarnir taki smá lykkju á leið sína til að 

ganga fram hjá elliheimilinu og heilsi upp á fólkið þar en að þessu sinni var þar engan 

að sjá.  
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IV. c. 3 Brennan á malarvellinum við Löngulág 
Brennan og tónlistin sem ómaði úr hátalarakerfinu upp á malarvellinum merkja hann 

sem aðal hátíðarsvæðið (sjá mynd 23) eins og tónlistin á vagninum gerði í 

skrúðgöngunni. Hjá malarvellinum spilaði hljómsveit tónlist sem ómaði úr hljóðkerfinu 

sem umlukti völlinn. Fólk stillti sér upp við band sem girti af völlinn sem afmarkaði 

svæði áhorfenda frá svæði kynjavera eða „sviðinu“. Á vellinum hlupu svo álfarnir hönd 

í hönd um völlinn og dönsuðu í litríkum klæðum sínum en eins og fyrr sagði voru engir 

púkar í ár (sjá IV. a. 4). Hrikaleg tröllin örkuðu í kringum brennuna og ýmist hræddu 

eða heilsuðu fólkinu (sjá myndir 24; 25; 26; 27).  

Áhrifin sem þessi sýning virtist hafa á fólkið voru á borð við gleði, 

eftirvæntingu, óöryggi, ótta og hlátur. Þegar tröllin nálguðust áhorfendur og hölluðu sér 

að þeim til að heilsa upp á þau eða hræða þá voru þau baklýst og því ósköp dökk 

yfirlitum og yfirþyrmandi vegna stærðar sinnar. Athyglisvert var að sjá áhrifin sem 

þessi sýning hafði á áhorfendur, sér í lagi börnin. Sum þeirra gripu um foreldra sína, 

huldu augu sín og jafnvel veinuðu á meðan önnur, örlítið hugrakkari og reyndari tóku í 

hendur tröllanna og hömpuðu persónulegum sigri sínum. Þarna voru börn að ganga inn í 

ótta sinn en mislangt á veg komin með það, en sumir virtust þó þurfa að læra að óttast. 

Ósköp hugrakka stelpu, 5-6 ára, sá ég brosa breitt og bera sig eftir hönd Grýlu og 

Leppalúða. Grýla greip þá heldur klunnalega með sinni krumlu um húfu stelpunnar, 

togaði hana eitthvað til á höfði hennar svo að togaðist í hár stelpunnar. Þá fór stúlkan að 

gráta og hljóp í faðm móður sinnar. Leppalúði skammaði Grýlu fyrir að vera svona 

harðhenta og Grýla reyndi að malda í móinn og bauð svo stúlkunni sættir. Stelpan, 

töluvert hræddari en hún hafði verið í upphafi, lét tilleiðast og brosti lítillega í gegnum 

tárin. Stúlkan, ung að aldri, gæti þarna hafa lært að hún væri of ung að treysta og vera 

hughrökk, hún ætti betur að vara sig á hættunum. 

 Jólasveinarnir voru öllu vinalegri og löbbuðu hringinn og heilsuðu upp á 

krakkana. Krakkar fengu tækifæri til að stíga yfir þröskuldinn, yfir í heim hins 

yfirnáttúrulega því jólasveinarnir buðu þeim inn á völlinn að leiða sig einn hring, sem 

var ósköp vinsælt meðal viss aldurshóps sem var nógu hugrakkur. Margir krakkar voru 

einnig í jólasveinabúning en sú hefð þróaðist fyrir alllöngu síðan að þau börn sem voru í 

búning fengu að koma inn á völlinn með jólasveinunum (sjá mynd 28). Í dag er það ekki 

svo heldur fá allir tækifæri til að koma inn á völlinn- ef þau þora (HDV_2012_9). 

Lok hátíðarinnar voru svo gefin til kynna með mikilfenglegri flugeldasýningu. 

Þá fóru einhver tröll að týnast upp í bílana á meðan sum gengu hringinn á vellinum. 
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Fólk tók að týnast heim til sín en vagninn keyrði niður í bæ í átt að tröllasmiðjunni með 

fyrrnefndri viðkomu á spítalanum (sjá IV. b). 

IV. d Hlutverkin 
Í þessum kafla verður sagt meira frá þeim hlutverkum sem sýningin er samsett úr og 

bakgrunn þeirra, hvað þátttakendur fara í gegnum í hlutverkum sínum og hvaða þýðingu 

hlutverkin hafa fyrir þau. 

Eins og áður hefur verið sagt (sjá IV. a) þá skipta þátttakendur með sér 

hlutverkum á þrettándanum og allt vinna þeir í sjálfboðastarfi. Sérstaklegar athyglisvert 

er að flest þessara hlutverka hafa verið í höndum sömu aðilanna í áratug eða áratugi170

                                                 
170 Nema auðvitað hlutverk álfanna og púkanna þar sem það eru krakkar sem fara með þau. 

 

og skipta þá miklu máli. Flestir viðmælendur mínir höfðu verið þátttakendur í 25-45 ár. 

Sumir vinna meira á bak við tjöldin á meðan önnur hlutverk eru meira sviðsett. 

Sviðsettu hlutverkin skiptast í jólasveina, tröll, þar á meðal Grýlu og Leppalúða, álfa og 

púka.  

Hlutverkin láta þátttakendur ekki svo fúslega af hendi þrátt fyrir flutninga. 

Sérstaklega á þetta kannski við um jólasveinana því þeir verða aldrei nema þrettán en 

það má alltaf fjölga tröllunum. Í sameiginlega viðtali mínu við þá Vitta, Helga Lása og 

Gústa Ella Bergs segir Vitti einmitt frá því að hringt hafi verið í einn jólasveininn sem 

var fluttur upp á land, til að athuga hvort hann kæmist ekki örugglega til Eyja yfir 

þrettándann. Athyglisvert er að jólasveinn þessi er prestur og sá er hringdi hafði heyrt að 

það yrði heldur mikið að gera hjá prestinum um þetta leyti. Hann spurði því prestinn 

hvort það væri rétt að hann kæmist ekki sökum anna. Þá svaraði hann: „heldur skila ég 

hempunni heldur en að sleppa þessu!“ (HDV_2012_6). Margar svona sögur eru til af 

því hvað menn leggja á sig til að halda hlutverkum sínum.  

Hlutverk jólasveinanna ganga líka oft í arf og þá eru þeir sem taka við kannski 

búnir að vera í læri síðan þeir voru unglingar (sjá IV. a. 2). Synir viðmælenda minna, 

þeirra Vitta, Helga Lása og Gústa Ella Bergs, hafa allir tekið við 

jólasveinahlutverkunum af feðrum sínum. Yngri sonur hans Vitta hefur svo tekið við af 

eldri bróður sínum og þannig hefur hlutverk Stekkjastaurs haldist innan fjölskyldunnar. 

Gústi þurfti síðar að finnan annan arfbera þar sem sonur hans fluttist erlendis. 

Hlutverkin komu hins vegar upphaflega í hendur viðmælanda minna því þeir voru 

liðsmenn Týs árið 1961 en þá varð Týr 40 ára (HDV_2012_6) (sjá III. d .3). 



44 

Allir töluðu þau um hvað þeim þætti gaman að taka þátt (HDV_2012_01_a; 

HDV_2012_2_a; HDV_2012_3_a, HDV_2012_4; HDV_2012_5; HDV_2012_6; 

HDV_2012_7_a; HDV_2011_01; HDV_2011_02). „Gaman“ er kannski lítilfjörlegt orð 

en það var síendurtekið. Gamanið er ekki bara bundið viðburðinum því eins og Ævar 

sagði þá hefur hann ekki séð hátíðahöldin sjálf í fjölda mörg ár (HDV_2012_2_a). 

Gamanið er ekki síður tengt undirbúningnum og því sem eftir fylgir. Ánægja þeirra af 

þátttökunni er augljós og útskýrir af hverju menn ílengjast svona í sjálfboðavinnu sinni. 

 Ánægja þátttakenda í hlutverkum sínum oft stundum út fyrir uppsetta dagskrá 

því það er þekkt að sumir fari grímuklæddir í heimahús. Grýla og Leppalúði fara þá og 

jafnvel einhver vættanna með þeim. Þetta fer þó ekki fram eins og gamli 

heimsóknarsiðurinn (sjá III. c. 1) heldur eru það húsráðendurnir sem óska eftir 

heimsókninni í þeim tilgangi að hrekkja eða skemmta gestum sínum eða öðrum 

fjölskyldumeðlimum (HDV_2012_01_a; HDV_2012_2_a; HDV_2011_02). Enginn 

þarf að geta hver sé þarna á ferð (eins og gerist á Norðurlöndunum) og aðeins þessi 

hópur fer í einstök hús. Vissulega er þetta þó vísun í gamlan sið, þótt ómeðvitað kannski 

sé. 

IV. d. 1 Að setja sig í tröllaham 
Nú verður farið í það ferli sem þátttakendur ganga í gegnum þegar þeir stökkva frá 

hinum raunverulega heimi í heim performans og hvernig þeir koma til baka. Eins og 

bent hefur verið á (sjá IV) er órjúfanlegur hluti af performans upphitunin. Eins og 

Richard Schnecher bendir á 

There is before every kind of performance […] a liminal time, sometimes brief, sometimes 
extended, when performers prepare to make the leap from “readiness” to “performance.” 
This leap is decisive, a jump over a void of time-space. On one side of the void is ordinary 
life, on the other, performance. The warm-up takes place on the ordinary-life side, 
preparing the performer for the leap, giving the performer the courage to jump into 
performance.171

Fyrir flesta er tíminn sem það tekur að klæða sig í búning hluti af þeirra upphitun því þá 

klæða þeir sig í hlutverkið. Tröllin þurfa helst að undirbúa sig andlega fyrir það að bera 

þungar byrðar því búningar þeirra er oft mjög þungir og óþægilegir (sjá IV. a. 5). Þeir 

sem eru með grímur, eða stóra hausa á sér, þurfa ekki að tjá hlutverk sitt með 

svipbrigðum og margir þeirra tala ekki mikið. Ástæða þess er kannski að munnur þeirra 

leikaranna er inn í pappahólki eða tunnu sem á að vera búkur tröllsins, því myndi ekki 

heyrist mikið þeim (sjá mynd 29). Þeirra performans er meira sviðsett með ásýnd þeirra, 

  

                                                 
171 Schechner, Performance Studies, 240. 
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búninganna og grímanna. Performans jólasveinanna, Grýlu og Leppalúða er í ásýnd 

þeirra, framkomu og orðavali. Performansinn er svo auðvitað í takt við þekkingu 

þátttakenda og væntingar áhorfenda. Hann Biggi Gauja lýsti undirbúningi sínum svona:  

Jú jú þetta er hlutverk, þetta er soldið krefjandi sko og, já maður verður alveg að setja sig í 
gírinn sko og, maður má soldið passa sig að vera ekki of harðhentur sko. Það er málið og, 
maður þarf aðeins að að hérna æfa röddina og svona reyna að ná þessari þessari ekta 
grýlurödd sko. Það tekur svona hálftíma, og þetta tekur allt sinn tíma sko koma sér í 
hlutverkið sko, og gera sig soldið svona, soldið kvikyndislegan sko… (HDV_2012_01_a). 

Það hefur komið fyrir að kvartað hafi verið undan Grýlu vegna harkalegrar 

meðferðar og hefur sumum þótt nóg um. Biggi hefur sinnt þessu hlutverki í rúm 40 ár 

og hefur ákveðnar skoðanir á því hvernig Grýla eigi að vera:  

… þetta er bara partur af prógramminu sko að vera soldið kvikyndislegur og Grýla er soldið 
vond sko. Hún á ekkert að vera að koma upp að þér og klappa þér sko. Það er bara svoleiðis 
hún verður að vera grimm […] Ég hef alla vega valið það að vera soldið kvikyndislegur og, 
og ég segi það alltaf, já, ok ef þið viljið skipta um, þá er þetta allt í lagi. Þá fáið þið bara 
einhverja blíða og fína Grýlu. Ég tek ekki þátt í því, það er bara svoleiðis 
(HDV_2012_01_a). 

Eins og Ásgeir segir þá eiga börnin að vera hrædd við tröllin (HDV_2011_01). 

Þau eiga líka að vera ógeðsleg samkvæmt Obba (HDV_2012_3_a). Tröllin, og Grýla og 

Leppalúði í Vestmannaeyjum, eiga það þannig sameiginlegt með Krampus, nuuttipukki 

og julebukk á Norðurlöndunum (sjá III. b) að þetta eru gróteskar og mjög svo ónotalegur 

verur (sjá mynd 30). Þær hafa verið barnafælur í gegnum tíðina eins og sagt hefur verið 

frá (sjá III. b; IV. c. 2) til að vara börn við hættum og ala þau til hlýðni.  

IV. d. 2 Lok sýningar: „Að taka af sér hausana“ 
Þegar þátttakendur hafa skilað af sér hlutverkum sínum þá tekur við ferli sem er ekki 

síður mikilvægt í performansinum samkvæmt Schechner en það er að róa sig niður og 

fara úr karakter. Þá er farið úr performans og stigið rólega aftur inn í raunveruleikann. Í 

fyrrnefndri bók hans segir: 

Cooldown is usually not as formal a procedure as warm-up. Part of the reason for this is 
that once the focused performance is over, people simply let go. […] Informal cooldown 
for the active performers involves gestures that put the role to rest and reawaken the 
ordinary self. Actors hang up their costumes and store their masks, take off their makeup, 
wash, put on street clothes.172

Eftir gönguna mættu flestir í tröllasmiðjuna. Þar voru hálfklædd tröll og 

jólasveinar sem hlógu, töluðu mikið og hlógu. Þau fóru öll yfir kvöldið, hvernig hafði 

gengið, hvað hafði verið málið með blysin, hvaða tröll hafði dottið og hvernig það hafi 

  

                                                 
172 Schechner, Performance Studies, 245. 
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verið leyst og fleira í þeim dúr. Það virtist sem þarna væri komið að þeirra persónulegu 

hátíðahöldum, andrúmsloftið var létt og menn göntuðust. Þar í húsi fékk ég staðfestingu 

á orðrómi sem ég hafði heyrt en hann var á þá leið að til væri jólasveinn sem hefði 

fengið hlutverk sitt eftir sameiningu Týs og Þórs undir merkjum ÍBV þrátt fyrir að vera 

eiturharður Þórari. Var sá aðili sagður klæðast Þórs-búningi innan undir 

jólasveinafötunum. En þarna var einmitt jólasveinninn, Kiddi Gogga (Kristján 

Georgsson), með leyst frá kápunni sinni og sást þá að hann var klæddur bláum Þórs-

búningi. Síðar sagði hann mér að hann væri búinn að klæðast búningnum innan undir í 

8-10 ár og ekki hefðu menn verið sáttir fyrst: 

Viðbrögðin í upphafi voru gríðarlega hörð og voru sumir hverjir reiðir þó svo að aðrir hafi 
tekið þessu létt. Í dag eru menn ekkert að æsa sig yfir þessu,kannski fer þetta ítaugarnar à 
einhverjum en flest allir taka þessu lauflétt (Kristján Georgsson). 

Þessi atburður virðist því hafa raskað hópástandi Týsmanna til að byrja með. Hann 

undirstrikar einnig þann ríg sem virðist hafa haldist milli Þórs og Týs, þrátt fyrir 

sameininguna. Því hefur verið tilvalið að hneppa frá sér að sýningu lokinni og stríða 

mannskapnum. Að stríðni undanskilinni þá sagði Biggi að þegar menn kæmu í hús þá:  

… er bara afslöppun. Þá eru menn bara ánægðir með dagsverkið og og hérna, og svo er 
svona spjallað í svona klukkutíma þarna niður frá. Menn eru svona að koma sér úr 
búningunum og svona slappa af og, eftir þetta, og svo fara menn náttúrlega bara heim í bað 
og beint á ball eða eitthvað. […] Oft er komið saman í einhverjum húsum og farið svo á 
dansleik eða bara verið í hérna í gleðskap í einhverju húsi sko. Það er bara svoleiðis 
(HDV_2012_01_a). 

Farið er í partý seinna um kvöldið þegar allir hafa baðað sig og gert sig klára. Þá hittist 

hver hópur fullorðinna fyrir sig í partýi áður en farið er á ball. Áður fyrr var eitt 

sameiginlegt ball fyrir alla þátttakendur og hittust þá allir hópar sem var gott fyrir 

hópastarfið að sögn Jóa, því þá gátu menn farið yfir kvöldið og gert grín af hver öðrum 

(HDV_2012_4). Síðar tóku partýin yfirhöndina og þá urðu hóparnir ekki aðeins 

aðskildir við undirbúning heldur líka við úrvinnsluna. Einar og Jói voru báðir sammála 

um að þetta þætti þeim miður. Það hefði verið mikið skemmtilegra áður fyrr þegar allir 

hittust saman (HDV_2012_4; HDV_2012_7_a). Því má ætla að samvera þeirra í húsinu 

eftir á sé mikilvæg til að viðhalda hópástandinu (sjá II. a) og jöfnuðinum, til að leysa úr 

öllum málum sem upp koma og til að geta svo endurtekið atburðinn ári síðar. 

IV. e Eftirmál 
Sú gagnrýni eða þau viðhorf sem eftir sitja eftir viðburði sem þessa teljast til eftirmála í 

kerfi Schechners. Eftirmálar geta verið umfjallanir í miðlum, ljósmyndir eða, eins og 
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sagt er, orðið á götunni. Schechner segir um eftirmála: „In all performances – social, 

political, and professional as well as in the arts – the aftermath records how people react 

to and feel about an event.“173 Schechner segir enn fremur: „This phase of the 

performance process may extend for years or even centuries – in fact, the duration of the 

aftermath is indefinite.“174

Háttalag þátttakenda sem hefur ekki verið bæjarbúum að skapi hefur til dæmis 

verið gagnrýnt. Ævar hefur þurft að koma Grýlu til varnar í Þrettándablaðinu en eins og 

fyrr hefur verið sagt þá á Grýla það til að vera nokkuð harðhent (sjá IV. c. 3). Lausnin er 

á þessa leið: „Svo bið ég fólk um að rétta ekki neitt að henni hvorki börn eða nýja 

leðurhanska og vera bara helst ekki í seilingarfjarlægð við hana, þá mun allt fara vel.“

 Viðtölin mín og vettvangsheimsóknin sýnir að það eru 

einmitt margar sögur sem lifa á meðal þátttakenda frá fyrri árum og af fyrri 

þátttakendum í þrettándasiðum Vestmannaeyja, sem sýnir að eftirmálar geta skipt 

töluvert miklu máli þar sem sum mál fá eilífa umfjöllun á meðan önnur gleymast fljótt. 

Hvernig fólki líkar við viðburð, hvort sem það sé byggt á eigin reynslu eða afspurn, 

hefur áhrif á hvort það sækir hann og hefur því áhrif á mikilvægi viðburðarins í 

samfélaginu. 

175

Þegar siður sem þessi hefur varað eins og þessi, í tæp 65 ár, þá má spyrja sig hvort 

eitthvað geti nokkurn tímann raskað honum? Árið 2008 var tekin ákvörðun um það að 

láta hátíðina bera upp á nærliggjandi helgi í stað 6. janúar sjálfan. Einnig var gerður 

samningur við bæinn um aðkomu hans þannig að enginn kostnaður við hátíðahöldin 

félli á ÍBV.

 

Þátttakendur geta líka átt von á því að vera skammaðir út í búð ef þeir fara illa að ráðum 

sínum en Biggi segir:  

… en maður má passa sig líka að fara ekki of langt sko það er þessi lína sko hún er soldið, 
maður fær að kenna á því ef maður fer of langt, þá ertu ekki í góðum málum […] þá ertu 
tekinn á beinið hvar og hvenær sem er (HDV_2012_01_a).  

176 Engin Þrettándablöð komu út á árunum 2008-2009 en á árunum 2010-

2012 má sjá á dagskránni að hátíðin stendur frá fimmtudegi til sunnudags, þar sem 

opnun safna og sýningar eru áberandi auk þess sem veitingastaðir og verslanir eru með 

tröllatilboð, tröllaafslátt og tröllamatseðil.177

                                                 
173 Schechner, Performance Studies, 248. 
174 Schechner, Performance Studies, 246. 
175 „töluverð viðvera þetta þrettándabrölt“, 9. 
176 Jóhann Pétursson, Þrettándagleðin í öruggum höndum, 11.  
177 [Auglýsingar], 2010, 6, 12, 15. 

 Hátíðin er því orðin að hálfgerðri 

bæjarhátíð. Þetta var þó ekki ákvörðun sem tekin var í skyndi því viðmælendur 

Þrettándablaðsins höfðu verið spurðir að því í nokkur ár hvernig þeim litist á 
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hugmyndina að láta þrettándann bera upp á helgi en það voru skiptar skoðanir á því. Þá 

kom oft upp spurningin fyrir hverja hátíðin væri: heimamenn eða aðkomufólk?178

Eftirmálar þessarar ákvörðunar eru samt langlífir því fjórum árum eftir breytingu 

tímasetningu hátíðarinnar eimir enn á þessum á umræðum.

  

Þegar ákvörðunin hafði verið tekin, að hátíðahöldin myndu lenda á helgi og yrðu 

að heilli helgi eða vetrarhátíð eins og Einar kallaði það, urðu ekki allir á eitt sáttir og 

þeirra á meðal var Einar. Í framhaldi af þessari umræðu og breytingu fór Einar að hugsa 

sér til hreyfings og hætti þátttöku sinni eftir 40 ára sjálfboðastarf (HDV_2012_7_a). Jói 

sagði einmitt að þegar kæmi að sjálfboðastarfi þá væri ánægjan af starfinu svo gífurlega 

mikilvæg: 

… er ekkert sjálfgefið að allur þessi hópur og annað sem að eru í þessu að þeir nenni þessu 
um aldur og ævi það er [hristir hausinn]… Og svo þarf ekkert að gerast ég meina það þarf 
ekki nema að koma upp bara eitt leiðindar tilvik, sem eyðileggur þessa skemmtun að menn 
hafi gaman af því að hittast þarna yfir þessu […] Menn eru að gera þetta af því það er 
gaman af þessu annars þetta er bara eins og öll önnur sjálfboðaliðsvinna. Hún byggist upp á 
því að menn hafi gaman af því að gefa vinnuframlagið sitt þannig að þetta er bara ósköp 
einfalt (HDV_2012_4). 

Enn fremur sagði hann, að fyrst búið væri að markaðsvæða hátíðina, væri það hættulegt 

sjálfboðastarfinu, ef að þeir sem fá tekjur af hátíðinni færu að gera kröfur á þá sem 

vinna sjálfboðastarfið svo að þeir sjálfir gætu fengið meiri umbun (HDV_2012_4). 

179

IV. f Áhorfendur: heimamenn og aðkomufólk 

 Ég deili því áhyggjum 

með Jóa að framundan gætu verið óvissutímar hvað hátíðahöldin varðar. Horfur eru líka 

á að malarvöllurinn sé að fara undir byggð af einhverju tagi og því þarf að finna 

hátíðahöldunum nýjan stað. Auk þess eru margir reyndir menn fara að nálgast eftirlaun, 

eins og Einar og því er hætta á að ef almenn óánægja er á meðal sjálfboðaliðanna, að 

þeir þá nýti sér þessar breytingar – hugsi sér til hreyfings – og hætti (HDV_2012_4). 

Hvað sem verður er hátíðin í dag vel sótt og eru áhorfendur bæði Eyjamenn og 

aðkomufólk. 

Ef ekki væri fyrir áhorfendur þá væri enginn performans en hátíðahöld þrettándans í 

Vestmannaeyjum hafa verið vel sótt af Eyjamönnum. Ef svo hefði ekki verið hefði hún 

líklegast aldrei náð þeirri kjölfestu sem raunin er og ljóst er að það þarf einnig að hugsa 

um þá sem þátttakendur. Hátíðin byrjar og endar samt á annan hátt hjá þeim og 

                                                 
178 „Tuttugu í skotliðinu á síðasta þrettánda“, 7; „Þrettándagleðin er besta samfélagsþjónustan“, 7; „Ein 
stór sýning sem bæjarbúar taka þátt í“, 8. 
179 Hér mætti segja verið sé að breyta hátíðinni í menningararf en sjá enn frekar um menningararf: Smith, 
Uses of Heritage; Anna Friðrikka Guðjónsdóttir, „Þá kyssti ég stelpu á munninn, í fyrsta sinn.“ 
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inniheldur aðra siði. Í kringum hátíðina hafa orðið til hefðir innan fjölskylda eins og að 

borða alltaf hangikjöt á þessum degi og fá sér köku og kakó eftir gönguna en þannig er 

það hjá henni Herdísi Rós Njálsdóttur. Hún hefur aldrei tekið þátt í hátíðinni sem leikari 

en hefur verið áhorfandi frá því hún var lítil. Þegar ég spurði hvað það væri sem stæði 

upp úr þá sagði hún:  

… það eru börnin. Þetta er hátíð barnanna. Þetta er allt leiksvið fyrir þau og og þó að ég sé 
komin með stóra krakka þá er rosa gaman að fylgjast með þessum litlu krílum, hvað þau 
eru agndofa yfir þessu öllu saman… og bara fjölskyldan að vera saman (HDV_2011_9).  

En það eru ekki aðeins heimamenn sem hafa tekið þátt: Brottfluttir Vestmannaeyingar 

hafa einnig sótt hátíðina í miklum mæli í gegnum tíðina. Það var auðvitað erfiðara þegar 

hátíðin bar upp á virkum degi en eftir að hún var flutt á nærliggjandi föstudag þá hefur 

það reynst fólki upp á landi auðveldara að sækja hana. Vinir Eyjamann hafa þá í 

auknum mæli verið að gera helgarferð úr þessu. Enda hefur reynst einfaldara að koma 

þegar Herjólfur180

IV. g Virkni 

 fer til Eyja frá Landeyjahöfn heldur en frá Þorlákshöfn. Þannig var 

það árið 2011 enda hafði Pétur aldrei áður séð slíkan fjölda og þá sótti hátíðina 

(HDV_2011_02). Undirbúningur þeirra og eftirmálar eru vissulega ólíkir 

heimamönnum þar sem við bætist ferðalagið fram og til baka. 

Áhorfendur eru bæði börn og fullorðnir. Fullorðnir fylgja börnunum sínum á 

þessa hátíð enda sá ég það í göngunum árið 2011 og 2012 að þarna var að mestu 

samankomið barnafólk og krakkar. Öll sækjast þau eftir yfirnáttúrulegri upplifun og 

spennu. Yngri krakkarnir læra um óttann, hvað ber að varast og hvenær (sjá IV. c. 3) en 

fyrir eldri krakkana getur viðvera þeirra verið ákveðin manndómsvígsla. Foreldrarnir 

sækjast eftir samverustund með börnum sínum en einnig endurupplifun minninga sinna, 

nostalgíu. Ákveðin spennulosun á sér stað á meðal þeirra allra og þau upplifa frelsi til 

leiks og hláturs í þessu ástandi sem myndast.  

Nú þegar búið er að fara yfir flest er viðkemur þrettándanum í Vestmannaeyjum þá er 

ekki úr vegi að greina hvaða virkni eða tilgang hátíðin hafi sem performans (sjá II. b), 

ekki síst fyrir Eyjafólk en hún virðist vera margvísleg. Þegar meðlimir Týs báru blys 

upp á fjallið fyrir rúmlega 60 árum síðan, þá er óhætt að fullyrða að atburðurinn hafi 

fyrst og fremst verið til að skemmta bæjarbúum. Einnig er nokkuð víst að Týr hafi með 

þessum atburði kynnt sig enn frekar sem íþróttafélag og þar með orðið meira aðlaðandi 
                                                 
180 Herjólfur er farþegaskip sem fer á milli lands og eyja daglega. Ferðin milli Þorlákshafnar og Eyja 
tekur tæpa þrjá tíma en milli Landeyjarhafnar og Eyja tekur hálftíma. 
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fyrir ungt íþróttafólk, en á þessum árum börðust mótherjarnir Týr og Þór um meðlimi í 

þessum litla bæ og því var mikill rígur á milli þeirra. Í dag er annað því Týr og Þór eru 

nú sameinuð undir merki ÍBV. Aðalvirknin er þó enn fyrst og fremst að skemmta 

bæjarbúum eins og áður. Biggi sagði: „… við litum alltaf á þetta þannig að […] 

Vestmannaeyingar hafa stutt vel við íþróttahreyfinguna bæði Týr Þór og ÍBV og þetta er 

bara borgunin… (HDV_2012_01_a).“ Þarna vill Biggi meina að með skemmtuninni sé 

verið að gefa til baka til samfélagsins. Einnig segir hann tilganginn með 

performansinum vera:  

… að fá börnin uppeftir náttúrulega og fólkið fullorðna fólkið og... og hafa einhverja svona 
gleðistund og geta verið saman síðasta dag jóla og hérna, klára þetta bara með stæl eins og 
okkur einum er lagið það er bara svoleiðis… (HDV_2012_01_a). 

Þarna kemur hann inn á þá virkni að performansins myndar samfélag eða hlúir að 

samfélaginu. Performansinn og aðkoma Eyjamanna að honum sameinar þá og styrkir 

einingu þeirra. Hann styrkir einingu á meðal þátttakenda og einingu á meðal bæjarbúa. 

Það verður til þetta hópástand (e. communitas) þeirra á meðal (sjá II. b). Í það ástand 

sækja þátttakendur ár eftir ár. Þeir upplifa sig sem hluta af einhverju. Bæði Elsa Ósk 

Alfreðsdóttir og Hrefna Valdís Guðmundsdóttir, þjóðfræðingar, skrifuðu um hátíðir í 

Vestmannaeyjum og þá einnig um hópa. Elsa greindi sem svo að á Þjóðhátíðinni 

skiptust gestir í tvo hópa, innfædda og aðkomufólk.181 Hrefna Valdís greindi sem svo að 

um Sjómannadagshelgina væri um einn stóran hóp að ræða og svo marga aðra innan 

þess hóps.182

 Að síðustu er nefna að performansinn markar þá sérstöðu sem samfélag 

Eyjamanna hefur umfram aðra, en þrettándahátíðin er einstök að því leyti að hún á sér 

aðeins stað í Eyjum í þeirri mynd sem nú hefur verið lýst í ritgerðinni. Hvar annars 

staðar er um þá andhverfu að ræða, eins og viðmælandi minn hann Hermann Einarsson 

 Á þrettándanum á það sama við. Fyrst er um að ræða stóran hóp fólks í 

upphafi sem kemur saman við Hánna að upplifa sið sem hefur verið endurtekinn árlega 

síðan árið 1948, þegar kveikt er á blysunum. Þátttakendur finna svo að þeir séu hluti af 

þrettándahóp ÍBV. Þeir upplifa sig sem sérstakan hluta af hóp innan þessa hóps, eftir því 

hvert hlutverk þeirra er (sjá alla undirkafla IV. a). Síðast en ekki síst er stærsti hluti 

þeirra sem taka þátt gamlir Týrarar og þeir minntust allir á þá staðreynd. Ævar taldi að 

þarna væri síðasti anginn af gamla kjarna Týs (HDV_2012_2_a). Því tel ég að margir 

þátttakenda sæki í að viðhalda einnig hópástandi félagsmanna Týs með þátttöku sinni.  

                                                 
181 Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Þegar ágústnóttin nálgast nýt ég þess að vera til“, 42-43. 
182 Hrefna Valdís Guðmundsdótir, „Þú veist þetta er náttúrulega bara alið upp í manni“, 75-76. 
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benti á, að jólasveinar komi niður af fjöllunum á þrettándanum (HDV_2012_8)? Í 

Eyjamönnum greinir maður svo gríðarlegt stolt og þeir virðast vilja gera flesta hluti 

mjög vel og svo virðist sem þeir reyni að toppa sig ár eftir ár. Eins og Pétur sagði: „… 

Vestmannaeyingar virðast taka allt með trukki sem þeir gera, og gera það […] eins og 

maður segir með stæl…“ (HDV_2011_02).  

 Ánægjan og stoltið yfir að gera vel á þátt sinn í að draga Eyjamenn að hátíðinni 

en frelsið á sinn þátt líka. Á þrettándanum má Grýla má taka í börnin og púkarnir mega 

hrekkja. Vegna jaðartímans, hátíðarinnar, búninganna og grímanna, eða vegna hinna 

karnivalísku einkenna (sjá V) og viðsnúningsins183

IV. h Samantekt  

 þá má skopast af yfirvöldum, 

prestum og fólki (sjá mynd 2; 26; 21). Að brjóta gegn viðteknum venjum er frelsandi 

fyrir þátttakendurna og á eflaust sinn þátt í að draga þau að á hverju ári.   

Hátíðahöld þrettándans í Vestmannaeyjum frá 1960, eða frá því að tröllinn, álfarnir og 

púkarnir voru innlimaðir, hafa ekki tekið miklum breytingum. Sú þróun hefur þó orðið 

að jólasveinarnir þurfa ekki lengur að bera uppi sönginn í göngunni heldur er hún spiluð 

af bandi. Einnig er burður þeirra á blysunum orðinn léttari; tröllin sem voru fá eru orðin 

áttatíu; álfarnir eru ekki lengur fullorðnir heldur börn; tónlistin er ekki á vegum kórs eða 

lúðrasveitar heldur einhverrar vinsællar hljómsveitar; ekki er haldið sérstaklega utan um 

aðkomu púkanna að hátíðinni; og flugeldarsýningin er alltaf að stækka. Þar að auki hafa 

verið gerðar lítillegar tilraunir með tímasetningar á hátíðinni og hvaða leið gangan fer. 

Aldrei hefur þó nein yfirgengileg breyting fengið að standa.184

 Engar breytingar hafa orðið á hópaskiptingu þátttakenda en hún er áberandi 

þegar undirbúningur hátíðarinnar er kannaður. Hóparnir taka sig til á mismunandi 

stöðum og vita því lítið af hvoru öðru fyrr en þau svo hittast að lokinni hátíðinni í 

 Allar smá breytingar eru 

að mestu vegna aukinnar þæginda og vegna þess að hátíðin hefur stækkað. Til stærstu 

breytinga telst breyting á dagsetningu hátíðarinnar en hún fellur nú á nærliggjandi helgi 

við 6. janúar og hefur sú breyting haldist síðan 2008. Þeir þættir sem skipta máli, eru 

táknrænir eða geta talist til mikilvægrar hefðar eða siðs haldast þó allir: Hátíðin hefst 

við Hánna, merki íþróttafélagsins er kveikt upp á Molda, jólasveinarnir kveikja á 

blysunum í upphafi hátíðar, gangan fer upp á malarvöllinn þar sem vættirnir í bland við 

gestina ylja sér við brennuna og skemmta hverju öðru. 

                                                 
183 Bakhtin, Rabelais and his World, 79-82. 
184 Breyting á göngunni varð hins vegar óhjákvæmileg eftir árið 1973 vegna gossins. 
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tröllasmiðjunni. Hópástandið er því sterkast innan hvers hóps. Hópástand hópsins sem 

heild hefur aftur á móti veikst eftir að partýin tóku við af sameiginlegri samkomu eftir 

hátíðina, því tel ég að samveran í húsi eftir hátíðina sé einnig mikilvæg.  

 Ofan á hópástandið þá er áberandi á viðmælendum mínum hvað þátttaka þeirra 

veitir þeim mikla gleði enda má greina það á starfsaldri þeirra í þessu sjálfboðastarfi. 

Gleði þeirra er líklegast nátengt því frelsi sem þeir upplifa í hlutverkum sínum auk 

ánægjunnar að gefa af sér og skemmta öðrum. Eyjamenn er stoltir af hátíðahöldunum 

sínum og eru duglegir að taka þátt í þeim. 

Þá hef ég lokið yfirferð á þróun, formi og tilgangi hátíðarinnar. Í næsta kafla 

mun ég tengja hana við fyrrnefndar kenningar (sjá II.) 
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V Niðurstöður 
Þrettándahátíðin í Vestmannaeyjum er sett á svið með undirbúning, sýningu og 

eftirmála og þess vegna má skoða hana sem sviðslist sem ég gerði í síðasta kafla. Þar 

kom fram að mikil hópskipting á stað og hver hópur er styrkur vegna þess hópástands 

þátttakendur upplifa innan þess hóps. Þetta hópástand hefur orðið til þess að menn hafa 

mjög háan starfsaldur og þykir erfitt að skilja við hópinn sinn (sjá IV. d; IV. g). Hátíðin 

er einnig vel sótt af bæjarbúum og öðrum gestum sem sækja í þá sérstöku tilfinningu 

frelsis og hópástands (IV. f). 

Mikil tilhlökkun ríkir mikil meðal Eyjamanna fyrir þrettándann, hvort sem þeir 

eru þátttakendur eða áhorfendur. Margir eiga von á gestum ofan af landi vegna 

hátíðarinnar og sinna því undirbúningi vegna þess. Aðrir, sem hafa hlutverk á hátíðinni, 

vinna að undirbúningi hennar einhverja daga fyrir hátíðina og því eru þeir dagar strax 

farnir að bera einkenni hátíðleika. Dagurinn sjálfur ber svo öll einkenni þess að vera 

öðruvísi en aðrir dagar með flugeldum, brennu og skrúðgöngu. Þetta er tími þar sem 

allir hafa leyfi til að haga sér öðruvísi. Í hátíðleikanum ganga hinir fullorðnu í barndóm 

og fylgja börnum sínum út í myrkrið til að sjá forynjur og jólasveina, og kveðja þá. 

Jólin eru jaðarhátíð og þessi jaðartími (sjá II. a) nær frá 22. desember til 6. 

janúar. Á því tímabili er samfélagið á milli tveggja heima. Þrettándinn markar lok þessa 

ástands. Þá lokast gáttir á milli heima þess yfirnáttúrulega og þess veraldlega. 

Framundan er langur veturinn og ný byrjun. Þetta er því umbreytingatími á árinu (sjá II. 

a). Umbreyting á sér stað því hið venjulega líf hefst aftur í framhaldi af þrettándanum 

því hreinsum við allt út: Jólamaturinn er kláraður, jólaskrautið er tekið niður og við 

segjum skilið við jólasveinana og aðra vætti. Hátíðir, eins og þrettándinn í 

Vestmannaeyjum, eru góð leið til að marka slík tímamót (sjá II. a).  

Eins og flestar hátíðir er ljóst að hátíðahöldin á þrettándanum í Vestmannaeyjum 

eru á afmörkuðum tíma og á afmörkuðu svæði (sjá IV. b). Þetta eru einkenni sem bæði 

hátíðir og leikir eiga sameiginleg. Þarna er hinn venjulegi heimur frystur og til verður 

annar heimur innan þess. Í þeim heimi bregða þátttakendur og áhorfendur á leik þar sem 

reglurnar eru bundnar í hefðir og siði. Þrátt fyrir reglurnar upplifa þeir frelsi í nýjum 

hlutverkum sínum þar sem þeir geta stigið út fyrir sjálft sig sem leikara eða áhorfendur 

og brugðið á leik. Leikurinn er settur á svið, endurtekinn ár eftir ár og breytist lítið (sjá 

II. a). Endurteknar hátíðir sem þessar skapa sérstöðu og hópkennd og þannig er það með 

þrettándann í Eyjum. Menn eru stoltir af því að enginn hér á landi heldur þrettándann 
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eins og Eyjamenn gera. Eins og sést í kafla IV. c er leikurinn algjör og búningar og 

grímur eru nýttar til hins ítrasta. Eins og kom fram í seinasta kafla er það viðtekið 

viðhorf í Eyjum að Eyjamenn geri allt með stæl. 

En hvað ætli drífi þá áfram í framsetningu leiksins sem hátíðin svo sannarlega 

er? Um virkni leiks segir Huizinga: 

The function […] can largely be derived from the two basic aspects under which we meet 
it: as a contest for something or a representation of something. These two functions can 
unite in such a way that the game “represents” a contest, or else becomes a contest for the 
best representation of something.185

 Þar sem á hátíðinni er skrúðganga, gróteskar verur, grímur, eldur og læti þá 

hefur hún mörg einkenni karnivals. Um grímuna, sem vissulega margir bera á hátíðinni, 

segir Bakhtin að hún: „… reveals the essence of the grotesque.“

  

Því má segja að Eyjamenn geri sína sérstöðu, þegar kemur að því að halda þrettándann 

hátíðlegan, að keppni, ef ekki við aðra þá við sjálfan sig.  

Í bland við leikinn sjálfann eru þó margir aðrir siðir sem tilheyra þessum degi 

eins og ritgerðin sýnir. Þetta eru siðir sem eru endurteknir á þessum hátíðahöldum, 

þegar gáttirnar lokast á milli hins yfirnáttúrulega heims og hins veraldlega heims, á 

þessu svæði og á þessum tíma. Fólk kemur saman við Hánna til að sjá jólasveinana 

kveikja eld á blysum sínum og koma gangandi niður fjallið, eins og þeir hafa gert í 60 

ár. Sama má segja um aðra þætti hátíðahaldanna. Vegna þessarar endurtekningar verður 

tíminn heilagur á annan hátt og samfella myndast milli fortíðar og nútíðar (sjá II. a). 

Þannig verða allir sem þarna eru á hátíðinni partur af hefð og sögu Eyjamanna í gegnum 

tímann.  

186 Tröllin eru grótesk, 

með mikil eyru og stór nef en eyrun eru samkvæmt Bakhtin tákn fyrir kynfæri karla.187

 Önnur einkenni hátíðarinnar sýna svo að Eyjamenn eru fastheldnir á hefðir og 

siði sem síðan endurspeglar stolt þeirra og sjálfsmynd. Þeir vísa í gamlar hefðir og siði 

því Grýla og Leppalúði fara í heimahús líkt og gert var þegar dulbúninga- og 

heimsóknarsiðurinn var við lýði frá sirka 1872 (sjá III. d. 1), blysför og álfadans er 

 

Stóra kventröllið hefur áberandi brjóst þar sem geirvörtur hennar lýsa í myrkrinu. Grýla, 

með sínar stóru krumlur, og Leppalúði, með sinn mikla rass, eru hranaleg og orðljót við 

áhorfendur. Stjórnleysi og það líkamlega er þannig áberandi eins og á öðrum hátíðum 

með einkenni karnivals. 

                                                 
185 Huizinga, Homo Ludens, 32. 
186 Bakhtin, Rabelais and his World, 40. 
187 Bakhtin, Rabelais and his World, 316. 



55 

einnig líkt og hefur viðgengist mestmegnis síðan um aldamótin 1900 (sjá III. d. 2; III. d. 

3). Eyjamenn hafa barist fyrir tilverurétti sínum á eyju í einkaeigu konunga, þurft að 

þola töluverðar fólksfækkanir og fólksfjölganir (sjá III. d) á víxl. Því hefur það eflaust 

verið Eyjamönnum sérstakt tiltökumál í gegnum tíðina að halda sérstöðu sinni á lofti og 

viðhalda þannig sjálfsmynd sinni. Það gera þeir í dag í formi hátíða eins og 

Þjóðhátíðar,188 Sjómannadags,189 Goslokahátíðar190

                                                 
188 Sjá enn frekar: Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Þegar ágústnóttin nálgast nýt ég þess að vera til“. 
189 Sjá enn frekar: Hrefna Valdís Guðmundsdótir, „Þú veist þetta er náttúrulega bara alið upp í manni“. 
190 Sjá enn frekar: Goslokahátíð, e.d.. 

 og Þrettándagleðinnar. 
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Viðauki 1 
Til að finna út við hvern ég ætti að tala við heimildaöflunina þá hafði ég samband við 

foreldra mína, Viðar Guðmundsson og Láru Laufey Emilsdóttur, í Vestmannaeyjum. 

Þau spurðust svo fyrir og létu mér í té nokkur nöfn. Ég hafði líka samband við Júlíus 

Ingvarsson, eða Júlla, 191

Ævar Þórisson (1953). Fæddur og uppalinn á Akranesi. Fluttist til Eyja sem 

ungur maður, kynntist þar konu sinni og hefur verið þar búsettur síðan. Ævar tók vel á 

móti mér í vel útbúnum bílskúr sínum við heimili sitt þann 4. janúar 2012. Ævar hefur 

 en ég hafði þekkt hann í gegnum jólasveinagervið þegar ég 

kom árið 2011. Ég bað hann um að benda mér á álitlega viðmælendur. Einnig voru 

viðmælendur mínir duglegir að benda mér á fleiri sem gætu búið yfir mikilvægum 

upplýsingum. Þannig vatt boltinn upp á sig. Þegar ég valdi svo úr hafði ég þá í huga sem 

oftast var bent á, þá sem voru elstir eða reyndi að velja einhvern úr hverjum hópi 

þátttakenda: hópi jólasveina, hópi trölla og svo framvegis. Hér verður gert grein fyrir 

þeim sem deildu með mér reynslu sinni og vitneskju, og sem nýttust mér við þessa 

ritgerðarsmíð. 

 Pétur Árnmarsson (1953). Fæddur og uppalinn á Reyðarfirði. Flutti til Eyja um 

1974, kynntist þar konu sinni og hefur búið þar síðan. Pétur talaði ég við þegar hann var 

í næturgistingu hjá dóttur sinni, vinkonu minni, 21. febrúar 2011. Pétur hóf þátttöku sína 

um það bil 1986 og hefur síðan þá keyrt tröllavagninn eða vagninn í skrúðgöngunni. 

Hann kom ekki inn í þetta vegna tengsla sinna við Týr heldur vegna vinskapar sinna 

innan hópsins. 

Ásgeir Sigurðsson (1978). Fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum, er nú 

búsettur í Mosfellsbæ. Hann hitti ég á heimili hans þann 19. febrúar 2011 en Elsa Ósk 

Alfreðsdóttir bent mér á hann. Ásgeir byrjaði sem púki þegar hann var krakki. Hann 

hefur síðan verið í undirbúningi, tröll, lagað og búið til tröll og verið í gæslu.  

Birgir Guðjónsson (1949). Fæddur, uppalinn og búsettur í Eyjum. Biggi Gauja, 

eins og hann er kallaður, tók á móti mér á kaffistofunni á vinnustað hans,Ísnet, 

þriðjudaginn 3. janúar 2012. Biggi er sonur Gauja Manga (Guðjóns Magnússonar) en 

hann var einn skapari Grýlu og Leppalúða og tók þátt í tröllagerð og undirbúningi 

hátíðahaldanna fram á síðasta dag. Biggi hefur farið með hlutverk Grýlu frá 1967. Biggi 

hefur alla tíð verið félagsmaður Týs og er í Þrettándanefnd ÍBV. 

                                                 
191 Júlíus er gamall félagi úr Leikfélagi Vestmannaeyja. Ég bar kennsl á hann á þrettándanum 2011 en þar 
var hann jólasveinn. Ég setti mig því í samband og hann var mér einkar hjálplegur á alla vegu. 
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tekið þátt í þrettándanum síðan upp úr 1980. Þar byrjaði hann fyrst að safna í brennu og 

sjá um blysin en færði sig svo í Tröllasmiðjuna þar sem hann var hægri hönd Gauja 

Manga. Eftir að Gaui Manga dó, árið 2001, þá tók Ævar við verkum hans sem var að 

vera nokkurs konar umsjónarmaður tröllasmiðjunnar. Ævar kom inn í þennan 

félagsskap í gegnum Tý. Ævar er í Þrettándanefnd ÍBV. 

Ósvaldur Freyr Guðjónsson (1964). Fæddur, uppalinn en hefur svo búið upp á 

landi sem og í Eyjum á fullorðinsárum. Við Ósvald tókum óvænt tal saman í 

Tröllasmiðjunni þegar ég kom og fylgdist með þeim taka til tröllin og undirbúa þann 4. 

janúar 2012. Ósvaldur, eða Obbi eins og hann er kallaður, er sonur Gauja í Gíslholti 

(Guðjóns Ólafssonar) en Gaui í Gíslholti er einn þeirra sem skapaði fyrsta tröllið og átti 

mikinn þátt í uppbyggingu hátíðarinar. Obbi og bróðir hans, Óli Týr (Ólafur Týr) hafa 

því tekið þátt í þrettándanum síðan þeir voru krakkar en Óli er jólasveinn á palli. Obbi 

er alltaf í Tröllasmiðjunni og hefur þar verið tröll, búið til tröll, aðstoðað við að kom 

fólki í tröll, lagað tröll og verið svona allt í öllu. Hann hefur undanfarið verið einn þeirra 

sem bera stóra tröllið, upphaflega þekkt sem „Gauja litla.“  

Jóhann Jónsson (1956). Fæddur, uppalinn og búsettur í Eyjum. Jóa Jóns, eins og 

hann er kallaður, heimsótti ég að kvöldi til þann 4. janúar 2012 að heimili hans. Hann 

hefur tekið þátt í hátíðahöldum þrettándans síðan um 10 ára aldur og byrjaði þá sem 

púki eða álfur. Hann hefur verið í öllu sem viðkemur undirbúningi hátíðahaldanna, taka 

til vagninn, safna í brennu, setja í blys og dósir, verið skvettari, hringt út í fólk og hvað 

eina. Hann fór að starfa við þetta því hann var í félagsskap Tý en í dag er hann í 

Þrettándanefnd ÍBV. 

Sigríður Ólafsdóttur (1931). Fædd undir Eyjafjöllum en fluttist ung að árum 

ásamt fjölskyldu sinni til Eyja og er þar búsett enn. Hana heimsótti ég á heimili hennar 

að morgni 5. janúar 2012. Sirrý, eins og hún er kölluð, var ásamt bróður sínum honum 

Gauja í Gíslholt, ein af upphafsmönnum tröllanna. Lengi vel voru tröllin undirbúin í 

kjallaranum á heimili hennar að Grænuhlíð, eða þar til húsið fór undir hraun árið 1973. 

Hún sá svo um álfana þar til dætur hennar, Klara og Kristný tóku við og svo nú Svava 

dótturdóttir hennar; ásamt því að hjálpa til við undirbúning tröllanna. Hún hóf þátttöku 

sína vegna þess að hún var í félagsskap Týs. 

Ágúst Bergsson (1937); Helgi Sigurlásason (1944); Viktor Berg Helgason 

(1942). Fæddir, uppaldir og búsettir í Eyjum. Ég ræddi við þá þrjá, saman, á skrifstofu 

Vitta (Viktors) þann 5. janúar 2012. Allir þekktust þeir vel enda höfðu þeir lengi unnið 

saman. Þeir komu allir inn í hóp jólasveina árið sem Knattspyrnufélagið Týr átti 40 ára 
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afmæli en þá þurfti 40 manns til að bera blys. Þeir sinntu þessum hlutverkum sínum til 

áranna 1987-1990 en þá tóku synir þeirra við. Helgi Lása tók að sér að vera 

umsjónarmaður jólasveinanna en var hættur að fara á fjöll og bera blys. Því starfi gegndi 

hann til sirka 1997.Allir voru þeir í félagsskap Týs og komu inn í þessi verk vegna þess. 

Einar Friðþjófsson (1950). Fæddur, uppalin og búsettur í Eyjum. Einar hitti ég í 

Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum seinni partinn þann 5. janúar 2012 og komum 

okkur fyrir inn í kennslustofunni hans. Einar hóf þátttöku sína sem jólasveinn árið 1968. 

Hann var í félagsskap Týs og kom þannig inn í þetta verk. Árið 1997 tók hann svo við 

umsjón jólasveinanna, af Helga Lása, sem hann sinnti þar til hann hætti eftir 40 ára starf 

árið 2008. 

Herdís Rós Njálsdóttir (1970). Fædd, uppalin og búsett í Eyjum.  

Ég hafði samband við Herdísi símleiðis þann 9. ágúst 2012 til að fá sjónarhorn 

áhorfenda sem engin sérstök tengsl hefur við þá sem koma að hátíðahöldunum. Herdís 

hefur verið áhorfandi hátíðahaldanna alla sína tíð, fyrst sem barn og svo sem foreldri en 

hún á fjóra stráka. 

Hermann Einarsson (1942). Fæddur, uppalinn og búsettur í Eyjum. Guðjón 

Björgvinsson (1939). Fæddur, uppalinn og búsettur í Eyjum. Þá hitti ég þann 7. janúar 

2012 í félagsheimili Akóges í Vestmannaeyjum. Þeir sátu báðir í stjórn 

Knattspyrnufélagsins Týs frá árinu 1958-1968 og unnu þá að hinum ýmsu málum á bak 

við tjöldin í þágu hátíðahaldanna. Guðjón hafði einnig í einstök skipti borið blys þegar á 

þurfti. 
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