
  
 

  

Að drepa fólk og djamma með víkingum 

Sviðslist og samkennd í víkingafélaginu Rimmugýgur 

Iðunn Ósk Grétarsdóttir 

 
Lokaverkefni til BA-gráðu í þjóðfræði 

 Félagsvísindasvið 
 

 



 
 

 

 

 

Að drepa fólk og djamma með víkingum 

Sviðslist og samkennd í víkingafélaginu Rimmugýgur 

 

 

Iðunn Ósk Grétarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA–gráðu í þjóðfræði 

Leiðbeinandi: Kristinn Schram 

Félags– og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní, 2017  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Að drepa fólk og djamma með víkingum 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA í þjóðfræði  
og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Iðunn Ósk Grétarsdóttir, 2017 
 

 
Reykjavík, Ísland, 2017  
 



1 
 

Útdráttur 

Ritgerð þessi er til BA gráðu í þjóðfræði við Háskóla Íslands og fjallar um meðlimi 

víkingafélagsins Rimmugýgur og þá sviðslist og samkennd sem fyrirfinnst á meðal þeirra. 

Ritgerðin byggist á eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem rætt var við sex virka meðlimi 

víkingafélagsins, ásamt því að nokkur þeirra sýndu rannsakanda muni og fatnað í tengslum 

við frásagnir sínar. Viðtalsgögnin eru nýtt í samblandi við fræðileg hugtök og kenningar til 

þess að draga fram mynd af sviðslistinni í bardögum félagsins á hátíðum, samkenndinni sem 

viðmælendurnir finna fyrir í félaginu, og þeim hugsanlega menningararfi sem gæti fundist í 

starfsemi félagsins og víkingahátíðarinnar. 

 Ritgerðin hefst á því að hugtök og kenningar eru útskýrð og tengd við fræðimenn. Þar 

koma fyrir skilgreiningar Barböru Kirschenblatt-Gimblett á sviðslistafræði og út frá því er 

einnig gert grein fyrir menningararfi og hvernig sumar hliðar sviðslistarinnar geta talist sem 

óáþreifanlegur arfur. Kenningar Victor Turner um samkennd einstaklinga og hópa Alan 

Dundes eru einnig útskýrðar í samhengi við rannsóknarefnið. Að hugtakakaflanum loknum er 

skýrt frá eigindlegum rannsóknum, kostum og göllum loknum kemur aðferðafræðikafli þar 

sem skýrt er frá eigindlegum rannsóknum, kostum og göllum, og einnig sagt frá 

viðtalsaðferðum og viðmælendum. Næsti kafli fjallar svo um upphaf, starfsemi og reglur 

víkingafélagins sjálfs og aðild þess að víkingahátíðinni í Hafnarfirði. Því næst er greiningarkafli 

ritgerðarinnar en þar eru viðtölin krufin í samhengi við hugtök og jafnframt er upplifun 

meðlima víkingafélagsins lýst. 

 Meginniðurstöður ritgerðarinnar fjalla um hugmyndina að mögulegum 

menningararfi, sviðslistina í sýningarbardögum víkingahátíða og samkennd milli meðlima 

félagsins. Rannsóknin dró fram að þessir ákveðnu meðlimir víkingafélagsins Rimmugýgjar 

gengu einna helst inn í starfsemi félagsins vegna félagsskaparins og aðdráttarafls 

bardaganna. Viðmælendur, sem þessi rannsókn byggir á, taka ekki allir þátt í 

sýningarbardögunum, en öll setja þau sig á svið á hátíðum og miðla þannig gömlum hefðum 

og háttalagi og tengja samtímann við fortíð landsins. 

 

  



2 
 

Formáli 

Nokkurn veginn frá því að ég gat lesið sjálfstætt hef ég haft áhuga á norrænni goðafræði, 

víkingum, og hetjum. Hugsanlega var þessi áhugi skírnargjöf frá föður mínum, Grétari, og vil 

ég því þakka honum fyrir að vekja þennan áhuga minn, sem og fyrir veittan áhuga og 

yfirlestur á ritgerðinni. Móður minni, Ásdísi, þakka ég eftirfylgnina um líðan mína og gang 

mála við skrifin. Hjartans þakkir ber ég þeim einnig fyrir að styðja mig í vali mínu á námi og 

að bera ávalt hamingju mína fyrir brjósti. 

 Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

minn við skrif hennar var Kristinn Schram og kann ég honum einungis bestu þakkir fyrir 

leiðbeiningu, ráð og tillitsemi við vinnslu ritgerðarinnar. Aukinheldur vil ég sérstaklega þakka 

samnemendum mínum, þeim Maríu Hödd Lindudóttur og Sigríði Línu Daníelsdóttur, fyrir 

gífurlegan stuðning og mikla vináttu. Einnig vil ég þakka Marco mínum, fyrir endalausa 

þolinmæði og styrk, ásamt því að hafa verið mér byr undir báða vængi. Að lokum þakka ég 

öllum viðmælendum mínum fyrir opið viðmót, hjálpfýsi, og áhuga þegar kom að 

rannsókninni, og fyrir það eitt að bjóða mér örstutt inn í líf þeirra.  
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Inngangur  

Glymur sverða, hlátrasköll og óp, angandi matarilmur, og sumarsólin eru brot af þeirri 

upplifun sem felst í víkingahátíðinni í Hafnarfirði. Svipmiklir bardagar, sala gripa, og miðlun 

víkingaarfs eru nokkur af þeim atriðum sem meðlimir víkingafélagsins Rimmugýgur koma að 

á hátíðinni, sem og annars staðar. Allir þessir fyrrnefndu þættir sem skapa andrúmsloftið á 

svæðinu eru hluti af því aðdráttarafli sem felst í víkingafélaginu og hátíðinni. Þannig vaknaði 

bæði áhugi viðmælenda rannsóknarinnar á félaginu og áhugi rannsakanda á að skoða nánar 

hvað felst í víkingafélaginu Rimmugýgur. 

Fyrir þessa rannsókn voru tekin sex einstaklingsviðtöl við meðlimi víkingafélagsins 

Rimmugýgur. Kvenmenn voru þrír og karlmenn þrír. Var því kynjahlutfalli viðmælenda skipt 

jafnt. Öll fóru viðtölin fram á stað sem viðmælendur völdu. Oftast á heimili viðkomanda, og 

var lengd viðtalanna frá hálfri til einnar klukkustundar. Viðmælendur eiga það allir 

sameiginlegt að vera virkir meðlimir í víkingafélaginu og flest þeirra drógust inn í félagið á 

svipaðan máta. Bardagaskylmingar víkingafélagsins var helsta aðdráttaraflið hjá flestum 

viðmælendunum, en einnig félagsskapurinn sem felst innan starfsemi þess. Tilgangur 

þessarar rannsóknar var því að beina ljósi að sérstaklega þessum tveimur atriðum, bardögum 

og félagskap, ásamt því að kynnast áhuga meðlima og starfsemi félagsins sjálfs. Hér á eftir 

verður sviðslistin sem felst í bardögunum og samkenndin sem meðlimir finna fyrir skoðuð í 

samhengi við hugtök og kenningar í þjóðfræði. 

 Við vinnslu þessarar rannsóknar er ekki notast við nafnleynd þrátt fyrir að 

persónulegar upplýsingar komi fram í henni. Siðareglur Félagsvísindastofnunnar Háskóla 

Íslands inna að því að borin sé virðing fyrir og gætt að trúnaði gagnvart þátttakendum 

rannsókna.1 Við framkvæmd viðtalanna var viðmælendum ekki sérstaklega boðin nafnleynd 

og enginn þeirra lýsti yfir tregðu til að veita viðtal. Á síðustu metrum vinnslu ritgerðarinnar 

var þó haft samband við alla viðmælendurnar og óskað eftir samþykki þeirra á rannsókninni, 

og að nafn þeirra yrði tengt við hana. Allir gáfu þeir samþykki sitt, ásamt því að þeir sem 

óskuðu þess fengu að sjá sín hlutskipti. Ákvörðun mín sem rannsakanda var því að halda 

nöfnum viðmælenda í rannsókninni.  

 Ritgerðin sjálf skiptist í fjóra hluta á heildina litið, en meginhlutar hennar eru þrír. 

Fyrsti hlutinn, sem stendur sér á undan meginhlutunum þremur, greinir frá þeim hugtökum 

                                                      
1
 Vef. Siðareglur Félagsvísindastofnunnar Háskóla Íslands, 2014, 4. 
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og kenningum innan þjóðfræðinnar sem nýtt voru til að greina efni viðtalanna. Þar eru þessi 

hugtök útskýrð og gerð grein fyrir fræðimönnum sem tengjast hugtökunum. Helstu hugtökin 

sem þar verður skýrt frá eru hugtök eins og „endurleikur“ sem fellur undir sviðslistafræði, og 

gefur hann mynd af því sem meðlimir víkingafélagsins framkvæma á sýningum. Útfrá 

endurleiknum verður greint frá „menningararfi“ og í hvaða myndum hann getur birst. 

Skoðað verður á hvaða hátt hugsanlegt er að starfsemi og sviðslist víkingafélagsins geti fallið 

undir þessi hugtök. Fleiri önnur hugtök koma þar fyrir, en „samkennd“ er það hugtak sem 

kemur einna helst fram í viðtölum viðmælenda og verður það því útskýrt og tengt við 

frásagnir viðmælendanna.  

 Í öðrum hluta, en í raun fyrsta meginhluta, er farið í aðferðafræði rannsóknarinnar og 

þær ýmsu hliðar sem þar er að finna. Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum 

og því greinir þessi hluti frá þeim aðferðum, sem og að viðmælendur og viðtalsaðferðir eru 

kynntar. Greint er frá upphaflegri leit að viðmælendum og hvernig viðtölin fóru fram, ásamt 

því að sagt er frá hverjum og einum viðmælenda. Baksaga þeirra er skoðuð og hvernig þeir 

byrjuðu í félaginu. Auk þessa atriða er einnig sagt frá þeim brestum sem er að finna á 

rannsókninni, þar sem að engin rannsókn er algjörlega gallalaus og mörg atriði geta haft hin 

ýmsu áhrif á framvindu hennar og greiningu.  

 Þriðji hluti fjallar um upphaf, sögu og starfsemi víkingafélagsins sjálfs jafnframt því að 

greint er frá því hvaða atburðir urðu til þess að félagið komst á legg. Heimildir í kaflanum eru 

fáar þar sem lítið virðist vera formlega ritað um upphafssöguna. Byggist hlutinn því nánast að 

öllu leyti á upplýsingum sem koma frá félaginu sjálfu, viðmælendum og heimasíðu 

Fjörukrárinnar í Hafnarfirði. Tilgangur kaflans er því að greina frá starfsemi félagsins hvað 

viðvíkur innra skipulagi þess til bardagaæfinga sem og að setja upplýsingarnar niður á blað í 

hinu víðara samhengi rannsóknarinnar sjálfrar. 

 Fjórði hluti snýr að greiningu viðtala og efni rannsóknarinnar skoðað betur í samhengi 

við frásagnir viðmælenda. Frásagnirnar eru krufnar og skoðaðar í samhengi við þau hugtök 

sem greint var frá áður og út frá þeirri fræðilegu nálgun sem þau standa fyrir. Þannig verður 

reynt að draga fram atriði úr frásögnum viðmælenda sem samsvara útskýringum 

hugtakanna. Með því móti verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni um hver sé 

upplifun meðlima víkingafélagsins af félaginu sjálfu og hver sviðslistin sé í 

víkingabardögunum. Einnig verður athugað hvort starfsemi og sviðslist víkingafélagsins falli 

undir hugmyndir um menningararf. Frásagnir viðmælendanna verða skoðaðar með það í 
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huga að finna rauðan þráð á milli þeirra og finna sameiginlega þætti, en einnig verða ólíkir 

þættir teknir fyrir og skoðaðir. Þrátt fyrir að reynsla einstaklinga geti verið lík þá er hver 

einstaklingur sérstakur og ólíkur þeim næsta og verður því reynt að forðast að yfirfæra þá 

sameiginlegu þætti sem hér finnast á alla meðlimi víkingafélagsins. Sameiginlegu og 

ósameiginlegu þættirnir gætu þó gefið umfangsmeiri hugmynd um þau áhrif og aðdráttarafl 

sem búa í víkingafélaginu Rimmugýgur. 

 

1 Hugtök og kenningar 

Eftirfarandi texti er til upplýsingar um helstu hugtök og kenningar sem stuðst verður við í 

greiningu gagna fyrir rannsóknina. Við framkvæmd þjóðfræðilegrar rannsóknar er mikilvægt 

að styðjast við og vera meðvitaður um hvernig viðfangsefnið tengist hugtökum og 

kenningum fræðimanna sem fyrr hafa komið að álíka viðfangsefni. Án hugtaka og kenninga 

til að styðja við rannsóknina fellur hún um sig sjálfa og utanaðkomandi lesandi ætti jafnvel 

erfiðara með að setja efnið í samhengi. Fyrst verður meginhugtakinu „sviðslist“ gerð skil, 

jafnframt ýmsum birtingamyndum sem felast í fyrrnefndu hugtaki og þær settar í samhengi 

við rannsóknina. Áður en greint verður frá þessum birtingarmyndum verður þó vikið að 

hugtakinu „menningararfi“ og skilgreiningum hans. Einu af grunnhugtökum þjóðfræðinnar, 

þ.e. „hópur“, verður jafnframt gert skil samkvæmt skilgreiningum Alan Dundes. Útfrá því 

verður einnig greint frá kenningum Victor Turner um hugtakið „communitas“. Fyrrnefnt 

hugtak má þýða með ýmsum hætti á íslensku, meðal annars sem eining og hópkennd en hér 

verður notast við samkennd. Eflaust yrði hægt að finna fleiri hugtök og kenningar sem nýta 

mætti í rannsókn sem þessari. Rannsakandi mun þó styðjast að mestu við áðurnefnd hugtök, 

því þau birtust honum einkum í samskiptum við viðmælendur.  

Bókin The Performance Studies Reader hefur að geyma lykilgreinar að fræðigreininni 

sviðslistafræði (e. performance studies.). Þar má finna kafla eftir Barböru Kirshenblatt-

Gimblett, prófessor í sviðslistafræði, sem greinir frá því hvað þessi fræði fjalla um. 

Sviðslistafræði felur í sér sviðslist og flutning með það fyrir augum að rannsaka fjölbreyttan 

kvarða af hegðun og eru engin takmörk sett fyrir því hvað hægt er að rannsaka þegar kemur 

að miðlun og menningu. Innan greinarinnar eru settar fram kenningar um líkömnun, atburði 

og áhrif í tengslum við lifandi og miðlaðan flutning. Sviðslistafræði leggur því mögulega 

eitthvað á borðið til móts við aðrar áherslur í menningarfræði (e. culture studies). 
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Sviðslistafræði getur því fært ritaðan texta og ýmiss konar fjölmiðlun í myndhverfingu 

menningar og þar með auðgað umræðu um framsetningu, orðræðu, líkama og sjálfsmynd. 

Sviðslist getur verið margræð og marglaga, og hægt er að finna ákveðna sviðslist í öllum 

þáttum daglegs lífs einstaklings. Meðalmanneskja setur sig á svið á flestum stundum lífs síns; 

frá því hvernig hún hegðar sér í vinnunni; við matarborðið með fjölskyldunni og meðal vina 

sinna. Augljósasta birtingarmynd sviðslistarinnar er þó þegar einstaklingur tekur sér hlutverk 

einhvers annars. Leikarar á sviðum leikhúsa gera þessa hlið sviðslistarinnar greinilegasta en 

meðalmanneskjan getur einnig tekið sér önnur hlutverk vegna ýmissa ástæðna. Hluti 

þessarar rannsóknar mun beina sjónum til hugtaka eins og „endurleiks“ (e. reenactment), 

„lifandi menningar“ (e. living culture) og „hlutverkaleiks“ (e. role-play). 

 Áður en farið verður út í þau dæmi sviðslistar sem tekin voru fram hér að ofan er vert 

að greina stuttlega frá hugtakinu menningararfur (e. heritage/cultural heritage). 

Víkingafélagið Rimmugýgjur, eins og titillinn greinir frá, hefur að gera með arfleið víkinga á 

öldum áður. Stór hluti íslenskrar menningar tengist einnig víkingum og eru því líkindi mikil að 

í starfsemi og sviðslist Rimmugýgjar felist ákveðinn menningararfur. Dallen J. Timothy, 

prófessor í samfélagsauðlinda- og þróunarfræði2 og Stephen W. Boyd, prófessor í 

ferðaþjónustu3 ræða í bók sinni, Heritage Tourism, hinar ýmsu hliðar á menningararfi. Bók 

þeirra fjallar sérstaklega um menningararf í tengslum við ferðaþjónustu og á það að vissu 

leyti við hér, þar sem að víkingahátíðinn í Hafnarfirði dregur að sér fjölda fólks alls staðar að.4  

Menningararfur getur verið margræður, en flestir fræðimenn viðurkenna að hann 

tengist einna helst fortíðinni og jafnframt að hann tákni einhvers konar arf sem gengur niður 

til núverandi og komandi kynslóða, bæði hvað varðar hefðir og efnislegar minjar.5 Hægt er að 

flokka menningararf á þrjá vegu. Í fyrsta flokknum eru áþreifanlegur, óhreifanlegur arfur eins 

og byggingar, ár og náttúruleg svæði. Annar flokkurinn inniheldur áþreifanlegan, 

hreyfanlegan arf líkt og gripi á söfnum og handrit í skjalageymslum. Síðasti flokkurinn felur í 

sér óáþreifanlegan arf líkt og siði, hefðir og lífshætti, ásamt ýmsum upplifunum eins og 

hátíðir, listir og menningarviðburðir veita.6  

                                                      
2
 Vef. Dallen J. Timothy. 

3
 Vef. Professor Stephen Boyd. 

4
 Timothy og Bogdan, Heritage Tourism, 2. 

5
 Timothy og Bogdan, Heritage Tourism, 2. 

6
 Timothy og Bogdan, Heritage Tourism, 3. 
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Endurleikur (e. reenactment) er í enskri orðabók útskýrður sem sú athöfn að leika 

eitthvað aftur eða að endurtaka athafnir og/eða atburði.7 Sögulegur endurleikur (e. historical 

reenactment) verður því endurtekning athafna eða atburða sem hafa gerst í 

mannkynssögunni. Sögulegur endurleikur er einnig stundum kallaður lifandi menning (e. 

living culture), eða lifandi saga (e. living history), þar sem endurleikur er notaður til að setja á 

fót lifandi útgáfu af sögulegum viðburðum. Þessa útgáfu endurleiks má oft sjá á hinum ýmsu 

söfnum þar sem lífshættir forvera okkar eru endurgerðir. 8 Hér á landi má sérstaklega nefna 

Árbæjarsafnið sem dæmi um bæði endurleik og lifandi menningu, eða sögu, þar sem safnið 

sjálft er sett upp eins og „hin gamla Reykjavík“, og starfsfólk safnsins klæðist fatnaði sem 

samsvarar þeirri sögulegu mynd sem sett er fram.9 Þessar lifandi persónur og menningarlega 

sýnikennsla er ört vaxandi form af persónulegri túlkun á fortíðinni. Oftast koma þeir 

einstaklingar sem sjá um túlkunina fram sem óskilgreindar persónur, klæddar í viðeigandi 

fatnað, og gefa upplýsingar um efnið í fyrstu persónu. Alla jafna eru þessir einstaklingar hluti 

af athöfnum og háttalagi sem talið er að hafi verið algengt á því tímabili sem er sett fram.10 

Þar, sem og á víkingahátíðinni, er því framkvæmdur ákveðinn hlutverkaleikur (e. role-play), 

en það er sú athöfn, líkamleg eða huglæg, að taka á sig afstöðu, athæfi og ræðu einhvers 

annars, til þess að setja á fót söfn, hátíðir og aðra viðburði.11 

 Hvort sem að fólk safnast saman á hátíðum, vinnur saman á söfnum, eru 

fjölskyldumeðlimir eða vinir þá er ætíð einhvers konar hópur í gangi þar sem fólk er 

samankomið. Hinn bandaríski Alan Dundes, stundum kallaður faðir þjóðfræðinnar12, 

skilgreindi hópa (e. folk groups) sem „any group of people whatsoever“13 sem deila að 

minnsta kosti einum sameiginlegum þætti. Hin sameiginlegi þáttur getur verið hvað sem er. 

Það skiptir ekki máli hvort hann sé hversdagslegur eða stórfenglegur á meðan hann er til 

staðar.14 Einstaklingar geta þó átt marga mismunandi sameiginlega þætti með mismunandi 

hópum og eru því meðlimir allra samfélaga meðlimir í fjölda hópa. Hópar hvers einstaklings 

geta skarast eða þeir geta verið sérstæðir.15 Living Folklore er bók þar sem 

                                                      
7
 Vef. Reenact. 

8
 Vef. Living history. 

9
 Vef. Árbæjarsafn. 

10
 Timothy og Bogdan, Heritage Tourism, 219. 

11
 Vef. Role-play. 

12
 Vef. UC Berkely News. 

13
 „Hvaða hópur manna sem er“. 

14
 Dundes, Interpreting Folklore, 7. 

15
 Dundes, Interpreting Folklore, 8. 
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þjóðfræðirithöfundurinn Martha Sims og aðstoðarprófessorinn Martine Stephens greina frá 

helstu hliðum þjóðfræðinnar, og hvernig hugtakið hópur er skilgreint. Þar setja þær fram 

ýmis dæmi um hópa, hvernig einstaklingur getur tengst mörgum mismunandi hópum og 

hvernig sá einstaklingur verður hluti af þeim hópi. Fjölskylda er til að mynda grunnhópur 

margra og telja fáir sig þurfa að læra að vera hluti af þeim hópi. Þrátt fyrir að hópur geti verið 

eins eðlislægur og fjölskylda, þá eru ætíð einhverjar óskrifaðar eða skrifaðar reglur um 

hegðun og tungutak innan þess hóps. Þjóðfræði hvers hóps lærist óformlega þegar tíma er 

varið innan ákveðins hóps, hvort sem einstaklingur fæðist inn í hann eða velur að ganga í 

hópinn. Allir einstaklingar, hvernig sem uppeldi eða menntun er, tjá sig í gegnum þjóðfræði á 

hverjum degi og hver einstaklingur heldur aðild sinni að hinum ýmsu hópum með því að 

framkvæma þjóðfræðilega hegðun eins og hefðir, siði og háttalag hvers hóps.16 

 Breski mannfræðingurinn Victor Turner rannsakaði hefðir og félagslegar breytingar, 

og varð hvað frægastur fyrir vinnu sína með hugtakið „jaðarástand“ (e. liminality) sem 

þjóðfræðingurinn Arnold Van Gennep skapaði. Útfrá því skapaði Turner hugtakið 

„samkennd“ (e. communitas). Samkennd á við ómótað ástand þar sem meðlimir ákveðinna 

samfélaga eða hópa eru jafnir og gerir þeim því kleift að deila sameiginlegri reynslu. 

Samkvæmt Turner er samkennd einhvers konar sameiginlegur andi sem ríkir meðal fólks og 

vekur upp tilfinningar um félagslegt jafnrétti, samstöðu og samveru.17 Samkennd og 

jaðarástand eiga náin tengsl og er því við hæfi að greina örlítið frá hugtakinu jaðarástand, þó 

að það verði ekki sérstaklega notað frekar. Jaðarástand á við ákveðið ástand, tímabil eða 

annars konar stund í lífi einstaklings sem er mitt á milli tveggja ákveðninna aðstæðna.18 

Dæmi eru meðal annars ólétt kona; ekki orðin móðir en þó ekki einn einstaklingur, fermingar 

þar sem að einstaklingur færist frá bernsku til fullorðinsaldurs, og leikrit þar sem að leikarar 

eru ekki þeir sjálfir, en á sama tíma ekki raunverulega persónan sem þeir leika. Það er á 

stundum sem þessum þar sem einstaklingar í sama jaðarástandi mynda samkennd sín á milli. 

 

2 Aðferðafræði og viðtöl 

Aðferðafræði þessarar rannsóknar byggist á eigindlegum rannsóknaraðferðum og 

djúpviðtölum. Hér verður greint frá þessum aðferðum, hvað felst í því að framkvæma 

                                                      
16

 Sims og Stephens, Living Folklore, 31. 
17

 Vef. Victor Turner. 
18

 Turner, Liminality and Communitas, 359-360. 
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eigindlegar rannsóknir og muninum á milli þeirra og megindlegra aðferða. Útfrá 

aðferðafræðinni verður greint frá annmörkum sem finna má á rannsókninni vegna þeirra 

aðferða sem notaðar voru. Að lokum verður sagt frá viðtölunum og leitinni að 

viðmælendum, ásamt því að hverjum viðmælanda eru gerð skil. 

2.1 Eigindlegar rannsóknir 

Rannsókn þessi byggist á eigindlegum viðtölum sem tekin voru við meðlimi víkingafélagsins 

Rimmugýgi. Rithöfundurinn og sjálfstætt starfandi fræðimaðurinn Valerie Yow greinir frá 

rannsóknaraðferðum í bók sinni Recording Oral History og segir þar að eigindlegar 

rannsóknaraðferðir byggist ekki á meðhöndlun fárra breyta heldur á því að leyfa 

viðmælandanum að tjá sig frjálslega og eftir þeirra eigin vilja. Þannig er hægt að tengja 

merkingu við reynslu í gegnum umræðu og útbúa tilgátur út frá þeim efnum. Hinsvegar 

takmarka megindlegar rannsóknir fjöldan á breytum sem eru í boði, oft með formföstum 

spurningalistum, og þannig er reynt að komast að því hvort áður afráðin tilgáta standi eða 

falli. Svör megindlegra rannsókna eru stutt, oft fyrirfram ákveðin, og eiga að gefa sem 

víðustu mynd á úrtakið, sem mögulega er þá tölfræðilega hægt að útfæra á stærri vísu. 

Megindlegar rannsóknaraðferðir eru því andstæðan við eigindlegar aðferðir. 

Í bókinni Handbók í aðferðafræði rannsókna má finna kafla, eftir fræðimennina 

Katrínu Blöndal og Sigríði Halldórsdóttur, sem greinir frá því að grundvallarreglan fyrir viðtöl 

sé sú að mögulegir viðmælendur hafi einhverja persónulega reynslu af viðfangsefni 

rannsóknarinnar og að viðmælendur séu valdir útfrá markmiði og tilgangi rannsóknarinnar. 

Nóg er þó ekki að finna einstaklinga sem þekkja til efnisins heldur verða þeir einnig að vera 

viljugir til frásagnar, færir um að velta reynslu sinni fyrir sér og deila henni með svo til 

ókunnum aðila. Jafnframt er mikilvægt að vanda val á fjölda viðmælenda og að þeir séu 

hvorki frá nákvæmlega sama stað né með sömu reynslu. Markmiðið er að fá mismunandi 

upplýsingar frá hópnum sem þó styðja við sama markmiðið. Fjöldi viðmælenda getur haft 

áhrif á trúverðugleika slíkra upplýsinga. Of fáir einstaklingar í rannsókn geta valdið því að 

mettun efnisins næst ekki og erfitt yrði að finna rauðan þráð, en of stórt úrtak getur gert 

rannsakandanum svo erfitt fyrir að dýpt í svörunum verður ekki hin sama og því getur dregið 

úr margbreytileikanum.19 

                                                      
19

 Handbók í aðferðafræði rannsókna, 131-133. 
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Ýmsir kostir og gallar eru við bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir. Kostir 

eigindlegra viðtala felast í því svigrúmi og frelsi sem bæði rannsakandinn og viðmælandinn 

hefur. Merking rannsóknarinnar getur verið túlkuð á persónulegan hátt viðmælandans og út 

frá því getur efnið víkkað eða tekið breytingum.20 Rannsakandinn hefur einnig það frelsi að 

fylgja ekki föstum spurningum sem gefur honum kost á að elta umræðuefni viðmælanda og 

mögulega komast að nýjum niðurstöðum. Gallar eigindlegra aðferða eru aftur á móti smæð 

úrtaksins og sá tími sem fer í öflun og úrvinnslu gagnanna. Vegna fárra viðmælenda er því 

ekki hægt að rannsaka breidd viðfangsefnisins líkt og spurningaskrá gæti gert og því 

varhugavert að útfæra mögulegar niðurstöður yfir á stærra þýði.21 

 Aðrar útgáfur af eigindlegum rannsóknaraðferðum eru vettvangsathuganir og 

þátttökuathuganir, en í þeim felst í grunninn það sama með þó ólíkum áherslum og 

tímarömmum. Þegar rannsaka á hópa eða úrtök getur verið gjöfult að vera viðstaddur 

hversdagsleika viðmælenda eða ákveðinn viðburð sem markmið rannsóknarinnar nær til. Í 

vettvangsathugunum er í grunninn bara fylgst með því sem gerist við ákveðnar aðstæður eða 

á ákveðnum stað, en í þátttökuathugun felst bókstafleg þátttaka rannsakandans, þar sem 

hann samsamar sig hópnum sem hann er að athuga og gerir það sama og hópurinn gerir.22 Í 

samhengi við þessa rannsókn hefði hugsanlega verið fýsilegt að framkvæma 

þátttökuathugun í félagstarfi víkingafélagsins Rimmugýgar og/eða starfsemi og skemmtun á 

víkingahátíðinni í Hafnarfirði. Stærð rannsóknarinnar og tímasetning drógu þó sterklega úr 

þeim möguleikum, þar sem að hátíðin fer einungis fram á sumrin. Notkun megindlegra 

aðferða, eins og spurningalista, í bland við eigindlegar aðferðir getur einnig verið ákjósanlegt 

til þess að gefa bæði dýpt og breidd á viðfangsefninu.23 Þessi rannsókn styðst þó einungis við 

eigindlegar aðferðir þar sem að erfitt reyndist að öðlast aðgengi að víkingafélaginu í heild 

sinni til að senda spurningalista. Einnig gekk upphaflega stirðlega að finna viðmælendur, en 

leitin endaði þó í stærri hópi viðmælenda en leit út fyrir í upphafi. Vegna þess tíma sem fer í 

eigindleg viðtöl var látið staðar numið við þá aðferð gagnaöflunnar. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir fela í sér ýmsar hliðar þegar safna á gögnum fyrir rannsókn og að mörgu 

skal huga. Ýmislegt hefur áhrif á aðferðirnar, sem og rannsóknina sjálfa, en líkt og eigindlegar 

                                                      
20

 Yow, Recording Oral History, 5. 
21

 Yow, Recording Oral History, 6. 
22

 Sims og Stephens, Living Folklore, 220. 
23

 Yow, Recording Oral History, 6. 
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rannsóknaraðferir gera ráð fyrir eru slíkir þættir í öllu háðir einstaklingunum sem koma að 

rannsókninni. 

2.2 Annmarkar rannsóknarinnar 

Líkt og fram hefur komið fylgja ýmsir kostir og gallar hinum mismunandi tegundum 

rannsókna. Þessi rannsókn er þar engan veginn undanskilin og á henni eru ýmsir annmarkar. 

Eins og kom fram hér að ofan skal varast að yfirfæra mögulegar niðurstöður rannsóknarinnar 

á stærri þýði.24 Þessi rannsókn á því í rauninni einungis við þann hóp fólks sem voru 

viðmælendur fyrir rannsóknina. Þessi hópur fólks á það sameiginlegt að vera af sama 

kynþætti, þjóðerni, menningu, og öll eru þau meðlimir í víkingafélaginu Rimmugýgi, en 

fyrrnefnd fjögur atriði eru ekki nóg til að gera þau að einsleitu úrtaki. Margir aðrir þættir eins 

og aldur, fjölskylda, búseta og atvinna hafa áhrif og því er ekki heldur hægt að yfirfæra 

niðurstöðurnar á einstaklinga sem samsvara einhverjum þeirra þátta. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eiga því helst við þennan ákveðna hóp fólks, en hafa þó þann möguleika að 

hægt er að gera sér í hugarlund hvaða merkingu víkingafélagið Rimmugýgur hefur fyrir 

meðlimi þess yfir höfuð.25 

 Allir þeir þættir sem gera rannsakandann að þeim einstaklingi sem hann er og þeir 

þættir sem gera hann að rannsakanda hafa að sama leyti áhrif á viðtölin sjálf, og niðurstöður 

þeirra. Rannsakandinn hefur ætíð áhrif á viðfangsefnið með beinum og óbeinum hætti, 

einfaldlega með nærveru sinni. Aldur, kynþáttur, kyn, stétt, staða, þjóðerni, og menning mín 

hafa áhrif á viðmælendur mína og að jafnaði eru samskiptin opnari þegar þessir þættir 

samsvara sér á milli rannsakanda og viðmælanda. Í öllum viðtölum þarf rannsakandinn því að 

vera meðvitaður um þessi óbeinu áhrif. Því er jákvætt viðhorf og virðing mikilvæg til þess að 

stuðla að árangursríku viðtali.26 

Einn stærsti þátturinn í óbeinum áhrifum rannsakanda er kyn hans, en í daglegri 

menningu er háttalag kynja mismunandi í samtölum. Rannsakandinn þarf því að hafa í huga 

bæði sitt eigið kyn, sem og kyn viðmælanda sinna, og þau áhrif sem sá þáttur getur haft.27 

Samkvæmt Yow er algengt að í samtölum koma konur á fót ákveðnu flæði af deilingu 

upplýsinga, tilfinninga og viðhorfa, ásamt því að jafnaði eru konur hrifnar af því þegar 

                                                      
24

 Yow, Recording Oral History, 6. 
25

 Vef. Þjóðfræði. 
26

 Yow, Recording Oral History, 179. 
27

 Yow, Recording Oral History, 179. 
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einstaklingur sýnir þeirra daglega lífi áhuga. Aftur á móti er það algengara að karlar upplifi 

það óþægilegt að deila tilfinningum og hafa stundum tilhneigingu að tala á lítillækkandi hátt 

til kvenkyns samtalsaðila, hvort sem hlutverk þeirra er rannsakandi eða viðmælandi. Þrátt 

fyrir þá samfélagslega sköpuðu tilhneigingu karla til þess að vera frekar lokaðir í samtölum þá 

njóta þeir þess jafnan að veita tilteknar upplýsingar. Á meðan karlar eru viljugari til að miðla 

upplýsingum þá vilja konur vera hjálpsamar og rannsakandi sem er meðvitaður um þessa 

drifkrafta getur nýtt þá við að halda viðtali gangandi.28 Eins og áður hefur komið fram er þó 

hver einstaklingur sérstakur, því þarf rannsakandi að mæta öllum sínum viðmælendum með 

opnu viðmóti og vera meðvitaður um möguleg áhrif í hverju viðtali fyrir sig. 

Viðtöl hafa ekki einungis áhrif á þá sem veita þau heldur geta viðtöl einnig haft áhrif á 

rannsakandann.29 Rannsakandinn stígur í stutta stund inn í heim viðmælandans og lærir um 

aðra lifnaðarhætti, og lærir þar með hluti um sjálfan sig og sínar fyrirfram ákveðnu 

hugmyndir.30 Rannsakandinn getur ekki skilið alla sína þætti eftir við dyrnar og verið 

algjörlega hlutlaus hlustandi. Eins mikið og rannsakandi telur sig geta framkvæmt óhlutlæga 

rannsókn, þá er rannsókn á fólki einnig rannsókn á sjálfum sér, því að óhjákvæmlega veltir 

maður sinni tilveru fyrir sér þegar hlustað er á upplifanir annarra.31 Stundum gerist það 

jafnvel að hlutverk rannsakands getur snögglega breyst ef viðmælandinn spyr 

rannsakandann spurninga. Oft gerist það að viðmælandinn leitast eftir áliti eða 

viðurkenningu rannsakandans á frásögn hans og getur rannsakandinn því lent í hlutverki 

„vinar“ eða „ráðgjafa“. Hið gamla líkan félagsvísinda tók fyrir að rannsakandi svaraði 

spurningum viðmælanda til að forðast það að hafa hlutdræg áhrif á frásögn viðmælandans, 

en í samtímanum hefur það haft neikvæð áhrif á flæði viðtalsins. Rannsakandinn þarf að vera 

var um sig. Hann þarf að vera meðvitaður um áhrif sín og virka þætti viðtalsins, en einnig 

þurfa viðmælendur oft á því að halda að fá eitthvað mótsvar. Viðmælendur vilja oft upplifa 

umræðu sem er með einhverjum hætti ekta samtal tveggja aðila og finna að rannsakandinn 

sé í raun að hlusta á það sem þau hafa að segja.32 

Að lokum getur reynst varhugavert að passa ekki upp á tæknimálin þegar kemur að 

viðtölum, en við vinnslu minnar rannsóknar komu einmitt slík vandamál upp. Óhappið fólst í 

                                                      
28

 Yow, Recording Oral History, 174-175. 
29

 Yow, Recording Oral History, 162. 
30

 Yow, Recording Oral History, 166. 
31

 Frykman, Folklivsarkivet, frågolistarna og forskningen, 4. 
32

 Yow, Recording Oral History, 161. 
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týndri upptöku, en slík slys eru jafnframt eitt af umræðuefnum Yow. Hún segir frá nokkrum 

atriðum sem vert er að hafa í huga, en þar sem að 12 ár eru síðan bók hennar kom út hefur 

upptökubúnaður tekið þó nokkrum breytingum. Þrátt fyrir að Yow tali um hliðar tækninnar 

sem minna er notuð í dag þá má bera punkta hennar við þau tæki sem notuð eru í dag og 

hvað geti farið úrskeiðis. Hún talar um spólur í upptökutæki og nefnir það sérstaklega að 

merkja spólur vel og skrá hvaða viðtölum sé lokið, það á enn við í dag þar sem merkja þarf 

upptökur og meðhöndla. Einnig mælir Yow með því að hafa auka rafhlöður meðferðis fyrir 

upptökutækið, og getur það enn átt við, en einnig þarf að hafa auga með því að tæki 

samtímans séu fullhlaðin.33 Að mörgu þarf að huga þegar viðtalsrannsóknir eru 

framkvæmdar en öll óhöpp þroska rannsakandann fyrir frekari rannsóknir. 

2.3 Viðtöl 

Eigindleg viðtöl eru margfalt persónulegri en megindleg en sama gildir um viðtölin sjálf og 

aðferðirnar tvær hér að ofan, eigindleg fela í sér dýpt á meðan megindleg fela í sér breidd. 

Þau eigindlegu viðtöl sem ég tók teljast til hálf-opinna viðtala, þar sem að ég hafði fyrirfram 

tilbúnar spurningar meðferðis. Þessar spurningar teljast ekki til spurningalista heldur frekar 

„viðtalsvísis“ (e. interview guide), sem inniheldur opnar spurningar sem halda viðtalinu á 

réttri braut en þrengja ekki svarmöguleika viðmælandans.34 Frjáls frásögn án neinna 

spurninga frá rannsakanda telst til opins viðtals, en þegar rannsaka á ákveðið efni getur verið 

erfitt fyrir viðmælanda að tjá sig án þess að vita hvers sé ætlast af honum. Ég gerði því mitt 

besta í viðtölunum að trufla ekki frásagnir viðmælenda minna, heldur spyrja út í það sem 

þeir sögðu frekar en að ríghalda í viðtalsvísinn, en nota hann þó til að halda umræðunni á 

réttum kili. 

Aðferðir til að leita af viðmælendum eru eins margar og samskipta- og 

auglýsingaleiðir eru í dag.35 Mín leit að viðmælendum fyrir rannsóknina hófst í lok nóvember 

2016 þegar ég sendi skilaboð á tvo kunningja mína, Guðlaugu og Atla, í gegnum 

samskiptamiðilinn Facebook. Í raun hafði leitin þó hafist örlitlu áður með tölvupóstum á 

nokkur víkingafélög, en svör við þessum tölvupóstum voru heldur fá eða svo sein á ferðinni 

                                                      
33

 Yow, Recording Oral History, 86. 
34

 Yow, Recording Oral History, 71. 
35

 Yow, Recording Oral History, 80. 



15 
 

að líklegast er að þeim verði aldrei svarað. Því leitaði ég til fyrrnefndra kunningja minna með 

bón um viðtal, sem og mögulegu tengslaneti við aðra hugsanlega viðmælendur.  

 Fyrst sendi ég skilaboð á Guðlaugu Guðmundu Ingibjörgu Bergsveinsdóttur þar sem 

ég kynnti rannsóknarefnið og óskaði eftir að taka viðtal við hana, ásamt því að biðja hana um 

að benda mér á aðra mögulega viðmælendur. Guðlaugu kynntist ég í þjóðfræðinni við 

Háskóla Íslands, en hún var þegar nemandi við greinina þegar ég hóf mitt nám. Með þessu 

móti nýtti ég mér bæði persónuleg tengsl að vissu leyti sem og að nota aðferð sem kallast 

snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) í þjóðfræðirannsóknum.36 Slík aðferð byggist einna 

helst á því að viðmælandi bendir á annan mögulegan viðmælanda, en í tilfelli Guðlaugar 

hafði hún ekki tök á að veita mér viðtal vegna fjarlægðar, en benti mér þó á annan 

einstakling. 

 Samdægurs og ég sendi Guðlaugu skilaboð hafði ég einnig samband við Atla Frey 

Guðmundsson og bara sama erindi undir hann. Atla kynntist ég á menntaskólaárunum og 

nýtti mér því sömu blönduna af tengslum og aðferðum. Hann samþykkti að veita mér viðtal 

ásamt því að bjóða fram alla mögulega aðstoð við að finna frekari viðmælendur. Atli benti 

mér svo á að hafa beint samband við formann víkingafélagsins Rimmugýgjar þar sem að 

netfangið sem ég hafði áður sent á og ekki fengið svar frá, væri heldur óvirkt. Formaðurinn, 

Hafsteinn Kúld Pétursson, tók vel í rannsókn mína og samþykkti að veita mér viðtal. 

 Þrátt fyrir að Guðlaug hafi ekki haft tök á að vera viðmælandi minn, þá rúllaði 

snjóboltinn einstaklega vel frá henni og átti eftir að útvega mér fjóra aðra viðmælendur áður 

en hann loks nam staðar. Ábending hennar varð til þess að ég hafði samband við Helga M. 

Ingason og samþykkti hann að veita mér viðtal. Guðlaug hafði einnig bent honum á að hafa 

augun opin fyrir mögulegum kvenkyns viðmælendum fyrir mig, sem hann og gerði.  

 Það var þó ekki fyrr en í byrjun janúar 2017 sem að tækifæri gáfust til viðtalanna, 

þegar megnið af annríki desembermánaðar var liðið. Viðtölin fóru fram dagana 6. janúar til 

12. janúar og tók ég fyrst viðtal við þá Hafstein, Atla, og Helga, hvern fyrir sig í þeirri röð. 

Helgi hafði tekið ábendingu Guðlaugar og rúllaði svo snjóboltanum enn frekar áfram þegar 

hann hringdi í og útvegaði mér þrjá aðra viðmælendur í lok viðtals okkar. Þessir viðmælendur 

voru þær Salka Jóhannsdóttir, Elísabet Stefánsdóttir og Kristín Másdóttir. Þegar snjóboltarnir 
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frá Guðlaugu og Atla höfðu stöðvast endaði ég því með sex viðmælendur, þrjá karlkyns og 

þrjá kvenkyns. 

2.4 Viðmælendur 

Hér á eftir verður gert grein fyrir viðmælendum mínum, hverjir þeir eru og hvernig viðtölin 

við þá fóru fram. Allir viðmælendur mínir eiga það sameiginlegt að vera meðlimir 

víkingafélagsins Rimmugýgjar og að vera uppalin á Íslandi. Þau eru á mismunandi aldri og 

búa á mismunandi stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Öll viðtölin voru tekin á stað sem var 

valinn af viðmælanda og, fyrir utan tvö, var sá staður heimili viðmælanda. 

 

Hafsteinn 

Fyrsta viðtalið tók ég við Hafstein Kúld Pétursson, formann og jarl víkingafélagsins 

Rimmugýgjar. Hafsteinn er 62 ára og starfar sem kennari, og þá aðallega við tölvuumsjón í 

grunnskóla í Hafnarfirði. Hafsteinn er ættaður úr Breiðafirði í föðurætt og úr Skagafirðinum í 

móðurætt og fluttu foreldrar hans með hann í Hafnarfjörðinn þegar hann var 17 ára. 

Foreldrar hans fluttu svo seinna aftur úr Firðinum, en Hafsteinn býr þar enn ásamt konu sinni 

og eiga þau fimm börn.37 

Viðtalið fór fram þann 6. janúar 2017 á grámyglulegum föstudegi í klúbbhúsi 

Rimmugýgjar að Brekkugötu 2 í Hafnarfirði. Leið mín lá upp á aðra hæð úr anddyrinu og eftir 

löngum gangi þar sem víkingaskildir héngu hátt sem og lágt á öðrum veggnum. Við enda 

gangsins var eldhús félagsins og þar inni var Hafsteinn að þrífa og ganga frá eftir 

áramótaveislu félagsins. Hafsteinn bauð mig velkomna og lét svo ekki deigan síga og hóf 

strax að segja mér frá sögu félagsins og stofnun þess á meðan hann þreif og gékk frá. Þetta 

reiðubúna viðmót var bæði ánægjulegt í ljósi þess að fyrstu viðtölin í rannsóknum geta oft 

reynst stirðust, en gerði mig einnig örlítið stressaða að missa af upplýsingum þar sem ég 

hafði ekki kveikt á upptöku. Skyndilega birtist kona, sem leigir pláss á hinum enda gangsins, í 

dyrunum og hóf að spjalla við Hafstein um framtíð hússins, en bærinn hefur plön um niðurrif 

þess. Truflunin var í raun ánægjuleg vegna þess að þegar henni lauk hafði Hafsteinn einnig 

lokið við að þrífa og við gátum því sest niður og hafið aðeins formlegra viðtal með upptökuna 

tilbúna. 
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 Hafsteinn sagði mér frá því að á sínum yngri árum hefði hann oft verið í sveit í 

Skagafirðinum hjá afa sínum. Hafði sá gríðarlegan áhuga á víkingum, sérstakan áhuga hafði 

hann á Íslendingasögunum og kunni jafnvel nokkrar þeirra utanbókar. Hann byrjaði að segja 

Hafsteini þær þegar hann var einungis fjögurra ára. Hafsteinn telur því greinilegt að hann hafi 

fengið sinn áhuga á víkingum og Íslendingasögunum þaðan. Samkvæmt Hafsteini hefur 

áhuginn fylgt honum alla tíð, en blundaði þó nokkuð í honum þar til árið 1995 þegar fyrsta 

víkingahátíðin í Hafnarfirði var haldin. Þá vaknaði áhuginn margfaldur og sérstaklega eftir að 

hafa séð víkingana, hátíðina og bardagana. Sagði Hafsteinn að hann hafi hugsað að þetta 

væri eitthvað sem hann yrði að gera og hefur áhugi Hafsteins ekki dvínað síðan.38 

 Viðtalið við Hafstein var um 52 mínútur að lengd frá því að við settumst niður og ég 

kveikti á upptökunni. Í heildina eyddum við meira en klukkustund saman þar sem að 

Hafsteinn gekk með mér um klúbbhús félagsins og sýndi að viðtalinu loknu. Miðað við fyrsta 

viðtal gekk það ágætlega. Hafsteinn hafði margt að segja og rakti sögu félagsins vel ásamt því 

að segja mér nokkuð frá sinni persónulegu upplifun. Viðtalið var þó heldur formlegra en 

eigindleg viðtöl eru oft þar sem að Hafsteinn sagði mér einna helst frá staðreyndum um 

félagið og starfsemi þess. Hugsanlega hefði ég átt að elta hans persónulegu svör enn frekar 

til að fá frekari dýpt í viðtalið, sem ég lærði þó af og hafði í huga í hinum viðtölunum. Hann 

virtist þó eiga auðvelt með að segja frá félaginu og sinni aðild að því og þar var því strax 

kominn grunnur að upplýsingum um félagið sjálft. 

 

Atli Freyr 

Annar viðmælandi minn var Atli Freyr Guðmundsson, fyrrverandi skólabróðir minn og sá sem 

benti mér á að ræða við Hafstein, jarl félagsins. Atli er 25 ára og býr í Kópavoginum þar sem 

hann leigir með félögum sínum. Hann er ættaður úr Grundarfirði þar sem heimahagar hans 

eru, en árið 2008 flutti hann í Hafnarfjörðinn með fjölskyldunni sinni. Hann stundaði nám við 

Flensborgarskólann í Hafnarfirði og starfar nú þar sem stuðningsfulltrúi.39 

 Það var á mildum en köldum sunnudegi, þann 8. janúar, sem ég heimsótti Atla Frey í 

Kópavoginn fyrir mitt annað viðtal. Lyftuferð upp nokkrar hæðir leiddi mig að dyrum þar sem 

Atli stóð og bauð mig velkomna. Hann kynnti svo meðleigjanda sinn, Hjört Reyni Hinriksson, 

fyrir mér. Þar sem að Hjörtur var í tölvunni og nokkuð um hljóð í kringum þá vinnu benti ég 
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Atla á að þægilegast væri að vera á stað þar sem ekki yrði mikið um truflanir.40 Rannsakandi 

þarf einna helst að hafa aðstöðu þar sem hljótt er og án truflana til þess að bæði flæði 

viðtalsins og gæði upptökunnar verði sem allra best.41 Við færðum okkur því inn í eldhúsið að 

uppástungu Atla, þar sem hann ætlaði einnig að gera sér seinbúinn hádegismat. 42 

Viðmælendur þurfa einna helst umhverfi og aðstæður sem þeir eru vanir og líður vel í til þess 

að ýta undir afslappaðra viðtal.43 Þess vegna settumst við niður við eldhúsborðið og þegar 

Atli hafði komið sér fyrir hóf ég viðtalið. 

 Víkingaáhugi Atla vaknaði þegar hann var nemandi við Flensborgarskólann og var 

dreginn af Haraldi, vini sínum, á kynningu um hans aðild að víkingafélaginu, á skólatíma. 

Samkvæmt Atla langaði vini hans gífurlega að hann kæmi með honum og eyddi Atli því eyðu í 

stundatöflunni í þessa kynningu. Þar lýsti Haraldur þeim vopnum, brynjum og búningum sem 

hann sjálfur átti, ásamt því að lýsa boganum sínum, en það var einmitt hann sem heillaði Atla 

upphaflega mest af öllu. Ákvað Atli í framhaldi að prófa bogfimiæfingarnar, en fljótlega var 

hann svo aftur dreginn til af vini sínum og þá á bardagaæfingar félagsins. Eftir að hafa látið 

reyna á skylmingarnar hefur Atli varla mætt aftur á bogfimiæfingu. Nefnir Atli að hann hafi 

líklega einungis mætt á þær einu sinni eða tvisvar á ári, þar sem að hann fann sig miklu frekar 

í skylmingunum.44 

 Viðtalið við Atla Frey var álíka langt og viðtal Hafsteins, eða um 50 mínútur, og gekk 

mjög vel fyrir sig. Atli hafði frá nægu að segja og tjáði sig með ýmsum tilþrifum og 

hreyfingum þar sem við átti. Hugsanlega gekk þetta viðtal eins vel fyrir sig og raun var vegna 

fyrri kunningskapar okkar, ásamt því að Atli virtist ekkert eiga erfitt með að tjá sig. Við 

skipulag viðtalsins hafði Atli Freyr boðist til þess að sýna mér eitthvað af útbúnaði sínum en 

þar sem að ég var einnig að fara að taka þriðja viðtalið þennan sama dag varð ekkert úr því.  

 

Helgi 

Þriðja viðtalið var við Helga Martein Ingason og hitti ég hann sama dag og ég tók viðtalið við 

Atla Frey. Helgi er 34 ára og starfar sem rafvirki. Hann er einstæður faðir og búsettur í 

Hafnarfirðinum. Helgi tók á móti mér í dyrunum að íbúð hans, heilsaði mér og afsakaði 
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óregluna á heimilinu þar sem að hann stæði í breytingum þá stundina. Við settumst niður við 

eldhúsborðið, ég kveikti á upptökunni, og við snerum okkur beint að viðtalinu. 

 Það var árið 1997 sem að Helgi sá víkinga berjast á víkingahátíðinni og við það 

kviknaði áhugi hans, en hann „langaði að drepa fólk“ á léttum nótum og laðaðist í einu og 

öllu að bardaganum sjálfum. Það varð svo að Rimmugýgur prófaði að taka inn hóp af sextán 

ára strákum og var Helgi einn af þeim sem skráðu sig þar. Hann mætti svo á 

bardagaæfingarnar, gerði það sem honum var sagt og endaði með því að vera sá eini úr 

þessum hópi sem skreið út úr bardagaþjálfuninni og hélt þannig áfram inn í félagið. Frá þeim 

tíma hefur Helgi verið virkur meðlimur, mætt á flestar æfingarnar ásamt því að þjálfa einnig í 

8 ár, og sat þar að auki í stjórn félagsins um nokkurt skeið. Samkvæmt Helga hefur 

víkingafélagið, og það sem því tengist, því verið hans helsta áhugamál frá því hann kynntist 

því fyrst.45 

 Viðtalið við Helga var það stysta af viðtölunum, eða tæpar 30 mínútur. Upphaflega 

varð ég fyrir örlitlum vonbrigðum vegna lengdar þess, en áttaði mig á því að ég hafði ef til vill 

farið með of miklar væntingar inn í viðtalið, þar sem að bæði Guðlaug og Atli höfðuð ýjað að 

því að Helgi myndi láta gamminn geisa. Einnig er líklegt að vegna þess að ég var honum 

ókunnug hafi hann ekki tjáð sig eins og hann myndi kannski gera gagnvart kunningjum 

sínum, Guðlaugu og Atla. Helgi svaraði þó öllum mínum spurningum og lagði ýmis önnur orð 

í belg, ásamt því að hafa verið sérstaklega hjálpsamur við að ýta fyrrnefndum snjóbolta 

áfram. Í lok viðtalsins sjálfs hafði Helgi nefnilega fyrir því að hafa samband við og útvega mér 

þrjá kvenkyns viðmælendur. 

 

Salka  

Fyrsti viðmælandinn sem Helgi hafði samband við fyrir mína hönd var Salka Jóhannsdóttir. 

Salka er 26 ára og hefur starfað sem leiðsögumaður síðan 2013 eftir að hafa numið þá grein 

við Endurmenntun Háskóla Íslands. Þar áður vann hún við tamningu hesta og vann mikið í 

sveitum við það. Sjálf er hún úr sveit á Austurlandi, en eftir að hafa flutt nokkuð býr hún nú í 

Kópavogi, þar sem viðtalið fór fram á heimili hennar.46 Ég heimsótti Sölku á stilltum og 

björtum mánudegi þann 9. janúar í efri hlíðum Kópavogs. Salka, ásamt hundinum Skugga, 

bauð mig velkomna og spjölluðum við aðeins um Skugga til að brjóta ísinn. Því næst settumst 
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við niður á gamlan bekk með útskornu víkingamynstri, við eldhúsborðið og ég kveikti á 

upptökunni fyrir viðtalið.  

 Áhugi Sölku kom til þegar frænka hennar sem bjó í Hafnarfirði hafði samband við 

hana þegar víkingahátíðin stóð yfir sumarið 2009. Salka var að vinna í Landsveitinni, „alveg 

lengst inn í sveit“ eins og hún orðaði það, þegar frænkan hringir í hana í gífurlegum spenningi 

og ýtir ört eftir því að Salka komi í bæinn á víkingahátíðina. Spenningur frænkunnar fólst í því 

að í einum sölubás hátíðarinnar voru „Pirates of the Caribbean“ medalíur, steyptir peningar, 

eins og eru notaðir í bíómyndunum, til sölu inn á milli alls víkingadótsins. Sölumaður þessa 

báss var að sögn Sölku enginn annar en Phil Burthem, erlendur víkingur sem kom mikið við 

sögu við stofnun félagsins og greint verður frá seinna. Það endaði svo með því að Salka kom í 

bæinn, þær frænkur keyptu sitthvora medalíuna og héngu svo á hátíðinni í einhverja daga, 

en þannig fékk Salka nasaþefinn af hversu skemmtileg hátíðin væri og hversu áhugavert 

víkingalífið væri. Sölku minnti einnig að þær frænkur hefðu farið aftur á hátíðina tveimur 

árum seinna og héngu þá aftur á henni og með fólkinu þar, drukku og skemmtu sér. Það var 

svo á tímabilinu frá haustinu 2012 og að vetrinum 2013 sem að Salka hóf inngöngu sína í 

víkingafélagið Rimmugýgi. Þá bjó hún í Hafnarfirði og var sérstaklega að leita sér að félagskap 

á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að allar æskuvinkonurnar bjuggu austur í sveit, og datt einna 

helst víkingafélagið í hug þar sem hún hafði þegar kynnst félagsskapnum að einhverju leyti. 47 

 Viðtalið við Sölku gekk ágætlega þrátt fyrir smávægilegar truflanir frá 

uppþvottavélinni og hundinum, en Salka hafði margt að segja mér og varð viðtalið rúmar 37 

mínútur að lengd. Á meðan á viðtalinu stóð sýndi Salka mér einnig ýmsan fatnað sem hún 

hefur saumað. Hékk hann á slá bakvið þar sem við sátum, og leyfði hún mér að snerta á 

mismunandi efnum sem notuð eru í víkingafatnaðinn. Eftir á að hyggja þá hefði ég mögulega 

átt að stýra umræðunni frá fatasýningunni með notkun viðtalsvísisins, en þó var gott að fá 

þessar auka upplýsingar um fatnaðinn til að bera saman við reglur félagsins sjálfs. Viðtalið 

hennar var því frekar heildstætt þar sem að hún sagði mér ekki einungis frá, heldur sýndi 

mér einnig þann fatnað og hluti sem hún hefur búið til og notar. 
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Elísabet 

Fimmta viðtalið mitt var við Elísabetu Stefánsdóttur, eða Betu eins og Helgi kallaði hana. 

Elísabet er fædd 1979, og varð því 38 ára þetta árið, og er hún á annari önn á Sjónlistarbraut 

við Myndlistaskólann í Reykjavík. Hún býr heima hjá foreldrum kærasta síns ásamt dóttur 

þeirra, en sú er um það bil eins og hálfs árs.48 Við Elísabet hittumst á Kjarvalsstöðum á 

ísköldum miðvikudegi þann 11. janúar. Við fundum okkur tvo stóla og lítið borð sem lengst 

frá sjálfu kaffihúsi Kjarvalstaða, sem var þéttsetið, og hófum viðtalið. 

 Elísabet minntist þess að hafa oft farið á víkingahátíðina í Hafnarfirði eins og hver 

annar gestur og áhorfandi, og að hún hafði alltaf haft áhuga á „að djamma með víkingunum“. 

Eiginleg tengsl og áhugi Elísabetar við víkingafélagið byggðist þó upphaflega á því að yngri 

systir hennar var í félaginu, ásamt því að kærasti systurinnar var einnig í því. Það var svo árið 

2009 sem að Elísabet lendir í „alveg hræðilegum, hræðilegum... sambandsslitum og var 

niðurbrotin manneskja“. Systirin og kærasti hennar voru þá á leiðinni í víkingaferð, til 

Moesgaard í Danmörku, og Elísabetu fannst tjaldferðalag með öli, víkingum og bardögum 

hljóma gífurlega spennandi. Hún bað því um að fá að koma með. Hún vildi komast af skerinu 

þar sem fyrrverandi kærastinn virtist vera á hverju horni. Sóttu þau því um leyfi frá jarlinum 

og eldri félögum, sem hún og fékk ef hún kæmi með sín eigin víkingaföt og viðeigandi 

skófatnað. Samkvæmt Elísabetu var þessi ferð svo besta upplifun í ævi hennar og það 

skemmtilegasta sem hún hafði nokkurn tíma gert. Í ferðinni hafði hún það hlutverk að bera 

vatn í bardagamennina. Átti hún þó kost á að horfa á skylmingarnar og hugsaði með sér: „Ó 

mæ god! Hvað þetta lítur ógeðslega spennandi út, mig langar svo mikið að fá að vera 

bardagamaður“. Þegar heim var komið úr ferðinni gekk hún opinberlega til liðs við 

Rimmugýgi og hóf að æfa með þeim.49 

 Þrátt fyrir meiri mannmergð en von var á og klið því fylgjandi var viðtalið við Elísabetu 

hið ágætasta. Viðtalið var um hálftími að lengd og vegna þess hve Elísabet talaði skýrt og 

greinilega hafði kliðurinn lítil áhrif á gæði upptökunnar. Hún var áhugasöm og sagði líflega 

frá. Það var einkar skemmtilegt að hlusta á frásögn hennar. Hugsanlega gæti ég hafa gleymt 

mér aðeins og ekki spurt nóg eða fylgt eftir því sem hún sagði. Hún svaraði þó öllum mínum 

spurningum með persónulegum frásögnum og skoðunum. 
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Kristín 

Síðasta viðtalið mitt var við Kristínu Másdóttur. Upphaflega reyndi Helgi að hafa samband við 

dóttur Kristínar, Jóhönnu að nafni, en þegar hún svaraði ekki símanum prófaði hann að 

hringja í Kristínu og samþykkti hún að veita mér viðtal. Kristín er 53 ára og starfar sem 

stuðningsfulltrúi í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði. Hún og Atli Freyr eru því 

samstarfsmenn. Kristín er búsett í Hafnarfirðinum ásamt eiginmanni sínum og tveimur 

börnum þeirra, Hákoni og Jóhönnu.50 

Ég heimsótti Kristínu á köldum en björtum fimmtudegi þann 12. janúar. Kristín virtist 

hálfundrandi á ókunnugu manneskjunni á dyratröppunum hennar þegar ég bankaði, en eftir 

að hafa kynnt mig og tilgang minn þá bauð hún mig hjartanlega velkomna með bros á vör. 

Hundar hennar tveir, Skonsa og Lappi, tóku einnig á móti mér og á meðan ég hengdi af mér 

spjölluðum við um þá. Við settumst því næst niður við eldhúsborðið og hófum viðtalið.  

Kristín hóf fyrst ferðir á víkingahátíðina í Hafnarfirði þegar sonur hennar var ungur, 

sem dægrastyttingu fyrir þau tvö. Þau búa nálægt hátíðarsvæðinu og því var tilvalið að rölta 

þangað með soninn, og stundum vini hans, þegar hátíðin stóð yfir. Það var þó ekki fyrr en að 

sonur hennar, Hákon, gerðist meðlimur í félaginu að Kristín fór að dragast inn í það líka. 

Kristín lýsti því fyrir mér hvernig hún hefði alltaf haft gaman af saumaskap, en þegar 

sonurinn ákvað að ganga í félagið varð að útbúa viðeigandi fatnað fyrir hann, og varð sá 

fatnaður upphafið að víkingasaumaskap Kristínar. Dóttir hennar, Jóhanna, fylgdi svo fljótlega 

á eftir og gekk einnig í félagið, en samkvæmt móður hennar hefur hún sérstakt dálæti á að 

sauma sér vandaðan víkingafatnað. Í gegnum saumaskapinn færðist Kristín því alltaf innar í 

félagið, en þar sem hún var ekki meðlimur þurfti hún alltaf leyfi frá félaginu til að fá að vera 

með á hátíðunum. Samkvæmt Kristínu var augljósasta leiðin því auðvitað að ganga 

einfaldlega einnig í félagið og síðan þá hefur hún alltaf haldið úti sölubási á hátíðunum og er 

eftirsótt saumakona fyrir aðra víkinga.51 

 Viðtalið við Kristínu gekk ágætlega og varð um 40 mínútur að lengd. Ásamt því að 

segja mér ýmislegt um aðild hennar að félaginu sýndi hún mér einnig ógrynni af fatnaði, 

skartgripum og böndum. Ólukkulega varð það svo að upptakan af viðtalinu glataðist vegna 

tækniörðugleika. Viðtalið við Kristínu verður því nú að teljast til munnlegrar heimildar og 
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mun hlutskipti efnis hennar hafa minni sess í rannsókninni vegna þessa. Þrátt fyrir það mun 

ég notast við frásögn hennar eftir bestu getu, og minni, til að rökstyðja annað efni. 

 

3 Saga, starfsemi og reglur 

Eftir minni bestu vitneskju og því sem ég kemst næst hefur ekki ýkja mikið verið ritað um 

víkingafélagið Rimmugýgur, né víkingafélög á Íslandi yfir höfuð. Hér fyrir neðan verður því 

greint frá upphafi og sögu félagsins, sem og víkingahátíðarinnar. Ásamt því koma aðrar 

staðreyndir, eins og stjórnarskipulagi og hvernig reglur félagsins, fram úr þeim fáu heimildum 

sem ég kom höndum yfir. Þessar heimildir eru í raun einungis þær sem að félagið og 

meðlimir þess láta frá sér og byggist efni þessa kafla því á sjálfútgefni handbók Rimmugýgjar 

og frásögnum viðmælenda minna til þess að gefa mynd af starfsemi félagsins. 

3.1 Saga hátíðarinnar og félagsins 

Grundvöllur og upphafspunktur víkingafélagsins Rimmugýgjar má tengja við Fjörukránna í 

Hafnarfirði, og þá sérstaklega víkingahátíðina sem þar er haldin. Frá árinu 1995 hefur 

Fjörukráin, og í raun Hafnafjörður sjálfur, verið völlur víkinga og er hátíðin sú stærsta og elsta 

sinnar tegundar á landinu. Samkvæmt heimasíðunni hefur hátíðin frá upphafi leitast við að 

hafa allt sem upprunalegast, en það viðhorf er takt við hugmyndir um menningararf. Gestum 

á að finnast sem þeir hafi færst aftur til fortíðar, þó eru ákveðin stílbrot stundum framin, eins 

og víkingaskírnir og brúðkaup, til þess að sýna hvernig víkingar fortíðarinnar geti enn tengst 

nútímanum.52 

 Upphaflega fæddist hugmyndin að víkingafélaginu Rimmugýgi um sumarið árið 1995 

þegar fyrsta víkingahátíðin var haldin á vegum Fjörukrárinnar í Hafnarfirði og 

Hafnarfjarðarbæjar, líkt og hefur tíðkast síðan þá. Einn erlendur víkingur sem starfaði þá á 

Fjörukránni var í nokkra daga áfram hér á landi til handleiðslu eftir hátíðina sjálfa.53 Sá hét 

Phil Burthem og átti eftir að vera með puttana í stofnun fleirri félaga í öðrum löndum áður 

en hann lést um aldur fram árið 2012. Phil var afburða bardagamaður, fær með ýms vopn,54 

og kenndi nokkrum starfsmönnum Fjörukrárinnar helstu undirstöðuatriði í víkingabardögum. 

Hafsteinn var einn af þessum fyrstu mönnum, en eins og hann sagði „þá gerast góðir hlutir 
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seint“, og það var ekki fyrr en að ári liðnu sem hópur safnaðist almennilega saman með það í 

huga að æfa víkingabardaga.55 Um haustið það ár, 1996, boðaði svo Jóhannes í Fjörukránni til 

til fundar þar sem rædd var möguleg stofnun víkingasamtaka og nefnd sett saman í kjölfarið. 

Þrátt fyrir að nefndin fundaði aldrei ákváðu nokkrir af fundamönnum að koma saman og æfa 

vopnaburð. Vopnaæfingar þessar voru undir leiðsögn danska víkingsins Thomasar Tandrup 

sem þá vann á Fjörukránni. Hópurinn hélt æfingum og öðrum undirbúningi áfram af sama 

krafti eftir að Thomas fór af landi. Meðlimir þessa hóps hófu svo að sanka að sér búningum 

og vopnum ásamt því að fyrsta eiginlega stjórn Rimmugýgjar var kosin. Þessa stjórn skipuðu 

Hafsteinn Kúld Pétursson sem formaður félagsins, eða jarl, eins og titillinn er innan félagsins. 

Snorri Hrafnkelsson var kosinn ritari og Úlfar Daníelsson gjaldkeri og fengu þeir titlana 

hersar.56 Frá kosningu þessarar fyrstu stjórnar hefur hún tekið litlum breytingum og situr 

Hafsteinn enn í sæti jarls og með honum Úlfar sem gjaldkeri, ásamt því að Ísleifur 

Gissurarson skipar varastjórn.57 Við útgáfu handbókarinnar var Bárður Smárason ritari, en 

heimasíða félagsins tilgreinir þar Ernu Guðmundsdóttur í stöðu ritara árið 2016.58 

 Í byrjun júnímánaðar 1997 ár var Phil Bertham aftur á ferð um landið og hafði því 

tækifæri á að verða vitni að formlegri stofnun Rimmugýgjar.59 Félagið fagnar tuttugu árum 

þetta sumar60 þar sem að það var þann 7. júní 1997 sem að Jörmundur allsherjargoði 

ásatrúarmanna stýrði athöfn við formlega stofnun félagsins við Öxarárfoss á Þingvöllum. Þar 

sórust félagar Rimmugýgjar bræðralagsböndum og „tóku hver tryggðir við annan, en hver 

veitti á móti tryggðir og megintryggðir þær er æ skulu haldast, meðan mold og menn lifa.“61  

 Víkingafélagið Rimmugýgur skilgreinir sig sem félag „áhugamanna um menningu og 

bardagalist víkinga“.62 Í gegnum árin hefur félagið tekið þátt í hinum ýmsu víkingahátíðum 

bæði hér heima fyrir sem og erlendis. Auk þessa tekur félagið að sér að setja á fót sýningar 

fyrir ferðamenn, fyrirtæki eða aðrar uppákomur. Þessar hátíðir og uppákomur styðja svo við 

grunntilgang félagsins, en sá er að stuðla að auknum áhuga á tímaskeiði víkinga og tilurð 

þjóðarinnar. Nafnið dregur víkingafélagið Rimmugýgur af vopni Skarphéðins Njálssonar, en 

hann var sonur Njáls sem hin velþekkta Íslendingasaga, Brennu-Njálssaga, dregur nafn sitt af. 
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Vopn þetta var öxi mikil og merkir „bardagatröll“, þar sem það er dregið af orðunum rimma 

og gýgur. Rimma þýðir bardagi, áflog, eða orusta í fornri notkun, og orðið gýgur er heiti yfir 

kvenkyns tröll, en þar með verður úr „bardagatröll“. Heitið Rimmugýgur er því einnig 

kvenkyns og fallbeygist á eftirfarandi hátt: 

 

Nf. (Hér er) Rimmugýgur 
Þf. (Um) Rimmugýgi 
Þgf. (Frá) Rimmugýgi 
Ef. (Til) Rimmugýgjar63 
 

Félagið á sér einnig ákveðið einkennismerki sem er byggt á nafni félagsins sem og uppruna 

heitisins frá öxi Skarphéðins. Merkið er breiðöxi úr silfri með útgröfnum Þórshamri í 

axarblaði, og er öxi þessi nær undartekningarlaust borin sem men um hálsinn. Við veitingu 

Rimmugýgjaraxar verður meðlimur að fullgildum félaga, en réttinn til að bera hálsmenið 

öðlast meðlimir þó ekki fyrr en þeir gerast hirðmenn. Þrjár meginútgáfur eru af 

Rimmugýgjaröxinni, en aukalega eru heiðursöxi og bronsöxi. Fyrsta útgáfan er merki 

hirðmanna félagsins og er öxin þá með tveimur gullþríhyrningum efst á blaði. Í annarri útgáfu 

axarinnar bætist ofan á fyrstu útgáfuna gullslegin eggin og er það merki hersa. Lokaútgáfan 

er svo merki jarlsins en hún ber hin fyrru tvö einkenni ásamt því að Þórshamarinn í miðju 

axarblaðinu er einnig gullsleginn. Hinar fyrrnefndu aukaútgáfur axarinnar, heiðurs- og brons-

öxi, eru einungis gefnar við sérstakar aðstæður og til velunnara og vinafélaga Rimmugýgjar64 

 Á þessari stundu eru ríflega tvöhundruð manns í víkingafélaginu Rimmugýgur, 

misvirkir þó eins og þeir eru margir, en líklega er tala virkra meðlima um 120. Má þeirra á 

meðal finna bardagamenn og handverksmenn ásamt öðrum titlum sem félagsmenn bera. 

Handverksstarfsemin hefur aukist í seinni tíð félagsins og ýmislegt annað bæst við eins og 

söngvarar, silfursmiðir og ýmsir aðrir sem gerir félaginu kleift að manna litla víkingahátíð upp 

á sitt einsdæmi,65 en frá upphafi og sem megininntak byggist félagið helst á bardögunum.66 
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3.2 Stjórn, bardagareglur og útbúnaður 

Innra skipulag Rimmugýgjar lýtur að lýðræðislegri stjórn og kosnir eru embættismenn í stjórn 

félagsins með nokkurra ára millibili. Formaður félagsins er áðurnefndur jarl sem kosinn er til 

tveggja ára í senn og auk hans eru kosnir gjaldkeri og ritari til eins árs í senn. Framboð til 

embætta er frjálst hverjum þeim meðlimi sem er fullgildur félagi, eða svokallaður 

hirðmaður.67 Kosið er í stjórn á hverju ári68 og þeir sem kosnir eru í stjórnina verða hersar en 

auk þeirra verða þeir sem gegna ákveðnum embættum eða taka önnur ábyrgðarstörf að sér 

innan félagsins einnig hersar.69 Orðið hersir var notað yfir héraðshöfðinga í Noregi á tíma 

víkinganna og mætti því kalla hersa víkingafélagsins höfðinga yfir ákveðinni starfsemi innan 

félagsins.70 Þar má nefna æfingahersa og handverkshersa sem hafa yfirlit og stjórn á þeim 

hliðum starfa félagsins.71 

 Handverkstímar eru reglulega haldnir í klúbbhúsi Rimmugýgjar en bardagaæfingarnar 

fara fram á tveimur staðsetningum eftir árstíðum. Að vetri til er æft í bílakjallara 

verslunarmiðstöðvarinnar Fjarðar í Hafnarfirði og að sumri til er æft á Víðistaðatúni. Auk 

bardagaæfinganna eru æfingatímar fyrir bogamenn og fara þær æfingar fram í 

Bogfimisetrinu þar sem Rimmugýgur hefur æfingarpláss.72 

 Eins og áður hefur komið fram er megininntak félagsins falið í bardögunum og barist 

er samkvæmt vestrænum bardagareglum. Nokkrar mismunandi reglur eru til um bardagalist 

víkinga, þar má nefna húskarl, hema og hinar austrænu reglur. Þessar útgáfur er ekki iðkaðar 

á æfingum Rimmugýgjar heldur einskorðast bardagategund þeirra við vestrænu reglurnar. 

Helsta einkenni vestrænu reglanna er á þá leið að högg eru framkvæmd á fullum hraða og af 

krafti allt þar til vopnið nálgast andstæðinginn, en þá er dregið úr aflinu og vopnið látið 

„lenda“ léttar en upphafleg atorka gaf til kynna, svo að enginn hljóti meiðsli.73 Bardagarnir 

eru ekki skipulagðir til þaula, heldur er bardagamönnum frekar leyft að nota frjálsa aðferð, 

en verða þó að æfa stíft svo að allir kunni grunntökin og hreyfingar.74 Vestrænu reglurnar 

sem víkingafélagið notast við banna öll högg á höfuðuð á meðan austrænu reglurnar leyfa 
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þau, en einungis ofan á höfuðið, ásamt því að vopnabeiting er kraftmeiri og ekki dregið úr 

höggunum sem lenda á líkama andstæðingsins.75 Ákveðnum vopnum fylgja ákveðnar reglur 

um hvar á framanverðum líkamanum megi lemja andstæðinginn, og til dæmis er ekki 

nákvæmlega sama svæði fyrir sverð og spjót. Þegar kemur að aftanverðum líkama 

andstæðingsins er í rauninni bara eitt svæði leyft og táknar bakstungu, en það svæði er 

rassinn.76 Einnig eru ákveðnar ástandsreglur um vopnin og segja þær að öll vopn víkinga, 

skjöldur meðtalinn, eiga með öllu að vera bitlaus og vel við haldið þar sem að vopn í lélegu 

ástandi geta skaðað. Meðlimir félagsins verða því að hugsa vel að vopnum sínum og fara 

varlega með þau að vissu leyti, þar sem að brotin vopn eru bönnuð.77 Allt eru þetta reglur til 

þess að halda utan um bardagamennina og að enginn hljóti mikinn skaða af, því eiga þeir 

einnig að bera hlífar og fjarlægja skartgripi sem vopn gætu krækst í eða eru á viðkvæmum 

stöðum eins og í andliti eða eyrum, þar sem að óhöpp geta alltaf orðið þrátt fyrir að högg á 

höfuð og háls séu yfirhöfuð bönnuð í bardögum.78 

 Hvort sem kemur að búnaði fyrir bardaga eða daglegum búningum víkinganna er 

áherslan lögð á að fatnaðurinn sé af réttum toga og í samræmi við ímyndir fyrr á öldum. 

Samræmi búninganna skiptir máli þar sem verið er að endurskapa ákveðið tímabil í sögunni. 

Fatnaður þarf því að geta talist vera frá tímum víkinga eða að möguleiki sé fyrir að hann hafi 

verið til útfrá þekkingu á vefnaðarkunnáttu víkinga. Samræmi verður einnig að vera í 

heildarútlitinu þar sem að einstaklingur í dýrum klæðum myndi ekki ganga um berfættur né í 

lélegum skóm. Eins og bæði fornleifafundir og sögur gefa til kynna þá áttu menn ekki sverð 

eða úrval skartgripa á þessum tíma nema um auðugan einstakling væri að ræða og því þarf 

endursköpunin að samræmast stöðu og útliti sem tíðkaðist áður.79 Sama á við um lit en 

auðugir menn höfðu efni á ákveðnum litum og þeir fátækari ekki. Þegar velja á lit á fatnað 

leggur handbókin fram þá hugmynd að líklegast voru jarðlitir þeir algengustu þegar kom að 

litun fatnaðar á fyrri tímum en að rauður, blár og svartur hafi hins vegar verið 

kostnaðarsamir og því engan veginn á færi hvers sem er að eignast klæði í þeim litum. Þegar 

                                                      
75

 Vef. Fighter Resources. 
76

 Viðtal. IOG2017-4. 
77

 Handbók Rimmugýgjar, 10-12. 
78

 Handbók Rimmugýgjar, 12-13. 
79

 Handbók Rimmugýgjar, 9-10. 



28 
 

kemur að litadýrð fatnaðar meðlima Rimmugýgjar er grunnhugsunin sú að ef litur fyrirfinnst í 

náttúrunni er hann leyfilegur sem litur á flík.80 

Í félaginu sjálfu er ekki gert út á það að meðlimur þurfi að ganga í víkingafatnaði sem 

samsvarar kyni hans, en samræmi verður þó að vera á milli búnaðarins og hlutverkum 

kynjanna og útbúnaði þeirra á öldum áður. Grunnútbúnaður fyrir karlmann er því buxur og 

kyrtill á meðan þeir sem klæða sig sem kvenmenn verða aftur á móti að eiga kjól, ásamt því 

að allir verða að eiga skó. Hver sá sem ber sverð eða annars konar slíðrað vopn verður einnig 

að eiga slíður fyrir það vopn.81 Aldurstakmörk eru fyrir bardagamenn og tekur félagið ekki inn 

einstaklinga sem eru yngri en 16 ára, og þeir bardagamenn mega ekki taka þátt í bardögum á 

hátíðum fyrr en á 18. aldursári.  

Fyrir utan það að setja aldurstakmark á væntanlega meðlimi eru engar aðrar reglur 

fyrir því hver megi ganga í félagið og sem dæmi er félagið sjálft með öllu trúlaust, tekur enga 

afstöðu til eða gerir upp á milli trúbragða, né kynþáttar, kyns, eða kynhneigðar.82 Félagið á 

að vera bræðralag fyrst og fremst og því eru allir velkomnir í röðum þess. 

 

4 Þjóðfræðileg greining 

Hér fyrir neðan verða viðtölin greind útfrá þeim atriðum sem komu fram í frásögnum 

viðmælanda minna og þau sett í samhengi við hugtök, kenningar og aðrar rannsóknir. Þegar 

kemur að greiningu viðtalsgagna bendir Yow á að oft getur það reynst gott að finna ákveðin 

þemu, eða annars konar mynstur, innan hvers viðtals sem og á milli allra þeirra viðtala sem 

tekin eru ef þau eru fleiri en eitt.83 Í eigindlegum rannsóknum öðlast rannsakendur smátt og 

smátt skilning á efninu sem er rannsakað með innsæi, þekkingu á gögnunum og samanburði 

við aðrar rannsóknir og kenningar. Innsæið byggist á og þróast út frá gögnunum sjálfum og 

leitast við að skilja það sem rannsakað er á dýpra stigi. Eigindlegar rannsóknir leitast við að 

skilja rannsóknarefnið á þeirra eigin forsendum og samhengi.84 Rannsakendur hafa ætíð 

einhverjar fyrirframgefnar hugmyndir um efnið sem verður skoðað, en efnið sem kemur úr 

viðtölum er ekki alltaf það sem maður ætlaði sér í upphafi. Þannig koma þemun oftar en ekki 

frá viðmælendunum og mynstrin byggjast á frásögnum þeirra. Við söfnun gagnanna og 
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endurskoðun þeirra fæddust þemu á þrjá vegu. Ég sá mína fyrirframgefnu hugmynd birtast í 

viðtölunum en á sama tíma kom annað þema í ljós í öllum viðtölunum sem ég hafði ekki gert 

mér grein fyrir, og að lokum við yfirferð og endurskoðun gagnanna birtist hið þriðja. Hér 

verður því þessum þremur þemum sem fæddust í rannsókninni gerð skil og hvernig þau 

birtust í viðtölunum. 

 

4.1 Birtingarmynd menningararfs 

Margur menningararfur Íslands hefur lengi verið tengdur við hina fyrstu landnámsmenn og 

víkinga, ásamt öllum þeim handritum sem varðveist hafa um sögu Íslendinga á árum áður. Á 

Þjóðminjasafni er gnægð hluta frá víkingaöld í forgrunni safnsins og í þeim er sýnd 

birtingarmynd upphafs sögu Íslands. Birtingarmynd þessa menningararfs getur verið 

ýmiskonar; handrit, munir og fatnaður, vopn, og jafnvel líkamsleifar.85 Miðlun og notkun 

þessa arfs getur einnig tekið á sig ýmsar myndir og sjá má auðuga notkun þeirra á söfnum, á 

fjölum leikhúsa, í skartgripaframleiðslu, og ferðaþjónustu.86 Hér á eftir eru dregin fram þau 

atriði úr viðtölunum sem benda til að í tilvist og starfsemi víkingafélagsins Rimmugýgjar megi 

finna birtingarmynd menningarfs. 

Menningararfur er eitt af þeim þemum sem ég taldi þýðingarmikið í upphafi 

rannsóknar og tel að viðtölin styðji, ásamt því að þegar hafa verið gerðar rannsóknir á 

víkingafélögum úti í heimi í sambandi við menningararf og sögu. Þó að viðmælendur mínir 

hafi ekki drepið á þessi málefni orðrétt þá sögðu þau ýmislegt sem leiddi huga minn að þessu 

þema. Þegar Hafsteinn greindi frá stjórnarformi víkingafélagsins útskýrði hann stöðu 

formanns og hersa, sem áður hefur komið fram, og minntist þá sérstaklega á ákveðna konu 

sem hafði verið í félaginu, „en þessi kona, passar uppá authenticity, að fólk sé ekki með 

eitthvað rugl og fantasíur, við köllum hana tískuhersi. En hún er núna farin að starfa sko, í 

kvikmyndum og auglýsingum, búningahönnun og svona, hún steig sín fyrstu spor með 

okkur“.87 Allar konurnar sem ég ræddi við minntust á þennan upprunaleika þegar kemur að 

saumaskap fatnaðarins88 Bæði Salka og Kristín ræddu það hvernig þær færu að því að fela 

vélarsauminn svo hann liti sem áreiðanlegastur út og að oftar en ekki handsaumuðu þær yfir 
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hann, ef þær gerðu flíkina ekki alla í höndunum.89 Elísabet sagði mér frá því að hún yrði 

líklegast að breyta buxunum sem hún notaði oftast þar sem að þær yrðu mögulega ekki 

leyfðar lengur í því formi sem þær voru því að „þetta fer allt eftir fornleifafundum og svona, 

hvar þú ert í heiminum“.90  

Þetta hlutverk tískuhersisins að passa upp á upprunaleikann (e. authenticity) og þær 

aðferðir og breytingar sem konurnar framkvæma í saumaskap sínum samsvarar einni af 

lykilumræðum undanfarinna ára á sviði menningararfs, hugmyndinni um upprunaleika. 

Upprunaleiki er til dæmis lykilatriði hjá mörgum ferðaþjónustum tengdum menningararfi þar 

sem afurðirnar til sýnis eru oft endursköpun á fortíð svæðisins,91 og eins og áður kom fram 

tekur heimasíða Fjörukránnar þetta sérstaklega fyrir varðandi víkingahátíðina.92 Tengingin 

sem menningararfur hefur við söguna vekur áhyggjur yfir því hversu áreiðanleg framsetning 

á fortíðinni getur verið. Upprunaleikinn á við að fortíðin sé sett fram á eins nákvæman hátt 

og mögulega er hægt. Til þess að framsetning sé sem nákvæmust eiga þeir aðilar sem koma 

að framsetningunni að styðjast við gegnheilar staðreyndir sem finnast meðal annars í 

sögunni og í uppgröfnum fornleifum.93 

Fræðimenn hafa hins vegar í gegnum tíðina verið heldur tregir til að meta mikils það 

sögulega frásagnarform sem endurleikurinn er, og hafa frekar beint sjónum sínum að 

samþykktum hefðbundnum aðferðum, eins og fornleifafundum.94 Það er þó að breytast og 

minntist meirihluti viðmælenda minna á atriði og íhuganir sem styðja þann mögulega gróða 

sem fyrirfinnst í endurleiknum95. Aðspurð um hugsanleg samfélagslegáhrif og mikilvægi 

víkingafélagsins vildu þau þó ekki koma með neinar stórfelldar hugmyndir, en Helgi skýrði 

þau áhrif svo:  

 

Svona í stóru myndinni þá er þetta bara hobby, en á móti kemur að, 
þetta er svolítið stórt fyrir það sem kallað er experimental 
archeology. Það eru margir, ég held að í Rimmugýgi séu við með þrjá 
menntaða fornleifafræðinga og hérna, og sagnfræðinga líka, en 
hérna, það er svolítið að komast upp í fornleifarfræði og sagnfræði að 
fólk er að líta upp úr bókunum og fara að gera tilraunir. Og þar, þar 
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skipar þetta svolítið stóran sess af því að fólk getur þá séð, sko, 
hvernig hlutirnir virkuðu eða hvað þeir gerðu, það er ekki bara lesið 
og teknar ágiskanir, fólk prófar sig áfram. Að því leyti held ég að þetta 
sé mikilvægt.96 

 

Þarna segir hann að mikilvægt sé að líta upp úr bókunum og prófa sig áfram, og formaður 

félagsins, Hafsteinn, kom með frásögn um meðlimi félagsins sem hafa gert einfaldlega það:  

 

Sko við erum með hérna í félaginu fólk sem að, er sem sagt að 
viðhalda alls skonar gömlu handverki, þú veist, sem það náttúrulega 
hefur lært á vettvangi félagsins...þú veist, eldsmiðir, þeir voru frekar 
fáir á Íslandi þegar við byrjuðum. Nú er búið að stofna á Akranesi, það 
er víkingahópur þar sem heitir Hringhorni og þar eru mjög virkir 
járnsmiðir. Og af þeirra frumkvæði var stofnað eldsmíðafélag en 
okkar menn eru þar inni nokkrir, og ég held að besti eldsmiðurinn af 
þeim er einn af okkur sko, hann hefur farið til Noregs að smíða, þú 
veist, einhverjar lamir í einhverjar kirkjur og svona einhverja járnhluti 
sem þarf að gera við. Þetta var hann að læra hjá okkur, ekki af okkur, 
við kunnum ekki neitt, en hann þreifaði sig áfram og fór á námskeð 
og í smiðjur.97 

 

Auk þess að gera tilraunir, prófa hluti og þar með viðhalda hinum ýmsu gömlum 

hefðum og verkum þá gerir endurleikurinn þeim sem framkvæma hann kleift að kynnast 

viðfangsefninu vel, upplifa hluti og komast að hugsanlegum hlutum sem einfaldlega vantar í 

heimildir og í söguna sjálfa. En þrátt fyrir að meðlimir félagsins aðlagi sig að staðreyndum úr 

fornleifafundum, eins og konurnar minntust á, þá fást ekki allar upplýsingar þaðan og það er 

margt sem vantar í söguna. Í frásögn sinni um saumaskap og fatnað greindi Salka frá 

vangaveltum og pælingum sem hafa verið sterkar í félaginu og vantar allar heimildir um, en 

hún sagði svo frá: 

 

Eins og konukjólarnir, þeir eru allir svona frekar há hálsmál og, við 
erum að tala um konur sem voru meira og minna óléttar alla sína ævi, 
eða með börn á brjósti þess á milli, og að vera í svona kjól og þurfa að 
fara úr öllum helvítis kjólnum til að gefa, þú veist, barninu brjóst, það 
getur ekki verið. En þetta eru náttúrulega kjólar sem hafa fundist í 
gröfum og fólk hefur áreiðanlega verið grafið í sínu fínustu fötum, af 
því allra besta sem þau áttu, það var ekki grafið í einhverjum svona 
brjóstagjafakjól sem var hægt að opna eða loka eða eitthvað. Þannig 
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það er til dæmis eitthvað sem er alveg, þú veist, pæling sem maður er 
að prufa allskonar mismunandi opnanir og lokanir á kjólum ... þetta er 
ákveðið sem er að hjálpa, einmitt, eins og sagnfræðingum og svona 
söguskoðendum til að komast að allskonar hlutum sem bara ganga 
ekki upp98 

 

Hér lýsir Salka einhverju sem hún hefur sjálf upplifað og prófað, verandi kona sem klæðist 

stundum víkingakjól í endurleik. Hún leiðir einnig hugann að röksemdarfærslu fyrir því að 

einungis þessi útgáfa af kjólum þekkist. Fólk er og hefur ætíð verið grafið í sínu fínasta pússi 

og þessvegna varðveitist það. Þarna kemur hún með gott dæmi um það sem vantar í söguna, 

í fornleifafundina og þær heimildir sem eru til um víkingaöldina, ásamt því að rökstyðja 

gagnið sem hlýst af endurleik lifandi sögu. Allir viðkomandi aðilar einhvers konar endurleiks 

þurfa þó að vera meðvitaðir um það að endurleikur felur í sér túlkum fortíðarinnar frá 

sjónarhorni samtímans og getur það haft mikil áhrif á endurleikinn.99 Þrátt fyrir það er 

endurleikur í raun áhugavert frásagnarform þar sem að það byggist á flutningi, eða leik, 

byggðum á þeirri hugmynd að færa alla viðstadda nær veruleika fortíðarinnar á máta sem 

önnur form geta mögulega ekki. Með fínlegum hætti virðist endurleikur því þrengja bilið á 

milli nútíðar og fortíðar.100 

 

4.2 Sviðslist og bardagar 

Líkt og áður hefur komið fram getur sviðslist verið margræð og margþætt. Hún á bæði við hið 

daglega líf einstaklings og sérstaka viðburði eða athafnir þar sem einstaklingurinn tekur sér 

annað hlutverk. Eftirfarandi umfjöllun mun varpa ljósi á þá sérstöku sviðslist sem sett er á fót 

þegar hún er hluti af hátíðum og einkum sýningarbardögum.  

Hver og einn viðmælandi minn sagðist ekki hafa tekið þátt í sýningarbardögunum í 

víkingahátíðinni í Hafnarfirði, en öll hafi þau tekið einhvern þátt í hátíðinni hér á landi, sem 

og annars staðar, og þar með sett sjálfa sig á svið sem víkinga.101 Nánar verður útskýrð sú 

sviðslist sem birtist þegar viðmælendurnir fara í hlutverk víkinga og sú sviðslist sem felst í 

bardögunum. 

                                                      
98

 Viðtal. IOG2017-4. 
99

 Egberts og Bosma, Companion to European Heritage Revivals, 157. 
100

 Stephen Gapps, Performing the Past, 3. 
101

 Viðtal. IOG2017-1; IOG2017-2; IOG2017-3; IOG2017-4; IOG2017-5; Kristín Másdóttir, munnleg heimild, 12. 
jan 2017. 



33 
 

 Tvær tegundir bardaga eru iðkaðar af víkingafélaginu, sem og öðrum félögum úti í 

heimi, og eru það keppnisbardagar og sýningarbardagar. Keppnisbardagarnir eru sú útgáfa 

bardaga sem fer fram á mótum á víkingahátíðum, en sýningarbardagarnir eru þeir sem gestir 

og áhorfendur bera augum á víkingahátíðum sem þeirri í Hafnarfirði102, og líkt og Helgi sagði, 

þá eru þessir bardagar sem „trekkir fólkið að“.103 Salka lýsir þessum tveim tegundum af 

bardögum svo:  

 

Bardagasýningarnar eru náttúrulega, hérna, það sem við köllum show 
fight, eða sýningarbardagi, sem eru öðruvísi en keppnisbardagarnir 
sem við gerum líka. Af því að þar eru stig og þar er, skiptir máli að 
vera snöggur og nákvæmur, og jafnvel sko að horfa á svoleiðis 
bardaga er kannski ekkert ofboðslega spennandi. Þannig að 
sýningarbardagarnir eru með meira öskur og það er meira svona stór 
högg og þykjustunni, og svo kannski nær maður einhverjum en það 
sést ekki á sýningunni en ég veit að hann náði mér og þá, þú veist, 
hendi ég frá mér skildinum og þykist ætla að drepa hann og þá getur 
hann drepið mig svona stórt, eða svona áhugavert, eða leikrænt sem 
sé.104 

 

Eins og Salka kemur að í lýsingu sinni er meira um stórar ýktar hreyfingar og þykjustunni 

háttalag í sýningarbardögunum heldur en í keppnisútgáfunni. Nefnir hún að meira sé um 

leikræna tilburði hjá þátttakendum, og er í raun um lítil spunaleikrit í gangi, eins og Atli lýsir: 

 

 Söguþráðurinn er alltaf kynntur fyrir öllum fyrir utan bardagasvæðið 
áður en við leggjum af stað þannig að, bara alltaf í sinnepinu þá 
spjöllum við um hvað á að gerast, kunna allir söguna...svo þegar við 
erum komnir inn á grasið þá er allt í lagi að hvísla á milli, af því að 
áhorfendurnir heyra það ekki mikið, en síðan í sjálfum bardaganum 
þá, þá, þú veist getur alveg hvíslað, en þú getur líka bara sko lesið út 
úr hreyfingunum eða svona líkamstjáningunni sko hvort hann vill 
vinna eða hvort hann á eftir að vinna.105 

 

„Sinnepið“ sem Atli segir hér frá greinir víkingana sem hóp enn frekar frá áhorfendum og 

gestum hátíðarinnar þar sem að þeir einir vita hvað er átt við. Orðið sinnep er afbökuð 
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íslenskun á enska orðinu „muster“ en það þýðir að allir komi saman, safnist saman.106 Það 

gefur til kynna fyrir þennan hóp víkinga að það verði sýning eftir nokkrar mínútur og þurfi 

þeir því að koma sér saman um söguþráð fyrir viðkomandi sýningu. Þó að söguþráður sé fyrir 

hendi þá eru hlutverk hvers og eins ekki endilega ákveðin. Fyrir utan að taka fram þessa tvo 

tjáningarmöguleika, að hvísla og lesa mótherjann, þá sagði Atli einnig að það væri hins vegar 

besta aðferðin í bardaga að nota látbragðið til að gefa til kynna hvernig bardaginn yrði, og á 

sama tíma fá áhorfendur með í leikinn. Hann tók sem dæmi Halla vin sin sem lagði eitt sinn 

uppi á móti sér stærri, hávaxnari og fullbrynjuðum víkingi. Fór sá að hlæja og gera gys að 

stærð og getu Halla. Atli sagði það „miklu betri sko leið til að, hérna, tjá sig í bardaga af því 

að þarna ertu sem sagt að leyfa áhorfandanum að vera með og, hérna, gefur áhorfandanum 

sko það að Halli er núna góði gæjinn.“107 Salka ræddi einnig spunahliðina á bardögunum 

frekar og sagði að adrenalínið fari á fullt þar sem að bardagarnir séu ekki mikið skipulagðir, 

fyrir utan söguþráðinn, eins og Atli kom að, og að um sé að ræða bardaga en „innan um alla 

sem eru vanir að berjast og kunna hvað þeir eru að gera og eru mjög, þú veist, flinkir þá að 

spinna út frá því. Þannig þetta er rosalega mikið spuni, með vopn, úr járni, þó þau séu ekki 

beitt“.108 

 Víkingafélagið Rimmugýgur hefur frá upphafi byggst á bardögunum og 

bardagmönnunum.109 Slíkt háttalag er þó ekki fyrir alla meðlimi félagsins eða þeir hafi áhuga 

á annarri tegund bardaga frekar en hinni. Þannig skáru þær Elísabet og Kristín sig úr frá 

hinum viðmælendunum, sem allir taka þátt og lýsa áhuga á sýningarbardögunum.110 Kristín 

hafði fáar sögur að segja af bardögum þar sem hennar aðild að félaginu fólst ekki í þeirri 

starfsemi og hafði hún ekki tekið þátt í sýningarbardögunum.111 Elísabet er samt sem áður 

bardagamaður, en hefur takmarkaðan áhuga á sýningarbardögunum. Áhugi hennar til þess 

er svo lítill að hún minntist þess ekki að hafa nokkurn tíma tekið þátt í þeim á 

víkingahátíðinni.112 Líkt og allir viðmælendurnir fara þær þó í þann hlutverkaleik sem fylgir 

hátíðinni, en passa þá frekar bása fyrir þá sem berjast í sýningarbardögunum.113 Öðru máli 
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gegndi um áhuga vegna keppnisbardaga. Auk fyrrnefndra hlutverka þá komst Elísabet svo að 

orði um keppnisbardagana og áhuga sinn á þeim: „mér finnst það ógeðslega gaman að berja 

fólk með sverðum, og stinga það með spjótum, og hérna, og deyja dramatískt svosem á 

vellinum“114. Að deyja dramatískt á vellinum á því bæði við sýningarbardagana og 

keppnisbardagana, en í þeim þarf einnig að hafa í huga að vera ekki fyrir og því getur 

dauðdaginn dregist og falið í sér að staulast út af vellinum samfara öðrum leikrænum 

tilþrifum.115 

 Hvort sem um er að ræða keppnisbardaga, sýningarbardaga, eða einkasýningar116 

sem félagið er ráðið í, þá þurfa bardagamennirnar alltaf að hafa einhverja hugmynd um til 

hvers er ætlast hverju sinni. Þegar kemur að sviðslist leikhúsa eða sýninga af einhverju tagi er 

sviðsetningin oft fyrirfram ákveðin. Þetta fyrirfram ákveðna skipulag getur þó verið af 

mismunandi alvarleika eftir því hvert sviðið er. Leikrit leikhúsa eru oft þaulæfð og 

nákvæmlega eftir handriti á meðan annars konar sýningar geta verið opnari fyrir túlkun og 

spuna þeirra sem í henni eru. Hvernig sem sviðið er þá er ætíð ætlast til þess að þeir sem 

setja sig á svið hafi einhverja grunnþekkingu á því sem fara mun fram. Ásamt þessari 

grunnþekkingu á viðburðinum verður einstaklingurinn einnig að vita hvernig hann á að beita 

rödd sinni, svipbrigðum og líkama í samhengi við sýninguna og aðra á sviðinu.117 

 

4.3 Samkennd og sjálfsmynd 

Allir viðmælendur mínir komu einhverju orði að því hversu góður hópur og félagsskapur 

víkingafélagið Rimmugýgjur væri þeim118. Meirihluti þeirra tók einnig sérstaklega fram í lok 

viðtalsins hversu skemmtilegt væri að vera í því119 og tvö þeirra spurðu mig um áhuga á að 

verða meðlimur í félaginu.120 Hér að neðan verða dregin fram þau atriði sem greina frá 

þessari samkennd meðlimanna og hverju það skiptir þau að vera meðlimir í félaginu.  

Þegar einstaklingur er í nærveru annarra þá leitast þeir að jafnaði þess að öðlast 

einhverjar upplýsingar um hinn aðilann, eða koma fram með upplýsingar sem þeir búa þegar 
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yfir. Þessar upplýsingar, hverjar sem þær eru, hjálpa til við að skilgreina aðstæður og gerir 

einstaklingunum fyrirfram kleift að vita hverju megi búast við af þeim og hverju megi búast 

við af hinum.121 Á víkingahátíðunum og þegar meðlimir félagsins eru uppklæddir er auðvelt 

að greina hver hinn aðilinn er og hvers má vænta af honum. Þegar víkingaklæðunum er hins 

vegar pakkað niður verður umgjörð hópsins ógreinilegri og minntist Salka til dæmis á það að 

finnast fólkið sem hún væri búin að eyða nokkrum dögum með ekki vera það sjálft í 

venjulegum fötum.122 Í hversdagleikanum getur því verið hagkvæmt og samrýmandi að eiga 

eitthvað merki sem gerir meðlimum kleift að þekkja hvern annan samstundis. Hálsmenið, 

öxin Rimmugýgjur, getur því verkað sem sameiningartákn og lýsti Helgi því svo:  

 

Hún þjónar tveim tilgangi [tvennum tilgangi], annars vegar er þetta 
félagskírteini og hins vegar er þetta, sýnir magnið af gulli á henni 
stöðuna...og þetta, já það er, það er stundum grínast með þetta, 
þetta er svona pínu eins og frímúrararegla, það mega allir vera með 
en það fá ekki allir öxina, menn þurfa nefnilega að sýna það og sanna 
fyrst og fremst að þeir séu góðir félagar.123 

 

Vegna lýsingar hans má áætla að það eitt að sjá Rimmugýgjaröxina um háls annars aðila gefi 

strax ákveðna hugmynd um hver sá er, en fyrst og fremst að þarna sé einnig félagsmeðlimur 

og það sem jafnvel meira er um vert, að sá sem beri öxina sé jafnfram góður félagi. Einnig 

bætti Helgi við að „þarna var ég í félagskap sem að sko, þar sem að ég var bara dæmdur að 

mínum verðleikum en ekki einhverjum utanaðkomand áhrifum“124 og taka Elísabet og Salka í 

sama streng. Elísabet telur sig vera opnari persónu eftir að hafa gengið í félagið og að hún 

gefi mismunandi gerðum af fólki frekar tækifæri heldur en áður. Að eigin sögn sagðist Salka 

vera heldur félagsfælin, þorði ekki strax í bardagana svo hún laumaði sér eiginlega inn í 

bogfimina:  

 

Og svo bara svona þú veist, fór maður að spjalla við fólk og eitthvað 
og svo, þú veist, mætti maður í partý og það var einmitt, þau voru 
alltaf voða spes til að byrja með en þessi félagskapur er bara svo 
opinn að það er svo auðvelt að, þú veist, komast allavega inn, svona 
inn fyrir þröskuldinn og svo eru allskonar hópar og eitthvað svona 
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fyrir innan þar sem maður finnur meira sína eigin. En svo er þetta 
bara ótrúlega mikill félagsskapur, þú veist, það er að fara og kynnast 
fólki og hafa ástæðu til að fara að hitta fólk og ekki bara þú veist að 
mæta á íþróttaæfingu og æfa saman heldur líka, þú veist, þessi sami 
hópur hittist í partýum og hátíðum og ferðast saman, og svona, er að 
fara út um allt land og gera ýmislegt. Það er allavega það sem mér 
finnst skipta mestu máli í félaginu.125  

 

Þessi félagsskapur sem hún minnist hér á birtist eins og rauður þráður í viðtölunum og 

samkvæmt Hafsteini þá snýst félagið, og Rimmygýgjaröxin eins og Helgi minntist á, 

nákvæmlega um það:  

 

Félagið er uppbyggt sem bræðralag...af þessum tvöhundruð, og 
eitthvað, þá eru kannski hundrað og tíu komnir með svona axir og 
það er fólk sem við höfum öll svarist einhverjum böndum við sko. Og, 
þannig að, hópurinn er, við erum eins og segir svona eins og 
bræðralag, eða eins og fjölskylda. Ég held að það sá dálítið sérstakt og 
útá það gengur þetta sko.126 
 

 Aðspurður um meðlimi félagsins skýrði Hafsteinn einnig frá því að bæði aldursbilið og 

menntunarbilið væri gífurlega breitt. Það skipti engu máli hvernig bakgrunn eða menntun 

einstaklingur hefði því þarna væru allir komnir saman undir þessum áhuga á víkingum og að 

„fólk kemur hingað bara, þú veist, berskjaldað eða bara eins og það er“.127 Elísabet tók einnig 

í álíka strengi og lýsti félaginu sem sérstökum félagskap sem að „heldur utan um mann“ og 

hún hafi persónulega kynnst og umgengist fólk sem hún hefði hugsanlega ekki annars gert 

„af því að þegar við erum öll í víkingafötum þá sér maður engan mun“.128 Þessar frásagnir 

þeirra undirstrika þá sjálfsmynd sem félagið hefur, og meðlimir þess hafa á því. Þrátt fyrir að 

meðlimir félagsins séu af ýmsum toga og með sínar eigin breytilegu sjálfsmyndir þá hefur 

félagið stöðugt einkenni bræðralags.129 

 Líkt og Hafsteinn nefndi þá er það einhver undirliggjandi áhuga á víkingum sem 

dregur nýja einstaklinga að félaginu. Sumir þeirra meðlima sem hafa verið í þessu hve lengst 

bera áhugann jafnvel utan á sér. Allir viðmælendur mínir nefndu eitthvert atriði í lífi sínu sem 

hafði orðið fyrir áhrifum vegna þessa áhugamáls þeirra. Áhrifin eru mismunandi eins og þau 
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eru mörg og sitt með hverju sýnileg. Þau Atli, Salka, og Kristín báru öll fyrir sig yfirflæði af 

hlutum og fatnaði sem erfitt væri að finna stað þegar þau voru spurð um dagleg áhrif. Atli 

sagði:  

 

Það er feldur á sófanum mínum, og það er kista inní herbergi og það 
eru vopn, þú veist, útí horni og eitthvað svona, ég meina, þetta 
breytir alveg helling ef maður dettur inní þetta en ég held að það sé 
bara eins og með önnur svona svipuð hobbý sko, bara alveg, maður 
dettur á bólakaf í þessu og hvar á maður að geyma allt dótið og lærir 
svo margt nýtt bara með því að vera í svona félögum, þetta breytir 
alveg helling þegar maður fer að hugsa út í það [hlær].130 

 

Salka tók í nákvæmlega sama streng og sagði allt vera „að fyllast hérna af víkingafötum og 

efnum [hlær]“131 og sagði einnig að hún væri farin að sauma aftur, en það hafði hún ekki gert 

síðan í grunnskóla. Þar sem að helsta aðild Kristínar að félaginu er saumaskapur tók hún 

einnig fram hvernig allt væri að yfirfyllast af fatnaði og öðrum saumaskap, ásamt vopnum 

barnanna.132 Elísabet minntist einnig á saumaskapinn í sambandi við samkenndina í félaginu 

og það að finna sig í ákveðnum hópum, en samkvæmt henni hafði hún aldrei fundið sig í 

saumaklúbbum, en gerði það í víkingunum. Einnig kom Elísabet með skemmtilega frásögn 

sem gerir grein fyrir hversu mikið víkingafélagið og starfsemi þess getur skipt meðlimi þess, 

en hún „fékk sverð, fékk reyndar sverð gefins í afmælisgjöf, það er ein besta afmælisgjöf sem 

ég hef fengið á ævi minni, ég svaf með það uppi í rúminu hjá mér í bara, mánuð á eftir að 

minnsta kosti“133. Hafsteinn minntist á það að starf hans sem jarl væri í raun eins og hálft 

annað starf134 og Helgi greindi frá því að víkingafélagið væri hans helsta áhugamál. Hann 

sagðist verja miklum tíma í félagið og að áhrifin væru í takt við það, og „að börnunum mínum 

undanskildum þá er öxin mín það verðmætasta sem ég á“.135 Af öllum viðmælendunum var 

það Atli sem bar áhrif félagsins sýnilegast á persónu sinni þar sem að hann lét sér „nú vaxa 

skegg og sítt hár, búinn að taka síða hárið en skeggið er ennþá eftir, það hefur greinilega 

alveg mikil áhrif á, á bara útlitið mitt“.136 

                                                      
130

 Viðtal. IOG2017-2. 
131

 Viðtal. IOG2017-4. 
132

 Kristín Másdóttir, munnleg heimild, 12. jan 2017. 
133

 Viðtal. IOG2017-5. 
134

 Viðtal. IOG2017-1. 
135

 Viðtal. IOG2017-3. 
136

 Viðtal. IOG2017-2. 



39 
 

 Greinilegt er að meðlimir víkingafélagins finni fyrir áhrifum þess í sínu daglega lífi, 

hvort sem þau bera Rimmugýgjaröxina daglega, láti sér vaxa skegg, eða jafnvel beri 

félagsaðild sína ekki utan á sér. Þátttaka meðlima á hátíðum sérstaklega er líkt og þeirra 

annað líf. Þar koma þau saman og, eins og viðmælendurnir greindu frá, eru öll jöfn.137 

Hvernig sem útvortis ásýnd þeirra eða hlutverk í hátíðum er þá finna þau tengsl sín á milli og 

þar finnst samkenndin. Hver einasta manneskja, hversu ein sem hún virðist, er búin þeim 

hæfileika og ósviknu tilfinningu að finna fyrir öðrum þar sem að samkennd er staðreynd í 

reynslu hverrar manneskju.138 

 

Niðurlag  

Viðfangsefni ritgerðar þessarar felst í atlögu að því að draga fram mynd af starfsemi og 

stofnun víkingafélagsins Rimmugýgjar ásamt upplifun meðlima þess af félaginu sjálfu og 

víkingahátíðinni í Hafnarfirði. Meginmarkmið ritgerðarinnar var að öðlast innsýn í þá sviðslist 

sem birtist í bardögum víkingahátíða og þá samkennd sem meðlimir félagsins upplifa. Í fyrsta 

kafla ritgerðarinnar var greint frá þeim hugtökum og kenningum sem birtust einna helst í 

viðtölunum og nýtt voru við greiningu gagnanna og vinnslu ritgerðarinnar. Í öðrum kafla var 

gert grein fyrir aðferðafræði eigindlegra rannsókna, hvaða sýn þær aðferðir hafa á það efni 

sem er rannsakað og kosti og galla þeirra aðferða. Þar var einnig tekið fram þau atriði sem 

geta, og fóru, úrskeiðis við öflun gagnanna fyrir rannsóknina áður en gert var grein fyrir 

viðtalsaðferðum og viðmælendur rannsóknarinnar kynntir. Í þriðja kafla var sagt frá upphafi 

og stofnun víkingafélagsins Rimmugýgjar, hvernig hugmyndin að félaginu fæddist og hvernig 

hún var framkvæmd. Þar er einnig sagt frá víkingahátíðinni í Hafnarfirði, aðild félagsins að 

henni og þeim reglum sem meðlimir þurfa að fylgja þegar kemur að fatnaði og vopnum. Í 

fjórða kafla eru viðtölin og gögnin greind út frá þjóðfræðilegum viðmiðum og hvernig 

frásagnir viðmælenda samsvara hugtökunum sem útskýrð voru í fyrsta kafla. Í 

greiningarkaflanum koma fyrir þau þrjú aðalþemu sem birtast í frásögnum viðmælenda og 

sýna hver upplifun þeirra er í félaginu sem og hvernig áhuginn og áhrifin þaðan 

persónugerast í þeirra daglega lífi. 

 Aðalniðurstöðurnar rannsóknarinnar, og ritgerðarinnar, snerta á samkennd og 

sjálfsmynd meðlima víkingafélagsins, svo og sviðslistinni í bardögunum, og þeim mögulega 
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menningararfi sem fyrirfinnst í starfsemi félagsins. Allir viðmælendurnir höfðu einhver orð að 

því hvernig þau upplifðu sig sjálf innan félagsins og enduðu nokkur þeirra viðtalið á því að 

taka sérstaklega fram hversu skemmtilegt væri í félaginu. Bæði Elísabet og Salka töluðu um 

það hvernig hópurinn tæki utanum meðlimi þess og héldi síðan hendi yfir þeim. Jafnframt að 

það væri ekki svo erfitt að komast inn fyrir þröskuldinn og finna sína líka. Þá sögðu Hafsteinn 

og Helgi að í hópnum kæmi hver fyrir eins og hann væri. Utanaðkomandi þættir hefðu engin 

áhrif og að meðlimum væri tekið sem nákvæmlega þeirri persónu sem þeir væru. Einnig 

sögðu þeir að út á þetta viðhorf gengi félagið og að einungis þeir sem standa sig og sanna 

sem góða félaga, bæði innan víkingafélagsins og í garð hinna meðlimanna, fengju 

Rimmugýgjaröxina afhenda. 

 Þegar frásagnirnar í viðtölunum snéru að bardögunum voru ekki allir viðmælendur 

rannsóknarinnar á sömu nótunum þar sem að tveir þeirra, þær Elísabet og Kristín, höfðu ekki 

tekið þátt í þeim sýningarbardögum sem fram fara á hátíðinni í Hafnarfirði. Elísabet hefur þó 

tekið þátt í hinni tegund bardaga sem víkingafélög framkvæma, keppnisbardögum, og þar 

finnst einnig vottur af sviðslist þó minni sé heldur en í sýningarbardögunum. Hvort sem 

viðmælendur mínir tóku þátt í einhverjum bardögum, þá er það eitt að klæða sig upp í 

víkingafatnað til hátíðarbrigða og lifa nánast eins og talið er að víkingar hafi áður gert, , 

sviðslist í sjálfu sér. Setja viðmælendurnir sig því allir á svið að því leiti. Í bardögunum, 

sýningarbardögunum sérstaklega, finnst þó greinilegri sviðsetning þar sem að söguþráður og 

leikræn tilþrif eru notuð. Í sýningarbardögunum fær dramatíkin að njóta sín og ýktar 

hreyfingar og háttalag gera tilkomumeiri sýningu, eða „betra show“. Eins og Atli lýsti, þá er 

það ekki færasti bardagamaðurinn sem vinnur heldur sá sem gerir bestu sýninguna og fær 

jafnvel áhorfendurnar með í að styðja sig. Þrátt fyrir að einhver söguþráður sé til staðar í 

sýningarbardögunum þá er hann ekki skrifaður í stein. Líkt og Salka talaði um þá felst mikið 

af spuna í sýningunum og því verða þeir sem taka þátt að vita hvað þeir eigi að gera og 

hvernig, ásamt því að geta handleikið það sem gerist í bardögunum af kunnáttu. 

 Þessi sviðslist og lifandi frásögn sem birtist í sýningarbardögunum og á hátíðinni sjálfri 

má telja sem endurleik að vissu leiti og því lifandi menningu. Líkt og Hafsteinn sagði, þá er 

verið að viðhalda gömlum hefðum, aðferðum, og verkum á vegum félagsins sem undirstrikar 

mögulegan menningararf. Einnig minntust bæði Helgi og Salka á það hvernig starfsemi 

félagsins væri mikilvæg til þess að prófa og upplifa hvernig hlutirnir voru líklegast á 

víkingatíma, sem og að hugsanlega finna það sem vantar í ritin og fornleifauppgröft. Þannig 
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má sjá að í starfsemi og sviðslist félagsins felist ákveðin uppgvötun og atverknaður með hina 

gömlu sögu. Meðlimir víkingafélagsins Rimmugýgjar gera því söguna að tilraunastofu sinni.139 

 Hér hefur verið drepið á nokkruð af upplifunum meðlima víkingafélagsins af félaginu 

sjálfu, meðlimum þess og víkingahátíðinni. Upplifanirnar eru án efa margfalt fleiri. Líklega 

eins margar og fjölbreyttar eins og meðlimir félagsins eru. Viðmælendur í þessari rannsókn 

eru ekki tæmandi úrtak fyrir félagið og því skal varast að yfirfæra niðurstöður ritgerðarinnar 

á alla meðlimi félagsins. Meðlimir víkingafélagsins eru margfalt fleiri en hér hefur komið 

fram. Einnig er að finna margfalt fleiri víkingafélög um heim allan og væri því vel hægt að 

gera stærri og ýtarlegri rannsókn. Niðurstaða úr rannsókninni hefur þó vonandi gefið 

einhverja innsýn í sögu félagsins, upplifanir meðlima þess, og mögulegt virði sem finnst í 

víkingafélaginu Rimmugýgur.  

 

 

  

                                                      
139

 Orvar Löfgren, fyrirlestur, 4.apríl 2017. 
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