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Útdráttur 
 
Í þessu verkefni er fjallað um einsöguna og hvernig hægt er að tengja hana við 

þjóðfræðina. Sjónum er beint að því hvernig hægt er að fjalla um einstaklinginn þegar 

kemur að einsögu og þjóðfræði. Stuðst við það sem hinir ýmsu fræðimenn hafa sagt 

um viðfangsefnið og fjallað um erlenda sem íslenska fræðimenn sem hafa fjallað um 

aðferðir einsögunnar. Þá er fjallað sérstaklega um nokkur lykilhugtök sem beitt er í 

umfjöllun um einstaklinginn, bæði þjóðfræðinni og einsögunni. Velt er upp 

möguleikum og hindrunum sem sjónarhorn einsögunnar bjóða upp á fyrir rannsóknir í 

þjóðfræði á einstaklingum fyrri tíðar. 

Í þessari greinagerð er hægt að sjá hvernig hægt er að notast við einsöguna í 

þjóðfræðinni. Þar af leiðandi er sérstaklega tekið fyrir hvernig hægt sé að skoða líf 

einstaklinga bæði út frá einsögunni og þjóðfræðinni. Einnig verður fjallað um 

vandkvæði við að finna réttu heimildirnar, sem hægt er að nota til að rannsaka líf 

einstaklinga. 
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Inngangur 

Í þessari fræðilegu greinargerð verður fjallað um þá tegund sagnfræði sem nefnd hefur 

verið einsaga og hvernig hægt er að styðjast við hana við rannsóknir í þjóðfræði. 

Skoðað verður hvernig hægt er að nota nálgun einsögunnar í greiningu á daglegu lífi 

eða ævi einstaklings. Jafnframt dregið fram hvernig sjónarhorn einsögunnar greinir sig 

frá viðteknum áherslum þjóðfræðinnar. 

Fyrst verður hugað að nokkrum lykilhugtökunum sem hafa verið áberandi í 

fræðilegri umræðu, meðal annars þegar kemur að umfjöllun um einstaklinginn. Þessi 

hugtök eru: minni, minningar, hópar og hefð. Öll þessi hugtök tengjast á einn eða 

annan hátt einstaklingnum og þjóðfræðinni. Í ritgerðinni eru þessi hugtök skoðuð með 

tilvísun til rannsókna nokkurra fræðimanna. Hér má nefna Jan og Aleidu Assmann, Alan 

Dundes, Henry Glassie, Maurice Halbwachs, Barböru Kirshenblatt-Gimblett, Dorothy 

Noyes og Elliott Oring og síðast en ekki síst Sigurð Gylfa Magnússon sem hefur verið 

atkvæðamikill í að þróa aðferðir og skilgreiningar einsögunnar. Þessir fræðimenn koma 

úr ólíkum greinum fræðanna og líta þar af leiðandi þessi hugtök ekki sömu augum.  

 Í öðrum kafla er fjallað um einsöguna sjálfa. Fyrst er skoðað hvað einsaga er. Þá 

er stuðst við nokkra af þeim sem hafa fjallað um hana, svo sem Carlo Ginzburg, sem er 

meðal þekktustu fræðimanna sem unnið hafa rannsóknir sínar á forsendum 

einsögunnar og áðurnefndur Sigurður Gylfi Magnússon sem má telja helsta talsmann 

hennar hér á landi. Einnig eru nefndir þeir Peter Burke og István M. Szijártó. Síðan er 

fjallað um skoðanamun þeirra Carlos Ginzburg og Sigurðar Gylfa á einsögunni en þeir 

líta hana ekki sömu augum. Þá verður fjallað um skoðanir annarra fræðimanna á 

einsögunni til að draga fram ólíka sýn þeirra. Loftur Guttormsson er einn af þeim 

fræðimönnum sem nefndur er til sögunnar. Vikið er að þeim ritdeilum sem urðu hér á 

landi á fyrsta áratug aldarinnar um einsöguna. Þá gagnrýndi Sigurður Gylfi harðlega 

hvernig flestir sagnfræðingarnir studdust við það sem hann kallaði „yfirlitshugsun“ í 

umfjöllun sinni um sagnfræðileg efni. Farið verður yfir þessar deilur, um hvað þær voru 

og hvaða fræðimenn stóðu í þeim. Auk Sigurðar Gylfa fóru þar fremstir í flokki 

sagnfræðiprófessorarnir Gunnar Karlson, Loftur Guttormsson og Guðmundur Jónsson.  
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 Í síðasta kaflanum verður svo hugað að erindi einsögunar við þjóðfræðina. Farið 

verður í möguleika þess að nýta einsögulegar aðferðir í þjóðfræði. Skoðað verður 

hvernig hægt er að fjalla um einstaklinga á þjóðfræðilegan máta og í því sambandi litið 

til þeirra hugtaka sem fjallað er um í fyrsta kafla. Að lokum verða kannaðar hindranir 

sem verða þegar það er að fjalla um einstaklinginn á fyrri tíð. 
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1 Hugtök 
Þegar fjallað er um líf eða ævi einstaklings með fræðilegum hætti er nauðsynlegt að 

beita hugtökum við greininguna. Þetta á ekki síst við þegar við greinum líf látinna 

einstaklinga á grundvelli gagna sem þeir hafa látið eftir sig. Einnig á þetta við um þær 

minningar sem þeir sem þessa einstaklinga þekktu búa yfir. Hér verður fjallað um 

fjögur hugtök sem hafa verið ofarlega á baugi á síðustu misserum í fræðilegri umræðu 

um einstaklinginn í sögulegu samhengi. Þetta eru hugtökin: Minni, minningar, hópar og 

hefð. Þessi hugtök eru valin vegna þess að þau tengjast öll lífi einstaklinga, en einnig 

tengjast þau öll hvert öðru. Við notum minnið við að rifja upp eða geyma einhverjar 

minningar. Minni og minningar eru grundvöllur hverskonar hefða sem leika 

lykilhlutverk í hverskonar hópamyndun, hugmyndinni um að einstaklingurinn tilheyri 

einhverjum hóp sem hann deilir með sameiginlegri fortíð. 

 

1.1 Minni 
Í daglegu tali vísar minni (e. memory) til þess sem við munum. Við notum það til þess 

að geyma eitthvað í huga okkar sem við höfum reynt, séð, heyrt eða lesið. Einn af 

helstu fræðimönnum á þessu sviði var franski félagsfræðingurinn Maurice Halbwachs, 

höfundur bókar sem í enskri þýðingu nefnist On Collective Memory. Hún fjallar um 

sameiginlegt minni (e. collective memory) eins og titillinn gefur til kynna. Bókin var 

gefin út eftir að Halbwachs lést. Í inngangi hennar er fjallað um Halbwachs sjálfan. Eins 

og þar kemur fram var hann með þeim fyrstu sem ályktuðu sem svo að sameiginlegt 

minni væri mikilvægt til þess að einstaklingurinn gæti komið skikk á fortíðina í þágu 

eigin framtíðar. Aðalpunkturinn er þessi: Minnið þarf á öðrum að halda til að það virki 

almennilega.1 Í skrifum sínum hefur Sigurður Gylfi Magnússon komið inn á gagnrýnina 

sem kenningar Halbwachs hafa fengið. Meðal annars um að hann svari ekki 

spurningunni um hvað eða hver ræður því hvað verði hluti af sameiginlega minninu og 

hvað ekki.2 

                                                      

1 Halbwachs, On Collective Memory, 34. 

2 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 185. 
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Þegar skoðað er hvað hjónin Jan og Aleida Assmann rituðu, en þau voru meðal 

þeirra sem skrifað hafa margt sem tengist minninu, kemur í kjós að þau eru með 

nokkur hugtök svo sem samskiptaminni (þ. kommunikatives Gedächtnis) og 

menningarlegt minni (þ. kulturelles Gedächtnis). Samskiptaminni er þegar einstaklingar 

í tilteknum hóp og minningar þeirra eru frá nýliðinni fortíð, en hún getur spannað allt 

að hundrað ár. Þegar þeir einstaklingar falla frá sem tengjast einhverjum vissum 

atburði með beinum hætti slitnar sú minning frá hópum í vissum skilningi. Fólk getur 

eða vill deila minningum sínum með öðrum einstaklingum.3 Þetta getur verið til dæmis 

með fjölskylduhóp þar sem fólk rifjar upp atburð frá því að það var yngra. En þegar það 

hverfur af sjónarsviðinu hverfur sú minning frá hópnum. Menningarlegt minni er síður 

bundið einhverjum tiltektum hópi eins og samskiptaminnið. Með því er til dæmis verið 

að skírskota til einhvers sem hefur gerst í samfélaginu yfir lengri tíma. Það er að segja 

að samfélagið hafi þjappað saman einhverjum minningum sem ekki eru bundnar minni 

ákveðinna einstaklinga.4  

 Í bók sinni, Sjálfssögur: Minni, minningar og saga, fjallar Sigurður Gylfi 

Magnússon um minnið. Lítur hann svo á að það sé samansett úr þeim hugmyndum 

sem fólk hefur tileinkað sér og þeim atburðum og reynslu sem markað hefur líf þess. Út 

frá þessu má skipta minningum í tvo flokka: sameiginlegt minni og sögulegt minni (e. 

historical memory).5 Sigurður Gylfi útskýrir einnig þessi hugtök og hvernig þau tengjast. 

Sameiginlegt minni verður til þegar saman „tengist reynsla sem einstaklingar eða hópar 

verða fyrir“. Sögulegt minni „er eins konar tilraun til að varðveita þá reynslu með því að 

hlutgera hana“.6 Sameiginlegt minni vísar til dæmis til atburða sem átt hafa sér stað á 

vettvangi fjölskyldunnar. Minningin um atburðinn berst í upprifjunum og frásögunum 

milli einstaklinga í fjölskyldunni. Einnig telur Sigurður Gylfi að sameiginlegt minni geti 

borist á milli kynslóða.7 Þegar það kemur að sögulegu minni þá verður það til þegar 

                                                      

3 Marion Lerner, „Staðir og menningarlegt minni“, 12-13. 

4 Marion Lerner, „Staðir og menningarlegt minni“, 12-13. 

5 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 331. 

6 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 341. 

7 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 185. 
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hugsað er til fortíðar. Einnig telur Sigurður að utanaðkomandi áhrif geti mótað þessa 

gerð minnis.8 Hann nefnir einnig aðra flokka minnis svo sem einkaminni (e. private 

memory) sem er andstæða opinbers minnis (e. public memory). Þegar einkaminni 

verður opinbert verður það að sameiginlegu minni. En Sigurður Gylfi fjallar ekki ítarlega 

um þessi hugtök.9 

 Þegar skoðuð eru fræðileg skrif sem tengjast minni og þjóðfræði, er gjarnan 

verið að skoða hvernig efnislegir hlutir tengjast minninu. Þjóðfræðingurinn Barbara 

Kirshenblatt-Gimblett fjallar m.a. í grein sinni „Object of memory“ hvernig tónlist getur 

stuðlað að því að fólk man með tilteknum hætti.10 Þar nefnir hún einnig að það sama 

gildi um hluti sem einstaklingar safna frá unga aldri og fram á elliár. Hluti sem finna má 

á heimilum þeirra.11 Þetta á til dæmis við þegar börn sjá eitthvað hjá ömmu sinni og 

afa. Svo líða árin og þau vaxa úr grasi. En alltaf þegar þau sjá einhvern vissan hlut rifjast 

eitthvað upp í minni þeirra. Þegar þau sjá þennan hlut muna þau jafnvel eftir 

einhverjum skemmtilegum atburði eða einhverjum sögum frá æsku sinni. 

Hér hafa verið skoðuð ýmis hugtök sem fjallað er um þegar kemur að minninu 

með því að grípa niður í sýn ólíkra fræðimanna á hugtakinu. Tekið var dæmi af 

þjóðfræðingi sem tengir hugsanir út frá hlutum eða einhverju sem fólk hefur tengst um 

ævina. Aðrir fræðimenn leggja meira upp úr því að skoða minnið út frá einstaklingum, 

hópum og samfélaginu. Þótt hér sé ekki gerð tæmandi grein fyrir hugmyndum þessara 

fræðimanna um minnið má sjá að það er skoðað á mismunandi hátt eftir því hvaða 

fræðasviði fræðimaðurinn tilheyrir. 

 

1.2 Minningar 
Minningar (e. memories) tengjast minninu með beinum hætti og oft standa þessi tvö 

hugtök saman. Sigurður Gylfi fjallar um minningar í bók sinni um sjálfssögu. Útskýrir 

hann hugtakið þannig að minningar endurspegli raunveruleika þess hóps eða 

                                                      

8 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 341. 

9 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 301. 

10 Kirshenblatt-Gimblett, „Object of memory“, 329. 

11 Kirshenblatt-Gimblett, „Object of memory“, 330. 
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einstaklings sem á í hlut.12 Þannig er hægt að hugsa sér þessi tvö hugtök á þann hátt að 

minningarnar séu geymdar í minninu. Þegar viðkomandi einstaklingur sér einhvern 

ákveðin hlut kemur einhver minning fram. Sú minning kemur frá minninu þar sem 

minningin er geymd vegna tilfinningalegra tengsla við þann hlut, sem kallar fram 

minninguna. Þegar kemur að minningum þá snúast þær nokkuð um vald, þannig að 

þeir sem eiga í hlut þurfa að hafa vald yfir minnisferli sínu.13 Það er að segja að fólk 

hefur vissa stjórn og getur tengt vissa hluti eða tilfinningar við minningar. Það geta 

verið margar minningar en fólk ákveður/stjórnar sjálft hvaða minning kemur upp. 

Þannig að við veljum og höfnum minningum. Til þess að einstaklingar geti notið 

fortíðarinnar þarf hann að vera til staðar í nútíðinni.14 Það er að segja að eitthvað þarf 

að halda minningunni við hjá okkur. Annaðhvort tilfinning eða hlutir. Minning þarf að 

vera það áhrifamikil að hún hafi áhrif á minninguna. Þannig að hún haldist þó langur 

tími hafi liðið. Minningar fólks geta mótast af ýmsum ástæðum, en þær minningar sem 

fólk hefur geymast hjá þeim.15  

 Eins og fjallað var um í kaflanum hér á undan þá tengjast minni og minningar og 

ekki er hægt að skoða annað án tengingar við hitt. Í grein Marion Lerner, „Staðir og 

menningarlegt minni“, fjallar hún um minni og einnig um minningar. Þetta á til dæmis 

við umfjöllun um hugtakið samskiptaminni. Þar er einmitt verið að skoða hvaða 

minningar samskiptaminnið geymir.16 Samkvæmt Marion Lerner getur minning aðeins 

verið til ef gleymska er ekki til staðar. En það getur einnig þurft að bæla niður og loka á 

minningar.17 Í grein sinni fjallar hún einnig um gleymskuna og samband hennar við 

minni. 

 Það eru fleiri fræðimenn en Marion Lerner sem fjalla um Jan og Aleidu 

Assmann. Það gerir Jón Karl Helgason í grein sinni „Stóri ódauðleikin“. Þar nefnir Jón 

                                                      

12 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 331. 

13 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 187. 

14 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 187. 

15 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 194. 

16 Marion Lerner, „Staðir og menningarlegt minni“, 12-13. 

17 Marion Lerner, „Staðir og menningarlegt minni“, 10. 
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Karl hugtak Jans og Aleidu Assmann og einnig hugtak Halbwachs. Þar kemur fram að út 

frá sameiginlegu minningunum sem einstaklingar hafa, tekst að móta einstaklingana og 

gera þá að þeim einstaklingum sem þeir eru.18 Hann nefnir einnig þær minningar sem 

tengjast persónulegum munum og geta þessir hlutir verið allt frá ættargripum til 

fjölskyldumynda.19  

 Í umfjöllun Barböru Kirshenblatt-Gimblett haldast minni og minningar í hendur. 

Eins og þegar hún fjallar um að söngvar geti formað minnið og hvernig minningar geta 

sprottið upp þegar hlustað er á ákveðna tónlist eða lag.20 Það sama er að segja um 

hluti, svo sem erfðargripi eða eitthvað viðlíka sem geta kallað fram tiltekna minningu 

eða minningar þegar þeir eru skoðaðir.21  

 Eins og hér kemur fram er best að skoða bæði minni og minningu saman þar 

sem þau tengjast. Þegar skoðað er hvað þeir fræðimenn sem nefndir hafa verið hér í 

kaflanum hafa að segja er hægt að sjá að sumir nefna ekki beint hvað getur kallað fram 

minningu. Jón Karl og Barbara Kirshenblatt-Gimblett ræða bæði hvað það er sem getur 

kallað fram minningar, svo sem söngvar, myndir og efnislegir hlutir. Þá getum við séð 

hver er munurinn þegar fræðimenn eru að rannsaka út frá mismunandi fræðigreinum. 

Ekki er hægt að setja alla fræðimenn undir sama hatt, sem hafa eitthvað verið að skoða 

minni eða minningar. En við getum séð að það er mikill fjölbreytileiki þegar verið er að 

skoða þetta hugtak sem minning er. Þar sem fræðimenn skoða hlutina út frá sinni 

fræðigrein og ekki út fyrir hana. Til dæmis að sumir hugsa um hvernig minnið og 

minningar virka og blanda þá gleymsku og fleiru við eins og Marion Lerner greinir frá. 

Aðrir hugsa um hvað kallar fram þær minningar sem við höfum eins og þau Jón Karl og 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett. 

 

                                                      

18 Jón Karl Helgason, „Stóri ódauðleikin“, 83.  

19 Jón Karl Helgason, „Stóri ódauðleikin“, 83-84.  

20 Kirshenblatt-Gimblett, „Object of memory“, 329. 

21 Kirshenblatt-Gimblett, „Object of memory“, 331. 
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1.3 Hópar 
Þegar hugtökin tvö minni og minningar sem verið hafa til umfjöllunnar hér að framan 

er oft beint eða óbeint vísað til annars hugtaks. Það er að segja þess hóps (e. group) 

sem á sér sameiginlegar minningar eða býr yfir minni að einhverju tagi. Hópur er 

mikilvægt hugtak í þjóðfræðirannsóknum22 og því er rétt að gefa því gaum í þessu 

samhengi.  

Þegar við hugsum um hóp ímyndum við okkur oft að verið sé að tala um fjölda 

einstaklinga. En samkvæmt útskýringu Alan Dundes á þessu hugtaki þá þarf aðeins tvo 

einstaklinga til að mynda hóp. Þó svo í flestum tilfellum myndi fleiri en tveir hvern hóp. 

Þegar kemur að stærri hópum þurfa ekki allir einstaklingarnir í hópnum að þekkja 

hvern annan. Þeir þurfa samt að þekkja til helstu hefða sem sameina hópinn.23 Í 

rannsóknum sínum ræðir Dundes reyndar ekki um hópa heldur notar hann hugtakið 

þjóðfræðihópur (e. folk group) þegar hann útskýrir þetta hugtak.24 

 Þjóðfræðingurinn Elliott Oring fjallar um þjóðernishópa, sem í stuttu máli eru 

hópar fólks sem hefur sama uppruna. Einnig getur slíkur hópur mótast af því að þeir 

sem honum tilheyra hafa sömu sögulegu eða menningarlegu mótuðu hefð eða stíl.25 

Hann segir einnig að fólk geti tilheyrt ýmsum hópum í senn. En þeir geti aðeins tekið á 

sig mynd eftir að tilvist þeirra hafi verið líst yfir á einn eða annan hátt.26 

Í bókinni Living Folklore eftir Mörthu C. Sims og Martine Stephens er fjallað um 

fjölskylduhópinn. Í þeim hópi er fólk frá fæðingu. Hjá fjölskyldum eru margar hefðir og 

siðir sem eru á ákveðnum stalli og hafa viss gildi fyrir fjölskylduna.27 Þegar hugsað er 

um hvernig hópar verða til er bent á að þegar einstaklingar hittast komast þeir oft að 

því að þeir eiga eitthvað sameiginlegt, sem verður grunnvöllur að sambandi þeirra.28 

Einstaklingar geta tengst hópum á ýmsan máta: Til dæmis í gegnum fjölskyldu, eins og 

                                                      

22 Noyes, Group, 7. 

23 Dundes, „Who are the folk?“, 7. 

24 Dundes, „Who are the folk?“, 7. 

25 Oring, „Ethnic groups and ethnic folklore“, 24. 

26 Oring, „Ethnic groups and ethnic folklore“, 25. 

27 Sims og Stephens, Living Folklore, 31. 

28 Sims og Stephens, Living Folklore, 38. 
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nefnt hefur verið, en einnig skóla, vinnu, áhugamál o.s.frv.29 Í þessu samhengi má 

benda á að samskiptaminni skiptir viðgang hópsins miklu máli. Í fjölskylduhóp ganga 

minningarnar milli aðila frá þeim eldri, svo sem öfum og ömmum, til þeirra sem yngri 

eru, barnabarnanna.30 

Aðeins var komið inn á rannsóknir Jan og Aleidu Assamann í köflunum hér á 

undan út frá grein Marion Lerner. Þegar nefnt er hugtakið samskiptaminni, sem er 

minni hjá vissum þjóðfræðihóp, getum við hugsað að hann sé fjölskylduhópur. Þar sem 

minningarnar ganga á milli aðila í þeirri fjölskyldu. Frá þeim eldri svo sem öfum og 

ömmum til þeirra sem yngri eru til dæmis barnabarnanna.31 Þetta getur einnig átt við 

milli foreldra og barna þeirra. 

Fólk tengist hvert öðru á ýmsa vegu. Þeir sem eru í hópunum þurfa alltaf að 

tengjast á einhvern hátt. En það getur verið mismunandi sem tengir hópinn. Það geta 

verið hefðir, trú, siðir eða þá að fólk velur að fara í hóp. Til dæmis þegar fólk velur 

vinnustað þar sem tiltekinn hópur er fyrir. Einnig er athyglisvert hvernig hópar, minni 

og minningar tengjast saman. Þannig að einstaklingar geta verið í mörgum hópum í 

einu, svo sem þjóðernis- vina- fjölskyldu- skóla- eða vinnuhópi og fleirum. Þetta getur 

verið erfitt að skoða þar sem fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir að það tengist mörgum 

hópum á sama tíma eða hugsar ekki út í það. 

 

1.4 Hefð 
Hefð tengist nokkuð hugtakinu hópur, þar sem hver hópur hefur oft sýnar sérstöku 

hefðir (e. tradition). Flestir geta hugsað hvað hefð er, sérstaklega þegar þeir hugsa um 

líf sitt. En hvernig er best að útskýra hvað er hefð? Í grein Henry Glassie „Tradition“ í 

bókinni Eight Words for the Study of Expressive Culture, er sagt að hefð sé sköpun frá 

fortíðinni fyrir framtíðina.32 Einnig segir hann að hefð sé sköpun fólks frá fortíð sinni. 

                                                      

29 Sims og Stephens, Living Folklore, 46-55. 

30 Marion Lerner, „Staðir og menningarlegt minni“, 12-13. 

31 Marion Lerner, „Staðir og menningarlegt minni“, 12-13. 

32 Glassie, „Tradition“, 176. 
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Hefðin er ekki stöðug heldur er sífellt verið að endurnýja hana.33 Frá sjónarmiði 

þjóðfræði eru hefðir nátengdar hópum. Hann bendir á að hópar séu til vegna þess að 

einstaklingar hafa samskipti sín á milli. En samskiptin eru til vegna þess að fólk talar 

saman og umgengst hvort annað á grundvelli tiltekinna venja eða hefða. Þar sem hver 

hópur hagar sér og gerir vissa hluti á sinn hátt.34 Með þessum hætti þróast venjur og 

hefðir í tilteknum hóp og einkenna hann.  

 Áður fyrr var gjarnan hugsað um hefðir sem nokkurskonar minjar sem unnt var 

að flytja á milli kynslóða. Í dag er meira litið á hefð sem eiginleika sem gerir hópum 

kleift að móta og viðhalda sjálfsmynd sinni.35 Þannig að þegar einstaklingar eru í 

ákveðnum hóp með ákveðnum hefðum finnst þeim að þeir eigi þar heima. Þar sem 

þessi tiltekna hefð á aðeins við í þessum tiltekna hóp. Einstaklingar geta einnig valið að 

tilheyra vissum hóp vegna þess að hefðin eða hefðirnar vekja áhuga hjá þeim. Með 

öðrum orðum má segja að einstaklingur geti valið sér hópa sem fela í sér þær hefðir 

sem viðkomandi hefur áhuga á.36  

 Áhugavert er að skoða hvernig sagnfræðingar líta á þetta hugtak og hvernig 

þjóðfræðin sér það. Ef skoðað er hvað Henry Glassie segir um hefðir þegar kemur að 

sagnfræði og þjóðfræði má segja að þessar tvær fræðigreinar líta á hefð með líkum 

hætti. Ekki er mjög ítarlegur munur hjá þessum fræðigreinum.37 Eins og hér hefur verið 

bent á tengist hefð nokkuð hugtakinu hópur. Þannig að það er erfitt að fjalla um annað 

hugtakið en ekki hitt. Ef við hugsum þetta út frá einstaklingi getur hann verið í 

mismunandi hópum sem hafa ólíkar hefðir. Einstaklingur getur þannig verið með ýmsar 

hefðir og verið í mörgum hópum í einu. 

 

 

                                                      

33 Glassie, „Tradition“, 177. 

34 Glassie, „Tradition“, 182-183. 

35 Sims og Stephens, Living Folklore, 70. 

36 Sims og Stephens, Living Folklore, 71. 

37 Glassie, „Tradition“, 182-183. 
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2 Einsaga: Umdeild nálgun 

Í þessum kafla verður fjallað um þá nálgun eða aðferð sem nefnd hefur verið einsaga 

(e. microhistory, it. microstoria). Einsagan hefur verið áberandi í fræðilegri umræðu á 

síðari árum sem tilraun til að nálgast hinn sögulega einstakling. Fyrst verður vikið að 

almennri skilgreiningu á hugtakinu. Síðan fjallað um muninn á einsögu í skilningi 

tveggja fræðimanna sem fengist hafa við þessa gerð sögulegra greininga. Þeirra Carlo 

Ginzburg og Sigurðar Gylfa Magnússonar. Að lokum verða kannaðar þær deilur sem 

risu í fræðasamfélaginu á Íslandi á fyrsta áratug 21. aldar um einsöguna. Einsagan 

verður þannig skoðuð á mismunandi hátt. Þar sem borin verða saman álit mismunandi 

fræðimanna sem hafa fjallað um einsöguna í skrifum sínum. 

  

2.1 Hvað er einsaga? 

Áður en farið er að útskýra og fjalla um einsöguna er brýnt að átta sig á hvaðan hún 

kemur. Samkvæmt Sigurði Gylfa Magnússyni er hún upprunnin í ítölsku sagnfræðinni 

og kom fram sem andstæða hins svokallaða Annálaskóla sem á rætur sínar að rekja til 

Frakklands.38 Annálaskólinn er einnig stundum nefndur Annálahreyfingin. Nafnið 

kemur frá tímaritinu Annales, en þeir sem sem töldust tengjast þessari 

rannsóknaraðferð vildu skoða allar „nýjar aðferðir og efnistök í sagnfræðirannsóknum 

af fordómaleysi“.39 Áður en lengra er haldið er rétt að gera grein fyrir og segja frá 

nokkrum einkennum einsögurnar. Eins og nafnið gefur til kynna þá er verið að 

rannsaka hlutina í smærri einingum (hið einstaka). Rannsókn á einstaklingum er mjög 

oft gerð. Lagt er mikið til við frásagnirnar vinnslu og framsetningar. Það er einnig lögð 

áhersla á að hægt sé að tengja efnið við stærri rannsóknareiningar. Þetta er eitt af 

þeim einkennum sem einsagan hefur.40 

Það er mismunandi hvernig fræðimenn fjalla um einsöguna eða míkrósögu, eins 

og hún er stundum kölluð, og nota hana við sínar rannsóknir. Fáir eru algerlega á sama 

                                                      

38 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, 20. 

39 Iggers, Sagnfræði á 20. öld, 63. 

40 Sigurður Gylfi Magnússon, http://www.akademia.is/sigm/midstod.html 
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máli þegar fræðimenn lýsa einsögunni. En margir hafa komið með sitt álit á því hvernig 

eða hvað það er sem einsagan varpar ljósi á. Sagnfræðingurinn Peter Burke fjallar um 

einsöguna í bók sinni History and Social Theory. Þar nefnir hann að á meðan margir 

sagnfræðingar hafi verið að skoða fortíðina í gegnum sjónauka (e. telescope) hafi sumir 

á árunum í kringum 1970 skoðað hana gegnum smásjá (e. microscope).41 Það sem er 

átt við með þessu er að efnið hefur verið rannsakað út frá víðu samhengi með tilkomu 

einsögunnar. Sjónarhornið  var þrengt og augum beint að hinu einstaka. 

Ítalski sagnfræðingurinn Carlo Ginzburg hefur löngum verið talinn einn helsti 

brautryðjandi einsögunnar með riti sínu um ostinn og ormana, Il formaggio e i vermi 

frá árinu 1976.42 Þegar hann heyrði fyrst orðið einsaga hugsaði hann að þetta væri 

smækkun á einhverju sem hafði verið stærra.43 

Ungverski sagnfræðingurinn István M. Szijártó segir í bókinni What is 

Microhistory? Theory and Practice frá árinu 2013, að þegar verið er að notast við 

einsöguna er gjarnan verið að fjalla um afmarkað sögulegt fyrirbrigði á borð við atburð, 

bæ eða fjölskyldu. Einnig er hægt að fjalla aðeins um einn einstakling.44 Svo nefnir 

hann það sem Peter Burke kom inn á í bók sinni að í einsögunni væri horft í gegnum 

smásjá en ekki sjónauka.45 Sigurður Gylfi segir að einsagan sé „rannsókn á smáum 

einingum“ og snúist um að beina sjónum að einstökum fyrirbærum, sem jafnvel séu 

einungis til stakar heimildir um. Hann fer einnig aðeins dýpra í þessa skilgreiningu og 

segir að með því að nota þessa aðferð séu farnar „óvenjulegar leiðir að 

rannsóknarsviðinu.“ Markmiðið „er að afhjúpa dulda merkingu orðræðu og athafna 

sem oft er ósýnileg“.46 Í grein sinni „Einvæðing sögunnar“, sem birtist í ritinu Molar og 

mygla, segir Sigurður Gylfi frá því að þegar kemur að heimildum þurfi nokkur atriði að 

vera til staðar til þess að hægt sé að nota þær sem heimildir. Segir hann frá því að þær 

                                                      

41 Burke, History and Social Theory, 38. 

42 Carlo Ginzburg. II formaggio e i vermi. 1976. Var þýdd yfir á ensku sem The Cheese and the Worms: 

The Cosmos of a Sixteeenth Century Miller. Baltimore, Johns Hopkins University press, 1980. 

43 Ginzburg, „Einsaga“, 11. 

44 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory?, 4. 

45 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory?, 4. 

46 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfsögur, 302. 
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heimildir sem notaðar eru í einsögu þurfi alltaf túlkun alveg sama hverskonar heimild 

sé notuð.47 Með þessu er átt við þegar til dæmis er skoðuð dagbók einstaklings sé hægt 

að koma með ýmsar túlkanir um líf hans út frá þeirri dagbók sem verið er að rannsaka. 

 Þetta gefur okkur skilning á hvað einsaga er og að hægt sé að skoða fleira sem 

kemur einsögunni við. Má þar nefna hver eru helstu ritin þegar kemur að framþróun 

einsögurnar. Peter Burke nefnir þrjár rannsóknir sem hann telur að hafi lagt sitt að 

mörkum til þess að koma einsögunni á kortið. Þessar rannsóknir eru grein eftir 

mannfræðinginn Clifford Geertz (um hanaat á Balí), bókin Montaillou eftir franska 

sagnfræðinginn Emmanuel Le Roy Ladurie (sem reyndar var nátengdur 

Annálaskólanum) og svo áðurnefnd bók ítalska sagnfræðingsins Carlo Ginzburg sem í 

enskri þýðingu heitir The Cheese and the Worms.48 Szijártó nefnir einnig þessar bækur í 

bókinni What is microhistory? Þar fjallar hann sérstaklega um bókina Montaillou49 og 

kemur einnig inn á vinnu hinna, svo sem Geertz.50 Szijártó víkur einnig að vandamálum 

sem herja á flesta sem skrifa út frá einsögunni. Þegar verið er að skrifa um eitthvað 

ákveðið efni getur verið erfitt að fullyrða eitthvað þegar verið er skoða eina heimild. 

Þetta er aftur á móti oft gert í einsögunni þar sem verið er að rannsaka hið einstaka.51 

Þurfum við ekki fleiri heimildir til segja fyrir víst hvernig hlutirnir hafa verið? 

 Samkvæmt flestum sem hafa tjáð sig um einkenni einsögunnar leggur hún 

áherslu á hið einstaka og sinnir því lítið um einhvers konar heildarmynd. Áherslan er á 

að skoða brot af heild, ekki heilt land eða slíkt heldur einungis einn bær eða 

bæjarhluta, sem dæmi. Það er einnig hægt að sjá út frá þessu að allir geta verið 

sammála því að einsagan sé um smærri einingar viðfangsefnisins. Áhugavert getur 

verið að skoða heimildirnar. En þar segir Sigurður Gylfi að það verði að vera hægt að 

túlka hverja og eina á hennar eigin forsendum. Hér má einnig vísa til þess sem Szijártó 

segir út frá vandamálinu um nauðsyn þess að byggja á fleiri en einni óháðri heimild: 

                                                      

47 Sigurður Gylfi Magnússon, „Einvæðing sögunnar“, 110-111. 

48 Burke, History and Social Theory, 39. 

49 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory?, 29-30. 

50 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory?, 39-41. 

51 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory?, 35-36. 
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Einstök heimild geti gefið mikilvæga innsýn og því verði að vera unnt að túlka hana sem 

slíka. Ef skrifað er um sveitalíf á Íslandi á seinni hluta 19. aldar er nóg að hafa eina 

heimild til að segja að svona var þetta á þessum tíma? Eða þurfum við að hafa tvær 

óháðar heimildir til að við getum fullvissað okkur um að verið sé að lýsa hlutunum eins 

og þeir voru í reynd? Út frá því sem Sigurður Gylfi og Szijártó segja um heimildir er 

áhugavert að skoða mismuninn. Þeir eru báðir að skoða einsöguna og hið einstaka oft 

út frá einni heimild. En það er eins og að Szijártó sé ekki alveg viss um að það sé nóg að 

hafa aðeins eina heimild. Þannig að það gæti verið nóg að nota eina heimild um mörg 

efni. Stundum þarf að bæta við öðrum heimildum en það fer eftir rannsóknarefni.  

Þegar skoðaðar eru rannsóknirnar sem Peter Burke nefnir sem dæmi um einsögu 

er hægt að sjá að þær fjalla alla jafna um eitt afmarkað efni s.s. einstakling, atburð eða 

bæjarsamfélag. Samkvæmt þeim skýringum sem hafa fengist telst það allt til einsögu. 

Ef við berum einsöguna við aðferðir þjóðfræðinnar (en um þetta efni verður fjallað 

nánar í þriðja kafla) sjáum við að viðfangsefni og rannsóknaraðferðir þjóðfræðinnar 

eiga eitt og annað sammerkt með einsögunni. Þjóðfræðingar fjalla gjarnan um efnið í 

minni einingum. Beina til dæmis sjónum að einum sagnamanni eða einu ævintýri. 

Þannig má segja að þjóðfræðin og einsagan tengist að vissu leyti. Þjóðfræðin rannsakar 

oft efnið mjög ítarlega, en það gerir einsagan líka. 

 

2.2 Munur á milli einsögu Sigurðar Gylfa Magnússonar og Carlo Ginzburg 

Ekki líta allir einsöguna sömu augum og þannig eru fræðimenn ósammála um ýmislegt 

sem tengist henni. Munurinn skýrist þegar lesnar eru greinar eftir fræðimenn og aðra 

sem fjalla um einsöguna. Tveir þeirra sem hafa verið nefndir hér, þeir Sigurður Gylfi 

Magnússon og Carlo Ginzburg, líta ekki einsöguna sömu augum. Einnig er munur á því 

hvaða aðferðum þeir beita.  

 Eins og kom fram í kaflanum hér á undan þá útskýra þeir einsöguna með ólíkum 

hætti. Í grein Carlo Ginzburg sem hefur verið nefnd hér að framan segir hann að 

einsaga sé „minnkun á ákveðni stærð“.52 Þegar Sigurður Gylfi útskýrir einsöguna er 

                                                      

52 Ginzburg, „Einsaga“, 11. 
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þetta ekki sett svona beint fram eins og Ginzburg gerir. Hann er sammála Ginzburg um 

smærri einingar en fer ítarlegra í skilgreininguna og segir að „meginatriðið er að 

afhjúpa dulda merkingu orðræðu og athafna“.53 Í grein hans „Einvæðing sögunnar“ 

nefnir hann aðferðir einsögunar og mismunandi gerðir hennar - svo sem í Þýskalandi og 

Frakklandi. En svo segir hann að einsagan sem komi frá Ítalíu sé „hin raunverulega 

einsaga“54 þýska útgáfuna nefnir hann hversdagssögu (þ. Alltagsgeschichte). Í þeirri 

gerð er fjallað um samfélög fyrir daga iðnvæðingar.55 Hinn tegundin er grasrótarsaga 

(e. history from below) fjallar um alþýðuna og hvernig hún gat haft áhrif á sögu 

þjóðfélagsins.56 Með þessu segir hann að til sé aðeins ein gerð af einsögu. Hinar sem 

voru kallaðar einsögur væru það í raun og veru ekki. Ginzburg segir aldrei að það sé ein 

rétt einsaga en það gerir Sigurður Gylfi. Það er eins og Ginzburg sé opnari fyrir hinum 

ýmsum kenningum annað en Sigurður Gylfi. 

 Sigurður Gylfi fjallar ekki mikið um þær rannsóknir sem Peter Burke nefnir og 

fjallað var um í síðasta kafla.57 Ein af þessum rannsóknum var einmitt gerð af Carlo 

Ginzburg. Þetta er eitt af því sem Loftur Guttormsson nefnir í grein sinni „Smátt og 

stórt í sagnfræði“ en Loftur er einn þeirra sem gagnrýnt hafa einsöguna eins og hún 

birtist í skrifum Sigurðar Gylfa. Í greininni segir Loftur að Sigurður Gylfi hallast að 

einsögunni í mun þrengri skilningi en flestir fræðimenn gera.58 Sigurður Gylfi er einnig 

nokkuð að gagnrýna aðra fræðimenn sem styðjast ekki við einsöguna eins og hún er 

notuð (fjallað verður nánar um þetta í næsta kafla). Ginzburg fer ekki þá leið í grein 

sinni, þegar hann fjallar um aðra fræðimenn og hvað þeir hafa að segja. Hann er ekki 

með beinskeytta gagnrýni á neinn.  

 Í grein Lofts kemur fram að honum hugnast betur aðferð Carlo Ginzburg þegar 

kemur að einsögunni frekar en nálgun Sigurðar Gylfa. Út frá þeim heimildum sem hafa 

                                                      

53 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfsögur, 302. 

54 Sigurður Gylfi Magnússon, „Einvæðing sögunnar“, 117. 

55 Iggers, Sagnfræði á 20. öld, 63. 

56 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfsögur, 310-311. 

57 Burke, History and Social Theory, 39. 

58 Loftur Guttormsson, „Smátt og stórt í sagnfræði“, 459. 
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verið notaðar fyrir þessa greinargerð, er hægt sjá að það eru fleiri sem eru með sama 

hugsunarhátt og Ginzburg. Þar má nefna István M. Szijártó. En hann skrifar kafla gegn 

túlkun Sigurðar Gylfa í bókinni What is Microhistory? Þar fjallar hann um hina ýmsu 

fræðimenn sem hafa gert rannsóknir á sviði einsögunar. 

 

2.3 Ritdeilur um einsöguna á Íslandi 

Um aldamótin 2000 kom upp ágreiningur meðal íslenskra fræðimanna og þá 

sérstaklega sagnfræðinga um gildi einsögunnar. Af hverju var ágreiningur hér á landi 

um einsöguna? Var einhver ágreiningur um hana eða var hann einungis á milli 

fræðimanna og túlkun þeirra á einsögunni? Hvernig byrjaði ágreiningurinn milli 

fræðimanna hér á landi sem snýr að einsögunni? Það er sjálfsagt hægt að segja frá öllu 

því sem gerðist þegar kemur að þessu ósætti. Ekki verður farið yfir það allt heldur 

verður aðeins stiklað á stóru um þessar deilur. Erfitt er að segja nákvæmlega til um 

tímaröð á ágreiningnum. En reynt verður að segja frá greinum sem voru skrifaðar og 

frá svörum annarra fræðimanna við þeim.  

 Áður en lengra er haldið er rétt að gera lítillega grein fyrir því um hvað þessi 

ágreiningur snérist. Eins og þegar hefur komið fram þá styðst Sigurður Gylfi við 

einsöguna og er ekki hrifin af því sem hann nefnir yfirlitsögu eða stórsögu. Gagnrýnir 

hann þá sem styðjast við þessar gerðir frásagna. En einnig gagnrýnir hann margt annað 

sem verður fjallað nánar um hér á eftir. Sigurður Gylfi vildi að aðrir fræðimenn myndu 

skoða og fjalla um hið einstaka. En margir fræðimenn hér á landi voru og eru ekki að 

styðjast við einsöguna. Þessir fræðimenn eru til dæmis Loftur Guttormsson og Gunnar 

Karlsson. Þeir eru meðal þeirra sem Sigurður Gylfi vill meina að ástundi yfirlitssögu. 

Gunnar Karlsson er þekktur fyrir að skrifa mörg rit sem teljast til yfirlitsrita. Þá fannst 

Gunnari að Sigurður Gylfi væri ekki samkvæmur sjálfum sér. Hann væri ekki að lýsa 

yfirlitsögu heldur stórsögu, sem væri allt annað mál. Einnig er nefnt í þessum ritdeilum 

þeirra að höfundurinn þarf að vera hlutlægur þegar verið er að skrifa svona verk. En 

Sigurður Gylfi vill meina að Gunnar sé það ekki í skrifum sínum.  

 Eins og getið er um hér að framan voru það ákveðin atriði sem þessi ágreiningur 

var byggður á, sem hér verður aðeins farið yfir. En hvernig lýsir Sigurður Gylfi öðrum 
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gerðum rannsókna, hann nefnir nokkrar aðrar gerðir sögunnar svo sem stórsögu (e. 

grand narrative). Og segir að þar sé verið að setja í samfélagslegt samhengi. En þarna 

er séð þjóðfélagsþróun sem á sér stað yfir langt tímabil og er samfléttað ýmsum 

atburðum og fyrirbærum. Almenna sagan (e. general history) þegar kemur að henni 

eru stundum notaðar ein eða fleiri stórsögur og svo einnig fjölsögu (e. macrohistory) 

rannsóknir.59 Þegar kemur að fjölsögunni er skoðað afmarkað félagslegt svið.60 Ekki 

nefnir hann þarna neitt um yfirlitsögu en hægt er að sjá að hann skilgreinir yfirlitsögu 

og almenna sögu sem sömu gerðar frásagna og í bókinni Sjálfssögur.61 Í grein sinni 

„Aðferð í uppnámi“ byrjar hann að fjalla um yfirlitshugsun eða yfirlitsögu.62  

Í þessari grein gagnrýnir hann íslenska fræðimenn sem styðjast við 

yfirlitshugsun/yfirlitssögu. Þar á meðal Gunnar Karlsson sem hafði gerst sekur um að 

skrifa kennslubækur með aðferð yfirlitsögunnar.63 Túlkun Gunnars á skrifum Sigurðar 

Gylfa er sú, að hann er á móti öllum skrifum sem eru með eitthvað yfirlit. Það eigi 

einungis að skrifa um eitthvað einstakt.64 Guðmundur Jónsson er einnig einn þeirra 

sem varð fyrir gagnrýni Sigurðar Gylfa. Hann bendir á að það sé mjög erfitt að sjá hvað 

Sigurður Gylfi eigi við þegar hann sé á móti yfirlitshugsun. Þar sem oft séu lýsingar hans 

á annan veg. Erfitt sé að sjá hvort hann eigi við yfirlitssögu eða stórsögu. Þetta tvennt 

er ekki það sama, eins og komið hefur fram. Þess vegna finnst Guðmundi að Sigurður 

Gylfi þurfi að skilgreina hvað hann eigi við þegar hann segir yfirlitsrit.65  

Einnig gagnrýndi Sigurður Gylfi meint hlutleysi Gunnars. Ástæðuna fyrir því að 

skrif Gunnars séu ekki hlutlaus felast í því að mati Sigurðar Gylfa að hann sé að skrifa 

yfirlitsögu. Hún er komin frá rannsóknum annarra. Og höfundur yfirlitsögunnar geri 

ekki frumrannsóknir og litast þá svör hans af því hvað hann velur og hafnar í 

                                                      

59 Sigurður Gylfi Magnússon, „Einvæðing sögunnar“, 107. 

60 Sigurður Gylfi Magnússun, Sjálfssögur, 307. 

61 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 361. 

62 Sigurður Gylfi Magnússun, „ Aðferð í uppnámi“, 17. 

63 Sigurður Gylfi Magnússun, „ Aðferð í uppnámi“, 30. 

64 Gunnar Karlson, „Ég iðrast einskis“, 128. 

65 Guðmundur Jónsson, „Yfirlitshugsun“, 140-141. 
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yfirlitsögunni.66 Einnig nefnir hann dæmi um að Gunnar sé að reyna að halda í 

hlutlægnina þegar kemur að ritverkinu Kristni á Íslandi en það var Páll Björnsson sem 

sagði að það væri erfitt að gera svona verk á hlutlægan hátt vegna þess að verkið væri 

um andlega hreyfingu.67 Gunnar andmælti þessu og vildi meina að það væri munur á 

að „vera hlutlægur og að leitast við að vera hlutlægur“. Hann vildi meina að ritið Kristni 

á Íslandi sé ekki algjörlega hlutlægt en hafi reynt að vera það og einnig segir hann að 

það sé ekki hægt að vera algjörlega hlutlægur.68 

 Sigurður Gylfi gagnrýndi aðra fræðimenn fyrir ýmislegt en það er ekki til 

umfjöllunar í þessari ritgerð. Gagnrýnin sneri aðallega um hvernig túlkunin var á 

yfirlitsögunni. Guðmundi Jónssyni fannst að þegar Sigurður Gylfi gagnrýndi 

yfirlitsöguna væri eins og hann blandaði henni og stórsögu saman.69 Loftur 

Guttormsson gagnrýndi Sigurð Gylfa einnig fyrir það hvað honum fannst um einsöguna. 

Þar líti út eins og honum finnst aðeins til ein gerð af einsögu.70 Það þurfi að koma skýrt 

fram hvað hann meinar þegar hann er á móti yfirlitssögu eða er hann kannski að meina 

stórsögu eða hvað er hann að meina. Hann kemur ekki með skýra útskýringu í greininni 

„Aðferð í uppnámi“ hvað hann á við. Því svara hinir fræðimennirnir því að Sigurður 

Gylfi komi ekki með nægar skýringar í greininni. Ef skoðaðar eru skilgreiningar hans á 

þessum rannsóknaraðferðum, það er að segja stórsögu og yfirlitssögu þá sést 

munurinn. Hann var ekki mjög afgerandi en það var samt munur. Ekki er hægt að 

fullyrða hvort hann sé á móti stórsögu eða yfirlitsögu þar sem hann kemur ekki beint 

fram og segir það.  

 

                                                      

66 Sigurður Gylfi Magnússun, „ Aðferð í uppnámi“, 32. 

67 Sigurður Gylfi Magnússun, „ Aðferð í uppnámi“, 42. 

68 Gunnar Karlson, „Ég iðrast einskis“, 143. 

69 Guðmundur Jónsson, „Yfirlitshugsun“, 140-141. 

70 Loftur Guttormsson, „Smátt og stórt í sagnfræði“, 459. 
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3 Hvernig nýtist einsagan í þjóðfræðinni? 

Eftir umfjöllunina í köflunum hér á undan er komið að því að leiða þjóðfræðina og 

einsöguna saman. Þó ekki hafi verið mikið fjallað um einsögu á fræðilegan hátt tengda 

þjóðfræði gefa snertifletir í viðfangsefnum þjóðfræðinnar tilefni til að skoða hvort 

einsaga eigi ekki erindi við þjóðfræðina. Í þessum kafla verður farið yfir efni sem unnt 

er að fást við þjóðfræðilega sem og á grundvelli einsögunnar. Sjónum verður einkum 

beint að rannsóknum á lífi einstaklinga og hvernig þjóðfræðilegar og einsögulegar 

aðferðir geta skarast. 

  

3.1 Hvaða þjóðfræðilegt efni er hægt að fjalla um út frá einsögunni? 

Eins og fram hefur komið er í einsögunni fjallað um söguleg fyrirbrigði í smáum 

einingum.71 Út frá því er hægt að fjalla um ýmislegt, til að mynda einstaklinginn.72 

Hægt er að skoða margt þegar kemur að þjóðfræði. Oft er ekki hugsað út í að hægt er 

að tengja, þjóðfræði og einsöguna saman. Ef hugsað er um einsöguna eins og sagt er 

frá hérna er hægt að segja það sem telst einsaga er þegar verið er að rannsaka og fjalla 

um efni í smærri einingum. Útfrá þessu þarf að skoða hvað er þjóðfræði en það getur 

verið margt og ekki auðvelt að nefna allt sem til hennar getur talist. Ef hugsað er út frá 

einsögunni og þjóðfræðinni hvað er þá hægt að fjalla um? 

 Áður en lengra er haldið er rétt að segja aðeins frá þjóðfræðinni. Þjóðfræði er 

margslunginn og erfitt að nefna alla þætti sem að henni snúa. Sumt hefur verið nefnt 

hér að framan má þar nefna hópa og hefðir innan ákveðinna hópa. Einnig teljast 

ævintýri, kvæði, söngvar, brandarar, gælunöfn, hátíðarmatur,73 trú, mismunur, 

frásögn, stétt og kyn, heimili og söfn74 til þjóðfræðinnar. Einnig eru nokkrar gerðir af 

þjóðfræði sem líta má á sem undirgreinar hennar þar má nefna þjóðháttafræði75 og 

                                                      

71 Ginzburg, „Einsaga“, 11. 

72 Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory, 4. 

73 Sims og Stephens, Living Folklore, 1-2. 

74 Valdimar Tr. Hafstein og Peter Jan Margry, „What‘s in Discipline?“, 1-2. 

75 Valdimar Tr. Hafstein og Peter Jan Margry, „What‘s in Discipline?“, 4. 
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þjóðsagnafræði.76 Það hefur einnig verið hugað að því hvernig fræðigreinin myndar 

heild en í greininni „What‘s in Discipline?“ eftir þá Valdimar Tr. Hafstein og Peter Jan 

Margry er það einmitt umfjöllunarefnið en þar fjalla þeir um mikilvægi einingar 

etnólógíu og folklore. Mannfræðin (e. anthropolgy) er tengd þessu  ekki er þó alveg 

sama nána tengingin þar á milli.77 

 Þjóðfræðirannsóknir eru mismunandi. Hægt er rannsaka efni frá víðu 

sjónarhorni en einnig er hægt að skoða viðfangsefni með þrengri hætti líkt og gert er í 

einsögunni. Til dæmis ævintýri, en þau er eitt af mörgum sem þjóðfræðingar rannsaka, 

auðvitað er hægt að skoða heilu söfnin af ævintýrum en einnig er hægt beina sjónum 

að einu ævintýri. Að því leyti væri hægt að fjalla um ævintýri með aðferð einsögunnar. 

Sama má raunar segja um flest af því sem lítur að þjóðfræði og margt kemur upp í 

hugann þegar við hugsum málin út frá smærri einingum. Svo sem hefðir hjá tiltektum 

hóp, fjölskyldu eða bæjarbúum. Þannig mætti hugsa sér að hægt sé að skoða ýmis 

þjóðfræðiefni með hjálp einsögunnar. Fjölbreytileiki er það sem einkennir þjóðfræðina 

og gerir hana spennandi. 

 Ef skoðuð eru lokaverkefni í þjóðfræði bæði BA- og meistaraverkefni þá er hægt 

að sjá að oft er fjallað um hið einstaka.78 Einnig hafa verið unnin nokkur BA verkefni í 

þjóðfræði um einstaklinga en þá aðallega með hliðsjón af lífsstarfi þeirra og þá tengist 

það þjóðfræðinni á einhvern hátt.79 Þar er verið að skoða starf einstaklingsins. Æviágrip 

einstaklingsins kemur oft fram þó að það sé ekki aðalatriði í verkefninu. Hvernig er 

fjallað um líf einstaklings samkvæmt einsögu og þjóðfræði. 

Í rannsóknum sínum í anda einsögu hefur Sigurður Gylfi Magnússon oft beint 

sjónum sínum að lífi einstaklingsins. Það gerir hann til dæmis í Menntun, ást og sorg en 

þar má segja að rannsóknarspurningarnar markist af sagnfræðilegum viðfangsefnum. 

Með þessu er átt við að í bókinni fjallar hann um skoðanir og líf bræðranna sem bókin 

er um. Hann skoðar sögu þeirra út frá dagbókum þeirra. Ef þetta væri út frá þjóðfræði 

                                                      

76 Sims og Stephens, Living Folklore, 12. 

77 Valdimar Tr. Hafstein og Peter Jan Margry, „What‘s in Discipline?“, 4-8. 
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væri vel hægt að nota sama efni og Sigurður Gylfi notaði en það væri kannað í öðru 

ljósi, til dæmis gert meira úr lifnaðarháttum þeirra, með því að draga fram hvað þeir 

borðuðu eða hvernig líf fólks var á þeim tíma sem þeir lifðu. Þegar fjallað er um líf 

einstaklinga á þjóðfræðilegan máta þá eru markmiðin önnur en þegar viðfangsefnið er 

skoðað sagnfræðilega. 

 Að skoða líf einstaklings er ef til vill ekki erfitt ef það er ekki hugsað út frá 

fræðilegu sjónarhorni. Þá er hægt skoða hvernig viðkomandi birtist í hinum ýmsu 

heimildum sem síðar eru settar saman og úr verður heild að lokum. Við svona 

samantekt er hægt að taka gildar allar upplýsingar sem tengist viðkomandi einstaklingi. 

Einnig er hægt að skoða líf fólks út frá vissum fræðilegum aðferðum.  

Í fyrsta kafla var fjallað um ákveðin hugtök. Þessi hugtök voru minni, minningar, 

hópar og hefð. Með hjálp þessara hugtaka er hægt að bregða áhugaverðu ljósi á líf 

einstaklings og eins og áður er vikið að tengjast þessi hugtök öll á einhvern hátt saman. 

Minni og minningar tengjast á auðsjáanlegan hátt saman en til þess að eiga minningar 

um eitthvað ákveðið þurfum við að nota minni okkar til þess að varðveita 

minningarnar. Út frá því getum við svo tengt hópa og hefð þar sem við höfum 

einhverjar ákveðnar hefðir sem koma frá minningunum um einhvern sem hefur komið 

á undan okkur og höldum í þær hefðir. Hefðir tengjast oft einhverjum vissum hóp sem 

fólkið tengist á einn eða annan hátt. 

Að skoða líf einstaklinga út frá þessum hugtökum er vel hægt. Til dæmis má 

skoða hvað það er sem hefur áhrif á minnið hjá tilteknum einstaklingi eru það 

einhverjir hlutir, myndir eða eitthvað annað.80 Einnig er hægt að skoða í hvaða hópum 

einstaklingurinn sem er verið að rannsaka tilheyrir, er hann í mörgum hópum eða er 

hann í fáum og er hægt að kanna þessa hópa og athuga hvort þeir tengist. Hægt er að 

skoða hvaða hefðir tengjast hverjum hóp fyrir sig. Má greina einhverjar minningar 

tengdar þessum hefðum í heimildunum. Einnig má freista þess að skoða hvort og 

hvernig minni birtist í heimildunum í anda þess sem Barbara Kirshenblatt-Gimblett 

ræddi um þegar hún fjallaði um tengingu fólks við hina ýmsu hluti sem voru til staðar 

                                                      

80 Kirshenblatt-Gimblett, „Object of memory“, 329-331. 
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frá því fólkið var ungt og fram á eldri ár þess.81 Alltaf rifjaði það upp einhverja 

minningu, hvort sem það var einhver atburður eða einstaklingur sem hluturinn hafði 

tengingu við. Þetta getur verið mjög einfalt, til dæmis getur verið að þú sjáir hálsmen 

sem amma þín gaf þér og þá kemur einhver minning upp í huga þér um hana. Eða þú 

finnur lykt af einhverju og þá kemur upp minning sem tengist einhverjum sem þú 

þekktir. 

Hvað þarf að gera til þess að hægt sé að rannsaka þessar hugmyndir? Er aðeins 

hægt að skoða þær ef talað er við einstaklinginn sjálfan? Til þess að hægt sé að skoða 

einstakling á þennan hátt þurfa að vera til ákveðnar heimildir um viðkomandi. Til 

dæmis ef hann er á lífi þá er hægt að taka fræðilegt viðtal við einstaklinginn og spyrja 

hann um ýmis atriði sem tengjast meðal annars minni, minningum, hópum og hefðum. 

Einnig er leitað svara með spurningum um þau efnislegu atriði sem rannsakandi telur 

nauðsynlegar og aðrar upplýsingar sem hann telur að séu gagnlegar og geti nýst við 

verkefnið. Hvað er gert ef einstaklingurinn er látinn? Er þá ekkert hægt að rannsaka 

hann? Þá er hægt að taka viðtöl við fólk sem þekkti einstaklinginn og spyrja um það 

sem er verið að rannsaka. Með þessum tveimur aðferðum getum við aðeins rannsakað 

einstaklinga sem eru á lífi eða þá sem eru nýlega látnir. Því það þarf að vera til fólk sem 

þekkti viðkomandi nokkuð vel til að geta svarað þeim spurningum sem rannsakandinn 

hefur. Ef við viljum skoða líf einstaklings sem var á lífi fyrir 100 árum eða meira þá eru 

komnar fleiri hindranir og þá þarf að finna heimildir á borð við þær sem Sigurður Gylfi 

notaði um einstaklinginn: til dæmis dagbækur, sendibréf og aðrar heimildir eftir því 

sem kostur er. 

 

3.2 Hindranir við að nota þjóðfræði í einstaklingsnálgun 

Þegar það kemur að því nota þjóðfræðina í einstaklingsnálgun þá koma hindranir eins 

og með flest annað efni. Eins og var fjallað um í kafla 3.1 má segja að þegar 

þjóðfræðingar fjalla um líf einstaklinga styðjist þeir frekar við sögulegar aðferðir við 

samantekt æviágripa og því um líkt þó svo að efnið sé að öðru leyti þjóðfræðilegs eðlis. 

                                                      

81 Kirshenblatt-Gimblett, „Object of memory“, 330. 
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Þarna kemur í ljós ákveðin hindrun sem sýnir að erfitt er að fjalla um ævi einstaklings 

án þessa að styðjast við sagnfræðina. Þegar verið er að segja frá lífi einstaklings, svo 

sem frá uppvaxtarárum, er erfitt að styðjast ekki við sagnfræðina þar sem að með 

henni er hægt að segja sögu einstaklings á auðveldari hátt. 

 Önnur hindrun felst í því sem nefnt var í síðasta kafla um heimildir. Það getur 

verið einfalt að komast að efninu ef einstaklingurinn er lifandi því þá er hægt að taka 

við hann rannsóknarviðtal um það sem verið er að rannsaka. Sama á við ef hann er 

nýlega látinn þá er hægt að taka viðtöl við einstaklinga sem þekktu viðkomandi. 

Erfiðara er um vik þegar liðinn er nokkur tími síðan einstaklingurinn lést. Þó svo að 

einstaklingur hafi skrifað dagbók er ekki víst að hægt sé að rannsaka ákveðna þætti í lífi 

hans þar sem óvíst er að upplýsingarnar sem í boði eru gefi nokkrar upplýsingar um 

það sem vilji er fyrir að rannsaka. Jafn óvíst er að slíkar upplýsingar komi fram í öðrum 

heimildum sem hægt er að komast yfir um viðfangsefnið sem er til rannsóknar. Þannig 

að erfiðara er að rannsaka einstaklinginn eftir því sem lengra er liðið frá því að hann 

lést. Ef verið er að skrifa á sagnfræðilegan hátt þá er þetta ekki eins mikil hindrun þar 

sem oft er hægt finna ýmsar heimildir sem nota má til að byggja heildstæða mynd. En 

þegar er verið skrifa á sviði þjóðfræðinnar getur þetta verið aðeins erfiðara þar sem 

yfirleitt er áhugi á að skoða fleira en lífshlaup einstaklinga og eru þá oft fáar heimildir 

sem veita innsýn í slíkt. 

 Ef það hafa komið út bækur eða önnur rit sem tengjast ævistarfi einstaklinga er 

hægt að nota þær sem heimild um starf hans en ekki endilega um líf hans að öðru leyti. 

Segjum sem svo að einstaklingurinn hafi verið að safna ævintýrum þá segja bækur hans 

okkur sennilega harla lítið um hvaða hefðir hann stundaði í sínu einkalífi. Þó er 

stundum hægt að nota bækur eftir einstaklinga til að komast að ýmsu um þeirra 

persónulegu hagi. Það fer eftir því um hvað þær fjalla. Til dæmis er hægt að lesa út frá 

efninu þegar um er að ræða kvæði og ljóð - við gætum til dæmis séð hvað stóð 

höfundinum nærri, til dæmis um dýr eða fólk, eða annað slíkt sem birtist í kveðskap 

hans. 

 Það eru alltaf einhverjar hindranir þegar verið er að segja frá lífi einstaklinga. 

Þar sem ekki eru alltaf til þær heimildir sem þyrftu helst að vera aðgengilegar svo hægt 
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væri að segja frá einstaklingi út frá þjóðfræðinni. Þegar verið er að skoða einstakling út 

frá þjóðfræðinni þá er sagt frá einstaklingum á annan hátt en þegar það er gert frá 

sjónarhorni sagnfræðinnar. Þá er oft erfitt að finna það sem þarf til þess að gera 

rannsókn á lífi einstaklings. Þar má nefna að ekki er getið um í manntölum og þannig 

gögnum hvaða siði og hefðir hann hafði eða hvaða hópa hann umgengst. Hindranirnar 

eru fleiri þegar verið er að fjalla um löngu liðna tíð heldur en það sem er nýlega hefur 

gerst. Þar sem oft eru takmarkaðar heimildir um einstaklinga sem voru á lífi fyrir 

einhverjum öldum. Þannig er nokkuð ljóst að erfiðara er að fjalla um hið einstaka, þar 

sem erfiðara er að finna heimildir heldur en ef verið væri að fjalla um eitthvað 

samansafn af einstaklingum, sem sagt hóp.  
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Lokaorð 

Í þessari greinargerð hafa verið skoðuð ýmis atriði og þá sérstaklega varðandi 

einsöguna og hvernig hún tengist þjóðfræðinni. Staðnæmst hefur verið við það hvort 

og hvernig er hægt að nota rannsóknaraðferð einsögunnar til skoða líf einstaklinga sem 

þjóðfræðilegt viðfangsefni. 

Í byrjun þessarar greinargerðar var fjallað um nokkur hugtök sem tengja má 

greiningu á einstaklingum og lífi þeirra. Hugtök sem tengjast þegar kemur að 

einsögunni og þjóðfræðinni. Hugtökin sem um var rætt eru minni, minningar, hópar og 

hefð. Öll tengjast þau saman eins og um var fjallað hér að framan. Fjallað var um 

hugtökin á mismunandi hátt og frá mismunandi sjónarhornum fræðimanna. Þannig að 

hægt er að sjá hvernig mismunandi fræðigreinar skoða þessi hugtök og með þeim 

hætti mátti fá heilstæðari mynd af hugtökunum. Það er einnig áhugavert að skoða 

hvernig þessi hugtök tengjast þar sem þau hafa áhrif á hvert annað. Einstaklingar geta 

verið í mismunandi hópum og í þeim geta verið mismunandi hefðir. Hefðirnar geta 

komið frá forfeðrum viðkomandi sem rifjar upp þessar hefðir, þegar einstaklingar 

tengja minningar við forfeður sína. Minnið geymir og tengir ákveðnar minningar við 

aðra einstaklinga, sem eru eldri en viðkomandi einstaklingur. Hann tengir svo 

minningar sínar til dæmis við forföður, sem hafði sínar hefðir, og einstaklingurinn man 

eftir. 

Í öðrum kafla er fjallað um einsöguna. Þar er byrjað að fara yfir hvað er 

einsaga. En misjafnt er hvernig fræðimenn lýsa einsögu. Yfirleitt er það á þann veg að 

þegar verið er að nota einsöguna er verið að fjalla um hið einstaka. Þá er til dæmis 

fjallað um einn einstakling eða einn bæ. Í kafla 2.1 er farið ítarlega í hvað einsaga er og 

þar koma fram skilgreiningar og álit ýmissa fræðimanna um hvað einsagan er og 

hvernig þeir skilgreina hana. Síðan er fjallað um muninn á milli einsögu Sigurðar Gylfa 

Magnússonar og Carlo Ginzburg, en þeir eru báðir einsögufræðingar. En þrátt fyrir það 

eru þeir ekki sammála um allt sem lítur að einsögunni. Þegar kemur til dæmis að því að 

segja hvernig einsagan er þá eru þeir ekki með sömu skýringu. Það sést greinilega 

þegar skoðuð eru skrif þeirra beggja. Ég sá úr þessum skrifum þeirra að Sigurður Gylfi 

fer eftir ítarlegri útskýringu á einsögunni en Ginzburg. Hann lætur nægja að segja að 



  

30 

það sé einsaga þegar fjallað er um hið einstaka. Einnig er fjallað um ágreining sem var 

hér á landi um einsöguna. Að mestu skiptust fræðimenn í tvær fylkingar: Sigurður Gylfi 

Magnússon á móti hinum. Þetta er samt ekki alveg eins og svart og hvítt. Hann 

gagnrýndi harðlega það sem hann taldi ríkjandi yfirlitshugsun í sagnritun. Einnig var 

fjallað um hlutlægnina í sagnritun. En Sigurði Gylfa þótti að ýmsir fræðimenn gættu 

ekki nógu vel að henni. Þeir væru um of markaðir af ríkjandi stórsöguhefð. 

Síðasti kafli þessarar greinagerðar fjallar um hvernig hægt er að tengja 

einsöguna og þjóðfræðina saman. Fjallað er um hvaða þjóðfræðilegt efni er hægt að 

skoða með hætti einsögunar. En þá þarf að fjalla um hið einstaka sem kemur 

þjóðfræðinni við. Síðan er sagt frá því hvernig er hægt að fjalla um einstaklinginn og 

nota þar einsöguna og þjóðfræðina. Hægt er að rannsaka einstaklinginn á ýmsan hátt, 

til dæmis með því að skoða hópa sem hann hafði samskipti við. Einnig hefðir hans og 

hvaðan þær komu. Einnig er fjallað um þær hindranirnar og takmarkanir sem koma 

upp þegar verið er að rannsaka líf einstaklinga. Nefna má að hindranir geta komið upp 

til dæmis vegna þess að einstaklingurinn, sem á að rannsaka, er látinn. Erfitt getur 

verið að finna heimildir um það viðfangsefni sem fræðimaðurinn vill rannsaka. 

Eins og titill ritgerðarinnar ber með sér er hugsunin sú að einsagan eigi erindi 

við þjóðfræðina. Ég tel að einsagan eigi eins mikið erindi í þjóðfræðinni og aðrar 

fræðigreinar. Þegar verið er fjalla um viðfangsefni á þjóðfræðilegan hátt er hægt að 

hugleiða um efnið að hætti einsögunnar. Oft er fjallað um hið einstaka í þjóðfræðinni 

og hvort það séu hefðir í ákveðnum hóp eða hefð einstaklings. Einnig er hægt að fjalla 

um eitt ævintýri eða eitthvað annað umfjöllunar efni sem er einstakt. Þegar hugsað er 

út í einsöguna og þjóðfræðina er hægt að tengja mörg þjóðfræðileg efni, eins og hafa 

verið nefnd, við einsöguna. Þess vegna á hún alveg eins erindi í þjóðfræðina eins og 

hver önnur kenning. 
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