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Útdráttur	

Ritgerð	þessi	 er	 12	 eininga	 lokaverkefni	mitt	 til	 B.A.	 prófs	 í	 þjóðfræði	 við	

Háskóla	Íslands.	Handbolti	á	Íslandi	hefur	verið	vinsæll	í	áraraðir	og	honum	

fylgja	ýmsir	siðir	og	venjur.	Þeir	sem	sækja	leiki	hjá	sama	liði	í	nokkur	skipti	í	

röð	geta	séð	ákveðið	mynstur	á	meðal	leikmanna	þegar	gengið	er	til	 leiks.	

Viðfangsefni	ritgerðarinnar	er	hjátrú	(e.	superstition)	og	hvernig	hún	kemur	

fram	á	meðal	 handboltafólks	 á	 Íslandi	 og	 í	Noregi.	 Ritgerðin	 skiptist	 í	 sex	

kafla,	þar	sem	kynning,	aðferðafræði	og	hjátrú	verður	útskýrð.	 Í	 fræðilega	

kaflanum,	þar	sem	hugtök	og	kenningar	eru	teknar	fyrir	og	skoðaðar,	verða	

fyrri	 rannsóknir	 á	 hjátrú	útlistaðar	 og	 fræðimenn	 kynntir.	 Síðar	 kemur	 að	

greiningu	 og	 í	 lokin	 verða	 niðurstöður	 rannsóknar	 ígrundaðar.	

Viðmælendur	 í	 ritgerðinni	 voru	 fjórir	 og	 notast	 var	 við	 eigindlega	

rannsóknaraðferð,	 þar	 sem	 þeir	 voru	 spurðir	 spjörunum	 úr.	 Fengnir	 voru	

viðmælendur	 af	 fleiri	 en	 einni	 kynslóð,	 svo	 hægt	 væri	 að	 skoða	 hvort	

breytingar	 hefðu	 orðið	með	 tímanum	 á	 hjátrú	 innan	 handboltans.	 Helstu	

niðurstöður	 rannsóknarinnar	eru	þær	að	handboltafólk	er	hjátrúarfullt	og	

ekki	 hefur	 orðið	 mikil	 breyting	 þar	 á	 með	 tímanum,	 þó	 svo	 að	 elsti	

viðmælandi	minn	hafi	verið	hjátrúarfyllri	en	aðrir	viðmælendur	á	þeim	tíma	

þegar	hann	spilaði	handbolta.	
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Inngangur 

Hjátrú	 er	 forvitnilegt	 hugtak	 sem	 lengi	 hefur	 átt	 hug	 minn	 allan	 þegar	

kemur	 að	 daglegum	 verkum.	Margt	 gerum	 við	 alveg	 eins	 aftur	 og	 aftur	 í	

þeirri	 von	 að	 allt	 fari	 vel.	 Á	 Íslandi	 eru	margar	 tegundir	 af	 hjátrú	 og	 t.d.	

hefur	 hjátrú	 á	 meðal	 leikara	 verið	 rannsökuð,	 hjátrú	 verðandi	 mæðra,	

hjátrú	 sjómanna	 og	 hjátrú	 íþróttafólks,	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Hjátrú	 er	

hugtak	sem	flestir	Íslendingar	kannast	við	og	má	nefna	ýmis	dæmi.	Margir	

banka	í	við	og	hafa	að	því	loknu	yfir	orðin	„sjö,	níu,	þrettán“	eftir	tiltekinn	

atburð	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	slæmar	afleiðingar.		 	

	 Áhuginn	á	 ritgerðarefninu	 kviknaði	 á	handboltaleik,	 þar	 sem	 fylgst	

var	með	 leikmönnum	 framkvæma	 ákveðin	 atriði	 sem	 greinilega	 tengdust	

hjátrú.	 Hjátrú	 virðist	 nátengd	 handbolta	 eins	 og	 svo	 mörgu	 öðru	 í	

mannanna	lífi	og	má	finna	þess	dæmi	í	flestum	handboltaleikjum,	bæði	hér	

heima	og	erlendis.	Markvörðurinn	kyssir	 slárnar	á	markinu	áður	en	 leikur	

hefst	 á	 meðan	 annar	 leikmaður	 signir	 sig	 áður	 en	 hlaupið	 er	 til	 leiks.	 Í	

ritgerðinni	 verður	 fjallað	um	hjátrú	 íslenskra	handboltamanna	en	þó	með	

þeirri	undantekningu	að	 talað	er	við	 íslenskan	handboltaiðkanda	 í	Noregi.	

Til	 að	 skýra	 efni	 ritgerðarinnar	 fyrir	 lesandanum	 þá	 verður	 munurinn	 á	

þjóðtrú,	hjátrú	og	kristinni	trú	útskýrður.		

Þátttakendur	 í	 rannsókninni	 eru	 á	 öllum	 aldri	 og	 sérstaklega	 verður	

skoðað	 hvort	 breyting	 hafi	 átt	 sér	 stað	 á	 milli	 kynslóða	 þegar	 kemur	 að	

hjátrú	 í	 handbolta.	Viðmælendur	 voru	 spurðir	um	 innvígslusiði	 (e.	 rites	of	

passage)	og	hvort	að	slíkir	siðir	ættu	sér	stað	í	handboltanum	í	dag	sem	og	

áður	 fyrr.	Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 athuga	 hvort	 handboltafólk	 sé	

almennt	 hjátrúarfullt	 og	 hvort	 hjátrú	 sé	 algengari	 á	 Íslandi	 en	 hjá	

nágrannaþjóðum	okkar,	 t.d.	Noregi.	Hvað	síðara	atriðinu	viðkemur	var	þó	

aðeins	einn	viðmælenda	til	svara,	svo	framkvæma	þyrfti	stærri	rannsókn	til	

að	 fá	 áreiðanlegri	 niðurstöður	 um	það.	 Einnig	 verður	 leitast	 við	 að	 varpa	

ljósi	á	það	af	hverju	hjátrú	stafar	og	hverjar	gætu	verið	orsakir	hennar	og	

hvernig	 hún	 verður	 til.	 Ritgerðinni	 er	 skipt	 í	 sex	 kafla.	 Í	 byrjun	 verður	

aðferðafræðin	 útskýrð	 og	 þátttakendur	 kynntir.	 Þar	 á	 eftir	 verður	 farið	 í	
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hugtök	 og	 þau	 útskýrð	 og	 fræðimenn	 kynntir.	 Viðtölin	 við	 þátttakendur	

verða	 sett	 í	 samhengi	 við	 hugtökin	 sem	 greint	 er	 frá	 í	 kafla	 þrjú	 og	 þau	

notuð	 til	 útskýringar	 á	 viðfangsefninu	 og	 að	 lokum	 verður	 greint	 frá	

niðurstöðum	 ritgerðarinnar.	 Einnig	 eru	 nokkrar	 munnlegar	 heimildir	

notaðar	 í	 ritgerðinni	 til	 þess	 að	 sýna	 fram	á	 fleiri	 dæmi.	 Þá	 var	 lögð	 fyrir	

óformleg	 könnun	 á	 samskiptasíðunni	 Facebook,	 sem	 innihélt	 eina	

spurningu:	 „Ert	 þú	 með	 einhver	 dæmi	 um	 hjátrú	 í	 handbolta,	 frá	

sjálfum/sjálfri	þér	eða	liðsfélögum?“	
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1.	Undirbúningur	og	framkvæmd		

Undirbúningsferlið	 hófst	 haustið	 2015.	 Ritgerðarefni	 var	 ákveðið,	

leiðbeinandi	 fundinn	sem	var	 tilbúinn	að	 leiðbeina	 í	gegnum	verkefnið	og	

heimilda	var	aflað.	Eftir	fund	með	leiðbeinandanum,	Kristínu	Einarsdóttur,	

var	 fyrsta	 viðtalið	 bókað	 við	 þjóðfræðinginn	 og	 íslenskukennarann	 Símon	

Jón	Jóhannsson,	en	hann	hefur	fjallað	mikið	um	hjátrú	 í	skrifum	sínum	og	

rannsóknum.	Markmiðið	með	því	viðtali	var	að	opna	betur	huga	höfundar	

um	ritgerðarefnið.	Síðan	var	send	fyrirspurn	á	þátttakendur	í	byrjun	janúar	

sem	samþykktu	að	 taka	þátt	og	koma	 í	viðtal.	 Í	 framhaldinu	var	ákveðið	 í	

samráði	 við	 þátttakendur	 hvar	 viðtölin	 myndu	 eiga	 sér	 stað.	

Spurningalistinn	 var	 í	meginatriðum	 sá	 sami	 fyrir	 alla	 viðmælendur	 en	þó	

aðlagaður	að	því	hvort	viðmælandi	væri	að	spila	handbolta	eða	hefði	verið	

að	spila	áður	fyrr.		

1.1	Aðferðafræði	

Öflun	 gagna	 fór	 fram	 með	 eigindlegri	 rannsóknaraðferð	 (e.	 qualitative	

research	methods)	til	þess	að	fá	sem	mestar	upplýsingar	um	viðfangsefnið	

og	 geta	 spurt	 nánar	 um	 það	 sem	 hægt	 var	 að	 fá	 frekari	 útskýringar	 á.	

„Markmið	 eigindlegra	 rannsókna	 er	 að	 auka	 skilning	 á	 þjóðfélagslegum	

fyrirbrigðum	undir	 eðlilegum	aðstæðum“	 (Anna	Birna	Almarsdóttir,	 2005:	

43).	 Með	 þessari	 aðferð	 er	 meginmarkmiðið	 að	 ná	 fram	 viðhorfi	

viðmælenda	 sem	 og	 upplifun	 þeirra	 á	 viðfangsefninu,	 hjátrú	 í	 handbolta.	

Eigindlegar	 rannsóknir	 eru	 andstæða	 við	 megindlegar	 rannsóknir	 (e.	

quantitative	research)	þar	sem	ekki	er	 leitast	eftir	 tölulegum	upplýsingum	

(Anna	 Birna	 Almarsdóttir,	 2005:	 43).	 Viðtölin	 einkenndust	 af	 opnum	

spurningum	til	þess	að	fá	sem	besta	 lýsingu	viðmælenda	með	þeirra	eigin	

orðum	 og	 skynja	 þeirra	 upplifun	 á	 efninu.	 Oft	 kjósa	 fræðimenn	 að	 notat	

einungis	 aðra	aðferðina,	þó	 svo	hægt	 sé	að	 tvinna	þær	 saman.	Til	 dæmis	

með	því	 bæði	 að	 taka	 viðtöl	 og	 afla	 tölulegra	upplýsinga	eða	með	því	 að	

gefa	út	spurningarlista	(Anna	Birna	Almarsdóttir,	2005:	43).		
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Hagkvæmast	er	að	notast	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	til	þess	að	fá	

nákvæmar	 upplýsingar	 um	 tiltekið	 málefni	 (Anna	 Birna	 Almarsdóttir,	

2005:43).	Spurningalistinn	sem	ég	notaði	samanstóð	af	opnum	almennum	

spurningum	 um	 efni	 ritgerðarinnar.	 Eðli	 málsins	 samkvæmt	 veita	 opnar	

spurningar	besta	möguleikann	á	að	 spyrja	 svokallaðra	eftirfylgnispurninga	

við	tiltekin	atriði	ef	ekki	fæst	fullnægjandi	svar	eða	ef	viðmælandi	hefur	frá	

áhugaverðara	atriði	að	segja.	Með	opnum	spurningum	er	auðveldara	 fyrir	

spyril	að	gera	sér	grein	fyrir	hvenær	hægt	er	að	spyrja	viðmælanda	nánar	út	

í	tiltekið	efni	áður	en	næsta	spurning	er	borin	upp.	Spurningarnar	sem	voru	

hafðar	til	hliðsjónar	í	viðtölunum	voru	eftirfarandi:	

§ Værir	þú	til	í	að	segja	mér	frá	sjálfum/sjálfri	þér?	
§ Hvernig	var	þinn	handboltaferill?	
§ Með	hvaða	liðum	spilar/spilaðir	þú?	
§ Hvaða	númer	var/er	á	keppnistreyjunni	og	af	hverju?	
§ Myndir	þú	vilja	spila	í	treyju	númer	13?	
§ Var	eitthvað	sérstakt	sem	þú	gerðir	á	leikdag?	
§ Fannst	þér	það	 skila	þér	 árangri	 í	 leikjunum	eða	ef	 til	 vill	 fara	út	 í	

öfgar?	
§ Myndir	þú	telja	handboltafólk	hjátrúarfullt	yfir	höfuð?	
§ Getur	þú	sagt	mér	dæmi	frá	fyrrum/núverandi	liðsfélögum	sem	gæti	

flokkast	sem	hjátrú?	
§ Gerði	 liðið	 eitthvað	 í	 sameiningu	 fyrir	 leiki	 þar	 sem	 mátti	 ekki	

bregða	út	af	vananum	einhverra	hluta	vegna?	
§ Mig	 langar	 í	 lokin	að	 forvitnast	um	 innvígslusiði	eða	busanir	 í	 garð	

nýliða,	hvort	það	ætti	sér	stað	þegar	þú	varst	 í	handbolta?	/	hvort	
það	ætti	sér	enn	stað	í	dag?	

§ Hvernig	fóru	þær	fram?	
§ Þá	fer	þessu	að	ljúka,	er	eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við	sem	gæti	nýst	

mér	í	ritgerðinni?	

1.2	Úrvinnsla	gagna		

Viðtölin	 voru	 hljóðrituð	 og	 síðan	 skráð	 orðrétt	 í	 ritvinnsluskjal	 í	 tölvu.	

Sérstaklega	var	gætt	að	því	að	sú	vinna	væri	unnin	samdægurs	 til	 að	efni	

viðtalsins	 væri	 enn	 ferskt	 í	 huga	 spyrjandans.	 Ég	 hafði	 líka	 svipbrigði	

viðmælenda	og	aðrar	líkamstjáningu	í	huga	og	skráði	hjá	mér	eftir	megni.	Í	

einu	viðtali	skipti	líkamstjáning	sérstaklega	miklu	máli	og	var	lýsing	á	henni	

því	skráð	strax	að	viðtalinu	loknu.	Vettvangsnótur	voru	punktaðar	niður	til	

að	 ná	 upplifuninni	 og	 þær	 færðar	 inn	 í	 viðtalið	 þar	 sem	 það	 átti	 við.	 Í	
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ritgerðinni	 verða	 notaðar	 stiklur	 úr	 viðtölunum,	 það	 er	 bæði	 beinar	

tilvitnanir	og	svo	óbeinar	þar	sem	texti	verður	umorðaður.	Flæði	var	gott	í	

öllum	viðtölunum	og	oft	ekki	þörf	á	því	að	bera	upp	allar	þær	spurningar	

sem	voru	hafðar	til	hliðsjónar	 (sjá	kafla	1.1),	þar	sem	svörin	höfðu	fengist	

áður	í	almennu	spjalli	um	viðfangsefnið.	

Viðtölin	 voru	 prentuð	 út	 eftir	 að	 hafa	 verið	 skráð	 orðrétt	 í	

ritvinnsluskjal	 í	 tölvu	 og	 notast	 var	 við	 yfirstrikunarpenna	 til	 þess	 að	 sjá	

þemu.	Ákveðinn	litur	var	fyrir	hvert	efnisatriði	sem	viðmælendur	svöruðu.	

Það	gagnaðist	vel	við	úrvinnslu	viðtalanna	og	til	samanburðar.	

1.3	Þátttakendur		

Viðmælendur	voru	fjórir,	þrír	karlmenn	og	ein	kona.	Öll	viðtölin	voru	tekin	

upp	í	byrjun	árs	2016	að	einu	undanskyldu	sem	var	tekið	upp	í	lok	árs	2015.	

Viðtölin	 voru	 tekin	 upp	 á	 Samsung	 S4	 snjallsíma	 og	 færð	 yfir	 í	 tölvu	 fyrir	

betri	hýsingu.	Þrír	viðmælendur	eiga	það	sameiginlegt	að	hafa	allir	spilað	í	

meistaraflokki	 og	 tveir	 þeirra	 í	 landsliðinu	 í	 handbolta.	 Einnig	 hafa	 þessir	

þrír	 viðmælendur	 spilað	með	 liðum	 frá	Hafnarfirði,	þau	 lið	eru	Haukar	og	

FH.	 Við	 val	 á	 viðmælendum	 var	 leitast	 við	 að	 fá	 aðila	 af	 mismunandi	

kynslóðum	 til	 að	 hægt	 væri	 að	 gera	 samanburð	 þeirra	 á	 milli.	 Einn	

viðmælendanna	spilar	handbolta	enn	í	dag	en	hinir	tveir	hafa	lagt	skóna	á	

hilluna	 og	 fjórði	 viðmælandinn	 hefur	 aldrei	 spilað	 handbolta.	 Hann	 hefur	

skrifað	bækur	um	hjátrú	sem	notaðar	eru	í	ritgerðinni	og	var	valinn	til	þess	

að	dýpka	skilning	höfundar	á	efninu	áður	en	að	skrifin	hófust.	

	 Símon	 Jón	 Jóhannsson	 59	 ára	 var	 fyrsti	 viðmælandinn	 og	 var	

viðtalið	 tekið	 þann	 22.	 október	 2015.	 Hann	 er	 íslenskukennari	 við	

Flensborgarskólann	 í	 Hafnarfirði	 og	 hefur	 kennt	 þar	 samfleytt	 frá	 árinu	

1985.	 Símon	er	með	meistaragráðu	 í	 þjóðfræði	og	hefur	 gefið	út	 nokkrar	

bækur	 í	 gegnum	 tíðina,	meðal	 annars	 Sjö	 níu	 þrettán:	Hjátrú	 Íslendinga	 í	

daglega	lífinu	og	Stóru	hjátrúarbókina.	Bækurnar	verða	nýttar	í	ritgerðinni	

til	að	útskýra	nánari	skilgreiningar	á	hjátrú	og	koma	með	dæmi	úr	daglegu	

lífi.	 Símon	 spilaði	 ekki	 handbolta,	 líkt	 og	 kom	 fram	 hér	 að	 ofan,	 og	 var	

viðtalið	við	hann	tekið	fyrir	vinnslu	á	fræðilega	kaflanum	(KLA	1,	2015).	
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	 Gísli	 Jón	 Þórisson,	 þrítugur	 Hafnfirðingur,	 var	 viðmælandi	 minn	 í	

gegnum	 samskiptaforritið	 Skype.	 Viðtalið	 fór	 fram	 þann	 28.	 janúar	 2016.	

Gísli	er	búsettur	í	Noregi	með	kærustunni	sinni	Lilju	Rún	Gunnarsdóttur	og	

eiga	þau	saman	tvö	börn,	Stefaníu	og	Þóri.	Gísli	á	sér	langan	handboltaferil	

en	 hann	 byrjaði	 að	 spila	 með	 Haukum	 fimm	 ára	 gamall.	 Á	 Íslandi	 hefur	

hann	 spilað	 með	 meistaraflokki	 Hauka	 og	 ÍBV.	 Eftir	 flutning	 til	 Noregs	

spilaði	hann	með	liðinu	Kristiansund	tvö	tímabil	og	spilar	í	dag	með	liði	sem	

heitir	Nøtterøy	(KLA	2,	2016).		 	 	 	 	 	

Thelma	Björk	Árnadóttir	er	fertug	og	uppalin	í	Hafnarfirði.	Viðtalið	

var	tekið	30.	janúar	árið	2016	á	Bókakaffinu	í	miðbæ	Hafnarfjarðar.	Thelma	

er	 gift	 Júlíusi	 Þór	 Gunnarssyni.	 Þau	 eiga	 tvo	 drengi	 og	 eru	 búsett	 í	

Hafnarfirði.	 Handboltaferill	 Thelmu	 hófst	 þegar	 hún	 var	 12	 ára	 gömul	 og	

endaði	þegar	hún	var	28	ára.	Hún	byrjaði	að	spilaði	með	FH	í	yngri	flokkum,	

en	 færði	 sig	 síðar	 yfir	 í	Hauka	og	 spilaði	meðal	 annars	 fyrir	meistaraflokk	

liðsins.	 Thelma	 var	 í	 íslenska	 landsliðinu	 á	 sínum	 tíma	 og	 spilaði	 30	 leiki	

með	því	(KLA	3,	2016).	

Guðjón	Árnason	er,	eins	og	Thelma,	alinn	upp	í	Hafnarfirði	og	er	53	

ára	 gamall.	 Hann	 er	 betur	 þekktur	 undir	 nafninu	 Gaui	 Árna.	 Hann	 er	

kvæntur	 Hafdísi	 Stefánsdóttur	 og	 eiga	 þau	 tvö	 uppkomin	 börn.	 Hann	

byrjaði	að	spila	handbolta	11	ára	gamall	og	spilaði	með	FH	alla	tíð,	meðal	

annars	 fyrir	meistaraflokk	 liðsins.	Hann	er	 í	dag	 leikjahæsti	 leikmaður	FH-

inga	frá	upphafi	og	var	fyrirliði	í	11	ár,	lengst	allra	í	FH.	Honum	þykir	mjög	

vænt	 um	 þessi	 afrek,	 Íslandsmeistaratitlarnir	 urðu	 fjórir	 og	

bikarmeistaratitlarnir	 tveir.	 Guðjón	 spilaði	 þar	 á	 meðal	 50-60	 landsleiki.	

Handboltaferill	hans	spannar	samtals	25	ár,	en	hann	hætti	 í	handbolta	36	

ára	gamall.	Hann	spilaði	einnig	fótbolta	með	FH	fram	að	meistaraflokki,	en	

ákvað	þá	að	einbeita	sér	fremur	að	handbolta	(KLA	4,	2016).	 	

	 Þrír	 viðmælendur	 sem	 svöruðu	 í	 óformlegri	 könnun	 á	 Facebook	

verða	 kynntir	 hér.	 Bryndís	 Sunna	 Jóhannesdóttir	 er	 tvítug	 og	 búsett	 í	

Hafnarfirði.	Hún	er	útskrifuð	úr	Verslunarskóla	 Íslands	og	spilar	handbolta	

með	FH.	Arnar	Gauti	Arnarsson	er	18	ára	Hafnfirðingur.	Hann	stundar	nám	
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við	 Flensborgarskólann	 í	 Hafnarfirði	 og	 spilar	 handbolta	 með	 Haukum.	

Díana	 Guðjónsdóttir	 er	 fertug	 og	 er	 einnig	 Hafnfirðingur	 eins	 og	 Bryndís	

Sunna	 Jóhannesdóttir	 og	 Arnar	 Gauti	 Arnarsson.	 Díana	 er	 gift	 Ægi	 Erni	

Sigurgeirssyni	og	eiga	þau	tvö	börn.	Díana	spilaði	handbolta	með	Haukum	á	

yngri	árum	en	er	nú	handboltaþjálfari	hjá	sama	liði.	Einnig	er	hún	fagstjóri	

íþróttadeildar	í	Flensborgarskólanum	í	Hafnarfirði.	
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2.	Hjátrú		

Hjátrú	(e.	superstition)	tengist	ávallt	því	samfélagi	sem	við	á	hverju	sinni.	Á	

miðöldum	var	Evrópa	gegnsýrð	af	hjátrú.	Fólk	sá	heiminn	fyrir	sér	fullan	af	

nornum,	álfum	og	fleiri	skepnum.	Galdrar	voru	notaðir	sem	lyf	og	almenn	

trú	var	á	kraftaverk.	 Í	dag	eru	nornir,	álfar	og	galdrar	 fyrirbæri	sem	koma	

nær	einungis	fyrir	í	barnabókum,	þó	svo	að	sums	staðar	í	heiminum	sé	enn	

notast	við	galdra	og	fólk	trúi	á	yfirnáttúrlega	hluti	(Jahoda,	1970:	6).	Gustav	

Jahoda	 (1920-)	er	austurrískur	sálfræðingur	sem	gaf	út	bókina Psychology	

of	Superstition	árið	1970,	en	þar	greinir	hann	frá	því	hversu	erfitt	það	getur	

verið	að	skilgreina	hjátrú,	t.d.	að	eins	manns	trú	getur	verið	annars	manns	

hjátrú	(Jahoda,	1970:2).	Hjátrú	er	ákveðið	mynstur	aðgerða	sem	gerir	það	

að	verkum	að	viðkomandi	 telur	að	hlutirnir	muni	ganga	upp	eða	gangi	að	

minnsta	kosti	betur	ef	ákveðin	atriði	eru	framkvæmd.	Sem	dæmi	um	hjátrú	

má	nefna	það	að	klæðast	alltaf	 sömu	 fötunum	 í	prófum,	 til	 dæmis	vegna	

þess	 að	 fyrri	 próf	 í	 sama	 klæðnaði	 gengu	 vel.	 Þá	 fylgir	 viðkomandi	 sama	

mynstri	 fyrir	 næsta	 próf	 í	 þeirri	 von	 að	 það	 muni	 einnig	 ganga	 vel.	

Samkvæmt	 einum	 fremsta	 þjóðfræðingi	 sögunnar,	 Bandaríkjamanninum	

Alan	Dundes	(1934-2005),	er	hægt	að	skilagreina	hjátrú	á	markvissan	hátt.	

Þrjú	inntök	hjátrúar	eru	eftirfarandi:	

1. Tákn.	
2. Töfrar	og	galdur.	
3. Víxlun	(e.	conversion).	

 
Dundes	leggur	áherslu	á	ytri	einkenni	og	áhrif	hjátrúar	og	kýs	að	skoða	gerð	

hjátrúar	 fremur	 en	 hugmyndir	 manna	 um	 hana	 (Dundes,	 1961:	 29-32).	

Símon	 Jón	 Jóhannson	 útskýrir	 í	 bók	 sinni	 Sjö,	 níu,	 þrettán,	 birtingarmynd	

inntakana	 en	 þar	 segir	 hann	 að	 tákn	 séu	 góðir	 og	 slæmir	 fyrirboðar	 sem	

geta	birst	án	þess	að	einstaklingur	geti	haft	 stjórn	á	því.	Hægt	er	að	hafa	

vald	á	göldrum	og	töfrum	með	því	að	framkvæma	athafnir	sem	hafa	áhrif	á	

það	hvort	eitthvað	slæmt	eða	gott	gerist.	 Sem	dæmi	má	nefna	það	að	ef	

svartur	 köttur	 hleypur	 í	 veg	 fyrir	 einhvern,	 þá	 á	 það	 að	 boða	 ógæfu.	

Kötturinn	er	dæmi	um	tákn	sem	hægt	væri	að	koma	í	veg	fyrir	með	galdri	
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eða	töfrum,	t.d.	með	því	að	hrækja	á	eftir	honum	og	þar	með	hefur	víxlun	

átt	 sér	 stað	 (Símon	 Jón	 Jóhannsson,	 1993:	 8).	 Víxlunin	 kemur	 fyrir	 þegar	

tákni	er	breytt	 í	töfra.	Sérstaklega	er	hugað	að	táknum	og	þeim	athöfnum	

sem	unnið	er	út	frá	með	hliðsjón	af	því	sem	táknið	hafði	boðað	(Jón	Hnefill	

Aðalsteinsson,	1983:	97).	Þegar	galdrar	eða	töfrar	eru	framkvæmdir	til	þess	

að	bregðast	við	fyrirboðum,	er	verið	að	reyna	koma	í	veg	fyrir	óheppni	eða	

verið	að	reyna	að	öðlast	sérstaka	gæfu	(Símon	Jón	Jóhannsson,	1993:	8).	

	 Í	heimi	hjátrúarinnar	virðist	margt	undarlegt	við	 fyrstu	 sýn	en	hún	

byggir	 þó	 á	 reynslu	manna	 og	 eftirtekt.	Með	 reynslu	mannanna	 er	 okkur	

kennt	 að	 haga	 okkur	 á	 ákveðinn	 hátt	 við	 vissar	 aðstæður	 og	 ef	 eitthvað	

reynist	 vel	 í	 eitt	 skipti,	 þá	 veitir	 það	 ákveðið	 öryggi	 að	 gera	 það	 á	

nákvæmlega	sama	hátt	 í	það	næsta.	Taka	má	dæmi	um	 íþróttamann	sem	

gekk	vel	í	leik	eftir	að	dóttir	hans	hafði	bakað	fyrir	hann	köku	tvisvar	í	röð.	

Þetta	 fordæmi	 hafði	 gefist	 svo	 vel	 að	 það	 varð	 að	 venju,	 sem	 að	 lokum	

skilaði	 liðinu	 Íslandsmeistaratitli	 að	 mati	 leikmannsins.	 Það	 var	 þó	 varla	

kakan	 sem	 færði	 liðinu	 titilinn,	 en	 hún	 hjálpaði	 þessum	 íþróttamanni	 að	

byggja	 upp	 sjálfstraustið	 sem	 og	 að	 koma	 honum	 í	 ákveðið	 hugarástand	

fyrir	leikina	(Símon	Jón	Jóhannsson,	1993:	7).		 	

Hjátrú	snýst	að	miklu	leyti	um	jafnvægið	á	milli	hins	góða	og	illa	sem	

og	á	milli	láns	og	óláns.	Svo	sem	þegar	veður	hefur	verið	vont	í	marga	daga,	

þá	trúa	menn	því	að	það	hljóti	að	koma	betra	veður	næstu	daga	(Símon	Jón	

Jóhannsson,	 1993:	 6).	 Hjátrú	 tengd	 veðri	 er	 algeng	 á	 Íslandi	 þar	 sem	

veðurfar	getur	verið	fjölbreytt	og	breyst	hratt.	Eina	stundina	er	sól	og	hina	

stundina	er	komið	rok	og	rigning,	breytingin	getur	jafnvel	verið	á	nokkurra	

mínútna	fresti.	Hér	hefur	verði	 fjallað	um	hjátrú	almennt	en	 í	næsta	kafla	

verður	fjallað	um	hjátrú	á	Íslandi.	

2.1	Hjátrú	á	Íslandi	

Í	bókinni	Sjö	níu	þrettán	eftir	Símon	Jón,	þjóðfræðing,	kemur	fram	hversu	

erfitt	 geti	 verið	 að	 greina	 hvaða	 hjátrú	 er	 íslensk	 að	 uppruna	 og	 hvað	 sé	

komið	erlendis	frá	en	að	það	skipti	í	sjálfu	sér	ekki	öllu	máli.	Sum	hjátrú	er	

þó	staðbundin	og	á	við	um	íslenskar	aðstæður	en	önnur	getur	verið	keimlík	
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á	 milli	 landa.	 Hjátrúin	 aðlagast	 lifnaðarháttum	 og	 staðháttum	 á	 hverju	

svæði	fyrir	sig.	Suma	hjátrú	er	hægt	að	rekja	langt	aftur	í	tímann	hér	á	landi	

en	 önnur	 hefur	 komið	 erlendis	 frá	 og	 lagað	 sig	 að	 íslenskum	 aðstæðum.	

Þess	 vegna	 getur	 verið	 erfitt	 að	 tala	 um	 íslenska	 hjátrú,	 því	 þó	 hún	 sé	

algeng	 á	 Íslandi	 þá	 gæti	 hún	 átt	 uppruna	 sinn	 annars	 staðar	 (Símon	 Jón	

Jóhannsson,	1993:	6).	Hér	á	eftir	verður	farið	ofan	í	saumana	á	því	hvernig	

hjátrú	tengist	íþróttum	og	hvernig	birtingamynd	hennar	er	í	því	samhengi.	

2.2	Hjátrú	í	íþróttum		

Hjátrú	í	íþróttum	þekkja	flestir	þeir	sem	stunda	íþróttir	af	einhverju	tagi.	Til	

að	 gera	 greinarmun	 á	 hjátrú	 og	 öðrum	 áhrifaþáttum	 er	 rétt	 að	 taka	 það	

fram	 að	 ekki	 er	 talið	 að	 um	hjátrú	 sé	 að	 ræða	 þegar	 t.d.	 er	 talað	 um	 að	

leikmenn	þurfi	á	góðum	svefni	að	halda,	þurfi	að	gæta	að	matarræði	og	að	

lifa	 reglusömu	 lífi.	 Aftur	 á	móti	 þegar	 leikmenn	 þvo	 ekki	 á	 sér	 hárið	 eða	

koma	til	 leiks	 í	óþvegnum	sokkum,	haldandi	því	fram	að	þeim	muni	ganga	

betur	í	leiknum	fyrir	vikið,	flokkast	það	undir	hjátrú	(Símon	Jón	Jóhannsson,	

1993:	122).		 	 	

Hjátrú	má	skipta	í	þrjá	flokka.	Í	fyrsta	lagi	er	það	klæðaburður	í	leik,	í	

öðru	 lagi	 er	 það	 sem	 gert	 er	 fyrir	 leik	 og	 í	 þriðja	 lagi	 eru	 það	 lukkugripir	

(Símon	Jón	Jóhannsson,	1993:	122-123).	Íþróttafólk	telur	oft	að	um	vana	sé	

að	 ræða	 þegar	 það	 gerir	 ýmsa	 hluti	 nákvæmlega	 eins	 fyrir	 hvern	 einasta	

leik,	til	dæmis	að	klæða	sig	alltaf	í	hægri	sokkinn	á	undan	þeim	vinstri.	Slíkar	

aðgerðir	 flokkast	 undir	 hjátrú	 (KLA	 1,	 2015).	 Í	 hópíþróttum,	 eins	 og	 til	

dæmis	handbolta,	vilja	leikmenn	oft	vera	á	ákveðnum	stað	í	röð	leikmanna	

þegar	 gengið	 er	 inn	 á	 völlinn,	 til	 dæmis	 alltaf	 fremst	 eða	 aftast	 í	 röðinni	

(Símon	Jón	Jóhannsson,	1993:	122).			 	 	 	 	 	

	 Viðmælendur	mínir	voru	allir	sammála	um	það	að	þeir	hefðu	aldrei	

hugleitt	sérstaklega	þá	hjátrú	sem	er	að	finna	í	handbolta.	Það	var	ekki	fyrr	

en	 höfundur	 hafði	 samband	 við	 þá	 og	 kynnti	 viðfangsefnið.	 Einn	

viðmælenda	 var	 meðal	 annars	 staddur	 í	 sumarbústað	 með	 fyrrum	

liðsfélögum	 þegar	 beiðnin	 um	 viðtal	 kom	 og	 gátu	 þeir	 rætt	 þetta	 þar	 og	

rifjað	upp.	Allir	viðmælendur	voru	þó	sammála	um	að	hjátrú	væri	ríkjandi	
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innan	handboltans,	þó	svo	að	 leikmenn	gerðu	sér	ekki	endilega	grein	fyrir	

hvort	að	þetta	væri	vani	eða	hjátrú	(KLA	2,	2016;	KLA	3,	2016;	KLA	4,	2016).	

	 Svo	 nokkur	 dæmi	 séu	 nefnd	 spila	 leikmenn	 í	 handbolta	 í	 treyjum	

sem	eru	númeraðar	að	aftanverðu	og	skiptir	það	númer	leikmenn	alla	jafna	

miklu	máli	 en	 aðra	 engu	máli.	 Ef	 gengið	 hefur	 illa	 í	 leik	 eða	 leikjum	með	

ákveðið	númer	kemur	það	fyrir	að	viðkomandi	leikmaður	vill	ekki	spila	í	því	

númeri	aftur	(Símon	Jón	Jóhannsson,	1993:	122).	Talan	13	hefur	lengi	verið	

talin	 óhappatala	 í	 heimi	 hjátrúar.	 Margir	 taka	 ekki	 áhættu	 á	 13.	 degi	

mánaðar,	 ferðast	 hvorki	 á	 þeim	degi	 né	 byrja	 á	 nýju	 verkefni	 (Símon	 Jón	

Jóhannsson,	1993:	246).		 	

Einstaklingar	 eiga	 það	 einnig	 til	 að	 koma	 sér	 upp	 einkahjátrú.	 Í	

Þjóðviljanum	 kom	 fram	 að	 aðallega	 íþróttamenn	 séu	með	 einkahjátrú	 en	

leikarar	einnig	í	einhverjum	tilfellum.	Skilgreining	á	einkahjátrú	er	þá	hjátrú	

sem	gildir	 fyrir	 þá	eina	og	enga	aðra.	 Einkahjátrú	er	oft	 ríkjandi	 hjá	þeim	

sem	koma	þurfa	 fram	 fyrir	 framan	mikinn	 fjölda	af	 fólki.	 Þetta	er	 algengt	

hjá	bæði	íþróttamönnum	sem	og	leikurum	(Þjóðviljinn,	1983:	2).		 	 	

Í	einkahjátrú	er	til	dæmis	talan	13	oft	talin	heillatala,	fólk	hefur	þá	

trú	á	tölunni	13	út	af	sérstöðu	hennar.	Í	framhaldinu	vilja	menn	nota	töluna	

13	við	ýmis	tækifæri,	velja	sér	til	dæmis	brúðkaupsdag	þann	13.	 í	von	um	

að	það	sé	til	lukku	(Símon	Jón	Jóhannsson,	1993:	246).		 	 	

2.3	Hjátrú,	þjóðtrú	og	kristin	trú		

Fólki	hættir	stundum	til	að	rugla	saman	hjátrú,	þjóðtrú	og	trúarlífi	almennt.	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 farið	 yfir	 skilgreiningar	 á	 þessum	 fyrirbærum	 og	

munurinn	 á	 þeim	 útskýrður.	 Trúað	 fólk	 þarf	 ekki	 endilega	 að	 vera	

hjátrúarfullt	og	öfugt.		

Á	 Íslandi	 hafa	 fræðimenn	 farið	 sér	 hægt	 þegar	 kemur	 að	

skilgreiningu	á	hugtakinu	þjóðtrú.	Þess	má	einnig	 geta	að	nokkur	orð	eru	

þekkt	 yfir	 þjóðtrú	 á	 íslensku.	 Orðin	 hafa	 þó	 öll	 ekki	 nákvæmlega	 sömu	

merkingu.	 Orðið	 hjátrú	 er	 notað	 í	 svipaðri	 merkingu	 og	 þjóðtrú.	 Þá	 má	

nefna	 orðin	 hindurvitni,	 bábiljur	 og	 kerlingabækur.	 Orðið	 alþýðutrú	 var	

einnig	notað	fyrr	á	tímum	en	hefur	að	mestu	þurrkast	út	á	20.	öldinni	(Jón	
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Hnefill	 Aðalsteinsson,	 1983:	 95).	 Samkvæmt	 Jóni	 Hnefli	 Aðalsteinssyni	

(1927-2010),	 fyrrum	prófessor	 í	 þjóðfræði	 við	Háskóla	 Íslands,	 voru	orðin	

þjóðtrú	og	hjátrú	fyrst	 í	stað	með	mismunandi	merkingu.	Nefnir	hann	svo	

að	 hjátrúin	 geti	 verið	 trúin	 til	 hliðar	 við	 hin	 opinberu	 trúarbrögð	 og	

þjóðtrúin	þá	sú	trú	sem	þjóðin	trúir	á	(Jón	Hnefill	Aðalsteinsson,	1985:	95-

96).	

Hjátrú	 er	 meira	 lýsandi	 en	 þjóðtrú,	 því	 þjóðtrúin	 er	 safn	

trúarhugmynda	 sem	 lifa	 samhliða	 trúarbrögðum	 á	 meðal	 almennings.	

Þjóðtrúnni	 er	 lýst	 sem	 trú	á	 ýmsa	vætti	 og	 furðulegar	 verur	 sem	eiga	 sér	

stað	innan	trúarbragða.	Hægt	er	að	segja	að	þjóðtrú	sé	heildarheiti	yfir	trú	

manna	 á	 vætti	 sem	 eiga	 það	 til	 að	 fara	 í	 bága	 við	 þau	 trúarbrögð	 sem	

ríkjandi	eru	hverju	sinni	(Símon	Jón	Jóhannsson,	1993:	8).		 	

	 Til	þess	að	þrengja	merkingu	þjóðtrúar	er	hugtakið	hjátrú	notað	hér,	

en	þá	er	athyglinni	sérstaklega	beint	að	fyrirboðum	og	þeim	athöfnum	sem	

fólk	 nýtir	 sér	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif.	 Það	 er	 að	 segja	 að	 nýta	 sér	

hversdagsgaldur	með	því	að	koma	í	veg	fyrir	ólán	og	auka	líkurnar	á	gæfu	

og	velgengni	(Símon	Jón	Jóhannsson,	1993:	8).		 	 	 	

	 Ef	 borin	 er	 saman	 kristin	 trú	 og	 þjóðtrú	 þá	 eiga	 þær	 það	

sameiginlegt	að	berjast	gegn	óttanum	og	grundvallarhugmynd	þeirra	felst	í	

baráttunni	 við	 hið	 illa	 og	 þránni	 eftir	 því	 góða	 (Símon	 Jón	 Jóhannsson,	

1999:	9).	 Í	 bókinni	 Íslensk	þjóðmenning	 skrifar	Hjalti	Hugason,	prófessor	 í	

guð-	og	trúarbragðafræði	við	Háskóla	Íslands,	um	muninn	á	trú	og	þjóðtrú:	

Má	 segja	 að	alþýðutrú	byggist	 að	miklu	 leyti	 á	 trú	á	 krafta	og	
máttarvöld	sem	búa	innan	þessa	heims	og	hafa	má	áhrif	á	með	
ýmiss	konar	aðferðum	en	kirkjan	boði	trú	á	Guð	er	búi	utan	eða	
handan	 þessa	 heims	 og	 ekki	 verður	 stjórnað	með	 neinu	móti	
heldur	 aðeins	 ávarpaður	 í	 auðmjúkri	 bæn	 (Hjalti	 Hugason	 og	
Jón	Hnefill	Aðalsteinsson,	1988:	330).		
	

Þess	skal	getið	að	þessi	 lýsing	á	við	stærra	menningarsvæði	en	 Ísland,	þar	

sem	atriðin	sem	vitnað	var	í	hér	að	ofan	einkenna	flest	kristna	alþýðurtrú	í	

nágrannalöndunum	 (Hjalti	 Hugason	 og	 Jón	 Hnefill	 Aðalsteinsson,	 1988:	

300).	Sumir	halda	því	fram	að	kristin	trú	gefi	mönnum	tækifæri	til	þess	að	
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biðja	 og	 fá	 þannig	 leyst	 úr	 sínum	 vandamálum.	 Bæn	 er	 þá	 ósk	 um	

fyrirgefningu	 og	 það	 er	 svo	 undir	máttarvöldum	 komið	 hvort	menn	 verði	

síðan	bænheyrðir.	 Í	 hjátrú	 er	 því	 aftur	 á	móti	 haldið	 fram	að	hægt	 sé	 að	

koma	 í	 veg	 fyrir	 brot	 eða	 bæta	 það	með	 tilteknum	 aðgerðum,	 til	 dæmis	

með	því	að	segja	„sjö,	níu,	þrettán“	um	leið	og	bankað	er	í	við.		 	

	 Við	fyrstu	sýn	mætti	halda	að	kristin	trú	og	hjátrú	væru	andstæður.	

Á	milli	 þessara	 tveggja	 hugtaka	 er	 þó	 ákveðin	 tenging.	 Til	 dæmis	 það	 að	

banka	 í	 við	 tengist	 krossinum	 sem	 tákni	 í	 kristinni	 trú	 (Símon	 Jón	

Jóhannsson,	 1999:	 9).	 Hjátrúin	 sem	 felst	 í	 því	 að	 banka	 í	 við	 er	 talin	 sú	

útbreiddasta	innan	kristinnar	trúar.	Það	er	gjarnan	gert	ef	menn	hafa	sagt	

eitthvað	hrokafullt	eða	ógætilegt	(Símon	Jón	Jóhannsson,	1993:	19).		

	 	Vænlegast	 er	 að	 útskýra	 þetta	 sem	þægindi,	 banka	 í	 við	 og	 segja	

„sjö,	níu	þrettán“	eftir	að	hafa	blótað	t.d.	Manni	líður	betur	eftir	á	og	eins	

og	að	setningin	fari	ekki	lengra,	heldur	stöðvist	einfaldlega	með	bankinu	og	

verði	ekki	kveðin	upp	aftur.	Jafnframt	er	þetta	notað	til	þess	að	koma	í	veg	

fyrir	að	einhvað	gerist	t.d.	að	lenda	í	slysi	og	er	þá	sagt:	ég	hef	aldrei	lent	í	

slysi,	bankað	og	sagt	„sjö,	níu,	þrettán”.	
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3.	Hugtök	og	kenningar	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 greint	 frá	 þeim	 hugtökum	 sem	 notuð	 verða	 í	

ritgerðinni.	 Hugtökin	 sem	 notuð	 verða	 til	 þess	 að	 greina	 viðtölin	 sem	 og	

útskýra	 efnið	 eru	 leikur,	 íþrótt,	 sviðslist,	 innvígslusiðir,	 hópur,	 hátíð	 og	

jaðarástand.	 Einnig	 verða	 nokkrir	 fræðimenn	 kynntir	 sem	hafa	 rannsakað	

hafa	 efni	 innan	 þjóðfræðinnar	 og	 sett	 fram	 með	 kenningar.	 Það	 eru	

fræðimennirnir	Alan	Dundes,	Arnold	Van	Gennep,	Johan	Huizinga,	Richard	

Scenchner,	Richard	Bauman	og	Victor	Turner.	 	 	

3.1	Leikur			

Leikur	(e.	play)	er	hugtak	sem	allir	þekkja,	hvort	sem	er	frá	barnsaldri	eða	

eftir	að	hafa	stundað	íþróttir	á	einhverju	tímaskeiði	í	lífinu.	Leikur	er	hluti	af	

okkur	 öllum,	 bæði	 mannskepnunni	 og	 dýrum	 og	 með	 því	 að	 fylgjast	

einfaldlega	með	tveimur	dýrum	er	hægt	að	sjá	leik	(Huizinga,	1949:	1).		

	 Samkvæmt	 íslenskri	 orðabók	 er	 leikur	 ákveðin	 leikathöfn	 eftir	

sérstökum	leikreglum.	Leikurinn	getur	verið	viðureign	tveggja	liða,	átök	eða	

keppni	 á	milli	 einstaklinga	 (Árni	 Böðvarsson,	 1985:	 572).	 Í	 bókinni	Homo	

Ludens	 eftir	 hollenska	 sagnfræðinginn	 Johan	 Huizinga	 (1872-1945)	 lýsir	

hann	leik	sem	líffræðilegu	fyrirbæri	og	ósjálfráðu	viðbragði.	Það	er	að	segja	

að	 leikurinn	 sé	 okkur	 öllum	 eðlislægur,	 leikur	 sé	 alltaf	 til	 og	 þörf	 sé	 fyrir	

hann	í	hversdeginum	(Huizinga,	1949:	1-2).		 	 	

	 Leikurinn	hefur	alltaf	sitt	hlutverk.	Þó	svo	að	hugtakið	eigi	sér	ekki	

stað	innan	menningarinnar	er	leikurinn	samt	til	staðar	(Huizinga,	1949:	3).	

Um	þetta	sagði	Huizinga:	„Play	cannot	be	denied.	You	can	deny,	if	you	like,	

nearly	all	abstractions:	justice,	beauty,	truth,	goodness,	mind,	God.	You	can	

deny	seriousness,	but	not	play“	(Huizinga,	1949:	3).	Með	þessu	sýnir	hann	

fram	á	að	ekki	sé	hægt	að	neita	tilkomu	leiksins.	Virknin	er	alltaf	til	staðar,	

hvort	 sem	 fólki	 líkar	 það	 betur	 eða	 verr.	 Að	 mati	 fræðimannsins	 er	 lífið	

ekkert	 annað	 en	 leikur	 en	 niðurstaða	 leiksins	 fer	 eftir	 því	 hvernig	maður	

heldur	 á	 spilunum	og	 leikur	 þeim	 út:	 „Life	must	 be	 lived	 as	 play,	 playing	

certain	games,	making	sacrifices,	singing	and	dancing,	and	then	a	man	will	
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be	able	to	propitiate	the	gods,	and	defend	himself	against	his	enemies,	and	

win	 in	 the	 contest	 (Huizinga,	 1949:	 19)“.	 Ef	 allt	 gengur	 upp	mun	 sá	 hinn	

sami	 vinna	eða	 standa	uppi	 sem	sigurvegari	 í	 sínu	eigin	 lífi	 eða	 tilteknum	

leik.	 	 	 	

3.2	Íþrótt	

Íþrótt	 (e.	 sports)	 samanstendur	 af	 kerfisbundnum	 æfingum	 sem	 oft	 eru	

gerðar	 til	 þess	 að	 ná	 tilsettum	 markmiðum,	 til	 dæmis	 að	 vinna	

bikarmeistaratitil	(Árni	Böðvarsson,	1985:	462).		 	 	 	

	 Íþróttir	eru	athöfn	sem	felur	 í	sér	 líkamlega	áreynslu	og	færni	 í	því	

að	tileinka	sér	þær	reglur	sem	um	hverja	íþrótt	gilda	(The	Free	Dictionary,	

e.d.).	Það	er	talað	um	einstaklingsíþrótt	þegar	einstaklingur	spilar	til	sigurs,	

líkt	og	í	stangarstökki	eða	kúluvarpi.	Einstaklingur	keppir	þá	fyrir	sína	eigin	

hönd	 en	myndar	 ekki	 lið	með	 öðrum	 aðilum.	Hópíþrótt	 samanstendur	 af	

tveimur	eða	fleiri	einstaklingum	sem	eru	með	sameiginlegt	markmið	innan	

tiltekinnar	íþróttagreinar,	til	dæmis	í	handbolta,	fótbolta	og	blaki.		

	 Þegar	 talað	 er	 um	 þjóðaríþrótt	 þá	 er	 átt	 við	 íþróttagreinar	 sem	

þjóðin	 leggur	 tiltölulega	meiri	 rækt	 við	 en	 gert	 er	 við	 aðrar	 greinar	 (Árni	

Böðvarsson,	1985:	462).	Handbolti	hefur	 í	gegnum	tíðina	verið	gott	dæmi	

um	 þjóðaríþrótt	 Íslendinga.	Má	 þar	 benda	 á	 að	 þegar	 íslenska	 landsliðið	

tekur	þátt	í	stórmótum	eru	auglýst	sérstök	tilboð	í	verslunum	og	ætlast	er	

til	að	öll	þjóðin	sitji	sem	límd	við	skjáinn	á	meðan	á	mótinu	stendur.	Meiri	

rækt	er	lögð	við	þessa	íþróttagrein	þegar	stórmót	eru	í	uppsiglingu,	bæði	í	

undirbúningi	 og	 eftir	 að	 þau	 hefjast.	 Handbolti	 og	 fótbolti	 myndu	 í	 dag	

flokkast	sem	þjóðaríþróttir	Íslendinga.	Velgengni	landsliðanna	síðastliðin	ár	

á	væntanlega	stóran	þátt	í	miklu	áhorfi	og	áhuga	landans.		 	 	

	 Alan	Dundes	hefur	rannsakað	íþróttir	og	í	ritgerðinni	From	game	to	

War,	sem	hann	gaf	út	árið	1997,	tekur	hann	fyrir	karlkyns	íþróttir	og	hversu	

hrottalegar	þær	geta	verið.	Hann	skiptir	íþróttum	af	þessu	tagi	niður	í	þrjá	

flokka.	 Sá	 fyrsti	 er	maður	 á	móti	manni,	 t.d.	 hnefaleikar,	 tennis	 og	 fleira.	

Annar	flokkurinn	er	maður	á	móti	karldýri,	til	dæmis	nautaat	og	veiðar	og	

þriðji	 flokkurinn,	 karldýr	 á	 móti	 karldýri,	 t.d.	 hanaslagur	 sem	 þekkist	
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erlendis	frá	líkt	og	nautaatið	(Dundes,	1997:	26-27).	Dundes	tekur	fram	að	

töluvert	sé	um	það	innan	íþrótta	 í	Bandaríkjunum	að	kvengera	karlmenn	í	

óvirðingarskyni,	 bæði	 andstæðingana	 sem	 og	 liðsfélagana.	 Leikmenn	 séu	

kallaðir	alls	kyns	kvenlegum	nöfnum	ef	þeir	standa	sig	ekki	inni	á	vellinum	

(Dundes,	1997:	28).	 	 	 	 	 	 	

	 Ekki	 fundust	 rannsóknir	 um	 þetta	 á	 Íslandi	 en	 þegar	 horft	 er	 á	

boltaíþróttir	 á	 Íslandi	má	 sjá	 og	heyra	 að	 leikmenn,	 bæði	 karla	 og	 konur,	

eiga	það	til	að	hreyta	einhverju	í	mótherja	sína	ef	þeir	falla	við	en	í	sumum	

tilfellum	gæti	verið	um	leikaraskap	að	ræða	til	að	hafa	áhrif	á	dómarann.	

3.2.2	Innvígslusiðir	

Franski	mann-	og	þjóðfræðingurinn	Arnold	Van	Gennep	(1873-1957)	gaf	út	

bók	árið	1909	sem	fjallar	um	vígslusiði	(e.	Rites	of	passage)	og	var	hún	síðar	

þýdd	yfir	á	ensku	úr	frönsku.	Gennep	skipti	siðunum	niður	í	þrennt.	Í	fyrsta	

lagi	 voru	 það	 aðskilnaðarsiðir	 (e.	 rites	 of	 separation),	 í	 öðru	 lagi	

umbreytingarsiðir	(e.	transition	rites)	og	í	þriðja	lagi	innvígslusiðir	(e.	rites	of	

incorporation)	(Gennep,	1960:	11).		

Á	æviskeiðinu	 fara	allir	 í	gegn	um	þessa	vígslusiði,	 til	dæmis	þegar	

fólk	 eldist	 eða	 skiptir	 um	atvinnu	 (Gennep,	 1960:	 2-3).	 Ákveðnar	 athafnir	

eiga	sér	stað	þegar	farið	er	í	gegnum	ferlið	á	lífsleiðinni	(Gennep,	1960:	10).	

Ef	 tekið	er	dæmi	um	íþróttaiðkanda,	þá	byrjar	 ferlið	þegar	hann	skilur	við	

eitt	 lið	 (aðskilnaðarsiður).	 Þar	 á	 eftir	 verður	 millibilsástandið	

(umbreytingasiður),	þegar	iðkandinn	temur	sér	hefðir	 liðsins	og	kemur	sér	

fyrir	 og	 endar	 síðan	 á	 innvígslu,	 til	 þess	 að	 verða	 samþykktur	 liðsfélagi	

(innvígslusiður)	(Gennep,	1960:	10-11).		 	 	

3.3	Sviðslist	

Sviðslist	 (e.	 performance)	 var	 fyrst	 rannsökuð	 fyrir	 alvöru	 eftir	 1970	 af	

Richard	Bauman	(1940-)	mann-	og	þjóðfræðingi.	Áður	fyrr	voru	fræðimenn	

innan	þjóðfræðinnar	 frekar	uppteknir	af	útkomunni	heldur	en	sviðslistinni	

sjálfri	(Sims	og	Stephens,	2011:	136).		 	 	 	 	

	 Hugdetta	Baumans	um	sviðslistina	hljóðaði	svo:	„...a	unifying	thread	

tying	 together	 the	marked,	 segregated	esthetic	genres	and	other	 spheres	
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of	verbal	behavior	into	a	general	unified	conception	of	verbal	art	as	a	way	

of	speaking“	(Bauman,	1984:	5).	Sagnalistin	(e.	verbal	art)	felur	 í	sér	bæði	

ímyndaða	 frásögn	 sem	 og	 frásögn	 sem	 fólk	 býst	 við	 að	 heyra	 frá	

viðkomandi	 	 aðila	 innan	 samfélagsins	 um	 leið	 og	 hann	 opnar	 á	 sér	

munninn.	 Þar	 kemur	 svo	 að	 sviðslistinni	 að	 tengja	 saman	 fólk	 í	 tiltekinni	

menningu	 á	 marga	 mismunandi	 vegu,	 sem	 að	 eftir	 á	 uppgötvast	 í	

þjóðfræðilegu	 samhengi	 innan	 hverrar	menningu	 og	 samfélags	 sem	 við	 á	

(Bauman,	1984:	5).	Einstaklingar	bera	sig	á	mismunandi	hátt	og	samskipti	

eru	mismunandi	eftir	því	um	hverja	er	að	ræða.	Flest	sem	við	gerum	er	sett	

á	svið.	Ágætt	dæmi	um	sviðslist	er	 t.d.	 í	 söngvum	og	 leikritum,	þó	svo	að	

hægt	sé	að	sjá	hana	innan	þjóðfræðinnar	í	öðrum	myndum,	eins	og	venjum	

og	helgisiðum.	Þegar	 talað	er	um	helgisiði	 í	þessu	samhengi,	mætti	nefna	

brúðkaup	 þar	 sem	 prestur	 opnar	 og	 lýkur	 athöfninni	 sem	 sett	 er	 á	 svið	

(Sims	 og	 Stephens,	 2011:	 131).	 Innan	 sviðslistarinnar	 má	 að	 auki	 skoða	

búninga	og	áhorfendur	ef	það	á	við,	hvort	sem	það	er	 leikrit,	samræður	á	

milli	tveggja	einstaklinga	eða	íþróttaviðburður.	

3.4	Hópur		

Hópur	 (e.	group)	samkvæmt	Alan	Dundes	eru	 tveir	eða	 fleiri	einstaklingar	

sem	eru	saman	komnir.	Deila	þeir	vinnu,	tungumáli	eða	trú	sem	að	tengir	

þá	saman	sem	eina	heild.	Ekki	þekkjast	endilega	allir	innan	hópsins,	þó	svo	

að	 flestir	 kannist	 oftast	 við	 kjarnan	hans	 sem	auðkennir	 fólkið	 sem	 innan	

hópsins	er	(Dundes,	1965:	2).		 	 	 	

	 Einstaklingar	gera	sér	ekki	alltaf	grein	fyrir	því	hvað	sé	hópur.	Fyrsti	

hópurinn	 er	 sá	 hópur	 sem	 fólk	 fæðist	 inn	 í,	 það	 er	 fjölskyldan.	 Það	 sem	

einkennir	 hópa	 er	 hefðir,	 sögur,	 leikir	 og	 búningar.	 Fólk	 tilheyrir	mörgum	

hópum	og	hvort	sem	það	er	með	vinum,	samstarfsfélögum	eða	fjölskyldu,	

þá	deila	allir	í	hópnum	með	sér	áhugamálum	(Sims	og	Stephens,	2011:	31).	

Innan	íþróttaliðs	eru	til	dæmis	allir	innan	liðsins	með	áhuga	á	íþróttinni	sem	

spiluð	er	og	þurfa	að	spila	saman	sem	ein	heild;	þar	sem	heildin	er,	þar	er	

hópurinn.	 Þegar	 nýir	 hópar	 koma	 fram,	 t.d.	 mótorhjólagengi	 eða	

lestrarhópur	þá	verður	til	ný	þjóðfræði	(Dundes,	1980:	7).	
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Þegar	skoðuð	er	hjátrú	hópa,	þá	er	erfitt	að	átta	sig	á	því	hverjir	eru	

hjátrúafullir	 og	 hverjir	 ekki.	 Þjóðfræðingar	 hafa	 rannsakað	 hópa	 en	 vilja	

helst	ekki	 tala	um	hjátrú	 í	þessu	 samhengi,	þar	 sem	hópurinn	getur	verið	

dæmdur	 af	 utanaðkomandi	 fólki.	 Þegar	 hópmeðlimur	 kýs	 að	 ganga	 ekki	

undir	 stiga,	 því	 það	 geti	 skaðað	 hann	 á	 einhvern	 hátt	 samkvæmt	 hans	

hjátrú,	 þá	 gerir	 næsti	 leikmaður	 ef	 til	 vill	 það	 sama	 þó	 hann	 sé	 ekki	

hjátrúarfullur,	mögulega	til	að	sýna	samstöðu	(Sims	og	Stephens,	2011:	62).	

	 Hópur	 getur	 verið	 afar	 mismunandi	 að	 stærð;	 tveir	 vinir,	 fimm	

manna	fjölskylda,	íþróttaliði	eða	þúsundir	manna	á	útihátíð,	svo	dæmi	séu	

tekin.		

3.5	Jaðarástand	

Arnold	van	Gennep	gaf	út	rannsókn	árið	1909	á	þremur	stigum	ævinnar,	en	

stuttlega	var	fjallað	hér	fyrr	um	efnið	í	kafla	3.2.2	um	vígslusiði.	

Í	 framhaldinu	 rannsakaði	 breski	 mannfræðingurinn	 Victor	 Turner	

(1920-1983)	kenningu	Genneps.	Turner	lýsir	jaðarástandi	(e.	liminality)	sem	

ákveðnum	 þröskuldi	 fyrir	 fólk,	 sem	 erfitt	 getur	 verið	 að	 yfirstíga	 (Turner,	

1966:	95).	Þess	má	geta	að	orðið	 liminal	kemur	 frá	orðinu	 limen	úr	 latínu	

sem	 þýðir	 þröskuldur	 (Sims	 og	 Stephens,	 2011:	 109).	 Fólk	 er	 á	 tilteknum	

stað	 í	 lífinu	 en	 er	 að	 undirbúa	 flutning	 yfir	 á	 annan	 stað	 og	 vantar	 þá	

samþykki	frá	almenningi	fyrir	þeirri	stöðu	og	myndast	þá	oft	 jaðarástand	í	

millitíðinni	 (Turner,	 1966:	 95).	 Líkt	 og	 Turner	 segir:	 „Liminal	 entities	 are	

neither	 here	 nor	 there;	 they	 are	 betwixt	 and	 between	 the	 positions	

assigned	and	arrayed	…“	(Turner,	1966:	95).		 	 	

	 Fræðimaðurinn	 Richard	 Schechner	 (1934-),	 prófessor	 í	

sviðslistafræðum,	 lýsir	 jaðarástandinu	 einnig	 sem	 „betwixt	 and	 between“	

og	 nefnir	 hann	 þar	 áhersluna	 á	 jaðarinn	 sem	 lykilatriðið	 þegar	 fólk	 er	 í	

millibilsástandinu	 (Schecnher,	 2013:	 66).	 Viðkomandi	 einstaklingur	 er	

hvorki	eitt	né	annað	heldur	er	hann	á	milli	 staða	 innan	 samfélagsins	 sem	

hann	sótti	um	og	verður	skipaður	í,	í	náinni	framtíð.		En	þá	er	jaðarástandi	

oft	 líkt	 við	móðurkvið,	 kona	 sem	 ekki	 er	 orðin	móðir	 en	 það	mun	 gerast	

innan	ákveðins	tíma,	meðgangan	er	þá	millibilið	(Turner,	1966:	95).	Sem	og	



  

24 

 

dimmissjón	og	brautskráning,	dimmisjón	er	kveðjuathöfn	og	brautskráning	

innvígsluathöfn	 eða	 kveðjuathöfn.	 Með	 innvígslu	 í	 stúdentahóp	 en	 samt	

sem	áður	verið	að	kveðja	skólann	(Terry	Gunnel,	2003:	373).	

Jaðarástandi	 er	 gjarnan	 skipt	 niður	 í	 tvö	 stig.	 Á	 fyrra	 stiginu	 hefur	

einstaklingur	verið	 sviptur	öllu	og	er	máttvana	og	auðkennislaus.	Hann	er	

þá	í	millibilsástandi	innan	samfélagsins	og	sjálfs	síns.	Seinna	stigið	felur	í	sér	

ný	 auðkenni	 fyrir	 viðkomandi	 og	 mátturinn	 er	 innvígður	 á	 ný.	 Það	 eru	

margar	 leiðir	 til	 þess	 að	 fara	 í	 gegnum	 stigin	 tvö	 og	 breytingarnar.	

Viðkomandi	 gæti	 þurft	 að	 læra	 nýja	 hluti,	 klæðast	 öðruvísi,	 framkvæma	

sérstaka	 aðgerð	 og	 allt	 að	 því	 að	 vera	 umskorin	 í	 ákveðnum	

menningarheimum.	Allt	 fer	þetta	eftir	menningunni	sem	á	sér	stað	hverju	

sinni	 og	 hópnum	 sem	 viðtekur	 (Schechner,	 2013:	 66).	 Gennep	 lýkur	 bók	

sinni	Rites	of	Passage	með	þessum	orðum:	

For	 groups,	 as	 well	 as	 for	 individuals,	 life	 itself	 means	 to	
separate	and	to	be	reunited,	to	change	form	and	condition,	to	
die	and	to	be	reborn.	It	is	to	act	and	to	cease,	to	wait	and	rest,	
and	 then	 to	 begin	 acting	 again,	 but	 in	 a	 different	 way.	 And	
there	 are	 always	 new	 thresholds	 to	 cross:	 the	 thresholds	 of	
summer	and	winter,	of	season	or	a	year,	of	a	month	or	a	night;	
the	thresholds	of	birth,	adolescence,	maturity,	and	old	age;	the	
threshold	 of	 death	 and	 that	 of	 the	 afterlife	 –	 for	 those	 who	
believe	in	it	(Gennep,	1960;	189-190).	

Hér	 lýsir	 hann	 gangi	 lífsins	 og	 gerir	 grein	 fyrir	 stigunum	 þremur	 sem	 við	

göngum	 í	 gegnum.	 Þó	 að	 það	 sé	 ekki	 ljóst	 fyrr	 en	 eftir	 á,	 þá	 hefur	 fjöldi	

þröskulda	verið	yfirstiginn	og	nýtt	ferli	í	lífinu	tekur	við.		

3.6	Hátíð	

Samkvæmt	Íslenskri	orðabók	er	orðið	hátíð	skilgreint	sem	veisla	eða	vegleg	

samkoma	þar	sem	ánægjustund	á	sér	stað	(Árni	Böðvarsson,	1985:	347).	 Í	

MA	ritgerð	um	öskudagssiði	Íslendinga	eftir	Kristínu	Einarsdóttur,	aðjúnkt	í	

þjóðfræði	við	Háskóla	Íslands,	segir	hún	frá	því	hvernig	hátíðir	hafa	breyst	í	

áranna	 rás.	 Áður	 fyrr	 var	 hátíð	 fyrst	 og	 fremst	 tengd	 því	 að	 vera	 hátíð	

kirkjunnar	en	merkingin	hefur	síðan	víkkað	tengst	öðrum	sviðum.	Merking	

orðsins	 tengist	 nú	 t.d.	 fatnaði,	 borðbúnaði	 og	 jafnvel	 skreytingu	 híbýla	

(Kristín	 Einarsdóttir,	 2004:	 69).	 Við	 ákveðnar	 hátíðir,	 til	 dæmis	 á	 17.	 júní,	
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eru	sumar	konur	klæddar	skautbúningi	og	á	Hrekkjavökunni	eru	hús	skreytt	

að	utan.	Samkvæmt	enskri	orðabók	á	 Internetinu	er	orðið	hátíð	 (e.	 feast)	

hins	vegar	skilgreint	sem	matarhátíð,	þar	sem	margir	koma	saman	og	gera	

sér	glaðan	dag.	Oft	er	þá	verið	að	tala	um	trúarlegar	hátíðir	til	þess	heiðra	

guðina	 og/eða	 eitthvað	 sem	 veitir	 unað	 og	 ánægju	 (The	 Free	 Dictionary,	

e.d.).		

Ef	horft	er	til	íslenskra	hátíða	þá	er	þar	oftast	boðið	upp	á	alls	kyns	

mat,	 svo	 þarna	 má	 mögulega	 greina	 tengsl.	 Elsa	 Ósk	 Alfreðsdóttir,	

þjóðfræðingur	 við	 Háskóla	 Íslands,	 skrifaði	 BA	 ritgerð	 um	 Þjóðhátíð	 í	

Vestmannaeyjum	 sem	 er	 með	 þekktustu	 hátíðum	 Íslands.	 Þar	 tekur	 hún	

orðið	hátíð	(há-tíð)	fyrir	og	segir	táknmynd	þess	fela	í	sér	að	lyfta	sér	upp.	

Hversdagslega	 séum	 við	 niðri	 á	 jörðinni	 en	 þegar	 haldið	 er	 á	 hátíð	 af	

einhverju	tagi	séum	við	hátt	uppi	(Elsa	Ósk	Alfreðsdóttir,	2007:	13).	Hátíð	er	

hugtak	 sem	 nær	 yfir	 ótal	 margar	 gerðir	 hátíða,	 eins	 og	 fjölskylduhátíðir,	

útihátíðir,	matarhátíðir,	ættarmót	og	íþróttaviðburðir,	svo	dæmi	séu	tekin. 
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4.	Upplifun	viðmælenda	

Það	 sem	 fram	 kemur	 í	 kafla	 fjögur	 eru	 frásagnir	 og	 upplifun	 viðmælenda	

minna	af	hjátrú	í	handbolta.	Til	að	byrja	með	verður	hjátrúin	útskýrð	út	frá	

sjónarhorni	 Símonar	 Jóns	 Jóhannssonar	 í	 fræðilegu	 samhengi	 og	 síðan	

fylgja	greiningar	á	hinum	viðtölunum	þremur,	þar	sem	hugtök	verða	sett	 í	

samhengi	 við	 þau	 og	 svo	 verður	 greint	 frá	 niðurstöðum	 í	 fimmta	 kafla.	

Einnig	 verða	 tekin	 dæmi	 úr	 munnlegum	 heimildum	 sem	 fengnar	 voru	 í	

óformlegri	 könnun	 á	 samskiptasíðunni	 Facebook.	 Höfundur	 kynnti	

verkefnið	og	markmið	þess	 fyrir	þeim	sem	höfðu	áhuga	á	að	taka	þátt	og	

lögð	var	fram	ein	spurning	til	þess	að	fá	fleiri	dæmi	um	hjátrú	í	handbolta.	

Spurningin	hljóðaði	svona:	Ert	þú	með	einhver	dæmi	um	hjátrú	í	handbolta,	

frá	 sjálfum/sjálfri	 þér	 eða	 liðsfélögum?	 Fengið	 hefur	 verið	 samþykki	 frá	

hlutaðeigandi	fyrir	því	sem	birt	verður	í	þessari	ritgerð.		

4.1	Hjátrú	í	fræðilegu	samhengi	

Í	 kafla	 tvö	 var	 fjallað	um	hvernig	hjátrú	 væri	 skilgreind	og	 vitnað	 í	 bækur	

Símonar	Jóns	Jóhannssonar.	Í	þessum	kafla	verður	farið	dýpra	í	hugtakið	og	

vitnað	í	viðtal	höfundar	við	Símon.	Þegar	hann	var	spurður	um	hvað	hjátrú	

væri	svaraði	hann:		

Hjátrú	 gengur	 út	 á	 sem	 sagt	 fyrirboða	 og	 tákn	 sem	 að	menn	
venjulega	 taka	mark	 á	 í	 umhverfi	 sínu	 sem	 fólk	 tekur	mark	 á.	
Eins	og	 til	dæmis	 sérð	eitthvað	 sem	boðar	ógæfu	þá	getur	þú	
komið	 í	 veg	 fyrir	 að	 eins	 og	 til	 dæmis	 hrækt	 eða	 snúið	 við,	
eitthvað	sem	stoppar	hana	af.	Þetta	er	það	sem	Dundes	kallar	
vígslu.	Taka	mark	á	tákni	og	svo	bregðast	við	því	með	einhvers	
konar	galdri.	 Fremur	galdur	 til	 að	koma	 í	 veg	 fyrir	 er	 fúnksjón	
sem	er	kölluð	hjátrú	(KLA	1,	2015).	 	
	

Hjátrúin	er	yfirleitt	skilgreind	sem	hluti	af	þjóðtrú,	það	er	trú	sem	fer	í	bága	

við	hina	opinberu	trú.	Fólk	gerir	hluti	sem	það	síðan	þorir	ekki	að	sleppa	og	

heldur	áfram	að	haga	sér	á	ákveðinn	hátt.	Hjátrúin	gengur	út	á	fyrirboða	og	

tákn	sem	menn	 taka	mark	á	 í	 sínu	nærumhverfi	og	bregðast	við.	Hjátrúin	

snýst	oft	um	hluti	eins	og	til	dæmis	þá	að	maður	er	að	fara	frá	A	til	B,	leiðin	

er	 fyrirfram	ákveðin	og	hann	þorir	 ekki	 að	bregða	út	 af	 vananum	 (KLA	1,	
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2015).	Svartur	köttur	hleypur	þvert	á	leiðina	og	brýtur	þar	með	ferilinn	og	

þá	er	voðinn	vís.	Eitthvað	þarf	þá	til	bragðs	að	taka	til	þess	að	komast	aftur	

inn	í	ferilinn,	til	dæmis	að	snúa	við	og	byrja	aftur.		 	 	 	

	 Lífið	 er	 meira	 og	 minna	 ferlar	 sem	 við	 göngum	 í	 gegnum.	 Þegar	

einum	ferli	 líkur	tekur	annar	við.	Klukkan	12	á	miðnætti	 lýkur	deginum	og	

nýr	tekur	við.	Það	sama	á	við	um	áramótin.	Verið	er	að	kveðja	gamla	árið	og	

nýtt	tekur	við.	Í	kafla	3.5	var	tekið	dæmi	frá	Victor	Turner	um	þröskuldinn	

þar	 sem	millibilsástand	 á	 sér	 stað.	 Símon	 útskýrði	 tákn	 þröskuldsins	 sem	

ákveðin	 landamæri	 á	 milli	 ferlanna,	 eins	 og	 þegar	 brúðguminn	 heldur	 á	

brúðinni	yfir	þröskuldinn,	þar	líkur	ferli	þeirra	sem	ógifts	pars	(KLA	1,	2015).	

Þröskulduldurinn	 er	 alltaf	 einhvað	 sem	 þarft	 er	 að	 yfirstíga	 til	 þess	 að	

komast	yfir	á	næsta	skrem	eða	tímabil,	t.d.	í	lífinu.	 	 	

	 Þegar	Símon	var	spurður	um	það	hvernig	íslensk	hjátrú	kæmi	fram,	

þótti	honum,	að	hjátrúin	væri	meira	áberandi	á	Íslandi	en	í	Noregi	(KLA	1,	

2015)	en	hann	hafði	búið	 í	Noregi	um	skeið.	Þó	er	varasamt	að	alhæfa	út	

frá	 skoðun	 eins	 manns.	 Símon	 hefur	 rannsakað	 mikið	 efni	 um	 hjátrú	 og	

sagði	um	íslenska	hjátrú:	

…	stafar	af	því	hvernig	þjóð	við	erum,	hvernig	veðrar,	stundum	
sjómennsku,	stundum	landbúnað,	eigum	svo	margt	undir	veðri	
og	vindum.	Við	erum	alltaf	að	pæla	í	hvað	er,	hvað	ber	í	skauti	
sér	 og	 höfum	 varann	 á	 okkur	 …	 en	 auðvitað	 eru	 eins	 og	
ákveðnar	 stéttir,	 leikarar	 og	 íþróttamenn	 og	 slíkir	 sem	 eru	
náttúrulega	alltaf	hjátrúarfullir	að	einhverju	leyti	(KLA	1,	2015).	
	

Hjátrú	 Íslendinga	kemur	gjarnan	 fram	 í	 tengslum	við	veður	eins	og	Símon	

talaði	 um.	Við	 fullvissum	okkur	um	að	 vont	 veður	 fari	 að	bresta	 á	 ef	það	

hefur	verið	gott	í	nokkra	daga	(sjá	kafla	2).		 	

Í	 upphafi	 við	 vinnslu	 ritgerðarinnar	 hafði	 ég	 áhuga	 á	 að	 greina	

áráttuhegðun	og	skoða	muninn	á	hjátrú	og	áráttuhegðun.	Ekki	varð	þó	af	

því	að	það	yrði	rannsakað	en	Símon	var	þó	spurður	um	það	hvort	tenging	

væri	þarna	á	milli.	Hann	lýsti	því	svo	að	hjátrú	væri	oft	svolítið	„einhverf“.	

Það	er	að	segja	að	þegar	 sumir	einstaklingar	 fara	eftir	ákveðinni	braut	og	

eitthvað	fer	úrskeiðis,	þá	fyllist	þeir	skelfingu.	Það	svipar	til	áráttuhegðunar	
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að	vissu	leyti		(KLA	1,	2015).	 Í	 framhaldinu	 lýsti	 Símon	 því	 hvernig	 skrítnir	

hlutir	 tengdust	 oft	 saman	 og	 úr	 því	 yrði	 hjátrú.	 Hann	 nefndi	 sem	 dæmi	

viðtalið	við	 íþróttamanninn	sem	borðaði	alltaf	kökuna	 fyrir	 leik,	 sem	fram	

kom	 í	 kafla	 tvö.	 Þetta	 snýst	 um	 ákveðna	 hegðun	 sem	 leikmenn	 taka	 upp	

fyrir	 leik	og	getur	oft	verið	hjákátleg	 (KLA	1,	2015).	Það	sem	Símon	ræddi	

um	í	viðtölunum	er	samhljóða	því	sem	kemur	fram	í	bókum	hans	og	dæmin	

sem	hann	tók	um	hjátrú	má	öll	finna	þar.		

4.2	Handbolti	og	hjátrú	

Í	 kafla	3.2	kom	fram	skilgreining	á	hugtakinu	 íþrótt	og	er	handbolti	dæmi	

um	hópíþrótt.	 Í	handbolta	eru	sjö	 leikmenn	 í	hvoru	 liði	 inni	á	vellinum	og	

allir	með	það	sameiginlega	markmið	að	vinna	andstæðingana.	Dundes	(sjá	

kafla	 3.2)	 talar	 um	hversu	mikil	 harka	 er	 í	 karlkyns	 íþróttum	og	 hana	má	

finna	 í	 handbolta	 og	 þá	 ekki	 aðeins	 hjá	 körlum	 heldur	 einnig	 konum.	

Leikurinn	 snýst	 um	 að	 buga	 andstæðinginn	 og	 hægt	 er	 að	 líkja	 tveimur	

leikmönnum	 sem	 eru	 andstæðingar	 við	 dýr	 líkt	 og	 vitnað	 var	 í	 Huizinga	 í	

kafla	3.1.	Þeir	horfast	djúpt	í	augu	til	þess	að	skynja	viðbrögð	hvors	annars	

og	skiptast	á	að	sækja	og	verjast.	Hér	er	hægt	að	sjá	fyrir	sér	tvö	rándýr	sem	

ætla	 sér	 svo	 að	 ná	 sömu	 bráðinni,	 svo	 grimmur	 getur	 handbolti	 verið.	

Spilað	er	eftir	settum	leikreglum	sem	ekki	verða	raktar	í	þessari	ritgerð,	þar	

sem	til	þess	ber	ekki	nauðsyn.	Markmið	leiksins	er	að	skora	sem	flest	mörk	

og	verja	eins	marga	bolta	frá	andstæðingnum	og	hægt	er	hverju	sinni.	

	 Ef	vafrað	er	um	á	Internetinu	og	leitað	eftir	hjátrú	hjá	íþróttafólki	þá	

koma	 upp	 greinar,	 viðtöl,	 BA	 og	MA	 ritgerðir	 tengdar	 efninu.	 Þar	 kemur	

fram	 að	 hjátrú	 er	 ríkjandi	 í	 íþróttum	 en	 margir	 leikmenn	 virðast	 ekki	

meðvitaðir	 um	það	 eða	 hafa	 ekki	 hugleitt	 það	 sérstaklega.	 Sem	 svipar	 til	

viðmælenda	 minna,	 þeir	 höfðu	 ekki	 velt	 þessu	 fyrir	 sér	 áður	 en	 samtal	

okkar	 átti	 sér	 stað.	 Viðmælendur	 voru	 spurðir	 um	 það	 hvort	 hjátrú	 væri	

ríkjandi	 í	 handboltaheiminum	og	hvort	 það	 væri	 auðveldlega	hægt	 að	 sjá	

dæmi	um	það.	Meðal	 annars	 voru	þeir	 beðnir	 um	að	 líta	 í	 eigin	barm	og	

segja	frá	sinni	upplifun,	sem	og	að	segja	frá	dæmum	um	liðsfélagana	ef	það	

átti	 við.	 Spurt	 var	 hvort	 þeir	 teldu	 að	 handboltafólk	 væru	 hjátrúarfullt	
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almennt.	Gísli	svaraði	því	til	að	svo	væri,	án	þess	að	hann	hefði	leitt	hugann	

sérstaklega	 að	 því	 fyrr	 en	 nú	 (KLA	 2,	 2016).	 Guðjón	 var	 spurður	 um	 það	

sama	 og	 talaði	 hann	 frekar	 um	 „tiktúrur“	 leikmanna	 fremur	 en	 hjátrú	 og	

nefndi	svo	dæmi	um	að	sumir	leikmenn	vildu	alltaf	vera	með	sama	snagann	

í	búningsherberginu	(KLA	4,	2016),	en	um	þetta	verður	nánar	fjallað	í	kafla	

4.2.2.1	 hér	 á	 eftir.	 Viðmælendur	 veltu	 fyrir	 sér	 hvort	 þetta	 væri	 heldur	

rútína	frekar	en	hjátrú	sem	átti	sér	stað	hjá	þeim.	En	snérist	þeim	svo	hugur	

þegar	á	 leið	 í	 viðtalinu,	öll	merki	hjátrúar	voru	 til	 staðar.	Það	er	að	segja,	

vissir	hlutir	máttu	ekki	bregðast	í	þeirri	trú	um	að	þeir	gætu	átt	í	hættu	að	

illa	gengi	í	leiknum.	

Viðmælendur	voru	spurðir	frekar	út	í	hjátrú	leikmanna	og	hvort	hún	

hefði	breyst	 í	gegnum	árin.	Gísli	 sagði	að	hjátrúin	hafi	verið	meiri	 í	 gamla	

daga.	Guðjón	tók	undir	þetta	að	nokkru	leyti.	Thelma	talar	um	að	hún	hafi	

vaxið	 upp	 úr	 hjátrúnni.	 Gísli	 sagðist	 ekki	 hafa	 hugleitt	 þetta	 áður	 eins	 og	

fyrr	sagði	en	hafi	gert	sér	grein	fyrir	því	að	hjátrúin	væri	til	staðar	þegar	ég	

fór	 að	 spyrja	 hann.	 Guðjón	 gerði	 fjölmargt	 sem	 flokka	 má	 sem	 hjátrú	 á	

handboltaferli	 sínum	 en	 sagðist	 stundum	 hafa	 hugleitt	 að	 hætta	 því.	 En	

hann	þorði	það	ekki	 líkt	og	hann	sagði	 í	upphafi	áður	en	formlega	viðtalið	

hófst	hjá	okkur:		

Þegar	þú	ert	búinn	að	koma	þér	upp	einhverju	svona,	einhverju	
sem	þú	heldur	að	þú	þurfir	á	að	halda,	þá	fer	þetta	að	fara	út	í	
það,	sérstakalega	þegar	maður	fór	að	eldast	að	segja	við	sjálfan	
sig,	hættu	þessu	þú	veist	að	þú	átt	ekki	að	láta	þetta	trufla	þig	
og	hættu	þessu	bara!	Svo	bara	í	næsta	leik	geri	ég	eitthvað	allt	
annað	 en	 svo	 þorir	 maður	 því	 ekki.	 Þetta	 er	 alveg	 galið	 sko	
[brosir]	(KLA	3,	2016).	

Þess	 má	 geta	 að	 Guðjón	 lauk	 sínum	 handboltaferli	 með	 því	 að	 loka	

bókstaflega	fjölmörgum	dyrum	allan	veturinn.	Hann	hafði	ákveðið	að	hætta	

að	 spila	 handbolta	 eftir	 ár	 og	 gat	 þá	 hugsað	 til	 þess	 þegar	 hann	 spilaði	

stórmót	úti	á	landi	og	þess	háttar	að	þetta	væri	hans	seinasta	skipti	(KLA	4,	

2016).	Mætti	 segja	 að	hann	hafi	 yfirstigið	marga	þröskulda	 (sjá	 kafla	 3.5)	

þegar	handboltaferlinum	var	senn	að	ljúka.	Það	sem	einu	ferli	lauk	og	nýtt	

hafðist	með	því	 að	 vita	 að	 hans	 síðasti	 leikur	 var	 t.d.	 á	Akureyri	 og	 hann	

myndi	ekki	spila	þar	aftur	í	framtíðinni.	
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4.2.1	Klæðnaður	og	hjátrú	

Hjátrú	í	íþróttum	tengist	gjarnan	klæðnaði,	t.d.	í	hvaða	röð	leikmenn	klæða	

sig	og	hvaða	sokkar	eru	notaðir	svo	dæmi	séu	nefnd.		 	

	 Handboltaiðkendur	spila	í	búning	sem	samanstendur	af	stuttbuxum,	

stuttermabol,	 sokkum	 og	 íþróttaskóm.	 Flestir	 leikmenn	 spila	 í	

innanundirfötum	og	verður	dæmi	tekið	um	það	hér	á	eftir.	Búningurinn	er	

merktur	 liðinu	 og	 oftast	 eru	 auglýsingar	 frá	 styrktaraðilum	 á	 þeim.	 Hér	

kemur	 sviðslistin	 við	 sögu	 (sjá	 kafla	 3.3).	 Sett	 er	 á	 svið	 ákveðið	 leikrit,	

leikmaðurinn	 klæðir	 sig	 í	 búning	 og	 handboltaleikurinn	 er	 leikritið	 sjálft.	

Áhorfendur	 spila	 stórt	 hlutverk,	 hvernig	þeir	meðtaka	 leikinn	og	haga	 sér	

samkvæmt	því.	 	 	

Gísli	 er	 enn	 að	 spila	 handbolta	 og	 hann	 nefndi	 dæmi	 um	 hjátrú	 í	

sambandi	 við	 klæðaburð.	 Sumir	 liðsfélaga	 hans	 spila	 alltaf	 í	 sömu	

sokkunum	 og	 aðrir	 alltaf	 í	 sama	 innanundirbolnum	 undir	

keppnisbúningnum.	 Sjálfur	 notar	 hann	 alltaf	 sama	 svitabandið	 og	 hefur	

notað	það	í	hverjum	leik	í	áraraðir	eða	í	um	10	ár	að	hann	minnti.	Rétt	er	að	

taka	 það	 fram	 að	 fötin	 hafa	 alltaf	 verið	 þvegin	 á	 milli	 leikja,	 þar	 sem	

hjátrúin	 snýst	um	að	 spila	 í	 sömu	 flíkinni	en	ekki	það	að	 spila	 í	óhreinum	

fötum.	Þetta	kom	t.d.	fram	í	svari	Gísla	eftir	að	höfundur	spurði	hann	hvort	

sokkarnir	væru	þvegnir	á	milli	 leikja	ef	vel	hefði	gengið	 (KLA	2,	2016).	Þar	

sem	 höfundur	 hafði	 heyrt	 orðróm	 að	 leikmenn	 taki	 ekki	 áhættu	 að	 þvo	

sokkana	 milli	 leikja	 ef	 gengið	 hafði	 vel.	 Thelma	 tók	 einnig	 dæmi	 um	

liðsfélaga	sína	sem	nota	sömu	sokkana	í	öllum	leikjum	(KLA	3,	2016).		

	 Í	 kafla	 2.2	 talaði	 Símon	 um	 þrjá	 flokka	 af	 hjátrú	 í	 íþróttum	 og	

lukkugripir	 voru	 einn	 þeirra.	 Svitabandið	 sem	 Gísli	 nefndi	 getur	 talist	

lukkugripur,	 þar	 sem	 hann	 hefur	 notað	 það	 í	 öllum	 keppnisleikjum	

síðastliðin	 10	 ár.	 Svitabanið	 er	 ekki	 nauðsyn	 líkt	 og	 keppnisbúningurinn	

sjálfur,	 samt	 sem	 áður	 heldur	 Gísli	 í	 það	 eftir	 öll	 þessi	 ár.	 Bryndís	 Sunna	

Jóhannesdóttir	var	einn	þeirra	viðmælenda	minna	sem	svaraði	í	óformlegu	

könnuninni	á	Facebook.	Hún	sagði	frá	því	að	í	hennar	liði	þætti	leikmönnum	

ómissandi	að	vera	í	sama	íþróttatoppnum	í	leikjum,	ef	að	vel	hefði	gengið	í	

leik	í	þeim	ákveðna	topp	(Bryndís	Sunna	Jóhannesdóttir,	22.	febrúar	2016).	
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Thelma	 Björk	 og	 liðsfélagar	 hennar	 höfðu	 aftur	 á	 móti	 enga	 slíka	 hjátrú	

varðandi	klæðaburð	í	leikjum.	

4.2.2	Hjátrú	í	búningsklefanum	

Þegar	komið	er	á	leikstað	hittist	hópurinn	inn	í	búningsklefa,	hvort	sem	það	

er	á	heimavelli	eða	útivelli.	Hópurinn	(sjá	kafla	3.4)	eða	 liðsheildin	 í	þessu	

tilfelli,	 samanstendur	 af	 leikmönnum,	 þjálfara,	 aðstoðarþjálfara,	

markmannsþjálfara,	 sjúkraþjálfara	 og	 liðsstjóra.	 Hópurinn	 á	 það	

sameiginlegt	 að	 hafa	 gaman	 af	 handbolta	 sem	 og	 meginmarkmið	

leikmanna	 er	 að	 vinna	 þá	 leiki	 sem	 liðið	 fer	 saman	 í.	 Samstaða	 hópsins	

skiptir	meginmáli	í	hópíþróttum.	Leikmenn	þurfa	að	vera	samheldnir	og	þá	

ekki	síst	inni	á	vellinum	sjálfum	svo	leikurinn	gangi	vel	(KLA	4,	2016).		

	 Mörg	lið	eru	með	reglu	um	það	hvernig	skal	hlaupið	inn	á	völlinn	úr	

búningsklefanum	 og	 í	 hvaða	 röð	 leikmenn	 eigi	 að	 vera.	 Liðsfélagar	 taka	

mark	á	hjátrú	þeirra	sem	með	þeim	eru	í	liði.	Til	dæmis	ef	allir	vita	að	einn	í	

liðinu	vill	alltaf	að	fara	seinastur	út	úr	klefanum.	Fram	kom	í	kafla	3.4	að	þá	

getur	verið	erfitt	að	 flokka	hjátrú	hópa	þar	 sem	að	ekki	er	hægt	að	meta	

nægilega	 vel	 það	 sem	 á	 sér	 stað.	 Hvort	 að	 allir	 liðsfélagar	 séu	með	 vissa	

hjátrú	eða	séu	að	sýna	samstöðu.	Díana	Guðjónsdóttir	sagði	frá	slíku	dæmi.	

Það	hefði	skipt	miklu	máli	hjá	ákveðnum	leikmanni	að	fara	alltaf	seinastur	

út	úr	klefanum.	Þegar	einn	liðsfélaga	hans	meiddist	í	upphitun,	þá	fór	allt	á	

hvolf	hjá	viðkomandi	leikmanni,	þegar	liðsfélaginn	þurfti	að	vera	eftir	inni	í	

klefanum	 vegna	 meiðslanna	 sem	 hann	 hlaut	 (Díana	 Guðjónsdóttir,	 22.	

febrúar	2016).	Thelma	Björk	kom	með	sams	konar	dæmi	um	liðsfélaga	sinn,	

sem	þurfti	alltaf	að	 fara	síðastur	út	úr	klefanum,	bæði	 í	upphafi	 leiks	og	 í	

hálfleik	 (KLA	 3,	 2016).	 Guðjón	 sagði	 frá	 því	 hvernig	 liðið	 þurfti	 alltaf	 að	

hlaupa	í	sömu	röð	inn	á	völlinn.	Fyrst	var	hann	alltaf	þriðji	síðasti	í	röðinni.	

Eftir	 að	 hann	 varð	 fyrirliði,	 hljóp	 hann	 alltaf	 fyrstur	 inn	 á	 völlinn	 (KLA	 4,	

2016).	 Hér	 hafa	 verið	 tekin	 dæmi	 um	 hvernig	 hjátrúin	 birtist	 inni	 í	

búningsklefanum	 og	 þegar	 hlaupið	 er	 til	 leiks.	 Í	 næsta	 kafla	 verða	 raktar	

fleiri	 frásagnir	 af	 búningsklefanum,	 en	þar	 verður	 einblínt	 á	 snagana	 sem	

leikmenn	nota.	
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4.2.2.1 Snaginn 
Í	Hafnarfirði	eru	tvö	lið	með	sín	æfingasvæði.	Þeir	sem	spila	með	FH	æfa	í	

Kaplakrika	og	þeir	sem	spila	með	Haukum	eru	á	Ásvöllum.	Í	„gamla	daga“,	

eins	 og	 Guðjón	 orðaði	 það,	 var	 æft	 í	 íþróttahúsinu	 við	 Strandgötu.	

Íþróttahúsið	er	notað	enn	þann	dag	í	dag	fyrir	alla	aldursflokka	í	handbolta	

sem	og	í	öðrum	íþróttum.	

Guðjón	segir	hjátrú	í	sambandi	við	vissa	snaga	hafa	byrjað	snemma.	

Fyrst	á	Strandgötu	og	síðan	 færst	með	 liðinu	upp	 í	Kaplakrika.	Hann	 telur	

þessa	 tilteknu	 hjátrú	 vera	 algenga	 á	meðal	 handboltafólks.	 Allir	 eigi	 sína	

snaga	 á	 heimavelli	 og	 í	 öðrum	 íþróttahúsum	 á	 útivelli.	 Hér	 lýsir	 hann	 því	

hvernig	hann	eignaðist	sinn	fyrsta	snaga	í	Kaplakrika:	

Ég	 man	 bara	 þegar	 það	 var	 verið	 að	 byggja	 Kaplakrika,	
búningaaðstöðuna	 og	 það,	 þá	 vorum	 við	 strákarnir	 mikið	 í	
sjálfboðavinnu	eftir	æfingar,	svoleiðis	var	það	bara.	Ég	man	við	
Dáni	 settum	 upp	 alla	 snaga	 í	 klefanum	 …	 þá	 settum	 við	 upp	
svona	lengju	út	 í	horn	og	skrifuðum	undir	„Gaui“	og	„Dáni“	og	
settum	hann	svo	á.	Þetta	var	svona	bil	[lýsir	um	eins	meters	bili	
með	 höndunum],	 við	 bara	 áttum	 þetta	 horn.	 Svo	 var	 sami	
strákurinn	alltaf	með	snagann	við	hliðina	á	okkur.	Þetta	er	mjög	
ríkt	í	handboltanum	að	menn	eiga	sína	snaga	(KLA	4,	2016).	
	

Eins	og	sést	af	frásögn	Guðjóns	skipti	snaginn	miklu	máli	þegar	mætt	var	til	

leiks	 og	 ekki	 í	 boði	 að	 skipta	 um	 snaga.	 Þegar	 Arnar	 Gauti	 Arnarsson	

handboltaiðkandi	 var	 spurður	 um	 það	 hvort	 hann	 væri	 með	 hjátrú	 í	

handboltanum,	þá	svaraði	hann	því	til	að	snagi	númer	fjögur	þyrfti	alltaf	að	

vera	 laus.	Hvort	sem	um	væri	að	ræða	heimaleik	eða	 leik	á	útivelli.	Ef	 föt	

einhver	annars	voru	á	umræddum	snaga,	þá	færði	hann	fötin	yfir	á	næsta	

snaga	 til	 að	 rugla	 ekki	 í	 sinni	 hefð	 fyrir	 leik	 (Arnar	 Gauti	 Arnarsson,	 7.	

febrúar	 2016).	 Árekstur	 getur	 orðið	 meðal	 liðsfélaga	 þegar	 kemur	 að	

snögunum	 ef	 að	 tveir	 leikmenn	 vilja	 hjátrúar	 sinnar	 vegna	 nota	 sama	

snagann.	

4.3	Leikdagur	og	krókaleiðir	

Leikdagur	er	einskonar	hátíð,	eins	og	fram	kemur	í	íslenskri	orðabók.	Hér	er	

um	samkomu	að	ræða	þar	sem	ánægjustund	á	sér	stað	eins	og	fram	kom	í	
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kafla	 3.6.	 Hátíðin	 er	 viðburður	 sem	 settur	 er	 á	 svið	 og	 er	 aldrei	 eins.	

Leikmenn	 ganga	 inn	 á	 völlinn	 í	 búningum,	 áhorfendur	 geta	 verið	 mjög	

margir.	 Áhorfendurnir	 fylgjast	 spenntir	með	 átökunum	 sem	 eiga	 sér	 stað	

inni	 á	 vellinum	og	 frammistaða	 leikmanna	 skiptir	 öllu	máli	 fyrir	 þá	 sem	á	

pöllunum	sitja.	Áhorfendur	syngja	og	kalla	alls	kyns	orð	inn	á	völlinn	til	að	

þess	oftast	að	hvetja	sína	menn	áfram.	Hátíð	er	einnig	oft	tengd	við	mat	og	

á	leikjum	er	hægt	að	kaupa	sér	pizzu	eða	nýgrillaða	hamborgara	og	pylsur,	

sem	að	gestir	gets	gætt	sér	á.	Áfengir	og	óáfengir	drykkir	eru	einnig	seldir	í	

sérstöku	 rými,	 en	 eru	 þó	mismiklar	 skoðanir	 á	 	 þeirri	 sölu.	Margir	 ósáttir	

með	 það	 og	 vilja	 ekki	 bendla	 áfengi	 við	 íþróttir.	 En	 Fólk	 kemur	 sem	 sagt	

almennt	á	leiki	til	þess	að	horfa	á	góða	skemmtun	og	vera	með	í	hátíðinni.	

	 Þegar	 leikmenn	 ganga	 inn	 á	 völlinn	 eru	 þeir	 komnir	 inn	 á	

jaðarsvæðið,	það	er	 í	ákveðið	millibilsástand	(sjá	kafla	3.5).	Gísli	talaði	um	

það	hvernig	hann	kemur	sér	andlega	 inn	 í	 leikinn	á	eftirfarandi	hátt:	 ,,Það	

er	ekkert	allra	að	 labba	 inn	á	völl	og	 fara	berja	á	ókunnugum	gaurum	…“	

(KLA	 2,	 2016).	 Það	 sem	 gerist	 inni	 á	 vellinum	 gerist	 einungis	 þar,	 innan	

jaðarins.	 Í	 þessar	 rúmlegu	 60	 mínútur	 sem	 leikurinn	 stendur,	 þá	 eru	

leikmenn	 á	 milli	 tímabila.	 Þar	 eru	 þeir	 búnir	 að	 kúpla	 sig	 út	 úr	 hinum	

raunverulega	heimi	á	meðan	að	leiknum	stendur.	Fyrir	og	eftir	leik	eru	þeir	

í	sinni	daglega	amstri,	vinnu	eða	skóla	svo	dæmi	sé	nefnt.	Ef	litið	er	til	baka	

í	kafla	3.5	þar	sem	nefnd	eru	tvö	stig	 innan	millibilsástandsins.	Þá	er	fyrra	

stigið	 þegar	 leikmaður	 fer	 frá	 sínum	 fjölskylduhögum	 og	 leikurinn	 hefst	

síðan	og	spilað	er	á	jaðarnum.	Seinna	stigið	er	þegar	leikmaður	er	búinn	að	

spila	og	heldur	heim	á	leið	og	hversdagurinn	tekur	aftur	við.	 	

	 Bílferðin	 á	 leikinn	 tengist	 oft	 hjátrú.	 Dæmi	 um	 það	 eru	 í	 bókum	

Símonar.	 Þá	 nefndu	 tveir	 viðmælendur	 fyrrum	 liðsfélaga	 sína	 sem	 ekki	

máttu	 lenda	 á	 rauðu	 ljósi	 á	 leið	 sinni	 á	 leik.	 Þeir	 völdu	 heldur	 að	 fara	

krókaleiðir	til	þess	að	lenda	ekki	á	rauðu	ljósi	og	gátu	fyrir	vikið	lent	í	því	að	

koma	of	seint	í	leikinn	(KLA	3,	2016).			 	 	 	 	

	 Leikdagurinn	getur	verið	langur	og	þá	er	spurningin	hvenær	hjátrúin	

gerir	vart	við	sig.	Guðjón	nefndi	að	merki	um	hjátrú	hjá	sér	hafi	byrjað	um	

tveim	til	þremur	tímum	fyrir	leik.	Frá	því	að	vera	heima	hjá	sér,	koma	sér	á	
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leikinn,	leikurinn	sjálfur	og	síðan	heimferðin.	Sjálfur	hafði	hann	enga	hjátrú	

heima	hjá	sér	en	sagði	frá	liðsfélaga	sínum	sem	ryksugaði	alltaf	heima	fyrir	

áður	 en	 hann	 lagði	 af	 stað.	 Leið	 Guðjóns	 á	 leikinn	 fór	 að	 einkennast	 af	

hjátrú	 seint	 á	 hans	 handboltaferli,	 því	 önnur	 hjátrú	 var	 alveg	 frá	 byrjun.	

Hann	fór	alltaf	einn	í	bíl,	bauð	engum	far	og	þáði	ekki	far	með	öðrum.	Þetta	

var	á	tímabili	þegar	búið	var	að	ganga	mjög	vel	hjá	hans	liði.	Einhverju	sinni	

hringdi	liðsfélagi	hans	í	hann	á	síðustu	stundu	og	bað	um	far	þar	sem	bíllinn	

hans	 hafði	 bilað.	 Guðjón	 var	 þá	 í	 stökustu	 vandræðum,	 því	 það	 ruglaði	

ferlið	 sem	 hann	 hafði	 komið	 sér	 upp,	 það	 er	 að	 segja	 hans	 föstu	 leið	 á	

leikinn.	Sá	hinn	sami	fékk	far	á	endanum,	þó	svo	Guðjóni	hafi	ekki	líkað	það	

og	 reynt	 að	 komast	 hjá	 því.	 Leikurinn	 gekk	 mjög	 illa	 hjá	 honum	 og	 þeir	

skíttöpuðu.	Eftir	það	fékk	enginn	far	hjá	Guðjóni,	því	það	passaði	ekki	inn	í	

hans	 rútínu	 á	 leikdag	 og	 hjátrú	 hans	 var	mjög	 sterk	 (KLA	 4,	 2016).	 Þetta	

sýnir	hversu	mikil	hjátrúin	getur	verið	og	hvernig	hún	spilaði	 inn	í	 líf	hans.	

Þá	er	þessum	kafla	lokið	og	verður	talan	13	umræðuefni	næsta	kafla.		

4.4	Talan	13	

Þegar	 komið	 er	 að	 því	 að	 velja	 númer	 fyrir	 keppnistreyjuna,	 þá	 er	 oftast	

eitthvað	 sem	 liggur	 undir.	 Sumir	 leikmenn	 vilja	 ekki	 spila	 með	 ákveðið	

númer	 á	 bakinu	 á	 meðan	 aðrir	 hafa	 enga	 skoðun	 á	 því.	 Í	 þessum	 kafla	

verður	 talan	 13	 tekin	 fyrir	 þar	 sem	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 um	

númeraval	á	treyjum	hjá	sér.			 	 	 	 	

	 Gísli	Jón	spilar	í	treyju	númer	14	þar	sem	faðir	hans,	sem	er	fyrrum	

handboltamaður,	spilaði	alltaf	í	treyju	númer	14.	En	aðspurður	hvort	hann	

myndi	spila	í	treyju	númer	13	ef	ekkert	annað	væri	í	boði,	var	hann	fljótur	

að	 svara	 því	 játandi	 og	 fannst	 ekkert	 athugavert	 við	 það	 (KLA	 2,	 2016).	

Thelma	Björk	var	á	annarri	skoðun	en	Gísli	Jón	og	hefði	aldrei	valið	töluna	

13	á	sinn	keppnisbúning	þegar	hún	var	unglingur.	Henni	fannst	að	þá	ætti	

hún	 það	 á	 hættu	 að	 eiga	 slæman	 feril	 framundan	 með	 óhappatölu	 á	

bakinu.	Hún	spilaði	í	treyju	númer	5	þegar	hún	spilaði	með	Haukum.	Í	dag	

spilar	eldri	sonur	hennar	í	treyju	númer	5	í	handbolta	og	það	gladdi	hana	að	

hann	skyldi	taka	þann	sið	upp	eftir	sér.	Telma	sagði	að	áður	fyrr	hefði	hún	
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til	dæmis	ekki	getað	setið	í	sæti	númer	13	í	flugvél	sökum	flughræðslu.	Hún	

sagði	 að	 hjátrúin	 hefði	minnkað	með	 árunum	 og	 að	 hún	myndi	 ekki	 láta	

slíkt	hafa	áhrif	á	sig	í	dag	(KLA	3,	2016).	Þarna	mátti	sjá	mynstur	um	hjátrú	

utan	 handboltans	 og	 tengingu	 þar	 á	 milli.	 Talan	 13	 getur	 spilað	 stórt	

hlutverk	í	lífi	fólks	á	jákvæðan	sem	og	neikvæðan	hátt.	 	 	

	 Guðjón	 var	 andstæðan	 við	 Thelmu	 og	Gísla,	 þar	 sem	 hann	 spilaði	

alltaf	í	treyju	númer	13	og	lét	ekki	bjóða	sér	annað.	Hann	sagði	um	þetta:		

Mögulega	var	þetta	fyrsta	hjátrúin	mín	…	einhvern	tímann	hafði	
ég	 verið	meiddur	 og	 kem	 svo	 aftur	 inn	 og	 byrja	 á	 bekknum	 í	
fótboltanum	og	var	alls	ekki	sáttur	með	það.	Má	kannski	segja	
að	ég	hafi	verið	hrokafullur	 íþróttamaður	þó	svo	að	ég	sé	það	
ekki	 dags	 daglega.	 Ég	 var	 alltaf	 bestur	 í	 öllu	 þannig	 að	 ég	 var	
bara	ekki	sáttur	með	það	að	byrja	ekki	inn	á	og	hérna	svo	kem	
ég	 inn	 á	 í	 hálfleik	 og	 skora	 þrennu	…	 var	 í	 treyju	 númer	 13	 í	
fyrsta	skipti	…	þarna	enda	ég	 í	 treyju	númer	13.	Þegar	ég	fór	 í	
handboltann	 um	 haustið	 valdi	 ég	 13	 og	 var	 aldrei	 í	 neinni	
annarri	treyju	(KLA	4,	2016).	
	

Áhugavert	var	að	heyra	hvað	viðmælendur	höfðu	ólíkar	skoðanir	á	tölunni	

13	og	hvað	hún	hafði	mismunandi	þýðingu	fyrir	þá.	Þarna	sjást	góð	dæmi	

um	 töluna	 sem	 óhappatölu	 hjá	 Thelmu	 og	 happatölu	 hjá	 Guðjóni	 með	

töluna	13	 sem	einkahjátrú.	 Það	 er	 að	 segja	 í	 þessu	 tilfelli	 á	 þessi	 tiltekna	

hjátrú	 við	 í	Guðjóns	 tilfelli	 en	ekki	hinna,	 eins	og	 fram	kom	 í	 kafla	2.2	og	

verður	nánar	farið	í	einkahjátrú	leikmanna	í	næsta	kafla.	

4.5	Einkahjátrú	

Í	þessum	kafla	verða	tekin	fyrir	nokkur	dæmi	frá	viðmælendum	mínum	en	

skilgreining	á	einkahjátrú	kom	fram	í	kafla	2.2.		 	 	 	

	 Hjátrú	Thelmu	þegar	kom	að	úrslitakeppni	var	leið	hennar	á	leikinn.	

Í	 fyrsta	 leik	 í	 átta	 liða	 úrslitum	 þá	 gekk	 hún	 inn	 í	 íþróttahúsið	 þar	 sem	

leikurinn	var	með	ákveðna	tónlist	í	eyrunum.	Thelma	lýsti	því	svona:		

…	ég	var	alltaf	með	sömu	 tónlist	 í	 eyrunum	og	þurfti	 alltaf	að	
vera	komin	á	 sama	stað	þegar	ákveðið	 lag	byrjaði	með	Bubba	
sem	heitir	Háflóð	og	hérna	af	því	að	mér	gekk	 svona	 rosalega	
vel	 í	 þessum	 fyrsta	 leik	 að	 þá	 einhvern	 veginn	 varð	 þetta	 að	
rútínu	að	 fara	þessa	 leið	 í	 úrslitakeppni.	Maður	heldur	 sér	 við	
það	sem	gengur	vel	(KLA	3,	2016).	
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Þetta	 gekk	 hjá	 Thelmu	 í	 nokkra	mánuði	 og	 þorði	 hún	 ekki	 að	 hætta	 því,	

sökum	þess	hve	vel	gekk	í	leikjunum.		 	 	 	 	

	 Hjá	 Guðjóni	 var	 einkahjátrúin	 tengd	 fötunum	 fyrir	 leik	 og	 hvernig	

þeim	 var	 raðað	 ofan	 í	 töskuna.	 Þetta	 byrjaði	 þegar	 hann	 fór	 upp	 í	

meistaraflokk.	Móður	 hans	 var	mjög	 annt	 um	 hvernig	 hann	 leit	 út	 inni	 á	

vellinum.	Hún	vildi	að	fatnaðurinn	væri	hreinn	og	straujaður	og	að	virðing	

væri	 borin	 fyrir	 búningnum.	 Hún	 straujaði	 allt	 fyrir	 hann	 og	 raðaði	

snyrtilega	ofan	í	tösku	fyrir	hvern	leik.	Síðar	kom	að	því	að	hann	fór	að	búa	

sjálfur	og	þá	sá	eiginkonan	um	þetta	eftirleiðis.	Sjálfur	vildi	hann	ekki	koma	

nálægt	 búningnum	 fyrir	 leik	 enn	 allt	 varð	 að	 vera	 straujað	 og	 raðað	 eins	

ofan	í	tösku	eins	og	áður.	Þegar	komið	var	á	leikstað	og	tími	til	kominn	að	

klæða	sig,	þá	var	einnig	föst	rútína,	Guðjón	lýsti	því	svona:	

Þetta	var	meira	segja	sko	nákvæmlega	þannig	að	ég	klæddi	mig	
í	vinstri	sokk,	eða	nei	ég	fór	í	stuttbuxurnar,	svo	fór	ég	í	vinstri	
sokk	 og	 hægri	 sokk,	 svo	 treyjuna,	 svo	 utanyfirgallann	 og	 svo	
vinstri	 skó	 og	 hægri	 skó.	 Ég	 var	 svo	 klikkaður	 í	 þessu	 að	
einhvern	tímann	fattaði	ég	þegar	ég	langt	kominn	að	klæða	mig	
og	ég	hefði	gert	eitthvað	öðruvísi	og	ég	fór	þá	úr	öllu	og	braut	
saman	og	setti	fötin	í	réttri	röð	ofan	í	tösku	og	byrjaði	ferlið	upp	
á	 nýtt	 …	 liðsfélagarnir	 vissu	 af	 þessu,	 að	 Hafdís	 straujaði	 allt	
fyrir	mig	…	mikið	gert	grín	af	mér	og	spurðu	þeir	oft	hvort	það	
væri	 ekki	 hægt	 af	 fá	 Hafdísi	 sem	 búningastjóra	 …	 þetta	 var	
óaðfinnanlegt	(KLA	4,	2016).	
	

Það	er	gaman	að	því	að	konan	hans	hefur	sagt	honum	nú,	mörgum	árum	

seinna,	 að	 hún	 hefði	 verið	 löngu	 hætt	 að	 strauja	 fötin	 áður	 en	 þau	 fóru	

ofan	 í	 tösku.	 Hún	 vissi	 þó	 af	 hjátrú	 hans,	 svo	 hún	 sagði	 honum	 ekki	 frá	

þessu	á	meðan	handboltaferillinn	stóð	enn	yfir.		 	 	

Bryndís	 Sunna	 var	 með	 einkahjátrú	 sem	 að	 höfundur	 hafði	 aldrei	

heyrt	um.	En	eftir	því	sem	verr	gekk	í	upphitun,	því	betri	var	hún	í	leiknum	

að	 hennar	 sögn.	 Til	 dæmis	 þurfti	 hún	 alltaf	 að	 hitta	 þrisvar	 í	 slánna	 í	

upphitun	 og	 kýldi	 í	 hurðina	 á	 leið	 sinni	 út	 úr	 búningsklefanum.	 Því	 fastar	

sem	 hún	 kýldi,	 því	 betur	 gekk	 henni	 í	 leiknum	 (Bryndís	 Sunna	

Jóhannesdóttir,	22.	febrúar	2016).		 	
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4.6	Rassskellingar	og	sveindómurinn	

Þegar	leikmenn	stíga	upp	í	meistaraflokk,	landsliðið	eða	ganga	í	nýtt	félag	á	

sér	oft	stað	busun	eða	innvígsla.	Í	kafla	3.2.2	var	innvígslusiður	skilgreindur,	

það	 er	 athöfn	 sem	 á	 sér	 stað	 þegar	 verið	 er	 að	 vígja	 einstakling	 inn	 í	

samfélagið.		 	 	

Í	handbolta	er	talað	um	að	vígja	leikmenn	inn	í	liðið	og	er	algengast	

að	 fá	 rassskellingu	 frá	 öllum	 leikmönnum	 samkvæmt	 viðmælendum.	

Thelma	 talaði	 um	 að	 þetta	 hefði	 átt	 sér	 stað	 í	 landsliðinu	 en	 ekki	 í	

félagsliðinu	og	var	hún	ekki	viss	um	hvort	þetta	ætti	sér	stað	í	dag	(KLA	3,	

2016).			 	 	 	 	 	 	 	

	 Gísli	 Jón	 sagði	 að	 innvígsla	 í	 formi	 rassskellingar	 hefði	 tíðkast	 á	

Íslandi	 þegar	 hann	 spilaði	 hér.	 Eftir	 fyrsta	 leikinn	 var	 farið	 inn	 í	 klefa	 og	

viðkomandi	rassskelltur	af	öllum	í	liðinu	sem	telur	16	leikmenn.	Með	öðru	

liði	 sem	hann	 lék	með	 á	 Íslandi	 var	 innvígslan	 á	 léttari	 nótunum.	 Þar	 átti	

viðkomandi	 að	 syngja	 lag	 í	 karókí,	 sem	 getur	 reynst	 sumum	 auðvelt	 en	

öðrum	gengur	verr	með	(KLA	2,	2016).	 	 	 	 	

	 Frásögn	Guðjóns	 var	 svipuð	Gísla.	Hin	 fræga	 rassskellingin	 átti	 sér	

stað	 í	 landsliðinu	 að	 sögn	Guðjóns.	 Rassskellingarnar	 áttu	 það	 til	 að	 vera	

grimmilegar	og	ofbeldisfullar	á	þann	hátt	að	það	blæddi	úr	mönnum.	Þegar	

það	hefur	gerst,	þá	eru	það	tveir	til	þrír	sem	taka	sig	saman	og	ætla	sér	að	

láta	það	gerast	 í	ákveðnum	töffaraskap.	Sem	betur	 fer	tíðkast	þetta	ekki	 í	

dag	að	sögn	Guðjóns.	Hann	 lenti	ekki	 illa	 í	þessari	 innvígsluathöfn	á	þeim	

tíma	 þegar	 hann	 byrjaði	 að	 spila	 með	 landsliðinu	 en	 taldi	 það	 haf	 verið	

sökum	slæms	gengis	 í	 fyrri	 leikjum	og	mórallinn	því	ekki	upp	á	 sitt	besta.	

Aðspurður	sagði	hann	frá	því	hvernig	þetta	gekk	fyrir	sig:		

…	engin	stemming	fyrir	þessu.	Það	nennti	enginn	að	taka	þessa	
leiki,	milli	jóla	og	nýárs,	held	að	þetta	hafi	verið	líklega	1988.	Þá	
hafði	 liðið	 „koxað“	 á	 Ólympíuleikunum	 um	 haustið	…	 búið	 að	
veðja	 rosalega	 á	 landsliðið	 eins	 og	 geðsjúklingar	 allt	 sumarið,	
þarna	 átti	 sko	 að	meika	 það.	 Það	 klikkaði	 og	 stemmingin	 var	
núll	 …	 við	 töpuðum	 leiknum.	 Ég	 kom	 lítið	 inn	 á	 í	 þeim	 leik,	
þannig	ég	fékk	í	rauninni	bara	rétt	[slær	lauflétt	 í	stólbakið	sér	
við	hlið]	menn	löbbuðu	og	rétt	döngluðu	í	mig	(KLA	4,	2016).	



  

38 

 

Rassskellingarnar	 taka	 á	 líkamlega	 fyrir	 alla	 leikmenn	 og	 geta	 verið	mjög	

sársaukafullar.	Viðmælendur	 töluðu	allir	 um	að	það	þyrfti	 nokkra	daga	 til	

að	jafna	sig	eftir	þetta.		 	 	 	 	 	 	

	 Áður	 en	 haldið	 verður	 lengra	 verður	 að	 lokum	 sagt	 frá	 andlegu	

hliðinni	sem	viðgengst	 í	 innvígslum.	Gísli	og	Guðjón	sögðu	 frá	 innvígslusið	

sem	beinist	að	því	að	standa	upp	í	 fyrsta	partýi	með	hópnum	og	segja	frá	

reynslu	sinni	af	því	að	missa	sveindóminn.	Hjá	Gísla	er	þetta	gert	 í	Noregi	

með	liðinu	sem	hann	spilar	með	í	dag.	Guðjón	taldi	þetta	ekki	tíðkast	í	dag,	

þó	svo	að	ekki	væri	hann	viss	(KLA	2,	2016:	KLA	4,	2016).	Upp	úr	árinu	1990	

hófst	þetta	innan	liðsins.	Kynslóðin	hans	Guðjóns	skemmti	sér	konunglega	

yfir	þessum	frásögnum,	enda	þurftu	þeir	ekki	að	gera	þetta,	þar	sem	þeir	

voru	löngu	byrjaðir	í	liðinu	áður	en	þetta	var	tekið	upp.	Ef	til	vill	tók	þetta	á	

andlegu	hliðini	hjá	sumum	og	var	erfitt	að	þurfa	að	yfirstíga	þessa	innvígslu,	

sagði	Guðjón.	 Til	 dæmis	þurftu	 tveir	 19	ára	drengir	 sem	ekki	höfðu	misst	

sveindóminn	að	viðurkenna	það	fyrir	framan	allan	hópinn,	sem	þótti	þeim	

það	ekki	auðvelt,	þó	svo	það	eigi	ekki	að	vera	neitt	til	að	skammast	sín	fyrir	

(KLA	 4,	 2016).	 Guðjón	 lýsti	 þessu	 sem:	 „matsjó“	 fílingur	 og	 bara	 eins	 og	

þetta	 er	 þegar	 karlmenn	 koma	 saman	 …	 sérstaklega	 í	 eitt	 skipti,	 ég	 var	

næstum	því	búinn	að	standa	upp	og	segja	„hey	guys“	þegar	þetta	var	orðið	

einum	of	 pínlegt“	 (KLA	4,	 2016).	 Þessu	 lýsti	Guðjón	 sem	 svo	 að	mönnum	

hafi	 verið	 farið	að	 líða	 illa	að	hlusta	á	ákveðnar	 frásagnir	 liðsfélaga	 sinna.	

Sjálfur	 tók	 hann	 ekki	 þátt	 í	 þessu.	 Í	 nokkur	 skipti	 reyndi	 hann	 að	malda	 í	

móinn	en	var	þá	púaður	niður	af	öðrum	liðsfélgöum.	Guðjón	sagði	að	þegar	

menn	 færu	 að	 upplifa	 svona	 lagað	 sem	 eitthvað	 annað	 en	 skemmtilega	

innvígslu,	 þá	 væri	 kominn	 tími	 til	 að	 hætta	 slíku.	 Sérstaklega	 ef	 að	

niðurlægingin	spilaði	inn	í,	þá	væri	þetta	ekkert	sem	ætti	að	vera	hægt	að	

skemmta	sér	yfir	(KLA	4,	2016).		 	 	 	 	 	

	 Innvígslusiðir	geta	gengið	út	í	öfga	og	það	getur	verið	erfitt	að	meta	

hvort	 einstaklingur	 hafi	 húmor	 fyrir	 tilteknum	 aðgerðum	 eða	 hvort	 hann	

setji	 sig	 á	 svið	 og	 þykist	 ekkert	 láta	 þetta	 á	 sig	 fá.	 Að	 því	 sögðu	 er	 kafla	

fjögur	lokið	og	verður	greint	frá	niðurstöðum	í	næsta	kafla.	
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5.	Niðurstöður	

Við	upphaf	rannsóknarinnar	var	ég	nokkuð	viss	um	að	hjátrú	væri	mikil	hjá	

handboltafólki.	 Heimildirnar	 sem	ég	 aflaði	 og	 viðtölin	 sem	ég	 hafði	 skráð	

staðfestu	þetta	síðan.	Ljóst	er	að	hjátrú	er	ríkjandi	á	meðal	handboltafólks	

á	Íslandi	sem	og	í	Noregi.	Viðmælendur	mínir	gáfu	mér	rökstudd	dæmi	um	

það,	bæði	dæmi	um	þá	sjálfa	og	um	liðsfélaga	sína.	Þó	að	glögg	skil	séu	ekki	

alltaf	á	milli	svonefndrar	rútínu	eða	hjátrúar,	þá	fer	ekkert	á	milli	mála	að	

hér	er	um	hjátrú	að	ræða.	Það	sem	gert	er	hefur	þann	tilgang	að	koma	í	veg	

fyrir	að	illa	gangi	í	leiknum,	í	trú	um	að	honum	geti	lokið	með	sigri	ef	allt	er	

gert	eins	og	vanalega.		 	 	 	 	 	 	

	 Í	 þessari	 rannsókn	 kom	 fram	 að	 hjátrú	 hafði	 verið	 meiri	 hjá	 eldri	

handboltaiðkendum,	þó	ekki	 væri	 um	miklar	breytingar	 að	 ræða.	Það	 var	

býsna	 líkt	 í	 hverju	 hjátrúin	 birtist	 samkvæmt	 viðmælendum	 í	 þessari	

rannsókn.	Það	kom	fram	í	klæðaburði,	upphitun	fyrir	leik,	leið	leikmanna	á	

leikinn	og	því	sem	gerist	 í	búningsklefanum.	Að	mínu	mati	eru	flestir	með	

einhverja	 hjátrá	 hvort	 sem	 það	 er	 í	 íþróttum	 eða	 ekki,	 sumir	 viðurkenna	

það,	aðrir	ekki.	

	 Hjátrúin	 virðist	 gefa	 leikmönnum	 ákveðna	 hugarró	 og	 aðstoða	 þá	

við	að	komast	andlega	inn	í	leikinn.	Ef	leikmenn	eru	ekki	nógu	vel	andlega	

undirbúnir	 getur	 það	 komið	 fram	 í	 lakari	 frammistöðu	 í	 leikjum.	 Hjátrúin	

veitir	ákveðið	öryggi	fyrir	leikmenn	og	þeir	eru	tilbúnir	að	hefjast	handa	ef	

allt	 er	 eins	 og	 það	 á	 að	 vera.	 Leikurinn	 er	 ákveðinn	 jaðar	 og	 ferli	 sem	

leikmenn	vilja	sigrast	á	áður	en	haldið	er	aftur	út	í	hversdaginn.	 	

	 Innvígslan	var	einna	helst	 í	 formi	rassskellinga	og	var	ekki	vinsæl	á	

meðal	 leikmanna.	 Þetta	 á	 sér	 þó	 stað	 enn	 þann	 dag	 í	 dag.	 Viðhorf	

leikmanna	til	innvígslunnar	var	frekar	neikvætt,	t.d.	til	þeirrar	sem	fólst	í	því	

að	segja	 frá	því	hvenær	einstaklingur	hefði	missti	 sveindóminn.	Það	sama	

má	segja	um	rassskellingarnar.	Þær	geta	orðið	það	harkalegar	að	leikmaður	

er	 nokkra	 daga	 að	 jafna	 sig,	 sem	 ekki	 ættu	 að	 viðgangast	 innan	

íþróttafélaga.	 Leikmönnum	eiga	að	 finnast	þeir	 velkomnir	 í	 nýtt	 félag	eða	

upp	 um	 flokk.	 En	 ekki	 að	 þurfa	 hafa	 áhyggjur	 hvað	 gert	 verður	 við	
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viðkomandi	 að	 leik	 loknum,	 einhvað	 sem	 gæti	mögulega	 tekið	 á	 andlega	

og/eða	 líkamlega.	 Þó	 svo	 að	 alltaf	 hafi	margir	 húmor	 fyrir	 þessu	 og	 hafa	

gaman	að.	 	 	 	 	 	 	 	

	 Til	 þessa	 að	 fá	 nákvæmari	 niðurstöðu	 þyrfti	 stærri	 rannsókn	með	

fleiri	 viðmælendum.	 Það	 er	 vafasamt	 að	 alhæfa	 um	 viðfangsefnið	 út	 frá	

svörum	 svo	 fárra	 viðmælenda	 eins	 og	 raunin	 er	 í	 þessari	 rannsókn.	

Mögulega	munu	þeir	viðmælenda	minna	sem	spila	handbolta	enn	þann	dag	

í	dag	hafa	fleiri	dæmi	um	hjátrú	þegar	þeir	líta	til	baka	eftir	einhver	ár	þegar	

skórnir	 hafa	 verið	 lagðir	 á	 hilluna.	 Handboltafólk	 er	 mismunandi	 eins	 og	

það	er	margt	og	væri	hægt	að	fá	endalaus	dæmi	til	frekari	rannsókna,	þar	

sem	alltaf	bætist	í	hópinn.	
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