
Ágrip

Þann 3. apríl 2011 klæddu konur sig upp í sitt ,,druslulegasta“ púss og fjölmenntu út á 

götur Toronto í því skyni að mótmæla staðhæfingu lögreglumanns þar í borg, um að 

konur gætu forðast nauðganir með því að klæða sig ekki eins og druslur. Þessi mótmæli 

breiddust fljótlega út um heim, og strax sama sumar var sambærileg mótmælaganga 

haldin í Reykjavík. Síðan þá hefur þessi ganga verið árlegur viðburður hér í borg. 

Fjórum árum síðar vakti það hörð viðbrögð á veraldarvefnum þegar sextán ára gömul 

íslensk stúlka birti mynd af þér þar sem sást i geirvörtur hennar. Í kjölfarið tóku 

íslenskar stúlkur (og strákar raunar líka) sig til að birtu ógrynni sambærilegra mynda til 

að mótmæla bæði ritskoðun á samfélagsmiðlun og, fyrst of fremst, þeim tvískinnungi 

sem ræður ríkjum varðandi birtingu kven- og karllíkamans. Bæði Druslugangan og 

Brjóstabyltingin snúast um rétt kvenna yfir eigin líkama og má líta á sem röklegt 

framhald af fyrri baráttumálum kvenna. Þá eru þetta jafnframt atburðir sem hvergi sér 

fyrir endann á, þeir eru lifandi í sögunni og í minni okkar sem erum að upplifa þá.

Þessi ritgerð fjallar ekki um sögu þessara tveggja hreyfinga (sem mjög tengjast 

innbyrðis). Henni er ætlað að greina téða atburði í þeirra félagslega og sögulega 

samhengi. Skoða ég þá sem dæmi um mótun nýrra kennileita minninga í samtímasögu 

sem virðist fleyta hraðar og hraðar fram með hverju ári. Sú hröðun þýðir að atburðir 

sem eru lifandi í minni verða (oft allt of fljótt) annað hvort undir í samkeppni við aðra 

þætti eða verða steyptir í fast mót og tapa þá einhverju af hinu lifandi gildi sínu. Litið 

verður til minnisrannsókna, bæði út frá forfeðrum þeirra eins og Maurice Halbwachs og 

Pierre Nora, sem og skoðaðar verða rannsóknir samtímafólks eins og hjónanna Jans og 

Aleidu Assmann. Þá verður fjallað sérstaklega um tengsl sögu og minnis í íslenskri 

sagnfræði.

Hvað hinu eiginlega sögulega efni viðkemur verður helst stuðst við frumheimildir í 

fjölmiðlum síðustu ára, ásamt viðtölum við fólk sem að þessari sögu kom. Hvað 

fræðilega rammanum við kemur verður stuðst við greinar áðurnefndra höfunda, ásamt 

öðrum greinum sem fjalla almennt um tengsl sögu og minnis. 
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INNGANGUR 

,,Það eru margar leiðir til að segja sögu og margar leiðir til að byrja.“1

Minning er óhjákvæmileg ávallt upphaf sögunnar. Þó er sagan jafnframt alltaf annað 

og meira en bara samansafn minninga. Því að muna eitthvað felur ætíð einnig í sér að 

gleyma einhverju öðru. Því það sem þú sérð felst mikið til í því eftir hverju þú ert að 

leita hverju sinni, hvað þú notar af því sem þú finnur. Og því er eins farið með 

minningar og sögu. Sagan er samin úr efnivið, sem, þegar öllu er á botninn hvolft, er val 

ákveðinna minninga á kostnað annarra. Ég sá um daginn heimildarmyndina sem vitnað 

er í hér að ofan. Í kynningartexta á Facebook fyrir sýninguna segir: 

notes towards a history er ljóðræn íhugun um samþættingu minninga og sögulegrar 

merkingar. Með því að tvinna saman gömlum kvikmyndum ferðamanna frá Indlandi 

og brotakenndum og persónulegum minningum 103 ára gamallar indverskrar konu, 

ögrar myndin bæði heimildarmyndaforminu og hefðbundinni sagnfræði, og skapar 

marglaga rannsókn á framsetningu, þrá og frásagnarforminu.2

Ég geri heimildarmynd að inngangspunkti sökum þess hve vel hún opinberar hvernig 

einstaklings minningar og opinber saga tvinnast saman yfir langa ævi. Hér höfum við 

einstakling sem man tvær heimsstyrjaldir, sjálfstæðisbaráttu og sjálfstæði Indlands, 

kalda stríðið, og svo mætti lengi telja. En það er svo margt í minningum þessarar 

öldruðu konu sem rúmast ekki í hinni opinberu sögu, þar með talið margar minningar 

hennar tengdar þeim stórvægilegu atburðum sem hún lifði. Minningar eru nefnilega 

öðru fremur viss ögrun við söguna eins og flestir skilja hana. Walter Benjamin orðaði 

það svo: ,,Sagan er efniviður sem byggt er úr. Sú uppbygging á sér ekki stað í tíma sem 

er einsleitur og innantómur, heldur í tíma sem fylltur er nú-tíma.“3 Það sem hann átti við 

er að sagan er ekki fyrirbæri sem mótast sjálfkrafa samfara því að tíminn líður hjá. 

Sagan er smíðuð hverju sinni á okkar sögulegu tímum og hefur ætíð til hliðsjónar þann 

efnivið sem þegar er til staðar, þá sögu sem hefur verið skrifuð hingað til. Sagan er því 

aldrei raunverulega óhlutbundið fyrirbæri, hún er afurð vinnu okkar sem smíða hana og 

þeirra kenninga sem við nýtum þar til en ekki saklaus skráning staðreynda. Verkfærin 

1 Úr inngangstexta heimildarmyndarinnar Notes towards a history eftir Francescu Soans sem sýnd var á RIKK viðburði á 
Þjóðminjasafni Íslands þann 19. janúr 2017 (mín þýðing).

2 Kynningartexti frá Facebook viðburði: Atrenna að söguskilningi – sótt 19. janúar 2017 
(https://www.facebook.com/events/242422576200119/).

3 Benjamin, ,,Um söguhugtakið“, 33  (mín áherslubreyting). 
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sem við notum til þess eru öðru framar minningar okkar og, sem er jafnvel enn 

þýðingarmeira,  þær hugmyndir sem við gerum okkur um þessar minningar; hvernig við 

sníðum úr þeim þá samfellu sem við köllum sögu.

Meginatriði þessarar ritgerðar er að sýna fram á hvernig tilurð sögunnar byggir mikið 

til á þeim hugmyndum sem við gerum okkur um hana, hvernig við röðum atburðunum 

upp í skiljanlega heild. Það er tilgáta mín að ég gæti tekið hvaða dæmi  úr 

samtímasögunni sem er og greint það út frá þessum hugmyndum. Verk mitt er að skapa 

nokkurs konar óhlutbundna staðleysu úr raunverulegum sögulegum atburðum. Með 

óhlutbundinni staðleysu á ég einfaldlega við þá sögu sem síðar verður sögð og lesin, 

saga sem vafalaust gæti hljómað næsta ókunnuglega fyrir þeim sem lifðu hana á sínum 

tíma, því með því að verða sögð verður sú hlutbundna staðvera sem upplifun okkar er 

óhjákvæmilega að eins konar bjagaðri eftirmynd sjálfs síns. Það dæmi sem ég hef valið 

mér til umfjöllunar eru tvær tengdar kvenréttindahreyfingar sem sprottið hafa upp á 

Íslandi á síðustu árum og kenndar eru við, annars vegar, Druslugöngurnar (Slutwalk) og, 

hins vegar, Brjóstabyltinguna (Free the nipple). Markmiðið er ekki að fjalla um tilurð 

eða sögu þessara hreyfinga, nema að því leyti sem við kemur raunverulegum tilgangi 

mínum. Markmiðið er miklu fremur að skoða hvernig atburðir sem þessir, sem byggja á 

sameiginlegri hópvitund með tilheyrandi sameiginlegu minni, verða að formlegum 

sögulegum atburðum, meitluðum í stein í skólabókum framtíðarinnar. Með orðum þýska 

sagnfræðingsins Reinharts Koselleck: „Sagnfræði sem vísindi hefur, eins og er vel 

þekkt, ekkert þekkingarfræðilegt markmið sem er sérstakt fyrir hana, heldur deilir hún 

þessu markmiði með öðrum félags- og hugvísindum.“4 Þ.e.a.s. markmið mitt að skoða 

hvernig kenningaleg greiningartæki sem félags- og hugvísindin notast við geta nýst í 

íslenskri sagnfræði í dag. Spurningin er hvernig hugmyndirnar sjálfar móta 

minningarnar, sem síðan móta söguna og ritun hennar. Og hvernig hin sífellt örari 

framvinda sögunnar gerir æ meiri kröfur bæði til minnis sem og til gleymsku, þ.e. 

hvernig hver (söguleg) rannsókn mótar sjálf eigin rannsókn með því að velja (og hafna) 

brot úr hinni yfirþyrmandi flóðbylgju upplýsinga. 

Viðfangsefni mitt er því fyrst og fremst kenningarlegs eðlis. Ritgerðinni er skipt upp í 

þrjá meginhluta, auk inngangs og niðurlags. Fyrsti hlutinn fjallar almennt um minni sem 

fræðilegt greiningartæki. Ég mun hefja leik með útdrætti úr sögu minningafræða frá 

Maurice Halbwachs til dagsins í dag með áherslu á þau hugtök sem ég hyggst styðjast 

4 ,,History as a science has, as it is known, no epistemological object proper to itself; rather, it shares this object with all social 
and human sciences (Koselleck, ,,History, histories, and formal time structure“, 94 (mín þýðing)). 
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við. Þá mun ég fjalla nánar um þær kenningar innan minningarfræða sem ég notast helst 

við, þá sér í lagi kenningar Pierre Nora um hröðun sögunnar og kenningar þær sem 

settar eru fram í nýlegum skrifum menningarfræðingsins Aleidu Assmann og þýska 

sagnfræðingsins Reinhart Koselleck. Að því loknu mun ég taka saman fáein dæmi um 

minningafræðilegar rannsóknir í nýlegri íslenskri sagnfræði. Annar hluti ritgerðarinnar 

fjallar svo um þá sögulegu atburði sem til greiningar eru, og verður fjallað sér um hvorn 

þeirra ásamt forsögu þeirra og afleiddum atburðum. Í þriðja hluta verða loks hinir 

sögulegu atburðir greindir með aðstoð þess kenningarramma sem kynntur var í fyrsta 

hluta, og vikið sérstaklega að þýðingu þeirra, í kenningasögulegu samhengi, í samhengi 

kvenna- og kynjasögunnar, og almennt um merkingu greiningar sem þessarar í 

samhengi við íslenska sögusköpun. Undir lok þriðja hluta mun ég draga mínar eigin 

ályktanir varðandi sköpun nýrra minninga og nýrra kennileita sögunnar út frá 

undanfarinni greiningu, áður en lokaniðurstöður verða kynntar. Helsta markmið þessarar 

ritgerðar verður að sýna fram á hvernig viðfangsefni samtímasögunnar rata inn hina 

opinberu samfellu sögunnar, þ.e.a.s. hvernig lifandi minning festist í sessi en tapar um 

leið einhverju af lifandi eiginleikum sínum. Þessi tiltekna rannsókn er um leið tilraun til 

að komast hjá þessu með því að vera meðvituð um eigin forsendur, verk sem ég tel þó 

að endingu vera óvinnandi. Þá er það einnig markmið mitt á þessum síðum að leiða, 

eftir óbeinum leiðum, sýn lesandans að því hversu veikamiklu hlutverki ráðandi 

hugmyndafræði okkar tíma gegnir í að móta söguna. 

Helstu heimildir sem stuðst er við eru fræðilegar greinar og rit sem tilheyra 

minningarrannsóknum, en hvað varðar hina sögulegu atburði sem til rannsóknar eru 

verður helst stuðst við umfjöllun fjölmiðla sem og viðtöl við helstu forsvarskonur bæði 

Drusluganganna og Brjóstabyltingarinnar.
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I - MINNI

Þýski menningarfræðingurinn Aleida Assmann heldur því fram að ,,síðustu áratugi 

hafi það orðið almennt viðurkennt að minni sé ,,lykilhugtak“ í menningarfræðum.“5 Sé 

litið til fjölgunar og útbreiðslu fræðilegra skrifa um minni síðan á níunda áratug síðustu 

aldar verða þess orð Assmann varla dregin í efa.6 Sér í lagi á síðustu tíu árum eða svo 

virðist það hafa verið meðvituð áætlun margra fræðimanna úr hinum ýmsu greinum 

félags- og hugvísinda að festa minningafræði formlega í sessi sem fræðigrein, og að 

koma lykiltextum þeirra inn í kanón þessara vísinda.7 En þó svo minningafræði spretti 

upphaflega úr félagsvísindum, og spanni í dag allt litróf félags- og hugvísindanna, þá er 

það ef til vill innan sagnfræði sem niðurstöður minningarrannsókna hafa verið hvað 

byltingarkenndastar. Svo vísað sé aftur til orða Kosellecks, sem vitnað var til hér að 

ofan: ,,sagfræði sem vísindi hefur [...] ekkert þekkingarfræðilegt markmið sem er 

sérstakt fyrir hana...“ Sagan hefur því að sama skapi meiri möguleika á að nýta 

minningarannsóknir en aðrar greinar félags- og hugvísinda. Þá er, að mati eistneska 

sagnfræðingsins Marek Tamms, hvorki líklegt né æskilegt að gera ráð fyrir því að 

minningafræði þróist yfir í sérstaka fræðigrein með sameiginlegan þekkingarfræðilegan 

grunn.8 Tamm, sem fyrst og fremst er menningarsagnfræðingur, dregur þessa ályktun á 

þeim forsendum að minni nýtist mun betur sem almennt greiningartæki heldur en sem 

viðfangsefni afmarkaðra vísinda, og er ég þessu sammála. Í sagnfræði sérstaklega er 

minni áhrifaríkt tól þar sem rannsóknir á því varpa ljósi á breytingar á ,,...skynjun okkar 

á tíma og á samþættingu fortíðar, nútíðar og framtíðar.“9 Það eru fyrst og fremst þessi 

atriði sem ég hef áhuga á að athuga hér og verða þau í forgrunni í þeirri samantekt sem 

hér fylgir, sem nauðsynlega mun stikla mjög á stóru enda hvorki staður né stund hér til 

að leggjast í ítarlega greiningu. 

5 Over the last decade, memory has been acknowledged as a ‘‘leading concept’’ of cultural studies. (Assmann, ,,Memory, 
individual and collective”, 210 (mín þýðing)). 

6 Sjá t.d. grein Marek Tamm, ,,Beyond history and memory: New perspectives in memory studies”. 
7 Tamm, ,,Beyond memory and history...”, bls 459. 
8 Tamm, ,,Beyond memory and history...“, bls 460. 
9 Tamm, ,,Beyond memory and history...“, bls 466. 
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Minningafræði 

Tilurð minningafræða er almennt rakin til skrifa franska félagsfræðingsins Maurice 

Halbwachs10 sem gaf út bókina Les cadres sociaux de la mémoire árið 1925.11 Sjálfur 

var Halbwachs heimpekingur að mennt og var í upphafi ferils síns undir miklum 

áhrifum frá læriföður sínum, heimspekingnum Henri Bergson, og kenningum hans um 

innri og ytri tíma huglægrar og hlutlægrar upplifunar. Hugsun Bergsons er 

einstaklingsmiðuð og beinir sjónum inn á við, inn á svið hins innri huglæga tíma.12 Það 

var gegn þessari óvirku sýn læriföður síns sem Halbwachs gerði síðar uppreisn. 

Halbwachs var að upplagi framfarasinni og vildi með sínum verkum stuðla að 

félagslegum umbótum.13 Það var honum því mikilvægt að halda opnum þeim möguleika 

að hinn sögulegi tími gæti verið vettvangur framfara, nokkuð sem hefur jafnan verið 

þáttur í minningafræðum síðan. Með það á stefnuskrá sinni sagði Halbwachs skilið við 

kenningar Bergsons og tók í staðinn upp samræðu við félagsfræði Emile Durkheims, 

auk þess sem hann starfaði við hinn framsækna háskóla í Strasbourg þar sem hann var í 

nánu samstarfi við ritstjóra tímaritsins Annales d‘histoire économique et sociale, 

sagnfræðingana Marc Bloch og Lucien Febvre.14 

Samþættingu heimspeki, félagsfræði og sagnfræði (og sálfræði) í hugsun Halbwachs 

varð sýnileg í fyrrnefndri bók hans Les cadres sociaux mémoire. Það er fyrst og fremst 

sú tilgáta hans að minni væri ekki bara einkamál hvers og eins heldur væri til ákveðið 

sameiginlegt minni (mémoire collective), sem bæði væri myndað úr og tæki þátt í 

áframhaldandi sköpun hugmynda einstaklinga innan ákveðinna hópa, stétta eða 

stofnana; það sem Halbwachs nefndi félagslega ramma minnisins (cadres sociaux de la  

mémoire). Halbwachs sjálfur fjallar í bók sinni um sameiginlegt minni innan 

fjölskyldna, trúarhópa og hjá mismunandi stéttum samfélagsins,15 en í raun má heimfæra 

hugmyndina á hvaða afmarkaða hóp sem er. Það sem mestu máli skiptir í greiningu 

Halbwachs er það að við sem einstaklingar erum almennt ekki meðvituð um hvernig 

minningar okkar eru mótaðar á þennan hátt, því það er ,,...innan samfélags sem fólk 

venjulega öðlast minningar sínar. Það er einnig innan samfélags sem það minnist, 

kannast við, og staðsetur minningar sínar.“16 Við teljum okkur trú um að minni sé 
10 Þess má geta að þó Halbwachs hafi smíðað fyrstu grunnhugtök minningarfræða þá byggði hann vissulega á eldri hugmyndum. 

Sjá t.d. grein Nicolas Russells, ,,Collective memory before and after Halbwachs.“
11 The social frameworks of memory.
12 Coser, ,,Introduction”, 7. 
13 Coser, ,,Introduction”, 8.
14 Coser, ,,Introduction”, 8-11. 
15 Sjá: Halbwachs, On collective memory.
16 ...it is in society that people normally acquire their memories. It is also in society that they recall, recognize, and localize their 
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afleiðing okkar eigin huglægu upplifunar, en í raun eru allar okkar hugmyndir litaðar af 

þeim félagslegu aðstæðum sem við hrærumst í. Það sem vakir fyrir Halbwachs er að 

benda okkur á þetta. Hann gagnrýndi sagnfræðina sjálfur fyrir það að vera aðeins 

lýsandi, en reyna ekki að útskýra og greina orsakir.17 Markmið hans var að stíga út fyrir 

slíka lýsingu, horfa inn á samfélagið og greina starfsemi þess með það fyrir augum að 

vekja fólk til vitundar um hversu skilyrt það er af aðstæðum sínum, og hvernig það 

getur þá vonandi breytt þeim. Eins og Halbwachs lýsir hugmyndum sínum sjálfur:

Við skiljum minni hvers einstaklings aðeins ef við staðsetjum hvern og einn innan 

hugsunar þess hóps sem við á. Við getum ekki fyllilega skilið afstætt vald slíks 

minnis og hvernig minningar renna saman innan einstaklingshugsunar nema við 

tengjum einstaklinginn við alla þessa hópa sem hann er samtímis meðlimur í.18

Vandinn við kenningar Halbwachs er, eins og heimspekingurinn Paul Ricoeur hefur 

bent á, sá að hann þykist sjálfur getað staðið hlutlaus utan við greiningu sína eins og 

hans sjónarhorn sé ekki sjálft ávallt skilyrt af aðstæðum.19 Ef minni er það 

grunnbyggingarefni sem sagan er sköpuð úr þá hlýtur það að gilda einnig um greiningu 

Halbwachs að hún er ekki smíðuð í tómarúmi. Þetta er helsta gagnrýnin sem Halbwachs 

hefur jafnan fengið á sig, að ,,nákvæma útfærslu kenningarinnar vanti.“20

Sá hugsuður sem einna helst hefur reynt að stíga út fyrir þetta skilyrta sjónarhorn og 

þannig útfært minnisgreiningu Halbwachs er franski sagnfræðingurinn Pierre Nora. Það 

eru umfram allt tvö hugtök í kenningum hans sem skipta lykilmáli. Annars vegar er það 

hugmynd hans um að minningar eigi/skapi kennileiti (lieux de mémorie), en hins vegar 

er það sú tilgáta hans að þessi sköpun kennileita sé tilkomin (og fari vaxandi) vegna 

sífelldrar hröðunar sögunnar. Það má segja að það sem Nora leggi til málanna sé fyrst 

og fremst spurningin um tengsl tíma og minnis. Hjá Halbwachs er tíminn þekkt stærð 

sem liggur greiningu hans að baki, en hjá Nora er tíminn og skynjun okkar á honum 

hluti af því hvernig minni mótast og mótar áfram. Það er, samkvæmt Nora, viss 

upplausn að eiga sér stað. Nútíðin líður sífellt hraðar ,,inn í hina sögulegu fortíð sem er 

horfin um leið.“ Og við lifum við þá tilfinningu að allt það sem við byggðum á sé að 

tapast okkur.21 Þetta er það sem hann á við með hröðun sögunnar: að raunverulegar 

memories (Halbwachs, On collective memory, 38 (mín þýðing)). 
17 Coser, ,,Introduction”, 11. 
18 We can understand each memory as it occurs in individual thought only if we locate each within the thought of the corresponing 

group. We cannot properly understand their relative strenght and the ways in which they combine within individual thought 
unless we connect the individual to the various groups of which he is simultaneously a member. (Halbwachs, On collective  
memory, 53 (mín þýðing)). 

19 Sjá umfjöllun Ricoeur í Memory, history, forgetting, bls 120-124. 
20 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 185. 
21 Nora, ,,Between memory and history: Les lieux de mémoire”, 7. 
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sameiginlegar minningar okkar nútíðar eru gleyptar í framvindu sögunnar, að minni og 

saga séu í raun andstæður og að sagan sé að stuðla að útrýmingu vissra minninga. 

Guðmundur Hálfdanarson umorðar Nora svo: ,,Minningar tilheyra hópum [...] en sagan 

tilheyrir öllum eða engum.“22 M.ö.o. sagan er aðeins ófullkomin eftirmynd fortíðarinnar, 

en hún gerir tilkall til þess að vera eins konar ,,allsherjarminni“, en það getur hún aðeins 

orðið með því að útrýma þeim minningum sem ekki rúmast innan þeirrar myndar sem 

sagan dregur upp. 

Því er það að meginverk Nora gengur út á greiningu á kennileitum minninga. 

Kennileitin eru það sem við höfum dregið út úr sögunni, afmarkað, og haldið til haga. 

Eins og Nora orðar það: ,,Þessi kennileiti minninga eru fyrst og fremst leifar, hin 

endanlega holdtekning minningar meðvitundar sem rétt svo lifir enn á sögulegri öld sem 

kallar eftir minni því hún hefur varpað því fyrir róða.“23 Slík kennileiti geta verið nánast 

hvað sem er sem varðveisla vissra minninga er, svo að segja, bundin órofaböndum. Á 

þetta til að mynda við um byggingar, fánar, sögubækur, hátíðardagar, og svo mætti lengi 

telja. Ég mun síðar fjalla nánar um slík kennileiti, en það sem hafa ber í huga í bili er að 

slík kennileiti eru alltaf og óhjákvæmilega framleidd að meira en minna leyti. Þau eru 

þ.e.a.s. einföldun á sögunni, sem er ávallt of flókin til að vera varðveitt í heild sinni. Á 

tímum þeirrar hröðunar sem nú á sér stað verður það oft ekki umflúið að merking slíkra 

kennileita rýrni sífellt, samfara því að æ fleiri minningar falla í gleymsku. Því heldur 

Nora (réttilega) fram að slík kennileiti séu tilkomin og nauðsynleg þar sem það er ekki 

til neitt ,,ósjálfrátt minni“ lengur, þar sem ekkert gerist lengur náttúrulega (hefur ef til 

vill aldrei gerst?).24

Áður en vikið verður nánar að ákveðnum kenningum innan minningarfræða og 

beitingu þeirra í íslenskri sagnfræði er rétt að fjalla stuttlega um annan hugtakasmið sem 

minnst var á hér að ofan, en það er menningarfræðingurinn Aleida Assamann.25 Það má 

til sanns vegar færa að Assmann sé einn helsti sporgöngumaður minningafræða í dag og 

réttmætur arftaki þeirra Halbwachs og Nora.26 Greining Assmann felur í sér brotthvarf 

frá aðskilnaði Nora á minni og sögu. Samkvæmt henni er ,,hægt að ímynda sér minni og 

sögu sem samþætt á ímynduðum skala það sem þau eru eitt og hið sama á öðrum enda 

22 Guðmundur Hálfdánarson, ,,Sameiginlegar minningar og tilvist íslenskrar þjóðar”, 312. 
23 These lieux de mémorie are fundamentally remains, the ultimate embodiments of a memorial consciousness that has barely 

survived in a historical age that calls out for memory because it has abandoned it. (Nora, ,,Between memory and history”, 12 
(mín þýðing)).

24 Sama heimild.
25 Þess skal getið að Aleida hefur útfært sínar kenningar í nánu samstarfi við eiginmann sinn, Jan Assmann. 
26 Nora er raunar enn á lífi, en hefur að mestu látið af fræðistörfum enda orðinn 85 ára gamall. 

9



hans en andstæður á hinum“.27 Á milli þessara tveggja póla má svo hugsa sér alls kyns 

tilbrigði. Greining hennar bíður því upp á mun fleiri tæki til túlkunar á einstökum 

sögulegum atriðum, minni og saga eru gagnvirk fyrirbæri og það er samverkun þeirra 

sem sögusköpun er háð. Sér í lagi er þessi innsýn Assmann mikilvæg þar sem hún 

einblínir öðru fremur á sjálfsmyndir smærri hópa fremur en hinar stóru sögulegu hefðir 

líkt og þær sem Nora fjallar um. Fyrir henni er auk þess hið sameiginlega minni 

Halbwachs of mikil einföldun þar sem það ,,á“ engin hópur eða stofnun sitt minni, 

heldur ,,framleiðir“ það. ,,Því er sameiginlegt minni nauðsynlega málamiðlunarminni.“28 

Minningar verða til í grasrótinni, í samskiptum fólks, það sem Assmann kallar 

miðlanlegt minni. Til þess að það verði að einhvers konar sögulegu minni þarf slíkt 

miðlanlegt minni að ganga í gegnum þróun sem felur í sér skrásetningu, útbreiðslu og 

sköpun ákveðinna kennileita og minningaathafna; aðeins þannig verður grasrótarminni 

að sögulegri staðreynd.29 Gleymska gegnir því einnig lykilhlutverki í sköpun 

sameiginlegra minninga, því það er aðeins með því að við gleymum megni þeirra 

minninga sem fæðast í grasrót mannlegra samskipta að það sem eftir lifir verður mótað í 

þær hefðir sem síðar mynda okkar sameiginlega menningarlega minni.30 

Tíminn og hröðun sögunnar

Áður en við getum fyllilega gert okkur grein fyrir því hvað minni er, hvað það hefur 

verið á ólíkum tímum og við ólíkar aðstæður, og hvernig við getum haft það að viðfangi 

greiningar okkar í dag; þurfum við að velta fyrir okkur hvaða skilning við leggjum í 

hugtakið tími, og hvernig sá skilningur hefur breyst í gegnum söguna. Koselleck heldur 

því fram að sú ,,túlkun [sé] studd öflugum merkingarfræðilegum rökum sem heldur því 

fram að upplifun okkar á nútímanum verði aðeins möguleg með uppgötvuninni á sögu í 

sjálfri sér, sem er á sama tíma eigið frumlag (subject) og andlag (object).“31 Koselleck 

vill þannig meina að sagan eins og við skiljum hana í dag sé tiltölulega ný uppfinning 

þar sem fólk á fyrri öldum hafi einfaldlega ekki verið meðvitað á sama hátt og við í dag 

um framvindu sögunnar þar sem allar breytingar áttu sér stað svo hægt og yfir svo löng 

tímabil að þeirra varð ekki vart á hverjum einstökum líftíma.32 Það var ekkert til staðar 
27 Memory and history may be imagined as joined on a scale that coincides on one and and polarizes on the other end. 

(Assmann ,,Transformations between memory and history“, 63 (mín þýðing)). 
28 Assmann ,,Transformations between memory and history“, 55. 
29 Assmann ,,Transformations between memory and history“, 55-56. 
30 Sjá nánar um greiningu Assmann á minni í ,,Memory, individual and collective“ en nákvæm greinargerð fyrir kenningum 

hennar væri utan vébanda þessarar ritgerðar. 
31 The interpretation according to which the experience of modernity is opened up only with the discovery of a history in itself, 

which is at once its own subject and object, does have strong semantic arguments in its favor. (Koselleck,  ,,History, histories, 
and formal time structure“, 93 (mín þýðing)). 

32 Það kemur vissulega fleira til í greiningu Kosellecks en þetta er það sem ég kýs helst að draga fram (sjá nánar í Koselleck, 
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sem gat samþættað það sem Koselleck nefnir ,,rými reynslu“ (space of experience) 

og ,,sjóndeildarhring væntinga“ (horizon of expectation). Það sem við er átt með þessum 

hugtökum er hvernig reynsla okkar af fortíðinni mótar væntingar okkar um framtíðina. 

Á fyrri öldum fór þetta saman, þær breytingar sem urðu gerðust of hægt til að hafa áhrif 

á væntingar einstaklinga. En með tilkomu hinna nýju tíma sem gengu í garð fyrir u.þ.b. 

200 árum varð til hugmyndin um framþróun (progress), sem Koselleck kallar: ,,...fyrsta 

raunverulega sögulega hugtakið sem smættaði þann mun í tíma sem var á reynslu og 

væntingum niður í eitt hugtak.“33 Sá sögulegi tími sem varð heltekinn af þessari 

hugmynd er tíminn þar sem hinn nýi tími (neue Zeit) sem fólk fann að það lifði á, 

umbreytist í það sem við köllum nú fúslega Nútímann (Neuzeit).34 

Það sem Koselleck á við hér er sambærilegt við kenningu Nora um hröðun sögunnar. 

Jafnvel bara í okkar mannlega samfélagi merkir tími ekki alltaf það sama. Við leggjum 

ólíkann skilning í hugtakið eftir því hvers konar tímakvarða við erum að ræða hverju 

sinni. Þannig höfum við mismunandi tímaskyn hvað varðar daglega atburði, stjórnmál, 

samfélagsmál eða söguleg atriði (og þá er ógetið þróunarsögulegs tíma eða 

jarðsögulegs).35 Það sem er í sífellt auknum mæli að gerast er að allir þessir mælikvarðar 

tímans að renna saman. Nútíðin er svo hröð að við höfum ekki undan að fiska út það 

sem við getum gripið með okkur. Með orðum Kosellecks: ,,Þetta sjálf-hraðandi eðli 

tímans [temporality] rænir nútíðina möguleikanum á að vera upplifuð sem nútíð, og 

hverfur inn í framtíð þar sem við neyðumst til að grípa hina óskiljanlegu nútíð með 

sögulegri heimspeki.“36 Þ.e.a.s. hröðun sögunnar hefur svipt okkur ,,sannri“ upplifun af 

nútíðinni, því við erum of upptekin við að berjast við að varðveita eitthvað af henni áður 

en það er orðið um seinan, sem það er þó á vissan hátt alltaf þar sem ný framtíð tekur 

við á hverju augnabliki. Sagan er ekki lengur samfella heldur eilíft uppbrot þar sem 

samhengisleysi er orðið það sem við búumst við umfram annað. Hingað til hefur þó 

framfaratrúin verið undirliggjandi leiðarstef, sem dregur þó ekki svo úr áfallinu sem 

þetta síendurtekna rof við fortíð okkar veldur. Þetta kann vissulega að hljóma eins og 

,,Modernity and the planes of historicity“). Þá fjallar Sigurður Gylfi Magnússon einnig um breytingar á tímaskilningi fólks í bók 
sinni Sjálfsögur: Minni, minningar og saga. Þar ályktar hann t.d. svo: ,,Hugmyndir manna um tímann hafa greinilega tekið 
miklum breytingum hér á landi frá og með síðari hluta nítjándu aldar, rétt eins og í öðrum evrópskum bændasamfélögum.“ 
(Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfsögur, 28). 

33 The first genuinely historical concept wich reduced the temporal difference between experience and expectation to a single 
concept. (Koselleck, ,,”Space of experience“ and “Horizon of expectation““, 268 (mín þýðing)). 

34 Koselleck, ,,Neuzeit: Remarks on the Semantics of Modern Concepts of Movement“, 224. 
35 Þessar ólíku gerðir tíma sem Koselleck ræðir eru ekki ósvipaðar þekktari hugmyndum franska sagnfræðingsins Fernand Braudel 

sem, í ritinu La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II, fer yfir sögu miðjarðarhafssvæðisins á 
þremur ólíkum tímakvörðum; þ.e.a.s. landfræðilegum, samfélagslegum og kvarða sögulegra atburða, sem hann telur vera 
afsprengi þróunar á lengri kvörðunum. 

36  This self-accelerating temporality robs the present of the possibility of being experienced as the present, and escapes into a 
future within which the currently unapprehendable present has to be captured by historical philosophy. (Koselleck, ,,Modernity 
and the planes of historicity“, 22 (mín þýðing)). 
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óþarfa svartsýni og ótti við breytingar, en því verður þó varla neitað að það ríkir viss 

upplausn í okkar söguvitund. Magn upplýsinga sem dynur á okkur er slíkt að oft reynist 

erfitt að einfaldlega lifa í þessari nútíð. 

Franski sagnfræðingurinn François Hartog tekur svipaðan pól í hæðina í grein sinni 

,,Time and heritage“ þar sem hann hefur þetta að segja um framtíðina, hún er ,,...ekki 

lengur bjartur sjóndeildarhringur sem við stefnum að, heldur skuggabrún sem við höfum 

dregið að okkur, meðan við stöndum kyrr í nútíðinni og veltum fyrir okkur fortíð sem 

líður ekki lengur.“37 Það sem Hartog á við er að tengsl okkar við fortíðina eru rofin með 

þessari nútíð okkar, sem sjálf er steingeld og miðar ekki að öðru en varðveislu eigin 

minninga gagnvart framtíðinni. Þetta kallar hann arfleiðarvæðingu (heritagization), og á 

þar við það sama og Nora, smættun sögunnar og rof á samfellu hennar þar til ekkert 

stendur eftir annað en innantóm kennileiti. Þetta rof er einmitt það sameiginlega stef í 

öllum þeim kenningum sem ég hef tekið fyrir hér. Ekki bara eru lifandi minningar 

smættaðar niður í sögu, sagan sjálf er á hraðferð að verða ekkert annað en arfleið 

(heritage) framtíðarinnar, á sama tíma og framfaratrúin smám saman glatar styrk sínum. 

Þetta gengisfall okkar sameiginlegu minninga kemur heim og saman við bæði kennileiti 

minninga Nora og menningarminni Assmann. Þetta er það sama og Nora á við þegar 

hann heldur því fram að sagan sé nokkurs konar afhelgun minnis, að ,,minningin sé 

orðin firrt.“38 Það er svo mikið offramboð á minningum,39 svo mikill og sívaxandi hraði 

á sögunni, að við höfum ekki tíma til að njóta þess sem á sér stað heldur er öllu í 

óðagoti steypt í ákveðið mót til þess að skapa afmarkaða sögu, sem um leið er aftengd 

okkar tilfinningum. 

Það er eitt hugtak að lokum sem mig langaði að kynna til leiks, sem er einkar lýsandi 

fyrir þessa áráttu að skapa dauða sögu úr lifandi atburðum, sögu sem síðan fellur í 

gleymsku nánast jafn harðan. Þetta er hugtakið eventing (sem þýða mætti sem 

atburðun), en það er sótt í grein stjórnmálafræðingsins Patrick Thaddeus Jacksons, ,,The 

present as history“. Þar fjallar Jackson um uppákomu sem átti sér stað í fyrstu 

forkosningum bandaríska Demókrataflokksins fyrir forsetakosningarnar 2004. Fljótlega 

eftir að fyrstu tölur lágu fyrir var ljóst að John Kerry væri sigurvegarinn en fyrrum 

ríkisstjóri Vermont, Howard Dean, var þriðji á eftir John Edwards. Þriðja sæti þótti 

37 ...no longer a bright horizon towards which we advance, but a line of shadow that we have drawn towards ourselves, while we 
seem to have come to a standstill in the present, pondering on a past that is not passing. (Hartog, ,,Time and heritage“ 16 (mín 
þýðing)). 

38 ,,Hún er ekki samfellt flæði frá fortíð til nútíðar heldur afskorin og fjarlægð þó að við tökum hana traustataki og reynum að 
endurskapa fortíðina.” (Þorsteinn Helgason, ,,Minning sem félagslegt fyrirbæri I“, 75)

39 It becomes impossible to predict what should be remembered... (Nora, ,,Between memory and history“, 14)
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nokkur vonbrigði fyrir téðan Dean enda hafði honum verið spáð góðu gengi. Hvað sem 

því líður þá var það framhaldið sem gerði út um vonir hans í baráttunni um tilnefningu 

flokksins. Dean steig á stokk, svo sem siður er, til að ávarpa stuðningsmenn sína og 

hvetja þá áfram. En eitthvað missti hann sig í kappi meðan á því stóð og lét helst til 

æsilega við ræðuhöldin. Innan fárra klukkustunda frá því að ræðunni var sjónvarpað 

hafði hún verið tekin fyrir hjá öllum helstu fjölmiðlum, brot úr henni voru komin á 

veraldarvefinn, og fréttaskýrendur kepptust við að efast um áframhaldandi möguleika 

manns sem ekki gat sýnt af sér meiri stillingu til að gegna hlutverki forseta.40 

Þegar ég las þessa frásögn rak mig minni til þessara atburða, hversu mikið mál var 

gert úr þeim, og ég get ekki annað en tekið undir greiningu Jacksons að hér hafi átt sér 

stað einhverskonar sögulegur tilbúningur í samtímanum. ,,Atburðun kemur röklega á 

undan allri rannsókn á tengslum milli atburða...“41 segir Jackson, þ.e.a.s. atburðun felur í 

sér að einhver viðburður er tekin, óháð samhengi sínu, og gerður að sögulegu atriði af 

málsmetandi aðilum. Sagan er svo að segja skrifuð áður en hún gerist, og verður þá um 

leið að þeirri sögu sem síðan er tengd atburðinum órjúfanlegum böndum. Hvað sem 

ræða Howard Deans var í raun og veru skiptir ekki máli lengur, aðeins sú saga sem af 

henni fer. Á þessu sést glöggt hversu óhjákvæmilega háð túlkun annarra öll okkar eigin 

greining á atburðum hlýtur að vera. Og jafnframt sýnir þetta dæmi nákvæmlega hversu 

hratt sagan gerist í dag.42 Atburðun er ekki í neinu samhengi við raunveruleikann, hún 

skapar sinn eiginn. Slíkir atburðir eru, með orðum heimspekingsins Günther Anders, 

,,innantómt mót“43 (pure matrix) sem steypt er utan um það sem á sér stað til að setja 

það í afmarkað samhengi. Atburðun byggir á því að vísa í einhvers konar minni líkt og 

þegar skáldsagnahöfundur vísar í visst sagnaminni. Þetta er nákvæmlega það sama og 

gerist þegar við myndum okkur kennileiti til að fanga vissa minningu í okkar 

sameiginlega vinnsluminni, nokkuð sem ég mun fjalla nánar um í þriðja hluta þessarar 

ritgerðar. Sagan (með ákveðnum greini) er sköpuð með því að steypa viðburðum í 

fyrirfram þekkt mót, þannig minnumst við þess sem er fangað innan þessa móts en 

gleymum jafnframt því sem er það ekki. 

Þó er ekki svo að skilja að þær atrennur að söguskilningi sem tíundaðar hafa verið hér 

að framan marki endilega nýja og áður óþekkta sýn. Sagan hefur alltaf verið sköpuð að 

meira eða minna leyti og óvisst hvort sköpun okkar í dag sé efnislega verri en áður var. 

40 All mitt ágrip af þessum atburðum er sótt í grein Jacksons (Jackson, ,,The present as history“, 490-2). 
41 Jackson, ,,The present as history“, 492.
42 Og það skal hafa í huga að þetta dæmi er síðan 2004, fyrir daga Youtube og áður en Facebook var opnað almenningi. 
43 Sjá grein Anders, ,,The world as phantom and matrix“.
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Það er hins vegar mín tilgáta að sú ofgnótt upplýsinga sem skellur á okkur bæði bjóði 

upp á, og í raun krefjist þess, að við gleymum fleiru og gleymum því fyrr. Sagan verður 

fyrir vikið knappari útgáfa af sjálfri sér fyrir sakir þess mikla efniviðar sem til staðar er, 

hversu mótsagnakennt sem þetta kann að hljóma. 

Minni í íslenskri sagnfræði 

Það er viss löstur á íslenskri sagnfræði að hún hefur í gegnum tíðina fremur verið 

lýsandi heldur en greinandi, og gjarnan lítt meðvituð um þær forsendur sem hún sjálf 

byggir á. Sem dæmi um þetta má nefna hina alræmdu Íslandssögu Jónasar frá Hriflu, 

eða Íslenzkt þjóðerni Jóns Aðils. Þessar og sambærilegar bækur eru fyrirmyndar dæmi 

um söguskoðun sem beinlínis þjónar vísvitandi pólitískum tilgangi með því að móta 

vissa frásagnarhefð, hefð sem seinni tíma höfundar hafa gjarnan viðhaldið 

gagnrýnislaust. Söguritun sem þessi vísar beint í ákveðin söguleg minni (minni skilið 

hér á sambærilegan hátt og bókmenntalegt minni), sér í lagi hugmyndina, sem Edward 

Gibbons gerði fræga44, um gullöld – hnignun – hrun – (og loks) endurreisn. Lengi vel 

var Íslandssagan skrifuð út frá þessum sömu forsendum, nefnilega þeim að 

þjóðveldisöldin hafi verið einhverskonar gullöld en að sjálfstæðisbaráttan hafi markað 

upphaf að endurreisn. Á síðustu áratugum hefur hins vegar orðið mikil vakning í 

gagnrýnni sagnfræði hér á landi, svo mikið raunar að farið var að tala um ,,hina nýju 

söguskoðun“ og heilu málþingin haldin undir þeirri forskrift.45 Síðan þá hafa íslenskir 

sagnfræðingar keppst um að gagnrýna, ekki bara þá söguskoðun sem ríkti hér allt fram 

undir lok tuttugustu aldar, heldur einnig þá fornu frásagnasagnfræði sem hún byggði á.46

En þrátt fyrir þessar jákvæðu breytingar verður ekki séð að mikið hafi verið fjallað hér 

á landi um fræðilegar og kenningalegar forsendur slíkrar endurskoðunar, eða 

gagnrýnnar sagnfræði almennt; í það minnsta ekki hvað varðar þær kenningar 

minningafræða sem ég hef drepið á hér að ofan. Þeir íslensku sagnfræðingar sem helst 

hafa gefið gaum að hinum flóknu tengslum minninga og sögu eru þeir Guðmundur 

Hálfdánarson og Sigurður Gylfi Magnússon. Í tilfelli þess síðarnefnda er áherslan fyrst 

og fremst á minningar einstaklingsins, enda einsögulegar sjálfssögur og æviminningar 

44 Hér er að sjálfsögðu vísað til hins sagnfræðilega tímamótaverks The history of the decline and fall of the Roman empire. 
45 Til dæmis ráðstefna Sagnfræðingafélags Íslands árið 1994 undir yfirskriftinni ,,Sagan og samtíminn: ráðstefna um söguskoðun 

Íslendinga“ sem fjallaði sérstaklega um hvernig ný söguskoðun verður til. Ráðstefnan sjálf var viðbragð við hinum gríðarlega 
umdeildu heimildarþáttum ,,Þjóð í hlekkjum hugarfarsins“ eftir Baldur Hermannsson, sem sýndir voru í Ríkissjónvarpinu árið 
áður (,,Ráðstefna um söguskoðun Íslendinga“, Morgunblaðið, 17. febrúar 1994, 33. Nánar í ,,Sagan og samtíminn” í Saga 
33:1:1995, 55-109). 

46 Má þar til að mynda nefna grein Helga Þorlákssonar um pólitíska sagnaritun Sturlu Þórðarsonar (Helgi Þorláksson, ,,Sturla 
Þórðarson, minni og vald“) í ráðstefnuriti Íslenska söguþingsins frá 2002, og grein Sverris Jakobssonar um söguvitund og 
sameiginlegt minni í handritum (Sverrir Jakobsson, ,,Hin heilaga fortið“) í Ritinu frá 2013.
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helsta rannsóknarefni Sigurðar.47 Hann sækir þó talsverð áhrif til bandaríska 

sagnfræðingsins Susan A. Crane, sem, mjög í anda Aleidu Assmann, telur að sögulegt 

minni verði til aðeins með skrifum þeirra sem hafa atvinnu af að mismunurinn á 

sameiginlegu og sögulegu minni felist í bilinu ,,milli upplifunar einstaklinganna og 

varðveislu minninga þeirra í stærra samhengi.“48 Sigurður þakkar Crane tengingu sína 

við minningafræði, en eins og hann lýsir sínu áhugasviði sjálfur: 

Ég hef komið að rannsóknum á minninu á nokkuð annan hátt en hér hefur verið lýst, 

eiginlega úr þveröfungri átt [miðað við kenningar um sameiginlegt minni]. Ég hef 

einbeitt mér nánast eingöngu að einstaklingum og þeim möguleikum sem hann hefur 

til að tjá sig um líf sitt og tilveru. Ég er þeirrar skoðunar að fólk stígi fram og lesi inn 

í rúnir minninganna tákn og ímyndir sem eru undir áhrifum frá hinu sögulega minni. 

Því er að sjálfsögðu haldið að fólki á nær öllum sviðum mannlífsins en án þess þó að 

sögulega minnið ráði algjörlega merkingu þeirra eigin lífs.49 

Rannsóknir Sigurðar Gylfa eru kærkomin og merkileg viðbót við íslenska sagnfræði, 

og nálgun hans áhugaverð í ljósi þess hversu sérstæð hún er í hinni íslensku hefð. Hins 

vegar eru það vafalaust rannsóknir Guðmundar Hálfdánarsonar sem helst hafa haldið á 

lofti kenningum, líkt og þeim er hér hefur verið fjallað um, í íslenskri sagnfræði, en 

áherslur hans eru þó einkum á þá minningasköpun sem liggur íslenska þjóðríkinu, og 

þjóðargoðsögninni almennt, til grundvallar.50 Hvorug þessara einsögu- eða stórsögulegu 

nálgana snertir hins vegar mikið á sameiginlegu minni smærri hópa, eða hvernig 

sjálfsmynd slíkra hópa er mótuð úr þeim sameiginlegu minningum sem þeir skapa sér, 

og sem skapa þá um leið. 

Þorsteinn Helgason hefur fjallað nokkuð um minningar í sögu, sér í lagi í tengslum við 

Tyrkjaránið, sem og í tengslum við sögukennslu í grunn- og framhaldsskólum.51 Þá 

hefur hann skrifað einstaklega aðgengilega yfirlitsgrein í Sögu 2014 og 2015 um 

minningafræði, fyrri hlutinn um félagslegan þátt minninga, en sá síðari um pólitískan 

þátt þeirra.52 Vonast má til þess að þessar greinar verði til þess að auka áhuga íslenskra 

sagnfræðinga á rannsóknum á tengslum minninga og sögu, og þá sérstaklega hvað 

varðar félagslegt minni hópa. Það eru vissulega fleiri fræðimenn sem fjallað hafa um 

47 Ber þar helst að nefna bækur hans tvær, Fortíðardraumar og Sjálfssögur. 
48 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 192. 
49 Sama heimild. 
50 Bók Guðmundar, Íslenska þjóðríki: Uppruni og endimörki, er fyrirmyndar dæmi. Þá má einnig nefna áhugavert greinarkorn 

Sigurðar Gylfa um hugmyndafræðina bakvið styttur og minnismerki Reykjavíkur (Sigurður Gylfi Magnússon: 
,,Hugmyndafræðin er sameiginleg öllum minnisvörðunum“, Lesbók Morgunblaðsins, 3. apríl 2004, bls 6). 

51 Sjá: Þorsteinn Helgason, ,,Tyrkjaránið sem minning“ og starf hans við aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla árið 1999 (vef. 
Þorsteinn Helgason, mennta.hi.is/vefir/saga/thelga – sótt 01/02/17). 

52 Þorsteinn Helgason, ,,Minning sem félagslegt fyrirbæri I & II“. 
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tengsl sögu og minnis á síðustu árum53 en til að afmörkunar ætla ég mér aðeins að taka 

fyrir eitt dæmi um slíka greiningu úr Ritinu frá 2013, sem ber yfirskriftina ,,Minni og 

gleymska“.  Í inngangsorðum gestaritstjóra umrædds heftis segir: ,,Við þurfum að muna, 

ekki síst á tímum hraðrar tækni og fólksflutninga. En við þurfum líka að gleyma og 

sjaldan gerum við annað án hins. En það vekur líka spurninguna um hvað við kærum 

okkur um að muna.“54 Ekki þarf að fjölyrða um að téð hefti er mjög þarft innlegg í 

umræðuna um minni og mótun þess í íslenskum félags- og hugvísindum. Þetta er raunar 

sama inngangsspurning og þeir fræðimenn sem ég hef getið hér að ofan hafa eflaust 

spurt sig, spurning sem hlýtur að brenna á öllum þeim sem leiða hugann að því hvernig 

hin gífurlega öra þróun okkar tíma virðist rífa söguna með sér, úr höndum okkar sem 

þykjumst vera inntak hennar. 

Það sem fyrst vekur athygli við þær greinar sem teknar eru saman fyrir þessu hefti 

Ritsins er hins vegar hversu fáir höfundar eru sagnfræðingar að mennt.55 Staðreyndin er 

sú að sé leitað að íslenskum dæmum um sagnfræðilega rannsókn á upprunasögum og 

,,goðsögnum“ með hliðsjón af þætti minninga í þeirri sköpun er hreint ekki um auðugan 

garð að gresja.56 Grein Marion Lerner57, ,,Staðir og menningarlegt minni“, tekur til 

umfjöllunar þær minningar sem tengjast ferðalögum um óbyggðir Íslands í fyrri tíð út 

frá vörðum annars vegar og skráðum ferðasögum hins vegar. Greining Lerner tekur mið 

af kenningum þeirra Assmann hjóna, Jans og Aleidu, um miðlanlegt- og 

menningarminni og um það rof sem þar verður á milli, rof sem endurspeglast í ólíkri 

afstöðu okkar til ritaðra frásagna af atburðum eða hins þögla vitnisburðar vörðunnar. 

Varðan er eins konar frumgerð af kennileiti minninga, því hún er bókstaflega ekkert 

annað; hún miðlar engu nema því að vera minnismerki. Lerner vísar til skrifa Jans 

Assmann þegar hún segir að svarið við spurningunni ,,hverjum megum við ekki 

gleyma?“ sé leiðin að kjarna sjálfmyndar okkar.58 Rofið í minningum okkar. Frumútgáfa 

hvers er dauðinn? Er það það sem samfella sögunnar reynir að breiða yfir, og það sem 

hinar stórkostlegu samfélagsbreytingar síðustu áratuga hafa beint kastljósi að. Ritaðar 

frásagnir eru þá þær minningar sem gagngert eru færðar inn í menningarminnið, sem 

53 Grein Gunnars Karlssonar í Sögu frá 1995 sem gerir þá nýju söguskoðun sem fram kemur í doktorsritgerð Guðmundar 
Hálfdánarsonar, sem síðan þá hefur orðið að næsta viðtekinni söguskoðun, að útgangspunkti sínum er áhugaverð í þessu 
samhengi. Þar leiðir Gunnar að því líkur að gagnrýni á íslenskan landbúnað í samtíðinni eigi sök á þeirri sögulegu endurskoðun 
sem þá var að hefjast. Hvort sem eitthvað er til í þeirri röksemdafærslu eður er þá sýnir hún glögglega hversu mikið vald 
sagnfræðingar gefa okkar sameiginlegu minningum á hverjum tíma til að hafa áhrif á okkar söguskoðun (Gunnar Karlsson, 
,,Hvernig verður ný söguskoðun til?“). Guðmundur Hálfdanarson þvertekur aftur á móti fyrir þetta enda hafi doktorsritgerð hans 
verið skrifuð í Bandaríkjunum og hann ekki verið í neinum tengslum við umræðuna hér heima. 

54 Daisy Neijmann og Gunnþórunn Guðmundardóttir, ,,Af minni og gleymsku“, 3. 
55 Raunar er Sverrir Jakobsson seinn sagnfræðinga um að eiga grein í téðri útgáfu. 
56 Þó má minnast á bók Jón Karls Helgasonar Cultural Saints, National Poets. 
57 Sem starfar fyrst og fremst á sviði þýðingarfræði.
58 Lerner, ,,Staðir og menningarlegt minni“, 10. 
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felur ávallt í sér val: hvað á að geyma, hverju skal gleyma? Varðan er aftur á móti þetta 

hreina kennileiti sem getur hlaðið á sig nýjum lögum minninga, en geymir þó ekkert 

sjálf. Munurinn á þessu tvennu endurspeglast í orðum Pierre Nora: ,,Minni tengir sig 

stöðum, en sagan tengir sig viðburðum.“59 Niðurstaða Lerner er að slíkir staðir 

(kennileiti) minninga hljóti að tengja saman ,,nærveru og fjarveru, skynjaða nútíð og 

sögulega framtíð.“60 Þessi grein Lerner er ekki síst athyglisverð fyrir það hversu vel hún 

dregur fram gleymskuna sem þátt í sögusköpun okkar, nokkuð sem lítið hefur verið 

fjallað um í íslenskri sagnfræði en ég tel skipta lykilmáli á þessum breytingatímum sem 

við hrærumst á. Hvernig höfum við hugsað okkur að skrifa næstu blaðsíður sögunnar?

59 Nora, ,,Between memory and history“, 22.
60 Lerner, ,,Staðir og menningarlegt minni“, 26.
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II - SAGAN

Þann 24. janúar 2011, á illa sóttum fyrirlestri61 um öryggismál nemenda hjá York 

háskóla í Toronto, lét lögregluþjónninn Michael Sanguinetti þau orð falla að ,,konur 

ættu að forðast að klæða sig eins og druslur til að komast hjá því að verða að 

fórnarlömbum...“62. Þessi orð áttu sannarlega eftir að draga dilk á eftir sér, en þrátt fyrir 

opinbera afsökunarbeiðni var skrattinn laus og viðbrögðin létu ekki á sér standa. Þann 

þriðja apríl var fyrsta gangan farin í Toronto63 og þetta sama vor og sumar voru 

sambærilegar göngur skipulagðar víða um hinn vestræna heim. Þar létu Íslendingar ekki 

sitt eftir liggja, en Druslugöngur voru farnar samtímis í Reykjavík, Reykjanesbæ, á 

Akureyri og Ísafirði þann 23. júlí 2011.64 Hugmyndin var einföld og grípandi: ,,skilum 

skömminni.“ Kynferðisafbrot eru ekki á ábyrgð þolenda og tímabært að koma þeim 

skilaboðum til skila með beinum og róttækum aðgerðum. Á aðeins fáeinum mánuðum 

höfðu því ummæli eins lögregluþjóns í Kanada komið af stað alþjóðlegri atburðarás sem 

nú dregur tugi þúsunda manns út á götur ár hvert. 

Ef sagan af tilurð Druslugangnanna er stórkostlegt dæmi um hvernig félagslegt 

átakamál, sem hvergi nærri hefur fengið næga umfjöllun, brýst skyndilega upp á 

yfirborðið með hvelli, þá er sagan af Brjóstabyltingunni síst minna sláandi. Free The 

Nipple átti upphaf sitt sem kvikmynd árið 2012 og af kvikmyndinni spratt alþjóðleg (en 

lítt áberandi) hreyfing.65 Árið 2015 öðlaðist þessi hreyfing sess þökk sé einni íslenskri 

menntaskólastúlku. Þegar Femínistafélag Verzlunarskóla Íslands, hugðist standa fyrir 

degi í anda Free the nipple hreyfingarinnar, var það hin sautján ára gamla Adda 

Þóreyjar- og Smáradóttir, sem setti samfélagsmiðilinn Twitter á hliðina með einni lítilli 

mynd þar sem glitti í eitt stykki kvenkyns geirvörtu.66 Framhaldið átti eftir að verða 

sögulegt.

61 Að sögn eins aðstandanda voru aðeins tíu manns á téðum viðburði (Vef. ,,Cop apologizes for ‘sluts' remark at law school“, 
Toronto Star, 18. febrúar 2011 – sótt 06/03/17). 

62 Women should avoid dressing like sluts in order not to be victimized. (Vitnað er til orða lögregluþjónsins Michael Sanguinetti í 
Vef. ,,Police officer’s remarks at York inspire ‘SlutWalk’“, Toronto Star, 17. mars 2011– sótt 06/03/17). 

63 ,,'Sluts’ march against sexual assault stereotypes”, Toronto Star, 03. apríl 2011– sótt 06/03/17. 
64 ,,Fordómum í garð fórnarlamba nauðgana mótmælt”, Morgunblaðið, 25. júlí 2011, 27. 
65 Upplýsingar sóttar á heimasíðu Free the nipple (Vef. ,,Our Story”, http://freethenipple.com/our-story/ - sótt 06/03/2017).
66 Vef. Kashmira Gander, ,,#FreeTheNipple: Women in Iceland bare breasts in solidarity with trolled student“ Independent , 26. 

mars 2015, sótt 07/03/2017. 
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Druslugöngur 

,,Ég minnist þess hversu stolt ég var. Ég upplifði það í fyrsta sinn að geta breytt 

einhverju og hreyft við samfélaginu sem ég bjó í. Það er ómetanlegt og bý ég að þeirri 

tilfinningu í störfum mínum allar götur síðan.“67 Þannig lýsir María Lilja Þrastardóttir 

minningum sínum af fyrstu Druslugöngunni í Reykjavík, sem hún var í forsvari fyrir að 

skipuleggja. Hugsjónin var, að hennar sögn, einfaldlega sú ,,að breyta viðhorfum fólks 

til kynferðisofbeldis.“68 María segir jafnframt að hún hafi komið að þessu verkefni 

næsta óvænt en að það sem rak hana einna helst áfram hafi verið andúð sín á ríkjandi 

viðhorfum og viljinn til að komast að því hvort ekki væri fleiri á sama máli.69 

Lokatakmarkið, ef hægt er að tala um eitthvað slíkt, hlyti að vera að hreyfingin sjálf og 

viðburðir á borð við Druslugönguna yrðu óþörf, þar eð að það hugarfar sem 

Druslugöngunum er ætlað að vekja athygli á úreldist og deyi út; nokkuð sem María telur 

(vafalaust réttilega) að sé enn nokkuð fjarlægur draumur.70 Það sem einkenndi einmitt 

sérstaklega þessa fyrstu Druslugöngu hér í Reykjavík, nokkuð sem gildir eflaust enn 

frekar um fyrstu gönguna í Toronto, var einlæg trú þeirra sem að henni komu að þeir 

væru þar til að breyta heiminum, til að vinna að þessum draumi. Þessi hugsjón skín 

jafnvel í gegn í jákvæðri og tiltölulega umfangsmikilli umfjöllun fjölmiðla í aðdraganda 

göngunnar71, sem flestir keppast við að kynna hana sem eins konar tímamótaátak 

gegn ,,lífseigum fordómum“72 og ,,hugsanavillu.“73

Frumhugmynd Druslugöngunnar snerist fyrst og fremst um að draga okkur öll til 

ábyrgðar gagnvart eigin fordómum, að benda okkur á að við erum öll ,,hluti af 

vandanum.“74. Því fer þó fjarri að þessi hreyfing hafi verið óumdeild, sér í lagi hvað 

varðar þá áherslu sem mörgum fannst vera lögð á vissa hópa á kostnað annarra. Eins og 

kynjafræðingurinn Thomas Brorsen Smidt orðaði það:

Druslugangan er nokkuð umdeild. Allir femínistar eru auðvitað sammála 

boðskapnum, að hegðun og klæðaburður kvenna komi kynferðisofbeldi ekki við. En 

sumir hér, og einnig erlendis þar sem þetta hefur verið gert, eru efins um nafnið. Að 

það setji fókusinn á ákveðinn hóp kvenna: ungar millistéttarkonur. Sumum finnst því 

67 María Lilja Þrastardóttir, viðtal, 8. mars 2017. 
68 Sama heimild. 
69 Sama heimild.
70 Sama heimild. 
71 Þess skal þó getið að Morgunblaðið er hér undantekning, en það fjallaði ekkert um Druslugönguna fyrr en að fyrstu göngunni 

afstaðinni. 
72 ,,Gengið gegn lífseigum fordómum“, Fréttablaðið, 21. júlí 2011, 18. 
73 ,,Drusluganga gegn hugsanavillu“, Fréttatíminn, 10. júní 2011, 62. 
74 María Lilja Þrastardóttir, viðtal, 8. mars 2017. 
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að verið sé að gleyma öðrum hópum en konur á öllum aldri og úr öllum stéttum 

verða fyrir kynferðisofbeldi.75 

Þessi spurning um áherslur göngunnar olli raunar nokkrum úlfaþyt innan 

kvenréttindahreyfingarinnar (í mjög breiðum skilningi) þó svo flestir væru ef til vill 

sáttir við þá grunnhugmynd sem að baki bjó. Deilan snerist frekar um nálgun heldur en 

takmark, en varpar engu að síður ljósi á þá íhaldssemi sem hefur tilhneigingu til að 

leggjast á jafnvel hinar rótttækustu félagshreyfingar þegar fram líða stundir. Þær sömu 

konur og eitt sinn gengu fylktu liði undir formerkjum Rauðsokka, þær sömu og fylktu 

liði á götum Reykjavíkur á kvennafrídaginn árið 1975, stóðu margar hverjar álengdar 

þegar fyrsta Druslugangan var gengin og voru ekki á eitt sáttar við þetta uppátæki. Með 

orðum sagnfræðingsins Írisar Ellenberger: ,,...aðrir femínistar, sérstaklega þeir sem eldri 

voru, fóru mjög hörðum orðum t.d. um Brjóstabyltinguna. Þessar aðgerðir endurspegla 

því ólíkar hugmyndir, og jafnvel hugmyndafræðileg átök, mismunandi kynslóða 

femínista sem ekki sér enn fyrir endann á“.76

Þessi hugmyndafræðilegu átök skýrast eflaust betur eftir því sem líður á sögu 

Druslugangnanna. Fyrsta gangan var mikil nýlunda, en með hverju ári hefur gangan fest 

sig betur í sessi á viðburðadagskrá borgarinnar. María Lilja segir sjálf (aðspurð um hvað 

henni finnst hafa betur mátt fara í sögu Druslugöngunnar): 

Að mínu mati hefur kapítalísk-væðing göngunar síðustu ár farið fyrir brjóstið á mér 

persónulega. Málstaðurinn verður hvorki sterkari né veikari hvort sem fólk hefur 

húfur og annan fatnað að skreyta sig með. Svona eins og fólk kaupi sér stimpilinn 

„ég er góð manneskja“ til að flagga, fyrir aðra eða fóðra eitthvað samviskubit. Auk 

þess eru pólitísk öfl að mínu mati farin að nýta sér gönguna nokkuð í PR mennsku 

fyrir sig og ég vildi að ég hefði ekki stýrt þessu dýrmæta barni mínu inn á þá braut.77

Mín persónulega reynsla af þátttöku í Druslugöngunum segir mjög svo sömu sögu. Sú 

hugsjón sem réð ríkjum þetta fyrsta ár virðist dofna nokkuð með hverju ári sem líður. Á 

sama tíma og fjöldi þeirra sem tekur þátt eykst ár hvert þá er eins og vatni sé bætt út í 

það rammáfenga hanastél sem hin upprunalega hugsjón var. Það er eins og um leið og 

ný aðferðafræði sé tekin í sátt hafi eitthvað af byltingarandanum sem upphaflega 

einkenndi hana glatist. 

75 Tilvitnun í ,,Vekjum fólk vonandi til umhugsunar,“ Fréttablaðið, 29. júlí 2011, 10.
76 Ég vísa hér til persónulegra tölvupóstsamskipta við Írisi Ellenberger, sagnfræðing, sem ég er þakklátur fyrir að hafa dregið 

athygli mína að þessum ágreiningi innan kvennréttindahreyfingarinnar. Samskonar umræðu má jafnframt finna í viðtali við 
Maríu Lilju í Reykjavik Grapevine, 04. júní 2014, 18. 

77 María Lilja Þrastardóttir, viðtal, 8. mars 2017. 
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Fréttaflutningur helstu fjölmiðla landsins af Druslugöngunni á hverju ári virðist 

jafnframt renna vissum stoðum undir þessa kenningu. Fréttir í kringum göngurnar verða 

meira áberandi, pistlarnir fleiri og öll umfjöllunin samtímis tengd víðtækari 

samfélagslegum þáttum. Þannig bar önnur gangan yfirskriftina ,,Meint-drusluganga“ til 

að endurspegla þá staðreynd að orðalag í fréttum af kynferðisafbrotum virðist oft draga í 

efa réttmæti frásagnar brotaþola, nokkuð sem gildir ekki um glæpi eins og innbrot eða 

líkamsárásir.78 Og þá einblíndi þriðja gangan á sálrænar afleiðingar nauðgana og 

mikilvægi þess að kerfið breyttist í þá átt að sína þolendum meiri stuðning.79 Þá byrjuðu 

loks að birtast fræðileg skrif sem snertu á þessu fyrirbrigði innan kynjafræði-, 

kennslufræði og víðar.80 Öll þessi umfjöllun, sérstakar yfirskriftir og áherslur, svo ekki 

sé minnst á markaðssetningu á varningi tengdum göngunni (húfur, bolir, o.s.frv.), 

tengdir viðburðir (t.d. ,,Druslupartý“) og opinberar fjárveitingar81 endurspeglar allt á 

sinn hátt stofnanavæðingu þessa fyrirbæris. Áætlaður fjöldi þátttakenda í fyrstu 

göngunni árið 2011 var í kringum 2000-3000 manns,82 um 5000 í göngunni 201283, en 

7000 árið 2013;84 en á sama tími virðist sem þessi aukni fjöldi hafi fremur orðið til þess 

að kæfa baráttuandann heldur en hitt. Rímar þetta mjög við orð Maríu Lilju sem vísað 

var til hér að framan um ,,að pólitísk öfl“ væru ,,farin að nýta sér gönguna.“ 

En ef til vill rímar þetta enn frekar við þá einföldu staðreynda að allar jaðarstefnur 

hljóta annað hvort að fjara út og hverfa, eða ellegar verða aðlagaðar og þar með renna 

inn í farveg sögunnar. Ef til vill eru það ófrávíkjanleg örlög allra slíkra lifandi minninga 

að firrast í framrás sögunnar og verða að fastmótuðum kennileitum. Ég tek undir orð 

Karenar Daggar að: ,,Samstaða kvenna og almennings í mörgum baráttumálum, eins og 

Druslugöngunni og frelsun geirvörtunnar, [sé] heillandi, hvetjandi og umfram allt 

nauðsynleg.“85. En þar sem hún nefnir þessa samstöðu sem dæmi um það mótstöðuafl 

sem ríkjandi valdakerfi þarf að glíma við, þá vildi ég benda á að maður skyldi ekki 

gleyma því hversu oft slíkt mótstöðuafl hefur áður, rétt eins og andstaða eldri femínista 

gegn Druslugöngunni bendir til (svo ekki séu nefnd augljósari dæmi), runnið að 

78 ,,Við erum öll druslur“, Fréttablaðið, 23. júní 2012, 12. 
79 ,,Það lætur enginn nauðga sér“, Morgunblaðið, 27. júlí 2013, 10.
80 Ég vísa hér sérstaklega til áhugaverðrar MA-ritgerðar Karenar Daggar Bryndísar- og Karlsdóttur um ,,Druslustimplun“ (Karen 

Dögg Bryndísar- og Karlsdóttir, ,,Druslustimplun. ,,Þetta er ekki manneskja fyrir þér, þetta er bara netið.”) 
81 Reykjavíkurborg kaus að styrkja Druslugönguna 2014 um eina milljóna króna. (,,It doesn't matter what you're wearing”, 

Reykjavik Grapevine, 04. júní 2014, 18). 
82 3000 manns samkvæmt: ,,Druslugangan haldin í annað sinn”, Fréttablaðið, 24. maí 2012, 51: ,,Það lætur enginn nauðga sér”, 

Morgunblaðið, 27. júlí 2013, 10: En 2000 samkvæmt: ,,It doesn't matter what you're wearing”, Reykjavik Grapevine, 04. júní 
2014, 18.

83 ,,Það lætur enginn nauðga sér“, Morgunblaðið, 27. júlí 2013, 10: ,,It doesn't matter what you're wearing”, Reykjavik Grapevine, 
04. júní 2014, 18.

84 ,,It doesn't matter what you're wearing“, Reykjavik Grapevine, 04.júní 2014, 18.
85 Karen Dögg Bryndísar- og Karlsdóttir, ,,Druslustimplun“, 24. 
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einhverju leyti saman við valdakerfið sem það eitt sinn andmælti. 

Brjóstabylting

,,Hvernig tæki skólastjórnin því ef ég myndi vera ber að ofan á göngum skólans? 

Væru afleiðingarnar ekki meiri en ef strákur gerði hið sama?“ Spurði Adda Þóreyjar- og 

Smáradóttir á samfélagsmiðlinum Twitter þann 24. mars 2015.86 Meðfylgjandi mynd var 

mætt með nokkrum neikvæðum ummælum skólabræðra Öddu og fjarlægði hún hana i 

kjölfarið.87 En í samfélagi þar sem upplýsingar berast samstundis reyndist blessunarlega 

ómögulegt að kæfa í fæðingu það fyrirbæri sem nú var komið á kreik. Það sem í hönd 

fór var fyrir Öddu sjálfa ,,mjög tilfinningaþrunginn tími.“88. Eins og hún lýsir því sjálf 

þá var hér um að ræða aðeins hálfmeðvitaða hvatningu til uppreisnar. ,,Minningin af 

þessu er svo rosa mikið heildin...“ segir hún. ,,Ég get ekki munað vel eftir þessu. Þetta 

er svo rosa mikið sem gerist, bara á fáeinum klukkutímum.“89 Hún lýsir því sem svo að 

hennar helstu minningar af upphaflegu atburðarásinni séu mun frekar eins konar 

eftirminningar af henni sjálfri að útskýra og segja frá atburðum í fjölmiðlum frekar en 

það sem kalla mætti frumminningar. Það er að segja, hennar eigin upphaflegu minningar 

eru svo litaðar af þeirri atburðarás sem skráð var niður jafn óðum í fjölmiðlum að ekki 

er lengur hægt að greina þar í sundur. Að hennar sögn var það ekki fyrr en eftir fáeina 

daga og alla þá umfjöllun sem þetta mál hlaut á meðan, að hún gat sjálf byrjað að átta 

sig á hvað hafði í raun átt sér stað, og þá fyrst spurt sig hvort, og þá hvaða, 

raunverulegu áhrif þetta hefði allt. Það var ,,fyrst eftir þessi viðtöl [fjögur 

sjónvarpsviðtöl] sem ég gerði mér grein fyrir hvað þetta gæti verið stórt,“90 segir Adda. 

Þökk sé umfjöllun fjölmiðla er raunar auðvelt að púsla saman staðreyndum málsins. 

Mynd Öddu hratt þessu öllu af stað og fyrr en varði voru hundruðir ef ekki þúsundir 

sambærilegra mynda komnar upp, bæði á Twitter sem og á öðrum miðlum svo sem 

Facebook og Instagram. En það gefur auga leið að slík umfjöllun segir aðeins hluta 

sögunnar. Þó að samfélagsmiðlar myndi eins konar lítil samfélög út af fyrir sig þá eru 

þau samfélög (líkt og öll samfélög) að sjálfsögðu samsett úr einstaklingum, og það voru 

hinir tiltölulega fáu einstaklingar sem mynduðu hið íslenska Twitter samfélag vorið 

2015 sem skópu saman þá minningu af Brjóstabyltingunni, sem fjölmiðlar umbreyttu 

jafn óðum í sögulegt minni. Það er varla hægt að segja að þetta hafi hvílt á úthugsuðum 
86 ,,#Free the nipple“, Fréttablaðið, 27. mars 2015, 46 
87 Sama heimild. 
88 Adda Þóreyjar- og Smáradóttir, viðtal, 09. mars 2017. 
89 Sama heimild.
90 Sama heimild.
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hugmyndafræðilegum grunni. Þó að vísað væri í Free the nipple hreyfinguna þá var það 

aðeins gert í hálfkæringi og án þess að baki lægi þekking á þeim kenningum sem 

gjarnan eru kenndar við femínisma eða kvenfrelsi.91 Auðvitað á þessi fullyrðing misvel 

um þá einstaklinga sem að Brjóstabyltingunni komu, en eins og Adda orðar það: 

,,Ástæðan fyrir því að þetta varð svona stórt er að það planaði þetta enginn. Það var 

enginn undirbúningur, það var enginn að pæla í hvaða markmið þetta hefði... Þetta bara 

gerðist.“92 Með öðrum orðum, atburðarásin verkaði sem eins konar lífrænt fyrirbrigði á 

upphafsmetrunum. Hér var engin skýr áætlun, aðeins hópur fólks sem sameinaðist um 

ákveðna hugmynd hver á sínum eigin forsendum. Það var aðeins með því að þessi 

atburður var tekinn til umfjöllunar í stóru fjölmiðlunum að hann varð að þeim atburði 

sem ég hef hér til umfjöllunar. Fjölmiðlar spunnu söguna í kringum atburðinn, saga sem 

ekki var neinum einstakling í hringiðunni ljós fyrr en hún hafði verið samsett eftir á (á 

sambærilegan hátt við dæmi Jacksons um atburðun hér að framan). 

Hin eiginlega Brjóstabylting átti sér stað einn dag á Twitter. Í framhaldinu fjölmenntu 

kvenkyns nemendur menntaskóla og háskóla landsins (og raunar einnig sumra 

grunnskóla) í tíma brjóstahaldaralausar og jafnvel í gegnsæum upphlutum. Hópur 

stelpna fór berbrjósta í sund, aðrar gengu berbrjósta um bæinn og stilltu sér upp fyrir 

framan Alþingi, og ótal konur á breiðu aldursbili og úr hinum ýmsu öngum 

þjóðfélagsins birtu myndir af geirvörtum sínum á netinu til þess að sýna þessu uppátæki 

verklegann stuðning.93 Þann 13. júní sama ár var jafnvel efnt til nokkuð vel sótts 

samstöðufundar á Austurvelli undir yfirskriftinni ,,Frelsum geirvörtuna – Berbrystingar 

sameinumst“94 og haldið var upp á ársafmæli hinnar upprunalegu byltingar með frekari 

myndbirtingum á samfélagsmiðlum. En á sama tíma var ljóst að þessi ákveðni atburður 

myndi ekki festast í sessi á sama hátt og t.d. Druslugöngurnar. Aðspurð hvort hún myndi 

vilja sjá Brjóstabyltinguna verða að álíka föstum viðburði svarar Adda því neitandi. Hún 

útskýrir að þó það sé gott að fólk minnist þessa og að þetta hafi leitt af sér ýmsa frekari 

viðburði, þá vilji hún ekki sjá Brjóstabyltinguna verða að fastmótuðu fyrirbæri sem fólk 

þurfi að samþykkja eða hafna eins og það er. ,,Mér finnst þetta vera svo mikið eitthvað 

sem verður að vinnast með flæðinu“ segir hún, og bætir við: ,,Eg hef trú á því að þetta 

sé barátta sem skilar sér einhvern veginn mun betur með því bara að gerast heldur en 

með einhverjum risastórum viðburðum.“95

91 Adda viðurkenndir sjálf að vera ókunnug fræðilegum grundvelli femínismans (Sama heimild). 
92 Sama heimild.
93 Þar með talið þingkonan Björt Ólafsdóttir (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, Strákar geta haft svo mikil völd, 70-71). 
94 ,,Persónuleg brjóstabylting“, Fréttatíminn, 12. júní 2015, 30. 
95 Adda Þóreyjar- og Smáradóttir, viðtal, 09. mars 2017. 
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Sagan virðist hafa staðfest ósk Öddu, en mér virðist sem svo að Brjóstabyltingin 

myndi ágætis gagndæmi við Druslugönguna hvað varðar mótun fastra kennileita úr 

lifandi minningum. Það er vafalaust of snemmt að segja til um hver nákvæmlega arfleið 

þessara atburða verður í samhengi sögunnar, en Brjóstabyltingin er einmitt áhugaverð 

vegna þeirra möguleika sem hún heldur áfram að bjóða upp á sem fordæmi án 

formfestu. Ef Brjóstabyltingin er, líkt og ég tel, dæmi um atburðun þá er hún einnig 

mikilvægt atriði til að hafa til hliðsjónar fyrir greiningu á svipuðum atburðum í framtíð 

sem eflaust mun gerast enn hraðar en hingað til. 

Afleiddar byltingar

Ein mikilvægasta afleiðing atburða eins og Druslugöngunnar og Brjóstabyltingarinnar 

er vafalaust það fordæmi sem sett hefur verið fyrir frekari aðgerðum í líkum dúr. Sér í 

lagi gildir þetta sterkt um Brjóstabyltinguna, sem gat af sér sambærilega byltingu á 

samfélagsmiðlum aðeins mánuði síðar. Þá komu konur fram í hrönnum á innri hópinum 

Beauty tips á Facebook, hópi sem aðeins er ætlaður konum, og deildu sögum af 

kynferðislegu ofbeldi sem þær höfðu orðið fyrir. Tilgangurinn var að rjúfa þá þöggun 

sem ríkt hefur varðandi slíkt ofbeldi og vekja þannig fólk til umhugsunar um brestina í 

kerfinu.96 Meðal afleiðinga af þessar umfjöllin var sú að aðsókn jókst mjög hjá 

Stígamótum þar sem margar konur komu fram og leituðu sér aðstoðar eftir að hafa í 

mörgum tilvikum borið með sér afleiðingar kynferðisofbeldis um langa hríð án þess að 

treysta sér til að stíga fram.97 Slík opnun á umræðu er í sjálfu sér alltaf af hinu góða, en 

auk þess hefur slík þróun tilhneigingu til að hlaða utan á sig, þróun sem er greinanleg í 

framtaki eins og Facebook hópnum ,,Aktívismi gegn nauðgunarmenningu“98 og í 

víðtækum stuðningi við verkefni eins og ,,Blátt áfram“ og ,,Fokk ofbeldi.“ 

Þessi sama þróun gerði einnig vart við sig fyrir skemmstu í viðbrögðum við 

vanhugsuðum ummælum geðlæknisins Óttars Guðmundssonar í viðtali í 

Síðdegisútvarpinu á Rás 2. Þar lét Óttar orð falla á þá leið að konur færu ekki nægilega 

varlega á netinu og gætu sjálfum sér um kennt ef nektarmyndir sem þær sjálfar sendu 

einhverjum í trúnaði endi síðar með að vera öllum til sýnis.99 Þessi áhersla Óttars á 

ábyrgð þolenda kynferðisofbeldis vakti hörð viðbrögð á samfélagsmiðlum, sem og 

víðar, enda alvarlega á skjön við þá orðræðuþróun sem orðið hefur hér á landi á síðustu 
96 ,,Þær skila skömminni“, Dagblaðið Vísir, 5. júní 2015, 40. 
97 ,,Leggja þarf áherslu á gerendur ofbeldis”, Fréttablaðið, 8. júní 2015, 2. 
98 ,,Þær skila skömminni“, Dagblaðið Vísir, 5. júní 2015, 41. 
99 Vef. ,,Óttar segir konur geta sjálfum sér um kennt ef nektarmyndum af þeim er dreift á netinu“, Nútíminn, 21. febrúar 2017 – 

sótt 21/03/17. 
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árum þökk sé framtökum eins og þeim sem lýst hefur verið hér að ofan. Vafalaust er það 

þó hvernig einstaklingsbundin hugarfarsbreyting og breytingin á samfélagslegri 

orðræðu samtvinnast sem er markverðast í þessu samhengi. Um markmið 

Brjóstabyltingarinnar segir Adda: ,,Markmiðið er náttúrulega að fólk finni ekki einu 

sinni fyrir samfélagslegum mun [...] en það mikilvægasta í þessu er kannski að stelpur 

finni að þær geti, ef þær vilja, verið berbrjósta.“100. Hvernig slík einstaklingsbundin 

hugarfarsbreyting og samfélagsþátturinn vinna saman sást glögglega nýverið þegar 

ungri konu var vísað upp úr sundlaug á Akranesi fyrir að vera ekki í topp við sundföt 

sín.101 Umræðan sem spannst um þetta mál olli því skömmu síðar að bæjarstjórn 

Akraness ákvað að endurskoða óskrifaðar reglur sem bönnuðu konum að vera berar að 

ofan í sundi.102

100 Adda Þóreyjar- og Smáradóttir, viðtal, 09. mars 2017. 
101 Vef. ,,Berbrjósta stelpu vísað upp úr sundlaug á Akranesi: ,,Við vorum allar mjög hissa““, Nútíminn, 15. janúar 2017 – sótt 

21/03/17
102 Vef. ,,Ber kvenmannsbrjóst velkomin í sundlaugina á Akranesi“, Nútíminn, 24. janúar 2017 – sótt 21/03/17
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III - MERKING 

Hvernig fæðist goðsögn? Hvernig verður upprunasaga til? Það er spurningin sem nú 

verður tekin til umfjöllunar í ljósi þeirra kenninga sem áður hafa verið útlistaðar. Hvaða 

merkingu hafa þeir atburðir sem hér hafa verið tíundaðir að ofan í ljósi þessara 

kenninga? Og hvaða merkingu hefur það fyrir íslenska sagnfræði hvernig fjallað er um 

þetta eða sambærilegt efni? Svarið hlýtur að felast í því hvernig við kjósum að skapa 

merkingu. Hvers konar merkingu kjósum við að tileinka atburðum sem, eðli sínu 

samkvæmt, eru skammlífir og hljóta annað hvort að gleymast, eða verið minnst aðeins 

gegnum vísanir í þá merkingu sem við leggjum til, merking sem þar með er orðin 

óhlutbundin og staðlaus. Með öðrum orðum, við (,,við“ skilið hér í víðum skilningi sem 

samspil fjölmiðla, ráðamanna, fræðimanna og einstaklinganna sem þeir tala til) gefum 

atburðum merkingu. En sú merking er þá um leið óhjákvæmilega eitthvað annað en 

atburðurinn sjálfur var, á sama tíma og atburðurinn er þar með orðinn að þessari tilbúnu 

merkingu, þar sem hvað sem hann var áður þá er það um leið (og að eilífu) horfið. 

Spurningin hér snýr að því hvernig við sagnfræðingar getum greint merkingu 

samtímaatburða í sögunni með hliðsjón af upplifun fólksins sem skóp þá og lifði. Með 

hliðsjón af því lifandi minni einstaklinga, hópa og samfélags sem ber téðum atburðum 

vitni, og reynt að koma þessu lifandi minni inn í sögubækurnar áður en það er um 

seinan, en þó án þess að gera minni að eins konar blæti sem hamlar söguskrifunum 

sjálfum. Hér er því spurt um það hvernig við getum samtímis verið meðvituð um að 

sagan er vissulega okkar sköpun en þó borið virðingu fyrir hennar lífrænu þáttum, 

nokkuð sem ég tel að sé betur hægt með viðeigandi kenningalegri greiningu líkt og 

þeirra sem ég hef reynt að ástunda hér. Hins vegar er þetta, að mínu mati, verkefni sem 

aldrei verður unnið nema í besta falli til hálfs. Það að skrifa söguna niður hlýtur alltaf að 

þýða að hún verður síður lífræn þar sem hún verður, þar með, ákveðin. Minningin deyr 

við það að verða að skrásettri staðreynd.

Í kynjasögulegu samhengi

Fyrir utan þær kenningar er ég hef drepið á hér að ofan þá eru Druslugöngurnar og 

Brjóstabyltingin augljóslega mikilvægir atburðir í ljósi kvenna- og kynjasögulegrar 

greiningu, og er rétt að huga aðeins að þessum tengslum. Það sem fyrst vekur athygli í 
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því samhengi er þó raunar hversu lítið hefur verið fjallað um þessa atburða á því sviði. 

Mun þar e.t.v. valda nálægð í tíma, en vafalaust einnig hversu umdeildar þessar 

byltingar hafa verið. Það hefur jafnan verið markmið kvennasögunnar að uppfæra 

söguna svo hún sé ekki bara frásögn af ,,stóru” atburðunum, ekki bara samstöðusaga, 

heldur segi sögu allra (eða því sem næst) þeirra er lifðu hana. Það hefur frá upphafi 

verið eitt megin verkefni kynjasögu að afbyggja frásagnarægivald stórsögunnar, ásamt 

hennar helstu hugtökum103 segir í inngangsgrein Angelike Epple og Angelike Schaser að 

nýlegu greinasafni um kynjavæðingu sagnfræðinnar.104 Í þessu greinasafni eru vegnir 

kostir og gallar þess að reyna að skapa nýja stórsögu sem tekur mið af kyngervi andstætt 

því að afbyggja stórsögulega nálgun sagnfræðinnar og nálgast söguna frekar í gegnum 

mörg mismunandi sjónarhorn.105 Útgangspunktur þessa verks er hins vegar sá að jafnvel 

þar sem kynjasagan hefur náð sterkri fótfestu er sagnfræðin þrátt fyrir allt enn lituð af 

gömlum hugmyndum um algildan sögulegan sannleika sem ekki háður kyngervi á 

nokkurn hátt.106

Það er heldur engin goðgá að halda því fram að sagnfræðin á Íslandi hafi ekki orðið 

fyrir eins sterkum áhrifum frá gagnrýnni kvenna- og kynjasögu líkt og tilfellið er víða 

annars staðar, og er því oft á tíðum heldur ógagnrýnin á sín viðteknu sögulegu sannindi. 

Þetta gerir Margrét Guðmundsdóttir að útgangspunkti sínum í yfirlitsgrein um 

,,Landnám kvennasögunnar á Íslandi“ í Sögu frá árinu 2000.107 Þar segir Margrét til að 

mynda að nauðsynlegt sé að notast við heldur víðtækari skilgreiningu á kvennasögu hér 

á landi heldur en gengur og gerist ,,...enda yrði saga íslenskrar kvennasögu býsna 

fátækleg að öðrum kosti.“108 Þá kemur einnig fram í sömu grein að fjölgun kvenkyns 

stúdenta í sagnfræði við Háskóla Íslands hafi ekki skilað sér í auknum áhuga á 

kvennasögu, og að af þeim 580 ritgerðum sem skrifaðar höfðu verið í sagnfræði fram til 

ársins 1998 geti einungis 45 talist til kvennasögu.109 Vissulega eru þessar tölur komnar 

nokkuð til ára sinni, en sé litið yfir nýleg lokaverkefni í sagnfræði á Skemmu er fátt sem 

bendir til þess að mikil breyting hafi orðið hér á. Í viðtalsgrein í Sögu frá 2009 ræðir 

sagnfræðingurinn Erla Hulda Halldórsdóttir við kvennasögufræðinginn Judith Bennett í 

kjölfar fyrirlesturs þeirrar síðar nefndu á þingi norrænna kvenna- og kynjasögufræðinga 

103 Epple og Schaser, ,,Multiple histories?“, 8. 
104 Gendering historiography.
105 Epple og Schaser, ,,Multiple histories?“, 8-10. 
106 Epple og Schaser, ,,Multiple histories?“, 9. 
107 Augljóslega er umrædd grein komin nokkuð til ára sinna, en það segir mikið um stöðu kvennasögunnar á Íslandi að nýlegri 

yfirlitsgrein er hreinlega ekki að finna í helstu sagnfræðilegu útgáfunum. 
108 Margrét Guðmundsdóttir, ,,Landnám kvennasögunnar á Íslandi“, 229. 
109 Margrét Guðmundsdóttir, ,,Landnám kvennasögunnar á Íslandi“, 235. 
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árið 2008 undir yfirskriftinni ,,Women, History and Feminism.“110. Þar kemur meðal 

annars fram að feminísk sagnfræði sé víða orðið álitin nokkuð gamaldags og að 

feminískir sagnfræðingar veigri sér við að koma fram sem slíkir, nokkuð sem Bennett 

gagnrýnir. Sé þetta merki um vissa tregðu í sagnfræðinni til að snerta á samtímanum, og 

sömuleiðis jafnvel merki um tilhneigingu feðraveldisins til að finna nýtt jafnvægi.111 

Ástæðulaust er að ætla að Ísland sé hér nokkur undantekning, sér í lagi þar sem 

kvennasaga hefur aldrei náð mikilli útbreiðslu hér til að byrja með. Á sama tíma hefur 

þó kynjafræði haslað sér völl sem sjálfstæð fræðigrein og verið í mikilli sókn undanfarin 

ár, og kann það að nokkru leyti að skýra hversu litla athygli kvennasagan hefur fengið 

innan sagnfræðinnar. Hafa margir framhaldsskólar tekið upp kennslu í kynjafræði, og 

jafnvel komið til tals að gera greinina að skyldufagi. Hvernig ber að skilja þetta? Er 

e.t.v. þörf á því að kvenna- og kynjasagan taki upp nýja nálgun? Er nálgun út frá 

kyngervi einu saman ef til vill of þröng á hinu afmarkaða sviði íslenskrar sagnfræði til 

að vera nægilega nytsamleg sem greiningartæki? Bennett virðist í það minnsta líta svo á 

að það sé verkefni sagnfræðinga að láta í auknu mæli að sér kveða á sviði kynjafræði.112 

Það er jafnframt ljóst af þeim fræðilegu skrifum sem birst hafa um Druslugöngurnar og 

Brjóstabyltinguna að íslenskir sagnfræðingar virðast tregir til að taka slaginn á meðan 

kynjafræðingar eru mun fúsari til.113 Vafalaust kemur hér einnig til að sagnfræðin er í 

eðli sínu fremur íhaldssöm fræðigrein þar sem hún fjallar (eðlilega) um það sem er liðið, 

og er því kannski verr undirbúin bæði hugmyndafræðilega og aðferðafræðilega fyrir 

holskeflu samtímans. Það er þó alls ekki eingöngu við sagnfræðina sjálfa að sakast. Í 

litlu fræðasamfélagi er eðlilegt að viðfangsefnin séu nokkuð tilviljanakennd. Þá er það 

er hverjum manni og konu eðlislægt að gerast íhaldssamari eftir því sem hann eða hún 

rís hærra í samfélagsstiganum, og verða þá um leið tregari til að skilja minningar þeirra 

sem neðar standa. Má glöggt sjá merki þessa í umfjöllun fjölmiðla um 

Brjóstabyltinguna. 

,,Brjóstabyltingunni, sem vart gerði við sig í mars síðastliðinn og fór sem eldur í sinu 

um netið og íslenska fjölmiðla, er ekki lokið.”114 Segir í grein DV daginn fyrir hina 

svokölluðu ,,aðra lotu“ Brjóstabyltingarinnar, sem fólst í samstöðufundi á Austurvelli 

þann 13. júní 2015. Téð grein gerir að umfjöllunarefni viðbrögð eldri kynslóðar 

baráttukvenna við þessum aðgerðum, viðbrögð sem oftar en ekki voru af neikvæðari 

110 Erla Hulda Halldórsdóttir, ,,Sagnfræði, femínisminn og feðraveldið.“
111 Erla Hulda Halldórsdóttir, ,,Sagnfræði, femínisminn og feðraveldið“, 42-43. 
112 Sama heimild. 
113 Sé leitað eftir efnisorðum að lokaritgerðum á Skemmu kemur þetta glögglega í ljós. 
114 ,,,,Brjóst eru ekki merkilegri en hvað annað““, Dagblaðið Vísir, 12. júní 2015, 18-19. 
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toganum. Í greininni er til að mynda vísað til eftirfarandi orða Kristínar Ástgeirsdóttur, 

fyrrverandi þingkonu Kvennalistans: „Ég verð að viðurkenna að ég var hissa til að byrja 

með og margir femínistar sömuleiðis. Ein sagði: ég hef verið að berjast fyrir því að 

konur séu klæddar allt mitt líf!“115. Þá er sama uppi á teningnum hjá Þorgerði 

Einarsdóttur, prófessor í kynjafræði, sem sömuleiðis er vitnað í: „Svo er annað, auðvitað 

er margt tengt þessari byltingu ekki hnökralaust. Byltingin er sjálfsprottin og þá er ekki 

hægt að ætlast til þess að hlutirnir séu fullkomlega rökréttir og skotheldir í 

hugmyndafræðilegu tilliti.“116 

Það er ekki laust við að þessi orð beri merki um ákveðinn fræðimennskuhroka. 

Nokkuð sem vafalaust er einn hængur af vandamálinu þegar kemur að því að skrifa 

samtímaatburði inn í sögubækurnar. Fræðasamfélagið er vissulega hluti af 

valdaformgerð samfélagsins og því kannski ekki uppreisnargjarnt í eðli sínu, jafnvel þó 

svo háskólarnir eigi að heita sjálfstæðar stofnanir. Raunar gæti maður spurt sig hvor það 

sé möguleiki að íslenskri kvenna- og kynjasögu hafi jafnan verið of þröngt kenningalegt 

svið búið og að það sé ástæðan fyrir því að hún hefur aldrei náð meiri hylli en raun ber 

vitni? Það er ekki mitt að segja hér, en vissulega má leiða líkur að því að viðbrögð eldri 

kynslóða femínista við Druslugöngunum og Brjóstabyltingunni gefi til kynna ákveðna 

(eðlilega) hugmyndafræðilega stöðnun, sem aftur má e.t.v. rekja til aðferðafræðilegrar 

þröngsýni. 

Ný kennileiti minninga og markaðsvæðing sögunnar

Hafa skal í huga að söguleg greining út frá tengslum minninga og sögu er í raun 

aðeins ný leið til að fjalla um þætti sem lengi hafa verið til staðar. Við höfum lengi vitað 

að það er til ,,opinber saga“ sem ef til vill segir ekki allt. Okkur hefur lengi verið tamt 

að tala um hina goðsagnakenndu ,,ruslahauga sögunnar“ hvaðan er alltaf hægt að 

enduruppgötva gamlar og gleymdar sögur og minningar. Þá tölum við óhindrað um 

sjálfsmyndir ólíkra hópa án þess að fara nánar út í greiningu á því sameiginlega minni 

sem liggur slíkum sjálfsmyndum til grundvallar. Staðreyndin er sú að sagan hefur alltaf 

verið sköpuð úr minningum. Það sem minningafræðin á að kenna okkur er að greina 

þessa sköpun skilmerkilega, með það fyrir augum að það sé auðveldara að átta sig á 

sjálfsmyndum ákveðinna hópa, til að koma í veg fyrir að vissar jaðarsögur lendi á 

ruslahaugunum, og til þess að hin opinbera samstöðusaga endurspegli (þó ekki sé nema 

115 Sama heimild. 
116 Sama heimild. 
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eilítið) betur þann fjörmikla veruleika sem hún þykist jafnan fjalla um. 

Ef við skoðum atburði eins og Druslugöngurnar og Brjóstabyltinguna í gegnum linsu 

minningafræða getum við ályktað eitthvað um stöðu þessara atburða gagnvart 

sambærilegum tilraunum til að hafa áhrif á tiltekin félagsleg gildi? Nærtækast væri 

kannski að sækja samanburð í fyrri kvenfrelsishreyfingar, en í nafni fjölbreyttni í 

nálgunum skulum við þó sækja frekar á önnur mið. Í greininni ,,Hreinlegur uppruni / 

upprunarlegur hreinleiki“ ræðir Þorgerður Þorvaldsdóttir sjálfsmyndarsköpun íslensku 

þjóðarinnar í tengslum við markaðssetningu landsins til ferðamanna. Hún spyr sig hvort 

ekki sé ,,...hollt að velta því fyrir sér hvort mýtur um hreinleika lands og þjóðar 

upprunaleika þjóðmenningarinnar, og Íslendinga sem hátæknivædd, en þó óspillt 

náttúrubörn, sem framreiddar eru fyrir túristaglápara, séu nú í auknum mæli farnar að 

móta daglegar hugmyndir okkar sjálfra um það hver við erum.“117. Er sú landkynning 

sem við beinum út á við, en með okkur sjálf sem viðfang, ekki farin að glepja okkar 

eigin augu? Þessi grein birtist á prenti árið 2002 þegar Ísland var fyrst að komast af 

alvöru á kort hins alþjóðlega ferðamannaiðnaðar, svo það er einstaklega áhugavert að 

velta því fyrir sér í dag, með hliðsjón af ferðamannasprengingu síðustu ára, hversu 

viðeigandi þessi spurning var og er enn. Sérstaklega þegar tekið er mið af hinni hlið 

málsins í þessari grein Þorgerðar, en það er hver þessi við erum í samhengi 

sjálfsmyndarsköpunar, þ.e. hvað gerir okkur að Íslendingum og hverjir tilheyra ekki 

þessari sjálfsímynd?

Þessi samlíking ímyndarsköpunar og söguritunar kann við fyrstu sýn að virðast örlítið 

langsótt en hvað er markaðsvædd ímyndarsköpun annað en ýkt útgáfa þess sem á sér 

stað þegar sagan er skrifuð? Helsti munurinn felst í því að hér eru efnisatriðin valin fyrir 

fram, þó þau verði raunar sömuleiðis að byggja á einhverjum sögulegum grunni. Þá 

talar Þorgerður jafnframt um viss lykiltákn í þessari ímyndarsköpun en í tilfelli Íslands 

eru það hlutir eins og Gullfoss og Geysir eða Bláa lónið.118 Hvað eru slík lykiltákn 

annað en kennileiti minninga í þessari vísvitandi sögufölsun? Og á þessi áhersla á 

einhvers konar fínpússaða og söluvænlega ímynd í stað raunveruleikans ekki margt 

skylt við hugmyndir um varðveislu menningararfleiðar á tímum þegar hraði sögunnar 

hótar af hrífa okkur öll með sér inn í framtíð sem bæði óviss og sífellt óhugnanlegri? 

,,Tignun fortíðar var áður fyrr tignun upprunans, óbeint þá, okkar sjálfra. Nú höfum við 

hafnað þessari hugmynd um samfellu, og þar með birgt sýn á bæði fortíð og framtíð“119 

117 Þorgerður Þorvaldsdóttir, ,,Hreinlegur uppruni / upprunalegur hreinleiki“, 423. 
118 Sama heimild. 
119 The veneration of the past used to be a veneration of origin, indirectly then, of ourselves. Now we have rejected this idea of 
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segir Nora, og hvort sem maður er sammála forsendum hans eða ekki þá er erfitt að vera 

beint ósammála niðurstöðunni. Það er rof í samfellu sögunnar, rof sem felst í 

ofuráherslu á ,,hér og núið“ þar sem allt gerist, en blætisvæðir fortíðina til að selja hana 

framtíðinni. Við sjáum þetta glöggt í markaðvæðingu samtímans, markaðsvæðingu 

menningarinnar, sögunnar, arfleiðarinnar. Rétt eins og Koselleck hamrar á þeirri 

vaxandi gjá sem er að myndast milli forsögu okkar og framtíðar, milli rými reynslu og 

sjóndeildarhrings væntinga, gjá sem skilur okkur eftir ráðvillt í hringamiðju nútímans 

þar sem ekkert er lengur tengt neinu og ,,nútíðin er alltumlykjandi,“120 svo notuð séu orð 

Hartogs. Hröðun sögunnar er ef til vill ekki bara orsök aðstæðna s.s. tækniþróunar, 

heldur einnig afleiðing þess að allt verður nú að lúta lögmálum markaðarins, þar með 

talið tíminn og sagan sjálf. 

Minnumst orða Maríu Lilju hér að ofan um ,,kapítalísk-væðingu“ Druslugöngunnar. 

Hvað er hér á ferðinni annað en markvís ímyndarsköpun sem um leið ,,falsar“ söguna að 

því leyti að hún er rofin frá sínu náttúrulega samhengi. Atburðurinn er yfirtekinn og 

markaðsvæddur í hinni alltumlykjandi nútíð, og glatar um leið einhverju af 

,,persónuleika“ sínum. Er þetta í raun ekki sambærilegt við hverja nýja sögusköpun, 

hvort heldur sem sú sögusköpun leitist við að sýna glansmynd um glæsta fortíð eða 

raunsæja mynd? Áherslan er fyrst og fremst á söluvænleika hugmyndarinnar, þ.e. á því 

hversu vel hún rímar við þann raunveruleika nútímans sem viðurkennir ekkert æðra vald 

en hugmyndafræði markaðsins. Helgi Þorláksson segir sem satt er í greininni 

,,Sagnfræðin í heimi menningararfs og minninga,“ að ,,gamall söguskilningur lifir 

iðulega góðu lífi í menningararfi“, og bætir við ,,aðalatriðið er oft að leggja áherslu á að 

í raun hafi fortíðin ekki verið svo ólík samtímanum. Það er ekki gefinn mikill kostur á 

að fortíðin hafi verið flókin og framandi.“121 Sambærileg arfleiðarvæðing á sér stað 

þvert yfir allt sem kalla mætti sögulegt minni, hvar sem það er að finna. Allt er soðið 

niður söluvænlega einingu í núinu. Þessi yfirtaka á atburðun, ef svo má að orði komast, 

er jafnvel enn eftirtektarverðari í tilfelli Brjóstabyltingarinnar þar sem að hraðinn, þökk 

sé rafrænni náttúru atburðarins, er jafnvel enn meiri. ,,Ef maður lítur á sögulegt 

samhengi þá eru samfélagslegar baráttur aldrei svona stuttar. Það gerist samt allt svo 

hratt.“122 segir Adda um Brjóstabyltinguna og það er ekki laust við að maður skynji 

ákveðna tvíræðni í þessum orðum. Er baráttunni lokið? Nei, augljóslega ekki. En þó 

continuity, thus rendering not only the past, but also the future, invisible. (Nora, ,,Between memory and history”, 17).
120 Hartog, ,,Time and heritage“, 7. 
121 Helgi Þorláksson, ,,Sagnfræðin í heimi menningararfs og minninga“, 318. 
122 Adda Þóreyjar- og Smáradóttir, viðtal, 09. mars 2017. 
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mætti fölskvalaust lesa þá staðreynd út úr þessum orðum. Það vottar fyrir ráðaleysi í því 

sem við stöndum frammi fyrir, umlukin þessum nú-tíma sem Walter Benjamin talaði 

um. Eflaust eru það örlög slíkra rafrænna atburða að vera enn hverfulli en ella, enn 

bundnari augnablikinu, en hugsanlega síður hætt við innlimun í samstöðusöguna fyrir 

vikið. 

Vitaskuld, og eins og komið hefur fram hér að framan, er öll saga alltaf spurning um 

að velja vissar minningar en gleyma öðrum, en það sem um ræðir hér tel ég ganga 

lengra en dæmigerð samstöðusaga hefur alla jafna gert. Það sem er, að mínu mati, 

sammerkt með (flest) allri sögusköpun í dag er þessi tilhneiging til markaðsvæðingar. 

Hér á ég ekki einfaldlega við möguleikann á að selja vissa útgáfu sögunnar í þágu 

ríkisvalds, stofnana eða persónulegs gróða; heldur mun dýpri tilhneigingu til að láta alla 

sögusköpun falla að hugmyndafræði þeirri sem liggur markaðsauðvaldinu að baki. Við 

grípum með okkur allar þær fínpússuðu minningar sem okkur eru seldar í samtímanum í 

þeirri von að þær tengi okkur við fortíð, sem fer samstundis í kaf undir flóðbylgju 

tímans, að þær beri okkur með sér til framtíðar, sem sjálf hörfar skelfd undan ágangi 

þessa gráðuga nútíma. Kraftur minninga eykst í jöfnu hlutfalli við ótta okkar um að 

eitthvað sé að gleymast, og það hefur aldrei verið meira að gleymast einfaldlega vegna 

þessarar áráttu okkar að gleyma engu. Það er samhengið sem gleymist á meðan við 

berjumst við að halda til haga öllum hversdagslegu smáatriðunum. Það eina sem stendur 

loks eftir er fegruð arfleið, menningararfurinn, minningar þjóðarinnar. Eitthvað sem 

hægt er að selja okkur í samtímanum, eitthvað sem rennir stoðum undir ríkjandi 

hugmyndafræði. Íslensk saga hefur ekki farið varhluta af mikilli hröðun undanfarna 

áratugi, og kallar það á sífelld endurskoðun. Nýjasta dæmið er e.t.v. endurskoðun á 

glansmynd okkar af fjármálamenningunni fyrir hrun, en er slík endurskoðun nokkuð 

annað en meira af því sama? Í staðinn fyrir að hafa glæsta mynd af því hvað við vorum 

merkileg fjármálaþjóð höfum við skapað glæsta mynd af því hvað við erum nú dugleg 

að gera upp erfiða fortíð. Þar sannast orð Reinhart Kosellecks, að ,,...bylting nútímans 

verður alltaf fyrir áhrifum andstæðu sinnar, gagnbyltingu.“123. Kerfið, hvort sem það er 

feðraveldið, fræðasamfélagið eða auðmagnið sjálft sem ætíð býr að baki, leitar að nýju 

jafnvægi og aðlagar í því skyni hverja nýja byltingu, beitir henni svo að segja fyrir eigin 

vagn. Beint og óbeint er þetta það sem allar þær kenningar sem ég hef notast við hér spá 

fyrir um, og um spádóma gildir almennt að þeir eru sjálfuppfylltir. 

123 Koselleck, ,,Modernity and the planes of historicity“, 23.
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Framtíð minninga í íslenskri samtímasögu 

Guðni Th. Jóhannesson, sagnfræðingur og forseti lýðveldisins, hélt nýverið fyrirlestur 

við setningu Hugvísindaþings Háskóla Íslands 2017 undir yfirskriftinni ,,Fortíðarvandi 

sagnfræðings sem varð forseti.“ Í þeim fyrirlestri spyr Guðni sig: ,,Getur maður verið 

sagnfræðingur sem virðir svardaga sinnar stéttar um sannleiksleit og gagnrýna hugsun 

en líka þjóðhöfðingi sem á að vera bjartsýnn og stuðla að samhug fólksins í 

landinu?“124. Spurninguna mætti sem best umorða á almennari hátt og spyrja: Getur 

maður tekið þátt í að greina sögu sem maður er sjálfur þátttakandi í? Hvað með sögu 

sem maður er ekki þátttakandi í? Er þátttaka jafnvel skilyrði fyrir því að geta tekið þátt í 

greiningunni? En getur maður þá þóst vera hlutlaus? Raunar getur maður sem best skipt 

út ,,sögu“ fyrir samfélag, og jafnvel ,,greina“ fyrir gagnrýna. Hvernig get ég gagnrýnt þá 

rómantísku ímynd sem dregin er upp af þjóð og samfélagi á meðan ég sjálfur lifi og 

hrærist í þessum heimi, styð ,,strákana okkar“ og kaupi íslenskann bjór? Hér er að 

sjálfsögðu verið að spyrja hinnar gamalgrónu spurningar um hlutleysi fræðimannsins. 

Spurning sem vitaskuld fæst aldrei svarað til hlýtar, heldur felst verðmæti hennar í því 

að vera sífellt lögð fram, að vera stöðugt í bakgrunni allra rannsókna. Gagnrýni er að 

sjálfsögu möguleg, en forsenda hennar er meðvitund um eigin stöðu gangvart því sem 

gagnrýnt er. 

Um gagnrýni valdhafa á fræðimenn sem leituðust við að ,,endurskoða“ söguna segir 

Guðni forseti: ,,Þau orð tók ég stundum til mín en hertist í þeirri skoðun að sumir 

ráðamenn væru bara allt of rómantískir í anda Jóns forseta, Jóns Aðils og Jónasar frá 

Hriflu. Þeir smíðuðu ímyndaða sögu einingar og hetjudáða og notuðu hana sem vopn til 

að sameina þjóðina.“125. Þetta er vissulega rétt hjá Guðna, en við skyldum þó ekki 

velkjast í vafa um að hver og ein ,,endurskoðun“ mun að endingu einnig verða hluti af 

hinni rómantísku ímynd, verða innlimuð, og svo að endingu gleymast eftir að sífelld 

nýjum útgáfum hefur verið hlaðið ofan á. Kannski er það þetta sem kenningar 

minningafræða hafa helst upp á að bjóða. Sem aðferðafræði einblína þær á hvernig 

sögur verða til, hvernig minningar steypast í fast mót og rata þaðan, gljáfægðar og 

gerilsneyddar, inn í sögubækurnar. Það er verkefni sagnfræðinnar, svo sem annara 

félags- og hugvísinda, að vera gagnrýnin, að skipta sér af, að rugga bátnum. 

Arfleiðarvæðing sögunnar er þegar mjög langt komin hér á landi eins og sést hvað best 

af því hvernig íslensk saga og menning eru markaðssett innlendis sem erlendis, t.d. í 

124 Vef. Guðni Th. Jóhannesson, ,,Þjóðin og fræðin. Nokkur orð um tilvistarvanda sagnfræðings sem varð forseti” - sótt 03/04/2017.
125 Vef. Guðni Th. Jóhannesson, ,,Þjóðin og fræðin. Nokkur orð um tilvistarvanda sagnfræðings sem varð forseti” - sótt 03/04/2017.
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gegnum bókmenntaarfinn (bæði hinn forna og hinn nýja) eða þá ímynd sem 

ferðamönnum er seld (sbr. grein Þorgerðar hér að framan). Þess er til að mynda 

skemmst að minnast að þegar hin íslenska Brjóstabylting rataði í erlendar fréttir (rétt 

eins og Kvennafrídagurinn 1975), þá voru Íslendingar ekki lengi að gera þetta að 

auglýsingu fyrir land og þjóð, hversu endemis umburðalynd og framsækin við værum 

nú. Þá má segja það sama um fréttir sem reglulega birtast af forseta okkar í mislitum 

sokkum til styrkar börnum með Downs-heilkenni, og svo mætti lengi telja. 

Auðvitað er ég ekki að halda því fram að þetta séu neikvæð atriði, enda eiga allar 

mýtur sér jafnan stoð í raunveruleikanum. Það sem ég er hins vegar að leggja til er að 

íslensk akademísk sagnfræði taki á sig rögg í að rannsaka uppruna mýtanna í 

samtímanum. Á þriðja íslenska söguþinginu árið 2006 stýrði Guðmundur Jónsson 

sagnfræðingur málstofu um framtíðarverkefni munnlegrar sögu. Í stuttu ágripi í 

ráðstefnuriti þingsins kemst Guðmundur að þeirri niðurstöðu að greinilega sé áhugi fyrir 

hendi á rannsóknum á munnlegri sögu, og raunar margir að vinna að slíku, en hins vegar 

sé ljóst af umræðunni að mikið þurfi að gera til að efla og samhæfa rannsóknir.126 

Eitthvað hefur vafalaust verið að gert síðan 2006, en ætíð má betur ef duga skal. Þá er 

það heldur ekki bara munnleg saga sem mætti efla, heldur fyrst og fremst rannsóknir á 

því tímabili sem hún nær yfir, þ.e. samtíminn. Á sama tíma skyldi þó slá varnagla við að 

einblína um of á nútímann. Nútíminn er of mengaður af hugmyndafræði síns samtíma, 

nokkuð sem við sleppum vissulega aldrei frá. Augnablikið sem allt gerist á er ofurselt 

þeim örlögum að þurfa að falla að samfellunni sem ríkjandi hugmyndafræðin krefst. Öll 

rannsókn hlýtur því að taka þátt í að móta rannsóknarefni sitt, rétt eins og við eigum öll 

þátt í að skapa og viðhalda þeim goðsögnum sem við hrærumst í. Það besta sem við 

getum lagt til að að hafa þetta alltaf í huga. 

126 Guðmundur Jónsson, ,,Framtíðarverkefni munnlegrar sögu”, 491-2. 
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LOKAORÐ 

Mögulega er sagan er aldrei annað en, í besta falli, ,,ljóðræn íhugun um samþættingu 

minninga og sögulegrar merkingar,“ svo vísað sé aftur til upphafs þessarar ritgerðar. Það 

er raunar það sem sagan sjálf er, vísun til uppruna; upphafs sem reist er á minningum, 

minningum sem fléttaðar eru saman í einhverskonar merkingu. Er það þetta upphaf sem 

við óttumst að glata? Rót merkingarinnar. En upphafið var aldrei til sem annað en saga, 

einhvers konar upprunasaga sem við teljum okkur trú um að sé nokkurn veginn sönn. 

Ríkjandi ástand sögunnar er það að vera alltaf á hreyfingu, að vera ævinlega 

fallvalltleikanum háð, ekki síður í sinni sögulegu framtíð en í hringiðu nútímans. Sagan 

er skrifuð af sigurvegurunum, svo gripið sé til fleygra orða Winston Churchills, en 

sigurvegararnir í dag eru ekki fyrst og fremst einstaklingar, hópar eða ríki. 

Raunverulegur sigurvegari sögunnar, í það minnsta síðustu tvær aldir eða svo, er sú 

hugmyndafræðilega valdaformgerð sem nútíma markaðs-auðvaldshyggja er. Saga hefur 

alltaf verið áróðurstæki, en í dag er áróðurinn á sama tíma orðinn svo yfirþyrmandi og 

alltumlykjandi, svo innleiddur í okkar eigin hugsun að við erum orðin algerlega blind á 

áhrifamátt hans. ,,Allir gamlir og grónir lífshættir líða undir lok ásamt fornhelgum 

hugmyndum og lífsskoðunum, sem eru þeirra fylgifé. Allir nýskapaðir lífshættir ganga 

úr sér áður en þeir verða fullharðnaðir, allar lögstéttir hverfa, öll verandi gengur fyrir 

ætternisstapa, öllum helgum dómum er spillt, og loks eiga mennirnir sér ekki annars 

úrkosti en að hvessa algáð augu á lífsstöðu sína alla og samskipti.“127 Þessi orð höfðu 

þeir Karl Marx og Friedrich Engels uppi um áhrifavald auðmagnsins í mannlega 

samfélagi, en það brýtur ekki gegn neinu því sem hér hefur komið fram að ofan að snúa 

þessum orðum upp á söguna, sagnfræði og okkar daglega menningarlega minni. 

Það hefur vissulega verið til staðar undiralda kennilegrar gagnrýni í gegnum síður 

þessarar ritgerðar. Nú er kominn tími til að taka niður rósrauð gleraugu þau sem 

auðvaldshugmyndafræðin skaffar okkur og átta sig á því að hér er um að ræða 

söguskoðun sem mjög er lituð af Gagnrýnni kenningu (Critical theory) og sem daðrar 

jafnframt við (post-)marxisma um leið. Ef þær kenningar sem ég hef stuðst við í 

greiningu minni eru, svo að segja, hvernig spurning þessarar ritgerðar, þá er hin 

marxíska undiralda af hverju spurningin. Af hverju kýs ég að feta þessa leið í rannsókn 

minni? Svarið felst í því að rétt eins og Maurice Halbwachs, og raunar allir þeir 
127 Marx & Engels, Kommúnistaávarpið, 94. 
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hugsuðir sem hér hafa verið nefndir til sögunnar, vil ég að verk mín stuðli að 

félagslegum umbótum. Í þessu afmarkaða tilfelli er markmiðið að draga fram hvernig 

við skrifum söguna, hvað liggur þar að baki, hvað stýrir þeim skrifum. Því okkar 

ljóðræna íhugun er aldrei eins hlutlaus og við vildum gjarnan vera láta. Rétt eins og 

minningar hinnar öldnu indversku konu í heimildarmynd Soans bera vitni um hvernig 

okkar einstaklingsminningar geta stangast á við ríkjandi söguskoðun skyldum við vera 

meðvituð um hvernig allar þær minningar sem koma fram verða að einhverju leyti 

ofurseldar þeirri hugmyndafræði sem mótar samfellu sögunnar. Þetta er eflaust það sem 

ég hef lært umfram annað við skrif þessarar ritgerðar, en það skal tekið fram að ádeila á 

hugmyndafræði var ekki nokkuð sem ég lagði upp með. 

Niðurstaðan er sú að við byggjum söguna á kenningum að minnsta kosta að jafn miklu 

leyti og öfugt. Sé litið til þess hvernig við smíðum okkar kenningar, hver efniviður 

þeirra er, þá fer það vart á milli mála að okkar minni (hvernig sem við skilgreinum það) 

er í lykilhlutverki. Minni er á sama tíma ósjálfrátt og áskapað og kannski er það einmitt 

einn versti löstur sagnfræðinnar í dag að verkefni hennar hefur vaxið svo gríðarlega að 

það er löngu farið að gnæfa langt yfir höfðum okkar. Auðvitað hefur sagnfræðin aldrei 

átt kost á því að varðveita allar minningar fortíðarinnar, og vissulega hefur verkefni 

hennar ekki breyst þrátt fyrir gríðarlega aukningu þess efniviðar sem henni stendur til 

boða. Verkefnið hlýtur ávallt að vera það að varðveita einhvers konar heildarminningu. 

En er það verkefni ekki gert vandasamara með þessu offramboði upplýsinga? Hver 

getur raunar, á okkar tímum, vonast til að skrifa nokkuð nema brot samtímasögunnar um 

leið og hún á sér stað? Það gefst vart tími til annars í beljandi flóði sögulegrar 

framvindu. En til þess að skrifa nokkuð, til að hnýta saman einhverja heildarmynd, 

verðum við líka að vera meðvituð um kenningarnar sem að baki liggja. Þá, og þess 

umfram, verðum við að vera meðvituð um hvað liggur kenningunum sjálfum að baki, 

hin ráðandi hugmyndafræði okkar samtíma. Því vitaskuld er gnótt upplýsinga ekki slæm 

í sjálfu sér, heldur sú ringulreið sem kann að hljótast af því þegar ekki er hægt að vinna 

úr öllu og því aukin hætta á að sú útgáfa sögunnar sem best þjónar ríkjandi 

valdaformgerð verði frekar ofan á. Ein meginspurning þessarar ritgerðar hefur verið sú 

hversu miklu rannsóknin sjálf ráði um hver sagan á endanum verður. Þetta er jafnframt 

spurning sem ég kýs að láta ósvarað að eins miklu leyti og hægt er héðan af. Eitt af 

lögmálum Aristótelískrar rökfræði segir að sannleiksgildi framtíðaratburða sé 

ómögulegt að spá. Látum það vera mín lokaorð. 
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