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 Ritgerðin „Hvað er á fæti þínum Íslendingur?“ fjallar um þjóðernishugtakið og mikilvægi þess 

í sambandi við íslenskar fornbókmenntir. Stuðst er við frásagnir af Íslendingum erlendis úr 

Morkinskinnu, Laxdæla sögu, Gunnlaugs sögu ormstungu og Egils sögu. Í kjölfarið er rætt um 

þjóðernishugtakið og greint frá skiptum skoðunum fræðimanna um málefnið. Sem dæmi má nefna 

Ernest Gellner, Guðmund Hálfdánarson, Anthony D. Smith, þá Ármann Jakobsson og Sverri 

Jakobsson ásamt kenningasmiðnum Ernest Renan. Deilt er um mikilvægi þjóðarhugtaksins og 

skiptingu þess í stéttir, þar sem frásagnir af Íslendingum erlendis eru oftar en ekki frásagnir af 

höfðingjasonum, meðan Íslendingar af lægri stéttum hljóta litla frægð í fornbókmenntum. Svo virðist 

sem þjóðerni sé munaður hinna ríku, eins og má sjá á fólksflutningi fátækra af Íslandi í undir stjórn 

Haraldar Sigurðarsonar Noregskonungs á 11. öld, eða flutningi fátækra af Íslandi til Norður-Ameríku 

á 19. öld.  

 „Kynslóðir Íslendinga ólust upp við það sem sjálfsagðan hlut að íslenskt þjóðerni hefði verið 

grundvöllur þjóðveldisins svokallaða frá 930-1262 og menningarlegrar gullaldar sem gat af sér 

íslenskar fornbókmenntir“  stendur í formála Þjóðernis í þúsund ár?, “Þessari gullaldarfrásögn af sögu 

Íslands fylgdi trú á ákveðið orsakasamhengi sem stýrði túlkun Íslandssögunnar: Öll afturför eða 

stöðnun var skýrð með erlendum yfirráðum en framfarir og nývæðing síðustu aldar, bæði á sviði 

samfélags og menningar, voru alfarið skýrðar með sjálfstæði þjóðarinnar og frelsi hennar.“1   

Þjóðerni er viðkvæmt hugtak og sífellt í mótun. Áhrifa þjóðernis á alþjóðasviði verður ekki neitað og 

mikilvægi þess í sjálfsmynd hjá einstaklingum nútímans. En hversu stöðugt er þetta þjóðerni sem 

Íslendingar leggja hald sitt á? Mun alltaf vera þörf fyrir þjóð á Íslandi?  

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
1
 Þjóðerni í þúsund ár? 2003. Bls 7. 
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„...a nation is a soul, a mental principle. Two things that are in fact one and the same constitute this 

principle. One of them is a store of memories, the other is the currently valid agreement, the wish to 

live together...A nation, then, is an extended community with a peculiar sense of kinship sustained 

by an awareness of the sacrifices that have been made in the past, and the sacrifices the nation is 

prepared to make in the future. A nation presumes a past, but the past is summed up in one tangible 

fact: the agreement, the desire to continue a life in common. “2 

 

 Hvað er þjóð? Það virðist vandkvæðum bundið að skilgreina það viðsjáverða hugtak.  

Þó hafa margir reynt. Ernest Gellner (1925-1995) skilgreinir þjóðerni sem fyrst og fremst pólitíska 

hugmynd um að samhæfa menningu og landamæri og að koma báðu undir „pólitískt þak“ ef svo má 

segja.3 Guðmundur Hálfdánarson (f. 1956) skilgreinir þjóð sem stefnumiðaða hópmyndun en ekki 

náttúrulega þróun eins og þjóðernisstefna vill láta.4 Anthony D. Smith (f. 1946) skilgreinir þjóð sem 

nefndan hóp manna innan ákveðins sögulegs landsvæðis sem deila goðsögnum og sögu sögu og eru 

með sameiginlegan efnahag ásamt þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. Hins vegar skilgreinir 

hann þjóðernisstefnu sem hugmyndafræðilega ætlun til að öðlast og viðhalda sjálfstæði þjóðernis. 

hér fyrir ofan er frá guðfræðingnum Ernest Renan (1832-1892) sem einni greyndi að skilgreina hið 

viðsjála hugtak í ávarpi sínu „Qu’es-ce qu’une nation?“  þann 11. mars 1882 í Sorbonne.  

 Þegar litið er til landa líkt og Sviss, Hollands og Íslands má sjá teljanlegan mismun á þeim 

aðferðum sem notaðar eru við að skilgreina þjóðarhugtakið. Algengt er að skilgreina þjóð út frá 

sameiginlegu tungumáli, sögu, menningu og landamærum. Að uppfylla þessar skilgreiningar er þó 

ekki nauðsyn.  Sviss samanstendur af þremur tungumála- og menningartengdum svæðum; Þýsku, 

frönsku og ítölsku. Þrátt fyrir að vera að stærstum hluta þýskumælandi mynda Svisslendingar ekki 

þjóð í hinum hefðbundna skilningi tungumáls eða ætternis, heldur er þjóðin er mynduð á grunni 

sameiginlegrar sögu.Sameiginleg gildi og saga eru viðvarandi í svisslenskri þjóðernisvitund ásamt 

táknum tengdum Ölpunum.  Enn fremur samanstendur Sviss af 26 sjálfráðum kantónum. Þrátt fyrir 

mun á íbúum landsins má sjá  sameiginlegan grunn til þjóðarmyndunar. Svissneska þjóðmyndun þarf 

greinilega ekki að rekja til sameiginlegs tungumáls heldur er einnig hægt að byggja á sameiginlegri 

sögu og gildum. 

 Landið sem í nútímamáli nefnist Holland hefur í gegnum tíðina átt við Holland, Belgíu og 

Lúxemborg, yfirráðasvæði spænsku Habsburg ættarinnar, leppsríki Frakklands, sjálfstætt lýðveldi, 
                                                           
2
 Schulze, Hagen. 2004. States, Nations and Nationalism: from the Middle Ages till the present. Bls. 97. 

3
 Gellner, Ernest. 1983.  Nations and Nationalism: New Perspectives on the Past. Bls. 1. 

4
 Íslendingaþættir. 1999. Bls 27. 
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konungsdæmi og hernámssvæði Þýskalands í seinni heimstyrjöldinni. Staðsetning Niðurlanda innan 

gjöfulla Rínarlandanna og ríkidæmi á dýrðarárum Hollenska Lýðveldisins 1581-1795 gerðu landið að 

freistandi landi til yfirtöku og menningararfurinn er mikill. Nútímalandamæri Hollands eru einungis 

nýtilkomin og náin viðskipta – og menningatengsl eru milli Hollands, Belgíu og Lúxemborg. Þrátt fyrir 

óstöðug landamæri og erlend yfirráð frá 1492-1815 má finna sterka þjóðernisvitund í Hollandi.  

Á Hollandi má sjá að þjóð þarf ekki endilega að vera bundin landamærum, sögu og stöðugleika, 

sameiginlegt tungumál og gildi nægja einnig til að mynda þjóð.5   

 Loks er það land líkt og Ísland. Ríkt og lítið land á gjöfulu svæði hefði verið yfirtekið af 

nágrönnum sínum snemma í sögunni og hefði ekki verið til umræðu síðar meir. Harðbýlt og fátækt 

land í algjöru fásinni hefði að líkindum getað komist af án teljanlegra inngripa frá nágrannaþjóðum 

en líklega ekki fundið á sér þörf til að rekja þjóðerni sitt frekar ef lítið væri þar til vera stoltur af.  

En segjum svo að landið sem þjóðin byggi sé harðbýlt en hafi engu að síður menningarverðmæti 

fram að bjóða, er nokkuð visst að ítrekaðar sjálfstæðisdeilur munu setja mark sitt á sögu landsins.  

Slík er saga Íslands. Landið hefur löngum verið fátækt en byggt af þjóð sem hefur verið meðvituð um 

menningararf sinn og einsett sér að vernda hann. Líkt og Ragnar Ingi Aðalsteinnson skrifar í inngang 

Eiríks sögu Víðförla: „Það sem einkum greinir okkur frá öðrum þjóðum er tungumálið og sagan.  

Það er verðmætasta sameign okkar ásamt landinu og auðlindum þess. Án sögunnar væri tæpast 

hægt að tala um okkur sem sjálfstæða þjóð. Án tungumálsins værum við runnin saman við einhverja 

aðra þjóð og enginn talaði framar um Íslendinga.“6 Í þessari ritgerð hyggst ég skoða tengslin milli 

íslenskra miðaldabókmennta og íslenskrar þjóðernisvitundar á miðöldum. Fyrir hvern voru 

Íslendingasögurnar skrifaðar? Að hve miklu leyti áttuðu eyjaskeggjar sig á þjóðerni sínu? Notast 

verður við þjóðerniskenningar ýmissa fræðimanna ásamt handritum sem segja frá atburðum í 

kringum landnám Íslands og á þjóðveldisöld.  Vissulega má ekki falla í þá gryfju að halda að þó 

tiltekin sýn birtist í ritverki sé það til marks um að hún hafi höfðað til allra, því rithöfundar hafi viljað 

ná til áheyranda og því varla sagt annað en það sem þeir vildu heyra.7 Það breytir hins vegar því ekki 

að það hafi þá verið áheyrendur sem slíkt efni höfðaði til. Bókmenntir áttu stóran þátt í mótun 

þjóðernisvitundar miðaldamanna, jafnvel þó mótunin hafi einungis náð til læsar yfirstéttar. 

 Nákvæm tiltökun á anda þjóðar er varla efni fræðimennskunnar. Tillfinningalegu skilmálarnir 

sem eru svo nátengdir hugmyndinni um þjóðerni er erfitt að ræða án þess að reiða sig á getgátur og 

                                                           
5
 Holland kemast undir veldi Habsburg ættarinnar árið 1492 með hjónabandi Maxmillian I og Maríu af 

Búrgúndí. Síðan komast Holland undir spænsk yfirráð 1556 í kjölfar þess að Philip VII, greifinn of Búrgúndí, 
tekur við konungstign á Spáni. 1716 kemst Holland undir stjórn Austurríska hluta Habsburg ættarinnar sem 
heldur landinu til 1796, þegar landið er hertekið af Frökkum til 1815. Sama ár er Holland sameinað undir 
koungsættinni Orange-Nassau. Árið 1830 fær Belgía sjálfstæði og Holland tekur á sig nútímalandamæri. Nánar 
má sjá á blaðsíðum 81-100 í The History of Holland e. Mark T. Hooker (sjá heimildaskrá). 
6
 Eiríks saga Víðförla. 1993. Bls 9. 

7
 Þjóðerni í þúsund ár? 2003. Bls 22.  
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hugarburð.  Benedict Anderson (f.1936) setti fram þá kenningu að þjóðir væru tilbúin fyrirbæri og 

samkennd milli þjóða byggðist á ímyndun. Þjóðir eru samfélög fjölda einstaklinga og því ómögulegt 

að þekkja til allra þeirra sem þau mynda. Því sé nauðsynlegt að hver einstaklingur geri ráð fyrir 

vissum sameiginlegum einkennum hjá hinum. Samfélag sem byggist á slíkri huglægni hljóti því að 

vera ímyndað. Hann vegur að hugmyndinni um aðgreiningu þjóðar en neitar þó ekki mátt þessarar 

samkenndar. Hann bendir á að þrátt fyrir að þjóðir séu ímynduð samfélög skilji það þau ekki frá 

öðrum samfélögum sem mótað hafa sjálfsmynd fólks, svo sem trúarbrögðum eða 

konungdæmum.8Svo vitnað sé í Karl Marx, þá er ekki auðvelt að segja hvenær hugmyndin um þjóð 

greip fjöldann og varð að hugmyndafræðilegu afli.9 Hvenær, og af hverju myndi þegn Habsburg 

veldisins upplifað sig sem umfram allt tékkneskan, ítalskan eða serbneskan? Umfram allt er þjóð 

tilfinningahlaðið hugtak sem hefur birst í alþjóðlegu samhengi sem afl sem ber að taka alvarlega. 

Einungis framtíðin getur sýnt fram á hvort þjóðerniskennd sé  annað en smábóla í mannkynssögunni 

eða hvort þessi nýja hópsskilgreining sé komin til að vera.  

Sem vekur spurninguna, hvernig mun einstaklingurinn skilgreina sig í framtíðinni? Skyldi heimssýn 

okkar og staður okkar í honum breytast að nýju? Mun ríða yfir ný alda hópskilgreininga, byggð á 

einhverju öðru en hinni vinsælu hugmynd um eina þjóð, eitt ríki? Hvernig og hvenær mun breytingin 

koma? Mun alltaf vera þörf á skilgreiningamiðuðum þjóðernishugtökum? 

 Velflestum skilgreiningum ber saman um að þjóð er hópur.10 Mikilvægi hópsins er styrkt, ekki 

einungis með skilyrðum til inngöngu eða með gefnum hegðunarmynstrum meðlima, heldur einnig 

með endurtekningu ákveðinna tákna og gilda, svo sem fána, skjaldarmerkja og þjóðsagna. Oft virðist 

sem óprúttið tröll eða skinheilagur bóndasonur í óhugnanlegri sögu stigi yfir mörk sín sem einfaldrar 

sögupersónu og nái að verða andi þjóðarinnar holdi klæddur. Hetjan er hugprýði og dug hins gefna 

þjóðernis til sóma. Sem dæmi um minni þjóðar má telja hina íslensku fjallkonu, hina frönsku 

Marianne og þýsku Germaníu, sem eiga það allar sameiginlegt að vera þjóðræn persónugerving sýnd 

á tyllidögum. 

 Völdum táknum hópsins er gefið vægi með endurtekningu sem þarf að ná lengra en ævi 

hópmeðlima og er sífellt styrkt með innri orðræðu hópsins.11 Táknun hópsins þarf að virðast 

varanleg. Til að hópurinn haldi áfram þurfa þeir sem tilheyra mannsöfnuðinum að upplifa heildina 

sem þess virði að tilheyra. Þeir sem tilheyra hópnum þurfa að geta sameinast um ákveðin tákn, 

málstað eða eitthvað sem þeir upplifa sem stærra en sjálfa sig, til dæmis þjóðerni sitt. Þeir þurfa að 

upplifa aðra innan hópsins sem menn líka sér, brotna úr sama bergi ef svo má segja, og þau líkindi 

                                                           
8
 Þjóðerni í þúsund ár? 2003. Bls 9. 

9
 Smith, Anthony D. National Identity. 1991. Bls 5. 

10
 Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism: New Perspectives on the Past. Bls 53. 

11
 Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism: New Perspectives on the Past. Bls 54. 
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verða helst að teygja sig yfir aldirnar, svo meðlimir finnist þeir vera tengdir innbyrðis, þrátt fyrir að 

hafa verið uppi á mismunandi tímum.12 Það er algengt minni að nefna einn upphafsmann sem þjóðin 

getur rekið sitt upphaf til, líkt og til að lögmæta línulega frásögn þjóðarinnar, sem þarf, líkt og allar 

sögur, upphaf og endi.13 Dæmi um slíkt má sjá í Landnámabók þar sem  Ingólfur Arnarson er 

nafngreindur sem fyrsti  landnámsmaður Íslands og þar af leiðandi upphafsmaður veglegrar arfleiðar 

landnámsmanna, eyjaskeggja og síðar Íslendinga, arfleið sem enn þann dag í dag má sjá í táknmynd 

hans á Arnarhól í Reykjavík. 

 Það er mikilvægt að sýna upphaf þjóðar út frá aðgreiningu hópsins frá„hinum“ og hvar vegir 

skildu. Skilyrt lögmæti þjóðar er ákvarðað með sögu, sem gjarnan er snyrt svo hægt sé að reka hana í 

línulegri frásögn. Guðmundur Hálfdánarson tekur þó fram, og vísar þar í kenningar Ernest Renan, að 

„Afstaðan til fortíðarinnar er þó ávallt tvíbent að mati Renans, enda einkennist fortíð þjóða ekkert 

síður en samtíðin af innbyrðis deilum eða yfirgangi. Því hlýtur vísindaleg sagnfræði að leika tveimur 

skjöldum við sköpun eða varðveislu þjóðernis;“þjóðarsagan“ er í raun ávallt að hluta til sögufölsun, 

sögulegur skáldskapur, eða goðsögn.“14 

 Sameining hópsins byggir á sameiginlegri þekkingu á sögu og táknum hópsins og innri 

orðræðu meðal hópmeðlima til að gefa myndun hópsins tilgang. Einn af afgerandi þáttum 

hópmyndunar er samstaða meðlima gagnvart hver öðrum og hvernig þeir upplifa sig sem ólíka 

„hinum“.15 Til að sýna fram á slíkan mismun þarf hópurinn ákveðin tákn og minni til að bera kennsl á 

og þekkja sem sín eigin. Það er hér sem listaverk, nánar tiltekið bókmenntir, leika stórt hlutverk. Sem 

dæmi má taka bækur kenndar í barnaskólum. Viss verk, líkt og Njáls saga eða Sjálfstætt Fólk, eru 

þekkt í daglegu máli með minni og málstök sem enduróma víða.  Lífsviðhorf sem sýnd eru í sögunni 

eða „einkabrandarar“ sem vísa til sögunnar verða algengar og vart viðskiljanlegar menningunni, jafn 

þjóðbundið og veðurfréttirnar. Þjóðerni er viðkvæmt hugtak. Það er einungis gilt svo lengi sem 

fólkið, sem hugtakið  á við um, heldur áfram að skilgreina sig sem svo. Það er sambland af 

sameiginlegum lagalegum réttindum og skyldum. Það er sameiginleg söguskoðun sem hópurinn 

heldur í hámæli. Það eru minningar einstaklinga af fórnum færðum fyrir fjöldann.  Þjóð er pólitískur 

vilji á tilfinningalegum skilmálum. 16  

 Hin þjóðhverfa orðræða er samtvinnuð hugtökum tengdum fjölskyldu, líkt og orðin 

föðurland og móðurmál bera vitni um. Á sama hátt og fjölskyldum er gjarnt að rekja ættir sínar til 

fyrirmennis sem skilgetur mikilvægi ættarinnar er þjóðum gjarnt að rekja upphaf þjóðarinnar til 

                                                           
12

 Schulze, Hagen. 2004. States, Nations and Nationalism: from the Middle Ages till the present. Bls 99. 
13

 Smith, Anthony D. National Identity. 1991. Bls 41. 
14

 Guðmundur Hálfdánarson. 2001. Íslenska Þjóðríkið – uppruni og endimörk. Bls 18, hann vitnar í rit Ernest 
Renan Qu’es-ce qu’une nation? (1882), bls 891-892. 
15

 Schulze, Hagen. 2004. States, Nations and Nationalism: from the Middle Ages till the present. Bls 163.  
16

 Schulze, Hagen. 2004. States, Nations and Nationalism: from the Middle Ages till the present.Bls. 100. 
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goðsagnakennds upphafs. Goðsögnin um gullöldina er algengt minni, sem á við um tíma sem 

þjóðinni vegnaði sem best.Við þjóðernisvakningu er gullöldin gjarnan nýtt sem grundvöllur fyrir 

stefnu þjóðarinnar, hún ætti ætíð að vinna að fyrirmynd slíkra tíma. Samkvæmt Guðmundi 

Hálfdánarsyni varð sagan sérdeilis mikilvægt vopn í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Áhersla á gullöld 

Íslendinga, þjóðveldisöld, var baráttumönnum ótvíræð sönnun fyrir að sjálfsforræði væri grunnur 

efnahagslegra-og félagslegra framfara.  

 „Kynslóðir Íslendinga ólust upp við það sem sjálfsagðan hlut að íslenskt þjóðerni hefði verið 

grundvöllur þjóðveldisins svokallaða frá 930-1262 og menningarlegrar gullaldar sem gat af sér 

íslenskar fornbókmenntir“  stendur í formála Þjóðernis í þúsund ár?, “Þessari gullaldarfrásögn af sögu 

Íslands fylgdi trú á ákveðið orsakasamhengi sem stýrði túlkun Íslandssögunnar: Öll afturför eða 

stöðnun var skýrð með erlendum yfirráðum en framfarir og nývæðing síðustu aldar, bæði á sviði 

samfélags og menningar, voru alfarið skýrðar með sjálfstæði þjóðarinnar og frelsi hennar.“17    

 Íslendingar hlutu einnig ótvíræðan stuðning í sjálfstæðisbaráttu sinni sökum vinveittra 

stjórnvalda í Danmörku á 19.öld. Í kjölfar Napóleonsstríða og endaloka danska stórveldisins neyddust 

Danir til að endurskilgreina þjóðerni sitt. Danskri þjóðernissinnar gerðu dauðaleit að kjarna danskrar 

menningar, til að sannfæra sig um að Danir væru sérstök þjóð en ekki bara einn angi þýskrar 

menningar. Þeir sóttu upprunann í víkingaarfinn, þá sérstaklega Eddukvæðin. Því trúðu Danir ekkert 

síður en Íslendingar að íslensk menning væri mikilvæg því Íslendingar áttu að geyma lykillinn að 

frumlægri norrænni menningu.18  

 Anthony D. Smith setur fram hugtakið frumlægni (e. primordialism) sem á við um þá 

hugmynd að ákveðnar hugmyndir vegi meira en aðrar í hugmyndafræði einstaklingsins. Það skiptir 

hann máli hvernig samfélagi hans er hagað þar sem sérstakar gætur þarf að gefa einstaklingnum út 

frá þjóðerni hans. Það sé því nauðsynlegt að stjórnvöld séu einnig sömu þjóðar þar sem þau búa yfir 

einstökum skilningi um hvernig skal ákvarða lög og reglur síns samfélags.19 Samkvæmt 

frumlægniskenningunni er þjóð því færust um að stjórna sér sjálf því hún býr yfir náttúrulegum 

hæfileika til að sníða ríki nákvæmlega að eðlislægum þörfum þjóðarinnar.20 Þjóðernisstefna byggir að 

mörgu leyti á frumlægniskenningunni. Vinsæl myndhverfing um hvernig þjóðernisstefnan „vekur“ 

þjóðir af blundi vísar til hugmyndar frumlægninnar um hvernig einstaklingurinn gæti aldrei neitað 

kalli þjóðar sinnar, í raun er það náttúra hans sem kallar. 

  Ernest Gellner gerði grófan útreikning á fjölda mögulegra þjóðernisstefna og reiknaði út að 

fyrir hverja eina þjóðernisstefnu sem heppnast væru u.þ.b. tíu sem misstókust eða blunda á 

                                                           
17

 Þjóðerni í þúsund ár? 2003. Bls 7. 
18

 Guðmundur Hálfdánarson. 2001. Íslenska Þjóðríkið – uppruni og endimörk. Bls 180-181. 
19

 Smith, Anthony D. National Identity. 1991. Bls. 20. 
20

 Smith, Anthony D. 2000. The Nation in History. Bls 5. 
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hliðarlínunum. Í heiminum eru um 6500 tungumál (Ernest telur 8000 en þeim hefur fækkað síðan 

1983) og um 200 lönd. Ef hvert tungumál væri skilgreint sem þjóð væri hreinlega ekki pláss fyrir alla. 

Það væri því vissulega vandkvæðum bundið að reyna að gefa hverri lögmætri kröfu þjóðar 

tilverurétt, sérstaklega þar sem sýnt hefur verið fram á hversu óstöðugar og ólíkar kröfur þjóða eru 

um eigin tilverurétt. 21 

 Guðmundur Hálfdánarson bætir við: „Þjóðernisstefna er ekki vakning hópsins til vitundar um 

eigin tilveru, heldur býr stefnan hópinn til, hvort sem það  er gert á grundvelli eldri samvitundar eða 

ekki. Samkvæmt þessari skoðun eru þjóðir eins konar hugarburður eða hugarfóstur sem allt eins geta 

gufað upp er minnst varir.“22 Tvær skýringarhefðir hafa verið ríkjandi þegar kemur að því að 

skilgreina upphaf þjóðernisvitundar. Fyrri hefðin hefur verið nefnd „módernismi“, enda er 

grundvallarkenning hennar sú að þjóð og þjóðerni hafi verið fylgifiskar nútímavæðingar. Hin síðari 

hefur ýmist kallast „eþnisismi“ eða „perenníalismi“, en hvorugt þessara hugtaka verður þýtt á 

íslenskt mál svo vel fari. Það sem tengir fylgismenn þessarar hefða helst saman er að þeir líta á 

þjóðernisvitund sem einn anga samkenndar sem einkennt hefur mannleg samfélög um aldir og því 

teygi rætur hennar sig langt aftur fyrir upphaf nútímans, skrifar Guðmundur Hálfdánarson.23 Hvorug 

hefðin myndar heildstæða stefnu en segja má að módernistar telji þjóðerni ekki vera ævagamalt 

hugtak, heldur sé þjóðerni afkvæmi lýðræðisþróunar og iðnvæðingar. Því sé tilgangslaust að leita 

uppruna þjóðar í sögu og tungumáli, þó þjóðin haldi því á lofti til réttlætingar á eigin tilveru.  

Enn fremur vitnar Guðmundur í fleyg ummæli Ernest Gellner um þjóðerni og þjóðernisstefnu: 

 „Sú hefð að líta á þjóðir sem náttúrulega, eða guðlega aðferð til að flokka menn, sem 

eðlislæg (...) pólitísk örlög, er goðsögn; þjóðernisstefna býr stundum til þjóðir úr menningarhópum 

sem þegar eru fyrir hendi, finnur þær stundum upp, og útrýmir oft menningarhópum sem eru fyrir 

hendi: Það er raunveruleikinn, hvort sem okkur líkar betur eða verr... 24 

 Félagsfræðingurinn Anthony D. Smith hefur mótmælt kenningum módernista um að þjóð sé 

ímyndun og fylgifiskur nútímavæðingar. Hann dregur í efa að þjóðerni sé jafn rótlaust fyrirbæri og 

módernistar vilja af láta, því ef svo væri spyr hann í einni grein sinni um þjóðernisstefnuna: „Hvers 

vegna virðist þessi „ímyndun“ slá svo djúpan tón svo oft, svo lengi, og við svo ólíkar menningar- og 

félagslegar aðstæður?25 Guðmundur Hálfdánarson telur enn fremur: „Ég tel útilokað annað en að líta 

á þjóðina sem félagslega ímyndun, og þá alls ekki í neikvæðri merkingu þess orðs, heldur sem dæmi 

um ímyndunarafl mannsins og hæfileika hans til frjórrar sköpunar.“26 

                                                           
21

 Gellner, Ernest. 1983.  Nations and Nationalism: New Perspectives on the Past. Bls 45. 
22

 Guðmundur Hálfdánarson. 2001. Íslenska Þjóðríkið – uppruni og endimörk. Bls 27. 
23

 Guðmundur Hálfdánarson. 2001. Íslenska Þjóðríkið – uppruni og endimörk. Bls 26. 
24

 Gellner, Ernest. 1983.  Nations and Nationalism: New Perspectives on the Past . Bls 48-49.  
25

Smith, Anthony D. 2000. The Nation in History. Bls 72. 
26

 Guðmundur Hálfdánarson. 2001. Íslenska Þjóðríkið – uppruni og endimörk. Bls 39. 
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 Gera tilfinningalegir skilmálar þjóðar minna úr vægi hennar? Þjóðernisstefna er neikvæð að 

því leyti að eðli málsins samkvæmt aðskilur hún og útilokar aðra, oft á kostnað miljóna lífa. Tilraunir 

til að rýmka þjóðernishugtakið má sjá til dæmis í Evrópusambandinu og stofnunum innan þess, svo 

sem Evrópskum Ungmennaskiptum, sem hvetja unga Evrópubúa til að sjá sig sem fyrst og fremst fólk 

álfunnar. Er þjóðarhugtakið að verða úrelt?  

 

      ............. 

 

 Hvenær varð íslenskt þjóðerni til? Var það þegar þriðja kynslóð frumbyggja hafði grafið 

fyrstu kynslóð landnámsmanna eða var það erlendis þegar einhver kynnti sig sem íslenskan mann?  

Sjálfsmynd einstaklings er mikilvæg í þessu samhengi. Fyrst þarf að velta því fyrir sér hvað skiptir máli 

fyrir sjálfsmynd einstaklings og hvað skiptir litlu. Það getur verið mikilvægt fyrir einstakling hvort 

hann sé fæddur í borg eða sveit, minna máli skiptir ef til vill í hvaða stjörnumerki hann er fæddur. Í 

öðru lagi þarf að hugsa til hvaða vægi tilteknir þættir hafa fyrir sjálfsmynd einstaklingsins. Hvaða máli 

skiptir að tilheyra ákveðinni starfsgrein eða stétt? Skiptir það alla jafnmiklu máli? 

Í þriðja lagi má velta fyrir sér hverjir það eru sem hafa áhrif á og móta sjálfsmynd fólks. Hvaða 

valdhafa lýtur einstaklingurinn og samfélagið sem hann tilheyrir? Þjóðernisstefnan gerir ráð fyrir 

tryggð manna í garð ríkisvalds sinnar þjóðar (enda er hún skipuð af þjóðinni fyrir þjóðina) og virðingu 

fyrir boðum og bönnum samfélagsins, nema að sjálfsögðu um erlenda valdhafa sé að ræða, þá er það 

skylda einstaklingsins að rísa gegn útlenskum valdhöfum, enda er engin þjóð gild nema undir eigin 

stjórn.27Í fjórða lagi þarf að hugsa til hvernig tekst til. Er sjálfsmynd einstaklingsins ætíð sú sem 

valdhafar vilja að hún sé? Leiðir virðing fyrir tiltekinni hugmyndasmíð endilega til þess að fólk lifi eftir 

henni?28Sverrir Jakobsson skrifar: „Ljóst er að ýmsir þættir hafa haft áhrif á sjálfmynd einstaklingsins 

á miðöldum. Hér má nefna nokkra sem telja má líklegt að skipt hafi máli. Það eru ætt og fjölskylda, 

búseta, starf og stétt, trú, saga og tunga, lög og ríki.“29 

 Ísland er að mörgu leyti ólíkt Evrópulöndum á miðöldum sökum fólksfægðar. Það má sjá vísi 

af höfðingjastétt á seinustu áratugum þjóðveldisaldar. Eftir að Ísland varð hluti af ríki árið 1262 má 

sjá skýrari þrískiptingu samfélagsins, í klerka, handgengna menn (höfðingjastétt) og almúgamenn.30  

Í Evrópu mátti sjá samræmanlega stéttaskiptingu en sökum fólksfjöldans í stétt gat einstaklingur lifað 

heila ævi án þess að eiga mikið saman að sælda við fólk utan sinnar stéttar. Á Íslandi var það ekki 

                                                           
27

 Smith, Anthony D. 2000. The Nation in History. Bls 73. 
28

 Þjóðerni í þúsund ár? 2003. Bls 22. 
29

 Þjóðerni í þúsund ár? 2003. Bls 22. 
30

 Þjóðerni í þúsund ár? 2003. Bls 24. 
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möguleiki. Fólk hlaut að eiga meira saman að sælda hreinlega af illri nauðsyn og nálægð hvert við 

annað. Hlutur almúgamannsins er að stórum hluta hunsaður í Íslendingasögum nema til að 

undirstrika grimmd eða gæsku fyrirmannsins sem um ræðir. Íslendingasögurnar eru stútfullar af 

stuttum lýsingum ólýsanlegrar eymdar sem gleymast í næstu greinarskilum. Sem dæmi má taka 

eymd föður Þjóðólfs skálds sem kemur fyrir í Morkinskinnu, sem farið verður nánar í síðar. Einnig má 

nefna viðureign Ásu-Þórðar og aflátans Ingimars úr sama handriti. Þórður grípur svein við tjaldstuld 

og uppkoma deilur um framsölu hans milli Þórðar og Ingimars. Að lokum skilur Eysteinn konungur á 

milli með fyrirmælum um að best skuli hengja sveininn og mælir svo fyrir að Ingimar muni hitta 

sveininn síðar í helvíti.  

 Hvort glæpur sveinsins sé nægur til að verðskulda dauðadóm er ekki dæmt en heldur er 

dauði hans notaður Ingimar til kenningar. Sektin er stutt og kaflinn enn fremur. Á sveininn er ekki 

minnst meir en enn magnast deilur Þórðar og Ingimars.31 Þeir eru fyrirmenn af höfðingjastétt, menn 

af lægri stétt eru í besta falli fallbyssufóður og einstaka sinnum menn sem komast til metorða á eigin 

verðleikum, en skammast sín þó fyrir upprunann líkt og fyrrnefndur Þjóðólfur. Íslendingasögur segja 

frá frægðarverkum höfðingjasona og fyrirmanna. Það eru þeir sem koma fram erlendis fyrir hönd 

Íslendinga. Til sanns eru það þeir sem fræðimenn skoða þegar fjalla skal um þjóðerni Íslendinga, en 

líklega er það bændafólkið, sem yfirgaf aldrei landið, sem gefur mun raunsærri mynd af Íslendingi á 

miðöldum. En um þá voru ekki skrifaðar sögur. Það eru hins vegar til ýmis handrit sem geyma 

frásagnir af höfðingjasonum  erlendis. Í þessari ritgerð mun ég einbeita mér að frásögnum af 

Íslendingum erlendis, hvort sem um er að ræða þætti í Morkinskinnu eða styttir frásagnir úr 

Íslendingassögum.  

 Konungasagan Morkinskinna eru gullnáma af birtingarmyndum íslenskrar þjóðernisvitundar 

og hefur verið tíðrædd í því samhengi af fræðimönnum eins og Ármanni Jakobssyni, sem hefur 

skrifað mikið um handritið og byggði til dæmis doktorsritgerð sína, Staður í nýjum heimi,  alfarið á 

henni.32  Morkinskinna segir frá norskum konungum á árunum 1030-1157. Það er augljóst af lestri 

handritsins að höfundur Morkinskinnu hefur verið öllum hnútum kunnugur þegar kemur að hirðlífi, 

þar sem Morkinskinna greinir náið frá siðum við hirðir Norðurlanda og hvernig Íslendingum farnast 

þar. Títt minni í Morkinskinnu er saga grænjaxlsins sem mætir við hirðina og slær í gegn eftir 

byrjunarörðugleika. Líklega leika Íslendingar hvergi veigameira hlutverk í sögu norskra konunga.33 

Alls eru þættir hennar nítján talsins og fjalla allir um Íslendinga í Noregi, sem og annars staðar á 

Norðurlöndunum. Þættirnir eru því mikilvægir fyrir hvern þann sem veltir fyrir sér íslensku þjóðerni á 

miðöldum því að einblínt er á Íslendinga einmitt sökum þjóðernis þeirra.  

                                                           
31

 Morkinskinna. 1932. Bls. 364. 
32

 Ármann Jakobsson. 2002. Staður í nýjum heimi.  
33

 Þjóðerni í þúsund ár? 2003. Bls 41. 
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 Líklega  var höfundur Morkinskinnu Íslendingur sökum þess hve iðulega er minnst á ætt, 

uppruna og afkomendur mannanna sem um ræðir. Það að Auðun Vestfirski hafi verið af Vestfjörðum 

eða verði síðar forfaðir Þorsteins Gyðusonar, segir lesanda nánar hvaðan Auðun kemur frá Íslandi og 

vísar síðan í þekkingu á atburðum í Íslandssögunni sem og þekkingu á bókmenntasögunni, þar sem 

Þorsteinn kemur fyrir í Sturlungu og drukknar síðar við Flatey.34 Þrátt fyrir náin menningartengsl og 

seinni samruna Íslands og Noregs hefðu þessar upplýsingar að líkindum lítið að segja fyrir aðra en 

Íslendinga. 

 Endurtekningar á þjóðerniseinkennum vekur upp spurningar hvort hægt sé við að finna 

einhver samkenni Íslendinga í textanum og greina hlutverk þeirra innan sögunnar. Einnig er 

merkilegt að þættina sé að finna í sögu um norska konunga og ríkisstjórn þeirra. Af hverju eru 

Íslendingar mikilvægir í þessu samhengi og hver er tilgangur þeirra í sögunni? 

 Í Morkinskinnu koma fyrir á fimmta hundruð nafngreindra einstaklinga auk tuga 

ónafngreindra einstaklinga, íslenskra sem erlenda. En í raun eru þar aðeins tvær persónur; konungur 

og hirðmaður. Samskipti þeirra eru í öndvegi og samband þeirra innbyrðis varpar ljósi á hvorn aðila 

fyrir sig. Í Ívars þætti Ingimundarsonar er Íslendingi, Ívar þessum, hugur þungur. Þorfinnur bróðir 

hans hefur gifst konunni sem Ívar elskar. Eysteinn konungur boðar Ívar á sinn fund til að ræða hans 

þunga hug, en konungur hefur tekið eftir að Ívar hefur tekið ógleði mikla. Hann tekur Ívar á tal af 

aðdáunarverðri nærgætni. Eftir að Í var hafnar eigum, fé og kvenfólki býður Eysteinn honum sem 

mest er: „Far þú nú hvern dag þá eru borð eru uppi á fund minn og eg sit eigi um nauðsynjamálum 

og mun eg hjala við þig. Skulum við ræða um konu þessa alla vega þess er þú vilt og má í hug koma 

og mun eg gefa mér tóm til þessa því að það verður stundum að mönnum verður harms síns að 

léttara er um er rætt.“35 Ívar þakkar honum fyrir eftirleituna. Ívar sækir konung heim daglega og 

bætist Ívar harmurinn von bráðar. Konungum er gefin misjöfn einkunn í Morkinskinnu og hlýtur 

Eysteinn hér þá hæstu. Ef til vill er einmitt minnst á samskipti Ívars og Eysteins til að sýna fram á 

mikilvægi Íslendings við hirðina ef konungur er tilbúinn að gefa af sér við sáluhjálp Ívars. 

 Kastljósinu er varpað á Íslendinga í hirð Noregskonungs sem mynda kjarna sögunnar. 

Íslendingar gegna ýmis hlutverkum. Stundum er Íslendingurinn óreyndur ungur maður við hirðina, 

stundum er hann gamall jálkur sem hefur verið með konungi árum saman. Óreyndi Íslendingurinn 

gengur nánast óleyfilega mikið á konung í tilraun til að sanna fylgi sitt, líkt og Þorsteinn Síðu-Hallsson 

sem leitaðist eftir leyfi Magnúsar konungs til að nefna son sinn eftir honum þrátt fyrir endurtekna 

neitun konungs36, eða óvenjuleg bón Hreiðars heimska.  Hreiðar fer út ásamt bróður sínum en fellur 

strax í ónáð með undarlegu háttalagi við hirðina. Hann neitar að klæðast skrúðklæðum en lætur þess 
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 Íslendingaþættir. 1999. Bls 3-9. 
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 Íslendingaþættir. 1999. Bls 42. 
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í stað skera sér föt að skrúðaklæðasniði úr vaðmáli.37 Hann biður konung einnig um, í viðurvist 

hirðarinnar, að standa upp og klæða sig úr skikkjunni svo Hreiðar sjái hann almennilega.38 Seinna 

meir, þegar Hreiðar hefur fellt mann Haralds Harðráða verndar Magnús Hreiðar og ráðleggur honum 

að flýja úr landi. Hann leysir Hreiðar út með silfri og gjöfum, í staðinn flytur Hreiðar honum kvæði. 

Þykir Magnúsi kvæðið sem ævi Hreiðars. „Hún hefur fyrst verið með kynlegu móti og einrænulegu en 

hún mun þó vera því betur er líður á.“39.   

 Með undarlegu háttalagi setur Hreiðar mark sitt á konung sem reynist honum öflugur 

bandamaður á ögurstund. Á hinn bóginn geta nýútkomnir Íslendingar við hirðina valdið usla meðal 

rótgróinna samlanda við hirð konungs. Sneglu-Halli  kemur til hirð Haralds Noregskonungs 

Sigurðarsonar en þar er fyrir Þjóðólfur Arnórsson skáld. Þjóðólfur er fágað hirðskáld með afbrigðum 

og vanur maður við hirðina. En hann er einnig óöruggur maður og öfundsjúkur. Ein vísbendingin um 

óöryggi hans er hve fálega hann tekur nýútkomnum löndum sínum. Varla finnast meiri andstæður en 

hinn óheflaði Halli og fágaði Þjóðólfur. Þegar til sennu kemur þeirra á milli kemur í ljós að Þjóðólfur 

ólst upp í sárri fátækt á Íslandi. „Þjóðólfur hafði það verk er hann var heima að hann bar út ösku með 

öðrum systkinum sínum og þótti þá til einskis annars fær fyrir vitsmuna sakir og varð þó um að sjá að 

ei væri eldur í því að hann þurfti allt vit sitt í þann tima“40 segir Halli. Halli konung segir konungi að 

Þjóðólfur hafi étið eigin föðurbana. Faðir hans var smábóndi sem fékk kálf að ölmusu frá sveitungum 

sínum til að fæða barnaskarann. Fyrir slysni banar kálfurinn honum. Þrátt fyrir hryllinginn þurfa 

Þjóðólfur og systkini hans samt að borða og loks er kálfinum slátrað til að fæða börnin. Þjóðólfi er 

greinilega skömm að fátæktinni og gróteskunni í dauða föður síns. Hann bregður sverði og vill 

höggva til Halla, en er stöðvaður áður en hann nær til hans.41 Einu sinni var Þjóðólfur óreyndur og 

bláfátækur sveitastrákur frá Íslandi. Hann hefur unnið sig upp í tign við hirð Noregskonungs en hann 

getur ekki flúið upprunann sem hann skammast sín svo fyrir. Að sjá Sneglu-Halla er óþyrmileg 

áminning á skömmina. Í raun er hér tvöföldu eðli Morkinskinnu gerð skil. Morkinskinna er skrifuð af 

Íslendingi sem taldi upprunann nægilega merkilegan til að taka saman í heilstætt handrit, en 

samtímis er hún til marks um óöryggi útkjálkaþjóðar sem þráir það heitast að flýja fátæktina og 

skömmina af upprunanum. 

 Morkinskinna lýsir þörfinni til móta hugmynd um þjóðerni til að landsmenn geti tekið sig 

saman um einn uppruna og sagt „svona erum við Íslendingar“. Hópmyndun í kringum þjóðerni er ef 

til vill ekki sú sama og við þekkjum í dag og ekki einu sinni víst að um sömu þjóðerniskennd sé að 

ræða.  
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Þrátt fyrir hártoganir um þjóðerniskennd á miðöldum og þjóðerni á nútímaöld virðist aðalatriðið ekki 

breytast; mestu máli skiptir að hljóta virðingu erlendra manna, minna máli skiptir hvaðan þeir koma.  

 Þau eru þó mistæk orðskiptin. Þegar Haraldur Harðráði konungur og Sneglu-Halli hittast í fyrsta sinn 

veit Halli ekki að hann ræðir við konung. Hann er að sigla að Noregi þegar skip hans mætir öðru skipi 

sem á er Haraldur. Konungur spyr hvort Agði hafi ekki „sorðið“ hann  við Agðarnes og Halli svarar að 

svo hefði ekki verið, Agði væri að bíða eftir honum.42  

 Þrátt fyrir óheppileg orðskipti kann Haraldur Harðráði að meta Halla.  Bersögli Auðuns 

vestfirska hefði einnig getað komið honum í klípu þegar hann neitar að selja Haraldi Harðráða ísbjörn 

sem er með honum í för. Auðun ætlar Sveini Danakonungi björninn en vill fara í gegnum land Haralds 

þrátt fyrir að konungarnir eigi í stríði. Fyrir undraverða lukku sleppur Auðun með skrekkinn og 

björninn. Það eina sem konungur vill er að heyra af viðskiptum Auðuns og Sveins.  

Líklega  hleypir hann Auðun í gegn því honum stafar ekki ógn af íslenskum kotbónda sem áttar sig 

ekki á valdi Haralds Harðráða. Seinna í sögunni, þegar Auðun hefur dvalið um tíð hjá Sveini 

Danakonungi, snýr hann aftur heim til Íslands en stoppar um stund hjá Haraldi. Auðun hefur 

greinilega sjóast í hirðsiðum í millitíðinni og segir: „En nú hefi ég svo fundið því að þú áttir kost að 

taka hvorttveggja frá mér, dýrið og svo líf mitt, þú lést mig fara þangað í friði sem aðrir náðu eigi.“43 

 Ármann Jakobsson bendir á að Morkinskinna er rituð á fyrstu árum Noregskonungs á Íslandi 

og ef til vill hafi sagnritarar þess tíma þegar verið að setja sig í spor hirðmanns. Ef til vill er 

Morkinskinna leiðbeinandi sagnrit um hvernig skal hegða sér við hirðina og ekki vera of mikill 

grænjaxl, þó það geri nú ekki mikið til.44  Oft ber á afrekum Íslendinga í Íslendingasögum sem þeir 

hafna vegna síns gríðargóða hjarta; í Laxdæla sögu er Ólafi pá er boðin konungstign á Írlandi af 

Mýrkjartani móðurföður sínum en hann hafnar því sökum þess að hann vill ekki styggja 

móðurbræður sína. 45 

  Svo virðist sem allt frá upphafi þjóðveldisins 930-1262 hafi hér ríkt sterk vitund um þjóð. Það 

hafa verið til Íslendingar öldum saman. Fyrsta þekkta sagnrit tekið saman á Íslandi er Íslendingabók. 

Íslendingabók Ara fróða hefst á orðunum „Íslendingabók gjörði ek fyrst byskupum órum, Þorláki og 

Katli...“46 „Byskupum órum“ hlýtur að eiga við biskupa Íslendinga, sem voru þá þegar greinilega 

orðinn hópur sem hægt var að vísa til. Það má líta á ritun Íslendingabókar og Landnámu til marks um 

að Íslendingar hafi snemma farið að líta á sig sem þjóð. Það er þó ekki einhlítt því íslensk sagnritun 

einkennist einmitt af áhuga á erlendri sögu. Á Íslandi myndar sagan ekki síður tengsl við norrænar 
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þjóðir en hún aðskilji þá frá þeim.47 Þjóðleg sjálfsmynd var einungis ein af mörgum sjálfsmyndum 

Íslendinga á miðöldum. Víst átti kristileg sjálfsmynd rík tök í mönnum sem hefðu jafnvel talið sig fyrst 

og fremst kristna, síðan Íslendinga.48 Vísast var mikilvægara hér heima fyrir að árétta sig eftir 

landsfjórðung og ætt en sem Íslending. Hver landshluti átti eigið þing, líkt og Hegranesþing og 

Þórsnesþing bera vitni um, en þó sóttu Íslendingar einnig saman þjóðþing á Alþingi. Það hefur verið 

stór hluti af þjóðlegri sjálfsmynd, öfugt við það sem sjá má í smærri þingum í Norðurlöndunum, þar 

sem menn töldu sig til dæmis meiri Smálendinga eftir eigin þingi en Svía.49  

 Íslensk þjóðernisvitund var í raun aðeins nauðsynleg í samskiptum við aðra Norðurlandabúa, 

utan Norðurlanda voru Íslendingar kenndir við Norðmenn.50 Því má með rökum leiða að það hafi 

reynst nauðsynlegt að mynda sterka þjóðernisvitund snemma á Þjóðveldisöld til að viðhalda 

sjálfstæði, í landi sem var að mestu leyti byggt af afkomendum Norðmanna og gæti því auðveldlega 

verið sett undir Noregskonung sem gerðist síðan seinna meir. Einnig ber á að Norðmenn hafi áttað 

sig á skyldleika Norðmanna og Íslendinga. Í Halldórs þætti Snorrasonar hinum síðari þegar Sveini frá 

Lyrgju, norskum stýrimanni þykir hann snuðaður af Haraldi Sigurðarsyni Noregskonungi þegar 

Haraldur gefur Halldóri skipstjórn yfir skipi sínu. „Sveinn segir: Eigi kom mér það í hug að þú myndir 

íslenskan mann til þess velja en taka mig frá skipstjórn. Konungur mælti: Hans ætt er eigi verri á 

Íslandi en þín hér í Noregi og eigi hefir enn alllangt síðan liðið er þeir voru norrænir er nú byggja 

Ísland.“51 Konungi þykir greinilega ekki verra að vera Íslendingur. Kannski var það þess vegna sem 

þjóðleg vitund myndaðist tiltölulega fljótlega hérlendis. Íslendingar þurftu að verða einhvers konar 

heild til að verða ekki útskot af Noregi. Ef eitthvað er að marka fyrstu heimildir af landnámsmönnum 

landsins var þeim einmitt mikið um að komast undan konungsvaldi og frá Noregi. 

 Þrátt fyrir að fjalla um Íslendinga erlendis er ekki minnst oft á Íslendinga og Ísland í 

Morkinskinnu. Í þeim sögum þar sem minnst er nánar á þjóðerni Íslendingsins eru það alltaf sögur af 

óreyndum mönnum líkt og Hreiðari. Sögurnar fjalla um þá reynslu að koma í hinn ókunna heim 

hirðarinnar og snúa aftur vitrari maður. Þannig snúast þær um íslenskt þjóðerni. 

 

............. 

 

 Gjarnt er að erlendir höfðingar ávarpi Íslending einfaldlega sem „Íslending“, líkt og um 

fornafn væri að ræða. Þegar Gunnlaugur Ormstunga hittir fyrir Eirík Jarl haltrar hann vegna sulls í 
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fæti. Konungur spyr: „Hvað er á fæti þínum Íslendingur?“52 Hér er líklega ekki verið að atyrða 

Gunnlaug heldur einfaldlega að stytta sér leið til kynningar með að skipta út nafni fyrir þjóðerni. 

Íslendingar eiga (líkt og aðrir) að taka sig saman um þjóðernið til að geta verið fulltrúar erlendis. 

Þrátt fyrir að vera höfðingjasonur af hæstu metorðum heima fyrir er hann lækkaður í „Íslending“ í 

Noregi, eins og hver annar bóndasonur heima á Íslandi.  

 Áhugavert er að sjá mismunandi samskipti Íslendinga við hirð konungs. Á annan bóginn má 

sjá öfund og óöryggi líkt og í deilum Sneglu-Halla og Þjóðólfs skálds, á hinn bóginn má einnig sjá 

Þjóðólf skáld óbeint aðstoða Brand örva (örláta) í viðureign við Haraldi harðráða í Brands þætti Örva. 

Haraldur heyrir af miklu örlæti Brands og fær Þjóðólf til að biðja hann sífellt stærri bóna fyrir sína 

hönd. Að lokum biður hann um kyrtilinn sem Brandur klæðist. Brandur lætur honum kyrtilinn eftir en 

heldur einni erminni. Konungur segir þá:“Þessi maður er bæði vitur og stórlyndur. Auðséð er mer hví 

hann erminni af sprett. Honum þykir sem eg eigi eina höndina og þá þó, að þiggja ávallt en veita 

aldregi, og farið nú á eftir honum.“53 Brandur fær að lokum virðingu og fégjafir konungs.  

 Einnig má sjá innbyrðis metning milli Hrafns og Gunnlaugs í Gunnlaugs sögu ormstungu 

þegar þeir hittast við hirð Ólafs Eiríksssonar Svíakonungs. Hrafn segir Gunnlaug mikillar ættar og 

„hinn vaskasta mann“54. Konungur úrskurðar þá að Gunnlaugur skyldi sitja honum honum, sem 

Gunnlaugur vill ekki gera því hann á eftir að flytja konungi kveðskap sinn. Hrafni og Gunnlaugi verður 

til vina næstu dagana, en heldur slettist upp á vinskapinn þegar báðir vilja flytja konungi kvæði og 

hvorugur vill vera síðastur. Þá segir Gunnlaugur:“Hvar komur feður okkar þess að faðir minn væri 

eftirbátur föður þíns, hvar nema alls hvergi? Skal og svo með okkur vera.“55Þeir flytja báðir kvæði sín, 

Hrafn lýsir Gunnlaugs sem stórorðu, ófögru og nokkuð stirðu sem skaplyndi Gunnlaugs, en Hrafns 

kvæði lýsir Gunnlaugur sem fögru en yfirbragðslitlu, líkt og Hrafn sjálfur.56 Hrafn og Gunnlaugur hefja 

hér áralangt ósætti um hönd Helgu Þorsteinsdóttur sem endar með dauða beggja. Deilur milli Hrafns 

og Gunnlaugs hefði að líkindum mátt sætta. Missætti þeirra hefði ekki verið alvarlegt en hins vegar 

gerir álagið af nærveru valdhafa málið mun alvarlegra en ella skyldi. Gunnlaugi og Hrafn er báðum 

skipaður sess „Íslendingsins“ við erlenda hirð. Það er ekki pláss fyrir tvo og þeir verða að sanna hvor 

er betri, því slík mál geta ekki endað með jafntefli. Nokkuð er um yfirlýsingar á eðli Íslendinga, svo 

sem að þeir „hyggju smátt og væru seinir til að muna orð sín“57 Sneglu-Halli segir að „það þykir illt 

nafn í voru landi að heita griðníðungur“58 

  Í Ögmundar þætti dytts sigla liðsmenn Ögmundar annað skip á kaf og atyrða síðan 
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skipsmenn. Hótanir fljúga fram og til baka þar til Hallvarður, skipstjóri rekna skipsins segir:“ Þó að þér 

séuð ofurhugar miklir Íslendingar þá er þess von hér í landi þola skammir af yður frændum..“59 

 Það er þó ekki alltaf sem hallað er á Íslendinga og oft njóta margir góðs af. Sigurður Jarl 

Hlöðvisyni af Orkneyjum er vel til Íslendinga og kveðst „..hlýða vilja kvæði hans, svo stórra manna 

sem hann er á Íslandi“60 Haraldur Sigurðarson konungur sendir Íslendingum matvæli í harðindum.  

Áhugavert er að benda á að hann „leyfir utanferð öllum fátækum mönnum...og þaðan í frá nærðist 

landið til árferðar og batnaði, er áður var að þrotum komið af hallæri því er gekk.“61 Hér er verið að 

taka saman Íslendinga alla og þeim hópi reynist Haraldur sérstaklega vel. Þá virðist þjóð vera 

munaður ríkra manna því fátæklingum er safnað saman og komið úr landinu til að auðvelda 

Íslendingum róðurinn. Þetta er sá hinn sami Haraldur og mælti með Íslendingum við stýrimanninn 

Svein úr Lyrgju.  

 Eitthvað er um að Íslendingar mæti fordómum. Enn sá sami Haraldur konungur Sigurðarson 

vill ekki þiggja segl Þorvarðs krákunefs sökum þess að hann hafi áður þegið segl „að yður 

Íslendingum“ sem hafi gengið í sundur við siglingu. Hér virðist greinilega litlu skipta hver 

Íslendingurinn er, hann leggur þá alla að jöfnu.62 Seinna kemst segl Þorvarðar í hendur konungs og 

reynist að sjálfsögðu hin mesta gersemi.  Haraldur konungur Sigurðarson kemur einnig við í Sneglu-

Halla þátt þar sem á við Sneglu-Halla. Hann lýsir Íslendingum sem „einráðum og ósiðblöndnum“. 63  

 Enn skiptir íslenskur uppruni máli þegar Sneglu-Halli brýtur gegn siðareglum norsku 

hirðarinnar. Haraldur segir þá „hinn reiðasti“ „..því hann fór af Íslandi til höfðingja til að gera af sér 

skömm og gabb.“64  Enn er fæðingarstaður Íslendinga dreginn inn í málið og greinilegt að 

Íslendingurinn er hér andstæða við höfðingjana sem Halli hefur gerst svo djarfur að leita til. Þessi 

dæmi sýna að það getur bæði þýtt gott og slæmt að vera af Íslandi. Fyrst og fremst sýna þau að 

íslenskt þjóðerni skipti oft máli, en er ekki öðru þjóðerni mikilvægara. Það er helst á samanburði á 

íslenskum mönnum og norskum að þjóðernið skiptir máli. Þá er stundum hallað á Íslendinga en oft 

kemur í ljós að það er gott að vera Íslendingur.65 Íslenskt þjóðerni skiptir miklu máli í Morkinskinnu 

og það er mikilvægt í íslensku miðaldahandriti. Handrit líkt og Morkinskinna snúast ekki aðeins um 

fortíðina heldur líka nútíð og framtíð.  Þær segja frá Íslendingum í fortíð fyrir Íslendinga í samtíð. 

Íslendingaþættir Morkinskinnu fjalla um grænjaxlinn sem slær í gegn, sem sýnir að Íslendingar eiga 

möguleika í útlöndum. Hugmyndin um glæstan frama íslenska skáldsins í framandi hirðlífi hefur verið 

mikilvæg fyrir landa hans á Íslandi.  
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 Frásögn af rausnarlegum gjöfum Haralds konungs gilla við Magnús Einarsson, nývígðan 

Skálhotlsbiskup, segir frá hvernig Haraldur, sem var þekktur fyrir örlæti sitt, átti skyndilega ekkert til 

að gefa. Réttir konungur honum þá borðker sem hann hefur fyrir framan sig og hvetur drottningu til 

að gefa honum hægindin undan sér. Þessir gripir verða að hinum mestu dýrgripum Skálholts.  

 „Sá kaleikur er mestur á staðnum í Skálholti en af pellunum er yfir voru dregið hægindin og 

konungur og drottning gáfu honum eru nú gervar fyrirsöngskápur þar á staðnum.“66  

Frásögn þessi sýnir stórlæti konungs en einnig hve ólíkur veruleikinn er milli glysheims hirðarinnar og 

og þess sem höfundur Morkinskinnu þekkir heiman frá Íslandi.  

 Áhugavert að þrátt fyrir að vera skrifuð á svipuðu tímabili og Laxdæla saga, þar sem oft er 

talað um Ísland, er fremur sjaldan minnst á Ísland í Egils sögu, og aldrei í ímyndartengdu samhengi. 

Hins vegar er höfundi Laxdælu tíðrætt um Íslendinga. Í Egils sögu er í raun aldrei minnst á Íslendinga, 

íslenskt eða heim í sambandi við Ísland. Þar er Ísland er landræðilegt hugtak, ekki þjóðerniskennt og 

ber ekki á samhug meðal eyjaskeggja. Í 63. kafla býður Aðalsteinn Englandskonungur Agli að gerast 

landvarnarmaður og ráða herliði hans. Agli þykir það allfýsilegur kostur og vill taka boðinu „en þó 

verð ég fyrst að fara til Íslands og vitja þar konu minnar og fjár þess, er ég á þar.“67 Egill sækir Ísland 

heim vegna tilfinninga – og efnislegra tengsla sem hann sækir þar, ekki vegna þjóðernis. Að vísu er 

það tvennt nátengt en mér þykir orðalagið heldur skorðað en ef um þjóðerniskennd væri að ræða. 

Þegar Kjartan Ólafssyni í Laxdælu er boðið að fara heim til að kristna landa sína svarar hann:“ Er það 

og líkara um föður minn og aðra höfðingja þá sem frændur mínir eru nánir að þeir séu eigi að 

strangrari í að gera þinn vilja að eg sé í yðru valdi í góðum kostum.“68   

 Í svari Kjartans má finna ótrvíræða samfélagskennd. Hann rekur föður sinn og frændur í 

tengslum við aðra höfðingja, hvort sem þeir eru þeim skyldir eða í vinfengi við. Kjartan lítur á 

samfélag Íslendinga sem sjálfstæða einingu sem starfar ótengd norsku samfélagi. Án þess að átta sig 

á því sér hann Íslendinga sem þjóð meðan Egill sér landið sem áfangastað. Ef til vill má ólík viðhorf 

Egils og Kjartans til persónulegra mála að rekja. Kjartan dvelur hátt í fjögur ár erlendis, Egill er alls í 

tólf. 

 Í Laxdælu má finna mörg dæmi um þjóðarvitund, og þá sérstaklega í viðleitni Ólafs 

Tryggvasonar Noregskonungs að kristna Íslendinga. Sýnt fram á sterkt Íslendingasamfélag þegar 

samtekin ráð eru meðal Íslendinga um að taka ekki kristinn sið. „Voru Íslendingar allir saman um 

veturinn í bænum. Var Kjartan mjög fyrir þeim (...) sendir konungur menn til herbergis Íslendinga og 

bað þá vera vísa hvað þeir töluðu.“69 Kjartan og Bolli ræða um kristinn sið sem Bolli telur of 
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veiklulegan. Kjartan segir að konungur muni láta alla ganga undir þann sið, hvort með góðu eða illu 

sé, svo hann telur best að „brenna konunginn inni.“ Kjartan telur sig greinilega í hópi vina þar sem 

hann getur sagt hvað honum finnst án ótta við afleiðingarnar. Hann sá hins vegar ekki fyrir að það 

myndi til hans heyrast. „Um morguninn eftir vill konungur þing hafa. Er nú til stefnt öllum íslenskum 

mönnum (...) Hann heimti sig til tals við Íslendinga.“70Ólafur  hótar að kristna þá alla með valdi segir 

þeir ekki til hver vildi brenna hann inni. Kjartan svarar fyrir Íslendinga og segir sig hafa sagt það. 

Konungur kann að meta drengskap Kjartans og í kjölfarið verða þeir mestu mátar. Ólafur segir að það 

verði kristini mikill happadagur þegar Kjartan Ólafsson verður kristinn, en hann mun ekki pína hann 

því enginn komi til Guðs nauðigur. Svo segir Ólafur Tryggvason, sem þó var alræmdur fyrir að pína og 

slátra mönnum sem tóku ekki upp nýjan sið. Sumarið eftir, þegar Kjartan hefur skírst, vill Ólafur 

senda hann til Íslands til að kristna Íslendinga, en Kjartan vill ekk fara því hann telur líklegra að 

fjölskylda hann og mikilmenni á Íslandi kristnist ef hann er með konungi heldur en ef hann er sendur 

heim til að sinna  hans erindum. Ólafur sendir þess í stað Þangbrand sem fellur ekki í kramið hjá 

landsmönnum. Höfðingjar taka sig saman um að drepa hann og undan þessum ófriði flýr 

Þangbrandur til Noregs. „Konugur verður reiður þessu mjög og kvaðst það ætla að margir Íslendingar 

mundu kenna á sínum hlut nema þeir riðu sjálfir á vit sín.“71  

Sumarið eftir það sendir konungur Gissur hvíta og Hjalta Skeggjason til Íslands í kristniboð en heldur 

eftir Kjartan og þremur öðrum höfðingjasonum í gíslingu. Bolli fer með þeim, en dvöl Kjartans hjá 

konungi þetta sumar á eftir að draga til tíðinda sem leiða til dauða beggja.72  

 Hér má enn og aftur sjá hvernig hirðdvöl leiðir til árekstra meðal Íslendinga sem hefðu ef til 

vill ekki átt sér stað hefði nærvera valdhafa ekki kynt undir afbrýðisemi og óöryggi meðal 

Íslendinganna. Að vísu er auðvelt að staðhæfa slíkt. Hefði Kjartan átt börn og buru hefði hann fengið 

að fara heim þetta sumar? Var hann of upptekinn af tali við Ingibjörgu, systur konungs, til að nenna 

heim? 

 Áhugavert er að sjá tengsl milli kyns og þjóðernis í Íslendingasögum. Talað er um frændur og 

höfðingja, syni og feður. Lítið sem ekkert er minnst á geðþótta íslensks kvenfólks eða þeirra þátt í 

þjóðmyndun. Eitt af fáum dæmum sem ég hef rekist á er þegar Ingibjörg systir konungs fær Kjartan 

mikla gersemi: „ Í  þessu bili tekur Ingibjörg til mjöðdrekku er stendur hjá henni. Hún tekur þar út 

motur hvítan, gullofinn, og gefur Kjartani og kvað Guðrúnu Ósvífursdóttur helsti gott að vefja honum 

að höfði sér „og muntu henni gefa moturinn að bekkjargjöf. Vil eg að þær Íslendinga konur sjái það 

að sú kona er eigi þrælaættar er þú hefir tal átt við í Noregi.“73 
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 Þegar heim kemur koma vinir og vandamenn til að fagna heimkomu Kjartans og Kálfs, 

ferðafélaga hans. Kemur þar einnig Hrefna systir Kálfs. Hrefna mátar moturinn að áeggjan Þuríðar, 

systur Kjartans. Kjartan hefur þegar frétt af hjónabandi Guðrúnar og Bolla. Hann sér Hrefnu með 

moturinn og segir að „ætla eg og það sé best fallið að eg eigi allt saman, motur og mey.“74 Það er 

áhugavert hvernig heimkoma Kjartans og mögulegur hjúskapur er hér tvinnaður saman. Eins og áður 

hefur verið minnst á er orðræðan um þjóð nátengd hugtökum um fjölskyldu, samanber orð eins og 

móðurmál. Kjartan er að snúa heim og þarf nú að finna sér konu, skjóta rótum og fjölga þjóð sinni. Ef 

að karlmennsku skal sanna erlendis þá er kvenleikann að finna innanlands. Það er þroskamerki í 

manni að vilja snúa heim og leggja hönd á plóg, þá sérstaklega hafi maður þegar sannað karlmennsku 

sína með Noregsför líkt og Kjartan hefur gert. Hann er kjörinn til að feðra þessa merku þjóð, 

Íslendinga, og ætti helst að eiga sem flesta, sem verður þó ekki raunin. 

 Í þessari ritgerð er ætlunin ekki að rekja óréttlæti og kvenhatur í Íslendingasögum, en 

umfjöllun um konur í sögunum er gjarnan mætt með dæmum um fjölda kvenskörunga, líkt og 

Hallgerðar langbrók og Guðrúnar Ósvífursdóttur, sem tóku örlögin í sínar hendur. Hins vegar er vert 

að benda á að einu skiptin sem konur taka örlögin í sínar hendur er það vegna manns, og flest 

samskipti þeirra á milli eru vegna manna. Guðrún hvetur Þórð Ingunnarson til að skilja við konu sína 

vegna þess að hún gengur í buxum.75 Ingibjörg konungssystir talar ekki um óréttlætið sem Guðrún 

hefur mætt að bíða svo lengi ósótt í festum, heldur vill Ingibjörg að Gurún viti að hann hafi átt ríka 

vinkonu í Noregi. Þó er henni greinilega kunnugt um samband þeirra, og hefur að líkindum áttað sig á 

óréttlætinu. Hins vegar er hennar skoðun í raun þögguð niður, þar sem það hæfir ekki kvenfyrirmynd 

Íslendingasagnanna að hafa samúð með öðrum konum. Konur í Íslendingasögnum eru sýndar líkt og 

eylönd þar sem þær virðast standa einar og í litlum samskiptum við aðrar konur. Samskipti þeirra í 

bæði Laxdælu, Gunnlaugs sögu og Eglu eru mestmegnis við menn. Það er líkt og þær hafi varla þekkt 

aðrar konur, og hvað þó þótt vænt um þær. Nútímalesandinn á að vita betur og skilja að sundrung 

meðal kvenna var afleiðing kæfandi feðraveldis sem lét þeim einungis eftir völdin að eggja 

eiginmenn sína og snúast gegn öðrum konum í jafn valdalítilli stöðu og þær sjálfar.  Þetta er 

athyglisvert efni sem vert væri að skoða frekar en verður ekki gert í þessari ritgerð sökum skorts á 

rými, en ég bendi á til dæmis á ritstýrt verk Helgu Kress og Rannveigar Traustadóttur, Íslenskar 

kvennarannsóknir (1995), í þessum efnum. 
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     ............. 

 

 Til að taka saman innlenda meðvitund um þjóð hlýtur að vera eðlilegast að skoða sjálfsmynd 

Íslendinga erlendis. Samskipti Íslendinga við erlendar þjóðir, og skrif Íslendinga um eigin þjóð hljóta 

hér að gegna höfuðmáli í samantekningu á íslenskri þjóðernisvitund á þjóðveldisöld. Samtímis verður 

að huga að því að hugtakið þjóð þýðir ekki það sama í huga miðaldamanns og nútímamanns.  

 Nútímanotkun orðsins einskorðast af rómantískum hugmyndum um þjóðerni við upphaf 19. 

aldar. Snúið skyldi til náttúrunnar og upprunans, hins náttúrulega eðlis hlutanna. Hugmyndin um hið 

frumlæga eðli þjóðarinnar, að hver þjóð gæti best sér ráðið þar sem einungis hún var fær um að 

mæta sérþörfum hverrar þjóðar, sniðnar að skaplyndi og duttlungum hverrar fyrir sig, hefur vissulega 

misst fylgi sitt yfir aldirnar en er engu að síður mótunarþáttur í sjálfsmynd nútímasamfélaga.  

 Að tilheyra þjóð er dagleg atkvæðagreiðsla. Vilji einstaklingsins ræður meiru en tungumálið, 

trú og kynþáttur. Að ákvarða þjóð er fremur söguleg ákvörðun heldur en eðlislæg, en engu að síður 

má stundum sjá glitta í hugmyndir um eðli þjóðanna og hvernig samspil mannsins við umhverfið móti 

þjóðina. Steríótýpan af hinum veðurbarða Íslendingi og herðabreiðri hvunndagshetju er viðloðandi 

við íslenskt þjóðerni. Okkur langar að taka okkur saman undir einum hatti og varpa sem glæstastri 

mynd of okkur erlendis. 

 Ef sagan á að sameina þjóðina verða menn að gleyma þeim hlutum í fortíðinni sem leiða til 

sundrungar, eða mistúlka söguna þannig að hún styðji hugmyndina um sameinaða þjóð. Þess vegna 

er sagan vandlega snyrt í línulega frásögn svo auðveldara sé að sannfæra borgarana um að kjósa 

„rétt“ í hinni daglegu atkvæðagreiðslu – þ.e.a.s. að velja hvaða þjóðerni þeir velji að tilheyra.76 

Í bók sinni Nations and Nationalism fjallar Ernest Gellner um mikilvægi stjórnskipulags í þjóðmyndun. 

Samkvæmt Gellner eru minjar eldri menningar nýtt sem grundvöllur í uppbyggingu miðlægra 

stjórnvalda þar sem reynt er að byggja pólitískt „þak“ yfir menninguna og samræma þannig þjóðerni 

og ríki. Hugmyndin er sú að hver þjóð skyldi eiga ríki, og þá sérstaklega sitt eigið.77  

 Í raun er þjóðernisstefna afleiðing nýs forms félagslegs skipulags sem byggir á stofnunum til 

að standa vörð um skatta, ungviði og menningararf þjóðarinnar líkt og um hitakassa á vökudeild væri 

að ræða. Ríkiststjórnin stendur í beinu framhaldi af óskum þjóðarinnar, sem má til dæmis sjá í þeim 

konungsríkjum sem enn tóra í Vesturlöndum, þrátt fyrir miðlæga stjórnskipan og þjóðskipað þing er 

engu að síður blóðtengd konungsfjölskylda sem stendur vörð um þjóðernið. Einstaklingum af auknu 

mikilvægi er skipaður heiðurssess á peningaútgáfu þjóðarinnar og völdum einstaklingum er titluð 

nafnsbótin „landsföður“ líkt og um getnað þjóðernis væri að ræða.  
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Samfélög sem slík reiða sig á menntun samfélagsþegna. Leitast er við að samræma mörk ríkis og 

menningar og láta sem hin breytilegu landamæri hafi vissulega verið breytileg gengum tíðina en séu 

nú komin til að vera. Menningin reiðir sig á ummerki eldir menningar á staðnum til að virðast sem 

svo að núverandi menning sé ekki einungis rökrétt framhald sögunnar, heldur einnig að pólitísk völd 

standi vörð um menninguna og hafi til þess einkarétt. Þjóðerni er samtímis tæki samfélags til 

sjálfsdýrkunar sem og pólitískt valdatól. 

 Ernest Gellner kemur einnig með skilgreiningu á hvernig menn skilgreina hvorn annan sem 

samlanda. Tveir menn eru samlandar ef þeir deila menningu, þegar menning á við um sömu 

hugmyndafræði, táknun og tengingar og viðtekin hegðunarmynstur og boðskipaleiðir.  

Mikivægast er þó að tveir menn eru samlandar ef og bara ef þeir viðurkenna hvorn annan sem af 

sömu þjóð. Eftir þeirri skilgreiningu er sýnt að þjóðin skapar manninn, þjóðerni er afleiðing 

sannfæringar manna. Menn tilheyra einungis þjóð þegar meðlimir trúa á mikilvægi þess sem 

sameinar þá heldur en það sem kann að aðskilja þá.78  

 Heimildir bera þess vitni að Íslendingar hafi verið varir við ímynd sína erlendis.   

Sveitungum þykir mikið um þegar Þórður, bróðir Hreiðars heimska, flytur hann með sér til Noregs. 

„segir  Hreiðar hverjum er heyra vill að hann ætlar utan að fara með bróður sínum. Og firna allir Þórð 

um ef hann flytur utan afglapa.“79 Líkt og Íslendingar samtímans, sem ræða sín á milli um hvernig 

best skal afvegaleiða útlendinga til að horfa á hraunið í stað álversins í Straumsvík, leituðust 

samtímamenn Hreiðars við að sýna betri vangann erlendis. Þeir vildu varpa sem bestri ímynd Íslands 

í Noregi og töldu Hreiðar heimska heldur ómerkilegan útflutning.  

Eiríkur Rauði var maður sem var ekki ókunnugur landkynningu. Samkvæmt Eiríks sögu rauða var það 

hann sem nefndi landið svo „og hann kallaði Grænland því að hann kvað menn það mjög mundu fýsa 

þangað ef landið héti vel.”80 Landkynning er mikilvægur hluti til að lokka að landnámsmenn og þó 

ekki séu skráðar heimildir fyrir því að lokka hafi þurft menn til Íslands gæti sterk þjóðvitund verið 

hluti ástæðunnar fyrir á því af hverju þjóðin hélst sem raun ber vitni. 

 En að sjálfsögðu má ekki taka öllum frásögnum Íslendingaþátta og sagna sem heilögum 

sannleik. Við tilkomu bókfestukenningarinnar, eða Íslenska skólans svokallaða, leituðust 

sagnfræðingar, fornaldafræðingar og miðaldafræðingar við að finna sannleikann á bak við 

frásagnirnar í stað þess að leggja fullan trúnað á allt sem í þeim stóð. Það sem hins vegar er satt að 

höfundum handritanna þótti mikilvægt að sýna fram á samtekin ráð Íslendinga um ímynd sína 

erlendis og jafnvel bakfæra þann vilja á fólk sem var uppi öldum áður.  

 Ísland er merkilegt í samhengi þjóðmyndunar vegna þess margir þættir þjóðmyndunar koma 
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hér skýrt fram vegna einangrunar landsins, bæði í landfræðilegum sem og stjórnmálafræðilegum 

skilningi. Einangrunin getur sagt mönnum margt um hvað talið var mikilvægt í myndunar 

þjóðerniskenndar meðal miðaldamanna. Þjóðmyndun Íslendinga byggist nær alfarið á germönskum 

sagnahefðum miðalda og án þess að geta sagt að eitt sinn hafi Íslendingar verið undir íslenskum 

konung, hvort sem á miðöldum sem síðar meir.81 Bókmenntahefðin dugði til að halda þjóðinni saman 

og dugði sem tæki í sjálfsstæðisbaráttu þar sem þjóðin átti ákaflega lítið til sín máls annars. Ísland var 

nánast ósnert af iðnvæðingunni, endurreisninni og náði að vinna sig upp úr fátækt á litlum fimmtíu 

árum. Það sem gleymist gjarnan í þjóðernisumræðu er við hvern er átt með þjóðerni. Í þessari ríku 

bókmenntahefð er gjarnan átt við efri stéttina, sem hafði fjárráð og getu til að gera slík handrit og 

varðveita þau. Húslestur var að vísu stundaður en það breytti því ekki að það var að líkindum ekki í 

höndum kotbóndans að velja hvað færi í slíkar bækur. Frá landnámsöld til 14. aldar, eru merki um að 

talsverð fjárráð hafi komist í hendur leikmanna. Samkvæmt hugmyndafræði Marx er stétt manna 

helsti drifkraftur sögunnar og í raun sú eina eining manna sem skiptir máli.82 Völdin eru í höndum 

elítunnar sökum þess að hún er sú sem fer með fjárráðin. Þeir sem fara með fjárráðin eru þeir sem 

geta tekið sér völd til að leggja línurnar í þjóðfélaginu.      Svo virðist sem ákveðna tilhneigingu sé að 

finna hjá efri stéttum til að taka sér menningarleg einkenni lægri stéttanna, svo sem klæðaburð, 

mállýsku eða kveðskap, heimfæra það yfir á sig og leyfa síðan þessum heimfærðu einkennum að 

seitla niður til lægri stéttanna, sem verður í kjólfarið þjóð eins og efri stéttina hefur mótað, hvort 

sem ferlið var viljandi eða óviljandi.83 Samkvæmt Anthony D. Smith er samkennd meðal efri 

stéttanna eitt af einkennum þjóðar84 og í því tilfelli er íslenskt þjóðerni engin undantekning. Það er 

sem þjóðerni sé munaður ríkra manna. Í kjölfar hamfara og erfiðleika á 15.öld tekur þjóðin að verða 

mun fátækari og peningar tóku að safnast til kirkjunnar og í hendur færri leikmanna. Þjóðerni 

gleymist lengi vel sökum þess að menn eru einungis að reyna að lifa af. Þegar kemur að 

þjóðernisvakningu 19.aldar er enginn að leita til fátæka kotbóndans sem fyrirmynd, hvað þá að 

byggja honum glæstar styttur. Það er leitað til þjóðveldisaldar, þar sem herðar eru breiðari og verkin 

stærri.  Það kærir sig enginn um að líkjast föður Þjóðólfs. Jafnvel í sama mund og haldnar eru ræður 

um þjóðerni Íslendinga er verið að flytja fátæka Íslendinga í stórum stíl til Norður-Ameríku þar sem 

þeir geta verið öðrum byrði. Alveg eins og þegar Haraldur Sigurðarson Noregskonungur flutti fátækt 

fólk af eyjunni til að Íslendingar ættu auðveldar fyrir er þjóðerni munaður þeirra ríku. Enginn grætur 

Íslending, hvað þá einn fátækan. Marxistar eiga sér kenningu um þetta mál sem kalla má „ranga 

heimilsfangið“ (e. wrong address theory). Shi‘ite múslimar trúa því að Gabríel Erkiengill hafi farið 
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húsavillt og birst Múhameð þegar hann átti að birtast Ali nokkrum. Á sama hátt átti 

einingarvakningin að birtast stétt en fór húsavillt og birtist þess í stað þjóð.85 Þjóð er ríkra manna 

munaður en sökum fólksfægðar á Íslandi gerði það lítið til. Þjóð er dagleg atkvæðagreiðsla og að 

tilheyra er einnig er val einstaklings sem og val einstaklinganna kringum hann. Heimfærð einkenni 

verða hans eigin, en það er hans að viðhalda þeim. Það er þjóð. 
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