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„Íslenskar konur eru alltaf með heimþrá“ 

Rannsókn á héraðsvitund 

Sæbjörg Freyja Gísladóttir 
Guðmundur Jónsson 

Sumarið 2011 fór fram viðtalsrannsókn hjá Miðstöð munnlegrar sögu í samstarfi við 

Þjóðfræðistofu, sem bar yfirskriftina: „Hvernig var í útlöndum?“ Þjóðfræðistofa og 

Miðstöðin, sem og Guðmundur Jónsson sem á þeim tíma var stjórnarformaður 

Miðstöðvarinnar, sáu um hönnun rannsóknarinnar og spurninga, en öflun gagna og 

úrvinnsla þeirra var í höndum Sæbjargar Freyju Gísladóttur. Rannsóknin fór fram í 

Skagafirði og á Fljótsdalshéraði en markmiðið með henni var að kanna hvaða félagsleg 

og menningarleg áhrif það hefur á Íslendinga að búa erlendis um lengri eða skemmri 

tíma, hvaða atriði það eru sem þeir viðhalda og hvað af erlendum áhrifum þeir flytja 

með sér aftur til Íslands. Þverfagleg nálgun var höfð að leiðarljósi við gerð 

spurninganna sem lagðar voru fyrir viðmælendur og hugmyndir sóttar á ýmis svið 

hug- og félagsvísindanna, s.s. þjóðfræði og sagnfræði. Meðal helstu efnisþátta voru 

sjálfsvitund fólks, gildismat, lífsviðhorf, þjóðvitund, tengslamyndun, matarmenning og 

húmor.  

Hluti rannsóknarinnar fólst í því að kanna hvort dvöl í öðrum löndum hefði áhrif á 

héraðsvitund (regional identity) fólks og það er viðfangsefni þessarar greinar. Til þess að 

fá svör við því hvort héraðsvitund þeirra hefði breyst á einhvern hátt var til dæmis 

kannað hvert fólkið flutti þegar það kom aftur til Íslands, spurt var hvað réði 

búsetuvali og hvort það hefði lagt áherslu á íslensk svæðiseinkenni sín þar ytra. 

Viðmælendur voru einnig beðnir um að segja frá ætt og uppruna sínum en svör við 

þess háttar spurningum geta varpað ljósi á tryggð og tilfinningar fólks til æskustöðva 

sinna. Hugtakið héraðsvitund og önnur því skyld s.s. sveitar- eða svæðisvitund, vísa til 

samsömunar einstaklings við byggðarlag hans og fólkið sem þar býr og á því við 

svæðisbundna hópa innan þjóðarinnar. Sagnfræðingurinn Bragi Guðmundsson (1999,; 

2002,; 2009b) hefur verið helsti forsprakki rannsókna af þessu tagi hér á landi og hefur 

hann til að mynda skrifað um sjálfsvitund landsbyggðarfólks á tímum örra 

búsetubreytinga, grenndarfræði í skólum og héraðsvitund í kvæðum. Bragi notar 

grenndarvitund sem yfirhugtak fyrir önnur hugtök um svæðisvitund og skilgreinir hana 

svo:  

... hugtak sem vísar aðallega til þess hvaða vitneskju og tilfinningu fólk hefur um 
og fyrir nánasta umhverfi sínu, landafræði þess sem menningu... Hugtakið 
grenndarvitund er heildarheiti yfir það sem kalla má sveitar-, héraðs-, byggðar- 
eða borgarvitund, allt eftir því sem best á við. Hún birtist í væntumþykju til 
tiltekins umhverfis eða landsvæðis, sögu þess, menningar, náttúru og hvers kyns 
sérkenna (Bragi Guðmundsson, 2009b). 

Hér á eftir mun hugtakið héraðsvitund verða notað til þess að varpa ljósi á hluta 

rannsókninnar „Hvernig var í útlöndum?“. Bragi Guðmundsson (2009a) telur að lítið 

sem ekkert hafi verið gert af samanburðarrannsóknum á héraðsvitund á milli 

landshluta hér innanlands. Þó hefur þetta efni verið kannað af nokkrum sveitafélögum 

og almennt þykir héraðsvitund vera veik (sjá t.d. Aðalbjörn Björnsson, Dofri 

Hermannson, Hólmfríður Sveinsdóttir, Sigríður Finsen og Valgarður Hilmarsson, 
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2009; Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga og starfshópur Norðurþings, Skútustaðahrepps 

og Þingeyjarsveitar, 2010; Reinhard Reyni, 2008). Erlendis hefur þetta rannsóknarefni 

verið töluvert vinsælt í nokkra áratugi og finnski landfræðingurinn Anssi Paasi (2009) 

getur þess að uppúr 1980 hafi orðið sprenging þegar ný-svæðishyggja eða New 

Regionalism hafi rutt sér til rúms. Það hugtak er notað í ýmsum fræðum svo sem 

stjórnmálum, viðskiptum og alþjóðasamskiptum og á við grenndarvitund í 

hnattvæddum heimi. Hann segir jafnframt að svæðishyggja sé vandrannsakað efni og 

að skortur sé á góðum samanburðarrannsóknum sem og fræðilegri greiningu á 

mikilvægi grenndarvitundar í hversdagslegu samhengi. Hann gagnrýnir sumar þeirra 

evrópsku samanburðarrannsókna sem hafa verið gerðar en í þeim eiga þátttakendur að 

haka við fyrirframgefin svæði til þess að gefa héraðsvitund sína til kynna (Fitjar, 2008). 

Landfræðingurinn segir að með þeirri aðferð sé skautað framhjá þeim fræðilegu 

vandamálum sem upp geta komið og svæðishyggju sé á vissan hátt þröngvað upp á 

fólkið sem svarar þess háttar spurningum. Hann nefnir einnig að margar rannsóknir 

hafi gerðar á til að mynda svæðisbundnum einkennum svo sem mállýskum, 

matarmenningu, tónlist og svo framvegis. Slíkt feli þó heldur í sér ákveðna 

myndlýsingu fremur en að það gefi héraðsvitund íbúanna skýrt til kynna. Paasi leggur 

til að gagnrýnin orðræðugreining sé notuð til að skilja svo sem hugmyndafræði og 

frásagnir er varða svæðisbundna sjálfsmynd fólks.  

Umfjöllunin sem hér fer á eftir sýnir hvernig tveir hópar fólks gefa héraðsvitund 

sína til kynna í samtölum um sjálfsmynd, samsömun og samskipti við annað fólk. Hér 

er varpað ljósi á tilfinningar þess til æskustöðva sinna og búsetusvæða en gögnin bjóða 

ekki upp á mjög djúpa greiningu á héraðsvitund viðmælenda. Þau sýna þó nóg til að 

hægt sé að átta sig á hvaða héruð fá hjörtu þeirra til að slá hraðar og hvaða 

svæðisbundna hóp sum þeirra telja sig til. Verkfæri þjóðfræðinnar og annarra skyldra 

greina verða notuð til þess að greina frá því hvernig menningarvitund þáttakenda 

birtist í viðtölunum en skýr munur virtist vera á svæðishyggju viðmælenda eftir því 

hvort þau bjuggu norður á landi eða fyrir austan. Viðtölin voru tekin í Skagafirði og á 

Fljótsdalshéraði vegna þess að Sæbjörg, sem aflaði gagnanna, er uppalin í Skagafirði en 

hefur verið búsett á Fljótsdalshéraði síðan árið 2005. Vegna þessa hefur hún innsýn í 

menningu svæðanna tveggja og getur tilheyrt hópum þar en jafnframt staðið að 

nokkru utan við sem rannsakandi.  

Til að finna viðmælendur var valin sú aðferð að tala fyrst við ættingja og vini og fá 

síðan ábendingar um aðra mögulega viðmælendur. Þannig varð úrtakið fremur 

tilviljanakennt nema að því leyti að kynja- og svæðahlutfallið var frekar jafnt og 

breiddin mikil í aldri fólksins, eða allt frá átján árum og upp í áttatíu og fjögur ár. 

Þrettán manns mættu til samtals á Egilsstöðum og samanstóð sá hópur af fólki 

upprunnu frá Reykjavík og Norðurlandi en fimm einstaklingar sögðust vera af 

Austfjörðum eða Fljótsdalshéraði. Fjórir viðmælendur af þessum þrettán eiga 

ættartengsl á Fljótsdalshérað eða maka þaðan og þeir fjórir sem eftir standa bjuggu þar 

vegna atvinnu. Sum þessa fólks höfðu flakkað víða um Ísland og önnur lönd svo erfitt 

er að negla nákvæma tímasetningu á það hvenær Fljótsdalshérað dró það til sín. Til 

dæmis voru tveir viðmælendur um tvítugt sem töldu sig til Héraðs þrátt fyrir að annar 

þeirra hefði fæðst og dvalið lungann úr æsku sinni í Frakklandi og hinn væri uppalinn í 

Fellabæ en ætti reykvíska foreldra. Í Skagafirði aftur á móti voru viðmælendur sjö 

talsins og þar af fimm innfæddir en tveir áttu skagfirska maka. Um helmingur þeirra 

bjó í Skagafirði fyrir búsetuflutninga til annarra ríkja. Vegna þess hve lítill hópur fólks 

tók þátt í þessari rannsókn er erfitt að alhæfa um svæðishyggju þannig að hér verður 

einblínt á það hvernig héraðsvitund viðmælenda birtist í orðræðu þeirra. Hugtakið 

hópur er svo notað hér í víðri merkingu, það er um tvo eða fleiri einstaklinga sem 

deila hefðum, siðum og gildum sem marka þeim menningarlega sérstöðu (Dundes, 

1980; Handler og Linnekin, 1984; Noyes, 2003; Valdimar Tr. Hafstein, 2003).  
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Við samanburð á héruðunum tveim, Fljótsdalshéraði og Skagafirði, kemur í ljós að 

fólksfjöldinn hefur verið svipaður undanfarin ár eða rúm fjögur þúsund manns í 

Skagafirði en u.þ.b. sex hundruð færri á Fljótsdalshéraði. Stærstu þéttbýli eru 

Egilsstaðir á Héraði og Sauðárkrókur í Skagafirði með ríflega tvö þúsund íbúa hvort 

um sig en auk þessa eru minni þéttbýliskjarnar á svæðunum og svo dreifbýli 

(Hagstofan, 2012a). Stærðarmunur héraðanna er töluvert mikill en Fljótsdalshérað nær 

yfir tæpa níu þúsund ferkílómetra (Fljótsdalshérað, 2012) og Skagafjörður er 5230 

ferkílómetrar (Skagafjörður, 2012). Norðlenska svæðið er því þéttbýlla og samgöngur 

auðveldari innan héraðs. Sum viðmælenda á Fljótsdalshéraði fluttu erlendis frá og 

austur á árunum 2000 til 2008 þegar mikil uppbygging átti sér stað í sambandi við 

Kárahnjúkavirkjun og byggingu Alcoa Fjarðarál á Reyðarfirði. Fólksfjöldinn á 

Austurlandi jókst mikið á þessu tímabili, til dæmis fluttu um sjöhundruð manns á 

Fljótsdalshérað árið 2005. Í efnahagskreppunni snérist þróunin við og árið 2011 voru 

brottfluttir orðnir ívið fleiri en aðfluttir á Hérað (Hagstofan, 2012b). Stærð svæðis, 

fjöldi íbúa og fólksflutningar geta augljóslega haft áhrif á svæðisvitund fólks. 

Fljótsdalshérað 

„Þar sem hreindýrin eru.“ 

(SFG 12, munnleg heimild, 15. júlí 2011).  

Upphaf þessa verkefnis sem gekk undir nafninu: „Hvernig var í útlöndum?“ var á 

Egilsstöðum.  Viðmælendur þar komu af öllu Fljótsdalshéraði og flestir gerðu sér ferð 

til að koma í viðtal í skrifstofurými á Egilsstöðum. Þegar þessi hópur var spurður um 

búsetuval eftir dvöl erlendis og ástæðu að baki því, sögðu nánast allir að 

Fljótsdalshérað hefði orðið fyrir valinu vegna atvinnu þar eða þau gáfu upp aðrar og 

tilviljanakenndari ástæður. Umfram annað virtust þó hagkvæmnissjónarmið ráða 

ferðinni í búsetuvali þeirra. Sem dæmi má nefna að einn viðmælanda sagði að 

fjölskyldan hefði flutt til Egilsstaða frá Frakklandi vegna þess að þeim var bent á litla 

auglýsingu í Morgunblaðinu. Þar var óskað eftir menntaskólakennurum fyrir austan og 

þau létu einfaldlega slag standa (SFG 4, munnleg heimild, 23. júní 2011; SFG 7, 

munnleg heimild 27. júní 2011). Annar viðmælandi sagði að börnin hefðu fengið að 

ráða hvert þau fluttu en þau völdu Egilsstaði þar sem fjölskyldan bjó fyrir flutninga til 

Danmerkur. Að sögn viðmælandans var foreldrunum nokkuð sama hvaða landssvæði 

Íslands yrði fyrir valinu (SFG 5, munnleg heimild, 23. júní 2011). Ein skemmtilegasta 

skýringin kom þó frá hjónunum Ragnheiði og Skarphéðni sem höfðu búið á mörgum 

stöðum, bæði innan lands og utan, en þau bjuggu sé heimili á Fljótsdalshéraði vegna 

þess að hann er „hreindýramaðurinn.“ Það er að segja, Skarphéðinn hefur verið að 

rannsaka hreindýrastofninn í mörg ár sem er vitanlega bara hægt á Austurlandi (SFG 

12, munnleg heimild, 15. júlí 2011; SFG 19, munnleg heimild, 27. júlí 2011).  

Margir viðmælendanna á Héraði lýstu yfir löngun til að flytja utan aftur og sumir 

nefndu að þeim finndist orðið þrengt að sér á einhvern hátt. Það kom þó einnig fram í 

viðtölunum að búseta á Egilsstöðum hefði orðið fyrir valinu hjá sumum vegna þess að 

það er stærsta þéttbýlið á Austurlandi; einskonar staðgengill útlanda með opnara 

samfélag en sveitir og smábæjir gátu boðið upp á. Jafnvel þó hluti þeirra segði uppruna 

sinn vera frá Austurlandi eða Fljótsdalshéraði tengdi ekkert þeirra sjálfsmynd sína eða 

héraðsvitund sína þangað með afgerandi hætti. Tveir viðmælendanna kenndu sig þó 

við Jökuldal og Jökulsárhlíð á Héraði (SFG 5, 23. júní 2011; SFG 6, munnleg heimild 

24. júní 2011) svo það má velta fyrir sér hvort grenndarvitund sé sterkari á minni 

svæðum innan Fljótsdalshéraðs. Eins og áður var sagt þá fluttu mörg þeirra til baka til 

Íslands og austur á land á árunum 2000-2008 en á þeim tíma fór fram mikil 

uppbygging á Austurlandi, með tilheyrandi atvinnumöguleikum og fólksflutningum 

(Hagstofan, 2012b). Þetta kann að hafa átt sinn þátt í því að viðmælendur mínir 

tengdu sig ekki beint við sjálft Héraðið heldur aðra hópa. Mannfræðingurinn 
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Chrisopher Tilley (2006) segir í sambandi við sjálfsmynd og ímynd hópa: „... að hún sé 

hverful hugleiðing um stöðu mannsins í núinu, fljótandi andartak í ævisögu sjálfsins 

eða hópsins og aðeins að hluta til tengd því hvaðan þú kemur og hvert leið þín 

liggur.“ Þetta rímar vel við orð flestra viðmælenda minna á Fljótsdalshéraði að 

sjálfsmynd og svæðisvitund þessa fólks sé fljótandi andartak á sérhverjum stað og 

stund, líkt og hún var þegar þau bjuggu erlendis.  

 

„Að vera hluti af þessu samfélagi.“  

(SFG 5, munnleg heimild, 23. júní 2011). 

Hluti þess að deila sameiginlegri sjálfsmynd með svæðisbundnum hóp er að taka þátt í 

að rækta og viðhalda tengslum og ímynd. Slíkt getur til að mynda átt sér stað á 

samkomum og mannamótum og upp úr því getur sprottið ákveðin tilfinning fyrir 

samsömun og samlíðan hópsins (Noyes, 2003). Til þess að það gerist þarf þó að hafa 

vilja eða löngun til að tilheyra þessum hópi og að hafa einskonar samfélagslega vitund 

og ábyrgð. Á Egilsstöðum er mikið af kraftmiklu fólki sem er óhrætt við að setja upp 

sýningar og viðburði (sjá til að mynda bæjarhátíðina Ormsteiti, (http://www. 

ormsteiti.is/). Þessir viðburðir eru þó misjafnlega vel sóttir af heimamönnum. Auðna 

frá Jökulsárhlíð á Héraði sagði að henni hefði brugðið við heimkomuna eftir dvöl í 

Ástralíu. Hún upplifði ytra að íbúar smábæja og sveita færu á viðburði á 

landsbyggðinni til þess að styrkja og viðhalda menningarlífinu. Það fannst henni alveg 

vanta á Egilsstöðum og nefndi dæmi um nýliðinn tónlistarviðburð sem fáir sóttu (SFG 

6, munnleg heimild, 24. júní 2011). Bergþóra á Fljótsdalshéraði minntist líka á 

samfélagslega ábyrgð hópa. Hún sagði: „Það var frekar að maður tæki þátt bara [ ... ] af 

því að maður finnst maður vera hluti af þessu samfélagi.“ (SFG 5, munnleg heimild, 

23. júní 2011). Þannig gefur Bergþóra skýrt til kynna að hún sé meðvituð um 

samfélagslega ábyrgð sína. Enn einn viðmælandi minn kom inn á þessi atriði í 

samhengi við breytingar í samfélaginu: 

Svo finnst mér núna, eftir að ég kom heim aftur frá Malaví, vera einhver sko, 
mér finnst samfélagið hafa breyst dáldið. Kannski er það vegna þess að ég hef 
elst, ég er ekki í þessu, á þessum swing árum, kannski er maður bara, kannski er 
það bara þannig í lífinu að þegar maður er að eiga, með litla krakka þá er maður 
fullur af orku og einhvernveginn tilbúinn til að gera svo margt. Svo eldist maður 
og einhvernveginn, en mér finnst samt ekki, þú veist leikfélagið, mér finnst doði 
í kringum það. [ ... ] Ég held þetta sé sko ekki, bundið við okkar samfélag, eða ég 
veit ekki. [ ... ] En ég er svona að velta því fyrir mér, nú eru dáldið, veit ekki 
hvað margir eru farnir að vinna í álverinu hérna skilurðu, en það er fólk sem 
maður sér ekki. Það er svo skrýtið að sumt fólk það sér maður ekki lengur hérna. 
Og það er vegna þess að það vinnur í álverinu. Það er farið héðan klukkan sjö. 
Og svo það kemur það klukkan sjö (SFG 12, munnleg heimild, 15. júlí 2011). 

Viðmælandinn veltir þannig fyrir sér hinum ýmsu hliðum á vilja íbúa til að viðhalda 

menningarlífi staða og jafnframt hvort að breyttir atvinnuhættir og þar með breyting á 

samfélagi og lífi einstaklinga hafi áhrif þarna á. Stephen Birdsall (1996) hefur bent á að 

einstaklingshyggja vestrænnar menningar, sífellt áreiti og flókin samfélög, hafi gert það 

að verkum að þó svo að við gerum okkur grein fyrir því að við séum einn hluti af 

mörgum í heiminum þá sé það ómeðvitað aðeins eigið sjálf sem skiptir máli. Við 

skiptum heiminum upp í smáar einingar sem við gefum mismunandi mikið gildi, 

einfaldlega til þess að ráða við hversdagsleikann. Þetta hefur kannski orðið til þess að 

stundarkorns örvun hefur öðlast aukið gildi á kostnað annars með meiri langtíma 

þýðingu. Í því samhengi má ætla að samfélagsleg ábyrgð til að viðhalda menningu á 

smástöðum líkt og Egilsstöðum hafi takmarkað gildi fyrir hluta af íbúunum.  

Viðtölin við Héraðsbúa benda til þess að héraðsvitund þeirra sé fremur veik og 

óskýr. Líklegt er að auknir fólksflutningar frá öðrum landssvæðum og löndum til 
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Austurlands á fyrstu árum nýrrar aldar hafi haft áhrif á grenndarvitund íbúanna. 

Jafnframt kann strjálbýlið að hafa sitt að segja varðandi veika héraðsvitund sem 

viðmælendurnir létu í ljós.  

Það eru þó ekki aðeins þessir viðmælendur sem hafa gefið til kynna söknuð eftir 

meiri samheldni á svæðinu. Á samskiptamiðlum Netsins má finna heimasíðu sem búin 

var til af einstaklingum, sérstaklega til þess ætluð að skapa samvitund meðal íbúa 

Fljótsdalshéraðs (Okkar Fljótsdalshérað, 2012). Síðan er einskonar ákall til fólksins um 

að taka meiri þátt í menningarstarfssemi héraðsins og hún er þannig tilraun til að efla 

svæðisvitund þeirra. Skort á svæðisvitund og almennri þátttöku í 

menningarviðburðum hefur einnig orðið vart í starfssemi Alcoa Fjarðarál á Reyðafirði 

og tengdum fyrirtækjum á Austurlandi. Anna Björk Hjaltadóttir (2011 1 ) skrifaði 

lokaritgerð til meistaraprófs í viðskiptafræði til þess að komast að því hverju fyrirtækin 

þyrftu að huga að við ráðningu starfsfólks frá öðrum stöðum á Íslandi, til þess að 

halda starfsmannaveltu í lágmarki. Niðurstöður þeirrar ritgerðar voru þær að farsælast 

væri að fá fjölskyldufólk til starfa með ættartengsl á Austurlandi en jafnframt þyrftu 

sveitarfélög þar að auka fjölbreytni í afþreyingu og menningarviðburðum. Eins og 

bent var á hér að ofan er þó ekki nóg að hafa skemmtanalífið í lagi, íbúar svæðisins 

þurfa einnig að finna hjá sér þörf til að sækja viðburðina og viðhalda þannig og styrkja 

innviði samfélagsins og svæðisvitundarinnar.  

Skagafjörður 

„Ég er mjög mikill Skagfirðingur.“  

(SFG 13, munnleg heimild, 17. júlí 2011).  

Seinni hluti rannsóknarinnar fór fram síðsumars 2011 í Skagafirði. Þar tóku 

viðmælendur á móti spyrli á heimilum sínum út um allan fjörð og nánast á öllum 

tímum sólarhringsins. Tíminn virtist líða á öðrum hraða þar en annarsstaðar og allir 

voru tilbúnir í viðtal, hvort sem á því var stuttur eða langur fyrirvari. Þetta var nokkuð 

öðruvísi en á Austurlandi þar sem tíminn virtist dýrmætari og erfiðara gekk að fá 

viðmælendur að taka þátt í rannsókninni. Hugsanlega hafa ættartengsl spyrils í 

Skagafjörð haft áhrif á móttökurnar þar.  

Myndin af veikri héraðsvitund sem hafði verið dregin upp á Fljótsdalshéraði 

breyttist einnig þegar viðtölin við Skagfirðinga fóru að tínast inn. Þegar spurt var þar 

um ástæðu fyrir búsetuvali eftir dvöl erlendis virtust tilfinningar aðallega hafa ráðið 

ferðinni. Hvort sem fólkið bjó í þéttbýli eða sveit þá sögðu flest þeirra að ekkert 

annað svæði en Skagafjörður hefði komið til greina við heimkomuna til Íslands.  

Eins og áður var sagt fólust í rannsókninni spurningar um ætt og uppruna fólks. 

Fyrir austan höfðu sumir mikið fyrir því að rekja ættir sínar langt aftur og þá stundum 

á Fljótsdalshérað en fyrir norðan var þessum spurningum yfirleitt svarað í mjög stuttu 

máli. Til að mynda þótti sumum óþarfi að rekja ættir sínar heldur sögðu einungis: „Ég 

er fæddur og uppalinn í Skagafirði;“ „Skagafirði bara alveg, já,“ eða „Já ég er mjög 

mikill Skagfirðingur. (SFG 13, munnleg heimild, 17. júlí 2011; SFG 18, munnleg 

heimild, 21. júlí 2011; SFG 20, munnleg heimild, 30. ágúst 2011).“ Og óþarfi að hafa 

fleiri orð um það. Þannig gáfu svör viðmælenda minna skýrt til kynna hvaða 

svæðisbundna hóp þeir telja sig tilheyra og einu gildir hvort fjölskyldutengsl eru að 

baki eða hvort þau þekkja alla hina meðlimi hópsins. En það er líklega ógerlegt þegar 

rúm fjögurþúsund manns byggja svæðið. 

                                                 

1  Þessi lokaritgerð er nú í eigu Alcoa Fjarðarál og ekki opin almenningi (Anna Björk Hjaltadóttir, 
tölvupóstur, 31. ágúst, 2012). Greinarhöfundur gat þó fengið að sjá niðurstöðukafla 
ritgerðarinnar.  
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Guðmundur Hálfdanarson (2007) skrifaði að við lýðveldisstofnun Íslands hafi 

ráðamenn landsins talað um að Íslendingar væru loksins komnir „heim“ með því að 

verða sjálfstæð þjóð. Á hliðstæðan hátt mátti greina í viðtölum við Skagfirðinga 

heimþrá meðan á dvöl erlendis stóð og fögnuð yfir heimkomu að dvölinni lokinni. Að 

koma heim átti ekki bara við Ísland heldur alla leið heim til Skagafjarðar. Flestir 

viðmælendanna nefndu að þau hefðu ekki löngun til að flytja erlendis aftur. Aníta sem 

búsett er í Varmahlíð sagði: „Grasið er ekkert grænna hinum megin, alls ekki, það 

halda það margir, ef eitthvað [er] erfitt. Jæja, flytjum bara til útlanda“ (SFG 16, 

munnleg heimild, 19. júlí 2011). Þannig virðist svæðisvitund þessa fólks vera mjög 

sterk og tengd uppruna þeirra á ákveðnu landssvæði.  

Skagfirðingar tengja sjálfsmynd sína og ímynd mikið við til að mynda söng og 

hestamennsku (Sæbjörg Freyja Gísladóttir, 2011). Sú ímynd er jafnvel notuð til að afla 

styrkja fyrir menningarviðburði. Helga Rós sem bauð mér heim til sín í 

Lýtingstaðahreppi fyrir norðan, sagðist hafa skrifað í styrkumsókn að: „Ímynd 

Skagafjarðar [er] söngur og henni [ber] að halda á lofti sem víðast...“(SFG 13, munnleg 

heimild, 17. júlí 2011). Á þann hátt rammaði hún inn hópinn Skagfirðinga sem eina 

heild sem deilir þá ákveðinni sönghefð. Þjóðfræðingurinn Dorothy Noyes (2003) 

hefur sagt í sambandi við umsóknir fyrir menningarviðburði: „... að þegar sótt er um 

styrki fer betur ef verkefnið er formað í kringum samfélag sem raunhæfa heild í stað 

þess að tala einfaldlega bara um viðburð eða verkefni.“ Með öðrum orðum þá virðist 

liggja þekkt og öflug ímynd þétt að baki hópsins Skagfirðinga, sem bæði er notuð til að 

afla tekna og eins á hún sinn þátt í því að skapa sterka héraðsvitund með íbúunum.  

Þegar hópar hafa sterka sjálfsmynd eða ímynd með rótgrónum hefðum er 

auðveldara fyrir þá að aðgreina sig frá öðrum og afmarka svæðisbundinn hóp (Handler 

og Linnekin, 1984; Noyes, 2003). Sterk héraðsvitund tengist gjarnan samfélagslegri 

ábyrgð á menningarlífi í dreifðari byggðum. Helga Rós sem áður hefur nefnd, lærði og 

starfaði sem óperusöngkona í Þýskalandi í tíu ár áður en heimþráin sigraði og hún 

ákvað að snúa til baka á æskuslóðirnar. „Íslenskar konur eru alltaf með heimþrá“ (SFG 

13, munnleg heimild, 17. júlí 2011) sagði þýskur maður eitt sinn við hana og þau orð 

virðast eiga ágætlega við norðlenska viðmælendur þessarar rannsóknar. Þegar við 

Helga hittumst eitt sunnudagskvöld í júlí var hún önnum kafin við að skipuleggja 

tónleika með karlakór og klassískum tónlistarmönnum. Hún var nokkuð efins um að 

sá viðburður yrði vel sóttur í Skagafirði og bætti við:  

Klassískir tónlistarmenn til dæmis, eiga ekki mikið bakland hér. Maður mundi 
halda þú veist, hérna söng- og tónlistarhéraðið-, [ ... ] En því miður þá finnst 
fólki meira gaman að koma fram sjálft [báðar skellihlæja] það er kannski ekki 
eins tilbúið að fara að hlusta á aðra (SFG 13, munnleg heimild, 17. júlí 2011). 

Raunin varð þó sú að tónleikarnir heppnuðust afar vel og voru vel sóttir af 

heimamönnum. Sá viðburður og fleiri sem hún hefur staðið fyrir (sjá t.d. „Mikið um 

dýrðir,“ 2012) sýna glöggt þau menningarlegu áhrif sem Helga Rós hafði í farteskinu 

frá Þýskalandi og notar til þess að hafa áhrif á nærsamfélag sitt. Þetta eru ennfremur 

góð dæmi um sterka sjálfsmynd hóps sem aðskilur sig frá öðrum, sem og 

samfélagslega ábyrgð.  

„We apologize to the world for the neighbours“  

(SFG 15, munnleg heimild, 19. júlí 2011).  

Helga Rós flutti heim og á næsta sveitabæ við foreldra sína. Hún velti því fyrir sér 

hvaða vægi fjölskyldutengsl hafa þegar fólk sest að á nýjum stöðum eða kýs að snúa 

heim á æskustöðvarnar. Sigríður á Sauðárkrók talaði um sama málefni en hún ólst upp 

í Ástralíu. Hún sagðist hafa heyrt sögur af mikilli samheldni í smábæjum þar og sama 

finndist henni eiga við í Skagafirði; orsökin lægi þá hugsanlega í öflugum 
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fjölskylduböndum (SFG 15, munnleg heimild, 19. júlí 2011). Sigríður þessi var fimm 

ára þegar fjölskylda hennar fluttist til Ástralíu árið 1968 og hún snéri ekki til baka á 

æskuheimili sitt fyrr en eftir tæp fjörtíu ár. Hún sagðist ekki geta með góðu móti 

skilgreint þjóðerni sitt þar hún var á einhvern hátt icelandic/australian þegar hún bjó 

erlendis en upplifði sig ástralska/íslenska hér á landi. Hún sagði jafnframt að enska 

væri eiginlega móðurmál hennar og að þau systkinin fjögur sem hefðu alist upp ytra 

töluðu ensku sín á milli. Hún teldi sig þó vera Skagfirðing fyrir því, sem sýnir að 

héraðsvitund og þjóðernisvitund búa samhliða í manninum og í sumum tilfellum getur 

héraðsvitund haft meiri þýðingu fyrir einstakling. Kristín, móðir Sigríðar, flutti einnig 

til baka á Sauðárkrók eftir að hafa búið tæp tuttugu ár í Ástralíu. Hún og maður 

hennar fluttu í hús foreldra hans, sem stendur um þrjátíu metra fyrir framan húsið sem 

þau bjuggu í áður og er í eigu Sigríðar núna. Kristín sagði frá því að þrátt fyrir að nú 

væru liðin rúm fjörtíu ár síðan þau fjölskyldan fluttu utan hefðu sum börn hennar 

aldrei komist almennilega yfir heimþrána. Þessi heimþrá, eða umræða um Skagafjörð 

sem heimili, „erfðist“ svo til barna þeirra, barnabarna Kristínar, en þau eru farin að 

tínast til baka á Sauðárkrók með erlenda maka sína, þrátt fyrir að vera lítt talandi á 

íslenska tungu (SFG 16, munnleg heimild, 19. júlí 2011). Þannig virðist sterk 

héraðsvitund hafa verið alin upp í yngri kynslóðum þessarar fjölskyldu þrátt fyrir 

búsetu þeirra í áratugi hinum megin á hnettinum. 

En saga þessarar fjölskyldu er reyndar ekkert einsdæmi. Þegar öll viðtölin voru 

komin í hús og nánari greining á þeim hafin, kom í ljós að allir viðmælendur mínir í 

Skagafirði höfðu ekki einungis flutt til baka á sama svæði, heldur alla leið heim til 

foreldra sinna eða í næstu hús við þau. Þeir tveir viðmælenda minna sem ekki voru 

upprunnir í Skagafirði bjuggu svo hjá eða við hliðina á skagfirskum tengdaforeldrum 

sínum. Ræturnar eru því sterkar og héraðsvitundin virðist ekki einskorðast við sjálfan 

fjörðinn heldur velur fólk sér afmarkað svæði sem stað innan hópsins Skagfirðinga. 

Niðurstöður 

Markmið þessa hluta rannsóknarinnar „Hvernig var í útlöndum?“ var að komast að 

því hvort dvöl erlendis hefði áhrif á héraðsvitund fólks. Niðurstöðurnar benda til þess 

að héraðsvitundin hafi ekki styrkts hjá viðmælendum á Fljótsdalshéraði en það virðist 

hafa gerst hjá Skagfirðingunum. Fljótsdalshérað virðist opnara og endurspegla á vissan 

hátt frelsi og víðsýni annarra landa með því að vera samastaður fólks frá öllum 

landshornum og vera opið fyrir hraðfara breytingum nútímans. Þátttakendur 

rannsóknarinnar fyrir austan virðast ekki samsama sig á afgerandi hátt byggðarlaginu 

og fólkinu sem þar býr. Skagfirðingar aftur á móti flytja ekki einungis aftur til síns 

gamla héraðs heldur virðast þeir einnig sækja í öryggi barnæskunnar með því að flytja á 

æskuheimili sín eða mjög nálægt þeim. Stærð svæðanna sem og fólksfjöldi getur þó 

skipt töluverðu máli í þessu samhengi en það er nokkuð ljóst að sterk héraðsvitund 

fólks helst þétt í hendur með öryggi þess kunnuglega á svæði eða í hóp. Jafnframt má 

segja að rótgróin ímynd svæðis sem er nátengd sjálfsmynd íbúa þess, eigi sinn þátt í að 

skapa orðræðu sem vísar til átthagakærleika og ábyrgðartilfinningar fyrir hópnum og 

samheldni hans. Fyrirbærið héraðsvitund er þó vitanlega ekki frosið í tíma og rúmi og 

áhugavert væri að kanna hvort svæðivitund íbúa á þessum tveimur héruðum eigi eftir 

að breytast í framtíðinni. Enn fremur væri ekki úr vegi að bera saman fleiri svæði á 

Íslandi með frekari rannsóknum og greiningu, en slíkt bíður betri tíma.  
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