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Útdráttur 
Ritúalar (e.rituals) hafa verið hluti af sögu mannkynsins í þúsundir ára, þeir hafa átt þátt í 

að móta samfélög, menningar og sögu okkar. Við leitumst eftir því að framkvæma og taka 

þátt í ritúölum, við högum okkar lífi, vinnu og skóla oft eftir þeim eða í kringum þá; sem 

dæmi má taka lögbundin frí á Íslandi yfir jól, nýár og páska. Í samtímanum eru ritúöl oftar 

en ekki tengd við trúarbrögð og endurómun frá fortíð en staðreyndin er sú að þau eru enn 

stór hluti af samtímamenningu sem dafnar og vex með okkur.  

Til að styðja mitt mál nota ég bækur á borð við The Rites of Passage eftir Arnold 

van Gennep og Performance Theory eftir Richard Schechner. Ég notast einnig við greinar 

sem tengjast hönnun og/eða rituölum til að styðja mál mitt enn frekar. Á undanförnum 

áratugum hefur borið á því að óhóflegar neysluvenjur jarðarbúa eru farnar að hafa gríðarleg 

áhrif, ekki bara á umhverfi okkar heldur einnig athafnalíf. Neysluritúöl (e. consumer 

ritualism) hafa orðið hluti af nánast öllum stórhátíðum sem við höldum upp á hér á landi, 

svo dæmi sé tekið, og er þá vert að skoða hvaða hlutverki hönnun gegnir og hvaða áhrif 

hún hefur á samfélagið þegar litið er til ritúala samtíma okkar. Hönnuðir hafa hrundið af 

stað nýrri stefnu sem byggir á umhverfisvænni vörum/verkum en jafnframt því hefur á 

síðustu árum færst í aukana að hönnuðir skapi verk sín út frá ritúölum, hvort sem um er að 

ræða í ferli eða við notkun vörunnar/verksins. Þörf mannsins fyrir að upphefja sig og sitt 

daglega líf verður augljósari með hverjum degi, ritúalar hjálpa okkur við að halda okkur 

heilum á geði og komast í gegnum mikilvæg tímamót í lífinu.   
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Inngangur  
Ritúalar (e. rituals) hafa verið hluti af sögu mannkynsins í þúsundir ára. Maðurinn virðist 

leitast eftir því að framkvæma ritúöl eða taka þátt í þeim, við högum jafnvel lífi okkar – 

námi, starfi og frítíma – eftir ákveðnum ritúölum, en sem dæmi má nefna lögbundin frí á 

Íslandi yfir hátíðir á borð við jól og nýár. Í samtímanum eru ritúöl gjarnan tengd við 

trúarbrögð og fortíðina – eins og til að mynda afmæli eða þegar sögulegra atburða er 

minnst – en staðreyndin er þó sú að óskilgreindari ritúöl eru enn stór hluti af 

samtímamenningunni, sem dafnar og vex með okkur. Þó svo að við sækjum ekki kirkju eða 

aðhyllumst trúarbrögð eru ritúöl til að mynda mikilvægur hluti af því að eiga heilbrigt líf í 

augum margra; þau haldast ekki í hendur við trúarbrögð eða opinberar hátíðir en engu að 

síður fyllum við daglegt líf okkar af litlum athöfnum sem marka eða brjóta upp 

hversdagslífið og veita okkur ánægju eða öryggi. Fyrir suma getur verið mjög mikilvægt að 

njóta þess að gera annars hversdaglega athöfn að einhverju mikilvægu sem markar jafnvel 

uppbrot í deginum, ákveðna umbreytingu eða nýtt upphaf.  

Það er ekki til ein „rétt“ tegund eða gerð af ritúal heldur eru þeir jafn fjölbreyttir og 

við mannfólkið. Þó eru til keimlíkir ritúalar sem má finna víða um heim í einni eða annarri 

mynd: jarðarfarir eða formbundna siði tengda dauða má til dæmis finna í flestum 

menningarheimum.  Markmið með ritúölum er gjarnan að búa til ákveðið þar sem eitt leiðir 

af öðru: við hönnum atburðarás sem hjálpar okkur að stíga nauðsynleg skref sem gera 

okkur kleift að halda áfram daglegu lífi okkar í breyttri eða óbreyttri mynd. Þegar ritúal er 

fylgdur eða hann er framkvæmdur þarf að huga að þáttum eins og hvenær athöfnin er 

haldin, hvaða hlutir eru notaðir við hann, hvar hann er  haldin, hvaða reglum skal fylgja, 

hverjir eru viðstaddir, hver leiðir athöfnina og hversu langan tíma á hann að taka, svo 

eitthvað sé nefnt. Að þessu leyti eiga ritúalar ýmislegt sameiginlegt með sviðsetningum (e. 

perfomances).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um ritúala sem gjarnan hefur verið þýtt sem 

helgisiður eða helgiathöfn. Sú þýðing er að mínu mati ekki nógu góð þar sem margar 

ritúalar sem tilheyra þessum flokki eru alls ekki „helgar“ eða trúarlegar í þeim skilningi 

sem við leggjum gjarnan í orðið – út frá kristinni menningu og kristnum stofnunum. Orðið 

„ritúal“ nær því yfir talsvert fleiri gjörninga en orðið „helgisiður“ sem leggur áherslu á 

trúarlega þáttinn þótt hann sé ekki alltaf til staðar.  

Ritúalar eiga það flestir sameiginlegt að með þeim er verið að marka ákveðna 

umbreytingu sem manneskjan gengur í gegnum eða breytingu á umhverfi okkar. Þessar 
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umbreytingar eru stundum óumflýjanlegar og þeim getur fylgt ákveðin streita eða spenna, 

til að mynda breytingin úr áhyggjulausu barni yfir í fullorðinn, ábyrgan einstakling. 

Manndómsvígslur eru framkvæmdar meðal annars til að ræða þessa umbreytingu, aðstoða 

og styðja þann sem gengur í gegnum hana og marka ákveðin tímamót.  

Líkt og orðið „ritúal“ er orðið „hönnun“ afar víðtæk skilgreining á fyrirbæri sem er 

gífurlega stór og mikilvægur þáttur í lífi okkar allra. Allt umhverfis okkur ber vitni þess að 

hafa verið hannað,við athöfnum okkur í hönnuðu umhverfi – innan um hönnuð hús með 

hönnuðu innbúi – og búum í hönnuðu kerfi. Hönnun hefur náð að smokra sér inn á 

ótrúlegustu staði og hana má einnig finna í ritúölum. Að framkvæma eða búa til ritúal er að 

hanna hann: huga þarf að öllum litlu smáatriðunum sem þurfa að vera til staðar svo hægt sé 

að ná fram ákveðnu markmiði. En hver eru tengsl ritúala og hönnunar á okkar dögum? 

Hvernig getur hönnun stutt við ritúala manneskjunnar og geta hönnuðir kannski 

betrumbætt ritúöl? Margir hönnuðir hafa að undanförnu stefnt að umhverfisvænni og 

„andlegri sinnaðri“ hönnun sem veitir okkur aukin lífsgæði sem við getum jafnframt 

miðlað áfram til komandi kynslóða – í stað þess að ganga á þau.  
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1. Máttur ritúala 

Allt bendir til þess að helgisiðir eða ritúalar hafi ávallt verið stór hluti af mannkynssögunni 

og haft mikil áhrif á þróun samfélaga bæði fyrr og nú. Helgisiði eða ritúöl má finna í öllum 

samfélögum, en þau hafa þó misjafnt vægi og misjöfn gildi þar sem sum ritúöl þykja 

mikilvægari en önnur. Sem dæmi má nefna siðinn að halda jarðarför sem er til í einhverri 

mynd í nánast öllum menningarsamfélögum.1 Þessi þörf okkar fyrir að upphefja eða brjóta 

upp daglegt líf og ganga í gegnum ákveðnar manndómsvígslur virðist vera gríðarlega sterk 

og ýmsar kenningar eru til um af hverju manneskjan hefur slíka þörf fyrir ritúöl. Sumir 

hafa einnig velt fyrir sér hvort þau séu ein af frumþörfum okkar, en í greininni „The Ritual 

Dimension of Consumer Behaviour“ eftir klíníska markaðsfræðinginn Dennis W. Rook 

segir hann að þörf mannsins fyrir helgisiði eða ritúöl sé í senn menningarleg og búi í 

erfðaefnum okkar.2 Líklega má deila um þessar niðurstöður Rooks en engu að síður eru 

þær áhugaverðar, þar sem Rook setur ritúala í samhengi við neyslu og neyslumenningu 

okkar daga og þörf okkar fyrir að eignast „eitthvað nýtt“ og upphefja eða brjóta upp 

hversdaginn með neyslu. Hann segir fólk taka reglulega þátt í mismunandi helgisiðum 

bæði inni á heimilinu, á vinnustað og við leik, bæði sem einstaklingar og sem meðlimir 

stærra samfélags.3  

Áhugi minn á efninu er ekki aðeins sprottinn út frá þessum vangaveltum um 

frumþarfir mannsins eða neyslumenningu samtímans, heldur einnig vegna þess að því er 

gjarnan haldið fram að hinn vestræni maður hafi fjarlægst ýmis forn ritúöl, sem sést 

kannski best á verri kirkjusókn á okkar dögum en til að mynda um miðja síðustu öld.4 

Kannski mætti þó segja að í stað þess að sækja kirkju eða biðja bænir hafi nútímamaðurinn 

gefið daglegum athöfnum svipað vægi og helgiathafnir höfðu áður fyrr, þar sem hann 

leitast við að uppfylla þörf sína fyrir helgiathafnir inni á heimilinu, í vinnu, leik eða í 

rauninni hvar sem er. Sjálf get ég nefnt dæmi úr mínu nærumhverfi sem ýtti undir áhuga 

minn á ritúölum: Maðurinn minn á sér sínar morgunathafnir sem hann framkvæmir dag 

                                                
1 Marcia Carteret, „Cultural Aspects of Death and Dying“, Dimensions of Culture, 2011, sótt 12. október 

2016. http://www.dimensionsofculture.com/2010/11/cultural-aspects-of-death-and-dying/. 
2 Dennis W. Rook, „The Ritual Dimension of Consumer Behavior“, Journal of Consumer Research, vol.12, 

issue 3, 251-264, Oxford: Oxford University Press, 1985, bls. 254. Hann er titlaður sem klínískur 
markaðsfræðingur hér: https://www.marshall.usc.edu/faculty/directory/dennisrook. Marshall University, 
sótt 8. ágúst 2016 af 
https://www2.bc.edu/~woodsiar/CB%20Chap%201%20Rook%20Ritual%20Dimensions%20.pdf.  

3 Dennis W. Rook, „The Ritual Dimension of Consumer Behavior“, bls. 251.  
4 „Kirkjan sofnaði á verðinum“, mbl.is, 6. nóvember 2016, sótt 15. nóvember 2016 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/11/05/kirkjan_sofnadi_a_verdinum/. 
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hvern. Hann vaknar og klæðir sig, fer á salernið, hellir upp á kaffi, fær sér sígarettu með 

kaffinu – sem hann kallar „morgunrettuna“ – og svo eyðir hann tíma í að flakka um 

veraldarvefinn. Þetta er kannski ekki athyglisvert, nema fyrir þær sakir að ekkert getur 

gerst fyrr en þetta hefur átt sér stað og  athafnirnar verða að fara fram í sömu röð í hvert 

skipti sem þær eru framkvæmdar. Með þessu segist hann vera að ganga í gegnum ákveðna 

umbreytingu. Hann segist þá einnig vera að upphefja sjálfa umbreytinguna – sem verður 

honum nánast heilög – er hann hverfur frá eins konar svefnástandi og umbreytist í vakandi 

manneskju sem getur tekist á við verkefni dagsins. Sérhver þáttur ritúalsins er 

framkvæmdur af ákveðinni alúð eða innileika sem undirstrikar hugarástand sem smám 

saman tekur breytingum. 

Fólk getur skapað sína eigin ritúala meðvitað eða ómeðvitað.5 Þær hafa það að 

markmiði að hjálpa því að komast í gegnum amstur daglegs lífs og fleyta því frá einu 

hugarástandi yfir í annað, allt eftir þeim verkefnum og aðstæðum sem fólk þarf að takast á 

við hverju sinni.6 Sumum fer ekki aðeins að þykja vænt um þessar athafnir heldur verða 

þær oft fastur hluti tilverunnar og það getur orðið einstaklingum þungbært að þurfa að 

hagræða eða sleppa ritúölum sínum eða að aðlagast siðum annarra.7 Mannveran – eins og 

sumar aðrar dýrategundir, til að mynda hestar og jafnvel hundar – er oft smeyk við hið 

óþekkta og þess vegna getur hún brugðist ókvæða við þegar hún lendir í ókunnugum 

aðstæðum og þekkir ekki siði eða ritúala ákveðins samfélags. Munur milli menningaheima 

getur verið gríðarlegur hvað þetta varðar og það sem kann að þykja jákvætt í einu 

menningarsamfélagi gæti verið túlkað á neikvæðan hátt í öðru.8 Sem dæmi má nefna þá 

íslensku hefð að láta ungbörn sofa úti í vögnum nánast hvernig sem viðrar en hún hefur 

vakið upp spurningar hjá ferðamönnum. Kuldinn og eftirlitsleysið kann hvortveggja að 

vekja óhug þeirra sem koma erlendis frá en hér á Íslandi hefur löngum þótt heilsusamlegt 

fyrir ungbörn að sofa í fersku lofti auk þess sem glæpatíðni (á borð við ungbarnarán) er 

mjög lág hér miðað við hjá öðrum þjóðum.9 

Íslendingar samtímans segjast margir vera trúlausir – að minnsta kosti ef marka má 
                                                
5 Dennis W. Rook, „The Ritual Dimension of Consumer Behavior“, bls. 251. 
6 Arnold van Gennep, The Rites of Passage, Gabrielle L. Caffee og Monika B. Vizedom þýddu, London: 

Routledge & Kegan Paul Ltd, 1977, bls. 13. 
7 Stephen Bochner, „Culture Shock Due to Contact with Unfamiliar Cultures“, Online Readings in 

Psychology and Culture, 1. mars 2003, sótt 17. október 2016 af 
http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1073&context=orpc. 

8 Stephen Bochner, „Culture Shock Due to Contact with Unfamiliar Cultures“. 
9 Alana Moorhead, „Jessica Rowe sparks online debate with photo of a sleeping baby ‘left out in the cold’ in 
Iceland“, news.com.au, 7. júní 2016, sótt 16. nóvember 2016 af 
http://www.news.com.au/lifestyle/parenting/babies/jessica-rowe-sparks-online-debate-with-photo-of-a-
sleeping-baby-left-out-in-the-cold-in-iceland/news-story/d1aa97c5cee489ac2298e35a2ea532f5. 
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skoðanakannanir þar sem kemur í ljós að 0% ungmenna 25 ára og yngri trúa á 

sköpunarkenninguna og aðeins rétt rúmlega helmingur Íslendinga (56,2%) skilgreinir sig 

sem kristna einstaklinga.10 Kannski má því segja að þær helgiathafnir sem tengdar eru 

opinberlega viðurkenndum trúarbrögðum séu á undanhaldi og að þau ritúöl sem eru jafnvel 

mest iðkuð í dag séu oftar en ekki farnar að snúast um eins konar neysluritúöl (e. consumer 

ritualism). Ef til vill hefur vestræn menning þróað og mótað trúarlegar athafnir í átt að 

meiri efnishyggju á undanförnum áratugum, þar sem ákveðnu hugarástandi – sem þykir 

eftirsóknarvert og helgiathafnir miða stundum að – er tvinnað saman við neyslu. 

Kynjafræðingurinn Ásta Jóhannsdóttir fjallar til dæmis um eftirsóknarvert hugarástand af 

þeim toga og neyslu- eða efnishyggju í grein sinni „Póstfeminískt kerfi kvenleikans“ sem 

birtist í Mænu 2014. Þar bendir Ásta á hvernig snyrtivörur sem selja á konum gefa loforð 

um að láta þeim líða betur og hjálpa þeim að finna sitt „sanna sjálf“. Í greininni bregður 

Ásta á leik með auglýsingar sem hún hefur orðið vör við og eiga að hafa áhrif á val hennar 

á vörutegundum: 

Ég er að leita mér að maskara, ákveðnum maskara. Maskara sem samkvæmt 

augly ́singunni hjálpar mér að taka málin í mínar hendur og sy ́na fólki úr hverju 

ég er gerð! Nú skal sko aldeilis vera breytt um stíl. Og vera ekki lengur litla 

auðsveipa krúttið heldur sterk kona sem tekur á málunum. Kannski ég fái mér 

líka púðrið sem á að draga fram mitt sanna sjálf af því að „ég á það skilið!“11 
Það sem tengir skrif Ástu við athafnir er þessi áhersla á umbreytingu. Umbreytingin 

er ákeðið lykilatriði í helgiathöfnum, sem miða gjarnan að því að breyta samfélagsstöðu 

einstaklings eða einstaklinga – bæði hvernig þeir sjá sjálfa sig en einnig hvernig aðrir í 

samfélaginu sjá þá. Auglýsingar gera einnig gjarnan mikið úr umbreytingunni og því 

getum við stundum séð vísbendingar um helgiathafnir birtast í snyrtivörudeildum í 

púðurdósum og möskurum sem „lofa“ ákveðinni umbreytingu séu þær keyptar og notaðar. 

Þessa „virkni“ hlutanna má setja í samhengi við kenningar mannfræðingsins Jamez George 

Frazer um galdra, sem hann fjallaði um í verkinu The Golden Bough sem kom út árið 1890.  

Samkvæmt Frazer má skipta göldrum í tvennt: hermigaldra og snertigaldra.  Báðar 

gerðir styðjast við þá hugmynd að hlutir geti búið yfir ákveðnum krafti og komist maður í 

snertingu við þessa hluti – eða geti hermt eftir þeim – smitist maður af kraftinum sem býr í 

                                                
10 „0.0% of Icelanders 25 years or younger believe God created the world, new poll reveals“, Iceland 

Magazine, 14. janúar 2016, sótt 15. október 2016 af http://icelandmag.visir.is/article/00-icelanders-25-
years-or-younger-believe-god-created-world-new-poll-reveals. 

11 Ásta Jóhannsdóttir, „Póstfeminískt kerfi kvenleikans“, Mæna, 6. árgangur, Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi, 
2015.  
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þeim.12 Kenning Frazers hefur sterka tengingu við kenningu fræðimannsins Karl Marx um 

blætiseðli vörunnar og leyndardóma hennar, sem hann skrifaði um árið 1867. Í skrifum 

sínum bendir Marx á að sjónarhorn okkar á hið efnislega sé gjarnan á sviði hins trúarlega: 

við trúum því að hlutirnir búi yfir ákveðnum mætti, sem við jafnvel tilbiðjum eða sækjumst 

eftir að eignast eða tileinka okkur.13 Sviðsetningafræðingurinn Richard Schechner skrifar í 

bók sinni Performance Theory um muninn á gildi og raunverðmæti hluta í sviðsetningum. 

Tekur hann sem dæmi hluti úr leikmyndum leikrita. Þessir hlutir hafa oft á tíðum ekkert 

sérstakt veraldlegt verðgildi – þeir eru úr ódýrum efnum og jafnvel ekki hægt að nýta þá í 

raunveruleikanum– en þeir eru oft hannaðir til líta út fyrir að vera dýrari og 

eftirsóknarverðari en raun er á. Þeir hafa engu að síður gríðarlega mikilvægt gildi í 

leiksýningunni sjálfri.14 Í öllum þessum tilvikum – hvort sem litið er til Frazers, Marx eða 

Schechners – sjáum við að samhengi hlutanna skiptir einnig máli: hvernig þeim er teflt 

fram, hvernig þeir eru notaðir eða hvernig við tölum um þá.  

Í þessu samhengi má einnig íhuga jólahátíðina, sem er að einhverju leyti trúarleg 

hátíð en þykir vera kostnaðarsöm nú til dags, þar sem miklum peningum er eytt í gjafir, 

umbúðir, skraut og annan neysluvarning. Skemmst er þá að minnast slagorða eins og þeirra 

sem fullyrða að jólin byrji í IKEA eða hvernig Coka-Cola hefur nýtt jólasveininn í sínum 

auglýsingahernaði. Í íslenskri menningu er farið að bera á því að stærð og útlit 

hátíðarhaldanna, ásamt því hversu mikið hver og einn eyðir, gefur og fær til baka, skipti 

gríðarlega miklu máli – jafnvel meira en hátíðin sjálf og tilgangur hennar – og 

boðskapurinn fellur þá gjarnan í skuggann.15 Öll þessi efnishyggja jóla og annarra helgisiða 

– eins og brúðkaupa – vekur upp spurningar um hvert hlutverk eða hlutdeild hönnunar og 

hönnuða er í  ritúalþörfum okkar í dag, en reyndar einnig til forna. Sem dæmi um neysluna 

sem fylgir jólum má nefna að aðeins þær umbúðir sem fóru utan um jólapakka árið 1995 á 

Bretlandseyjum vógu 11.000 tonn.16 Það er siður að gefa pakka á jólunum – en það er 

einmitt kjörið fyrir hönnuði að reyna að betrumbæta slíka siði sem við vitum að eru mjög 

algengir og munu líklegast seint líða undir lok. Neysluhyggjan er að mínu mati mjög 

óviðráðanleg og hönnuðir hafa – líkt aðrar starfsstéttir – nýtt sér iðnvæðingu og 

                                                
12 Sir James George Frazer, The Golden Bough, London: Macmillan and Co., Limited. 1922.   
13 Karl Marx, Capital: Volume 1: A Critique of Political Economy, Penguin Books, England: Clays Ltd, St 
Ives plc, 1990.   
14 Richard Schechner, Performance Theory, London: Routledge, 1994, bls. 6-7. 
15 Grayson Bell, „Consumerism is Destroying Christmas! We have lost our Holiday Spirit“, Debt Roundup, 
20. nóvember 2016, sótt 22. nóvember 2016 af http://www.debtroundup.com/consumerism-destroying-
christmas/. 
16 „Wrapping Paper Facts“, Wrag Wrap, 2012, sótt 2. nóvember 2016 af 
http://www.wragwrap.com/wrapping-paper-facts/. 
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fjöldaframleiðslu til að ýta undir hana og svara eftirspurninni. Í dag standa hönnuðir hins 

vegar frammi fyrir gríðarmiklum vandamálum vegna mengunar sem má  rekja beina leið til 

neysluhyggju17 en tengist einnig ýmsum hefðum og ritúölum sem menningarheimar hafa 

komið sér upp. Með tilkomu vandamála af þessum toga hefur orðið umbreyting á mörgum 

sviðum hönnunar sem vinnur nú gagngert að því að sigrast á vandanum; sem dæmi má 

nefna nýja línu af skóm frá fyrirtækinu Adidas sem eru unnir úr mengandi plasti fundnu í 

sjónum.18 En betur má ef duga skal – og að mínu mati er því tilvalið fyrir hönnuði að skoða 

ritúala betur, spyrja hvernig megi breyta þeim til batnaðar og hvernig megi nýta mátt þeirra 

og samhengi til að auka skilning og lífsánægju fólks.  

 

2. Ritúal: Skilgreiningar og þátttaka  
Hér má nefna að íslenskt tunga á ekki mörg orð yfir þá ríku hefð sem finna má innan 

„ritúala“ eða helgiathafna eins og orðið hefur verið þýtt.  Höfundi hefur einnig reynst erfitt 

að finna réttar eða góðar þýðingar á ýmsum enskum heitum sem finna má í greinum og 

bókum um efnið. Jafnvel orðið sjálft, ritual, er ýmist þýtt sem helgiathöfn eða helgisiður en 

hentar það þó illa til að lýsa fyrirbærinu því „heilagleiki“ er ekki alltaf til staðar í öllum 

ritúölum eða helgiathöfnum.  

2.1. Flokkunarkerfi van Gennep 
Í bók sinni The Rites of Passage segir mann- og þjóðfræðingurinn Arnold van Gennep að 

einhver heilagleiki sé hluti af mörgum helgiathöfnum en að hann þurfi ekki endilega að 

vera til staðar – heilagleiki helgiathafna og ritúala fer einnig eftir aðstæðum hverju sinni.19 

Í bók sinni skiptir van Gennep ritúölum í tvo grunnflokka: kenningar (e. theory) og tækni 

(e. technique). Kenningarnar flokkar hann síðan í tvennt: Dýnamískar og animískar. 

Dýnamísk ritúöl fela í sér að nota yfirnáttúruleg öfl til ná fram ákveðnum markmiðum. 

Með því á van Gennep við athafnir á borð við að brugga galdraseyði og að beita bölbænum 

– en hvorutveggja á að ná fram markmiðum þeirra sem fremja ritúalið. Sem dæmi um 

dýnamískt ritúal má einnig nefna níðstöngina sem reist var fyrir framan Alþingi í 

mótmælum vegna Kárahnjúkavirkjunar.20 Animísk ritúöl felast í því að nota máttarvöld 

                                                
17 Hillary Mayell, „As Consumerism Spreads, Earth Suffers, Study Says“, National Geographic, 12. janúar 
2004, 15. nóvember 2016 af 
http://news.nationalgeographic.com/news/2004/01/0111_040112_consumerism.html. 
18 Margaret Rhodes, „Adidas Spins Plastic From The Ocean Into Awesome Kicks“, Wired, 7. júní. 2016, sótt 
15. nóvember 2016 af http://news.nationalgeographic.com/news/2004/01/0111_040112_consumerism.html. 
19 Arnold van Gennep, The Rites of Passage, bls. 12. 
20 „Níðstöng reist gegn Alþingi,“ Visir.is, 10. nóvember, 2007, sótt 5. nóvember 2016 af 
http://www.visir.is/nidstong-reist-gegn-althingi/article/200771110024. 
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sem hafa verið persónugerð: guði/gyðjur, dýr eða plöntur svo dæmi séu tekin.21 Til 

animískra ritúala telur van Gennep einnig skurðgoðadýrkun, andatrú, fjölgyðistrú og 

eingyðistrú. Við animísk ritúöl eru æðri máttarvöld ákölluð til að þau veiti aðstoð við að ná 

fram tilteknum markmiðum. Sem dæmi má nefna bænir til guða um hjálp.  

Van Gennep flokkar tæknina í þrennt og í andstæður: Geðug (e. sympathetic) – 

smitandi (e. contagious) ritúöl, bein (e. direct) – óbein (e. indirect) ritúöl og jákvæð – 

neikvæð ritúöl.22 Geðug ritúöl byggjast á gagnkvæmum gjörningum. Van Gennep notar 

myndlíkingar á borð við ytri og innra byrði – hluta og heild – til að lýsa þessari 

gagnkvæmni á meðan smitandi ritúöl eru byggð á þeirri trú að yfirnáttúruleg orka geti 

smitast milli hluta og/eða manna með snertingu eða úr fjarlægð. 

Bein ritúöl byggjast á beinum áhrifum án utanaðkomandi aðstoðar; sem dæmi um 

þau má nefna bölbænir eða galdur sem hefur bein áhrif á þann sem verið er að bölva eða 

leggja í álög –  á meðan óbein ritúöl notast við utanaðkomandi aðstoð, til að mynda þegar 

bænir til æðri máttarvalda eru viðhafðar. Jákvæð ritúöl byggjast á athöfnum sem eru taldar 

njóta viðurkenningar innan samfélagsins, til dæmis brúðkaup eða jarðarfarir, en neikvæð 

ritúöl eru það sem telst bannheilagt (e. taboo) eða „má ekki gera“ –  sem dæmi má nefna 

mannát eða sifjaspell.  

                                                
21 Arnold van Gennep, The Rites of Passage, bls. 13. 
22 Arnold van Gennep, The Rites of Passage, bls. 4-13. 
 

Mynd 1: Flokkunarkerfi van Gennep. 
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Þó svo að þessar skilgreiningar geti talist gagnlegar eru þær að mínu mati óþarflega 

flóknar því mig langar að skoða ritúala í öðru samhengi. Þær eru þó mikilvægar til að skilja 

hversu víðfeðmur heimur ritúala er. Hér á eftir verða ritúalar hins vegar skoðaðir í heild án 

þess að flokka þær eftir kerfi van Gennep. Ég hef ákveðið að einfalda skilgreiningar hans 

til að þær henti efninu betur. Til að geta útskýrt orðið ritúal á íslensku nota ég þrjú orð til 

að ná betur utan um ensk hugtök sem tengjast efninu. Í fyrsta lagi, yfir ritúöl sem standa 

fyrir utan skipulögð trúarbrögð en eru andlega upphefjandi – til að mynda heilanir og 

spádóma með Tarotspilum – mun ég nota heitið andleg ritúöl. Um ritúala sem hafa 

trúalegar tengingar, þar sem vísað er til opinberlega viðurkenndra trúarbragða, til dæmis 

þeirra sem stunda fermingar og skírnir, nota ég hugtakið trúarleg ritúöl. Í þriðja lagi nota 

ég hugtakið hversdagsleg ritúöl yfir þá ritúala sem eru hvorki af andlegum eða trúarlegum 

toga en marka þó ákveðin þáttaskil í lífi okkar, til dæmi að útskrifast úr námi eða fagna 

afmæli. 

2.2. Ritúal: Þátttaka, hlutir og reglur 

Elstu menjar um að helgiathafnir hafi verið stundaðar eru á að giska 70.000 ára gamlar.23 

Fornleifafræðingar fundu ummerki um þær í helli í norð-vestur Botswana, þar á meðal 

gríðarstóran stein sem hafði verið höggvinn í mynd pýtonslöngu, örvarodda og 

steinverkfæri. Örvaroddarnir voru búnir til úr steinum sem finnast ekki í nágreni við 

hellinn heldur er taldir vera frá yfir svæði hundrað kílómetra í burtu. Töldu 

fornleifafræðingar fundinn geta gefið til kynna að helgiathafnir hafi breiðst út fyrr en áður 

var haldið.24 Fyrr á tímum voru ritúalar einkum tengdir trúarlegum eða andlegum athöfnum 

þar sem oftast var mikið lagt upp úr því að ná fram tilsettum markmiðum með miklum 

leikrænum tilburðum, inntöku hugvíkkandi efna eða með því að framkvæma dýra- og 

mannafórnir, svo einhvað sé nefnt. 

 Ég ákvað að taka sjálf þátt í heiðinni hátíðlegri athöfn sem kölluð er Vetrarnætur.25 

Með því vonaðist ég til að skilja reglur athafnarinnar betur og finna á eigin skinni hvernig 

það er að taka þátt í ritúali. Tilgangurinn með athöfninni er að kveðja sumarið og fer hún 

fram frá miðvikudegi til sunnudags með tilheyrandi fagnaði, mat og drykk. Á sunnudegi 

var veturinn svo  boðinn velkominn með helgri athöfn sem fór fram úti í náttúrunni. Um 

                                                
23 Yngve Vogt, „World's oldest ritual discovered. Worshipped the python 70.000 years ago“. Alan Louis 

Belardinelli þýddi, APOLLON, 1. febrúar 2012, sótt 20. nóvember 2016 af 
https://www.apollon.uio.no/english/articles/2006/python-english.html. 

24 Yngve Vogt, „World’s oldest ritual discovered. Worshipped the python 70.000 years ago,“ 1. febrúar, 
2006. 
25 Karl Blöndal, „Heiðnar rætur jólahalds“, Morgunblaðið, 20. desember, 2009, sótt 30. október 2016 af 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1315256/. 
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helgina var haldin tónlistarhátíð þar sem 

hljómsveitir sem sérhæfa sig í andlegri tónlist 

spiluðu fyrir gesti. Þegar sunnudagur rann upp 

voru gestir leiddir inn í skógarrjóður í 

Heiðmörk. Staðsetningin sjálf varð að vera í 

faðmi náttúrunnar, hlaðin jákvæðri orku, og þar 

varð að vera hægt að kveikja bál til að heiðra 

lækkandi sól. Slíkt staðarval  á sér hliðstæðu í 

heimi hönnunar, til að mynda við uppsetningu á 

sýningum þar sem hönnuðir þurfa að hafa í huga 

hverjir mæta og hvernig rýmið hentar því sem 

verið er að sýna. Þá þarf einnig að skoða 

samspil á milli verkanna sjálfra ásamt því 

hvernig öll uppröðun spilar við rýmið og hvaða 

andrúmsloft hönnuðirnir vilja skapa á 

sýningunni.  

Þegar búið var að koma öllum fyrir í 

rjóðrinu og kveikja eld gekk einn af 

skipuleggjendum athafnarinnar milli gesta og gaf þeim íslenska trjónupeðla eða 

ofskynjunarsveppi til að neyta. Ég ákvað að taka þátt í þessu til að upplifa athöfnina á þann 

hátt sem ætlast var til. Sá sem leiddi athöfnina – skipuleggjandinn – lagði höndina á höfuð 

gesta sem réttu upp opna lófa til að taka á móti trjónupeðlunum; var þetta gert til að mynda 

tengingu milli skipuleggjanda og þátttakenda. Á meðan áhrifa trjónupeðlanna tók að gæta 

spilaði hljómsveitin NYIÞ ásamt því að fara með seið. Að því loknu tókust allir 

þátttakendur athafnarinnar í hendur og kyrjuðu saman; andrúmsloftið sem myndaðist við 

það varð til þess að mér fannst þetta heilög stund og þátttakendur tóku þátt í athöfninni af 

miklum innileika. Ritúalið veitti mér betri skilning á þörf mannverunnar fyrir  andlega 

upphafningu í tengslum við náttúru, umhverfi og annað fólk. Í gegnum athöfnina fannst 

mér ég hafa umbreyst um stund – yfirgefið áhyggjur hversdagsins – og mér fannst ég hafa 

náð andlegri upphafningu á líkama og sál sem hafði jákvæð áhrif á líðan mína.  

Mikið var lagt upp úr athöfninni til að ná fram þessu tilsetta markmiði: hugað var að 

því hverjum athöfnin væri ætluð, hvernig hún skyldi fara fram, hvaða hluti ætti að nota, allt 

frá kaleiknum sem trjónupeðlarnir voru geymdir í að því hvaða efni ætti að nota til að 

tendra eldinn (matarolía varð fyrir valinu til að auka ekki mengun og til að halda eldinum 

Mynd 2: NYIÞ að spila á Vetrarnóttum. 
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hreinum). Hugað var að því hvaða tónlist ætti vel við og svo var auðvitað staðsetning 

gaumgæfilega valin. 

 

3. kafli: Ritúal og hönnun 

Manneskjur nota ritúala til að hafa betri stjórn á lífi sínu og gera það stundum líka 

með því sem mætti kalla andlega ritúala eða það sem við köllum dags daglega hjátrú. 

Þjóðfræðingurinn Símon Jón Jóhannsson lýsir hjátrú sem svo að hún sé „í eðli sínu 

íhaldssöm og leitast við að halda fastmótaðri röð og reglu á tilverunni. Það sem brýtur í 

bága við það sem er vanalegt eða „eðlilegt“ kann ekki góðri lukku að stýra.“26 Hjátrú 

byggist oft á röð endurtekinna verknaða sem eiga koma í veg fyrir ólán eða slys og þótt 

margt virðist kjánalegt eða ekki eiga við nein rök að styðjast, er hjátrú engu að síður oft 

byggð á reynslu eða á sannleikskornum. Sem dæmi má nefna þá hjátrú að ekki megi ganga 

undir stiga því maður gæti átt á hættu að verða fyrir slysi, til dæmis ef stiginn félli.27 

Í tilviki hjátrúar er gjarnan búið að hanna sögu í kringum eitthvert varúðarráð til að 

gæta öryggis fólks, til að mynda til að vernda börn eða barnshafandi konur fyrir slysum eða 

óhöppum. Símon bendir einnig á að fólk geti beitt eins konar hversdagsgaldri til að koma í 

veg fyrir þá ógæfu sem hjátrúin boðar, til dæmis þegar svartur köttur hleypur í veg fyrir 

okkur. Þá má skyrpa á eftir kettinum til að afstýra óláninu sem honum fylgir, krossa fingur 

eða biðja bæn.28 Hluta þessara hversdagsgaldra sem hægt er að beita til að afstýra ógæfu 

má tengja ritúölum, eins og þann hversdagsgaldur að leikari eða starfsmaður í leikhúsi 

þurfi að fara út úr leikhúsinu, snúa sér þrisvar í  hring, hrækja yfir vinstri öxlina og annað 

hvort fara með línu eftir Shakespeare eða blóta verði honum á að segja nafn leikritsins 

Makbeð upphátt inni í leikhúsinu.29  

Fyrst varnaðarsagnir sem finna má í hjátrú Íslendinga eru nefndar má geta þess að 

hönnuðir hafa löngum nýtt sér sögur og ritúala til að vekja athygli á verkum sínum eða 

veita þeim meiri dýpt. Í því sambandi má minnast á Katrínu Ólínu Pétursdóttur og 

skartgripalínuna hennar Primitiva sem hún kallar verndargripi.30 Trú á verndargripi fellur 

undir hjátrú enda  skilgreinir Símon Jón hana sem trú sem brýtur í bága við opinberlega 

                                                
26 Símon Jón Jóhannsson, Stóra hjátrúarbókin, Reykjavík: Vaka-Helgafell.hf, 1999, bls. 5. 
27 Símon Jón Jóhannsson, Stóra hjátrúarbókin, bls. 366. 
28 „Reimleikar,“ 2. þáttur. Viðtal við Símon Jón Jóhannsson, Bryndís Björgvinsdóttir umsjónarmaður, RÚV, 
10. nóvember 2016. http://www.ruv.is/sarpurinn/ruv/reimleikar/20161110.  
29 Laura Schumm, „Why do actors avoid the word “Macbeth”?“ History, 9. apríl 2014, sótt 25. nóvember 
2016 af http://www.history.com/news/ask-history/why-do-actors-avoid-the-word-macbeth. 
30 „I’m bringing ancient wisdom into our contemporary world, because I think this wisdom is so relevant and 
important today.“ Elísabet V. Ingvarsdóttir, „Primitive – Verndargripir Katrínar Ólínu“, HA, 15. janúar 2015, 
sótt 20. nóvember 2016 af http://ha-mag.is/2016/01/15/primitiva-verndargripir-katrinar-olinu/. 
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viðurkennd trúarbrögð.31 Katrín tvinnar forna þekkingu og mátt formvenja saman við 

nútímatækni og skapar gripi sem hver og einn getur myndað sína persónulegu tengingu við 

og skapað þannig persónulegan ritúal en sjálf segir Katrín um verk sitt: „ Ég er að miðla 

fornri þekkingu inn í samtíma heim okkar, vegna þess að sú þekking á vel við í dag og er 

okkur mikilvæg.“32 Katrín Ólína gefur verndargripunum mismunandi nöfn og baksögu sem 

veitir þeim dýpri merkingu og eykur tilfinningalegt gildi gripanna fyrir fólkið sem ber þá.  

Á undanförnum árum virðist það hafa aukist í hönnunarheiminum að vísa í fornar 

hefðir og ritúala, það má sjá í verkum fleiri hönnuða á borð við Hildi Yeoman og 

fatalínuna Flóru sem er að hluta byggð á galdri seiðkvenna og þekkingu þeirra á 

lækningajurtum.33 Hún nýtir sér galdurinn og jurtirnar til að skapa mynstur sem eiga að 

veita styrk til þeirra kvenna sem klæðast fötunum, en þá má í senn telja til snerti- og 

hermigaldurs.  

Nemendur Listaháskólans hafa einnig unnið verkefni sem tengjast heimi ritúala og er 

þá vert að nefna verk eins og Grandalandi eftir Inga 

Kristján Sigurmarsson.34 Verkið Grandalandi var unnið 

sem ritúal allt frá sköpun vörunnar til framsetningar 

hennar á útskriftarsýningu Listaháskólans í Listasafni 

Reykjavíkur. Landinn sjálfur var eimaður við fullt 

tungl, flöskurnar voru fundnar en ekki keyptar en eiga 

það þó allar sameiginlegt að vera glærar til að sýna 

tærleika vökvans. Miðarnir á flöskunum bera myndir 

sem segja frá ferli landans, allt frá eimingu á fullu 

tungli til neyslu drykkjarins. Á miðjum miðanum er 

útskorinn hringur sem vísar til tunglsins. Ingi segir í 

greinargerð sinni að sálgreinirinn og sálfræðingurinn 

Carl Jung hafi tengt tunglið við erkitýpu hins kvenlega 

eðlis mannsandans, tilfinningasviðið sem magnast upp 

við drykkju.35 Í verki Inga mátti því sjá áherslu á endurtekninguna og reglurnar – að eima 

                                                
31 „Hjátrúin er systir efans“, mbl.is, 13. febrúar 1998, sótt 6. desember 2016 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/382466/.  
32 Bo Maderstrand, „Back To Black“,FORM, 6.árgangur, 2015. Bls. 6. Sótt 20. nóvember 2016 af 
http://www.primitiva.fi/wp-content/uploads/2015/08/FORM0615_90_KatrinOlina_ENG.pdf. 
33 Bára Stefánsdóttir, „The Hildur Yeoman Show at Reykjavík Fashoin Festival“, Nordic Way of Life, 15. 
mars 2015, sótt 25. október 2016 af http://www.nordicwayoflife.com/2015/03/the-hildur-yeoman-show-
flora.html. 
34 Ingi Kristján Sigurmarsson, „Grandalandi,“ Hönnunargreining, Listaháskóli Íslands, Reykjavík, 2014. 
35 Ingi Kristján Sigurmarsson, „Grandalandi,“ bls. 1-5. 

Mynd 3: Grandalandi eftir Inga 
Kristján Sigumarsson 
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drykkinn aðeins á fullu tungli – og áherslu á umbreytinguna sem verður þegar drykkurinn 

breytist úr einum drykk í annan. Ingi upphefur drykkinn með athöfninni að baki honum – 

drykk sem hefur annars á sér slæmt orð – og veitir honum mátt helgiathafnar með þessu 

myndræna og táknræna ferli. Drykkurinn er hættur að vera „bara landi“, hann er orðinn 

eftirsóknarverður og þar af leiðandi verðmætari eftir að hafa gengið í gegnum ferli 

ritúalsins. 

 

4. Ritúalar sem sviðsetning 

Í bók sinni Performance Theory dregur Richard Schechner fram fimm grunnstoðir 

sviðsetninga sem eiga við um ritúala sem við köllum til að mynda leik, íþróttir og leikhús –

 eða aðrar sviðsetningar sem hafa sömu grunnstoðir, en þær eru (1) tími, (2) gildi hluta, (3) 

nytjaleysi (e. non-productivity), (4) reglur og (5) sýningarrými (e. performance spaces).  

Þegar kenningar Schechner um sviðsetningar eru skoðaðar má sjá að ritúalar teljast til 

sviðsetninga, enda gegna þessir fimm þættir sviðsetningar stóru hlutverki innan ritúala, 

eins og áður var nefnt: tími (hvenær athöfnin er framkvæmd), gildi hluta (gildi hluta getur 

breyst innan athafnarinnar), nytjaleysi (athöfnin miðar ekki endilega að framleiðslu), 

skýrar reglur (fara verður eftir ákveðnum reglum) og þá skiptir sýningarrýmið 

(staðsetningin) einnig máli. Við skulum skoða þessar fimm grunnstoðir nánar: 

1. Tími: Samkvæmt Schechner eru sviðsetningar bundnar við hin mörgu form tímans 

sem bæði skapar og mótar hvernig ólíkar sviðsetningar fara fram. Sumar sviðsetningar 

– líkt og ritúalar –  setja engin tímamörk og þeim lýkur ekki fyrr en röð verkþátta 

hefur verið framkvæmd í réttri röð (e. event time). Hjónavígslur geta tekið margar 

klukkustundir, í sumum menningarheimum heilu dagana – en svo er aftur á móti 

einnig hægt að fara til Las Vegas og gifta sig á nokkrum mínútum í gegnum bílalúgu 

án nokkurs undirbúnings. Sviðsetningar og ritúalar geta líka þurft að fylgja  

afmörkuðum tímaramma (e. set time), þær geta endað án þess að tilsettu markmiði hafi 

verið náð og þannig myndað togstreitu á milli tímans og athafnarinnar, en sú togstreita 

er ef til vill mest áberandi í íþróttum eins og fótbolta. Í enn öðrum sviðsetningum og 

athöfnum má tala um myndmálstíma (e. symbolic time) þar sem ekki er um að ræða 

neina ákveðna tímalengd eða tímaramma heldur ákveðin tímamót, til dæmis hin 

heiðnu ragnarök (the end of time) eða eins konar tímabrenglun eins og finna má í 

kristinni trú þar sem guð er „ávallt til staðar.“ Þessi „brenglun tímans“ getur skapað 

ástand sem hentar vel við ákveðnar helgiathafnir og ritúala til að ná fram sem bestri 
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útkomu með því að skapa spennu eða ró, áræðni eða trúfestu og svo framvegis.36  

2. Gildi hluta: Hlutir og gildi þeirra hafa ávallt verið mikilvægir í ritúölum, hvort sem um 

er að ræða hluti sem hafa veraldlegt gildi eða leikrænt/andlegt gildi. Kristin trú leggur 

áherslu á bæði veraldlegt og andlegt gildi hluta. Kirkjur eru iðulega skreyttar, sumar í 

hófi en aðrar ríkulega –  en þrátt fyrir þetta leggur kristin trú áherslu á að einn af 

hlutunum sem hún metur hvað mest sé Biblían, sem er eftir veraldlegum viðmiðum 

ekki mikils virði sem hlutur (nema um sé að ræða útgáfur sem þykja afar sjaldgæfar og 

einstakar) en hefur gífurlegt andlegt gildi fyrir marga einstaklinga og trúna sjálfa. Í 

mörgum tilfellum sviðsetninga og ritúala hafa hlutirnir sjálfir ekkert sérstakt veraldlegt 

gildi (séu þeir metnir til fjár) en hafa þó mikið gildi þegar þeir eru í notkun og skoðaðir 

í samhengi: búningurinn er lítils virði án leikarans en án búningsins getur verið erfitt 

fyrir leikarann að skapa rétt andrúmsloft fyrir söguþráðinn.37 Hlutir hafa mikilvægu 

hlutverki að gegna í mörgum athöfnum og án hluta geta sumar athafnir hreinlega ekki 

farið fram; kristin skírn getur til dæmis ekki farið fram án heilags vatns – sem er þó 

kannski bara kranavatn sem hefur verið gert heilagt í gegnum ritúal. 

3. Nytjaleysi: Þegar kemur að nytjaleysi talar Richard Schechner um að frjáls leikur 

standi fyrir utan „hversdagslegt“ amstur. Leikur gerir okkur kleift að taka þátt án 

alvarleika hversdagsins en ná þó fullum innileika í leiknum – njóta hans – enda 

mikilvægt fyrir mannveruna að fá að leika sér. Verður mér helst hugsað til 

kvikmyndarinnar The Shining eftir Stanley Kubrick þar sem einn af aðalpersónunum 

missir vitið og ritar setninguna „All work and no play makes Jack a dull boy“, sem 

hefur þá merkingu að stanslaus vinna og enginn leikur hefur slæm sálræn áhrif á fólk.38 

Schechner talar um að krafa samtímans til sviðsetninga hafi„fjárhagslega hlið“ sem 

hafi haft áhrif á þær og geri þær þar af leiðandi ekki jafn „nytjalausar“ og þær gætu 

verið. Fjárhagslega hliðin smokrar sér inn sem aðgangseyrir eða auglýsingar eða í 

formi vöruframleiðslu; þetta á líka við um ýmsar athafnir, jafnt andlegar, trúarlegar 

eða hversdagslegar – og er þá skemmst að minnast þess sem nefnt var hér að framan 

um jólahátíðina og neysluna henni tengda. En þó að búið sé að tvinna peningum við 

ýmsar athafnir gerir það ekki athöfnina/sviðsetninguna sjálfa að fyrirbæri sem hefur 

notagildi/veraldleg verðmæti (e. productivity).  Verknaðurinn eða leikurinn sjálfur 

getur haldist ómengaður af fjármálum. Það er ekkert sem segir að ekki sé hægt að 
                                                
36 Richard Schechner, Performance Theory, London: Routledge, 1994, bls. 6-7. 
37 Richard Schechner, Performance Theory, bls. 9. 
38 „Definition of Idiomatic Expressions“, My English Pages, 2016, sótt 15. október 2016 af 
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/random-idiom.php?c=767. 
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halda athöfnina sjálfa án þess að fjármunir komi við sögu enda á 

sviðsetningin/athöfnin – umbreytingin og önnur markmið athafnarinnar – að geta 

staðið undir sér án þeirra.  

4. Reglur: Líkt og tíminn mynda reglur ákveðinn ramma utan um athöfnina. Þær beina 

henni í rétta átt og vernda hana fyrir utanaðkomandi röskun. Reglur eru til að mynda 

mikilvægar á íþróttaleikjum svo að þátttakendur og áhorfendur viti hvað er á seyði og 

hvert stefni. Jafnvel þó að það vanti leikmenn inn á fótboltavöllinn er reglunum ekki 

breytt heldur er leiknum sjálfum hagrætt til að geta fylgt reglunum. Schechner segir að 

þessar sérstöku reglur séu settar og haldi sínu gildi vegna þess að þær standi fyrir utan 

hversdagslegt líf: þær búa til hinn sérstaka heim sem hefur aðra virkni en hversdagslíf 

okkar.  Og að það sé svo mikilvægt fyrir manneskjuna að geta brotið upp á 

hversdaginn á þennan hátt – með því að lúta öðrum reglum um stund – að ekkert 

samfélag eða einstaklingur virðist geta verið án þess.39  

5. Staðsetning: Eins og áður hefur komið fram skiptir staðsetning miklu máli varðandi 

formlegar athafnir og aðrar sviðsetningar. Staðsetningin er mikilvæg til að geta skapað 

réttu aðstæðurnar hverju sinni. Stórleikar í íþróttum eru haldnir á stórum leikvöngum 

þar sem hópur fólks safnast saman til að sýna fámennari hópi fólks stuðning og 

aðdáun.40 Fyrir andlegar eða trúarlegar athafnir getur staðsetning einnig skipt miklu 

máli, kristnar kirkjur eru oft hannaðar með góðum hljómburði til að rödd prestsins 

berist til sem flestra og til að kirkjutónlistin hljómi sem best. 

Þessar skilgreiningar Schechners á sviðsetningum geta hjálpað hönnuðum við að 

skilja betur ritúala og athafnir og samhengi þeirra. Þær sýna vel hversu mikil og flókin 

hönnun býr að baki öllum ritúala og hversu mikilvæg smáatriðin eru. Í þessu samhengi er 

athyglisvert að skoða hina kristnu skírn. Samkvæmt fermingarprestinum mínum, séra 

Bjarna Karlssyni, felst skírn í athöfn þar sem bæði kirkjan og fjölskyldan gera með sér 

samkomulag um að styðja barnið og vera til staðar fyrir það á komandi árum. Vatnið í 

skírnarskálinni hefur mikið táknrænt gildi og í gegnum aldirnar hefur vatn verið tákn um 

endurfæðingu, með því að bleyta höfuð barnsins er verið að endurfæða það inn í kristna 

trú.41 Hvað varðar nytjaleysi er athöfnin ekki framkvæmd á forsendum framleiðslu eða til 

gróða, og segja má að áhersla sé lögð á að öll börn eigi að geta skírst til kristinnar trúar, því 

Jesús segir: „Leyfið börnunum að koma til mín.“ Reglurnar sem fylgja skírn eru settar bæði 
                                                
39 Richard Schechner, Performance Theory, bls. 11. 
40 Richard Schechner, Performance Theory, bls. 13. 
41 Séra Bjarni Karlsson, í viðtali við Sunnu S. Halldórudóttur R, 29 mínútur og 33 sekúndur, 16. nóvember 
2016.  
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til að ramma inn athöfnina en einnig til góðs fyrir barnið; sem dæmi má nefna að 

guðmóður eða -föður ber skylda til að kenna því kristin gildi. Í mörgum erlendum kirkjum 

stendur skírnarfonturinn við inngang kirkjunnar að sögn Bjarna; þá tákna kirkjudyrnar 

fæðingu eða inngöngu í lífið, kirkjugólfið upp að altarinu er vegur lífsins og altarið sjálft 

dauðinn.42 

Í stærri athöfnum, þar sem margir koma saman, er gjarnan mikið um tjáningu með 

búningum, söng, dansi og skemmtiatriðum, sem koma ekki bara þeim sem eru að ganga í 

gegnum ákveðna umbreytingu í rétt hugarástand, heldur gefur allt þetta viðstöddum einnig 

tækifæri til að upplifa umbreytinguna með þeim. En hvort sem við skoðum stærri athafnir 

eða minni sjáum við samt að tími, hlutir, nytjaleysi (ekki er litið á athöfnina sem „vinnu“ 

sem hægt er að græða efnahagslega á), reglur og staðsetning skipta máli.  

Margir ritúalar hafa ýmsa fasta liði sem hafa jafnvel lítið breyst þrátt fyrir 

samfélagslegar breytingar. Þessir föstu liðir hafa stundum menningarlegt gildi út af fyrir 

sig eða verða að hefð innan samfélagsins þó svo að upprunaleg merking þeirra þyki ekki 

lengur við hæfi. Eitt besta dæmi um fasta liði tiltekinna athafna – og hvernig þær hafa 

þróast til að aðlagast umhverfi sínu – eru hinar heiðnu eða fornu hátíðir árstíðanna og 

árstíðaskiptanna. Tímasetning þeirra hefur verið svo mikilvæg að ekki var hægt að sleppa 

eða eyða þeim úr menningu margra landa heldur þurftu hin nýju trúarbrögð að aðlagast 

þessum heiðnu hátíðum.43 Sem dæmi má nefna forn-rómversku hátíðina Saturnalia sem var 

haldin 17. desember ár hvert og mikið borðað, drukkið, sungið og dansað. Þegar kristni fer 

að breiðast út á þessum slóðum lendir fæðingardagur Krists á sólhvarfadegi mitt á milli 

hátíðarinnar Saturnalia og KalandaeJanuariae (nýársdagur) og ljóst er að Rómverjar nýttu 

siði eldri hátíða til að skapa ný hátíðarhöld sem eru núna einn helsti hátíðisdagur ársins 

víða um lönd.44 Mér finnst athyglisvert að jólin eins og við þekkjum þau í dag hafi til forna 

verið hönnuð í kringum fornar hátíðir sem tengdust umhverfi og gangi náttúrunnar; þó svo 

að sú áhersla hafi lagst niður að mestu leyti er enn hægt að finna ummerki þeirra í samtíma 

okkar.  

 

 

 

 
                                                
42 Séra Bjarni Karlsson, í viðtali við Sunnu S. Halldórudóttur,16. nóvember 2016.  
43 ”Christmas“, BBC, 22. júní 2009, sótt 25. október 2016 af 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/holydays/christmas_1.shtml. 
44 Árni Björnsson, „Jól á Íslandi“, Reykjavík: Ísafoldaprentsmiðja h.f., 1963, bls. 17-19. 
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Lokaorð 

Eftir að hafa rýnt nokkuð í sögu ritúala og kenninga um þær sé ég að ýmiss konar ritúöl 

hafa gengið eins og rauður þráður í gegnum mannkynssöguna. Þá er hægt að finna nánast 

allstaðar í heiminum, í lífi okkar allra, hvort sem um er að ræða opinber hátíðarhöld eða 

okkar daglega hversdagslíf. Við notum formlegar athafnir til að upphefja stóru stundirnar 

jafnt sem þær litlu en mikilvægu – og ég tel að athafnir gæði líf okkar allra meiri merkingu, 

hver sem sú merking kann að vera hverju sinni. 

„Ritúöl eru augljóslega heimþekkt fyrirbæri í mannlegri tilvist: alveg eins og maður 

getur ekki séð fyrir sér samfélag án tungumáls eða samskipta, þá er álíka erfitt að ímynda 

sér samfélag án ritúala,“ skrifar greinarhöfundurinn Kevin Carrico og bendir þar á 

mikilvægi ritúala fyrir manninn til að gefa tilvist sinni og umhverfi merkingu, líkt og 

tungumálið gerir.45 Þessi samlíking við tungumálið finnst mér heillandi því hún nær að að 

mínu mati að lýsa mikilvægi ritúala einkar vel. Tungumálið býr líkt og ritúalar yfir 

ákveðnum reglum sem fólk verður að tileinka sér eða kunna skil á til að skilja það og geta 

tjáð sig og skilið aðra. Líkt og við höfum hannað tungumál höfum við hannað ritúala eftir 

okkar þörfum, þörfum sem eru jafn mikilvægar okkur og samskipti okkar hvert við annað. 

Á sama tíma og sérhver athöfn hefur lítil eða mikil áhrif á líf okkar þá leggjum við einnig 

vinnu í að hanna alla þætti athafnarinnar sjálfrar, staðsetningu hennar, hlutina sem nota 

skal og allt ferlið með það að markmiði að ná fram þeirri niðurstöðu eða merkingu sem við 

leitumst eftir – hvort sem hún kann að vera andleg, trúarleg eða hversdagleg. 

Ég hef á tilfinningunni að með tilkomu iðnvæðingarinnar – og þörf nútímamannsins 

fyrir stanslausar uppgötvanir og aukna vísindaþekkingu – hafi ritúalar verið settir skör 

lægra en vísindi, en að nú á 21. öld sé að glæðast áhugi á að leita aftur til fortíðar, til 

athafna, til þess að gæða líf okkar merkingu og til að komast í betri tengsl við náttúru og 

umhverfi. Og þá einnig og kannski fyrst og fremst til að komast í betri tengsl við okkur 

sjálf. Mannkynið hefur á síðustu öld fjarlægst náttúruna og um leið eyðilagt mikið af sínu 

náttúrulega umhverfi og andlega upphefjandi ritúölum með neysluháttum sínum. 

Ritúalarnir hafa litast af þessari neyslu og þar af leiðandi fjarlægst það sem Schechner 

kallar iðjuleysi, það er að segja þá staðreynd að athafnir þurfa í raun ekki að tengjast 

neyslu, sölu, kaupum eða framleiðni. Það er að renna upp fyrir okkur í dag að afleiðingar 

þessarar áherslu á neyslu kunna að vera hörmulegar fyrir allt mannkynið. 
                                                
45 „Ritual is arguably a universal feature of human social existence: just as one cannot envision a society 

without language or exchange, one would be equally hard-pressed to imagine a society without ritual.“ 
Kevin Carrico, „RITUAL,“ Cultural Anthropology, 2016, sótt þann 17. október af 
https://culanth.org/curated_collections/4-ritual. 
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Hönnuðir tuttugustu og fyrstu aldarinnar hafa unnið að því að móta umhverfisvænni 

hönnunarstefnu þar sem reynt er eftir fremsta megni að endurvinna vörur og nýta hráefni 

skynsamlega. Um leið og þessi umhverfisvakning á sér stað hafa hönnuðir farið að gera 

verkum sínum og vörum betri skil og notfæra sér ákveðinn ritúöl í hönnunarferlinu. Þeim 

er oft miðlað áfram til notenda eða kaupenda sem fá þannig aðgang að baksögu verksins, 

vörunnar eða vinnuferlisins. Við sjáum þá að þessir ritúalar og máttur þeirra verða hluti af 

vörunni eða verkinu. Kannski má segja að ritúöl séu að verða æ meira áberandi í verkum 

hönnuða í dag en verið hefur undanfarna áratugi og má kannski tengja það við að það er 

ekki aðeins lokaútkoman sem skiptir máli heldur einnig samhengið sem hún sprettur úr. 

Það er mín skoðun að hönnun og hönnuðir hafi nú á dögum einstakt tækifæri til að 

betrumbæta þá ritúala sem eru stundaðir í dag, þá sér í lagi athafnir sem hafa verið tengdar 

neyslu og neysluháttum. Ég tel að fólk þurfi að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að vera 

vel tengdur umhverfi sínu, náttúru og um leið sjálfu sér og að slíkt sé hægt án þess að 

peningar eða kaup og sala þurfi að koma við sögu. Ritúöl tilheyra ekki aðeins liðinni tíð 

heldur eru þau ávallt viðloðandi í samtímamenningu okkar og nú ætti að vera ráð að nýta 

þau betur með það að markmiði að efla andlegu heilsu og tengsl okkar við náttúru, 

umhverfi og hvort annað.  
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