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Útdráttur 

Sjálfumleiki er mikilvægt tól til þess að sameina fólk í hópa og matur er verkfæri sem hentar 

til þess. Í þessari ritgerð er skoðað hvernig matur getur miðlað sjálfumleika og textar úr 

mannfræðinni nýttir til athugunar á þessu. Hugmyndin um aðgreiningu, sem kemur frá Mary 

Douglas, er sérstaklega höfð til hliðsjónar en aðgreining er nauðsynleg til þess að hægt sé að 

skapa hugmynd um einsleitan hóp af fólki og þar með þess kyns sjálfumleika. Atvikin þar sem 

við sjáum sjálfumleika bregða fyrir í gegnum mat eru matar- og sjálfumleikapólitík en hana 

sjáum við á öllum sviðum samfélagsins – allt frá hinum smæstu, eins og fjölskyldulífinu, upp í 

hin stærstu sem ná út fyrir landfræðileg mörk. Allt spilar þetta saman og ýmis tilfelli sem 

virðast í fyrstu vera hversdagsleg og merkingarsnauð reynast eiga sér dýpri rætur í 

sjálfumleika einstaklinga og hópa. Dæmi finnast sem varða allt frá tengslum móður og sonar 

til aðgreiningar trúarhópa þar sem matur spilar sem sameiningarafl í vef mannlegra 

samskipta. 
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Inngangur 

Löngum hafa stríð verið háð, ódæðisverk framin og hetjudáðir drýgðar af hópum einstaklinga 

sem eiga sér samnefnara. Þessir samnefnarar geta verið að trúa á sama guð, að hafa sömu 

gildi eða að koma frá sama landsvæði. Þættir sem þessir sameina fólk og gefa þeim 

sameiginlegan sjálfumleika (e. identity). Það er fyrir tilstilli slíkra „hópsjálfumleika“ sem fólk 

kemur saman og beitir sér í þágu einhvers. Frá slíkum hópsjálfumleika koma einnig 

hugmyndir um þjóðerni og það að maður sem þegn þjóðar beri ákveðin persónueinkenni. 

Hópsjálfumleiki er gríðarlega mikilvægt tól því svo að segja allt sem gerist er gert í krafti þess 

að vera eins að einhverju leyti. Til þessa eru tákn nýtt í gegnum hina ýmsu táknbera. Hvít og 

blá íþróttaföt geta táknað samstöðu sem landsliðsbúningar fótboltaliðs og þorramatur getur 

táknað heiðrun á sameiginlegri fortíð og þar með verið merki um sameiginlegan sjálfumleika. 

 Þessari ritgerð er ætlað að skoða hvernig matur getur þjónað sem miðill sjálfumleika 

innan hópa. Undirliggjandi markmið er að skoða hvernig sjálfumleiki verður til og er 

endurskapaður. Matur er tilvalið tól í slíka greiningu þar sem miðlægt hlutverk hans í lífi allra 

manna gerir hann, eins og við munum skoða betur síðar, fullan af táknum (sjá t.d. Appadurai, 

1981). Ég vel þetta sjónarhorn í fyrsta lagi þar sem að hugmyndir um hver tilheyrir og hver 

ekki eru alltaf mikilvægar og segja mikið um hvernig misskipting á sér stað í samfélögum. Í 

öðru lagi vegna þess að af því mannfræðilega efni sem ég hef skoðað hefur þessi nálgun á 

tengsl sjálfumleika og matar sjaldan verið notuð. 

 Miðlæg þemu eru því sjálfumleiki og matur en einnig eru sjálfumleika- og 

matarpólitík gegnumgangandi í þeim etnógrafísku dæmum sem tekin eru. Sýnt er hvernig 

matarpólitík er að finna á öllum sviðum samfélagsins, en efnið hefur verið flokkað þannig að 

farið er frá smáu (e. micro) sjónarhorni upp í stórt (e. macro). Þegar sagt er að sjálfumleikar 

hópa verði í forgrunni má ekki skilja það sem svo að allir einstaklingar sem tilheyri hópnum 

hafi sama sjálfumleika, líkt og fræðafólk fortíðarinnar gekk út frá (sjá t.d. Van Meijl, 2008). 

Öllu heldur skoða ég þann sjálfumleika sem fólk hefur gagnvart hópum sem það upplifir sig 

aðila að og hvernig það beitir sér til þess að verja, viðhalda eða skapa þennan sameiginlega 

sjálfumleika. Einnig ber að nefna að ekki verður kafað sérstaklega í það að tilheyra líkt og 

gert hefur verið af öðrum fræðimönnum,  heldur er það að tilheyra skoðað sem liður í 

sjálfumleika hópa. Þegar maður hefur sameiginlegan sjálfumleika með þjóð eða 
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trúarbrögðum, fylgir því tilfinning um að tilheyra. Það er þessi skilningur sem við er átt í titli 

þessarar ritsmíðar. Þannig borðum við til að tilheyra. 

Ritgerðin skiptist upp í tvo meginhluta: Fyrst er kenningarleg umfjöllun en í kjölfar 

hennar verða tekin etnógrafísk dæmi þess að sjálfumleika sé miðlað í gegnum mat. Í fyrsta 

kafla, undirkaflanum „Mannfræði matar“, er sagt frá kenningarsögu mannfræði matar, 

fræðigreinar sem hefur lengi verið til í einhverju formi en ekki formlega undir heiti 

mannfræði matar fyrr en undir lok nítjándu aldar. Saga þessa sérsviðs mannfræðinnar er 

rakin frá upphafi og helstu stefnum og straumum í rannsóknum lýst.  Í undirkaflanum 

„Sjálfumleiki og aðgreining“ er fjallað um sjálfumleika, hugtak sem er vandmeðfarið innan 

mannfræðinnar. Sagt er frá þeirri gagnrýni sem hugtakið hefur hlotið og gerð grein fyrir því 

hvaða merkingu hugtakið hefur í dag – þann  nýja skilning að sjálfumleiki sé lifandi ferli sem 

er í stöðugri mótun og á sér stöðugt stað. Þá verður fjallað um aðgreiningu sem er 

sjálfumleikanum eðlislæg. 

Í öðrum kafla eru kenningar Mary Douglas (1966/2002) og Arjun Appadurai (1981) 

sérstaklega teknar fyrir og mikilvægi þeirra fyrir þessa ritgerð lýst. Hugmyndir Douglas um 

aðgreiningu og efni á röngum stað mynda gott bakland fyrir umfjöllun um sjálfumleika, sem 

byggist á „við“ og „hinir“. Innsýn Appadurai í matarpólitík (e. gastro-politics) veitir gott skjól 

til að átta sig á hvernig táknberar, eins og matur, bera mismunandi merkingar á milli 

mismunandi samhengja, rétt eins og orð í setningu. Kenningar Douglas og Appadurai leggja 

grunninn fyrir þá vitneskju að matur er táknberi og miðli sem slíkur menningu eða 

sjálfumleika. 

Í þriðja kafla eru loks tekin dæmi um miðlun sjálfumleika í gegnum mat. Mismunandi 

etnógrafísk dæmi sýna okkur hvernig matarpólitík er að finna á öllum sviðum samfélagsins: Í 

fyrstu á sviði fjölskyldu og aldurshópa, þá innan þjóðernishópa og trúar og loks þegar þau ná 

út fyrir þjóðernisleg „landamæri“. Matarpólitíkin sem fram kemur í dæmunum styður við 

hugmyndir Douglas (1966/2002) um aðgreiningu og sýnir mat nýttan á sterkan hátt sem 

táknbera ýmist til að skapa, endurgera eða vernda sjálfumleika. Ritgerðin endar á samantekt 

og umræðu. 
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1 Kenningarsaga 
Matur hefur frá upphafi spilað lykilhlutverk í mannfræði hvað viðkemur greiningu á félags- 

og menningarlegu skipulagi og trúarkerfum. Um mat segja Christine M. Du Bois og Sidney W. 

Mintz (2002): „Næst á eftir öndun er það að borða mögulega mesta undirstaðan af öllum 

mennskum athöfnum, og sú sem mikið af félagslegu lífi er fléttað saman við.“1 Carole 

Counihan og Penny Van Esterik (2013) hafa eftir Mary F. K. Fisher og segja: „[M]atur kemur 

öllu við og er grundvöllur sérhvers hagkerfis, markar félagslegan mismun, mörk, tengsl, og 

þversagnir—viðburðarflétta kyngervis, fjölskyldu og samfélagssambanda í sífelldri þróun.“2 

Ég mun nú greina hvaða hlutverki matur hefur gegnt innan mannfræðinnar. 

 

1.1 Mannfræði matar 

Mannfræðingarnir Carole Counihan og Penny Van Esterik (2013) lýsa því í greinarsafni sínu 

hvernig þær urðu að sannfæra forlagið um gildi þess að gefa út greinarsafn sem byggði á mat 

og þeirri merkingu sem hann hefur og flytur á milli einstaklinga. Núna, tíu árum síðar, segja 

höfundarnir hins vegar að forlagið hafi þurft að sannfæra þær um að gefa út aðra útgáfu af 

greinasafninu. Mannfræðingum hefur þó alltaf þótt matur mikilvægur, segja Du Bois og 

Mintz (2002). Hinir ýmsu fræðimenn hafa dregið út ótal mismunandi þemu og sett upp 

margs konar gleraugu til að skoða efni sem varða mat. Þar sem við höfum ákveðna nálgun og 

takmarkaðan blaðsíðufjölda er ómögulegt að fjalla á fullnægjandi hátt um alla þá þekkingu 

sem viðkemur mannfræði matar en hér verður reynt að stikla á því stærsta og mikilvægasta. 

Mikilvægt er að skoða þennan grunn til að skilja betur það sem notast er við í ritgerðinni. 

Mannfræðingar sem hafa látið sig mat varða flokka efniviðinn á mismunandi hátt 

(Counihan og Van Esterik, 2013; Dirks og Hunter, 2013; Du Bois og Mintz, 2002). Í bókinni 

Routledge international handbook of food studies fara Robert Dirks og Gina Hunter (2013) á 

ítarlegan hátt yfir sögu mannfræði matar. Þau segja að:  

 

                                                      
1
 „Next to breathing, eating is perhaps the most essential of all human activites, and one with which much of 

social life is entwined.“ (Du Bois og Mintz, 2002, bls. 102) 
2
 „... food touches everything and is the foundation of every economy, marking social differences, boundaries, 

bonds, and contradictions—an endlessly evolving enactment of gender, family, and community relationships.” 
(Counihan og Van Esterik, 2013, bls. 3) 
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Meðal þeirra meginviðfangsefna sem könnuð hafa verið innan greinarinnar eru 
matarhættir ákveðinna mannhópa og svæða; dýnamík hinna mismunandi 
matarkerfa; menningarleg áhrif fornra matarhátta; sögu þjóðhátta sérstakra 
matvæla; tilurð matarvenja og breytingar á þeim; félags- og menningarleg áhrif 
matarskorts; matartengd tiltrú, ritúöl og tákn; matarvenjur og siðir; og loks kerfi 
matarflokkunar og fyrirkomulag máltíða.3 

 

Einnig gera þau stóran greinarmun á mannfræði næringar og á félagslegri hlið mannfræði 

matar. Þetta kemur heim og saman við lýsingar fleiri mannfræðinga á mannfræði matar. 

Christine M. Du Bois og Sidney Mintz (2002) skipa í yfirlitsgrein sinni efniviðnum í flokkana: 

Matur og félagslegar breytingar; fæðu óöryggi; hlutverk stríðs og átaka í matarstúdíum; 

matur og ritúöl og loks; matur og sjálfumleiki. Í inngangi að ritsafni Counihan og Van Esterik 

(2013) er góð mynd gefin af því hvaða þemu eru helst til umræðu í mannfræði matar í dag. 

Þau skipta efninu upp eftir þemunum flokkar mismununar; neysla og líkömnun (e. 

embodiment); matur og hnattvæðing og loks; andóf gegn fæðukerfi. Einnig er mismunandi í 

rannsóknum eða greinum innan mannfræði matar hvort efnið sé skoðað út frá sjónarhóli 

framleiðslu eða neyslu (Counihan og Van Esterik, 2013; Dirks og Hunter, 2013; Du Bois og 

Mintz, 2002). 

Mannfræði matar mótast skiljanlega af þeim tíðaranda sem ráðandi er innan 

mannfræðinnar hverju sinni. Samkvæmt þeim Dirks og Hunter (2013) hefst saga matar innan 

mannfræðinnar á því að Edward Burnett Tylor lýsir því árið 1865 yfir að eldamennska sé 

algild (e. universal) meðal manna. Hann vildi sem sagt meina að í öllum samfélögum manna 

væri eldað og það væri þar af leiðandi sammannlegt gildi. Hann hélt því einnig fram að hægt 

væri að lesa stigvaxandi framþróun manna út frá því hvernig getu þeirra fór fram í að kveikja 

eld. Einnig að leiðir manna til að sjóða mat yrðu fágaðri og áhöld til matargerðar þróuðust frá 

því að nota skeljar og trjábörk sem áhöld fyrir hina „lægri kynþætti“ yfir í leirmuni og 

málmáhöld hjá hinum „æðri kynþáttum“. Tylor var í hópi manna eins og Lewis Henry Morgan 

sem aðhylltust hina svokölluðu þróunarhyggju og gerði ráð fyrir línulegri þróun samfélaga frá 

frumstæðra til siðmenntaðra (Eriksen 1995/2001). Dirks og Hunter (2013) greina einnig frá 

því að John Bourke hafi árið 1885 skrifað fyrstu mannfræðilegu greinina um mat. Hann hafði 

                                                      
3
 „Major topics explored within this tradition have included the foodways of particular peoples and regions; the 

dynamics of various food systems; the cultural effects of ancient foodways; the ethnohistory of specific 
commodities; food-habit formation and change; the sociocultural effects of food shortage; food-related beliefs, 
rituals, and symbols; eating habits and etiquettes; and systems of food classification and meal structure.“ (Dirks 
og Hunter, 2013, bls. 3) 
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gert athuganir á Zuni ættbálknum í Bandaríkjunum og dró út frá því ályktanir um mataræði 

út frá hefðum þeirra. Hann velti fyrir sér upplifun af ætileika eftir að verða vitni að athöfn þar 

sem innfæddir drukku þvag. Þá ritaði Garrick Mallery (1888) greinina Manners and meals 

sem fjallaði um mannasiði í kringum mat og lét þar falla hin fleygu orð: „Hinn skásti 

villimaður étur bara. Einvörðungu hinn siðmenntaði maður getur snætt.“4 Robertson Smith 

(1889) skrifaði um mat og velti fyrir sér hvaða merkingu mætti finna í félagslegu hlutverki 

semískra matarfórna. Christine M. Du Bois og Sidney W. Mintz (2002) segja mannfræði matar 

hafa hafist með þessum skrifum Mallery og Smith. 

 Þegar mannfræði matar varð að heildstæðri nálgun var virknihyggjan ráðandi innan 

mannfræðinnar. Þetta segja Dirks og Hunter (2013) en þau lýsa því hvernig nokkrir 

nemendur virknihyggjumannsins Malinowski (1922) voru þar í fararbroddi. Audrey Richards 

(1939) fjallaði um hvernig félagsleg tengsl ættbálka mættu næringarþörfum hjá Bemba-

fólkinu í Austur-Afríku. Dirks og Hunter (2013) segja Raymond Firth (t.d. 1936) og Meyer og 

Sonia Fortes (1945, 1949) ásamt Richards (1939) hafa: „... [S]kapað öflugar lýsingar á 

matarframleiðslu, dreifingu, gerð og neyslu, þar með talið hinum mörgu tiltrúm og ritúölum 

sem tengdust hverri gjörð.“5 Du Bois og Mintz (2002) segja að víða í klassískum etnógrafíum 

sé að finna kafla sem fjalli um mat og þar er hann notaður sem framlenging af lýsingu á 

þjóðháttum og samfélögunum sjálfum. Þau segja það of mörg dæmi til að telja. Du Bois og 

Mintz nefna sem dæmi um þetta söfnun Franz Boas á laxauppskriftum Kwakiutl fólksins árið 

1921. Þó nokkrum árum síðar, eða árið 1957, greindi Helen Codere upplýsingarnar og gat 

sýnt fram á að miklar upplýsingar voru þar til staðar um félagsskipan og stéttskiptingu, sem 

hægt var að greina úr gögnum um framreiðslu laxar (Du Bois og Mintz, 2002). 

 Á sama tíma fóru mannfræðingar vestanhafs, til dæmis Cora Du Bois (1941/1944) og 

Whiting og Child (1953), að beina sjónum sínum að sálfræði og skoðuðu þá áhrif 

brjóstagjafar og uppeldis á hegðun fullorðinna. Þá, segja Dirks og Hunter (2013), tók 

mannfræðin praktískari stefnu á seinni árum efnahagshrunsins mikla og rannsóknirnar urðu 

næringarmiðaðri. Þetta varði út seinni heimsstyrjöldina. Þau segja að þó hafi orðið einhverjar 

kenningarlegar framfarir á þessum tíma og benda á grein John W. Bennett og Edward 

                                                      
4
 „The best barbarian only eats. Only the cultured man can dine.“ (Mallery, 1888, bls. 195) 

5
 „… produced robust accounts of food production, distribution, preparation, and consumption, including the 

many beliefs and rituals attached to each activity.“ (Dirks og Hunter, 2013, bls. 4) 
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Montgomery (1979) sem lýsir því hvernig matarvenjur breyttust á fimmta og áttunda áratug 

síðustu aldar. 

 Vistfræðilegar kenningar voru ráðandi eftir stríð en Dirks og Hunter (2013) segja þá 

áherslu hafa hækkað sess matar innan mannfræðinnar. Á sjötta áratuginum var matur 

orðinn ein af grunnstoðum fræðigreinarinnar. Dirks og Hunter segja að þetta hafi leitt til þess 

að á ákveðnum tímapunkti hafi heil kynslóð mannfræðinema verið útsett fyrir sögur af 

matarháttum samfélaga úr öllum kimum heimsins. Þau nefna Richard Borshay Lee (1979) 

sem gerði rannsókn á matarháttum !Kung manna í Kalahari eyðimörkinni og Roy A. 

Rappaport (1967) sem gerði rannsókn í hálendi Nýju-Gíneu. Á þessum tíma einbeittu margir 

fræðamenn sér að því að greina vistfræðilegar ástæður matarsmekks, tabúa og hefða (Dirks 

og Hunter, 2013). Þekktastur af þeim er Marvin Harris (1966, 1977, 1986), en hann skrifaði 

fjölmörg verk í þessum anda og fjallaði til dæmis um tabú tengd áti á svínum og kúm. Í 

bókinni The sacred cow and the abominable pig (1987) beitir hann sér gegn „symbólík“ og 

segir að matartabú eigi sér ekki symbólískar ástæður, öllu heldur séu þau til komin vegna 

hagfræðilegra og vistkerfislegra ástæðna. 

 Á sama tíma komu fram á sjónarsviðið mannfræðingar sem litu á menningu sem 

birtingarmynd á sameiginlegu hugarfari frekar en hagnýtri nauðsyn (Dirks og Hunter, 2013). 

Þessi sýn á menningu naut töluverðs fylgis en leiðandi í henni voru Mary Douglas og Claude 

Leví-Strauss. Þekktasta rit Douglas er Purity and danger (1966/2002) og lýsir heitið 

viðfangsefni hennar vel. Rétt eins og Harris rannsakaði hún matartabú en skoðaði þau út frá 

táknfræði en ekki umhverfislegum þáttum. Hún rannsakaði hugmyndir um saurgun (e. 

pollution) og veitir góða innsýn inn í hvernig maðurinn flokkar umhverfi sitt, eins og við 

munum skoða nánar síðar í þessum kafla. Leví-Strauss (1970; 1973; 1978) skrifaði 

Mythologiques sem var rit gefið út í fernu lagi yfir sjö ára tímabil. Fyrstu þrjár bækurnar lúta 

sérstaklega að mat en þau eru The raw and the cooked, From honey to ashes, og loks The 

origin of table manners. The raw and the cooked, fyrsta bókin í ritröðinni, hefur sérstakt gildi 

en þar lýsir Leví-Strauss því hvernig aðili sem eldar hefur það hlutverk að umbreyta 

matvælum úr því ástandi að vera hrá afurð yfir í að verða eitthvað menningarlegt – eldaður 

matur. Hrátt og eldað eru andstæður en hann byggir á slíkum andstæðum í bókinni og sýnir 

að hægt sé að nota þær sem tól til að skilja abstrakt hugmyndir. Hann lýsir mat sem 

tungumáli en Counihan og Van Esterik (2013) vilja meina að áðurnefnd verk Leví-Strauss 

ásamt greinum Roland Barthes (1961/2013, 1977) og Pierre Bourdieu (1979/1984) séu dæmi 
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um mismunandi nálganir að þeim eiginleika matar að tjá merkingu. Með greininni The 

psychosociology of contemporary food consumption setti Barthes mat í fyrsta skipti fram sem 

samskiptamiðil. Bók Bourdieu, Distinction: A social critique of the judgement of taste, lýsir 

meðal annars hvernig þeir sem hafa mikinn menningarlegan auð (eins og til dæmis menntun) 

eru líklegri til þess að geta ákvarðað hvað það er sem er „smekkur“. Þeir sem hafa minni 

menningarlegan auð samþykkja þessa skilgreiningu og hafa þar með ekki vald til þess að 

skilgreina sinn eigin veruleika. Í þessu dæmi Bourdieu sjáum við mat sem tól menningarlegs 

forræðis. 

 Togstreita myndaðist á milli menningarlegra visthyggjumanna og strúktúralista þar 

sem þeir voru á öndverðum meiði. Dirks og Hunter (2013) segja nokkur rit sem komu út hafa 

kvatt niður þessar raddir. Jack Goody (1982) gaf út Cooking, cuisine, and class og Sidney 

Mintz (1985) gaf út Sweetness and power: The place of sugar in modern history. Þessi rit 

gerðu sögu aftur að mikilvægum þætti í mannfræði matar og gáfu góða innsýn í breytingar á 

efnisheiminum og táknkerfi í tímans rás. Goody beitir sögulegu sjónarhorni í bókarkafla 

sínum í Industrial food þar sem hann skoðar iðnvæðingu matarkerfisins. Mintz skrifaði 

greinina Time, sugar and sweetness (1979/2013)  þar sem hann fjallar um sögu sykurs í 

heiminum og sýnir á sama tíma hvernig nytjaafurð getur breytt um félagslega merkingu og 

samhengi í tímans rás. Einnig sýndi hann tengsl aukinnar sykurneyslu og þrælahalds, breyttra 

fjölskyldumynstra og annara félagslegra þátta. Þá gaf Mary Weismantel (1988) út bókina 

Food, gender and poverty in the Ecuadorian Andes en samkvæmt Dirks og Hunter (2013) bjó 

endurkoma sögunnar inn í fræðasviðið til rými fyrir verk með minni áherslu á hinn fyrrum 

ráðandi symbólisma. Bókin er um vettvangsrannsókn sem Weismantel gerði í 

landbúnaðarþorpi í Ekvador en hún segir að þar sem að nánast allar daglegar gjörðir snúist 

um mat fái maturinn djúpa táknfræðilega merkingu. Hún lýsir þeim ferlum í bók sinni. Dirks 

og Hunter (2013) segja sambærileg verk hafa komið út eftir Miriam Kahn (1986), Nancy 

Munn (1986) og Donald Pollock (1985). Mintz og Du Bois (2002) segja það hafa markað 

tímamót þegar verk Goody (1982) kom út, og á það sennilega líka við um rit Weismantel og 

Mintz sem voru af svipuðum meiði. Eftir útkomu Cooking, cuisine and class tók 

mannfræðisjónarhornið miklum breytingum innan heims sem var að breytast. Eftir þetta, 

segja Mintz og Du Bois (2002), hafði hin mannfræðilega nálgun á mat þroskast nóg til þess að 

þjóna sem miðill fyrir þau stóru verkefni sem mannfræðin stendur frammi fyrir. Counihan og 

Van Esterik (2013) taka undir að mannfræði matar hafi með tímanum orðið fágaðri hvað 
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varðar kenningar. 

 

Nú höfum við með aðstoð Dirks og Hunter (2013), Counihan og Van Esterik (2013) og Du Bois 

og Mintz (2002) skoðað kenningarsöguna sem liggur að baki þróun mannfræði matar. Við 

fórum í upphafi kaflans ofan í þau þrástef sem er að finna innan mannfræði matar jafnt í 

þróun greinarinnar sem í dag. Þá skoðuðum við þróun þessa sviðs mannfræði og kynntumst 

lykilverkum þess. Næst munum við skoða sjálfumleika, sem varð næsta þekkingartímabil í 

mannfræði matar. 

 

1.2 Sjálfumleiki og aðgreining 

Upp úr 1990 varð sjálfumleiki (e. identity) þrástef innan mannfræðinnar (Dirks og Hunter, 

2013). Þá er átt við hvers kyns sjálfumleika eins og til dæmis sjálfumleika tengdan kyni eða 

þjóðerni. Dirks og Hunter (2013) segja að fljótt hafi borið á gagnrýni á sjálfumleikahugtakið. 

Sjálfumleiki er miðlægt hugtak í þessari ritgerð, þrátt fyrir þá gagnrýni sem hugtakið hefur 

vakið. Ástæða þess er einföld: Sjálfumleiki er enn mjög áberandi í þeim textum sem birtast í 

mannfræði matar í dag og því á vel við að nýtast við hann.  

Sjálfumleiki er flókið hugtak sem finnst í mörgum fræðigreinum en hér munum við 

halda okkur við að skoða það innan mannfræði, þar sem þó er af nógu að taka hvað hugtakið 

sjálft snertir. Innan mannfræðinnar er sjálfumleiki afar vandmeðfarið hugtak. Hann hefur, líkt 

og títt er með hugtök í félagsvísindunum, gengið í gegnum miklar breytingar í takt við 

tíðarandann og fræðafólk hefur talað í kross um hvernig best sé að fara með hugtakið. Hægt 

væri að skrifa heila ritgerð um sjálfumleika innan mannfræði og verðum við því að láta duga 

að stikla hér á því helsta sem hugtakinu viðkemur. Til að forðast rugling, munu hugtök tengd 

sjálfinu standa óþýdd í þessari kenningarlegu umfjöllun. Í kjölfarið mun ég nota orðið 

sjálfumleiki en ég hef valið þá þýðingu fram yfir aðrar vegna þess að mér þykir hún betur lýsa 

gagnkvæmni og lifandi ferli, sem er hin núlifandi sýn á sjálfumleika eins og lýst verður betur 

síðar. 

Í áranna rás hefur það sem víðast hvar þekkist í dag sem identity borið mörg nöfn, 

eins og personality, self, identification (Du Gay og Hall, 1996), og nú síðast dialogical self (Van 

Meijl, 2008). Orðabreytingin endurspeglar margbreytnari sýn á hugtakið en þessi þróun er 

nokkuð nýleg. Áður fyrr var hugmyndin um sjálfumleika og samfélög í mun fastari skorðum. 
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Toon Van Meijl (2008) lýsir þróun hugtaksins og telur upp mannfræðinga fyrri tíma sem hver 

á sinn hátt trúði á það að heimurinn samanstæði af hópum fólks sem hver hefði sína 

sérstæðu menningu. Edward Burnett Tylor, sem áður er nefndur, sagði til dæmis um 1865 að 

hver og ein menning, ef svo má að orði komast, væri á ákveðnum stað á þróunarskala 

(Wright, 1998). Um 1921 hafnaði Franz Boas þessu alfarið og sagði margbreytileika 

mismunandi menninga stafa af utanaðkomandi aðstæðum og sögu (Boas og Stocking, 1974). 

Það var því ráðandi hugsunarstefna að fólk hefði sérstæða menningu. Á þessum tíma segir 

Van Meijl (2008) personality hafa verið ráðandi hugtak í hugsunum mannfræðinga um 

einstaklinginn. Personality var talinn vera tekinn beint upp af einstaklingnum úr 

menningunni, en á sama tíma var menning túlkuð sem vörpun (e. projection) persónuleika. 

Dæmi um slíkt sjónarhorn er að finna í bók Ruth Benedict (1934) Patterns of culture, þar sem 

hún fjallar um áhrif menningar á mótun einstaklingsins. Van Meijl (2008) tekur það út frá 

umfjöllun Susan Wright (1998) að grunneinkenni þessarar skilgreiningar sé að menning sé 

„afmörkuð eining á smáum mælikvarða; með fjölda útlistaðra persónueinkenna (eftir 

gátlista); sem er óbreytileg, í jafnvægi eða endurskapandi sjálfa sig; með undirliggjandi kerfi 

sameiginlegra merkinga, svokallaða „ósvikna menningu“; og, síðast en ekki síst, með sömum, 

einsleitum einstaklingum.“6 Smátt og smátt þróaðist þessi sýn yfir í að identity væri 

sjálfsímynd hóps fólks sem átti grunn sinn í sögu og menningu og varð aðallega til í 

samskiptum við aðra hópa fólks. Sú hugmynd að samsemd einstaklinga væri grunduð í 

sameiginlegri sögu eða arfleifð skapaði jafnframt ímynd af menningu fólks sem einhverju 

óhagganlegu og traustu (Van Meijl, 2008). 

Með póstmódernismanum kom fram mikil gagnrýni á mannfræðina varðandi þátt 

fræðigreinarinnar í nýlendustefnunni (Kuper, 1994). Grunnur gagnrýninnar laut að því að 

mannfræðingar festist í óljósum og stöðnuðum (e. static) hugmyndum um identity 

(MacClancy, 2004). Grein James Ferguson og Akhil Gupta (1992) Beyond “culture”: Space, 

identity, and the politics of difference kom sem hluti af þessari gagnrýni. Þeir vildu skoða 

hvernig hin nýja póstmóderníska og femíniska sýn á stað og rými neyddu fræðafólk til að 

endurskilgreina menningu og menningarlegan mismun. Á meðal þeirra sjónarhorna sem þeir 

nýttu til að skoða þetta var identity. Þeir höfnuðu þeirri hugmynd að menning tengist 

                                                      
6
 „... a bounded, smallscale entity; with a number of defined characteristics (following a checklist); that is 

unchanging, in balanced equilibrium or self-reproducing; with an underlying system of shared meanings, a so-
called ‘authentic culture’; and, last but not least, with identical, homogenous individuals.“ (Van Meijl, 2008, bls. 
168) 
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ákveðnum landsvæðum og bentu á fólk eins og til dæmis ríkisfangslausa, sem ekki eiga sér 

heimaland. Það fólk getur frekar tengt við menningu innan svokallaðra ímyndaðra samfélaga 

(e. imagined communities): Staði sem fólk tengir við þvert á landfræðilega nánd og gefur 

tilfinningu um eitthvað sameiginlegt. Ferguson og Gupta lögðu því áherslu á að 

mannfræðingar ættu heldur að skoða tengingar sem að finna væri á milli menninga, heldur 

en að skoða menningu innan einhvers afmarkaðs landfræðilegs svæðis – til dæmis töldu þeir 

skemmra á milli ríkra í Bombay og ríkra í London heldur en á milli mismunandi stétta í sömu 

borgum. Á ákveðinn hátt lýsir grein Ferguson og Gupta því hvernig sjálfumleiki er farinn að 

myndast á annan hátt en áður. Í bókinni Symbols, conflict, and identity: Essays in political 

anthropology lýsir Zdzislaw Mach (1993) því hvernig tákn skapa sjálfumleika. Bókin fjallar um 

ferlið að skapa, endurskapa, viðhalda og breyta sjálfumleika en þetta skýrir höfundur með 

útdráttum á tilviksrannsóknum sínum víða um Austur-Evrópu. Mach segir: „Persónueinkenni 

nútímaheimsins er fæðing og þróun aðskilnaðarhneigða, barátta fyrir menningarlegu 

sjálfstæði, leit að menningarlegum rótum og hefðum, áhersla á menningarlega sérstöðu, og 

réttindi hóps að sínum eigin leiðum að þróun.“7 Hér sést greinileg afstaða gegn fyrri sýn á 

menningu sem gekk út frá því að menning þróaðist eftir ákveðnum háttum og færi 

stigvaxandi, það er að sumar menningar væru þróaðri en aðrar. Þessi viðbrögð gegn fyrri 

háttum mannfræðinnar áttu þó einnig eftir að vekja  viðbrögð. Adam Kuper (1994) sagði að 

með gagnrýninni sem fylgdi póstmódernismanum og aukningu á beinum aðgerðum (e. 

activism) á sjöunda áratug 20. aldar hafi orðið til svokallaður natívismi. Undir þennan 

natívisma féll til dæmis gagnrýni á að vestrænir mannfræðingar töluðu máli innfæddra og sú 

skoðun að aðeins innfæddir gætu talað hinni réttmætu rödd samfélagsins. Kuper taldi einnig 

gæta aukinni viðkvæmni gagnvart hverskyns umræðu um kynþætti. Þetta taldi hann 

neikvæða þróun og sagði umræðu um ímynduð samfélög og hvernig þjóðernissjálfumleikar 

eru myndaðir, vera að afvegaleiða mannfræðina. Hann kallaði þetta pólitíska rétthugsun og 

gaf í skyn að ekki yrði hægt að rannsaka mikið ef hugmyndin um þjóðerni stæði alltaf í vegi 

fyrir því. Kuper leggur til að þetta viðhorf verði lagt á hilluna og að mannfræðingar einbeiti 

sér fremur að því að skrifa fyrir mannfræðinga, heldur en fyrir „Vesturlandabúa“ eða 

„innfædda“. 

                                                      
7
 „A characteristic of the contemporary world is the birth and development of separatistic tendencies, a 

struggle for cultural autonomy, a search for cultural roots and tradition, a stress on cultural uniqueness, and a 
group’s right to its own specific mode of development.“ (Mach, 1993, bls. ix) 
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Nokkuð er um annarskonar gagnrýni á sjálfumleikahugtakið. Í ritsafninu Questions of 

cultural identity skrifa Paul Du Gay og Stuart Hall (1996) um ýmis vandkvæði sjálfumleikans á 

þeim tíma. Þeir leggja til að nota hugtakið identification í stað identity, til þess að undirstrika 

þetta dýnamíska ferli heldur en stöðnuðu myndinni sem fylgir gamla skilningnum á 

sjálfumleika. David Sutton (2001) leitar annarra leiða til að útskýra sjálfverund: Í bókinni 

Remembrance of repasts: An anthropology of food and memory færir hann fókusinn af 

sjálfumleika yfir á minni. Hann segir mat sérlega áhrifamikinn til að skapa sjálfumleika í 

kringum, þar sem hann er upplifaður í gegnum svo mörg skilningarvit. Sem slíkur skilur matur 

mikið eftir í minninu. Þannig, segir Sutton, gæti matur miðlað minningum og skapað í 

gegnum það sögulegt minni.  

Martin Sökefeld (1999) bendir á að hið „vestræna“ sjálf sé iðulega tekið sem 

útgangspunktur þegar fjallað er um sjálfið innan mannfræðinnar. Á sama tíma eru sjálf þeirra 

sem ekki eru vestræn andstæðan við hið vestræna sjálf, sem er sjálfmiðað og sjálfstætt. Með 

þessum hætti telur Sökefeld mannfræðina vera að draga athygli frá hinum raunverulegu 

identity fólks sem ekki er vestrænt og þess í stað að gefa skekkta mynd af raunveruleikanum. 

Anthony P. Cohen (2002) hafnar því að selfhood sé einungis vestrænt hugtak. Hann segir að 

til þess að gera sér fyllilega grein fyrir margbreytileika félagsgerða, verði mannfræðingar að 

taka sjálfsvitund einstaklinga í reikninginn, en eins og áður var komið að hunsaði fyrri sýn 

mannfræðinnar þessa hlið algerlega. Einnig kemur hann að því að ferli svo sem þjóðerni og 

menningarleg þjóðernishyggja séu mótuð og túlkuð af hinu „skapandi“ sjálfi (e. creative self). 

Toon Van Meijl (2008) vill, líkt og Du Gay og Hall (1996), koma með nýtt hugtak til að lýsa 

identity betur sem ferli. Hann talar um hið svokallaða „díalógíska“ sjálf og mikilvægi þess 

hugtaks. Hann segir að með hnattvæðingunni og þeirri blöndun fólkshópa sem henni fylgir, 

og einnig með nýrri sýn mannfræðinnar á menningu sem lifandi fyrirbæri í stöðugri mótun, 

sé þörf fyrir að skilgreina einstaklinga á nýjan hátt. Þar sem sjálfumleikar væru orðnir fleiri og 

breyttu um merkingu innan mismunandi samhengja vildi Van Meijl meina að hið „díalógíska“ 

sjálf hentaði vel sem greiningartæki. Van Meijl lýsir menningu með nýmarxískum hugtökum. 

Hann segir menningu vera dýnamískt ferli drottnunar og jaðarsetningar þar sem 

einstaklingar eru staðsettir á mismunandi hátt. Hann segir þetta jafnframt vera spurningu 

um það hvernig mismunandi manneskjur reyna að nota þann auð sem fyrirfinnst í 

samfélaginu til þess að koma sínum túlkunum og skilningi yfir á aðra, en forðast það á sama 

tíma að túlkanir annarra verði menningarlega ráðandi (e. hegemonic). Van Meijl lýsir hér vel 
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þeim aðstæðum sem við sjáum oft koma upp í nútímasamfélögum. Gott dæmi um þessi átök 

er sú andstaða sem víða gætir á Vesturlöndum gagnvart því að múslimar fái að láta bera á 

sínum gildum og hefðum. Í apríl 2016 kallaði forsætisráðherra Frakklands eftir því að banna 

höfuðslæður múslima í háskólum, en niqab hafði þegar verið bannað árið 2011 og 

höfuðslæður og annarskonar „trúartákn“ í grunnskólum árið 2004. Á sama tíma og 

forsætisráðherrann kallaði eftir banninu sagði hann að meirihluti Frakka teldi íslam stangast 

á við gildi franska lýðveldisins (Chrisafis, 2016). Síðar í ritgerðinni verður fjallað um 

matarpólitísk átök í Frakklandi varðandi halal kjöt. 

Undir lok 20. aldar lýstu Du Gay og Hall (1996) því að óaðskiljanlegur þáttur 

sjálfumleikaferlisins væri aðgreining og flokkun. Sjálfumleiki verður til með aðgreiningu frá 

öðrum, og einnig í gegnum spennu á milli mismunandi hópa. Thomas Hylland Eriksen (1993) 

segir hugmyndina um þjóðerni vera bundna hugmyndinni um „okkur“ og „hina“. Ef engin slík 

hugmynd væri til væri ekkert þjóðerni, þar sem þjóðerni byggir á stofnbundnu kerfi milli 

afmarkaðra flokka, hvers meðlimir líta á hvorn annan sem menningarlega frábrugðna öðrum. 

Allir þjóðernishópar, eða sambærilegir sjálfumleikar, eru gerðir í samhengi við „hina“. Aðeins 

er hægt að skapa hugmynd um „okkur“ ef einnig er einhver hugmynd af „hinum“ sem verið 

er að útiloka (Eriksen, 1993, 1995/2001).  

Tengjum nú aðgreiningu við sjálfumleika hópa. Þjóðerni (e. ethnicity) er dæmi um 

hóp sjálfumleika en samkvæmt Cohen (1993, 1994) vísar þjóðerni til ákvörðunar sem fólk 

gerir til að láta sig eða aðra líta á táknfræðilegan hátt út sem hafandi sérstakan 

menningarlegan sjálfumleika. Að vísa til þjóðernis síns hefur merkingu í för með sér eftir því 

hver talar og við hvern. Með því að segjast tilheyra menningarlegum sjálfumleika er maður 

ekki aðeins að bendla sig við ákveðin persónueinkenni heldur að fjarlægjast aðra – með 

aðgreiningu. Cohen segir jafnframt að menningarlegur sjálfumleiki feli í sér annað hvort 

arfleifð og sögu eða viðleitni til þess að skapa slíkt sé það ekki fyrir hendi. Í tjáningu á þessari 

sameiginlegri forsögu, segir Cohen táknfræði verða nauðsynlega (Cohen, 1993, 1994). 

 

Tengingin á milli matar og sjálfumleika er megin áhersla ritgerðarinnar þar sem hún varðar 

það að tilheyra fjölskyldu, þjóðernishóp eða hinum ýmsu öðru hópum sem hafa 

sameiginlegan sjálfumleika til að staðsetja sig út frá. Í þessum kafla hef ég farið yfir 

kenningarlega sögu mannfræði matar annars vegar og sjálfumleika og aðgreiningar hins 
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vegar. Í næsta kafla verður farið í kenningarlegar forsendur aðgreiningar og táknfræðilega 

nálgun mannfræðinga. 

 



  

18 

2 Fræðafólk í reynd 

Nú er almennri kenningarlegri umfjöllun lokið en í ritgerðinni nýtast sumar kenningar okkur 

betur en aðrar. Til þess að greina sjálfumleikaferlið í gegnum mat henta kenningar Mary 

Douglas um aðgreiningu og efni á röngum stað (e. matter out of place) og sýn Arjun 

Appadurai í grein hans um matarpólitík í Suður-Asíu sérlega vel. 

 

2.1 Efni á röngum stað 

Í fyrsta undirkafla var minnst á verk Mary Douglas (1966/2002) en hún er lykilfræðimaður 

fyrir þessa ritgerð. Hugmyndir hennar snúast að öllu um aðild að hópum, flokkun og „við“ og 

„hinir“ en fátt lýsir betur tengslunum á milli „okkar“ og „hinna“ og skilunum þar á milli en 

rannsóknir Douglas. Skrif hennar varpa betra ljósi á þá aðgreiningu sem er sjálfumleikanum 

samgróin, auk þess að gefa okkur góða innsýn inn í flokkunina sem sjálfumleikinn byggir á– 

að aðgreina og flokka í við og hinir. Skoðum nú verk hennar betur til þess að átta okkur á 

mikilvægi þeirra fyrir ritgerðina. 

 Ef eitthvað er víst innan mannfræðinnar þá er það líklega það að öll samfélög lúta 

ákveðnum reglum, bæði skrifuðum og óskrifuðum, sem segja til um hvernig félagslegur 

veruleiki innan samfélagsins skal vera. Slíkar reglur geta verið allt frá því að bora ekki í nefið í 

viðurvist annarra eða að setjast ekki við hliði annarrar manneskju í nær tómum strætisvagni. 

Börn eiga oft sérstaka stöðu í samfélögum, þar sem þau kunna ekki á reglurnar sem hinir 

eldri eru orðnir vel þjálfaðir í. Arjun Appadurai (1981) lýsir því til dæmis hvernig börn, sem 

óþjálfaðir leikmenn, geti orðið að leiksoppum í deilum er tengjast mat á indverskum 

heimilum, fyrir það eitt að gera mistök í þeim pólitíska leik sem matmálstími getur verið. 

Dæmi um slíkt atvik er að barn á stóru heimili skilur ekki að því sé ætlað að borða við eldstó 

(e. hearth) móður sinnar, og sest við eldstó annarrar konu. Sú kona gæti til dæmis brugðist 

við með því að gefa barninu síðri mat en sínum eigin börnum. Það er oft ekki fyrr en einhver 

rekst á þessar reglur sem við sjáum að þær eru til staðar.  

 Bókin Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo eftir Mary 

Douglas (1966/2002) fjallar að vissu leyti um slíka árekstra. Bókin telst til klassískra verka 

mannfræðinnar og fjallar um óhreinindi, aðskilnað og flokkun. Þar skoðar Douglas hvað 

liggur á bak við hugmyndir manna um hreinleika og óhreinindi en í því samhengi talar hún 
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meðal annars um efni á röngum stað (e. matter out of place). Efni á röngum stað felur í sér 

að hvar þar sem óhreinindi er að finna, má finna kerfi. Hún segir óhreinindi í eðli sínu vera 

óreglu. Þau fyrirfinnast ekki af sjálfu sér heldur í auga þess sem greinir þau. Í kjölfar þess að 

slík óhreinindi eru greind er svæðið oft endurskilgreint en Douglas (1966/2002) segir: „... [É]g 

trúi því að hugmyndir um að aðgreina, hreinsa, afmarka og refsa fyrir brot hafi það sem sitt 

meginhlutverk að þröngva skipulagi á reynslu sem er í eðli sínu í óreiðu.“8 Dæmi um slíkt 

kerfi er að finna í greiningu Douglas (1966/2002; 1972) í Leviticus, þriðju Mósebók, þar sem 

boðum og bönnum um líferni presta Ísraelsríkis er lýst. Douglas skoðar sérstaklega ellefta 

kapítula en sá fjallar um boð og bönn varðandi neyslu á dýrum og lýsingar á því hvað sé 

hreint og hvað ekki. Samkvæmt greiningu hennar er dýrum þar skipt í þrjá hópa: Heilög dýr 

eða dýr sem eiga heima á altarinu; æt dýr eða dýr sem eiga heima á matarborðinu og loks; 

afbrigðileg (e. abominable) dýr eða dýr sem eiga ekki heima í viðurvist manna og má hvorki 

snerta, tilbiðja, né neyta. 

Í fyrsta lagi voru dýrin greind eftir því hvort þau væru búfénaður. Ef dýr voru ekki 

með klofna hófa og jórtruðu ekki, þá voru þau ekki æskileg til átu. Þá er því lýst hvernig dýr 

lifa í samhengi við náttúruöflin: Í vatni; í lofti og; á jörðu. Það hvort dýr teljist hreint eða ekki 

fer eftir því hvort þau hagi sér samkvæmt sínum flokki. Dýr sem tilheyrir vatni ætti til dæmis 

að hafa hreistur, ugga og ætti að synda. Dýr loftsins ættu að fljúga, vera fuglar og hafa tvo 

fætur og vængi. Jarðdýr eiga að hoppa eða ganga og hafa fjóra fætur. Dýr sem haga sér 

öðruvísi teljast óhrein dýr. Utan þessa eru dýr sem skríða eða iða (e. swarm) en þau teljast öll 

til óhreinna dýra (Douglas, 1966/2002). Dæmi um iðandi dýr eru ormar og engisprettur en 

aðeins ef þær skríða. Ef engisprettur hoppa teljast þær til hreinna dýra. Það má segja að 

þessi dýr séu sem efni á röngum stað. Þau falla utan flokka sem hafa verið samþykktir og 

verða þar af leiðandi óhrein. Douglas tekur áhugavert dæmi af mörgæsum og segir að ef 

mörgæsir hefðu verið til staðar í Mið-Austurlöndum hefðu þær talist til óhreinna dýra. Þar 

sem þær geta ekki flogið eru þær ekki nægilega fuglslegar, og þar af leiðandi óhreinar 

(Douglas, 1966/2002). 

Síðar skrifaði Douglas (1972) greinina Deciphering a meal í kjölfar þess að eiginmaður 

hennar brást forviða við þegar hún bauð honum upp á máltíð sem samanstóð af súpu og 

búðing. Þetta fékk Douglas til að velta fyrir sér hvers vegna það væri óviðeigandi að bera 

                                                      
8
 „... I believe that ideas about separating, purifying, demarcating and punishing transgressions have as their 

main function to impose system on an inherently untidy experience.“ (Douglas, 1966/2002, bls. 4) 
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fram mat á þann hátt sem hún ætlaði sér. Hún ákvað að sigta út þá flokka sem máltíðir 

heimilis hennar lytu. Hún komst í þeirri rannsókn að ýmsum reglum varðandi skipulag matar 

og setti meðal annars fram þá hugmynd að hægt sé að lesa í hinn félagslega heim út frá því 

hvort mat eða drykk sé deilt með aðila eða ekki. Við drekkum með þeim sem ekki eru í okkar 

innsta hring, en borðum með þeim sem eru okkur nánastir. Mörg fleiri dæmi eru um slíkt 

skipulag, í öllum samskiptakerfum alls staðar. Slíkt skipulag eða öllur heldur kerfi geta sagt 

okkur margt, eins og við sjáum hér næst. 

 

2.2 Talandi matur 

Við lestur á mannfræðilegum heimildum um mat koma ítrekað upp líkingar matar við 

táknkerfi eða þá að atburðarás er lýst sem setningauppröðun. Táknfræðingar hafa líkt mat 

við  tungumál (Barthes, 1961/2013, 1977). Líkingin er ekki langsótt þar sem mat er hægt að 

lesa líkt og orð í tungumáli og nema úr honum merkingu eftir því í hvaða samhengi hann er. 

Cohen (1993, 1994) segir að menning sé miðill tákna. Matur telst til menningar. Af þessu má 

draga þá ályktun að matur miðli táknum. Cohen segir að með táknum skapi fólk merkingu. 

Arjun Appadurai (1981) notar þessa nálgun þegar hann fjallar um matarpólitík í Suður-Asíu: 

„Þegar manneskjur umbreyta einhverjum hluta umhverfis síns í mat, skapa þær einstaklega 

öflugt táknfræðilegt tól.”9 Hann segir jafnframt að með þróun margslunginnar matargerðar 

(e. cuisine) sé matur enn betur til þess fallinn en áður að bera með sér félagsleg skilaboð. 

 Appadurai (1981) segir að matur í Suður-Asíu þjóni tvíþættum táknfræðilegum (e. 

semiotic) tilgangi. Annars vegar geti hann skapað félagsleg tengsl sem einkennast af jöfnuði, 

nánd og samstöðu og hins vegar getur hann viðhaldið tengslum sem einkennast af stöðu, 

fjarlægð eða liðskiptingu. Sem dæmi um þetta bar það með sér mismunandi merkingu að 

forðast mat í Suður-Asíu eftir því hver það var sem forðaðist matinn og í hvaða samhengi það 

var gert. Höfnun matar, eða „hjásneiðingin“ ef svo má að orði komast, var háþróað fyrirbæri 

sem gat gefið til kynna erfðastétt (e. caste) eða sértrúarflokk (e. sect), lífsskeið, 

kynjamismun, og þrá eftir æðri stöðu (Appadurai, 1981). Þetta er gott dæmi um hvernig 

hægt er að hugsa sér að matur taki sér stöðu tungumáls. Merkingin ræðst af stöðunni og 

gefur frá sér ýmis skilaboð. 

                                                      
9
 „When human beings convert some part of their environment into food, they create a peculiarly powerful 

semiotic device.“ (Appadurai, 1981, bls. 494). 
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 Skoðum nánar greinina sem Appadurai á við. Í Gastro-politics in Hindu South Asia 

skoðar Appadurai (1981) nokkur dæmi um ágreining sem myndast í kringum mat í Suður-

Asíu. Hann skoðar það þegar deilur vakna yfir matarskiptum (e. transactions). Þetta segir 

hann vera matarpólítík en hún á sér stað þegar matur er nýttur til þess að bera skilaboð á 

milli gerenda sem eiga í togstreitu vegna syntax (uppröðun orða og orðsambanda til þess að 

búa til vel myndaða setningu á tungumáli) mataratburðanna sem þeir eru þáttakendur í. 

Þetta getur til dæmis stafað af því að einstaklingum ber ekki saman um túlkun á viðeigandi 

viðbrögðum við aðstæðum, vegna þess að þau eru óræð. Í næsta kafla verða dæmi tekin af 

matarpólitík og hvernig hún á sér stað á hinum ýmsu sviðum samfélagsins. 

 Á heimilinu er það húsmóðirin sem sér um alla eldamennsku. Hún er með sína eigin 

eldstó og hefur öll yfirráð þar. Þar þarf að huga að ýmsu: Hún þarf að velja hverjum á að gefa 

mat fyrst, hver fái að sitja í eftirsóknarverðustu sætunum og hver fái besta matinn. Þegar 

hún ákveður þessa hluti þarf hún að taka tillit til aldurs, kyns og ættartengsla aðilanna. 

Föðurbróðir hennar hefur til dæmis lægri stöðu en föðurbróðir manns hennar. Stundum 

koma upp álitamál þar sem bæði öldruð frænka eiginkonunnar og ungur frændi mannsins 

sitja við eldstóna. Þá verður eiginkonan að nota eigið brjóstvit en hætta er á að einhverjir 

aðilar móðgist (Appadurai, 1981). 

Það er því heilmikið sem lesa má úr samskiptum fólks í kringum mat. Etnógrafísk 

dæmi Appadurai sýna okkur ekki aðeins þá þætti sem liggja á bak við skipun fólks við 

eldstóna, heldur einnig mikið um sjálfumleika. Ágreiningurinn sem gat orðið þegar 

húsmóðirin mismunaði manneskjum lýsir tveimur sjálfumleikum að rekast á. Öldruð frænka 

húsmóður taldi sig hafa ákveðna stöðu umfram einhvern annan sem sat við eldstóna, en 

með miðlun matarins hafnar húsmóðirin þessu. Á sama tíma endurskapar indverska 

eiginkonan, húsmóðirin, gildi sín og sjálfumleika á meðan hún miðlar mat til annarra og 

staðsetur sig innan heimilisins. 

 

Í þessum kafla höfum við skoðað hvernig Mary Douglas og Arjun Appadurai geta glætt 

umfjöllun um sjálfumleika og mat lífi. Að sjá mat sem tungumál eða sérstakan rétt sem 

óviðeigandi setningu til að segja í ákveðnu samhengi, gerir okkur kleift að greina 

aðstæðurnar á djúpstæðari hátt en ella. 
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3 Sjálfumleikaferlið 

Í þessum kafla ætlum við að nota etnógrafísk dæmi til að sýna hvernig sjálfumleiki hópa er 

skapaður, honum viðhaldið eða hann verndaður í gegnum mat. Eins og áður segir lýtur þessi 

ritgerð að mestu að sjálfumleika hópa eða svokölluðum collective identities. Ekki er talað um 

einstaklinginn sem slíkan í mannfræði á sama hátt og í öðrum greinum, heldur sem aðila í 

stóru mengi sem þátttakanda í hegðunarmynstrum. Breytnin sem skoðuð er á sér þó að 

sjálfsögðu stað hjá hverjum og einum einstaklingi sem tilheyrir hópnum. Einstaklingur sem 

beitir sér gegn einsleitri ímynd Evrópu með að berjast með slow food hreyfingunni, gerir það 

á einstaklingssviði en einstaklingsframlag hans getur gert hann að hluta af félagslegri 

breytingu sem á sér stað á stærra sviði samfélagsins. Til að skýra þetta betur eru hér tekin 

tvö dæmi um matarpólitísk atvik á smáum sviðum samfélagsins. Fyrra dæmið gerist á sviði 

hinnar japönsku fjölskyldu og það síðara á sviði aldurshópa á götum Kalkútta. 

 

3.1 Matarpólitík á smærri sviðum samfélagsins 

Smá svið samfélagsins eiga við um litla hópa og samskipti einstaklinga innan þeirra. Anne 

Allison (2013) lýsir í grein sinni, Japanese mothers and obentōs: The lunch box as ideological 

state apparatus, matarpólitík sem gerist á sviði fjölskyldunnar. Í greininni er veruleika 

japanskra mæðra við gerð nestis handa börnum sínum lýst. Obentō er nesti sem japanskar 

mæður búa til fyrir ung börn sín þegar þau hefja fyrst skólagöngu. Mæður verja allt frá 

tuttugu mínútum upp í klukkustund á morgnana í að skera út ávexti, grænmeti og pylsur og 

móta litlar fígúrur úr hrísgrjónum til þess að gera matinn aðlaðandi fyrir börnin sín. Auk þess 

fer mikill tími í að skipuleggja réttina daginn áður sem og hvernig þær munu ráðstafa 

matarafgöngum í næsta obentō. Í skólanum leggja kennararnir upp úr því að börnin borði 

obentō-ið alveg upp til agna. Allir borða saman og börn sem eru lengi að klára obentō-ið sitt 

verða fyrir aðkasti frá hinum börnunum fyrir að tefja fyrir þeim leiktíma úti. Allison (2013) 

segir að þetta sé liður í að siða börnin og kenna þeim að vera japanskir þegnar. Hluti af þeim 

gildum sem þau eiga að hafa í hávegum eru hlýðni og að gera það sem þeim er sagt. Hún 

segir jafnframt að fyrirbærið sé nátengt ríkinu og endurskapi (e. reify) því ráðandi 

hugmyndafræði. Kennararnir ætlast til dæmis til mikils af mæðrunum, en fyrir utan að gera 

aðdáunarverð obentō, þurfa þær að vera tiltækar öllum stundum til að sinna þörfum 

barnanna. Allison nefnir dæmi þess að konur sem eru í hlutastörfum séu skammaðar af 
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kennurunum fyrir að eyða ekki nægum tíma í börnin sín. Feður taka aldrei þátt í obentō-gerð 

en þeim er ætlað að vera í ytra rýminu og vinna fyrir fjölskyldunni.  

Obentō-gerð hefur mikla þýðingu fyrir bæði barnið og móðurina. Það er áhugavert að 

orðin soto sem merkir „framandi“ eða „hitt“ og uchi sem merkir „kunnuglegur“ eða „mitt 

eigið“ voru notuð yfir það að taka obentō með sér í skólann. Með obentō-inu tekur barnið 

með sér hluta af heimilinu og hluta af ástinni sem móðirin ber til þess út í hið ókunnuga og 

framandi. Þegar móðirin býr til obentō er hún að endurskapa þau gildi sem hún hefur verið 

alin upp við. Með þeirri gjörð að leggja mikla vinnu í obentō barnsins síns staðfestir hún 

hugmyndir sínar um hvað það er að vera móðir í Japan. Í lokaorðum greinarinnar segir Allison 

frá viðbrögðum japanskrar vinkonu sinnar við greininni. Hún segir að eftir á að hyggja sé hún 

þakklát fyrir látlaus obentō móður sinnar sem voru aldrei eins skrautleg og vönduð og hinna 

barnanna. Ástæða þeirra orða er sú að það endurspeglar móður hennar sem móður sem féll 

ekki inn í þetta mót og veitti stúlkunum sínum uppeldi sem krafðist þess ekki að þær yrðu að 

litlum japönskum húsmæðrum. 

 Indverski mannfræðingurinn Bhaskar Mukhopadhyay (2004) lýsir í grein sinni, 

Between elite hysteria and subaltern carnivalesque: The politics of street-food in the city of 

Calcutta, félagslegum veruleika innan aldurshópa. Í greininni er greint frá upplifun ungs fólks 

af því að borða götumat í Kalkútta. Í upphafi 19. aldar var ýmsum bragðsterkari hráefnum 

eytt úr bengalskri matargerð í kjölfar siðmenningarferlis Breta en grein Mukhopadhyay fjallar 

um afdrif þessara bragðsterkari hráefna í dag. Chilli piparinn og tamarind ávöxturinn fengu 

síst náð í þessari hreinsun Breta og hurfu því að miklu leyti úr matargerðinni. Einnig urðu til 

margar reglugerðir sem bönnuðu sölu á götumat af heilsufarsástæðum. Matarhefð Bengala 

tengdist aðallega hefðbundnum máltíðum og því er snarlmenningin sem götusalarnir hvetja 

til komin annars staðar frá. Mukhopadhyay bendir á að í samfélagi sem stýrist af 

erfðastéttakerfi (e. caste system) og sterkum hugmyndum um mengun tengda snertingu á 

mat sé skiljanlegt að fyrir marga sé óhugsandi að borða götumat. Götusalarnir halda sig því á 

afviknari stöðum þar sem ungmenni geta verið fjarri augum foreldra sinna þegar þau koma 

og gæða sér á skammti af fuchka, rétti sem inniheldur tamarind ávöxt og chilli pipar. 

Mukhopadhyay (2004) segir ungt fólk sækja í götumat eins og fuchka vegna tenginganna sem 

eru til staðar við matinn. Maturinn hefur lítið sem ekkert næringarlegt gildi en hann hefur 

táknrænt mikilvægi sem forboðinn matur því hann er stimplaður sem rusl af foreldrum. Það 

sem skiptir máli við matinn er menningarleg ímynd hans. Götumatur rýfur hugmyndina um 
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hina bengölsku máltíð, gefur einstaklingnum hlutdeild í ákveðnum menningarlegum hópi og 

veitir honum sjálfumleika þess sem fer ótroðnar slóðir. Hann tengist gildum eins og ungdómi, 

lífsneista, kynþokka, kímni og gamani. Mukhopadhyay kemur með dæmi um félagslega 

merkingu fuchka og annars götumats þegar hann segir frá auglýsingu í bengölsku 

táningablaði: „Ungdómur merkir fuchka, jhalmuri, að spjalla, krikket og Andanamela-

tímaritið.“10 Hér sést á skýran hátt hvernig matur getur skapað sjálfumleika. Þegar ungt fólk 

og börn neyta þessa matar eru þau að skapa sér sjálfumleika með ákveðnum gildum og 

tilheyra hópi fólks sem gerir slíkt hið sama. 

 Bæði dæmi Allison (2013) og Mukhopadhyay (2004) lúta jafnt að sjálfumleika hópa 

sem og einstaklingsins. Sjálfumleiki hinnar japönsku  móður vísar til þjóðernis hennar og 

hugmyndar um kvenleika. Frásögnin af ungmennum á götum Kalkútta lýsir upplifunum 

einstaklinga af því að tilheyra en tengist á sama tíma hópamyndun. Þrátt fyrir að þessi 

etnógrafísku dæmi lúti að smærri hópum eiga þau sér djúpa skírskotun í stærra samhengi. 

Það má segja að grein Allison fjalli um japanskt fjölskyldulíf en hún fjallar einnig um 

kynjapólitík og hvernig kynjuð hlutverk og ímynd hins japanska þegns eru endursköpuð. Það 

má segja að grein Mukhopadhyay fjalli um unglinga en hún segir okkur einnig mikið um það 

hvernig sjálfumleiki einstaklinga byggist á sameiginlegum táknum. 

 

Skoðum nú tilfelli um matar- og sjálfumleikapólitík þar sem stærri svið samfélagsins koma við 

sögu.  

 

3.2 Matarpólitík á stærri sviðum samfélaga 

Eins og lýst var í kafla 3.1. mun ég hér halda áfram að skoða skörun matar og sjálfumleika í 

gegnum gleraugu matarmenningar. Ég hef skoðað hvernig þetta ferli á sér stað á smærri 

sviðum samfélagsins eins og fjölskyldu-, aldurs- eða kynslóðahópa. Hér er áherslan að mestu 

á þjóðernissjálfumleika.  

Í doktorsritgerð sinni The charity complex: An ethnography of a material aid agency 

in Reykjavík, Iceland kemur James Gordon Rice (2007) með dæmi um sjálfumleikaferlið á 

sviði þjóðernissjálfumleika innan samhengis íslenskra góðgerðasamtaka. Hann gerði 
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 „Teenage means fuchka, jhalmuri, chatting, cricket and Andanamela – the magazine.“ (Mukhopadhyay, 2004, 
bls. 46). 
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þáttökuathugun hjá Mæðrastyrksnefnd en í ritgerðinni lýsir hann hefðum sem varða jólamat 

á Íslandi – nauðsynlegt er að hafa rauðkál, grænar baunir, kartöflur, malt og appelsín og 

eitthvað kjöt eins og hangikjöt. Þegar hann vann við útdeilingu matar fyrir jólin atvikaðist það 

svo að lítið var eftir af hangikjöti. Rice stakk upp á því að gefa kjúkling í staðinn fyrir 

hangikjötið, en nóg var af honum. Uppástunga hans hneykslaði mjög samstarfsfólk hans. 

Skömmu síðar stakk einn sjálfboðaliðinn upp á því að þau gæfu „Tælendingunum“ 

kjúklinginn, og spöruðu þar með hefðbundna jólakjötið. Rice bendir á nokkur atriði varðandi 

þessa athugasemd. Annað hvort væri búist við að asískt fólk eða útlendingar héldu ekki jól 

eða þá að þau héldu ekki jól samkvæmt íslenskum hefðum. Hvort sem þau vildu það eður ei 

var þeim ekki gefinn kostur á að halda jólin á íslenskan hátt. Af ummælunum má dæma að 

aðflutt fólk eigi ekki eins mikið tilkall til íslenskra jólahefða og innfæddir. Þetta er dæmi um 

aðgreininguna sem Douglas (1966/2002) talar um. Starfsmaðurinn sem kom með 

uppástunguna af því að gefa „Tælendingunum“ kjúkling er með hugmynd af því hvað felst í 

því að vera Íslendingur. Að vera asískur í útliti er greinilega ekki eitt af því. Þetta er gott dæmi 

um það að einstaklingur hafi hópsjálfumleika og beitir aðgreiningu gegn einhverjum sem 

honum þykir ekki uppfylla gildin til að tilheyra hópnum. Hugmynd sjálfboðaliðans um að 

Íslendingar megi ekki vera án hangikjöts um jólin, og að gefa manneskju með asískt útlit 

kjúkling, sýnir okkur strax að matur beri með sér tákn og tjái sem slíkur merkingu.  

Í ljósi aðgreiningarinnar sem dæmi Rice vekur athygli á er rétt að byrja á því að skoða 

hvernig þjóðarsjálfumleikar verða til. Grein Richard R. Wilk (1999) veitir góða innsýn í það en 

hún lýsir upplifun hans á breytingu á þjóðarsjálfumleika Belizebúa á mismunandi tímabilum 

hans við rannsóknir þar. Greinin sýnir að það er matur sem undirstrikar þessar breytingar. 

Wilk tekur dæmi af tveimur máltíðum sem hann upplifði í Belize, annarri í maí árið 1973, og 

hinni í ágúst árið 1990. Á þessum tíma höfðu miklar breytingar orðið á sjálfsmeðvitund 

innfæddra hvað varðar þjóðarsjálfumleika þeirra, sem glöggt má sjá á matnum sem borinn 

var fram. Í fyrri máltíðinni var Wilk boðið í mat til fjölskyldu af lægri miðstétt. Hann varð 

spenntur þegar hann sá að hefðbundinn matur að hætti Belizebúa  var í boði en sú gleði var 

skammvinn. Fyrir hann var borinn á borð sér réttur. Rétturinn samanstóð af ýmiskonar 

innfluttum vörum úr niðursuðudósum. Fjölskyldunni fannst ekki viðeigandi að færa honum 

matinn sem hún sjálf borðaði og gaf honum það besta sem hún hafði ráð á, að þeirra mati. 

Síðari máltíðin sem Wilk fékk hjá heimamönnum í Belize 17 árum síðar, var hjá 

borgarstarfsmönnum af millistétt í einu af betri hverfi bæjarins. Í þeirri máltíð var mikil 
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áhersla lögð á lókalisma matarins. Gestgjafarnir tóku fram að maturinn væri  framleiddur í 

Belize og að auki eldaður samkvæmt uppskriftum þaðan. Wilk tekur þó fram að nær allur 

maturinn var upprunninn frá öðrum löndum, svo sem Bandaríkjunum, Mexíkó og Frakklandi, 

eða framleiddur í Belize af flóttamönnum frá El Salvador, eða í gvatemalesískri verksmiðju. 

Wilk segir að í sömu viku hafi útvarpsstöð í Belize í fyrsta skipti auglýst veitingastað sem var 

með belizískan mat. Sömu réttir höfðu verið í boði á mörgum veitingastöðum úti um landið, 

segir hann: „En þetta var í fyrsta skipti sem þeim hafði verið veitt sú opinbera aðgreining að 

vera þjóðarréttir.“11 Wilk segir muninn á máltíðunum tveimur ekki stafa af því að menningin 

hafi breyst, öllu heldur að meðvitundin um menninguna hafi breyst. Gestgjafar seinna 

matarboðsins eru belíziskir þjóðernissinnar sem vita að þeir „eiga“ að bjóða upp á eitthvað 

hefðbundið – útlendingar búast við því að þeir séu belizískir og því eiga þeir að haga sér í 

samræmi við það. Þetta er dæmi um aukna meðvitund um þjóðarsjálfumleika og að matur 

sem áður merkti kannski ekki mikið hljóti skyndilega þann sess að hafa einhverskonar 

táknrænt mikilvægi fyrir hóp. 

Dæmi Wilk segir okkur mögulega ekki margt um sjálfumleikaferlið sjálft, það er 

hvernig sjálfumleiki verður til. Til þess að glöggva okkur á hugrenningum um myndun 

sjálfumleika er tilvalið að líta til baka í fyrri umræðu um aðgreiningu. Skrif Mary Douglas hafa 

varpað ljósi á aðgreiningu og ýmsir aðrir fræðimenn hafa talað um að skilgreining einhvers 

feli nauðsynlega í sér aðgreiningu þess frá því sem ekki fellur undir skilgreininguna (sjá t.d. 

Eriksen, 1993, 1995/2001; Du Gay og Hall, 1996). Í grein Anne Allison um obentō-gerð 

japanskra mæðra komu fram hugtökin sata og uchi, sem þýddu kunnuglegt og framandi. 

Hugtökin vísuðu í eitthvað kunnuglegt til andstöðu við eitthvað óþekkt. Á sama tíma hafa 

þau vísan í öryggi heimilisins annars vegar og óöryggi hins ytra sviðs hins vegar. Slík hugtök 

koma ítrekað upp í mannfræðilegum textum sem snerta á sjálfumleika hópa. Annað slíkt 

dæmi kemur fyrir í greininni The taste of nationalism: Food politics in postsocialist Moscow 

eftir Melissa L. Caldwell (2002), þar sem höfundur tekur enn annað dæmi um aðgreininguna 

á milli „okkar“ og „hinna“. Hún segir frá þróun sem varð í Rússlandi með afturhvarfi frá 

innfluttri matvöru og aukinni neyslu á rússneskri matvöru. Hún segir að innfæddum hafi þótt 

útlit fyrir að erlend menning tæki yfir staðbundna menningu þeirra. Sem svar við því hafi 

opinberir starfsmenn sett af stað herferð til að kaupa rússneska matvöru. Söluaðilar merktu 
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„But this was the first time they had been granted the public distinction of being the national cuisine.“ (Wilk, 
1999, bls. 246) 
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rússneskar vörur sem nash (í. okkar) eða ne nash (í. ekki okkar). Ímynd rússneskrar matvöru 

var sett á hærri stall en aðrar matvörur og þótti vandaðri, bragðbetri, og heilsusamlegri. 

Jennifer Patico (2003) ræðir líkt og Caldwell um afturhvarf Rússa frá innfluttum mat. Í 

greininni Consuming the West but becoming third world: Food imports and the experience of 

Russianness lýsir hún upplifun innfæddra af því að markaðurinn opnaðist. Orðræðan um 

innfluttar vörur varð á þá leið að þær væru af slæmum gæðum, með eiturefnum, útrunnar 

eða að þær væru einhverskonar eftirlíkingar af þekktum vörumerkjum sem í raun voru 

framleiddar í Austur-Evrópu. Einn viðmælenda Patico lýsir því hvernig stúlka, sem var veik frá 

skóla, var greind með veikindi sem orsökuðust af neyslu á innfluttri matvöru. Sami 

viðmælandi sagði að það væru ekki allar vörur slæmar en að Bandaríkin sendu Rússlandi 

matvöru sem þau seldu ekki heima fyrir, og væru að auki sömu matvörur og seldar væru 

„negrum“. Þetta skilgreindi viðmælandinn sem form af kerfisbundnu kynþáttahatri í garð 

„negra“. Patico segir að upplifun fólks af að vera sendar þessar verri vörur, væri að það væri 

verið að koma fram við það eins og það tilheyrði þriðja heims ríki. Því fylgdi mikil skömm, að 

meira að segja broddborgarar og menntafólk Rússlands væri smættað í slíka fátækt. Patico 

telur að það að velja heldur rússneskar vörur sé liður í því að vinna gegn þeirri smán sem 

Vesturlönd setja þau í. Samkvæmt þessari sýn Patico má segja að með því að forðast 

innflutta matvöru hafi innfæddir verið að gera ráðstafanir til að skilgreina sjálfumleika þjóðar 

sinnar upp á eigin spýtur, og hafna þeirri mynd sem þeim virðist önnur ríki neyða upp á þau.  

Dæmin sem við höfum frá Caldwell og Patico eru mikilvæg þar sem þau sýna okkur 

aðgreininguna í „við“ og „hinir“ á ljóslifandi hátt og hvernig hugmyndin um þessa 

aðgreiningu nýtist í sköpun sjálfumleika. Í gegnum það að neyta ekki ákveðinnar fæðu, sem 

hefur táknfræðilegt gildi þriðja heims ríkis, fjarlægja neytendur sig þeim sjálfumleika og 

skapa á sama tíma sinn eiginn – „okkar“ sjálfumleika. 

Í grein Takedo Hiroko (2008), Delicious food in a beautiful country: Nationhood and 

nationalism in discourses on food in contemporary Japan, er að finna annað dæmi um þessa 

hegðun, þar sem að „japanskur“ matur þykir skapa betri og heilbrigðari einstaklinga umfram 

innfluttan mat. Greinin lýsir því hvernig þjóðarsjálfumleiki var endurgerður með því að hvatt 

var til annarskonar neysluhegðunar þegna. Áður fyrr var tabú að borða kjöt og 

mjólkurafurðir, sökum tengsla við búddisma. Hin nýja Meiji ríkisstjórn beitti sér virkt fyrir því 

að breyta matarháttum, og innleiddu sérstaklega mat og næringarþekkingu sem var að 

vestrænum hætti. Þetta fól í sér neyslu á kjöti og dýraafurðum en einnig aukinni neyslu á 
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hveiti. Hiroko segir að þessi mikla viðleitni sem ríkisstjórnin sýndi hafi verið vegna þess að 

hún sá nauðsyn þess að styrkja stöðu sína á alþjóðavettvangi og vildi með þessu skapa sterkt 

og samheldið þjóðríki. Aukin neysla á þessum fæðutegundum leiddi hins vegar til þess að 

sjúkdómar sem ekki höfðu áður verið vandamál í Japan urðu útbreiddari. Þetta voru 

sjúkdómar eins og sykursýki, hjartasjúkdómar, hár blóðþrýstingur og offita. Árið 2000 var 

healthy eating herferðin sett af stað sem svar gegn þessu en í herferðinni var lögð áhersla á 

að borða ekki þessar vestrænu vörur heldur frekar „japanskan“ mat. Japönskum hráefnum 

eða réttum var lýst sem ljúffengum og hollum, og sett í andstöðu við innfluttan vestrænan 

mat sem nú stóð fyrir menningarlega ráðandi öfl. Hiroko segir að með þeim þjóðernistengdu 

hugmyndum sem tengdust mataræðinu, hafi japanskir líkamar verið búnir til og í gegnum að 

neyta matarins endurskapaði fólkið sig sem þegna. 

Í gegnum aðgreiningar eins og sata eða uchi, nash eða ne nash, og jafnvel í tilfelli 

Hiroko, hollt eða óhollt, verður hugmyndin um „við“ til.  Eins og  við sjáum þó á innleggi 

Patico (2003) eru það ekki aðeins hugmyndir um hvaða mat hópur borðar sem skilgreina 

hópinn heldur einnig hvaða mat hann borðar ekki. Að kjósa að neyta ekki einhvers matar 

getur haft ákveðna merkingu og mismunandi merkingu eftir því í hvaða samhengi hún er – 

rétt eins og úr umræðu Appadurai um matarpólitík.  

Annað dæmi um að hópur stjórni sjálfumleika sínum út frá því að forðast mat er að 

finna í greininni Purity, soul food, and Sunni Islam: Explorations at the intersection of 

consumption and resistance eftir Janet Hoskins og Carolyn Rouse (2004). Greinin er ólík 

öðrum dæmum í þessum kafla þar sem hún lýtur, að minnsta kosti hvað yfirborðið varðar, að 

trúarhópi. Samt sem áður sýnir hún sömu tilburði til sjálfumleikapólitíkur og hóparnir sem 

tengjast þjóðerni. Í greininni lýsa Hoskins og Rouse matarvenjum svartra bandarískra (e. 

african american) súnní múslima á mismunandi tímabilum. Eitt þessara tímabila var á meðan 

Elijah Muhammad var á lífi. Hann dró marga svarta bandaríkjamenn að íslam og vann undir 

stefnu svartrar endurvakningar (e. revitalization). Hann fordæmdi suðrænan mat eða soul 

food, sem hafði þá hlotið viðurkenningu sem hefðbundin matargerð svartra 

Bandaríkjamanna. Muhammad sagði að ýmsar matvörur svo sem grænar baunir og kartöflur 

væri slæmur matur þar sem að þrælahaldarar hefðu notað hann til að ala þræla. Flestir hvítir 

borðuðu ekki þennan mat, samkvæmt honum, og hann taldi slík matvæli ekki mannafæði. 

Hann fordæmdi einnig steinbít, sykur og hveiti. Allt var þetta matur sem tengdist þrældómi 

fyrri tíðar og endurspeglaði því sterkt afturhvarf frá þeim tíma og merkingunni sem maturinn 
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bar með sér. Ætlunin var að hreinsa líkamana fólks af slíkum „þrælamat“ og að á sama tíma 

myndi fólkið hreinsa sig af því að vera þátttakendur í eigin lítillækkun. Þetta er sem sagt saga 

um að fjarlægjast fortíð þar sem meðlimir hópsins voru undirokaðir og um að skapa sér nýja 

sjálfsmynd þar sem fólk er óháð þessari fortíð. Því má segja að hópurinn sé ekki aðeins 

tengdur trúarbrögðum heldur einnig afturhvarfi frá sameiginlegri fortíð. 

Mörg dæmi eru til um að meðvitund um sjálfumleika vakni upp þegar honum er 

ógnað á einhvern hátt en slík ógnun gerist í meiri mæli nú eftir að svo stutt er á milli 

mismunandi hópa heimsins með aukinni hnattvæðingu. Wilk (1999) bendir á að 

menningarlegur fjölbreytileiki minnki ekki með hnattvæðingunni heldur geti hann þvert á 

móti aukist, þá til dæmis með matarpólitískum átökum og aukinni þörf fyrir aðgreiningu. Eitt 

dæmi er að finna í greininni Halal on the menu?: Contested food politics and French identity 

in fast-food eftir Alexis Annes og Wynne Wright (2013). Greinin lýsir umræðu sem átti sér 

stað í Frakklandi á árunum 2009 til 2010, í kjölfar þess að skyndibitakeðjan Quick ákvað að 

setja borgara úr halal kjöti á matseðil sinn. Ákvörðun fyrirtækisins uppskar miklar mótbárur 

frá Frökkum. Wright og Annes greindu orðræðuna en þar bar mest á orðræðu tengdri 

lýðræðisgildum Frakklands. Mikilvæg hugtök þar voru liberté (í. frelsi), égalité (í. jafnrétti) og 

fraternité (í. bræðralag). Út frá þessum hugtökum eiga einstaklingar að geta greint annars 

vegar á milli þeirra menningarlegu þátta sem þeir hafa sem franskir þegnar og er sameiginleg 

arfleifð þeirra. Hins vegar trúarlegra þátta sem eru taldir persónulegt val hvers og eins. 

„Persónulegir“ menningarlegir þættir eru álitnir einkamál sem eiga ekki heima á hinu 

opinbera sviði. Í gegnum þetta er jafnrétti talið náð og bræðralag verður mögulegt þar sem 

persónulegur munur er settur til hliðar og hægt er að vinna að sameiginlegum markmiðum. 

Loks, segja Wright og Annes, bindur laïcité (í. veraldarhyggja, e. secularism) þessar þrjár 

lýðræðishugsjónir saman og styrkir þær. Samkvæmt þessu brutu Halalborgarar gegn þessum 

gildum lýðveldisins þar sem að þeir gerðu það að verkum að fólk með menningarlega þætti 

aðra en þá frönsku, viðteknu og hefðbundnu færu með þá þætti út í hið opinbera svið frekar 

en að halda þeim fyrir sjálft sig. Talað var um að halalborgarar stuðluðu að ójöfnuði þeirra 

sem ekki væri múslimar, að halalborgarar væru ekki lýðveldislegir eða að þeir brytu hreint út 

sagt gegn grunngildum franska lýðveldisins. Þótti sumum þetta liður í mikilli íslamsvæðingu 

sem talin eiga sér stað í landinu og rætt var um málið sem bardaga milli hins góða – franska 

lýðveldisins – og hins illa – íslam. Wright og Annes taka dæmi úr einni grein þar sem 

viðmælandi segir að íslam sé að taka meira og meira pláss í lífi franskra borgara án „okkar“ 
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leyfis. Þetta dæmi hefur mikla tengingu við áðurnefnda hugmynd um efni á röngum stað – á 

viðbrögðum Frakka sést skýrt að eitthvert kerfi sé til staðar sem brotið er gegn. 

Ágreiningurinn á milli þeirra sem aðhylltust franskar hugsjónir og þeirra sem aðhylltust íslam 

(eða stuðningsmenn þeirra) er dæmi um matarpólitík á sviði þjóðar eða jafnvel ríkis.  

Við höfum nú ferðast í gegnum birtingarmyndir matar sem sjálfumleikatákns á hinum 

ýmsu sviðum samfélagsins og þá sérstaklega í gegnum sjálfumleika sem byggjast á þjóðerni 

eða trúarbrögðum. Við höfum skoðað hið smáa svið í gegnum fjölskyldu-, kynslóða- og 

aldurshópa og hið stóra svið í gegnum þjóðernis- og trúarbragðahópa. Nú loks koma dæmi 

sem lýsa þjóðernis- eða svæðisbundnum sjálfumleika í tengslum við öfl eða stofnanir sem ná 

út fyrir landfræðileg mörk. 

Alison Leitch (2003) fjallar í grein sinni, Slow food and the politics of pork fat: Italian 

food and European identity, um matarpólítíkina sem fylgir réttinum lardo, verkaðri svínafitu 

sem er sérréttur Colonnata á Ítalíu. Lardo hafði mikla merkingu fyrir fólkið sem þar bjó en 

sem einstaklega orkurík máltíð hafði það gegnt mikilvægum sessi á snauðum tíðum þegar 

mikið líkamlegt erfiði fólst í ævistarfi fólks. Neysla á lardo minnti á þessa sameiginlegu sögu. Í 

kjölfar nýrrar evrópskar heilbrigðislöggjafar þóttu yfirvöldum eitthvað gruggugt við 

vinnsluaðferðina á lardo og gerðu birgðir upptækar, og tóku sýni úr vöru ýmissa lardo-

framleiðanda. Þetta vakti mikla umræðu, og þá sérstaklega um vald Evrópusambandsins til 

að hafa áhrif á ítalska matarframleiðslu eða matarvenjur. Lardo var sett á lista yfir mat í 

útrýmingarhættu af slow food hreyfingunni. Heitið slow food kemur sem andstæða við 

skyndibita (e. fast food) en hreyfingin vill beita sér gegn aukinni einsleitni matar og bragðs 

sem slík fjöldaframleiðsla felur í sér. Hreyfingunni er því ætlað að styðja við „viðkvæman“ 

mat svo sem lardo, sem skyndibitaframleiðslan ýtir til hliðar. Stofnandi hreyfingarinnar spyr: 

„Mun hin nýja Evrópa vera „hröð“ Evrópa sem verndar hagsmuni hraðs kapítalisma, stjórn 

stórfyrirtækja yfir matarframleiðslu og ógagnrýndri innkomu erfðabreyttra matvæla? Eða 

getur hin nýja Evrópa verið „hæg“ Evrópa sem verndar smáa 

handiðnaðarmatarframleiðendur og það menningarlega landslag sem er þeim áföst?“12 Í 

þessu dæmi sést að í loftinu liggur spurning um hópinn „Evrópubúar“ og sameiginlegan 

sjálfumleika þessa hóps. Þetta segir okkur þó einnig sögu af hópi sem vill vernda sérkenni sín 

                                                      
12

 „Will the new Europe be a ‘fast’ Europe that protects the interests of fast capitalism, corporate control of 
food production and the indiscriminate introduction of genetically modified crops? Or can the new Europe be a 
‘slow’ Europe that protects small artisanal food producers and the cultural landscapes to which they are 
attached?“ (Leitch, 2003, bls. 455) 
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sem bera sameiginlega merkingu, gegn menningarlega ráðandi afli sem vill ryðjast yfir þau. 

Líkt og lýst var með Allison og Mukhopadhyay hafa öll dæmin dýpri skírskotun en þann 

vettvang sem þau gerast á og það sama gildir um Slow food hreyfinguna, andófsaflið í 

umfjöllun Leitch (2003). Hún hefur náð fótfestu um allan heim og snýr sér sem sameinað afl 

að því að vernda sjálfumleikatákn ýmissa hópa gegn hinu menningarlega ráðandi afli 

kapítalismans sem boðar einsleitni. Sem slík myndar hreyfingin sameiginlegan sjálfumleika, 

sem eitthvað sem rís upp gegn ógnarvaldi þar sem allir vinna þó að því að efla sinn eigin 

svæðisbundna sjálfumleika. 

Winnie Lem (1999) lýsir svipuðum aðstæðum í bók sinni, Cultivating dissent: Work, 

identity, and praxis in rural Languedoc. Hún lýsir þar dæmi þar sem þjóðarsjálfumleiki tengist 

inn á svið sem nær út fyrir „landamörk“ þjóðar. Hún skýrir frá andófi franskra vínbænda gegn 

hinu ráðandi kerfi, sem hefur þróast í átt sem vinnur á móti þeim. Þróun nútímahagkerfisins 

sem byggist á fjöldaframleiðslu og reglugerðir sem því fylgja gera smábændum í Frakklandi 

erfitt fyrir. Lem (1999) segir fólkið allt í einu hafa „... upplifað sig búandi í heimi þar sem 

framtíð lífernis þeirra sem vínframleiðendur á smáum skala væri ógnað og sjálfumleiki þeirra 

sem Occitan fjölskyldubændur stakk í stúf við reglur fransks samfélags sem krafðist „nútíma“ 

framtíðar.“13 Hún lýsir því hvernig bændurnir beittu sér með andófi gegn þessum breytingum 

en ein af aðgerðunum fól í sér að hópur fólks fór inn í kjörbúð og braut allar flöskur af 

innfluttu víni sem voru í búðinni. Hér var matur sérstaklega notaður sem tól til þess að lýsa 

yfir vanþóknun bændanna gegn ríkinu og löggjöfum Evrópusambandsins en þetta sýnir að 

víngerð og neysla eru nátengd suður-frönskum sjálfumleika. Dæmi Lem (1999) og Leitch 

(2003) sýna hvernig matur og matarpólítik gerast á mismunandi stigum – allt frá því smáa 

upp í hið ofurstóra. Þegar við skoðuðum kenningarlegan ramma í gegnum Appadurai var 

okkur sýnt dæmi um þetta á sviði hins indverska heimilis, þá á sviði trúarsöfnuðar í 

Bandaríkjunum, og nú sjáum við það á sérstöku svæði í Frakklandi með tengingar inn í 

Evrópusambandið og löggjafir þess. Þetta sýnir okkur að matarpólitík á sér vissulega stað á 

öllum sviðum samfélagsins, jafnt á hinum örsmáu sviðum samfélagsins sem hinum 

gríðarstóru sem ná langt út yfir öll þjóðarmörk og landamæri. 

                                                      
13

 „... felt themselves to be living in a world where the future of their way of life as small wine growers was 
threatened and their identity as Occitan family farmers was at odds with the imperatives of a French society 
insistent on a ´modern´ future.“ (Lem, 1999, bls. 3) 
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Lokaorð 

Matur er eitt af mikilvægum tólum manna til þess að miðla sjálfumleika. Miðlun hans fer 

fram á öllum sviðum samfélagsins, allt frá smáu sviði lítilla hópa og samskipta þeirra, upp í 

hið stóra svið þar sem „samskipti“ eiga sér stað utan afmarkaðra landamæra og taka sér 

gjarnan mynd félagslegra breytinga. Við getum séð hvernig matur miðlar sjálfumleika í 

gegnum ýmis tákn sem eru mismunandi eftir samhengi hverju sinni – þannig má lesa úr mat 

og matarvenjum líkt og orðum í setningu. Matarpólitík heitir það þegar matur miðlar 

merkingu og ef merkingin er sjálfumleiki er það sjálfumleikapólitík. Í dæmunum sem skoðuð 

hafa verið í þessari ritgerð er aðgreining endurtekið stef, enda er aðgreining nauðsynleg til 

þess að hægt sé að skapa sjálfumleika. 

Í ritgerðinni hef ég sýnt fram á að matarpólitík nær inn á öll svið samfélagsins. Hún 

einskorðast þó sjaldan við eitthvert eitt svið heldur tengist gjarnan inn á önnur svið. Í 

ritgerðinni höfum við til að mynda séð dæmi þess að japönsk móðir endurskapi eigin 

sjálfumleika í tengslum við matarsamskipti við barn sitt, en sama dæmi á sér þó rætur á 

stærra svið þar sem það snýst um að uppfylla ákveðin gildi sem japanskur þegn. Miðlun 

sjálfumleika er því nokkuð fljótandi og síbreytilegt ferli rétt eins fræðimenn vilja meina að 

hugtakið sjálft sé. Þá er einnig mikill samgangur á milli þess þegar matur skapar, endurgerir 

eða verndar sjálfumleika. Þegar bændur á Ítalíu beita sér til þess að vernda héraðsmatarrétt 

sinn, lardo, eru þeir að beita sér gegn evrópskum löggjöfum til þess að vernda sjálfumleika 

sinn. Á sama tíma eru þeir þó að endurskapa sjálfumleika sinn með þessari staðfestingu á 

gildum sínum – og í raun einnig að skapa sjálfumleika sinn ef hugmyndir mannfræðinga 

nútímans um að sjálfumleiki sé ekki niðurnegldur heldur stöðugt að verða til eru teknar inn í 

reikninginn. 

Meira að segja þegar við eigum í samskiptum við okkar nánustu getum við verið að 

endurgera hugmyndir okkar um þjóðarsjálfumleika (Allison, 2013) sem bendir til þess hversu 

sterkt afl sjálfumleikaferlið er. Við höfum innbyrt boðskapinn sem fyrir okkur hefur verið 

borinn svo vandlega að sjálf erum við farin að deila honum, jafnvel ósjálfrátt, og þar með 

endurgera sjálfumleikann. Maður getur ímyndað sér að sjálfboðaliðinn í Mæðrastyrksnefnd 

sem útlistaði í örfáum orðum mikilvæga þætti um hverjir eru Íslendingar og hverjir ekki, hafi 

ekki setið lengi og hugsað áður en hann kom fram með þessa ályktun. Við heyjum stríð, 

fremjum ódæðisverk og drýgjum hetjudáðir í nafni sjálfumleika okkar og vegna þessa verður 
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hann að teljast mjög árangursvænn í að sameina fólk. Kannski er það þess vegna sem 

sameiginlegur sjálfumleiki er jafn alltumlykjandi og raun ber vitni – vegna þess að við sköpum 

hann sjálf eftir að við höfum verið innlimuð í hann og höldum honum þannig lifandi.  
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