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Útdráttur 

Ensk knattspyrnufélög eiga sér fjölmarga stuðningsmenn hér á landi. Margir þeirra bera 

sterkar tilfinningar til þeirra og getur líf þeirra jafnvel stjórnast að einhverju leyti af gengi 

félagsins.  Reynt er að komast að því hvað það væri sem fengi fólk sem væri í svo mikilli 

landfræðilegri fjarlægð og ætti í raun engin önnur tengsl við félögin en stuðninginn, til þess að 

verða svona ástríðufullt í stuðningi sínum. Svo virðist sem sjálfsvitund stuðningsmanna mótist 

að miklu leyti við stuðning við enskt knattspyrnufélag og má jafnvel líkja stuðningsmönnum 

einstakra félaga við þjóðflokka. Stuðningurinn einkennist af „við“ gegn „hinir“ auðkennum 

þar sem áhersla er lögð á sögu, hefðir og gildi félaganna til þess að aðgreina hvert frá öðru. 

Athugað er hvort hægt sé að líta á íslenska stuðningsmenn enska knattspyrnufélagsins 

Liverpool sem þjóðflokk eða hvort aðeins er um áhugamál að ræða.  
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1 Inngangur 

Hvað er það sem fær fjöldann allan af Íslendingum til þess að setjast fyrir framan sjónvarpið, 

hvort sem það er heima hjá sér, heima hjá vinum eða inni á bar, og horfa á knattspyrnuleiki í 

hverri viku með félögum sem staðsett eru í einhverra þúsunda kílómetra fjarlægð frá landinu? 

Þetta er spurning sem margoft hefur verið spurð og þá sérstaklega hvers vegna í ósköpunum 

frammistaða þessara félaga getur haft svo mikil áhrif á daglegt líf fjölmargra einstaklinga hér 

á landi. Enska knattspyrnan virðist vera eitt vinsælasta afþreyingarefni landsins. Í það minnsta 

er hún nógu vinsæl til þess að hafa sína eigin sjónvarpsrás á landinu (auk fjögurra hliðarrása 

til þess að geta sýnt sem flesta leiki í einu), rás sem var búin til sem viðbót við aðra íþróttarás 

því efni hennar tók einfaldlega of mikinn tíma til þess að geta átt samleið með henni. Eflaust 

velta margir því fyrir sér hvort, og hver þá, tilgangurinn sé með þessu en ríflega helmingur 

landsmanna virðist eiga sér sitt eftirlætis félag á Englandi. 

Langt aftur í aldir hefur mannkynið stundað ýmis konar íþróttir sér til skemmtunar. Ein 

þessara íþrótta og sú sem nýtur hvað mestra vinsælda um allan heim er knattspyrna. Hægt er 

að rekja greinina allt aftur á aðra til þriðju öld fyrir Krist en árið 1863 voru fyrstu eiginlegu 

knattspyrnulögin skráð í Englandi þar sem íþróttin var aðskilin frá ruðningi og um leið var 

enska knattspyrnusambandið stofnað (FA) (The Football Association). Til að byrja með var 

íþróttin að mestu stunduð á Bretlandseyjum en í framhaldi náði hún talsverði útbreiðslu um 

heiminn og alþjóðaknattspyrnusamband (FIFA) var stofnað árið 1904. Nú eru rúmlega 200 

þjóðir innan þeirrar stofnunar (FIFA). Íslendingar eru á meðal þeirra þjóða sem eiga aðild að 

FIFA en knattspyrnuáhugi hér á landi er talsverður. Á Íslandi er knattspyrna þó aðallega 

stunduð á sumrin. Íslandsmótið er spilað frá maí til september og gefst því kannski ekki 

langur tími til þess að sökkva sér ofan í íslenska knattspyrnu.  
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2 Enski boltinn á Íslandi 

Áhugi Íslendinga á knattspyrnu er talsverður og er áhuginn á ensku knattspyrnunni 

sérstaklega mikill. Samkvæmt könnun Capacent Gallup sem framkvæmd var í mars 2013 átti 

rúmlega helmingur svarenda sitt uppáhalds félag á Englandi (Capacent, 2013a). Þessi knappi 

tími sem Íslandsmótið tekur er mögulega einhver ástæða fyrir því að Íslendingar fylgjast svo 

vel með ensku knattspyrnunni. Þar geta menn svalað knattspyrnuþorstanum frá ágúst til maí 

árið eftir og fylgst með fjölda leikja. Á áttunda áratugnum hófust sjónvarpsútsendingar á 

laugardögum frá vikugömlum leikjum úr ensku knattspyrnunni í sjónvarpi landsmanna en 

fyrsta beina útsendingin frá ensku knattspyrnunni var í mars árið 1982 þar sem leikur 

Liverpool og Tottenham í úrslitum deildarbikarsins var sýndur. Nokkrum árum síðar hófust 

reglulegar beinar útsendingar á laugardögum frá ensku knattspyrnunni og á þessum 

sokkabandsárum hennar í Ríkissjónvarpinu var Liverpool á meðal sigursælustu liðanna, bæði 

á áttunda og níunda áratugnum. Sjálfur man höfundur eftir sér ungum í stofunni heima að 

horfa að fótboltann með afa sínum og frænda og svo nokkrum árum síðar heima hjá vinum og 

enn síðar með stærri hópi á Hótel Framtíð þar sem hægt var að nálgast beinar útsendingar á 

sunnudögum og aðra daga í gegnum gervihnattasjónvarp. Árið 1992 varð breyting á 

deildarfyrirkomulaginu á Englandi þar sem efsta deildin breyttist úr fyrstu deild í Ensku 

Úrvalsdeildina (Premiership) og hafði það í för með sér fjölgun á beinum útsendingum. 

Áhuginn á ensku knattspyrnunni virðist nokkuð dreifður og virðist vera til staðar í öllum 

stéttum samfélagsins ef hægt er að miða við könnunina sem minnst var á hér að ofan. Þau 

félög sem flesta stuðningsmenn eiga hér á landi hafa stofnað félagasamtök í kringum það 

félag sem þeir styðja. Stuðningsmenn Arsenal riðu á vaðið en þeir stofnuðu sinn klúbb árið 

1982 en á tíunda áratugnum, eftir stofnun Úrvalsdeildarinnar, voru fleiri klúbbar stofnaðir og 

eiga nú Tottenham, Manchester United, Manchester City, Everton, Chelsea, Leeds og 

Liverpool einnig sína stuðningsmannaklúbba.  

3 Klúbburinn stofnaður 

Þann 26. mars árið 1994 sátu nokkrir stuðningsmenn saman á íþróttabarnum Ölveri og horfðu 

á leik Liverpool og Arsenal. Eftir leikinn tóku þeir spjall saman og úr varð stofnun 

Liverpoolklúbbsins á Íslandi. Þegar þessi ákvörðun er rifjuð upp segir einn stofnmeðlima svo 

frá: „Menn voru farnir að gera sér grein fyrir því að ef aðstaða og samskipti stuðningsmanna 

Liverpool á Íslandi ætti að taka einhverjum framförum og komast á það stig að geta boðið 

mönnum einhverja þjónustu yrði að samræma starfsemina um landið allt.“ Sex manns 
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mynduðu fyrstu stjórnina á sama fundi og var Ölver gerður að „opinberum heimavelli 

klúbbsins" (Ari Harðarson, 2004). Til að byrja með taldi klúbburinn þrjátíu meðlimi en á 

heimasíðu hans segir að þeir séu í dag rúmlega tvö þúsund (Liverpoolklúbburinn á Íslandi, 

2013a). Hlutverk hans er að: „stuðla að auknum stuðningi við Liverpool FC, miðla 

upplýsingum um félagið og vera í forsvari fyrir stuðningsmenn klúbbsins hér á landi“ 

(Liverpoolklúbburinn á Íslandi, 2013b). Klúbburinn stendur fyrir útgáfu tímarits um félagið 

sem kemur út fjórum sinnum yfir tímabilið og farnar eru fjórar til átta skipulagðar ferðir til 

Liverpool á hverju tímabili á vegum klúbbsins (Liverpoolklúbburinn á Íslandi, 2013a). 

Klúbburinn hefur skipt um „heimavöll“ í gegnum tíðina, fór frá Ölveri á Players og er hann 

nú á Úrillu górillunni við Gullinbrú. Á heimasíðu klúbbsins er þess svo getið hvar 

stuðningsmenn geta horft á leiki síns liðs í öðrum bæjarfélögum landsins 

(Liverpoolklúbburinn á Íslandi, 2013c). Meðlimir í klúbbnum fá svo forgang í þær ferðir sem 

farnar eru á vegum félagsins til Liverpool auk afsláttar á heimavelli klúbbsins hér á landi sem 

og ýmis önnur fríðindi sem tengjast starfinu og félaginu (Liverpoolklúbburinn á Íslandi, 

2013d). En hvað er það sem dregur menn að félagsskap sem þessum, er það bara 

sameiginlegur áhugi á knattspyrnu, knattspyrnuliðinu eða ristir það eitthvað dýpra en það? 

 

4 Rannsóknir á stuðningsmönnum 

Mannfræðingar hafa í gegnum tíðina að mestu leyti einbeitt sér að stærri þjóðfélagshópum og 

menningum þar sem íþróttir eru mögulega einhver hluti af daglegu lífi þeirra, ekki endilega 

mikilvægur partur. Í fyrstu einbeittu rannsakendur sér að svokölluðum knattspyrnubullum (e. 

hooligans) en hafa á síðari árum skoðað betur hverju stuðningurinn skiptir fyrir sjálfsmynd (e. 

identity) og auðkenni (e. authenticity) einstaklinga. Síðar skoðuðu menn stuðningsmenn 

félaga í Skotlandi og neðri deildum Englands ásamt því að rannsóknir hafa verið gerðar víðar 

í Evrópu, S-Ameríku og annars staðar í heiminum á hegðun stuðningsmanna í kringum félög 

sín. Þeir félags- og mannfræðingar sem hafa verið hvað duglegastir að skoða hegðun 

stuðningsmanna eru þeir Richard Giulianotti, Gary Armstrong, Hans Hognestad og Eduardo 

Archetti. Hognestad hefur talsvert rannsakað hegðun norskra stuðningsmanna enskra 

knattspyrnuliða ásamt fleirum en þeir eru nokkuð þekktir fyrir áhuga sinn á deildinni þar í 

landi. Það sem þessar rannsóknir eiga flestar sameiginlegt er að þær komast að því að 

knattspyrna er ekki aðeins hluti af hversdagsleika stuðningsmannanna heldur er knattspyrnan í 

raun það sem hver dagur snýst um hjá þeim, hvort sem er á meðal félaganna, heima við eða í 

vinnunni. Líkt og í Noregi er áhuginn mikill hér á landi einnig en enn hefur hegðun eða 
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ástæða stuðningsmanna fyrir þessum áhuga ekki verið rannsökuð, eða í það minnsta hefur sú 

rannsókn ekki verið gefin út. Hér verður stuðningur Íslendinga við enska knattspyrnuliðið 

Liverpool skoðaður í sambandi við sjálfsmynd einstaklinganna og hvort stuðningurinn hafi 

áhrif á verund (e. habitus) þeirra. Stuðst verður að verulegu leyti við norskar rannsóknir á 

þarlendum stuðningsmönnum enskra knattspyrnuliða, einkum Liverpool, en einnig eldri 

rannsóknir á stuðningsmönnum í heimabæjum knattspyrnuliða og annarra íþrótta auk þess 

sem ég ræddi við einn dyggan stuðningsmann félagsins hér á landi. Markmiðið er að komast 

að því hvort Liverpool, og þá sérstaklega knattspyrnuliðið samnefnt borginni, sé hálfgert 

heimili að heiman, en rannsóknir frá þremur löndum sýna það að stuðningsmenn enskra 

knattspyrnuliða finna til sterkari tengsla til þeirra heldur en liða í næsta nágrenni við sig. 

Stuðningur við knattspyrnufélag getur orðið hluti af sjálfsvitund einstaklinga og verða færð 

frekari rök fyrir því hér að íslenskir stuðningsmenn Liverpool leiti eftir samvitund (e. 

Collective identity) og líti á félagið og jafnvel borgina sjálfa sem ákveðna heimagrund. 

Fyrrum formaður Liverpoolklúbbsins á Íslandi gengur svo langt að segja að enska 

knattspyrnan hafi „verið okkur Íslendingum í blóð borin í afar langan tíma.“ (Ari Harðarson, 

2004). 

 

5 Stuðningsmaðurinn 

„Knattspyrna er ekki spurning um líf eða dauða. Hún snýst um svo miklu meira en það.“ Þessi 

setning er höfð eftir einum dáðasta knattspyrnustjóra í sögu Liverpool, Bill Shankly (Bill 

Shankly, 2013). Hún er mögulega ekki jafn ýkt og hún kann að hljóma því knattspyrna getur 

haft veruleg áhrif á líf einstaklinga, jafnt þeirra sem taka þátt inni á vellinum sem og utan 

vallar. Eðlilega tekur leikurinn mikinn tíma frá leikmönnum sem verða að helga sig æfingum, 

fundum og leikjum nánast allan ársins hring en líf stuðningsmannanna er talsvert öðruvísi. 

Ekki er krafist af þeim að vera í góðu líkamlegu formi eða þeir skyldugir til þess að nota tíma 

sinn í þetta áhugamál sitt heldur er það þeirra eigin ákvörðun. Stuðningsmaðurinn er kannski 

ósýnilegur inni á vellinum á meðan knattspyrnustjórarnir, leikmennirnir og stjórnarmennirnir 

eru raunverulegir stjórnendur leiksins. Það stöðvar þó ekki þúsundir frá því að finnast þeir 

vera mikilvægir og tilheyra félaginu (Armstrong & Giulianotti, 1997). 

Hluti af ferlinu að því að verða stuðningsmaður er að læra „tungumál knattspyrnunnar“. 

Leikurinn inniheldur talsvert af karllægum samlíkingum og ýmsum vísunum sem tengjast 

kynjum og líkamleika. Ekki nota þó allir þessa frasa en það að þeir séu til þýðir að margir 
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kjósa orðaforða sem er innblásinn af knattspyrnu og þarfnast ekki útskýringa í nálægri 

menningu (Armstrong & Giulianotti, 1997). 

Staðbundinn áhugi, það er stuðningur við það lið sem er landfræðilega næst 

stuðningsmanninum hlýst yfirleitt af því að einhver ættingja hans fer með hann á völlinn og 

þá virðist ekki vera aftur snúið fyrir stuðningsmanninn. Þannig var það til dæmis með 

stuðningsmenn Hearts sem Hognestad rannsakaði. Þeir fóru fyrst á völlinn með pabba sínum, 

bróður eða frænda og höfðu því aldrei val um að styðja annað félag (Hognestad, 1997). Á 

Bretlandseyjum virðast stuðningsmenn að mestu leyti styðja við sitt „heimafélag“, það er það 

félag sem er næst þeirra heimili eða það félag sem fjölskyldumeðlimur leiðir viðkomandi 

stuðningsmann til til að byrja með. Hvað er það þá sem veldur því að einstaklingar geta orðið 

stuðningsmenn félaga sem eru ekki einu sinni í sama landi heldur mörg þúsund kílómetra í 

burtu frá heimili þeirra? Hvað er það sem gerir þessi félög svona sérstök í augum 

stuðningsmannanna og veldur því að þeir nota stóran hluta dagsins í að hugsa um. Þá er 

aldeilis ekki um að ræða að fjölskyldumeðlimir mæti með þá á völlinn heldur hefur áhuginn 

sprottið frá sjónvarpsáhorfi eða vegna áhrifa vina eða ættingja sem fylgjast þegar með. 

Höfundur ræddi við einn ötulan stuðningsmann Liverpool hér á landi og innti hann eftir því 

hvernig áhuginn á félaginu hafði byrjað:  

„Mér skilst á mömmu minni að það hafi verið bara við fjögurra ára aldur þegar ég 

fór að horfa á held ég vikugamla leiki alltaf á laugardögum. Það var enginn áhugi 

á fótbolta á mínu heimili. En ég límdist bara fyrir framan tækið alltaf á 

laugardögum, fylgdist með þessu mjög spenntur einhverra hluta vegna.“ 

 

Þessi skýring er mjög áhugaverð en mögulega á hún við um fleiri einstaklinga sem styðja 

við ensk knattspyrnufélög hér á landi. Eins og hann minnist á var verið að sýna vikugamla 

leiki á laugardögum og þannig hafa eflaust margir kynnst félögunum og fengið áhuga á þeim 

út frá einhverjum þáttum. Ástæðan fyrir því að Liverpool hefur orðið fyrir valinu hjá svo 

ungum dreng á þessum tíma gæti hafa verið sú að þeir voru afar sigursælir á áttunda og 

níunda áratug síðustu aldar. Þá bættist það ef til vill við að Liverpoolborg var nokkuð þekkt 

eftir frægðarsól drengjanna í hljómsveitinni Bítlarnir sem komu frá henni og hófu sína 

spilamennsku á litlum bar sem nú er orðinn einn helsti ferðamannastaður borgarinnar. 

Hvað knattspyrnu varðar eru tengsl knattspyrnufélagsins Liverpool nokkuð sterk við Ísland 

en fyrsti Evrópuleikur félagsins var gegn KR árið 1964 en þetta var jafnframt fyrsti leikur 

Reykjavíkurliðsins í Evrópukeppni. Liðin mættust tvisvar og var fyrri leikurinn háður á 

Laugardalsvellinum þar sem tíu þúsund mættu til þess að berja leikinn augum. Þá þegar var 
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enska knattspyrnan orðin nokkuð þekkt á Íslandi og lið Liverpool með þeim sigursælli og 

þekktari. (Ari Harðarson, 2004). 

 

6 Sjálfsvitund stuðningsmannsins 

„Konan vissi alveg að það þýddi lítið að tala við mig eftir tapleiki,“ sagði viðmælandi 

höfundar þegar þeir ræddu áhrif knattspyrnuáhugans á daglegt líf. Hann segist þó ekki vera 

eins og hver annar stuðningsmaður þar sem hann hafi þurft að eyða miklum tíma í áhugamálið 

út frá störfum sínum fyrir íslenska aðdáendaklúbbinn. En Liverpool er þó líka tengt daglegum 

venjum hans þar sem hann sagðist oft þurfa að ferðast til borgarinnar vegna vinnunnar og gæti 

því sameinað áhugamálið við vinnuna. 

Á Vesturlöndum, og þar á meðal á Íslandi, er hversdagsleikinn mjög svipaður. Fólk sækir 

sína vinnu, á sína fjölskyldu og félaga og heldur sitt heimili. Inn í þessa daglegu rútínu setja 

svo sumir áhugamál sín, hver sem þau kunna að vera. Áhugamálin geta verið mis 

umfangsmikil og er knattspyrnan því ekki undanskilin. Knattspyrnan sker sig þó úr að því 

leyti að flestir áhugamenn um hana byrjuðu snemma að fylgjast með henni eða stunda hana 

sjálfir og hafa aldrei hætt áhuganum. Samkvæmt viðmælanda mínum jókst áhuginn jafnt og 

þétt með árunum meðfram aukinni umfjöllun um áhugamálið. Hans áhugi hófst á áttunda 

áratug síðustu aldar þegar vikugamlir leikir voru sýndir í sjónvarpi en síðan þá hefur 

umfjöllun aukist mikið, fyrst með beinum útsendingum frá leik á laugardögum, svo 

gervihnattaútsendingum, fleiri leikdögum, umfjöllun á internetinu og svo samfélagsmiðlum. 

Hvað varðar áhrif knattspyrnu á hans daglega líf þá segir hann kaffistofuspjallið í vinnunni 

eiga það til að snúast talsvert um knattspyrnu auk þess sem hann hefur kynnst mikið af 

félögum í gegnum áhugann. Viðmælandi minn hefur þó sökkt sér talsvert dýpra í áhugann en 

margir en hann hefur lengi setið í stjórn íslenska Liverpoolklúbbsins og þannig sinnt 

meðlimum hans. Því hefur stuðningur hans við félagið ef til vill haft talsvert meiri áhrif á hans 

daglega líf en annarra stuðningsmanna. Með því að styðja við félagið verða einstaklingar þó 

ákveðinn hluti af hópnum sem styður við það tiltekna félag. Þannig finna þeir ákveðið öryggi 

sem fylgir því að tilheyra hópi, öryggi sem ekki er að finna í öðrum þáttum hins daglega lífs 

(Stone, 2007). Það sem einkennir þó stuðningsmennina er að þegar þeir hefja stuðning við eitt 

ákveðið lið munu þeir styðja það allt til enda. Þannig er knattspyrnufélagið ekki eins og 

hjákona heldur maki fyrir lífstíð og hjónabandseiðurinn „þar til dauðinn oss aðskilur“ tekinn 

bókstaflega (Ben-Porat, 2000). Viðmælandi höfundar tekur í svipaðan streng þegar spurt er 

hvers vegna svo erfitt sé að skipta um félag til að styðja:  
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„Ég meina, þú getur skipt um konu, fjandakornið, af hverju ættirðu ekki að geta 

skipt um fótboltalið? En það er bara ekki hægt! Það er bara ósköp einfalt mál. Þú 

getur verið mikill golfari og átt þinn golfara og síðan hættir hann og þú tekur 

næsta. Eins með fótboltalið, það koma nýir leikmenn en alltaf er liðið þarna.“  

 

Eins segir hann það ómögulegt að hætta að fylgjast með ensku knattspyrnunni: „Nei, ég 

gæti það ekki. Þetta er bara alveg eins og að segja bara gætirðu hætt að umgangast 

fjölskylduna þína? Það er bara ekki hægt. Þú ert bara stuck with it,“ sagði hann og hló. 

Knattspyrnan er því ákveðinn fasti í lífi sem er annars mjög breytilegt og  á 

knattspyrnumenningin sér aðallega stað í hinu hversdagslega lífi. (Hognestad, 2009).  Það má 

þó ekki gera lítið úr mikilvægi leikdaga og því hvernig frammistaða og úrslit hafa áhrif á 

marga stuðningsmenn en það er þó ekki það sem hefur mest áhrif á sjálfsvitund, því að 

tilheyra og eiga samskipti við aðra stuðningsmenn félagsins sem allt á sér stað innan um 

hversdagsleikann. Til þess að skýra betur hvað sjálfsvitund er þá eru skilgreiningar þeirra 

Goffman (1959) og Butler (1990) ágætar. Fyrir Goffman er sjálfsvitund það að sýna meðvitað 

á sér ákveðna hlið við ákveðnar kringumstæður sem gefur það til kynna að hið rétta sjálf sé á 

bakvið þær hliðar. Sjálfsvitund stuðningsmanna knattspyrnuliða snýst því að miklu leyti um 

að kunna að sýna rétta hegðun á barnum eftir leik, hvernig hann hagar sér svo þegar hann 

kemur heim til fjölskyldunnar og breytist svo þegar hann kemur til vinnu daginn eftir. Butler 

hins vegar talar um sjálfið og segir það vera búið til í gegnum endurtekningar, sjálfsvitund er 

ekki eitthvað sem við erum heldur eitthvað sem við gerum. Hún er því alltaf í vinnslu, ekkert 

upphaf og enginn endir heldur í raun endalausar samningaviðræður (Stone, 2007).  

Einstaklingar hafa ekki úr endalausum möguleikum að velja varðandi sjálfsvitund sína heldur 

verða þeir að velja sjálfsvitund nútíðar og framtíðar út frá gefnum forsendum. Þannig er 

sjálfsvitund oftast þegar hugmyndafræðilega mótuð og þannig þrýst að einstaklingnum. Hægt 

er að færa rök fyrir því að einstaklingur geti valið um sjálfsvitund sína en þeir gera það út frá 

sagnfræðilegum forsendum samfélagsins í kringum sig (Ben-Porat, 2010). 

Menningaráhrif knattspyrnunnar eiga sér aðallega stað í gegnum samtöl, fjölmiðla, 

klæðnað, líkamlegt atgervi, hvort sem það er heima, í vinnunni, á barnum eða í strætó. Með 

þessum daglegu afskiptum af knattspyrnunni verður hún til þess að viðhalda hugmyndum 

einstaklingsins um auðkenni, karlmennsku og samfélagslega vitund sína (Stone, 2007). 

Þannig er knattspyrnan í sumum tilfellum leið til þess að flýja einhæfni hversdagsins, það er 

að geta hugsað um eitthvað annað en heimilið, vinnuna og fjölskylduna, á meðan aðrir raða 

öllum hlutum hversdagsins í kringum knattspyrnuáhugann (Stone, 2007) og geta jafnvel látið 
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hollustu sína við það félag sem hann styður stjórna lífi sínu nánast alfarið (Ben-Porat, 2010). 

Eiginlegt rými knattspyrnunnar færir sig þá inn á heimili stuðningsmannsins, vinnustaðinn 

hans sem og önnur rými og sameinar þannig stuðningsmenn innan þessara rýma og á milli 

þeirra og verða þannig að ímyndum og þáttum knattspyrnumenningar sem verða svo að 

sameiginlegum minningum upplifaðra atburða (Stone, 2007). Upplifun er lykilatriði varðandi 

sjálfsvitund einstaklingsins og sjálfsvitund félagsmenningarinnar. Upplifunin bindur þetta 

tvennt saman. Upplifun vísar til þess hvernig einstaklingurinn vinnur úr henni, hvaða 

minningar hann geymir af henni og hvernig hann nýtir hana í félagslega heiminum sínum. 

(Ben-Porat, 2010) 

 

7 Hvað er heima? 

„Þetta er svo mikill hluti af lífi manns. Þetta er fjölskylda eða eins og 

trúarsöfnuður. Þú ert í honum af lífi og sál – þetta er svoleiðis. Þú ættir að vera 

hérna þegar Liverpool er að spila og við erum allir komnir saman til að horfa og 

það er skorað mark – öskrin heyrast um allt hverfið, menn hlaupa út á svalir til að 

fagna. Það fær enginn að koma hérna inn, ættingjar eða gestir, þegar Liverpool er 

að spila nema til að horfa á leikinn.“ (Ari Harðarson, 2004) 

 

Þannig lýsir einn af heiðursmeðlimum íslenska Liverpoolklúbbsins tilfinningum sínum 

gagnvart félaginu. Þar sem íslenskir stuðningsmenn búa fæstir svo vel að geta stokkið á 

völlinn á hvern einasta leik hjá enska liðinu sem þeir styðja verða þeir að notast við aðrar 

staðsetningar til þess að upplifa atburði félags síns, það er knattspyrnuleikina sjálfa. Til þess 

sækja þeir fyrirfram ákveðna sportbari sem eru þá kallaðir „heimavellir“ félagsins. 

Viðmælandi höfundar orðar það þannig: „Ég hef nú yfirleitt sótt í það að vera í kringum 

félagana. Mér finnst miklu skemmtilegra að horfa á leiki í hóp heldur en bara einhvers staðar 

einn. Það er bara ... skemmtilegur félagsskapur og miklu meiri stemning í kringum það að 

vera margir, eða mörg að horfa saman.“ Barir eru þannig orðnir að stað sem stuðningsmenn 

íþróttaliða mæta á og gerir félagslega rýmið hans að íþróttasvæði, þá er fólk mun tilbúnara til 

þess að deila rými sínu á barnum með öðrum. Sumir staðir, eins og Úrilla górillan sem er 

„heimavöllur“ Liverpoolklúbbsins á Íslandi, ganga svo langt að verða að íþróttasvæði 

stuðningsmanna félagsins. Stuðningsmenn enska landsliðsins nota bari í heimalandinu talsvert 

á meðan landsliðið þeirra tekur þátt í stórmótum en upplifunin inni á þeim verður þó aldrei 

alveg nákvæmlega eins og sú að vera á vellinum, í það minnsta minnkar vægi þess að geta 

endursagt atburðinn til annarra (Weed, 2007). Þá þótti þeim áhorfendapallar dagsins í dag, þar 
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sem einungis eru sæti en ekki stæði eins og áður fyrr, vera frekar andlausir og líkaði vel við 

að barirnir væru orðnir að nýjum samkomustöðum þar sem þeir gætu flaggað sjálfsvitund 

sinni (Weed, 2007). 

7.1 Að vera á leiknum 

Knattspyrna er orðin það stór hluti tíðarandans hjá stuðningsmönnum að hún ríkir yfir 

stofnunum, menningarlegum aðgerðum og einstaklingsbundnum samskiptum yfir mörg 

mismunandi svið og hefur orðið hluti að baráttunni um sjálfsvitundina (Stone, 2007). Þannig 

má segja að hegðun stuðningsmanna sé framlenging á hversdagsleika þeirra frekar en að að 

stuðningurinn sé stakur menningarfélagslegur viðburður. Knattspyrnuleikurinn sjálfur er svo 

áþreifanlegur, eða líkamlegur, atburður þess sem er hversdagslegur hlutur fyrir sjálfsvitund 

einstaklingsins (Stone, 2007). Sjálfsvitund stuðningsmanna er þó ekki óbrigðul eða ónæm 

fyrir utanaðkomandi áhrifum. Stuðningsmennirnir ferðast og aðlagast nýjum áhrifum í 

gegnum fjölmiðla eða í gegnum leiðangra inn í nýja knattspyrnuheima. Gerðir sjálfsvitunda í 

knattspyrnu eru hreyfanlegar og breytilegar, en það að vera stuðningsmaður snýst enn um 

viðhorf og tilfinningar sem tengjast dyggðum þess að vera trúr og staðfastur meðal annarra 

hluta í sjálfsvitund leiksins (Hognestad, 2009). 

7.2 Stuðningsmaðurinn og habitus 

Verund er íslenskun á hugtakinu habitus sem segja má að félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu 

hafi lagt hvað mesta vinnu í að útskýra (Bourdieu, 1977). Samkvæmt honum er habitus 

afsprengi reynslu og hefur áhrif á viðhorf, hugsanir og gjörðir fólks og mótar þannig 

félagslegan veruleika þess. Habitus er ekki meðfæddur heldur áunninn, þannig er líklegt að 

barn þrói með sér þá siði og þær venjur sem því er tamið af fjölskyldu sinni og nánasta 

umhverfi (Crossley, 2001). Habitus myndast í gegnum reynslu okkar, þekkingu og færni og 

við notum hann svo í félagslegum aðstæðum. Við getum hegðað okkur á þann hátt sem við 

viljum í þeim kringumstæðum sem við þekkjum án þess að aðrir sjái nokkuð að því. En ef við 

komum inn í habitus sem við þekkjum ekki getum við orðið utanreka, allir hafa eflaust lent í 

því að skilja ekki einkahúmor annarra til dæmis (Bounds, Hiller, & Rooksby, 2002). 

Stuðningsmaðurinn er meðvitaður um áhrifaþættina innan verundar 

stuðningsmannahópsins og hina mörgu þætti stuðningsins. Hann er einnig meðvitaður um 

togstreituna sem getur orðið innan verundar stuðningsmannsins, það eru möguleg átök á milli 

hollustu hans til knattspyrnufélagsins og hollustu hans til sinna nánustu, til að mynda 

fjölskyldu sinnar. Hann er meðvitaður um að þessi verund mótar persónulega og sameiginlega 



14 

 

þætti, „við,“ sem hann hefur að sjálfsdáðum gert að ráðandi hlut sjálfsvitundar sinnar. Þannig 

hefur verund viðmælanda höfundar haft veruleg áhrif á hans nánasta umhverfi. Hann á konu 

og þrjú börn og þegar ég spurði hann hvort honum þætti mikilvægt að þau styddu sama félag 

svaraði hann: „Nei, ég hef aldrei verið að þrýsta því neitt að þeim,“ en bætti svo við: „Elsta 

dóttir mín er nú orðin nítján ára gömul og hún náttúrulega er púllari en hún er ekkert að 

fylgjast með leikjum og svoleiðis. Guttinn hjá mér er reyndar alveg snar fanatískur sko. Og í 

dag orðinn miklu harðari en ég sko.“ Drengurinn hans styður semsagt Liverpool einnig sem 

og yngsta dóttirin sem hann segir þó hafa lítið vit á þessu ennþá. Þarna hafa börnin því 

augljóslega smitast af umhverfi sínu þar sem faðirinn hefur starfað í kringum 

aðdáendaklúbbinn og lífið að miklu leyti snúist um stuðninginn við félagið. 

 Stuðningur við knattspyrnufélag er skýrt dæmi um að hið persónulega er menningarlegt, 

eða að menning býr til hið persónulega í formi sjálfsvitundar í gegnum þrjá þætti, 

tilfinningalegan, vitsmunalegan og táknrænan (Ben-Porat, 2010).  

Tilfinningalega reynslan hjá stuðningsmönnum knattspyrnuliða hefur þá verkun að hún 

sameinar einstaklingana í sameiginlegan hóp sem nýtur reynslunnar. 

Vitsmunalegi þátturinn vísar að því hvernig stuðningsmaðurinn staðsetur sig á meðal 

„sinna“ og „þeirra,“ þar sem „hans“ eru aðrir stuðningsmenn sama félags og hann styður en 

„þeir“ eru stuðningsmenn annarra félaga.  

Táknræni þátturinn hjálpar stuðningsmanninum að meta þýðingu sjálfsvitundar sinnar, 

hjálpar honum að svara spurningunni „hver er ég?“ til þess að færa rök fyrir sjálfsvitund sinni. 

Stuðningur við knattspyrnulið er óslítandi, hann hefst í bernsku og lýkur í gröfinni (Ben-

Porat, 2010). 

 

7.3 Auðkennið 

Viðmælandi höfundar sagði mér að oft þegar hann er kynntur af öðrum sé það notað að hann 

sé stuðningsmaður Liverpool, eins og til þess að skilgreina hann betur en sjálfur segist hann 

ekki gera það strax þegar hann kynnir sig sjálfan: „Það þekkja mig nú flestir sem hafa á annað 

borð eitthvað verið tengdir klúbbnum hérna heima, þetta kemur yfirleitt svona næst, þú ert að 

kynnast einhverjum og síðan reynir þú að finna einhverja fleti, þá kemur það oft.“ 

Knattspyrnusjálfsvitund snýst um staðbundna sjálfsvitund, en þátttaka í staðbundnum 

tríbalisma í knattspyrnu er ekki afmarkaður af þeim sem eru fæddir á staðnum. Í gegnum 

hnattvæðingu og fjölþjóðlegar tengingar hefur knattspyrnusjálfsvitund stigið yfir svæðamörk 
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og landamæri (Hognestad, 2009). Tilvistarleg þýðing og tilfinningaleg bönd í knattspyrnu eru 

bundin við flókin menningarleg tengsl sem valda því að erfitt er að spyrða þau við staðbundin 

og þjóðleg tilfinningabönd á einhvern hátt. Knattspyrnufélög virðast viðhalda og styrkja 

þýðingu sína sem áhrifaþáttur á ástríðufulla sjálfsvitund (Hognestad, 2009). Tengslin við 

félagið eiga þó sín svæðisbundnu mörk, það er að margar staðbundnar byggingar og örnefni 

skipta máli hvað varðar auðkenni félagsins. Knattspyrnuvellir eru staðbundin minnismerki 

sem merkja sjálfsvitundina um sérhvert knattspyrnufélag (Hognestad, 2009). Sem 

menningarlegt fyrirbæri er knattspyrna nátengd sameiginlegri sjálfsvitund og 

knattspyrnufélög eru náin staðbundnum örnefnum, svo sem borginni sem það er í, götunni og 

knattspyrnuvellinum. „Hetjan af svæðinu“ er enn mikilvægur hluti í heimi knattspyrnunnar 

(Hognestad, 2009). 

Það að tilheyra stórum hópi fólks í gegnum knattspyrnu er svipað því og að vera í 

ástríðufullri útlegð, sem þýðir þó ekki að einstaklingnum finnist hann vera útlægur. Það að 

vera erlendur stuðningsmaður ensks félags þýðir að einstaklingurinn á „heimili“ að heiman 

(Hognestad, 2009). 

Stuðningsmenn sem koma frá borginni sjálfri eru þó ekki alveg sammála erlendu 

stuðningsmönnunum og telja sumir þeirra að þeir þurfi að hafa talsvert fyrir því að vera álitnir 

alvöru stuðningsmenn. Grípum inn í viðtal sem var tekið við Paul Rice sem er einn 

stjórnarmanna í stuðningsmannafélagi frá Liverpool:  

„Við annað hvort látum eins og þessir stuðningsmenn séu ekki til eða við segjum 

allt í lagi, ef þú vilt styðja Liverpool eru nokkur atriði sem þú þarft að þekkja sem 

aðskilur okkur frá öðrum. Við vonum að það séu ástæðurnar fyrir stuðningnum. 

Ekki vegna þess að við vinnum til margra verðlauna heldur vegna þess að við 

höfum ákveðin viðhorf til hlutanna og förum að á annan hátt. Það er mikið að 

einföldum hlutum eins og að klæðast treyjunni og þannig en það er ekki það sem 

þetta snýst um. Þetta snýst um að hafa aðeins meiri klassa og menningu og skilja 

hvaðan knattspyrnufélagið Liverpool hefur komið. Og hvar það er og hvernig það 

komst þangað, og gildin sem félagið stendur fyrir.“ (Millward, 2012: bls. 638) 

 

Viðmælandi höfundar var að miklu leyti sammála þessu þegar hann talaði um hlutverk 

stuðningsmannsins:  

„Hlutverk stuðningsmannsins er fyrst og fremst að styðja sitt lið. Og það er 

voðalega erfitt að gera það hérna heima frá Íslandi nema bara njóta þess að sinna 

þessu áhugamáli og skemmta sér, þetta er náttúrulega fyrst og fremst bara 

entertainment. Það er gjörólíkt hlutverk stuðningsmannsins sem nýtur þeirra 

forréttinda að geta farið á alla leiki. En hérna heima þá held ég að þetta sé meira 



16 

 

að setja sig inn í hlutina, lesa sér til um liðið sitt, sýna bara áhuga, vera síðan bara 

klár þegar þú færð tækifærið á að vera á staðnum [Liverpool], að vera þá ekki eins 

og ég var fyrst, algjör túristi og kunna ekki neitt, vita ekki neitt. Nú er netið bara 

orðið þannig að þú getur verið búinn að undirbúa þig mjög vel þegar þú kemur. 

Gagnvart liðinu hefur hann [stuðningsmaðurinn] takmarkað hlutverk fyrr en hann 

kemur á svæðið, menn lifa sig engu að síður inn í hlutina alveg eins og þeir séu á 

staðnum þótt þú farir aldrei á völlinn“. 

 

 

8 Að vera ekta 

Á heimasíðu Liverpoolklúbbsins á Íslandi er að finna fjöldann allan af upplýsingum sem 

stuðningsmenn geta notað til þess að „setja sig inn í hlutina“ eins og viðmælandi minn orðar 

það. Þar er að finna síðu með söngvum sem gjarnan eru sungnir á leikjum félagsins auk 

sögunnar á bakvið einkennislag félagsins, „You‘ll never walk alone“ eftir þá Rogers og 

Hammerstein. Saga félagsins er rakin ítarlega, farið er yfir feril fyrstu fjórtán 

knattspyrnustjóra félagsins, saga vallarins og sérstök síða fyrir sögu þekktustu stúku hans, The 

Kop og svo framvegis. Þar sem vitnað er í tölfræðiupplýsingar á síðunni er vísað á 

heimasíðuna <lfchistory.net> sem búin var til af tveimur íslenskum stuðningsmönnum 

félagsins, en þar má finna alla tölfræði félagsins frá upphafi, byrjunarlið, áhorfendatölur og 

hvað eina sem mönnum dettur í hug að leita að auk lengri greina um einstaka leikmenn, 

þjálfara eða stjóra og atburði í sögu félagsins (Liverpoolklúbburinn á Íslandi, 2013e). Annars 

staðar á heimasíðunni má svo finna tengla á aðrar síður, innlendar jafnt sem erlendar, þar sem 

lesendur geta fundið sér frekari fróðleik. Þar er til dæmis um að ræða vefsíður tileinkaðar 

þremur af knattspyrnustjórum félagsins í gegnum tíðina, íslenskir stuðningsmannaklúbbar 

annarra félagsliða á Englandi og svo fjölmargir tenglar á fréttasíður frá Liverpool, bæði á 

vegum stuðningsmanna þar og fjölmiðla, auk almennra fréttamiðla sem fjalla um knattspyrnu 

(Liverpoolklúbburinn á Íslandi, 2013f). Klúbburinn gaf út bók á tíu ára afmæli sínu, árið 

2004, þar sem finna má minnislista fyrir stuðningsmenn Liverpool. Þar er stiklað á stóru í 

sögu félagsins, snarpir punktar meðal annars um Anfield sem lýst er á þann hátt: „Andlegt og 

veraldlegt heimili Liverpool Football Club. Hér er vígi Liverpool. Hér á félagið heima og um 

leið er þetta musteri ástæða þess að félagið er til.“ Í bókinni er mikið af myndefni, að 

langmestu leyti frá starfi klúbbsins hér á landi, ferðum meðlima til Liverpool og uppákomum 

hérlendis (Ari Harðarson, 2004). Þá verður einnig að minnast á vefsíðuna <Kop.is> sem er 

bloggsíða stuðningsmanna á Íslandi, stofnuð árið 2004 af tveimur stuðningsmönnum en vegna 

vinsælda og anna hefur höfundum á síðunni fjölgað um þrjá síðan þá. Á síðunni má finna 
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hugleiðingar höfundanna, upphitun fyrir hvern leik, leikskýrslu eftir hvern leik, fróðleik um 

andstæðingana og svo er sér síða þar sem fjallað er um Liverpoolborg, hvað þar er hægt að 

gera, hvar er hægt að gista og allt mögulegt á milli himins og jarðar. Heimsóknir á síðuna eru 

um sex þúsund á degi hverjum, (Liverpool Bloggið, 2013a) eða um fjórðungur af þeim sem 

heimsækja stærstu einstöku knattspyrnufréttasíðu Íslands, Fótbolti.net (Modernus, 2013). 

 

9 Á meðal „innfæddra“ 

„Skyndilega þá virtist vera vit í öllu. Allir þessir laugardagar, sem ég hef eytt í 

fýlu útí árangur Liverpool. Öll skiptin, sem ég hef reiðst yfir slæmu gengi. Öll þau 

skipti, sem Liverpool hefur haft áhrif á skap mitt, vinum og ættingjum mínum til 

ama. Þarna, á þeirri stund, þá virtist þetta vera þess virði. Allt hitt gleymdist. 

Fótbolti, og þá sérstaklega gengi Liverpool, hefur sennilega alltof mikil áhrif á 

skap mitt. Stundum veit ég ekki af hverju ég læt þetta hafa svona mikil áhrif á 

mig. En það jafnast einfaldlega ekkert á við það að upplifa það þegar Liverpool 

sigrar titla“ (Einar Örn Einarsson, 2005). 

 

Þannig lýsir stuðningsmaður Liverpool reynslunni af því að hafa verið á vellinum þegar 

félagið varð Evrópumeistari árið 2005 og heldur áfram: „Ég elska Liverpool. Mér er alveg 

sama þótt einhverjum finnist það skrítið að maður geti bundist liði í öðru landi svona sterkum 

böndum. Það fólk skilur þetta ekki og mun sennilega aldrei gera það. En mér finnst ég 

einfaldlega vera órjúfanlegur partur af þessum hópi.“ 

Í grein Hans Hognestad litu Englendingar aðallega á erlenda stuðningsmenn sem hluta af 

alþjóðlegu samfélagi knattspyrnufélagsins. Sameiginleiki átti við upplifunina af því þegar 

norskir stuðningsmenn mættu á leik á Englandi frekar en aðgreining (Hognestad, 2009).  

Skandínavískir stuðningsmenn hafa reynt að samræma sig við hinar ensku karllægu hefðir í 

kringum knattspyrnu til þess að komast nær lykilþáttum táknrænna aðgerða sem þykja ekta 

hjá heimamönnum. Þannig reyna þeir, mögulega ómeðvitað, að taka af sér 

ferðamannastimpilinn og verða skilgreindir sem alvöru stuðningsmenn (Nash, 2000). Þegar 

Norðmennirnir eru í Liverpool, íklæddir treyjum félagsins, eiga íbúar borgarinnar það til að 

setjast hjá þeim á börunum þegar þeir heyra tungumálið eða hreiminn og forvitnast um hagi 

þeirra. Sumir norskir stuðningsmenn hafa reynt að forðast þetta með því að þykjast ekki skilja 

norskuna sem töluð er nálægt þeim og þannig þykjast líta út fyrir að vera enskir. Hægt er að 

líta á það sem tilraun til þess að styrkja auðkenni sitt sem stuðningsmaður Liverpool, tengjast 

táknrænum hluta, hefðum og umræðum þess sem flokkast sem ekta fyrir heimamönnum 

(Nash, 2000). Roar Iost gerði etnógrafíu þar sem hann fylgdist með norskum 
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stuðningsmönnum Liverpool í Liverpoolborg einn vetur. Fyrir þeim var Liverpool meira ekta 

staður fyrir heldur en Noregur. Reynslan af Anfield var uppfull af tilfinningum, táknrænum 

fundi við óvininn, samheldni með þeim sem stóðu á áhorfendapöllunum, sögunni og 

arfleifðinni, sem allt var hluti af því sem kalla má ekta stemningu (Iost, 2000). 

Stuðningsmenn þurfa þó ekki að hafa þurft að ferðast til Englands til þess að geta talist 

ekta stuðningsmenn svo framarlega sem þeir taka þátt í menningunni í kringum félagið, 

sjálfsvitundinni, hafa áhuga á sögu félagsins og sérstaklega það að þeir styðji félagið hvernig 

sem frammistaða þess er. En þeir sem hafa komið til borgarinnar og farið á leik litu á félagið 

og borgina á trúarlegan og hálf dulspekilegan hátt. Þeir sögðu frá reynslu sinni á þennan hátt: 

„Við erum á helgri grund“ og „þetta var bara, eins og, ró. Mér leið þannig að þetta er 

staðurinn sem ég er núna á, og ég vil ekki fara neitt annað“ (Nash, 2000). Norsku 

stuðningsmennirnir sem Roar Iost fylgdist með í sinni etnógrafíu voru ekki fæddir í 

Liverpoolborg en það stöðvaði þá þó ekki í að syngja hástöfum „The Liverpool Boys are in 

town.“ Þeir urðu að klífa auðkennisstigann sjálfir frá því að vera einfaldlega túristar í það að 

verða meira og minna meðvitað að Liverpool-„búum.“ Daginn eftir leiki fóru fjölmargir 

ferðamenn og kynntu sér aðrar hefðir og kennileyti í borginni. Þannig leituðust þeir eftir því 

að þekkja borgina betur með því að ganga fram og til baka um stræti miðbæjar 

Liverpoolborgar (Iost, 2000). 

9.1 Scouser 

Þráin eftir því að verða alvöru scouser getur verið sterk og æfði fjöldi Norðmanna sig áður en 

þeir fóru til Liverpool að tala með hreim þeirra sem búa á svæðinu og sögðu svo sérlega 

stoltir frá því þegar heima var komið að innfæddir í Liverpool hefðu haldið að þeir væru 

þaðan. Einn viðmælenda Roar Iost var þó tilbúinn til þess að ganga lengra í að vera 

viðurkenndur Liverpoolbúi. Sá er kallaður Tommy, en reyndar voru einhverjir fleiri sem vildu 

fylgja hugmynd hans. Hann vill semsagt finna sér lífsförunaut í Liverpool og eignast með 

henni barn eða börn sem væru þá fullgildir Liverpoolbúar, fæddir og uppaldir í Liverpool, það 

var hans æðsti draumur (Iost, 2000). 

Leikmaður frá því landi sem stuðningsmaðurinn kemur frá virðist enginn áhrifaþáttur á 

stuðning við félag. Erlendir stuðningsmenn virðast frekar samsama sig við staðsetningu 

félagsins hvað leikmenn varðar. Danskur stuðningsmaður Liverpool hafði þetta að segja: „Það 

er gott að sjá leikmenn frá Liverpool (Scousers) í Liverpool liðinu ... Liverpool er enskt lið, 

Liverpool lið, og ætti að hafa í það minnsta einn Scouser í liðinu. Sumir styðja til dæmis 

Manchester United vegna  þess að [norski leikmaðurinn] Solskjaer er hjá þeim, en þá ertu 
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ekki alvöru stuðningsmaður. Ég elska félagið en ekki leikmennina.“ Fleiri viðmælendur tóku 

undir það að hafa fleiri Scousers í liðinu því þeir væru líklegri til þess að skilja betur þýðingu 

félagsins og bera meiri virðingu fyrir því. Að sama skapi var sá þáttur að vera stuðningsmaður 

félagsins það mikilvægur að hann var skör ofar en þjóðerni: „Ég hata Þjóðverja, en ef ég 

myndi hitta þýskan stuðningsmann Liverpool þá nær það ekki til þess þáttar,“ sagði einn 

stuðningsmaður og sýndi þannig að sameiginleg sjálfsvitund er þeim mikilvægari en önnur 

atriði (Nash, 2000). 

 

10 „Við“ og „þeir“ 

Þegar ég ræddi við viðmælanda minn um einhverjar venjur og siði í kringum leiki þá sagði 

hann mér að hann forðaðist allt blátt. Ástæðuna má rekja til þess að tvö lið eru staðsett mjög 

nálægt hvoru öðru í Liverpoolborg, Liverpool og Everton. Liverpool er rauðklætt en Everton 

er blátt og það að hann vilji ekki sjá bláan lit sýnir það hversu augljóslega hann vill aðgreina 

sig frá grönnunum í borginni. Hér er á ferðinni ein ástæða þess hvers vegna knattspyrna er 

jafn vinsæl og raun ber vitni, það er samkeppnin á milli félaganna, en ástríðan og tilgangurinn 

með íþróttum án dramatíkarinnar á milli „okkar“ liðs og „þeirra“ gerir þær svo vinsælar hjá 

stuðningsmönnum (Hognestad, 2009). Þannig geta stuðningsmenn upplifað leikinn á mjög 

svipaðan hátt og leikmenn og jafnvel borið enn sterkari tilfinningar en þeir. Gleðin er um 

margt lík hjá stuðningsmönnum og leikmönnum og eins getur sorgin og taugaveiklunin sem 

óhagstæð úrslit geta valdið verið mjög svipuð og jafnvel meiri en angist leikmannanna 

(Gantz, Wang, Paul, & Potter, 2006). Svo vitnað sé í einn íslenskan stuðningsmann Liverpool: 

„Liverpool hefur áhrif á líf mitt. Ég er oftast í góðu skapi þegar liðið vinnur og töp liðsins 

gera það að verkum að ég verð fúll útí vini og vandamenn. Ég les allt á netinu um Liverpool 

og horfi á alla leiki liðsins“ (Liverpool Bloggið, 2013b). Þannig getur ímynd 

stuðningsmannanna mótast sem stuðningsmenn liðsins „síns“ og orðið einn af „þeim“ þar sem 

þeir telja sig til félagsins ásamt leikmönnum og starfsmönnum þess (Ben-Porat, 2010). Þegar 

höfundur ræddi það við stuðningsmann hvort það hefði einhver áhrif á hann við fyrstu kynni 

hvern viðkomandi styddi í ensku knattspyrnunni svaraði hann: „Að vissu leyti á jákvæðan 

hátt. Ef ég myndi finna út strax að þetta væri mikill púllari [stuðningsmaður Liverpool] að þá 

er strax kominn þarna flötur sem þú veist að þú átt eftir að ræða svolítið mikið við þennan 

aðila,“ og bætti því við að það væri ekkert kominn neikvæður stimpill á viðkomandi ef hann 

héldi með Manchester United, sem eru stærstu „hinir“ stuðningsmanna Liverpool. Ef flett er í 

gegnum vefsíður og blöð tengdum Liverpool á Íslandi má ítrekað sjá þá sem þar skrifa segja 
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„við“ þegar átt er við félagið. „Það var erfitt að horfa upp á okkur tapa fyrsta úrslitaleiknum 

undir stjórn Rafael Benitez,” skrifar þáverandi ritstjóri „Rauða Hersins“ í mars árið 2005 

(Hallgrímur Indriðason, 2005). Á vefsíðu stuðningsmanna Liverpool á Íslandi kveður við 

sama tón þegar litið er til ummæla lesenda. Ummæli eins og: „Höfðum engan áhuga ...,“ 

„Vorum heppnir að ...,“ „Okkur vantar leikmenn ...,“ Þegar við fáum ...“ og svo framvegis, 

þar sem alls staðar er verið að vísa til félagsins (Liverpool Bloggið, 2013c). 

Fjölmiðlar geta átt þátt í þessu en íþróttalýsendur eru líklegir til þess að tala um „okkar 

menn“ (hver hefur ekki heyrt um „strákana okkar“ í handboltanum) þegar um er að ræða 

íþróttamenn sem keppa fyrir hönd þjóðar hans. Hugmyndin um þjóðina er þannig notuð til 

þess að kalla fram sameiginlega sjálfsvitund þeirra sem fylgjast með viðburðinum og gera 

leikinn að baráttu á milli „okkar“ og „þeirra.“ Þegar litið er til þjóðernis leikmanna hjá 

knattspyrnufélögum þá var ekki hægt að sjá að það skipti norska stuðningsmenn félaganna 

máli að þarlendur leikmaður væri hluti af félaginu. Þjóðerni leikmannanna skipti þannig ekki 

máli heldur að þeir sýndu félaginu tryggð og væru félaginu til sóma (Hognestad, 2009). 

10.1 Hverjir eru bestir? 

Stuðningurinn við enska félagið á það til að vera mun meiri heldur en við lið í heimalandinu 

en aðallega ríkir enski boltinn yfir öðrum erlendum deildum eins og sjá má á rannsókn sem 

gerð var í Noregi. 36% stuðningsmanna Liverpool þar í landi fylgjast ekki með öðrum 

deildum utan Noregs en þeirri ensku, en 29% fylgjast með öðrum í gegnum sjónvarp. Þegar 

norska ríkissjónvarpið hætti útsendingum frá enskum knattspyrnuleikjum og skipti yfir í 

þýska seint á níunda áratug síðustu aldar brutust út mótmæli meðal norskra áhorfenda. 97% 

þeirra sem könnunin náði yfir myndi styðja Liverpool gegn félaginu sem næst er þeim stað 

sem stuðningsmennirnir bjuggu á. Skandínavískir stuðningsmenn Liverpool líta svo á sig sem 

fylgismenn liða nálægt sér en sjá Liverpool sem ófrávíkjanlega persónulega skuldbindingu 

hvað varðar tíma, peninga og orku en knattspyrnuna í heimalandinu sem mögulega afþreyingu 

þegar tími gefst til (Nash, 2000). Þetta kemur heim og saman við rannsókn sem einnig var 

gerð í Noregi þar sem tengsl stuðningsmanna við félögin sem þeir styðja voru skoðuð og var 

þá átt við enskt félag, norskt og svo norska landsliðið. Ríflegur meirihluti þeirra sem þátt tóku 

í könnuninni töldu sig eiga sterkari eða talsvert sterkari tengsl við enska félagið heldur en það 

norska, 38,2% töldu þau vera talsvert sterkari og 23,3% töldu þau sterkari en 20,3% sögðu 

tengslin vera jafn sterk. Þegar spurt var um mikilvægasta félagið fyrir einstaklinginn og búið 

var að bæta norska landsliðinu við voru enn langflestir sem töldu enska félagið mikilvægast, 
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eða um 45% aðspurðra, en norska landsliðið kom næst með einungis 15% og norska félagið 

rak svo lestina með um 6% (Hognestad, 2006). 

Sambærileg rannsókn var gerð á Íslandi árið 2003 þar sem fram kom að ríflega 44% 

aðspurðra sögðust styðja enska félagið sitt frekar en hið íslenska en rúmlega 38% tóku það 

íslenska framyfir. Aldurinn skipti þó mjög miklu máli því ef litið var á svör þeirra sem voru 

átján til þrjátíu og tveggja ára mátti sjá að vel yfir 60% þeirra studdu enska liðið frekar en það 

íslenska en aðeins ríflega 30% þeirra sem voru fjörutíu til fjörutíu og sex ára og rétt um 16% 

þeirra sem voru fimmtíu og fjögurra til sextíu ára. Einnig virtist skipta talsverðu máli hvenær 

áhuginn kviknaði og stuðningurinn við félagið hófst. Um tveir af hverjum þremur sem 

svöruðu hófu stuðning við eftirlætis enska félagið sitt fyrir tólf ára aldur. Athyglisverður 

munur var á því þegar greint var spurninguna um hvort aðspurðir styddu frekar eftirlætis félag 

sitt á Íslandi eða á Englandi því um 70% þeirra sem styðja enska liðið frekar hófu að styðja 

það fyrir tólf ára aldur á móti 51,5% þeirra sem styðja frekar íslenska liðið (Hafliði Ingason, 

2003). Í þessari könnun kom einnig fram að Liverpool væri vinsælasta enska félagið á Íslandi 

en 32,2% þeirra sem svöruðu sögðust styðja þá og fast á hæla þeirra kom Manchester United 

með 25,6% svarenda. Nýrri könnun sýnir að Manchester United virðist hafa tekið framúr 

Liverpool hér á landi, en um 19% aðspurðra sögðust styðja Manchester United en 16,7% 

Liverpool (Capacent, 2013b). 

 

11 Þjóðflokkurinn „stuðningsmenn Liverpool“ 

„Ég lít á Liverpool sem besta félagslið í heimi og er ég þó ekki að tala um að við 

séum að rústa ensku deildinni (greinilega ekki) og vinna alla titla sem völ er á. 

Heldur er Liverpool ákveðinn fjölskylduklúbbur og hef ég tvisvar sinnum farið á 

Anfield og leið mér í bæði skiptinn (sic) ekki eins og túrista eða bara venjulegum 

fótboltaaðdáanda heldur var þetta skrítinn (sic) tilfinning (sic) svona eins og 

maður væri kominn heim. Liverpool á stórkostlega sögu og eru fá lið sem geta 

státað af betri árangri en Liverpool. Saga félagsins er mörkuð af frægum sigrum, 

leikmönnum, fullt af titlum en jafnframt er hún rómuð fyrir gífurlega trygga og 

söngelska stuðningsmenn sem styðja sitt lið og er THE KOP eitt aðalmerki þess, 

en flestir fótboltaaðdáendur vita hvað og hvar THE KOP er.“ 

(Liverpoolklúbburinn á Íslandi, 2007). 

 

Þannig segir stuðningsmaður Liverpool frá reynslu sinni á vef íslenska Liverpoolklúbbsins. 

Þarna minnist hann á fjölskylduna, hvað félagið hefur fram að færa, það er fræga sigra, 

leikmenn og titla, trygga stuðningsmenn og svo Kop-stúkuna sem hann ritar með hástöfum til 

áhersluauka. Allt eru þetta atriði sem stuðningsmenn nota til þess að berja sér á brjóst og sýna 
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hvers félagið hefur verið megnugt í gegnum tíðina, til þess að sýna sjálfum sér hvað félagið 

sem þeir styðja er stórt og sterkt en eins að sýna þeim sem ekki styðja félagið að líta beri á 

það með virðingu. Allt eru þetta hlutir sem stuðla að ákveðinni þjóðernishyggju, til þess að 

minna sig og þá sem tilheyra sínum hópi á það fyrir hvað hópurinn stendur og aðra á það 

hvers hópurinn er megnugur. 

11.1 Þjóðremba stuðningsmanna 

Þjóðernishyggja (e. nationalism) lítur að þeim menningarlegu þáttum sem fólk á sameiginlega 

og dregur þar með mörkin gagnvart öðrum sem þar með verða utanaðkomandi. Þjóðerni er 

þáttur í félagslegum tengslum á milli fólks sem telja sig vera að einhverju leyti frábrugðin 

meðlimum annarra hópa sem þau vita af og sem þau eiga eftir að eiga samskipti við. Þjóðerni 

á bæði við þætti sem tapast og aukast í samskiptum og til þýðingarþátta við gerð 

sjálfsvitundar. Þannig hefur það bæði stjórnlæga, skipulega þætti og merkingarfulla og 

þýðingarmikla. Þá eiga þjóðerni goðsagnir af almennum uppruna. Þjóðerni snýst um það 

hvernig kerfisbundið er reynt að auka fjarlægðina á milli þeirra sem eru innan þess og utan 

(Eriksen, 2010). 

Þjóðernishópar nota oft staðalímyndir sín á milli til þess að lýsa öðrum hópum. Þær eru 

notaðar til þess að búa til og viðhalda stöðluðum myndum af menningarlegum mismuni 

hópanna. Staðalímyndir þurfa alls ekki að vísa til félagslegs raunveruleika og gefa ekki 

endilega vísbendingu um hvað fólk gerir í raun. Þjóðernishyggja, eins og önnur 

hugmyndafræði er varðar þjóðerni, notar þau tákn og merkingar sem við eiga frá 

menningarlegu samhengi sem eru mikilvæg daglegu lífi fólks. Skyldleiki er oft notaður til 

þess að lýsa samfélagi í þjóðernishyggju. Þó svo lögmál frændseminnar geti verið misjöfn 

hafa þau þá þýðingu að meðlimir samfélagsins hafi ákveðnum fjölskylduskyldum að gegna. 

Þjóðernishyggja gefur loforð um að fullnægja þeim þörfum sem fjölskyldutengsl gerðu áður, 

hún býður upp á öryggi og trú á eitthvað samhengi. Þjóðernishyggjan er óhlutbundin útgáfa 

einhvers áþreifanlegs sem hver einstaklingur ber sterkar tilfinningar til og hún reynir að færa 

þennan tilfinningakraft yfir til fólksins. Í mörgum þjóðlegum goðsögnum hefst saga þeirra 

þannig að þjóðin fæðist, eða rís upp úr öskustó, eftir átök við „hina“ eða innri óvin (Eriksen, 

2010). Knattspyrnufélagið Liverpool varð einmitt til eftir ósætti innan Everton sem varð til 

þess að Everton skiptist upp og óánægjuöflin stofnuðu Liverpool. 

Eriksen talar einnig um hlutverk fjölmiðla og samgangna varðandi þjóðernishyggju. Með 

tilkomu blaða, sjónvarps og internetsins hefur verið hægt að nota fjölmiðla til þess að miðla 

upplýsingum til þeirra sem telja sig tilheyra þjóðerninu og einnig hafa bættar samgöngur 
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orðið til þess að stærri hópar geta talið sig sem hluta af þjóðinni. Þannig talar hann um að um 

miðja nítjándu öld hafi það getað tekið viku að ferðast þvert yfir Trinidad en í dag er hægt að 

fara sömu leið á innan við klukkutíma á hraðskreiðum bíl (Eriksen, 2010). Þannig eiga 

erlendir stuðningsmenn auðveldara með að fylgjast með Liverpool sínu þar sem beinar 

sjónvarpsútsendingar eru frá nánast hverjum einasta leik félagsins. Þeir geta einnig fengið 

fréttir frá félaginu nánast um leið og þær gerast í gegnum alla þá fréttamiðla sem fylgjast með 

knattspyrnumönnum og stjórnendum þeirra. Þá eru fjölmargir leikmenn komnir með aðgang 

að samfélagsmiðlum eins og Facebook og Twitter þaðan sem þeir geta deilt fréttum af sér 

með stuðningsmönnum. Eins hafa samgöngur til Englands batnað talsvert frá Íslandi en einu 

leiðirnar eru sjóleiðis eða með flugi. Nú fljúga fjölmörg flugfélög til Englands sem hefur 

auðveldað fólki að komast þangað. 

Þó svo að fólk verði að vissu leyti líkara vegna nútímavæðingar fjarlægist það hvert annað 

enn meira á sama tíma og er þjóðerni lykilþátturinn á þeirri aðgreiningu. Þjóðerni gerir 

menningarmismun mælanlegan og hjálpar til við að ræða um þann mun. Þjóðernishópar nýta 

nútíma samskiptaleiðir til þess að koma skilaboðum til fjöldans bæði hvað varðar að styrkja 

innri samheldni og einnig til þess að sýna mátt sinn og hvað þeir hafa fram að færa til 

heimsins (Eriksen, 2010). Hvað stuðningsmenn knattspyrnufélaga varðar má segja að þeir 

noti fjölmiðla og internetið til þess að afla sér upplýsinga um sitt félag og miðla þeim til 

félaga sinna í gegnum síður eins og heimasíðu Liverpoolklúbbsins og bloggsíðuna <Kop.is>. 

Allir notendur internetsins geta nýtt sér hvaða síður sem er til þess að afla sér frétta og er þá 

aðgreiningin helst fólgin í því hvar þeir leita þeirra og hverju þeir leita að. Allir eru eins að því 

leyti að þeir hafa aðgang að öllu en fara hver sína leið til þess að finna fréttir og tíðindi af 

félaginu sínu. Á stuðningsmannasíðunum geta menn svo skipst á skoðunum, viðrað 

tilfinningar sínar og deilt upplifaðri reynslu með félögum sínum. 

11.2 Einkenni félagsins 

Merki félagsins er hlaðið merkingum og vísunum í borgina og sögu félagsins. Í forgrunni er 

einkennisfugl Liverpoolborgar, einhvers konar skarfur, rauður á lit á hvítum grunni. Undir 

honum er grænn borði með áletruðu ártali stofnunar félagsins og á hvorum enda borðans loga 

svo eldar. Fyrir ofan fuglinn er svo nafn félagsins með hvítum stöfum á rauðum grunni og efst 

er græn teikning af efsta hluta hliðsins sem þarf að ganga í gegnum á leið sinni inn á 

heimavöll félagsins, Anfield, og áletrað er á hliðið „You‘ll never walk alone“ sem einmitt er 

einkennissöngur félagsins. Eins og áður segir er merkið fullt af vísunum, fuglinn vísar í 

borgina sem félagið er frá, ártalið vísar í sögu félagsins sem og eldarnir á sitthvorum endanum 
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sem loga í minningu þeirra níutíu og sex stuðningsmanna sem létust á Hillsborough-vellinum 

í Sheffield árið 1989. Þá er efst vísun á staðsetningu félagsins og einkunnarorðin, að menn 

standi aldrei einir þegar menn hafa Liverpool. 

Ekki er hægt að fjalla um Liverpool eða stuðningsmenn félagsins án þess að tala um 

einkennissöng þeirra: „You‘ll never walk alone“ sem á sinn uppruna að rekja til söngleiksins 

Carousel eftir þá Rodgers og Hammerstein. Það var þó ekki fyrr en eftir að hljómsveit frá 

Liverpool, Gerry and the Pacemakers, gerði lagið vinsælt á sjöunda áratugnum að 

stuðningsmenn félagsins hófu að syngja það á pöllunum. Þjóðir hafa sína eigin 

einkennissöngva, þjóðsöngva, sem eiga að fanga hugmyndafræði og sameiginlega sjálfsmynd 

þjóðarinnar sem sungið er um, má jafnvel segja að um sé að ræða sameiginlega rödd 

þjóðarinnar (Daughtry, 2003). Segja má að „You‘ll never walk alone“ sé svipaður þjóðsöng 

að þessu leyti. Textinn í laginu fjallar í stuttu máli um það að jafnvel á dekkstu stundum 

lífsins sé alltaf von, þá maður þurfi að ganga í gegnum storm og regn þá sé maður aldrei einn 

á ferð í þeirri vegferð.  Í samsöng á þjóðsöngvum verður til einhvers konar einslögun á meðal 

hópsins, hópurinn endurspeglar líkamlega upplifun hins ímyndaða samfélags (Daughtry, 

2003). Lagið er sungið af stuðningsmönnum fimm mínútum fyrir hvern leik á Anfield, oft á 

meðan honum stendur og svo yfirleitt rétt undir lok leiks. Við samsönginn verður textinn enn 

gildishlaðnari, það er að stuðningsmennirnir gangi aldrei einir í stuðningi sínum við liðið í 

gegnum súrt og sætt, í gegnum regn og storm, menn skulu halda áfram með von í hjarta vegna 

þess að við enda stormsins er gullið ský.  

 

  



25 

 

12 Niðurstöður 

„Er þú brýst fram gegn bylnum 

berðu höfuðið hátt 

óttastu ei myrkrið 

né ógn þess og mátt 

litríkur ljósheimur bíður 

og lævirkja söngurinn þíður. 

Áfram, stríðum stormi gegn 

áfram, strítt þó falli regn 

þótt drauma þína skilji ei neinn 

þú áfram, áfram ferð aleinn. 

Þó aldrei ertu einn 

aldrei ertu einn. 

Áfram, áfram, með hugprútt hjarta 

hugsaðu um framtíð bjarta 

þú arkar aldrei einn.“ 

 

Þannig þýddi fyrrum yfirlögregluþjónninn og Liverpoolstuðningsmaðurinn Bjarki Elíasson 

einkennissöng Liverpool og er fátt meira viðeigandi en að hefja lokaorðin á þessum nótum. 

Bjarki þýddi textann fyrir jarðarför eins elsta stuðningsmanns félagsins á landinu og 

skilaboðin hafa líklegast átt að vera þau að þó svo að hann væri að yfirgefa þetta jarðlíf myndi 

hann ekki þurfa að ganga aleinn þar sem hann væri niðurkominn núna frekar en þegar hann 

var á meðal okkar og studdi félagið (Liverpoolklúbburinn á Íslandi, 2013g). 

Hér hef ég reynt að sýna fram á það, með hjálp þátttökuathugana og fræðigreina, að 

stuðningur við knattspyrnulið í öðru landi getur verið svo miklu margslungnara en að vera 

bara áhugamál. Knattspyrnuáhuginn brýst inn á marga þætti stuðningsmannsins, verður stór 

hluti af heimilislífi, vinnu og félagsskap hans og getur því haft ákveðna stjórn á lífi hans og 

tilfinningum. En eins og einn íslenski stuðningsmannanna sagði þá virðist þetta allt hafa sinn 

tilgang, allar þessar erfiðu stundir í gegnum bylinn þá „litríkur ljósheimur bíður og lævirkja 

söngurinn þíður.“ Áhuginn smitar svo út frá sér innan fjölskyldu að því er virðist eins og 

viðmælandi minn gerði grein fyrir, en þrátt fyrir að áhugi hans virðist hafa verið sjálfsprottinn 

var augljóst að börnin hans höfðu smitast út frá áhuga hans og virkni sem stuðningsmanns. 

Tækniframfarir síðustu ára og áratuga hafa valdið því að auðveldara er fyrir þessa 

stuðningsmenn að nálgast upplýsingar um félagið sitt og finnast þeir komast enn nær því, og 

eiga þannig auðveldar með að gera sig að ekta stuðningsmönnum með því að læra á hvern 

krók og kima sem snýst um félagið.  
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Auðkenni eru stuðningsmönnum mikilvæg þar sem alltaf er um að ræða “við” og “þeir.” 

Stuðningsmenn andstæðinga á vellinum eru þannig ekki hluti af stuðningsmönnum félagsins, 

heldur „þeir“ í þessu samhengi. Þetta kann að þykja eðlilegt ef um er að ræða félög á því 

svæði þar sem stuðningsmenn haga sér svona en miðað við það sem rannsóknir og fræðimenn 

sýna virðist þetta eiga vel við erlenda stuðningsmenn enskra félaga. „Ég er oftast í góðu skapi 

þegar Liverpool vinnur og töp liðsins gera það að verkum að ég verð fúll útí vini og 

vandamenn,“ skrifar einn höfunda inni á <Kop.is> stuðningsmannasíðunni og á það eflaust 

við um fleiri stuðningsmenn en hann. Í það minnsta er það ljóst út frá fjölmörgum ummælum 

síðunnar að stuðningsmönnum er ekki sama um gengi félagsins og óhræddir við að ausa úr 

skálum reiði sinnar þegar illa gengur jafnt sem hrósa þegar vel gengur. Áhugavert var að sjá 

að það að leikmaður frá landi stuðningsmannsins innan enska félagsins virtist enginn 

sérstakur áhrifaþáttur á aukinn stuðning við félagið. Hér á landi er erfitt að segja til um það, 

því þegar til dæmis Eiður Smári Guðjohnsen var keyptur til Chelsea var uppgangur félagsins 

við það að hefjast og það farið að blanda sér í toppbaráttu sem gæti einnig hafa verið 

áhrifaþáttur á aukningu við stuðning. 

Flestir stuðningsmanna ensku félaganna voru sammála því að mikilvægt væri að félögin 

hefðu innan sinna vébanda leikmenn sem kæmu frá heimaslóðum þess. Eins var áhugavert að 

sjá að fordómar manna gagnvart öðrum þjóðernum virtust hverfa ef þeir styddu Liverpool, 

samanber þann sem sagðist hata Þjóðverja en ef hann myndi hitta einn sem væri 

stuðningsmaður Liverpool yrði hann sáttur við hann. 

Auðvitað ganga menn þó mislangt í stuðningi sínum við félagið og því að vera eins ekta og 

mögulegt er. Sagan af Tommy er ágætt dæmi um mann sem vill fara alla leið, fyrst hann getur 

ekki orðið ekta scouser ætlar hann sér að finna konu frá Liverpool, búa með henni þar og ala 

henni börn til þess að þau geti orðið scouserar. Erlendir stuðningsmenn virðast þó eiga 

auðvelt með að samsama sig við þá sem koma frá Liverpool en þá leggja menn líka mis mikið 

á sig til þess að verða sem líkastir þeim. Sumir höfðu æft hreiminn til þess að hljóma ekki 

útlenskir við komuna þangað og forðuðust um leið að vera nálægt samlöndum sínum til þess 

að ekki væri hægt að sjá að þær væru aðkomumenn. 

Íslensku vefsíðurnar hafa ýmsar upplýsingar til þess að gera mönnum auðveldara um vik 

þegar komið er út á leik. Allar helstu upplýsingar um félagið er að finna á heimasíðu 

Liverpoolklúbbsins, söguna og söngvana en á bloggsíðunni <Kop.is> er að finna upplýsingar 

um hvað borgin hefur upp á að bjóða. Þó virðist sem eina markmið þeirra sem fara til 

borgarinnar sé að heimsækja völlinn, fara á Anfield, og eiga líkamlega upplifun af leiknum 
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sjálfum og verunni þar. Flestir líktu því við hálfgerða andlega reynslu, allt að því trúarlega, að 

vera staddir á vellinum þegar leikur fór fram. Menn fundu fyrir ró og fannst þeir vera komnir 

heim. 

Á meðan þeir geta ekki farið á völlinn á Englandi og eru fastir í heimalandi sínu geta 

stuðningsmennirnir þó yfirleitt farið á einhvern bar þar sem þeir njóta félagsskapar annarra 

stuðningsmanna, þannig er málum háttað hér á landi í það minnsta. Þá er búinn til 

„heimavöllur“ þar sem stuðningsmenn hittast fyrir leik, ræða málin, horfa á leikinn í 

sameiningu og ná þannig að eiga ákveðna líkamlega sameiginlega upplifun af honum.  

Knattspyrnan virðist vera fasti í lífi stuðningsmannanna, lífi sem annars getur verið nokkuð 

breytilegt. „Þú getur skipt um konu, en það er ekki hægt að skipta um lið,“ sagði viðmælandi 

minn við mig þegar við ræddum þetta. Fjölskylduhagir geta breyst, það er hægt að skipta um 

vinnu, fólk flytur búferlum og svo framvegis, en alltaf er knattspyrnuliðið þarna, það er til 

staðar sama hvaða breytingar eiga sér stað og veitir þannig mögulega ákveðið öryggi og 

tilfinningu fyrir því að stuðningsmaðurinn eigi sér samastað einhvers staðar. 

Stuðningsmenn Liverpool eru í það minnsta aldrei einir. 

 

 

 

 

  



28 

 

13 Heimildaskrá 

Ari Harðarson. (Ed.). (2004). Aldrei einn. Reykjavík: Design ehf. 

Armstrong, G., & Giulianotti, R. (1997). Entering the Field: New Perspectives on World 

Football. Oxford: Berg. 

Ben-Porat, A. (2000, nóvember). Overseas Sweetheart: Israelis Fans of English Football. 

Journal of Sport & Social Issues, 24(4), 344-350. SAGE. 

Ben-Porat, A. (2010, maí). Football fandom: a bounded identification. Soccer & Society, 

11(3), 277-290. Routledge. 

Bill Shankly (2013). Own words.. Sótt 30. apríl, 2013, af 

http://www.shankly.com/article/2517 

Bounds, M., Hiller, J., & Rooksby, M. (2002). Habitus: a Sense of Place. Hampshire: 

Ashgate. 

Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: 

Routledge. 

Capacent (12. apríl, 2013). Fréttir. Sótt 2. maí, 2013, af http://www.capacent.is/frettir-og-

frodleikur/frettir/frett/?NewsID=a284dd70-a386-11e2-ab77-005056867cb9 

Crossley, N. (2001). The phenomenological habitus and its construction. Theory and Society, 

30, 81-120. 

Daughtry, J. M. (2003). Russian's New Anthem and the Negotiation of National Identity. 

Ethnomusicology, 47(1), pp. 42-67. 

Einar Örn Einarsson (júní, 2005). Ferðasaga frá Istanbúl. Rauði herinn, 12(4). (Hallgrímur 

Indriðason ritstjóri) 

Eriksen, T. H. (2010). Ethnicity and Nationalism. New York: PlutoPress. 

FIFA (2013). FIFA Associations. Sótt 4. Maí, 2013, af 

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html 

Gantz, W., Wang, Z., Paul, B., & Potter, R. F. (2006, mars). Sports Versus All Comers: 

Comparing TV Sports Fans With Fans of Other Programming Genres. Journal of 

Broadcasting & Electronic Media, 50(1), 95-118. 

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Middlesex: Penguin. 

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/associations.html


29 

 

Hafliði Ingason, Viðar Halldórsson. (2003). Íslenskir Karlmenn & Enski Boltinn. 

Hallgrímur Indriðason. (2005, mars). Blendnar tilfinningar í vetur. Rauði herinn. (Hallgrímur 

Indriðason ritstjóri) 

Hognestad, H. (2006, desember). Transnational Passions: A Statistical Study of Norwegian 

Football Supporters. Soccer and Society, 7(4), 439-462. Routledge. 

Hognestad, H. (2009, maí-júlí). Transglobal Scandinavian? Globalization and the contestation 

of identities in football. Soccer & Society, 10(3-4), 358-373. Routledge. 

Iost, R. (2000, desember). The Quest for Authenticity: An Analysis of Norwegian Liverpool 

FC Fans. Oslo: University of Oslo. 

Liverpool bloggið (2013a). Auglýsingar á Kop.is. Sótt 2. maí, 2013, af 

http://www.kop.is/auglysingar-a-kopis/ 

Liverpool Bloggið (2013a). Um höfundana: Einar Örn. Sótt 3. maí, 2013, af 

http://www.kop.is/about/einarorn/ 

Liverpool Bloggið (2013b). Liverpool 0 - Everton 0. (5. maí2013). Sótt 5. maí, 2013, af: 

http://www.kop.is/2013/05/05/14.21.11/#comments 

Liverpoolklúbburinn á Íslandi (2013a). Um klúbbinn. Sótt 2. maí, 2013, af 

http://liverpool.is/Club/Article/10 

Liverpoolklúbburinn á Íslandi (2013b). Lög klúbbsins. Sótt 2. maí, 2013, af 

http://liverpool.is/Club/Article/6 

Liverpoolklúbburinn á Íslandi (2013c) Í beinni. Sótt 2. maí, 2013, af 

http://liverpool.is/Club/Article/127 

Liverpoolklúbburinn á Íslandi (2013d). Fríðindi. Sótt 2. maí, 2013, af 

http://liverpool.is/Club/Article/8 

Liverpoolklúbburinn á Íslandi (2013e) Liverpool FC. Sótt 2. maí, 2013, af 

http://liverpool.is/LFC/Article/65 

Liverpoolklúbburinn á Íslandi (2013f). Tenglar.  Sótt 2. Maí, 2013, af 

http://liverpool.is/Extra/Tenglar.aspx 

Liverpoolklúbburinn á Íslandi (2013g). Söngbókin. Sótt 3. maí, 2013, af 

http://liverpool.is/LFC/Article/58 

Liverpoolklúbburinn á Íslandi (3. mars, 2007). Spjallborðið. Sótt 1. maí, 2013, af 

http://spjall.liverpool.is/m340113.aspx 



30 

 

Millward, P. (2012). Reclaiming the Kop? Analysing Liverpool Supporters' 21st Century 

Mobilizations. Sociology, 46(4), 633-648. SAGE. 

Modernus (2013). Árslistar. Sótt 4. maí, 2013, af http://veflistinn.is/ 

Nash, R. (2000). Globalised Football Fandom: Scandinavian Liverpool FC Supporters. 

Football Studies, 3(2), 5-23. 

Stone, C. (2007, apríl/júlí). The Role of Football in Everyday Life. Soccer & Society, 8(2/3), 

169-184. Routledge. 

The Football Association (2013). The History of the FA. Sótt 4. Maí, 2013, af 

http://www.thefa.com/about-football-association/history 

Weed, M. (2007, apríl/júlí). The Pub as a Virtual Football Fandom Venue: An Alternative to 

"Being there"? Soccer & Society, 8(2/3). Routledge. 

 

http://www.thefa.com/about-football-association/history

