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Útdráttur 

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

í Hafnarfirði út frá ýmsum kenningum og hugtökum í þjóðfræði líkt og kenningum um 

hópa, leik, jaðarástand ásamt jaðartíma og gervijaðartíma. Einnig hópkennd, sviðslist, 

fortíðarhyggju og endurleik. Víkingafélögin sem taka þátt í hátíðinni fá sérstaka athygli í 

ritgerðinni en hún er unnin upp úr viðtölum við fólk sem kemur með einum eða öðrum 

hætti að hátíðinni. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru því notaðar ásamt fyrrnefndum 

kenningum og hugtökum til að greina hátíðina og því sem þar fer fram.  

Í upphafi var lagt af stað með að komast að því hvað það er sem fær fólk til að 

vilja taka þátt í félagsskap á borð við víkingafélög en það eru félög áhugafólks um 

víkingaöld. Spurt er af hverju það sækir heim víkingahátíðina sem haldin er í júní í 

Hafnarfirði ár hvert og af hverju það heillast svona af einmitt þessu tímabili eða 

víkingaöld. Farið er í helstu hugtök og kenningar sem eiga við Víkingahátíðina í 

Hafnarfirði og saga og tilurð hennar rakin. Því næst er aðferðafræðin kynnt og í lokin er 

lögð fram þjóðfræðileg greining á þeim gögnum sem er notast við. Komist er að þeirri 

niðurstöðu að innan þessa alþjóðlega hóps fólks sem sækir hátíðina árlega, ríkir mikill 

samhugur og virðing; virðing fyrir hvert öðru og virðing fyrir þeirri ástríðu sem þau deila. 
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Summary in English 

This thesis is towards a bachelor degree in ethnology at the University of Iceland and 

discusses the Viking festival in Hafnarfjörður regarding to several theories and concepts 

in ethnology such as groups, play, liminality along with liminal and liminoid. Allso 

communitas, performance, pastness and reenactment. The focus will perticularly be on 

the Viking groups that take part in the festival. The thesis is mostly based on interviews 

with the people that are involved with the festival in one way or another. Qualitative 

research is used along with theories and consepts to analise the festival and the 

framework around it. 

 The purpose of this study was to come to an awareness of what it is that makes 

people want to participate in Viking groups which are groups of enthusiasts for Viking 

age. Why they take part in a Viking festival like the one held in Hafnarfjörður in June 

every year and why they are so decidedly fascinated with Viking age. The main theories 

and consepts that apply to the Viking festival in Hafnarfjörður are explaned and the 

history of the festival is outlined and how it became. The methodology is then 

presented and lastly there is a ethnological analysis of the data used. The conclusion is 

that, that within this international group of people who visits the festival every year 

prevails much harmony and respect; respect for each other and respect for this passion 

they share. 
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1 Inngangur 

Hvað býr í brjósti leður- og hörklæddra nútímamanna þegar þeir ganga inn á 

hátíðarsvæðið og munda víkingavopn og miðaldatól? Þessi spurning hlýtur að vakna 

meðal þeirra sem vitni verða af og er jafnframt viðfangsefni þessarar ritgerðar. Árlega 

kemur fjöldinn allur af áhugafólki um víkingaöld saman á Víkingahátíðinni í Hafnarfirði 

og skipuleggur jafnvel sumarfríið sitt í kringum hana. Sumir taka maka og börn með, 

aðrir koma einir og fórna tíma sem þeir hefðu annars geta varið með ástvinum. Yfir 

vetrarmánuðina leggur þetta fólk mikinn metnað í að útbúa fatnað, muni og skart sem 

það skartar svo á hátíðinni. Eða æfir bardagalist, með víkingafélagi sínum, af miklu kappi 

til að geta tekið þátt í sýningarbardögunum. Þegar kom að því að velja viðfangsefni í 

rannsókn fyrir lokaritgerð í þjóðfræðinámi mínu þurfti ég ekki að velta því mikið fyrir 

mér. Mér hefur lengi þótt sviðslist áhugaverð, hópamyndun af ýmsu tagi og svo bæði 

áhugi minn sem og annara á því „gamla“ líkt og nokkrir af viðmælendum mínum komu 

einnig inn á. Slíkar vísanir til fortíðar eru margslungnari en virðist við fyrstu sín. Hér 

verður því tekin fyrir Víkingahátíðin í Hafnarfirði og fólkið sem að henni stendur og sækir 

hana. Þar er þó ekki átt við almenna gesti hennar heldur það fólk sem tilheyrir 

víkingafélögum, bæði hérlendis og erlendis, og þá sem koma á hátíðina ár eftir ár. Þessi 

hópur sker sig vissulega úr gestahópnum því öll klæðast þau fatnaði sem talið er að fólk 

hafi klæðst á víkingaöld. Leitast verður við að skilja hvað það er sem fær fólk til að vera í 

þessum félagsskap sem víkingafélögin eru en þar virðist ríkja mikill samhugur. Reynt 

verður að fá mynd af því hvað það er sem vekur svona mikinn áhuga á víkingaöld og 

hvers vegna fólk kemur saman á Víkingahátíðinni í Hafnarfirði. 

Í öðrum kafla verða skoðaðar kenningar og hugtök um hátíðir, hópa, leik, 

jaðarástand ásamt jaðartíma og gervijaðartíma. Einnig hópkennd, sviðslist, endurleik og 

fortíðarhyggju. Allar þessar kenningar eiga vel við viðfangsefnið en þar má finna 

sviðslist, leik og endurleik, einkum þegar fylgst er með sýningarbardögunum. 

Jaðarástand ríkir á hátíðinni og hópkenndin sem myndast hefur meðal þeirra sem eru 

viðriðnir víkingafélögin var næstum áþreyfanleg. Þriðji kafli tekur á þeim 

rannsóknaraðferðum sem notaðar voru en það eru eigindlegar rannsóknir sem byggja á 
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viðtölum og vettvangskönnun. Varði ég nokkrum dögum á hátíðinni og fylgdist með því 

sem fram fór ásamt því að taka viðtöl við fólk sem kemur reglulega en flestir þeirra 

tilheyrðu einhverju víkingafélagi eða janfnvel nokkrum. Í þeim kafla verða viðmælendur 

einnig kynntir en þeir eru forsprakki hátíðarinnar, Jóhannes Viðar Bjarnason, sem sagði 

frá tildrögum hátíðarinnar og svo níu gestir hennar sem voru boðnir og búnir að deila 

reynslu sinni. Í fjórða kafla verður saga, tilurð og samhengi Víkingahátíðarinnar í 

Hafnarfirði rakin. Aðdragandi, undirbúningur og framvinda er kynnt ásamt því sem fram 

fer á hátíðinni. Dregin verður upp mynd af umgjörð hennar, sagan rakin og sagt frá 

fyrirmyndum hennar. Í lok kaflans verður sagt frá víkingafélögunum en hátíðin væri 

heldur litlaus án þeirra. Í fimmta og síðasta kaflanum verður gerð atlaga við 

þjóðfræðilega greiningu á því efni sem þegar hefur verið greint frá. Í ljós kemur að þessi 

samheldni hópur, sem sækir hátíðina heim ár hvert, á bara eitthvað svo stórkostlegt 

sameiginlegt líkt og einn viðmælandi komst að orði. Fólk talar jafnvel um að þessi hópur 

sé líkt og aukafjölskylda en það ríkir mikill samhugur og virðing innan hans. 
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2 Kenningar og hugtök 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þær kenningar sem stuðst er við í ritgerðinni en 

fyrst er leitast við að skilgreina eitt megin hugtak ritgerðarinnar „hátíð.“  Þá eru 

sambærileg hugtök á ensku og dönsku tekin fyrir og könnuð merking þeirra og innihald.  

Alan Dundes, stundum kallaður faðir þjóðfræðinnar, hefur lagt fram kenningar um 

hópa sem mætti segja að væri eitt af grunnhugtökum fagsins. Það verður ekki hjá því 

komist að máta hans kenningar við viðfangsefnið. Hátíða- og leikjakenningar Johans 

Huizinga eiga vel við þar sem brugðið er á leik á viðburði eins og sá sem hér um ræðir og 

þá tel ég við hæfi að skoða kenningar Arnold van Gennep´s um jaðartíma eða liminality 

sem Victor Turner vann einnig með og skapaði út frá því hugtakið communitas sem á vel 

við þá stemmningu sem myndast á hátíðinni. Þá langar mig að skoða pastness eða 

fortíðarhyggju en Cornelius Holtorf hefur fjallað um hana. Reenactment eða endurleikur 

er hugtak sem nokkrir fræðimenn hafa unnið með og má þar nefna Stephen Gapps. 

Stærstan sess mun þó Richard Schechner fá í þessum kafla en hann hefur skrifað mikið 

um sviðslist. Orðið performance hefur bæði verið þýtt sem sviðslist og flutningur og á 

það síðara kannski betur við viðfangsefni mitt.  

Hér hafa verið taldar upp þær helstu kenningar sem vert er að að skoða til að fá 

góða mynd af hátíð líkt og Víkingahátíðin í Hafnarfirði er.  

2.1 Hvað er hátíð? 

Þar sem rannsóknarefni þessarar ritgerðar er víkingahátíð er það við hæfi að byrja á því 

að skoða merkingu orðsins „hátíð.“ Í íslenskri orðabók frá árinu 1985 er skilgreining 

orðsins „hátíð“ eftirfarandi: Hátíð, 1. veisla, vegleg samkoma: afmælishátíð, þjóðhátíð.; 

ánægjustund. 2. stórhátíð kirkjunnar: jól, páskar og svo framvegis.1 Víkingahátíðirnar 

eru svo oftast kallaðar viking festivals2 upp á enska tungu. Í ensku orðabókinni The 

Oxford English Reference Dictionary er orðið festival skýrt á þessa leið: festival, 1. a day 

or period of celebration, religious or secular. 2. [S]eries of concerts, plays held regularly 

                                                      
1
 Árni Böðvarsson, Íslensk orðabók, 347. 

2
 Valhalla Viking Festival (vef.). 
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in a town.3 Báðar þessar skýringar á orðum með sömu merkingu vísa meðal annars til 

trúarlegra hátíða. Víkingahátíðir hafa þó ekki neitt með trú að gera.4 Þau orð sem notuð 

eru yfir „hátíð“ á danskri tungu eru fest eða højtid. Eins og sjá má eru orðin fest og 

enska orðið festival nokkuð lík og það sama má segja um højtid og íslenska orðið 

„hátíð.“ Ef að við skoðum dönsku orðin høj og tid sjáum við að þetta er sama 

samsetning og í íslenska orðinu og þýðir høj há og tid þýðir tíð rétt eins og í íslenskunni. 

Orðið hátíð gefur einnig til kynna að þá sé tíðin há, því má gefa sér að venjulega sé tíðin 

lág. Við jólahald er tíðin há því stigið er út úr hversdagsleikanum. Sem sagt þegar ekki er 

haldið upp á trúarlegar hátíðir, hátíðir ársins eða hátíðir lífsins er tíðin lág því þá er 

hversdagurinn við völd. Hugsanlega er „hæðin“ í orðinu „hátíð“ tilfinningaleg, það er að 

segja tengd gleði og ánægjutilfinningum þátttakenda hátíðanna.5 Víkingahátíðir mætti 

flokka með hátíðum ársins. Þær eiga sér þó ekki endilega sérstakan dag í almanakinu en 

eru að jafnaði haldnar yfir sumarmánuðina. Víkingahátíðin í Hafnarfirði hefur þó ætíð 

verið haldin í kringum þjóðhátíðardag okkar Íslendinga; 17. júní.  

2.2 Hópar 

Áður en lagt er af stað inn í skilgreiningar á hugtökum og kenningum, tengdar efninu, er 

gott að skoða lítillega hvað þjóðfræði er. En kjarni þjóðfræðinnar er einhvers konar 

hópar en þjóð er óneitanlega hópur. 

Það er mögulegt […] að skilgreina bæði þjóð og fræði á þann veg að jafnvel byrjandi 

skilur hvað þjóðfræði er. Hugtakið þjóð getur átt við hvaða hóp af fólki sem er sem deilir 

í það minnsta einum sameiginlegum þætti. Það skiptir ekki máli hver tengslin eru […].
6  

Svo segir bandaríski þjóðfræðingurinn Alan Dundes og af því má skilja að við getum 

skilgreint þjóðfræði á þann veg að jafnvel sá sem ekki þekkir til, geti skilið hvað átt er 

við. Folk, sem við gætum kallað alþýðu eða þjóð, á við hvaða hóp fólks sem er, sem á sér 

í það minnsta einhvern einn þátt sameiginlegan hver sem hann er. Þetta er það sem 

þjóðfræðingar fást við og væri allt eins hægt að kalla „hópafræði.“ 

                                                      
3
 Pearsall, Trumble, The Oxford English Reference Dictionary, 514. 

4
 MS2009_02. 

5
 Kristín Einarsdóttir, „Megum við syngja: Rannsókn á öskudagssiðum Íslendinga fyrr og nú“, 12. 

6
 Dundes. The Study of Folklore, 2. „It is possible […] to define both folk and lore in such a way than even 

the beginner can understand what folklore is. The term "folk" can refer to any group of people 
whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what the linking factor is […].“ 
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Dundes segir hóp samanstanda af tveimur eða fleiri einstaklingum. Hann nefnir þó 

að svo fámennur hópur sé frekar undantekning og að hópur geti verið allt frá fjölskyldu 

til heillar þjóðar. Það eina sem þarf að vera til staðar er að þeir sem tilheyra hópnum eigi 

eitthvað sameiginlegt. Þetta getur verið eitt eða fleiri atriði líkt og fólk sem aðhyllist 

sömu trú, talar sama tungumál eða fæst við það sama í vinnu sinni. Hann segir jafnframt 

að vert er að hafa í huga að hópurinn, hver sem hann er, mun viðhafa hefðir sem hann 

segir vera sínar. Meðlimir hópsins þekkjast ekki endilega allir en þeir þekkja líklega allir 

hefðir hópsins, þær hefðir sem gerir hópinn að þeim hópi sem hann er. Enn fremur segir 

hann að einn einstaklingur geti tilheyrt mörgum hópum.7 Sem dæmi gæti ég nefnt að 

einn af viðmælendum mínum er kona, þá búsett á Sauðárkróki, háskólanemi og af 

arískum uppruna. Tilheyrir hún í það minnsta fjórum hópum sem skarast, að ótöldum 

þeim hópi sem víkingafélagið, sem hún tilheyrði, er.8 

En hvernig lærast siðir og hegðun hvers og eins hóps? Þetta koma bandarísku 

þjóðfræðingarnir Martha C. Sims og Martine Stephens inn á í bók þeirra Living Folklore. 

Þær segja að ef værum við spurð að því hvernig við hefðum lært að vera meðlimur í 

fjölskyldunni okkar myndum við líklega svara því til að það þyrfti enga sérkunnáttu eða 

eiginleika til að vera fjölskyldumeðlimur. Eða hvað? 

Til að vera meðlimur fjölskyldu eða einhvers annars hóps fólks, sama hversu óformlega 

hann er skilgreindur, þarfnast sérstakrar þekkingar á tungumáli, hegðun, ósögðum og 

sögðum reglum hans. […]. Þjóðfræði er lærð óformlega þegar við ölumst upp í hópi eða 

þegar við erum kynnt fyrir eða boðið inn í nýjan hóp.
9
 

Samkvæmt þessum orðum, þá krefst það einhvers af okkur að tilheyra hópi og að 

við förum eftir bæði mótuðum og ómótuðum reglum. Þessi skilyrði lærast ýmist með 

tímanum eða þegar við komum inn í hópinn. Þær koma einnig inn á það að við tilheyrum 

öll fleiri en einum hópi og að það er sama hversu mikið við menntum okkur eða hversu 

nútímalegur lífsstíll okkar er, að þá tjáum við okkur í gegnum þjóðfræði á hverjum 

                                                      
7
 Dundes, Interpreting Folklore, 6-9. 

8
 Víkingafélag er hópur áhugasamra um víkingaöld. Verður komið nánar inn á í kafla 4.5. 

9
 Sims og Stephens, Living Folklore, 31. „Yet, to be a member of a family or any other folk group, no 

matter how loosely or informally defined, requires special knowledge of its language, behavior, and rules-
spoken or unspoken. […]. Folklore is learned informally as we grow up in a group or as we are introduced 
to or invited into a new group.“ 
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degi.10 Þetta er þvert á þá víðteknu skoðun fólks að þjóðfræðaefni eigi frekar við hópa 

fólks sem býr afskekt, er ómenntað eða frumstætt á einhvern hátt.11 

2.3 Leikur 

Hollenski menningar- og sagnfræðingurinn Johan Huizinga sagði „[p]lay is older than 

culture,..“ eða leikur er eldri en menning.12 Þessi fáu orð fela mikið í sér og segja okkur 

það, að leikur hefur alltaf verið til og er hluti af manninum og menningu hvarvetna. Af 

þessu má einnig skilja að leikurinn sé okkur eðlislægur. Er þá ekki rétt að byrja á því að 

spyrja: hvað er leikur? Það er kannski ekki svo gott að henda reiður á því hvað 

nákvæmlega leikur er en hér verða skoðaðar nokkrar útskýringar fræðimanna. 

Hann gegnir þýðingamiklu hlutverki og táknar alltaf eitthvað. Huizinga segir í bók 

sinni Homo Ludens að tilraunir til að greina líffræðilega virkni leiksins hafa sýnt fram á 

slándi frávik. Einhverjar sýna að uppruni og undirstöðuatriði leiks sé til að losa um 

kappnóga orku. Aðrar hafa sýnt fram á að við viljum fullnægja þörfinni til að leika 

hlutverk eða einfaldlega að það sé sterk þörf fyrir slökun.13 Leikur er eitthvað sem við 

njótum og gerum gjarnan í frítíma okkar.14  

Þrátt fyrir að við njótum leiksins segir Huizinga að fullorðnir ábyrgir einstaklingar hafi í 

raun ekki þörf fyrir hann: 

Þörfin fyrir hann er aðeins nauðsynleg vegna ánægjunar sem hann veitir. Leik er hægt að 

fresta hvenær sem er. Hann er aldrei þvingaður upp á okkur vegna líkamlegrar 

nauðsynjar eða siðferðislegrar skyldu. Hann er aldrei verkefni. Hann er leikinn í 

tómstundum í „frítíma“. Aðeins þegar leikur er þekktur sem menningarlegt hlutverk- 

helgiathöfn, formleg athöfn-er hann bundinn skyldu.
15

 

Bandaríski sviðslistafræðingurinn Richard Schechner fjallar um flæði (e. flow) í leik, í 

bók sinni Perfomance Studies. Hann segir þátttakendur leiks upplifa hann á mismunandi 

                                                      
10

 Sims og Stephens, Living Folklore, 31. 
11

 Dundes, Interpreting Folklore, 2. 
12

 Huizinga, Homo Ludens, 1.  
13

 Huizinga, Homo Ludens, 1-2. 
14

 Huizinga, Homo Ludens, 7-10. 
15

 Huizinga, Homo Ludens, 8. „The need for it is only urgent to the extent that the enjoyment of it makes it 
a need. Play can be deferred or suspended at any time. It is never imposed by physical necessity or moral 
duty. It is never a task. It is done at leisure, during "free time". Only when play is a recognized cultural 
function-a rite, a ceremony-is it bound up with notions of obligation and duty.“ 
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hátt þrátt fyrir að hafa þó tekið þátt í sama leiknum. Í bókinni vitnar hann í ungversk-

ameríska sálfræðinginn Mihaly Csikszentmihalyi sem lagði stund á rannsóknir á upplifun 

fólks tengdum leik. Þegar meðvitund á ytri heimi hverfur og fólk sameinast því sem það 

er að gera á sér stað flæði en það er nafnið sem Csikszentmihalyi gaf því hugtaki. Hann 

lýsir því einnig sem ástandi þar sem fólk verður svo mikill hluti af þeirri athöfn sem það 

er að taka þátt í að ekkert annað skiptir það máli. Þetta eru athafnir líkt og íþróttir, leikir, 

listir og áhugamál (e. hobby). Þannig verði auðveldara að skilja hvað gerir fólk 

hamingusamt.16 Allir viðmælendur mínir sem ég ræddi við á sjálfri hátíðinni, sögðust 

hafa svo gaman af þessu og sagði einn þeirra að þetta væri ástríða.17 Það er því kannski 

ekki nema von, að þeir sem á annað borð upplifa ánægju af því að hitta félaga sína á 

víkingahátíðum eða þegar víkingafélagið kemur saman, segi að þetta sé ástríða. Margir 

viðmælendur mínir höfðu lagt stund á þetta áhugamál sitt til margra ára og vörðu 

jafnvel sumarfríinu sínu í það.18 

Munurinn á leik og alvöru er sveigjanlegur. „Play turns to seriousness and 

seriousness to play“ eða leikur verður að alvöru og alvara að leik.19 Raunar mætti segja 

að þessi alvara væri hversdagurinn. Leikurinn á sér líka upphaf og endi en það er hægt 

að endurtaka hann hvenær sem er. Svæði leiksins er hreyfanlegt en hann á sér engu að 

síður afmarkað svæði hvort sem það er hugmyndafræðilegt eða áþreyfanlegt. Leikurinn 

á sér stað í tímabundnum (e. temporary) heimum í venjulega (e.ordinary) heiminum. Þar 

ríkja bindandi leikreglur og þurfa þátttakendur að fara eftir þeim. Ef þær eru brotnar er 

leikurinn umsvifalaust búinn og raunveruleikinn tekur við á ný. Sá sem brýtur reglurnar 

er gerður brottrækur úr þessum töfrahring (e. magic circle) sem tímabundni heimurinn 

er. Hinn brottræki ógnar tilvist leikja-samfélagsins.20 Margir meðlimir víkingafélaganna 

sýna svokallaða sýningarbardaga (e. show fight) á hátíðunum. Þeir hittast reglulega og 

æfa bardagalistina eftir settum reglum og í mesta bróðerni. Þrátt fyrir að þeim séu 

                                                      
16

 Schechner, Performance Studies, 97-98. 
17

 MS2009_2; MS2009_03; MS2009_04; MS2009_5; MS2009_06; MS2009_07. 
18

 MS2009_3; MS2009_04; MS2009_5; MS2009_06; MS2009_07. 
19

 Huizinga, Homo Ludens, 8. 
20

 Huizinga, Homo Ludens, 9-11. 
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settar reglur er þetta leikur því enginn slasast á meðan farið er varlega, enda á leikur sér 

ýmist skrifaðar eða óskrifaðar reglur.21  

Schechner bendir á muninn á leik (e. play) og leikjum (e. games). Leikir hafa reglur, 

eiga sér stað á sérhönnuðu svæði (íþróttavellir, skákborð, tennisborð og svo framvegis), 

hafa skýra útkomu og það sést augljóslega hverjir þátttakendurnir eru. Leikur (e. play) 

aftur á móti er frjálslegri og getur átt sér stað næstum hvar og hvenær sem er og engin 

takmörk eru fyrir þátttakendafjölda. Þátttakendur gætu líka tekið upp á því að breyta 

reglunum. Hann á sér þó alltaf einhverjar afmarkanir í tíma og rúmi. Í leiknum fellst 

sköpun á ímynduðum heimi og margþættum raunveruleika. Hann inniheldur tál, 

blekkingar og lygar eins og Huizinga kemst að orði.22 

 „Öðruvísileiki“ og leyndardómur leiks er sýnilegast tjáður í því að klæða sig upp. Hér 

nær hið sérstaka eðli leiks fullkomnun. Hinn dulbúni eða grímuklæddi einstaklingur 

„leikur“ annað hlutverk, aðra veru. Hann er önnur vera.
23

  

Þessi orð Huizinga kristallast í víkingahátíðum því þar klæða víkingarnir sig upp í það 

sem er talið viðeigandi búninga. Þeir fara í fatnað sem er útbúinn í samræmi við þær 

upplýsingar sem eru til um klæðnað frá tímabilinu sem þeir eru svo heillaðir af.24 Þeir 

bera sverð, skildi og hlífðarbúnað í bardögum. Sumir þeirra skerða jafnvel ekki hár sitt 

og skegg í langan tíma fyrir hátíð.25 Samsetning þessa búnings væri hægt að líkja við 

grímu og ákveðið dulargervi, víkingurinn hefur stigið út úr raunveruleikanum og farið í 

gervi. Hann er í það minnsta kominn í annað hlutverk og stendur því, í vissum skilningi, á 

milli tveggja heima.  

2.4 Jaðarástand/Liminality, Jaðartími/Liminal og Gervijaðartími/Liminoid 

Liminality eða jaðarástand er kenning sem skoski mannfræðingurinn Victor Turner varð 

hvað þekktastur fyrir að vinna með. Það var þó franski þjóðfræðingurinn Arnold van 

                                                      
21

 Rimmugýgur (vef.); MS2009_07. 
22

 Schechner, Performance Studies, 92. 
23

 Huizinga, Homo Ludens, 13. „The"differentness" and secrecy of play are most vividly expressed in 
"dressing up". Here the "extra-ordinary" nature of play reaches perfection. The disguised or masked 
individual "plays" another part, another being. He is another being.“ 
24

 MS2009_02; MS2009_03. 
25
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Gennep sem lagði hana fyrst fram.26 Van Gennep skrifaði bókina The Rites of Passage en 

hún fjallar um vígsluathafnir og það hvernig mannskepnan flyst milli æviskeiða. Segir 

hann vígsluathafnir skiptast í þrjú skref eða aðskilnað (e. rites of seperation), 

umbreytingu (e. rites of transition) og innlimun (e. rites of incorporation).27 Hann setur 

fram hugtakið liminality til að lýsa því þegar fólk stendur á þessum þröskuldi í sínu lífi. 

Að yfirgefa einn áfanga og á leið inn í nýjan kafla.28 Þegar fólk fer í gegnum þetta ferli, 

eða þessi skref eins og kemur fram hér að ofan, er það statt í nokkurs konar jaðartíma 

og verður sú kenning nú tekin fyrir. 

Liminal eða jaðartími er það þegar ákveðið tímabil eða ástand á sér stað í lífi 

einstaklings, líkt og viðkomandi væri á milli tveggja heima en Turner talar um threshold 

people eða þröskulds fólk. Þetta getur stafað af stöðu sem kemur upp vegna laga, hefða, 

siðvenja og vígslu af einhverju tagi. Jaðartíma er líka oft líkt við dauða, meðgöngu, 

ósýnileika, myrkurs, tvíkynhneigðar, óbyggðum og sól- og tunglmyrkva.29 Sem dæmi um 

fólk í þessu millibilsástandi má nefna unglinga, sem ekki eru börn en heldur ekki 

fullorðnir einstaklingar. Barnshafandi kona er ekki enn orðin móðir en er óneitanlega að 

stíga inn í það hlutverk og er jafnvel farin að upplifa sig sem slíka áður en barnið er fætt.  

Turner skapaði út frá þessu tiltekna hugtaki, annað sem hann kallaði liminoid eða 

gervijaðartíma en jaðartíma kallaði hann liminal. Megin munurinn á þessum tveimur er 

að liminoid er ávalt af fúsum og frjálsum vilja. Þetta er val viðkomandi og tengist gjarnan 

því sem við kjósum að gera í frítíma okkar. Það sem er liminal er ekki alltaf frjálst val, 

það er eitthvað sem er ættlast til af einstaklingnum eða hópnum eða eitthvað 

óumflýjanlegt, líkt og unglingsárin. Leikari sem stendur á sviði í hlutverki hefur valið þér 

þennan starfsframa sjálfur og því telst það til liminoid þrátt fyrir að hér sé ekki um 

frítíma að ræða.30 Sá sem sækir víkingahátíðir, hvort sem viðkomandi er almennur 

gestur eða meðlimur víkingafélags, er þar af fúsum og frjálsum vilja líkt og leikarinn. 

Þetta er eitthvað sem viðkomandi hefur áhuga á og kýs því að verja sínum frítíma í þessa 

iðju. 

                                                      
26

 New World Encyclopedia (vef.).  
27

 van Gennep, The Rites of Passage, 10-11. 
28

 New World Encyclopedia (vef.).   
29

 Turner, „Liminality and Communitas“, 89-90. 
30

 Schechner, Performance Studies, 67. 
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Um muninn á þessum tveimur hugtökum skrifar Turner í grein sem nefnist Liminal 

to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology. Hann ber þau 

saman og segir að jaðartími sé mun formlegri og eigi sér til dæmis stað í helgiathöfnum, 

innvígsluathöfnum bræðalaga, reglna og fleiri leynisamfélaga. Samfélagslegur þrýstingur 

gerir það að verkum að maður upplifir jaðartíma, samanber að fara í kirkju. Þess er 

ætlast til af manneskju í kristilegu samfélagi.31  

Í jaðartíma er unnið, í gervijaðartíma er leikið. Það getur verið mikill siðferðislegur 

þrýstingur að fara í kirkju eða samkunduhús en fólk bíður í röð í miðasölu til að sjá leikrit 

eftir Beckett, flutning Mort Sahl, Superbowl leik, sinfoníutónleika eða listsýningu.
32

  

Jaðartími er ríkjandi í ættbálka -og landbúnaðarsamfélögum en gervijaðartíminn fór 

aftur á móti að koma fram samhliða iðnbyltingunni. Það er val, en ekki skylda, að upplifa 

gervijaðartíma og á hann sér því gjarnan stað í frítíma fólks og það borgar jafnvel fyrir. 

Þetta getur átt við ýmis konar dægradvöl líkt og list hvers konar (bókalestur, að njóta 

listaverka, að horfa á kvikmyndir, leikrit og fleira), íþróttir og leiki. Eða að afhjúpa 

óréttlæti og siðleysi almennra efnahagslegra og pólitískra samtaka, mætti þar nefna sem 

dæmi mótmæli. Fjallaklifur og golf eru áhugamál sem krefjast gjarnan fjárútláta, þrátt 

fyrir að teljast til gervijaðartíma, en það að taka þátt í hátíð eða einhvers konar 

skemmtun heima hjá sér kostar lítið.33 

2.5 Hópkennd/Communitas 

Communitas, sem gæti útlagst sem samkennd eða hópkennd, er einnig hugtak úr smiðju 

Turner en hann kom fram með það í framhaldi af liminality. Grein hans „Liminality and 

Communitas“ kom fyrst fram í The Ritual Process: Structure and Anti-Structure.  Þar er 

átt við samfélag sem ekki hefur fasta formgerð, sem gæti verið meðlimir ákveðins hóps 

eða samfélags og deila þeir reynslu burt séð frá stétt eða stöðu. Í þessu ástandi eru allir 

                                                      
31

 Turner, „Liminal to Liminoid, in Play, Flow and Ritual: An Essay in Comparative Symbology“, 84-86. 
32

 Turner, „Liminal to Liminoid, in Play, Flow and Ritual: An Essay in Comparative Symbology”, 86. „One 
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jafnir og upplifir fólk félagslegt jafnrétti sem og sterk félagsleg bönd.34 Þetta gerist bæði 

þegar jaðartími og gerfijaðartími á sér stað, líkt og á hátíðum. 

Turner skilgreindi hópkennd enn frekar og skipti henni í tvo flokka eða stöðluð (e. 

normative) og sjálfsprottin (e. spontaneus). Schechner lýsir staðlaðri hópkennd sem 

ástandi sem ríkir á trúarsamkomu þegar söfnuðurinn sameinast í Kristi. Engu að síður er 

ekki víst að allir upplifi sig „í Kristi“ á þeirri stundu. Sjálfsprottin hópkennd er nánast hið 

andstæða. Hún kemur fram þegar söfnuðurinn í heild sinni verður heltekin heilögum 

anda. Hann segir aðstæður þurfa að vera réttar til að sjálfsprottin hópkennd geti átt sér 

stað, hún gerist ekki bara af sjálfu sér. Hún á sér stað á nokkurs konar þröskuldi (limen á 

latínu) eða í þröskuldstíma ef svo mætti að orði komast. Þessi þröskuldur myndast á 

svokölluðum helgum tíma (e. sacred time) sem gjarnan er tengdur við trúariðkun og -

athafnir eða helgiathafnir. Þessi sameiginlega upplifun verður mjög sterk og gerir það að 

verkum að allir eru á jafningjagrundvelli. Fólk er þá gjarnan í samskonar klæðnaði eða 

jafnvel alveg eins og þar með er farin sýnileg staða þess í þjóðfélaginu. Formlegir titlar 

eiga ekki lengur við og stundum eru skýrnarnöfn fólks ekki heldur notuð. Þá er notast 

við orð eins og félagi, systir og bróðir. 35 Þrátt fyrir að víkingahátíðir séu ekki vettvangur 

þar sem fólk sameinast í trú að þá á sér stað þessi helgi tími eða þröskuldur; jaðartími 

eins og að ég nefndi hér að ofan. Meðlimir víkingafélagana klæðast allir samskonar 

flíkum og ekki er gott að greina það hver þeirra gegnir hærri eða lægri stöðum í sínu 

daglega lífi. Einn viðmælandi minn talaði um það að hann hafi ekki vitað hvað sumir af 

hann nánustu félögum innan hópsins ynnu við, fyrr en eftir margra ára kynni. Annar 

viðmælandi benti mér á að spyrja einhvern úr fjölskyldunni þegar ég bar upp spurningu 

sem hún gat ekki svarað. Þarna átti hún við annan meðlim víkingafélagsins sem hún 

tilheyrði. Þau nefndu það líka nokkur að það hjálpuðust allir að, burt séð frá því hvaða 

víkingafélagi þau tilheyrðu eða hvort þau voru í félagi yfir höfuð. Það virtust allir geta 

leitað til hvers annars ef þá vantaði aðstoð við saumaskap, réttu handtökin við járnsmíði 

eða hvernig skal beita sverði.36 

Hvað er hópkennd í raun? Hún kemur endurtekið í ljós sem samvera sem leitast við að 

sjá alheiminn sem sín mörk. Hópkennd, í verki, er akkúrat á öllum stöðum þar sem 
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skilyriðislaus ást er; það er alls staðar-ekki á þann hátt við sundruð frá þeim eða á móti 

þeim. Hvar sem hópkennd birtist, birtist hún alls staðar.
37  

Þetta segir ensk-ameríski mannfræðingurinn Edith Turner í framhaldi af því að rifja 

upp æskuminningar af jólahaldi með fjölskyldunni í bók sinni Communitas. The 

Anthropology of Collective Joy. Hún segir hópkennd geta birst alveg óvænt og á ýmsa 

vegu, einnig að einkenni hópkenndar sé erfitt að skilgreina fyllilega. Það er tilfinning eða 

skilningur sem ríkir í hópi fólks þegar líf þeirra saman, fær takmarkalausa og fulla 

merkingu.38  

2.6 Sviðslist/Performance 

Performance hefur verið þýtt sem sviðslist og einnig flutningur. Sviðslistafræði er 

þverfagleg grein sem snertir meðal annars leikhúsfræði, mannfræði, þjóðfræði, 

félagsfræði, sagnfræði, kynjafræði og sálgreiningu.39 Hugtakið sviðslist nær yfir alla 

mannlega hegðun og er notuð til að nálgast viðfangsefni sitt út frá gjörðum þess. Nú 

verður leitast við að skýra frá því hvað sviðslist og sviðslistafræði er en fyrst verða rakin 

tengsl hennar við þjóðfræði.  

Það var um 1960 sem áhugi þjóðfræðinga á sviðslist reis, síðan hefur hún þróast til 

ýmissa átta. Áskorun þjóðfræðinga dagsins í dag er að viðhalda og miðla þekkingu og 

sýn þegar unnið er samtímis að því að þróa hana í samræmi við aðra þætti þess stóra og 

vaxandi þverfaglega rannsóknarsviðs. Fólk mótar sinn heim og sitt líf með tjáningarformi 

sem nýtir öll skynfæri. Það setur líf sitt á svið og er þá bæði í hlutverki leikara og 

leikstjóra. Sviðslist er grundvallarframlag í margþættar rannsóknir á manneskjunni sem 

menningarlegri veru.40 

Breski þjóðfræðingurinn Terry Gunnell telur að þjóðfræðileg nálgun okkar í dag á 

sviðslistafræði eigi rætur að rekja til leiklistar og leikhúsfræða sem þróuðust á síðari 

hluta fimmta áratugarinns. Áður höfðu leikhúsfræðin lagt áherslu á 

bókmenntafræðilega þáttinn en þessi nýja fræðigrein sem var í mótun, horfði heldur til 
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náins samspils verksins og áhorfenda í flutningsrýminu. Ljóst þótti að sviðslist hafði 

aldrei verið bundin við leiksvið og að þættir leiklistar (e. drama), hlutverkaleikja og 

leikhúss komu einnig við sögu á hátíðum, í helgisiðum, íþróttum og leik. Alls staðar hafði 

flutningsrými verið mótað og vísar hann því næst í Huizinga og leikjakenninga hans þar 

sem hann bendir á að stór hluti af menningu mannfólksins gæti raunar verið álitinn sem 

einhvers konar leikur með afmörkuðum leiksvæðum. Daglegt líf fólks hefur því verið til 

skoðunar innan sviðslistafræðinnar um áratuga skeið.41 Það gefur einnig augaleið að 

sviðslist og kenningar um leiki eru nátengd og jafnvel vandasamt að aðskilja þetta 

tvennt. 

 „[A]nything and everything can be studied "as" performance“ segir raunar höfundur 

bókarinnar Performance Studies, an introduction, bandaríski sviðslistafræðingurinn 

Richard Schechner, sem er frumkvöðull í sviðslistafræðum.42 Samkvæmt því mætti 

skoða allt í kringum okkur út frá sviðslist. Það sem gerir sviðslistafræði sérstaka er að 

sviðslist er aðgerðir (e. action) og nálgast hún viðfangsefni sitt út frá nokkrum þáttum. 

Það er hegðun, listrænum æfingum (e. artistic practice), gerðar eru þátttökuathuganir 

og tekinn er virkur þáttur í félagslegum æfingum og málsvörn (e. social practices, 

advocacies). Nefnir hann að þeir sem leggja stund á sviðslitafræði reyni ekki að ná fram 

hugmyndafræðilegu hlutleysi. Raunar er ekki fræðileg krafa um slíka nálgun þar sem við 

getum aldrei verið hlutlaus, heldur þurfum við að vera meðvituð um okkar afstöðu. 43  

Schechner skiptir sviðslistaferlinu (e. performance process) í þrjú stig eða forflutning 

(e. proto-performance), flutning og eftirmála (e. aftermath). Fyrsta stigið er þjálfun og 

æfingar. Annað stigið er flutningurinn sjálfur sem samanstendur af upphitun, opinberum 

flutningi og slökun. Það þriðja er gagnrýni, skjalasöfn og minningar. Þetta á við um allar 

tegundir flutnings; íþróttir, leikrit og annað vinsælt afþreyingarefni.44 Til að geta sett á 

svið bardagasýningu, líkt og þær sem eru á víkingahátíðunum, þarf að æfa handtökin og 

í raun allar líkamshreyfingar. Víkingafélagið Rimmugýgur býður upp á bardagaæfingar 

tvisvar í viku undir handleiðslu reynds þjálfara og löggð er áhersla á að farið sé eftir þar 

                                                      
41

 Gunnel, „Introduction: Performative Stage of the Nordic World“, 5-6. 
42

 Schechner, Performance Studies, 1. 
43

 Schechner, Performance Studies, 1-2. 
44

 Schechner, Performance Studies, 225. 
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til skildum reglum svo engin slasist.45 Æfingarnar eru því forflutningur 

bardagasýningarinnar og sýningin sjálf stig tvö, ásamt upphitun og slökun. Stig þrjú eða 

eftirmálar er viðbrögð áhorfenda eða gagnrýnin. Minningar tilheyra einnig þessu 

lokastigi ásamt skjalasöfnum. Þar er til dæmis átt við ljósmyndir, upptökur af einhverju 

tagi, búningar og leikmunir. 

Kanadíski félagsfræðingurinn Erving Goffman og höfundur bókarinnar The 

Presentation of Self in Everyday Life tekur eftirfarandi dæmi þar sem hann fjallar um trú 

á því hlutverki sem við leikum: 

Eitt fremur ýkt dæmi gæti verð að flytjandinn væri heltekinn af sínum eigin flutningi; 

hann er einlæglega sannfærður um að túlkun hans á þeim raunveruleika sem hann setur 

á svið, sé raunveruleikinn. Þegar áhorfendur hans eru einnig sannfærðir um það sem 

hann setur á svið [...] í augnablikinu í það minnsta [...]..
46

 

Hann segir það vera vinsæla sýn að einstaklingar setji á svið ákveðinn flutning sem 

eigi að vera gagnlegur öðrum. Einnig að flytjandinn gæti líka upplifað það að finna sig 

ekki í hlutverki sínu eða að vera ekki sannfærandi. Enginn er hæfari til að meta slíkt en 

flytjandinn sjálfur. Þarna er hann að tala um samband flytjenda og áhorfenda í hinu 

daglega lífi og óbein tilmæli flytjanda um að áhorfandinn taki mark á honum.47 Á 

víkingahátíðum setja meðlimir víkingafélagana á svið upplifun fyrir aðra gesti hátíðanna, 

sem og sjálfa sig auðvitað. Slík hátíð án þeirra, væri að öllum líkindum heldur litlaus og 

ekki víst að fólk myndi leggja leið sína á hátíðirnar. Hugsanlega mætti færa rök fyrir því 

að hátíðin sjálf sé flutningur víkinganna. Flutningur þeirra verður nokkuð sannfærandi 

þar sem þeir eru í búningum, ef ekki væri fyrir þann klæðnað er óvíst að flutningurinn 

kæmist til skila. Sviðið væri til staðar; strigatjöld, sverðaglamur og handverksfólk að 

verki en það væri heldur tómlegt án þeirra sem stíga á þetta svið og blása lífi í 

flutninginn. Ekki má heldur gleyma hinu mikilvæga samspili við áhorfendur. Það er þó 

ekki svo að flytjendurnir trúi því að þetta sé raunveruleikinn, líkt og nefnt er hér að ofan 

og áhorfendur láta heldur ekki blekkjast, þetta er leikur. 

                                                      
45

 Rimmugýgur (vef.). 
46

 Goffman, Presentation of Self in Everyday Life, 15. „At one extreme, one finds that the performer can 
be fully taken in by his own act; he can be sincerely convinced that the impression of reality which he 
stages is the real reality. When his audience is also convinced in this way about the show he puts on [...] 
for the moment at least [...]..“ 
47

 Goffman, Presentation of Self in Everyday Life, 15. 

http://rimmugygur.is/
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2.7 Fortíðarhyggja/Pastness 

Pastness er hugtak sem við þekkjum sem fortíðarhyggju eða fortíðleika. Fortíðin er 

fyrirbæri nútímans segir sænski fornleifafræðingurinn Cornelius Holtorf. Það sem hann á 

við með þessu er að óháð þeirri fortíð sem eitt sinn var, þá birtist fortíðin sem fyrirbæri í 

ýmsum myndum þess sem er hér og nú. Í grein hans The Presence of Pastness: Themed 

Environments and Beyond veltir hann fyrir sér hvernig fortíðin sem slík fær merkingu og 

verður sýnileg og aðgengileg okkur í dag.48 Sögu -og minjasöfn eru algeng miðlunarleið 

fyrir fortíðina og eru almennt aðgengileg flestum.49 Þá eru svokallaðir þemagarðar (e. 

theme parks) þekktir víða erlendis. Fræðsluþættir í sjónvarpi, bækur og jafnvel 

tölvuleikir geta gefið okkur ákveðna innsýn í fortíðina og fengið okkur til að sjá það sem 

ekki er til staðar.50 Víkingahátíðir eru einnig ákjósanlegur kostur til að gefa okkur svolitla 

sýn inn í fortíðina og er það nefnt, með einum eða öðrum hætti, á öllum heimasíðunum 

erlendu hátíðanna að þær tengist sögunni frá því á Víkingaöld. Sem dæmi má nefna að 

skipuleggjendur Moesgård hátíðarinnar leggja sig fram við það að gera markaðinn 

þannig að reynslan verði sem upprunalegust fyrir gesti og banna t.d. allt plast.51 

„Markmið viðburðarins er að gera sögu og menningu víkingaaldar lifandi á barn -og 

fjölskylduvænan hátt“ segir um Avaldsnes víkingahátíðina sem haldin er í Noregi.52 Á 

heimasíðu Fotevikens safni í Svíþjóð þar sem einnig er haldin víkingahátíð segir: 

„Heimsæktu okkur og upplifðu víkingaöld!“53 Það virðist því vera vilji skipuleggjanda og 

hátíðarhaldara að fræða og minna okkur á það sem eitt sinn var. 

Fortíðarhyggja krefst viðeigandi efnislegra vísbendinga, ef þær vantar missir 

hluturinn í kjölfarið fortíðleika sinn því við skynjum hann ekki lengur sem eitthvað úr 

fortíðinni. Fortíðarhyggja krefst einnig samsvörunnar við væntingar áhorfenda. Ef 

áhorfendur telja sig ekki geta samsamað sig við það sem þeim er borið á borð munu þeir 

ekki upplifa sannindi ef svo mætti segja. Áhorfandinn þarf að þekkja það sem fyrir hann 

er borið að einhverju leiti, úr sínum eigin raunheimi. Sögulegar framsetningar byggðar á 

                                                      
48

 Holtorf, „The Presence of Pastness: Themed Environments and Beyond“, 23. 
49

 Íslendingar geta státað sig af 46 söfnum sem eru viðurkennd af Safnaráði. Á landinu öllu er að finna 
samtals 116 söfn og setur af ýmsum toga. Safnaráð (vef.); Safnabókin (vef.). 
50

 Holtorf, „The Presence of Pastness: Themed Environments and Beyond“, 25. 
51

 Viking Today (vef.).   
52

 Avaldsnes (vef.). „Hensikten med arrangementet er å levendegjøre vikingtidens historie og kultur på en 
barne- og familievennlig måte.“ 
53

 Fotevikens museum (vef.). „Besök oss och upplev vikingatiden!“  

https://safnarad.is/vidurkennd-sofn/listi-yfir-vidurkennd-sofn/
http://www.safnabokin.is/
https://avaldsnes.info/
https://www.fotevikensmuseum.se/d/
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staðalímyndum og væntingum og þrám fólks eru því þrándur í götu þeirra sem vilja 

fræða. Holtorf tekur sem dæmi að með þetta hugarfar er okkur ómögulegt að fræðast 

um það hvernig smábær í mið-vestur Bandaríkjunum leit út um aldamótin 1900. Við 

virðumst hafa ákveðna sýn og meðtökum því ekki það sem gæti hafa verið nær 

raunveruleikanum í fortíðinni.54  

Í greininni vitnar Holtorf í bandaríska sagnfræðinginn Gordon L. Jones sem hefur 

skoðað og skrifað um endurleik eða reenactment. Jones telur að endurleikur snúist um 

það að gera fortíð sýnilega og þannig sjá það sem ekki er til staðar. Einnig að endurleikur 

snúist um þrá mannsins til að breyta ímynduðum sýnum óefnislegrar fortíðar í efnislega 

nútíð. Holtorf vill leggja til að þetta eigi ekki bara við um endurleik heldur einnig 

almennt um það þegar fortíðin verður sýnileg sem fyrirbæri nútíðarinnar.55 Hann segir 

jafnframt: „Fortíðarhyggja er lifandi miðill sem fær stóran áhorfendahóp til að sjá það 

sem ekki er til staðar: fortíðina.“56 

2.8 Endurleikur/Reenactment 

 Að lokum skulum við skoða hugtakið reenactment, sem þýtt hefur verið sem 

endurleikur, en það er nátengt kenningum um hátíðir, leiki, jaðarástand, hópkennd, 

sviðslist og fortíðleika. Orð Vanessa Agnew, prófessors við Duisburg-Essen lýsa því 

nokkuð vel hvað endurleikur er:  

Hann lætur okkur eftir að sameina ástríðu af vinnu og leik, sem að öllu jöfnu er aðskilið 

hvert öðru. Hann gefur okkur heimild til að klæða okkur upp, þykjast og spinna, setja 

okkur í hlutverk aðalsögupersónu okkar eigin athuganna og fá aðra til að leika með 

okkur. Auðvitað kallar hann einnig á óþægindi og þvingar okkur til þroska.
57

 

Sem dæmi um endurleik nefnir hún víkinga, miðaldariddara, sjóræningja, kúreka og 

indjána, hermenn og pílagrímsfara. Hún segir að endurleikur jaðri oft við því að vera 

svokallaður ímyndunar hlutverka-leikur (e. fantasy role-playing) sem nær til bæði 
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 Holtorf, „The Presence of Pastness: Themed Environments and Beyond“, 28-31. 
55

 Holtorf, „The Presence of Pastness: Themed Environments and Beyond“, 25. 
56

 Holtorf, „The Presence of Pastness: Themed Environments and Beyond“, 38. 
57

 Agnew, „Introduction: What Is Reenactment?“, 372. „It indulges the twin passions of work and play, 
which are generally divorced from each other. It licenses dressing up, pretending and improvising, casting 
oneself as the protagonist of one’s own research, and getting others to play along. Of course, it also calls 
for discomfort and enforced self-growth.“ 
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raunverulegrar fortíðar sem og ímyndaðar. Þeir sem stunda endurleik taka hlutverki sínu 

alvarlega, þeir mæna í smáatriðin og eru tryggir „upprunaleika“. Þeir trúa að þeir vekji 

söguna til lífsins og sannreyni algengar hugmyndir um fortíðina. Endurleikur fellst meðal 

annars í smáatriðum daglegs lífs líkt og klæðnaði, mataræði, líkamsumhirðu, 

samskiptum, efnislegum hlutum og fleira. Þannig kemur endurleikur fram sem 

líkamsmiðuð orðræða þar sem fortíðin er endurmetin með líkamlegri og sálfræðilegri 

reynslu. Endurleikarar hafa lýst upplifun sinni sem „period rush“ eða að þeir hafi 

upplifað einhvers konar „tímabilsæði“ eða verið í ástandi fullkominnar innlifunnar í 

endurleiknum svo að þeir hafi jafnvel átt erfitt með að færa sig úr fortíðinni og inn í 

nútíðina.58  

Agnew segir að sú fullyrðing þeirra sem stunda endurleik um að reynslan af honum 

leiði til frekari sögulegs skilnings, sé vandasöm. Engu að síður er endurleikur 

menningarlegt fyrirbæri sem ekki er hægt að horfa fram hjá. Hann höfðar til margra og 

geta hans til að koma með nýjar og frumlegar leiðir til sögulegrar framsetningar bendir 

til þess að hann sé framlag til akademískrar sagnfræði.59 

Schechner tekur í sama streng og segir endurleik vera eftirhermuleik, endurgerð, 

vinsæla afþreyingu, lifandi sögu og viðskiptaævintýri sameinuð í eitt. Hann segir 

sögulegan endurleik (e. historical reenactment) vera settan á svið af færu áhugafólki 

sem hefur lagt vinnu í að kynna sér söguna. Dæmi um sögulegan endurleik er bardaginn 

í Haistings líkt og kemur fram í kafla 4.3. Í svokölluðum lifandi söfnum (e. living 

museums) fer fram einhvers konar endurleikur eða lifandi saga (e. living historie). Þetta 

getur verið endurleikur á bardaga eða einfaldlega á lifnaðarháttum fólks frá ákveðnu 

tímabili. Hann tekur það fram að þegar sögulegir staðir eru byggðir upp og gerðir að 

söfnum teljist það til endurgerðar en ekki endurreisnar.60 Sem dæmi um endurgerð 

mætti nefna Árbæjarsafn sem er útisafn en þar er að finna byggingar frá tímabili sem 

spannar rúm 100 ár. Þar eru nokkur hús að einhverju leiti upprunaleg en þau hafa verið 

flutt þangað og er þessi staðsetning því ekki þeirra upprunalegi byggingastaður.61 Auk 
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 Agnew, „Introduction: What Is Reenactment?“, 327-330. 
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 Agnew, „Introduction: What Is Reenactment?“, 335. 
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 Schechner, Performance Studies, 289-291. 
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 Borgarsögusafn (vef.).  
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þess er notagildi þeirra líka annað núna þar sem þau standa á safni og engin býr í þeim 

húsum sem áður hýstu fjölskyldur. 

Ástralski heimsspekingurinn Stephen Gapps segir endurleikara setja á svið 

tilfinningu um fortíðleika; „Reenactors stage a feeling of pastness.“62 Túlkun þeirra á 

fólki úr fortíðinni fer fram í leikrænu samtali og samspili við áhorfendur.  

Gapps segir að orðin endurleikur og endurleikarar (e. reenactors) hafi ekki komið 

fram fyrr en á áttunda áratugnum þrátt fyrir að endurleikur hafi ekki verið nein nýlunda 

á þeim tíma. Síðan þá hefur menningararfs iðnaðurinn þrifist á sögulegum flutningi og er 

víða að finna sjálfstæða hópa áhugafólks um endurleik og er þá einna helst í Evrópu, 

Norður-Ameríku og Ástralíu. Þeim hefur tekist að ná athygli fjölmiðla og ferðafólks og 

laða að áhorfendur á sögulega staði sem annars hefðu kannski verið gleymdir. Fólk vill 

frekar sjá „fortíðina lifna við“ heldur en að sjá bara húsarústir í niðurnýðslu.63 Tekur 

hann sem dæmi Jorvik Viking Centre (þar sem einnig er haldin víkingahátíð, sjá kafla 4.3) 

en þar kemur saman áhugafólk um endurleik, líkt og víkingafélög, til að fara aftur í 

tímann og upplifa víkingaöld líkt og segir á heimasíðu staðarins.64 

Samsetning fortíðar og nútíðar sem fær líf í gegnum endurleik og fortíðleiki sögulegs 

landslags getur verið aðgengileg og öflug leið til að skapa sögulegan skilning. [...]. Hins 

vegar getur hún svo auðveldlega einnig þurrkað út þýðingarmikinn mun á fortíð og nútíð 

og þar af leiðandi villt um fyrir sögulegum skilningi og þjónað órökréttri fortíðarþrá.
65

 

Þessi orð Gapps eru í samhljómi við það sem Schechner og Agnew leggja til. 

Endurleikur getur vissulega leitt til frekari skilnings á því sem eitt sinn var og hann er 

lifandi leið til fræðslu, ef svo mætti segja. Fræðsla í formi sviðslistar fangar líklega frekar 

athygli fólks en fræðsla í formi texta í bókum. Við þurfum þó alltaf að hafa það í huga að 

við getum aldrei fengið fullkomna mynd af því sem áður var þegar fortíðin er ekki partur 

af því sem við þekkjum, líkt of Holtorf bendir á (kafli 2.7).   
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 Gapps, Performing the Past: A Cultural History of Historical Reenactments, 7. 
63

 Gapps, Performing the Past: A Cultural History of Historical Reenactments, 7-8. 
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 Jorvik Viking Centre (vef.).    
65

 Gapps, Performing the Past: A Cultural History of Historical Reenactments, 14. „The juxtaposition of 
past and present in the"liveness" of a reenactment and the pastness of a historical landscape can be an 
accessible and powerful format for generating historical understanding. [...]. Yet it can also so easily erase 
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25 

Hér hef ég gert skil þeim megin hugtökum sem tengjast Víkingahátíðinni í 

Hafnarfirði. Fleiri hugtök mætti vel skoða í tengslum við þennan viðburð en hér verður 

staðar numið. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem beitt var við rannsóknina og 

viðmælendur kynntir.  Það var á mildum sumardegi sem ég sótti fyrst heim 

Víkingahátíðina í Hafnarfirði sem haldin er að vanda, í og við Fjörukrána að Strandvegi 

55. Hátíðin stóð yfir í 6 daga og var ég stödd þar í fjóra af þeim og varði drjúgu broti úr 

degi í hvert skipti. Á þessum opnunardegi hátíðarinnar fór ég full eftirvæntingar með 

vinkonu minni sem einnig var þjóðfræðinemi. Annan dag tók ég 5 ára dóttur vinkonu 

minnar með mér og upplifði þannig hátíðina með sjónarhorn barnsins til hliðsjónar. 

Þessa fyrstu tvo daga sem ég var stödd á hátíðinni ákvað ég að fylgjast bara með og 

upplifa hana líkt og hver annar gestur og bíða með að taka viðtöl. Þetta var líka í fyrsta 

skiptið sem að ég hafði komið á víkingahátíð og því var þetta allt fremur nýtt fyrir mér. 

Ég vildi líka taka mér tíma í að sjá allt sem fyrir augum bæri og finna fyrir stemningunni 

sem þarna ríkti. Ár eftir ár hafði ég ætlað mér að leggja leið mína á hátíðina en hafði 

aldrei látið verða af því, mætti því segja að ég hafi verið orðin óþreyjufull að fá að 

komast á þennan viðburð sem ég hafði svo oft heyrt talað um. Þriðja daginn kom eldri 

systir mín með mér og þá voru fyrstu viðtölin tekin en ég hafði þá þegar haft augastað á 

nokkrum sem ég vildi ná tali af. Á lokadegi hátíðarinnar var undirrituð mætt aftur til að 

taka þrjú viðtöl til viðbótar. Þessa fjóra daga reyndi ég að fá sem besta mynd af því sem 

fram fór.  

3.1 Eigindlegar rannsóknir 

Gagnaöflun er það sem rannsóknir byggja á. Eigindlegar rannsóknir byggjast meðal 

annars  á viðtölum sem voru mín helsta gagnaöflun við þessa rannsókn, ásamt 

vettvangsathugun. Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta þjóðfræðilegum rannsóknum 

afar vel þar sem að öllu jöfnu er verið að rannsaka hóp og hópur samanstendur af 

einstaklingum. Til að fá innsýn í persónulega upplifun fólks eru viðtöl góður kostur. Til 

eru mismunandi eigindlegar rannsóknaraðferðir en allar eiga þær það sameiginlegt að 

leitast er við að lýsa og fyrst og fremst að skilja tiltekin mannleg fyrirbæri. Áhersla er 

lögð á að hið persónulega og það sem er hér og nú. Hafa ber í huga að rannsakandinn 

sjálfur hefur áhrif á rannsóknina. Þá á ég við að bakgrunnur minn skiptir máli, mín 
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viðhorf og þekking. Ekki er heldur víst að einhver annar þjóðfræðinemi myndi túlka 

nákvæmlega sömu gögn á sama veg og ég geri.66 Eins og ég nefndi hér í upphafi að þá 

byggja rannsóknir á gagnaöflun en til að rannsóknin sé góð verða gögnin einnig að vera 

það. Til að meta gæði þeirra þurfum við að þekkja hugtökin réttmæti (e. validity) og 

áræðanleiki (e. reliability). Réttmæti vísar til þess að við skoðum hvort að 

rannsóknaraðferðinni sem beitt var skili því sem rannsaka átti. Áræðanleiki segir svo til 

um stöðuleika útkomunnar frá einni mælingu til annarar.67 Þess má þó geta að það eru 

ekki allir á eitt sáttir um það hvernig meta skal gæði eigindlegra rannsókna:  

„Hugtakið gæði tengist ýmsum hugmyndafræðilegum þáttum sem eru hluti af 

undirstöðu eigindlegra rannsókna. Þessir þekkingarfræðilegu og verufræðilegu þættir 

tengjast álitamálum eins og eðli raunveruleikans, tengslum milli rannsakandans og þess 

sem rannsakað er, tengslum milli staðreynda og gildismats, eðli þekkingar og því hvað 

eru viðeigandi rannsóknaraðferðir.“
68

 

Þessi tiltekna rannsókn byggist einna helst á viðtölum eða svokölluðum hálfopnum 

(e. semi-structured) viðtölum. Hálfopnin viðtöl byggja á óformlegum viðtölum, eða öllu 

heldur samtölum. Rannsakandi tekur samtalið upp og spyr fyrirfram ákveðinna 

spurninga og jafnvel annara spurninga sem vakna á meðan að á samtalinu stendur. 

Engin tímamörk eru á slíkum samtölum og geta þau varað allt frá nokkrum mínútum upp 

í einhverja klukkutíma.69 Viðtölin sem að ég tók á hátíðinni voru allt frá um það bil tíu 

mínútum og upp í hálftíma. Ekki reyndist erfitt að fá viðmælendur enda var 

umræðuefnið eitthvað sem þeir höfðu greinilega ánægju af. Þegar ég ræddi við þá var 

ég ekki með fyrirfram ákveðinn spurningalista heldur nokkurs konar viðtalsleiðarvísi (e. 

interview guide). Viðtalsleiðarvísir er í raun plan fyrir viðtal. Hann inniheldur 

umræðuefnið sem spyrjandinn leggur upp með en viðmælandinn fær þó frelsi til að fara 

frjálslega með það. Spurningarnar þurfa að vera opnar svo viðmælandinn geti svarað á 

sinn hátt.70 Viðtalsleiðarvísirinn minn innihélt spurningar sem leiddu til svara um það 
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hvað fengi viðkomandi til að taka þátt í þessum félagsskap og að verja tíma sínum á 

víkingahátíð. Einnig afhverju víkingaöld heillaði öllu fremur enda lagði ég upp með að 

reyna að komast að því. 

Þegar ég valdi viðmælendur mína reyndi ég að fá fólk með sem fjölbreyttastan 

bakgrunn, en þau voru frá þremur löndum eða Íslandi, Danmörku og Englandi. Annar 

Daninn var búsettur í Svíþjóð og englendingurinn í Þýskalandi. Íslendingarnir komu 

víðsvegar að á landinu eða frá höfuðborgarsvæðinu, Akranesi, Sauðárkróki og Keflavík. 

Þetta voru fjórar konur á aldrinum 21 árs, 31 árs, 43 ára og 51 árs og fjórir karlmenn á 

aldrinum 30 ára, 43 ára, 44 ára og 55 ára. Auk þess slóst ég í för með samnemanda 

mínum sem tók viðtal mann sem þá var Reykjanesgoði og hefur sótt víkingahátíðir víða 

um heim. Allar konurnar sem ég ræddi við komu frá Íslandi og því er engin kvenkyns 

viðmælandi minn erlendur. Þrátt fyrir að þarna á svæðinu væru greinanlega fleiri 

karlmenn fannst mér mikilvægt að konur hefðu einnig rödd. Þessi aðferð við val á 

viðmælendum kallast tilgangsúrtak (e. purposive sampling). Hún gengur út á það að 

rannsakandi velur viðmælendur með það í huga að þeir henti markmiði rannsóknarinnar 

sem gerð er sem best. Til þess að teljast góðir fulltrúar þýðisins (e. population) þurfa 

þeir að hafa persónulega þekkingu á því sem rannsakað er.71 Ég gætti þess engu að 

síður, eins og áður sagði, að viðmælendur mínir væru ekki einsleitur hópur. 

Mér fannst við hæfi að taka viðmælendur mína tali á hátíðinni sjálfri en það gat líka 

haft truflandi áhrif. Líkt og bandaríski sagnfræðingurinn Varerie Raleigh Yow bendir á í 

bók sinni Recording Oral History að þá skiptir það máli hvar viðtalið á sér stað. 

Umhverfið þarf bæði að henta upptökunni og viðmælandanum. Sem dæmi, þá gæti 

viðmælandinn lagt aðrar áherslur á það sem hann segir frá og borið sig öðruvísi á 

vinnustað hans en heima í stofu hjá sér.72 Það kom fyrir að ég átti erfitt með að greina 

hvað fólk sagði á upptökunum þegar það heyrðist skvaldur í bagrunninn og það kom líka 

fyrir að fólk kom að og hóf einnig að ræða við viðmælendur mína. Ég reyndi eftir bestu 

getu að láta það ekki trufla flæðið en það gerði það stundum engu að síður. Kosturinn 

við þetta fyrirkomulag var hins vegar sá að tveir viðmælendur bættust óvænt á 

viðmælendalistann minn þegar feðgin settust við borðið þar sem ég ræddi við Reynhildi 
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Karlsdóttur. Sú ákvörðun að láta viðtölin fara fram á hátíðarsvæðinu var tekin í tvennum 

tilgangi. Það var auðvitað praktískt þar sem að þarna voru allir viðmælendur mínir 

saman komnir en mig langaði líka að hafa sögusviðið rétt ef svo mætti að orði komast. 

Von mín var að þarna færi vel um þá sem við var rætt og að þeir upplifðu þetta ekki sem 

truflun. Þess má þó geta að allir sem ég ræddi við tóku því vel að vera beðnir um að 

veita mér viðtal, þegar ég kynnti þeim stuttlega áform mín um að rannsaka hátíðina. Það 

leyndi sér heldur ekki að fólk hafði gaman af umræðuefninu. 

Vettvangsathugun (e. observation) framkvæmdi ég á fjórum dögum hátíðarinnar og 

þar fóru, eins og áður sagði, viðtölin fram. Athugunina gerði ég til að reyna að öðlast 

dýpri skilning á rannsóknarefninu. Hins vegar var ég ekki hluti af hópnum, þá á ég við 

meðlimi víkingafélagana. Ég þekkti engan af mínum viðmælendum persónulega og hef 

ekki tekið þátt í þeirra daglega lífi. Ég horfði því á viðfangsefni mín úr ákveðinni fjarlægð. 

Ég horfði og hlustaði og nýtti mér svo það sem ég hafði upplifað á hátíðinni í 

viðtölunum, í þeirri von að þau yrði dýpri og hnitmiðaðri.73  

Staða  rannsakanda skiptir máli þegar rannsókn er gerð. Er hann innherji (e. insider) 

eða utanaðkomandi (e. outsider)? Ekki er ólíklegt að ég hefði sjálf upplifað hátíðina á 

annan hátt ef ég hefði verið íklædd búningi líkt og meðlimir víkingafélagana og þeir sem 

voru að selja varning, það er innherji. Hugsanlega hefði þá eitthvað annað komið fram í 

viðtölunum og ég hefði kannski einnig túlkað þau á annan hátt. Hefði ég þekkt 

viðmælendur mína persónulega, hefðu viðtölin hugsanlega getað orðið dýpri.74 Staða 

mín var utanaðkomandi rannsakandi og gerði ég mitt besta til að nálgast viðfangsefnið 

út frá bakgrunni mínum sem þjóðfræðinemi. 

Hér hef ég farið yfir það hvaða rannsóknaraðferðum var beitt við gagnaöflun fyrir 

þetta verkerfni. Nefna má nokkur verkefni sem tengjast hátíðum en að mér vitandi 

hefur ekki áður verið skrifað um Víkingahátíðina í Hafnarfirði. Hins vegar var 

lokaverkefni Iðunnar Óskar Grétarsdóttur, sem útskrifaðist með BA gráðu í þjóðfræði 

                                                      
73

 Kristín Loftsdóttir, „Vettvangsrannsóknir“, 327-334; Sims og Stephens, Living Folklore, 220. 
74

 Sims og Stephens, Living Folklore, 218-220. 



30 

sumarið 2017, um víkingafélagið Rimmugýgi.75 Hennar efni eru því nátengt mínu þó 

áherslurnar séu aðrar.  

3.2 Viðmælendur 

Þegar ég lagði af stað með þessa hugmynd af verkefni þótti mér liggja beinast við að 

ræða við hinn 54 ára gamla Jóhannes Viðar Bjarnason og eiganda Fjörukráarinnar. 

Jóhannes lærði í Hótel- og veitingaskólanum og hefur unnið víða en hann er alinn upp í 

Reykjavík. Í gegnum tíðina hefur hann haft mikil áhrif á ferðaþjónustu í Hafnarfirði og 

liggur ekki á skoðun sinni varðandi framtíðarhorfur hennar í bæjarfélaginu. Það var árið 

1990 sem hann festi kaup á Fjörunni sem flestir þekkja sem Fjörukrána í dag en 

staðurinn hefur heldur betur vaxið síðan þá og mun ég fara nánar í það í kafla í kafla 4.76 

Þann 26. mars 2010 tók ég viðtal við Jóhannes en það var jú hann sem fór af stað með 

Víkingahátíðina í Hafnarfirði á sínum tíma. Eftir tölvupósts samskipti bauð hann mér að 

hitta sig á Fjörukránni og tilltum við okkur niður úti í einu horni hennar. Hann sagði það 

þó hafa verið hálfgerð tilviljun en vinir hans búsettir í Danmörku komu þessari hugmynd 

að hjá honum því þeir vissu að hann hefði opnað víkingaveitingastað, eins og hann orðar 

það, en óneitanlega má sjá sterka skýrskotun í tímabil og menningu víkinga þegar komið 

er á Fjörukrána.77 Sumarið áður þegar hátíðin var haldin, komst ég ekki hjá því að sjá að 

hann virtist þekkja flesta ef ekki alla víkingana. Hann var mjög sýnilegur á svæðinu og 

ræddi við þá og sinnti vinnu sinni samhliða því. Mín upplifun var sú að þarna ríkti mikið 

traust sem er án efa mjög mikilvægt þegar halda á svona stóra hátíð þar sem handtökin 

eru mörg. Þrátt fyrir að ég sæi að hann væri að sinna vinnu sinni gat hann líka með 

einhverju móti horfið inn í þennan hóp en hann klæddist einnig búning að einhverju 

leiti. Þá á ég við flíkur líkt og við teljum að fólk sem uppi var á víkingaöld hafi klæðst en 

fólk klætt slíkum flíkum sker sig vissulega úr fjöldanum. Viðtalið við hann er merkt 

MS2010_08. 

Þann 16. júní talaði ég við Reynhildi Karlsdóttur, Berglindi Ósk Böðvarsdóttur og 

Böðvar Þórir Gunnarsson, Danann Harald Juul og Elínu Reynisdóttur. Á 
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þjóðhátíðardaginn sem var jafnframt síðasti dagur hátíðarinnar tók ég að tali þau Jónínu 

Björgu Magnúsdóttur, Bjørke Asgar Bruun frá Danmörku og hinn breska John Alban.  

Fyrsta viðtalið sem ég tók var við þær Reynhildi Karlsdóttur og Berglindi Ósk 

Böðvarsdóttur og svo spjallaði ég við föður þeirrar síðarnefndu í lok viðtalsins, Böðvar 

Þórir Gunnarsson, er hann settist hjá okkur. Reynhildur, þá 31 árs íslenskunemi við 

Háskóla Íslands, hafði upphaflega gengið í Leikjafélagið Hringhorna, á Akranesi, með 

fyrrum kærasta sínum. Þau bjuggu þá á Sauðárkróki en kærastinn var frá Akranesi og 

þannig komust þau í kynni við félagið. Sagði hún bæði félagsskapinn og handverkið hafa 

heillað og að það ríkti mikil samheldni innan hópsins. Hún sat með handavinnu í 

höndunum þegar ég settist hjá henni og líkt og fleiri viðmælendur mínir var hún í fatnaði 

sem hún hafði útbúið sjálf. Hún bar einnig sútað kattarskinn á annari öxlinni og hafði 

hún fengið félaga sinn til að súta það fyrir sig en það var af ketti sem hún hafði átt. 

„Hann var hvort eðer allur og nú á ég þessa minningu um hann,“ sagði hún þegar mér 

varð starsýnt á skinnið.78 Þegar ég spurði hana út í fötin sem hún klæddist svaraði hún: 

„Sko ég svindlaði, þessi er saumaður í saumavél en þessi nýi verður það ekki. Þetta var 

fyrsti búningurinn minn en hinir eru hinsvegar að taka svolítið langan tíma, þá er bara 

allt handsaumað eftir kúnsarinnar reglum.“79 Berglind Ósk Böðvarsdóttir, þá 21 árs og 

búsett í Keflavík, er vinkona Reynhildar og fékk hún áhuga á menningu víkinga í gegnum 

föður sinn og stjúpmóður en þau eru bæði virk í þeim félagsskap. Hún sagði mér reyndar 

að öll fjölskyldan væri farin að taka þátt, einnig hálfsystkini og stjúpsystkini. Að þau 

væru öll búin að sitja og sauma saman og ég gat ekki betur heyrt en að hún hafi haft 

mikla ánægju af því enda sagði hún handverkið heilla. Böðvar Þórir Gunnarsson, 55 ára, 

hefur haft áhuga á öllu sem tengist víkingum í langan tíma og er jafnframt heiðinn, hann 

segist þó ekki tengja þetta tvennt saman. Hann er Keflvíkingur og lærður eldsmiður en 

segist ekki vera í víkingafélagi: „Ég fæ að vera með, ég er vinur allra.“80 Feðginin Berglind 

og Böðvar fengu ekki eins mikin tíma og Reynhildur í viðtalinu en það var áhugavert að 

heyra hvað þau höfðu að segja.  Þetta viðtal merki ég sem MS2009_02.  

Þennan sama dag tók ég svo viðtal við Mosfellinginn Elínu Reynisdóttur sem þá var 

rétt rúmlega fimmtug og hefur verið í Rimmugýgi frá því 1998 og jafnframt fyrsta konan 
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sem tekin var inn í félagið. Elín gekk í félagið til þess að hafa eitthvað fyrir stafni á 

veturna en hún var þá meðlimur Fallhlífaklúbbs Reykjavíkur sem aðeins starfaði á 

sumrin. Ég hafði fyrst komið auga á hana þar sem hún var að keppa í bogfimi og var 

jafnframt eina konan sem tók þátt. Það var reyndar ekki það eina sem dró augu mín að 

henni en mér þótti hún ákaflega glæsileg í fallegum búning með feld um axlir. Elín hafði 

farið á nokkrar víkingahátíðir erlendis og stefndi á að fara á víkingahátíðina í Moesgård 

síðar um sumarið, ásamt fleiri Rimmugýgjarfélögum. Hún sagðist eiga orðið víkingavini 

um allan heim og að þetta væri ástríða. Maki og dóttir hennar tóku þátt í þessu með 

henni og um leið og hún benti á óléttubumbuna á dóttur sinni sagði hún: „Tilvonandi 

ömmustrákur fer í þetta líka.“81 Þetta viðtal merki ég sem MS2009_03.  

Þá tók ég tónlistar- og listamanninn Harald Juul frá Danmörku tali en ég hitti hann 

þar sem hann var að höggva myndir og letur í stóran stein, rétt fyrir utan Fjörukrána 

sjálfa og stendur steinninn þar enn. Þennan dag var hann lasinn en lét það ekki á sig fá 

og svaraði spurningum mínum en hann hefur lagt komu sína á hátíðina síðan 1997. Juul 

var þá 55 ára gamall og búsettur í Kaupmannahöfn og er í víkingafélagi í heimalandinu. 

Þá er hann jafnframt í Jomsvikingum, heiðursfélagi í Rimmugýgi sem og meðlimur 

tveggja annara víkingafélaga. Sjálfur útbjó hann fötin sem hann klæddist og benti á að 

þetta fengist nú ekki í Bónus. Einnig gerir hann ýmsa muni t.d. úr silfri og tré og heggur í 

stein líkt og hann gerði á hátíðinni, þar sem gestir og gangandi gátu fylgst með honum 

að störfum. Hann sagðist vera fæddur víkingur og lagði áherslu á að víkingafélögin væru 

„samfélög í samfélaginu,“ líkt og hann orðaði það.82 Viðtalið við Harald Juul merki ég 

sem MS2009_04 en þessi fyrstu þrjú viðtöl tók ég þann 16. júní 2009. 

Daginn eftir eða þann 17. júní tók ég þrjú önnur viðtöl og ræddi fyrst við Jónínu 

Björgu Magnúsdóttur sem er meðlimur Hringhorna frá Akranesi. Jónína Björg, þá 43 ára 

og fædd og uppalin á Akranesi, hefur fengist mikið við handverk ýmiskonar í gegnum 

árin og voru hún og maður hennar stödd þarna, ásamt yngsta barni þeirra, að selja vörur 

sínar og nokkurra annarra meðfélaga úr Hringhorna. Þau seldu meðal annars sverð og 

skildi fyrir litlu víkingana og sá ég nokkra unga stráka yfirgefa söluborð þeirra mjög 

ánægða og spennta yfir kaupunum. Hún sagðist mikið hafa verið að fást við að þæfa, 
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bæði úr íslenskri ull sem og færeyskri. Þau höfðu einnig verið að gera beinaflautur og 

ýmis konar skartgripi úr dýrabeinum og hornum, aðallega hálsmen. Hún nefndi að 

rúnirnar væru vinsælar og að þau hafi rist galdrarúnir, verndartákn og heillagaldra og að 

þau hafi fengið þau tákn upp úr þjóðsögum Jóns Árnasonar. Þetta mátti allt finna í 

sölubásnum þeirra. Þegar ég spurði hana afhverju hún væri að fást við þetta sagði hún: 

„Þetta er bara eitthvað við menninguna, bara áhugi á fornleifum, gömlum arfi, fallegt 

handverk, viðhalda gamalli þekkingu.“83 Þetta viðtal er merkt MS2009_05.  

Bjørke Asgar Bruun er danskur en búsettur í Svíþjóð og þá rétt að verða 31 árs. Hann 

lék á alls oddi og sýndi listir sínar fyrir þá sem lögðu leið sína á hátíðina. Bøjrke er 

fjöllistamaður og fer á milli víkinga- og miðaldahátíða á sumrin til að skemmta en hann 

djögglaði, fékk fólk með sér í leik og fleira til.84 Þetta hafði hann gert í 10-12 ár en 

áhuginn fyrir miðöldum og víkingatímabilinu byrjaði fyrir mörgum árum þegar hann var í 

námi. Eitt leiddi af öðru þegar vinur hans kenndi honum að djöggla og svo varð að hann 

gerði þetta að atvinnu sinni. Nefndi hann að þetta væri fjölskyldusýning og það væri 

mikilvægt að skemmta krökkunum því þá skemmtu foreldrarnir sér vel. Hann kemur 

einnig fram á öðrum uppákomum yfir vetrarmánuðina ásamt því að sinna annari vinnu. 

Hann sagði að þetta væri í sjöunda skiptið sem hann kæmi á Víkingahátíðina í 

Hafnarfirði en þar kynntist hann einmitt konunni sinni. Bjørke líkti þessari vinnu sinn 

sem „vinnandi fríi“ og að hann gæti notið þess að vera með góðum vinum og að sá 

hópur væri eins og aukafjölskylda.85 Viðtalið við hann er merkt MS2009_06.  

Hinn breski John Alban, þá 44 ára og búsettur í Þýskalandi, sagðist hafa sérstakan  

áhuga á víkingum og öllu sem þeim viðkemur og kveðst vera viðriðinn nokkur 

víkingafélög. Nefndi hann einnig að honum þætti germanskur kúltúr heillandi en að 

miðaldir hafi aldrei haft þau áhrif á hann. Í 5 mánuði á ári fer hann á milli markaða og 

hátíða og selur skartgripina sem hann útbýr sjálfur. Sagðist hann hafa þokkalegt upp úr 

því en að þetta væri þó fyrst og fremst lífsstíl. Í upphafi seldi hann leðurvörur sem hann 

útbjó en kennir nú áhugasömum hvernig skal útbúa leðurskó en hann hefur líka verið að 

þjálfa bardagavíkingana. Þar er átt við þá sem setja á svið bardaga sem sýndir eru á 

víkingahátíðum sem er auðheyrt mikið áhugamál hjá honum. Hann sagði: „Ég hef verið 
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hugfanginn af sverðum síðan ég var lítill krakki, þetta hlítur að vera einhvers konar 

karlmanns tákn.“86 Aðspurður segir hann þetta ekkert sérstaklega fjölskylduvænt 

áhugamál en kynntist engu að síður konunni sinn í gegnum áhugamálið. Hann bætti svo 

glaður í bragði við að nú væru börnin þeirra orðin nógu gömul til að geta komið með 

honum og sagði það gefa þessu alveg nýja merkingu.87 Þetta viðtal er merkt 

MS2009_07. 

Þann 22. Október 2009 fékk ég að fljóta með Eggerti Sólberg Jónssyni, sem þá 

stundaði meistaranám í þjóðfræði, að hitta fyrir Hauk Halldórsson. Við settumst niður 

með honum í Straumi í Straumsvík, rétt fyrir utan álverið og ræddum við hann. Haukur, 

þá 72 ára, er myndlistamaður og ýmislegt annað að eigin sögn og mikill áhugamaður um 

goðafræði og  menningararf ýmis konar.88 Hann var þá Reykjanesgoði í Ásatrúarfélaginu, 

þó sagði hann: „Mér finnst þetta í raun og veru eins og önnur trúarbrögð, bölvað bull.“89 

Hann er maður sterkra skoðanna þegar kemur að birtingarmynd menningararfs og segir 

jafnframt Íslendinga eigna sér ýmislegt sem komi annars staðar að frá Evrópu. Hann 

hefur mikið fengist við goðafræði í listsköpun sinni og sagðist bara hafa gaman af þessu 

gamla. Kvaðst hann vera hættur að sækja víkingahátíðir en gerði svolítið af því áður. 

Haukur sagði að þessar hátíðir væru gróðaleið en að þó mætti finna þar fólk úr öllum 

stéttum sem hefði bara gaman af þessu. Á hann heiðurinn af hluta af bæði ytri og innri 

hönnun Fjörukráarinnar en hann og Jóhannes Viðar eru miklir vinir. Hann sagðist hafa 

reynt að ná fram einhverri tilfinningu þegar hann hannaði og skreytti staðinn.90 Þetta 

viðtal merkir Eggert ESJ_1007. 
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4 Saga, tilurð og samhengi Víkingahátíðarinnar í Hafnarfirði 

Í þessum kafla verður fjallað um tilurð og samhengi Víkingahátíðarinnar í Hafnarfirði út 

frá vettvangs- og viðtalsrannsóknum á Fjörukránni í Hafnarfirði, og umhverfi hennar, þar 

sem Víkingahátíðin var haldin um áraskeið. Hún hefur einnig verið haldin á 

Víðistaðatúni, en þar voru fyrstu hátíðarnar haldnar og eru þær nú haldnar þar á nýjan 

leik. Þá er saga hátíðarinnar rakin, þar á meðal aðdragandi og undirbúningur hennar, 

hvernig hún hefur þróast þau ár sem hún hefur verið haldin og með hvaða hætti hún 

hefur farið fram. Því næst er greint frá því hverjar fyrirmyndir hátíðarinnar eru og að 

lokum eru helstu víkingafélögin, sem sett hafa svip sinn á hátíðina, kynnt til sögunnar. 

4.1 Fjörukráin í Hafnarfirði og Víðistaðatún 

Við Strandgötu í Hafnarfirði stendur hús sem fangar athygli flestra sem þar eiga leið um. 

Byggingarstíll þess er afar sérstæður og stingur í stúf við flestar aðrar byggingar í miðbæ 

Hafnarfjarðar en þetta er auðvitað Fjörukráin eða The Viking Village, líkt og hún er nefnd 

á heimasíðu staðarins.91 Veitingamaður þar er Jóhannes Viðar Bjarnason.  

Þar sem Fjörukráin stendur við Strandgötuna er gott útsýni beint út á sjó sem og 

skjólsælt í botni fjarðarins, líkt og Jóhannes bendir á.92 Þar hefur hann byggt upp 

veitingastað í „víkingastíl“ en þar eru bæði veitingastaður og bar ásamt hóteli. Á 

heimasíðu staðarins kemur fram að á Hótel Víking eru 42 herbergi hönnuð með 

vestnorrænt þema í huga annars vegar og í anda víkinga hins vegar. Árið 2012 voru 

Víkingahúsin tekin til notkunar en þar er einnig gistiaðstaða. Veitingastaðurinn 

Fjörugarðurinn tekur um 350 manns í sæti og er boðið upp á matseðil sem skírskotar, að 

einhverju leyti, til víkingaldar og leikur starfsfólkið á alls oddi fyrir gestina, en svo segir á 

heimasíðu staðarins.93 Þar er hægt að gæða sér á íslenskri kjötsúpu að hætti Hallgerðar 

langbrókar, sviðakjömmum, hamborgara og franskri súkkulaði köku svo eitthvað sé 

nefnt. Eins er boðið upp á svokallaða víkingaveislu sem inniheldur meðal annars hákarl, 

skyr og íslenskt brennivín. Á Fjörukránni hafa lengi verið haldin þorrablót, sagnakvöld og 
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dansleikir ásamt ýmiskonar uppákomum og hafa jólahlaðborðin verið vinsæl í gegnum 

árin. Stutt er í verslunarmiðstöðina Fjörðinn, auk þess eru Hellisgerði og Suðurbæjarlaug 

eru í göngufjarlægð.94 Veitingahúsið hannaði myndlistamaðurinn Haukur Halldórsson, 

glöggt má sjá hvaðan áhrifanna gætir en hann hefur mikið fengist við sköpun þar sem 

hann leitar innblásturs í goðafræði. Einnig gerði hann ýmsa muni sem prýða staðinn líkt 

og myndir, útskorna muni og fleira.95 Þess má geta að Haukur er meðlimur í 

Ásatrúarfélaginu og var jafnframt Reykjanesgoði, hann kveðst þó ekki vera ásatrúar: 

„Mér finnst þetta í raun og veru eins og önnur trúarbrögð, bölvað bull.“96 Þegar hann 

var inntur eftir því hvers vegna hann sé þá í félaginu svaraði hann með þessum orðum: 

„Af því að, bara, ég hef gaman af þessu gamla.“97 Ljóst er því að trúarhiti er ekki hvatinn 

á bak við hönnun hússins heldur áhugi á fortíðinni. 

Jóhannes hefur starfrækt veitingarekstur við Fjörukrána síðan 1990.98 Húsakynni 

staðarins verða viðameiri með hverju árinu að viðrist vera en hann hefur verið ötull við 

að stækka umgjörð hans en nú eru afkomendur Jóa að taka við keflinu.99 

Víðistaðatún er staðsett í göngufæri frá Fjörukránni eða í hrauninu í Norðurbæ 

Hafnarfjarðar. Það er opið og víðfemt útivistarsvæði þar sem Hafnfirðingar njóta gjarnan 

samveru við fjölskylduna. Leiktækjum fyrir börn hefur verið komið fyrir á svæðinu, 

ásamt nokkrum útilistaverkum sem setja svip sinn á svæðið. Tjaldsvæðið stendur þar á 

milli túnsins og skátaheimilisins og þar skammt frá er einnig að finna litla tjörn þar sem 

má fylgjast með fulgalífinu á sumrin. 

4.2 Aðdragandi, undirbúningur og framvinda Víkingahátíðarinnar 

Fyrsta víkingahátíðin í Hafnafirði var haldin með pompi og prakt árið 1995 en Jóhannes á 

Fjörukránni er einn af forsprökkum hennar.100 Segir hann að það hafi þó verið tilviljun að 

svo varð: 
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Já, þetta byrjar allt svona eins og svo margt annað með bara tilviljun. Kunningjar 

mínir sem bjuggu í Danmörku vissu að ég væri nýbúinn að opna veitingastað sem 

væri svona víkingaveitingastaður, það var ekki mikið til af þessum stöðum þá, nánast 

ekki neitt svo ég tali nú ekki um sem var opið svona alla daga sem ég var með. Það 

voru svona víkingahús til en ekkert skipulagt og ég hafði einhvern tímann talað um 

víkingahátíðir, vissi um þær í Danmörku en aldrei hugsað neitt meira út í það. En 

þessir vinir mínir höfðu samband við mig og spyrja mig út í það hvort ég hafi áhuga á 

að halda víkingahátíð. Já já, segi ég án þess að vita nokkuð hvað það væri. Og þeir 

sögðust einmitt vera að fara á eina slíka og hvort ég gæti ekki komið og skoðað.
101

 

Jóhannes átti engu að síður ekki heimangengt í það skiptið en bað þessa vini sína 

um að senda sér myndir frá hátíðinni, sem þeir gerðu. Þetta var árið 1993 og fór hann 

þegar að vinna að undirbúningi væntanlegrar víkingahátíðar í Hafnarfirði. Sumarið 1995 

er svo fyrsta víkingahátíðin haldin en sú hátíð var afar stór í sniðum og segir Jói að hátíð 

af slíkri stærðargráðu verði aldrei haldin aftur.102 Þá sagði hann jafnframt: „Þetta var 

svona 2007 dæmi, nokkrum árum á undan,“ sem segir kannski allt sem segja þarf um 

það hversu tilkomumikil sú hátíð var.103 En það var árið sem góðærið náði hámarki og 

margir Íslendingar lifðu hátt og eyddu um efni fram. 

Til að geta haldið svona hátíð þurfti Jóhannes að hafa styrktaraðila á bak við sig og 

leitaði hann því á náðir bæjaryfirvalda og Ferðamálaráðs í Hafnarfirði. Þrátt fyrir að það 

væri farið að sjást fleira ferðafólk innan bæjarfélagsins, sem var tengt við rekstur 

Fjörukráarinnar, var Hafnarfjarðarbær ekki tilbúinn til þessa að styrkja slíka hátíð.104 En 

Jóhannes segir að svarið sem hann hafi fengið frá þáverandi bæjarstjóra, Guðmundi 

Árna Stefánssyni, hafi verið: „Nei Jói minn, veistu það, ég ætla ekki að hjálpa þér að vera 

að flytja inn einhver hundruð af einhverjum hippum sem þykjast vera víkingar, þú 

verður bara að gera það sjálfur.“105 Var Jóhannes þá farinn að hugsa um að biðja 

                                                      
101

 MS2010_08. 
102

 MS2010_08. 
103

 Í byrjun október árið 2008 átti sér stað bankahrun á Íslandi í kjölfar góðæris sem staðið hafði yfir í 
nokkur ár. Talað er um að íslendingar hafi leift sér óþarfa munað og bruðlað fram úr öllu hófi með fé sitt, 
eða öllu heldur fé bankanna. Náði þessi eyðsla svo hámarki árið 2007 og því er talað um svokallað „2007 
dæmi“ þegar rætt er um eitthvað sem er íburðarmikið eða mikilfenglegt og í raun óþarfi en fólk tók 
hiklaust lán, á þessum tíma, til þess að viðhalda dýrum lífsstíl. Lántakar höfðu síðan ekki fjármagn til þess 
að borga skuldir sínar; ennfremur áttu bankarnir ekki innistæðu fyrir þessum lánveitingum þrátt fyrir að 
hafa úthlutað þeim til viðskiptavina sinna;  MS2010_08. 
104

 MS2010_08. 
105

 MS2010_08. 



38 

Reykjavíkurborg um að vera sér innan handar en ákvað fyrst að hafa samband við 

Flugleiðir. Vinur hans þar innanborðs, Steinn Lárusson, tók strax vel í þetta og útvegaði 

honum flugmiða svo hann gæti farið sjálfur á víkingahátíð erlendis og séð með eigin 

augum hvernig ein slík færi fram. Þá var ekki aftur snúið segir Jóhannes: „Þá sá ég 

náttúrulega hvað þetta var rosalega flott og þá sagði ég við mig, þetta verð ég að 

gera.“106 

 Þegar Jóhannes hafði fengið Flugleiðir í lið með sér var Hafnarfjarðarbær einnig 

tilbúinn að leggja sitt af mörkum og var þessi fyrsta, og jafnframt langveglegasta, 

víkingahátíð haldin á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. Þá hafði Jóhannes, ásamt öðrum, 

stofnað félag sem heitir Landnáma og bar það félag mestan kostnað af hátíðinni.107 Þeir 

aðilar sem áttu hlut í þessu félagi voru Hafnarfjarðarbær, Fjörukráin, Flugleiðir, Úrval 

Útsýn, Hafnarfjarðarhöfn og Viking en síðar meir eignaðist Jóhannes félagið alfarið 

sjálfur.108 

Engu að síður varð mikið tap af þessari fyrstu hátíð, enda var boðið heim um 500 

víkingum hvaðanæva úr Evrópu. Flestir hátíðargestir komu frá Danmörku, einnig komu 

margir frá Svíþjóð, Noregi, Finnlandi, Bretlandi, Þýskalandi og Póllandi.109 Flugleiðir 

kostuðu flugið fram og til baka fyrir þessa vösku víkinga og var þeim boðin frí gisting sem 

og frítt fæði á meðan á dvöl þeirra stóð.110 

 Líkt og fram kemur hér að ofan þá var þessi fyrsta hátíð bæði kostnaðarsöm og 

viðamikil. 500 vígalegir víkingar setja óneitanlega mikinn svip á hátíð sem þessa og er 

talið að um 20 þúsund erlendir ferðamenn hafi sótt Fjörukrána heim á meðan á 

hátíðinni stóð.111  Kostnaðurinn var engu að síður langt um meiri en innkoman og segir 

Jóhannes að hefði hann ekki haft þessi stóru fyrirtæki með sér hefði hann farið á 

hausinn. Hann komst því ekki hjá því að sjá að þetta gengi ekki svona og vildi halda 

víkingahátíðina allt öðruvísi að eigin sögn. Hann sagði sig þá úr stjórn Landnámu en 

hátíðin var haldin með svipuðu sniði tveimur árum síðar. Það sama var þá uppi á 
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teningnum, hátíðin var allt of kostnaðarsöm og stóð engan veginn undir sér að hans 

sögn og var hann beðinn um að taka við henni aftur. Næst þegar Víkingahátíðin í 

Hafnarfirði var haldin var búið að færa alla umgjörð hennar frá Víðistaðatúni að 

Fjörukránni, en það var einmitt það sem Jóhannes hafði óskað eftir þar sem hitt 

fyrirkomulagið var of kostnaðarsamt. Eins hefur hún minnkað svolítið í sniðum og hefur 

ekki verið eins fjölmenn og í fyrstu tvö skiptin sem hún var haldin.112 

Þannig að kostnaðurinn er ekki eins mikill þó hann sér gífurlegur náttúrulega við 

þetta og gefur augaleið þegar maður er að bjóða hérna kannski hátt í 200 manns og 

rúmlega það kannski að borða frítt og vera hérna og bjóða síðan erlendu víkingunum 

frían flugmiða sko. Þannig að mestur kostnaðurinn við þetta var hátt í 15 milljónir 

þegar mest lét. En á móti því var ég náttúrulega með sponsora
113

 og tók innkomu af 

þessu þannig að ég fór ekki að tapa eins miklu af þessu. Núna í dag er þetta svona 

rekstur sem er svona nokkurn veginn í jafnvægi.
114

 

Eftir að bankahrunið á Íslandi hafði átt sér stað sá Jóhannes sér ekki fært um að 

bjóða víkingafélögunum frítt til landsins. Hafði hann þá áhyggjur af því að þá myndi 

fækka verulega í hópi þeirra víkinga sem vöndu komur sínar á hátíðina en það kom nú 

annað á daginn, því þeirra svar við því var: „Jói minn, þú ert búinn að bjóða okkur öll 

þessi ár og af hverju ættum við að hætta?“115 Segir hann að þetta sýni einmitt hver 

hugur þeirra er en mikill samhugur og vinskapur virðist einkenna víkingafélögin. 

[...] þá var ég búinn að búa svo góðan grunn að þessu og þetta voru orðnir svo miklir 

Íslandsvinir og þetta var orðinn svo stór liður af þeirra menningu bara að koma 

hingað til Íslands [...]. Þeir sko vita meira um sögu Íslands en ég og margir hverjir og 

hérna eru mjög vel lesnir í þessum fræðum öllum.
116

 

Engu að síður eru víkingarnir hýstir frítt á meðan að á hátíðinni stendur og fá þeir 

tvær máltíðir á dag sér að kostnaðarlausu. Jóhannes þekkir það af eigin raun að 

maturinn sem víkingunum er boðið upp á, á hátíðum erlendis, er ekki eins flottur og sá 

sem hann hefur verið að bjóða þeim upp á í Hafnarfirðinum. Hafa þeir haft orð á því við 
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hann að þetta sé mun betri matur, auk þess sem þeir fá tvær máltíðir í staðinn fyrir eina 

sem viðrist tíðkast á erlendu víkingahátíðunum. Þá má kannski nefna að fyrstu árin eftir 

bankahrunið gátu erlendir ferðamenn leyft sér að eyða meiri fjármunum á ferðalögum 

sínum hingað til lands, en það gerði gengi íslensku krónunnar. Þetta kom sér ágætlega 

fyrir erlendu víkingana sem komu á Víkingahátíðina í Hafnarfirði líkt og Jóhannes bendir 

á: „Svo er náttúrulega líka á móti að hún hjálpar okkur þessi veika króna, þeir sjá sér 

kannski fært að geta eytt fleiri aurum þó þeir séu kannski að selja minna. Þeir eru ekki 

að selja eins mikið núna og þeir gerðu áður.“117 

Víkingahátíðin í Hafnarfirði hefur þó ekki verið haldin hvert einasta ár frá því að sú 

fyrsta var sett á laggirnar. Fyrstu tvö árin var hún haldin á Víðistaðatúni, eins og áður 

sagði, en það var árið 1995 og svo aftur 1997. Frá og með árinu 1998 og fram að 2018 

hefur hún þó verið haldin á svæðinu í kringum Fjörukrána og hótelið, sem hefur verið 

girt af á meðan á henni stendur. Það fyrirkomulag gerir það að verkum að hátíðarsvæðið 

er mun skjólsælla, að sögn Jóhannesar, og er sá möguleiki fyrir hendi að leita skjóls inni í 

húsi ef veðrið er slæmt. Það var auðvitað ekki hægt á eins beru svæði og Víðistaðatún er 

og segir hann jafnframt að hreinlega hafi þurft að loka svæðinu í nokkra daga á meðan á 

hátíðinni stóð vegna slæms veðurs. Þá nefnir hann að hann hafi verið gagnrýndur fyrir 

að hafa fært hátíðina að Fjörukránni, en sú gagnrýni stafar líklega af því að það er ekki 

eins „viðeigandi“ umhverfi ef segja mætti svo.118 Bílastæði, malbik og umferðargata eiga 

sennilega ekki eins vel við víkinga í hugum okkar líkt og grænt tún. En eins og Jóhannes 

bendir á er öll aðstaða við Fjörukrána mun ákjósanlegri, bæði fyrir víkingana sjálfa sem 

og aðra gesti.  

Sú breyting hefur þó orðið á að nú hefur Víkingafélagið Rimmugýgur tekið við 

keflinu og hefur staðið að hátíðinni síðastliðin tvö sumur eða árið 2018 og 2019. Hún 

hefur einnig verið færð aftur á Víðistaðatún og þurfa gestir ekki lengur að greiða 

aðgangseyri.119 Meðlimir Rimmugýgjar hafa unnið að hátíðinni í sjálfboðavinnu en einnig 

hafa fyrirtæki styrkt þá ásamt Hafnarfjarðarbæ. Hátíðin er vel sótt að vanda og núna 

síðastliðið sumar gátu leikskólabörn í bænum sótt hátíðina heim, á leikskólatíma, þar 

sem hún hófst fyrr á daginn eða klukkan 11. Tónlistaratriði skipuðu stóran sess og voru 
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haldnir tónleikar í samstarfi við Bæjarbíó í  Hafnarfirði.  Eins og áður má sjá víkinga við 

leik og störf og hægt er að næla sér í varning á markaðinum. Þar koma fram sögumenn, 

bardaga -og leikjasýningar skipa enn sinn sess og geta börnin sótt víkingaskóla þar sem 

þeim er kennt að munda sverð. „Hér sameinast kynslóðir“, sagði Úlfar Daníelsson 

gjaldkeri Rimmugýgjar, í viðtali við Fjarðarpóstinn síðastliðið sumar. 120 

4.3 Dagskrá Víkingahátíðarinnar í Hafnarfirði 

Ýmis skemmtiaðtriði og viðburðir hafa verið settir upp á hátíðinni til að gera hana meira 

aðlagandi fyrir gesti. Megnið af þessum viðburðum hafa vísan í tímabilið sem verið er að 

setja á svið. Sagnaþulir eru með flutning og tónlistaratriði skipa nokkuð stóran sess. 

Hljómsveitin Krauka frá Århus hefur verið áberandi á hátíðinni í gegnum árin. Hún flytur 

tónlist sem er allt frá þungarokki yfir í þjóðlagatónlist og er aðalyrkisefnið komið úr 

goðafræði.121 Víkingabandið hefur skemmt á síðustu tveimur hátíðum en hana skipa 

nokkrir meðlimir Rimmugýgjar. Leikir eru sýndir af meðlimum víkingafélaganna, 

fjöllistafólk sýnir listir sínar og má þar nefna Bjørke Askar Brunn sem er einn af 

viðmælendum mínum. Hann hefur lagt komur sínar á hátíðina í fjölmörg ár þar sem 

hann kemur fram í hlutverki hirðfílfs (e. jester) og sýnir svokallað djöggl, spúir eldi og fer 

í leiki með áhorfendum.122 Á hátíðinni hafa farið fram krafta-, bogfimi- og 

axarkastskeppnir, listamenn hafa skapað list sína í augnsýn gesta eins og Harald Juul, 

sem er einnig einn viðmælenda minna, hefur gert. Hátíðin er gjarnan auglýst sem 

fjölskylduhátíð og geta börn farið í svokallaðan víkingaskóla þar sem þau fá tilsögn í 

skylmingum líkt og hefur tíðkast í gegnum árin. Það skemmtiatriði sem líklega flestir 

gestir koma til að sjá er það þegar fjölmargir víkingar berjast í svokölluðum 

sýningarbardaga og berjast þeir gjarnan til síðasta manns. Víkingarnir setja á svið 

nokkurs konar leikþátt þar sem þeir sýna hæfni sína um leið og þeir spinna janfvel upp 

söguþráð þess efnis að þeir séu miklir fjandmenn og eiga harma að hefna. Þessum leik 

fylgja mikil tilþrif með tilheyrandi hávaða og virðist oft allt ætla um koll að keyra við 

mikla kátínu áhorfenda. Þess má þó geta að allir þeir sem taka þátt í þessum 

sýningabardögum hafa æft mikið og þekkja reglurnar, annars hefði sýningin líklega ekki 
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farsælan endi. Þessar bardagasýningar kallast endurleikur líkt sagt er frá í kafla 2.8.  

Jafnframt setja sölubásarnir sinn svip á hátíðina þar sem boðinn er varningur, gjarnan 

heimatilbúinn, til sölu.  

4.4 Fyrirmyndir Víkingahátíðarinnar 

Til að finna fyrirmyndir af hátíðum á borð við víkingahátíðir er hægt að líta til nágranna 

okkar á Norðurlöndum sem og í norður Evrópu. Það er því ekki svo að Jóhannes, 

veitingamaður á Fjörukránni né þeir sem einnig hafa komið að hátíðinni, hafi fundið upp 

hjólið þegar lagður var grunnur af fyrstu víkingahátíðinni sem haldin var í Hafnarfirði. En 

Danir, Svíar, Norðmenn og Bretar, sem dæmi, hafa slegið upp fjölmörgum miðalda- og 

víkingahátíðum um langt skeið. Danir héldu sína fyrstu stóru víkingahátíð árið 1977 í  

Moesgård en hana hafa einmitt nokkrir af mínum viðmælendum sótt heim.123  

Fyrrnefnd hátíð er líklega ein stærsta víkingahátíð sem haldin er á Norðurlöndum og 

fer hún fram rétt fyrir utan Århus á Jótlandi, nánar tiltekið á Moesgård strönd. 

Skipulagning hátíðarinnar er á vegum Moesgård safnsins sem stendur á hátíðarsvæðinu. 

Hugsanlega er víkingamarkaðurinn sem þar er einnig haldinn, á meðan á hátíðinni 

stendur, sá elsti sinnar tegundar en svo segir á heimasíðu hátíðarinnar.124 Þar segir líka 

að hátíðargestir geti fylgst með handverksfólkinu útbúa muni tengda víkingatímabilinu 

þar sem hægt er að taka námsskeið í slíkri iðn. Íslenska hesta og knapa þeirra má sjá 

spreyta sig í þeysireiðum og það er tekið fram að þarna megi finna eitthvað við hæfi fyrir 

alla aldurshópa. Fjölmargir víkingar hittast á Moesgård víkingahátíðinni árlega en um 

500-600 hundruð slíkir fá boð um að koma á hátíðina og þar af er um helmingur 

bardagavíkingar sem setja á svið endurleik. Um og yfir 20.000 mans koma þar saman  til 

að upplifa stemninguna sem þar myndast. Þess má geta að í vikunni fyrir markaðinn og 

hátíðina sjálfa búa flestir víkingarnir á svæðinu í tjöldum og æfa vopnaburði að 

víkingasið, ef svo mætti að orði komast, í skóginum við Moesgård. Sýna þeir svo þessa 

hæfni sína fyrir gesti hátíðarinnar en bardagarnir eru mjög mannmargir og sjónrænir.125 

Margar aðrar víkingahátíðir og markaðir eru haldnir í Skandinavíu á hverju ári yfir 

sumarmánuðina. Þar má nefna Víkingamarkaðinn (d. Internationalt Vikingemarked) sem 
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haldin er í Ribe í Danmörku um mánaðarmótin apríl-maí. Þarna hafa Danir byggt 

Víkingasetur (d. Vikingecentre) en þar er að finna langhús, þinghús, markaðssvæði, 

fórnarreit, kirkju, kaffihús og fleira.126 Í Avaldsnes í Vestur-Noregi er haldin hátíð í byrjun 

júní sem heitir Karmøy víkingahátíð. Á svæðinu, sem er við gamla siglingaleið, er 

sögusafn og víkingasveitabær (n. Vikinggard) en þar tjalda víkingarnir.127 Svíar halda 

hátíð í lok júní í Foteviken sem er útisafn (s. Friluftsmuseum). Þar er einnig hægt að 

koma og búa um tíma og upplifa þannig söguna eins og segir á heimasíðu þeirra.128 

Ef við færum okkur aðeins neðar í Evrópu má nefna hátíð í York á Englandi sem 

heitir Jorvik Viking Festival. Hún er haldin í febrúar, ólíkt hátíðunum í nágrannalöndum 

okkar og þeirri í Hafnarfirði, sem haldnar eru að sumri til.  Jorvik Viking Festival er sögð 

vera sú stærsta sinnar tegundar í Evrópu. Hátíðin er fjármögnuð af York Archaeological 

Trust sem eru sjálfstæð góðgerðarsamtök. Þau hafa einnig komið á laggirnar Jorvk 

Viking Centre þar sem hægt er að skoða fornleifar sem fundist hafa í York. Á hátíðinni 

má augum líta bardaga, keppni um besta skeggið og kraftakeppni.  Þar er hægt að fá 

leiðsögn um svæðið og markaðirnir eru á sínum stað.129 Bardaginn í Hastings í Sussex í 

Englandi eða Battle of Hastings er endurgerð bardagans sem þar átti sér stað þann 14. 

október árið 1066.130 Þessi bardagi hafði mikil áhrif á söguna þar í landi. Í október ár 

hvert er settur á svið bardagi, endurleikur, þar sem bardagavíkingar ýmissa miðalda -og 

víkingafélaga koma saman. Fjöldi áhorfenda fylgist með en sýningin stendur yfir í tvo 

daga. Það sem skilur að þessa hátíð og hinar sem þegar hafa verið nefndar, er að þarna 

er enginn markaður en hins vegar er gjafavöruverslun á svæðinu.131  

Einnig eru haldnar víkingahátíðir í Skotlandi, Þýskalandi, Hollandi, Póllandi, Ítalíu og 

fleiri löndum innan Evrópu.132 Í Bandaríkjunum virðist líka vera áhugi fyrir hátíðum á 
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borð við víkingahátíðir og er hægt að finna nokkrar slíkar þar í landi, einna helst í 

fylkjunum til norðurs.133  

Vert er að nefna að víkingahátíðir eiga sér hliðstæðu sem kallast miðaldahátíðir. 

Þegar hefur verið minnst á miðaldafélög, sem eru ekki ósvipuð víkingafélögunum, en þar 

er að finna fólk sem heillast af því sem talin er hafa verið menning þeirra sem uppi voru 

á miðöldum. Vissulega skarast þessi tímabil saman svo meðlimir miðaldafélaganna geta 

vel fundið eitthvað við sitt hæfi á víkingahátíðum og öfugt. Ekki verður fjallað 

sérstaklega um miðaldahátíðir en þar er áherslan lögð á miðaldir eins og nafnið gefur til 

kynna.134 

Flestir þessir viðburðir, sem taldir hafa verið upp, eiga það sameiginlegt að vera 

haldnir á svæðum sem teljast til sögulegra svæða. Algengt er að það sé nefnt á heima- 

og auglýsingasíðum hátíðanna að það sé hugur til að halda minningunni á lofti. Að fólk 

geti kynnt sér söguna og það sem talið er hafa verið lifnaðarhættir þeirra sem uppi voru 

á þessum tíma. Það er gjarnan tekið fram að á hátíðinni sé eitthvað við hæfi fyrir alla 

fjölskylduna og stemningin sem myndast er oft nefnd. Á allflestum hátíðunum er seldur 

ýmis konar varningur líkt og fatnaður, skart og áhöld ásamt einhverju matarkyns, enda 

eru sumir viðburðirnir auglýstir sem markaðir fremur en hátíðir. Þar gefst handverksfólki 

tækifæri til að selja muni sína en margir hverjir hafa unnið hörðum höndum allt árið til 

að geta selt á mörkuðunum. Því er óhætt að segja að stór hluti af hátíðunum sé sala. 

Eins verður ekki hjá því komist að sjá að þarna liggja tækifæri fyrir ferðaþjónustu. Síðast 

en ekki síst eru þær vettvangur fyrir víkingana að koma saman. 

Segja mætti að hátíðirnar séu nokkurs konar uppskeruhátíð fyrir meðlimi 

víkingafélaganna enda hefur byggst upp stemning fyrir þeim allt árið. Fá þá víkingarnir 

tækifæri til að sýna, nota eða selja þann búnað sem þeir hafa útbúið sjálfir eða 

áskotnast með öðrum hætti. Með þessum hætti er sumum þeirra kleift að fjármagna 
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ferðir á hátíðir sem þeir sækja og jafnvel meira til.135 En það fara drjúgir frjármunir í að 

útbúa fatnaðinn og annað sem víkingarnir vilja skarta og er jafnvel krafist að þeir skarti. 

4.5 Víkingafélögin 

Eins og fyrr segir er innlendum sem og erlendum víkingafélögum boðið að koma á 

Víkingahátíðina í Hafnarfirði og taka þátt en víkingarnir þurfa ekki að kosta fæði og 

húsnæði, né borga sig inn á hátíðina líkt og gestir hennar.136 Án víkinganna sjálfra væri 

engin hátíð og því er þetta fyrirkomulag afar hentugt, ef ekki nauðsynlegt, enda setja 

meðlimir víkingafélaganna óneitanlega mikinn svip á hátíðina eins og þegar hefur verið 

komið inn á. Það víkingafélag sem mest er áberandi á Víkingahátíðinni í Hafnarfirði er 

Rimmugýgur sem er einmitt með aðstöðu í fyrrnefndu bæjarfélagi. Jóhannes er einn af 

stofnendum félagsins en hefur nú dregið sig í hlé og er því ekki virkur meðlimur.137 Líkt 

og fyrr segir hefur Rimmugýgur nú tekið við rekstri hátíðarinnar. 

Víkingafélagið Rimmugýgur er elsta félag sinnar tegundar á landinu og býður upp á 

bardagaæfingar líkt og fram kemur á heimasíðu þeirra. Í félaginu er fólk á öllum aldri 

sem á það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á menningu og bardagalist víkinga, líkt og 

segir á heimasíðu þeirra. Þar segir einnig að Rimmugýgur sé lýðræðislegt félag, stjórnað 

af jarli sem kosinn er til tveggja ára. Tilgangur þess er sagður vera að stuðla að auknum 

áhuga á víkingatímabilinu og uppruna þjóðarinnar.138 Félagar Rimmugýgjar fara saman á 

víkingahátíðir víðsvegar í Evrópu en hápunkturinn er þó sú hafnfirska þar sem þeir taka 

virkan þátt í bardagasýningum. Einnig hefur félagið tekið að sér sýningar fyrir 

ferðamenn, fyrirtæki og fleira.139 

Leikjafélagið Hringhorni frá Akranesi er félag áhugafólks um lífshætti víkinga til forna 

en aðaláherslan hjá þeim eru leikir og handverk ýmiskonar.140 Félagið hefur að vísu lagst 

í dvala en þó halda nokkrir meðlimir þess enn hópinn og vinna handverk saman og sækja 

hátíðir. Þá er hinu alþjóðlega víkingafélagi Jomsvikings einnig boðið að koma en það 

skiptist í tvo hópa; The Jomsvikings og Jomsborg Vikings Hird. Í hinu fyrrnefnda eru 
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bestu bardagamennirnir og kemst ekki hver sem er þar inn. Jarl Rimmugýgjar, Hafsteinn 

Kúld Pétursson, er einnig í Jomsvíkingum ásamt fleiri Íslendingum, en til að fá inngöngu í 

félagið þurftu þeir að sanna hæfni sína. Þetta félag, líkt og mörg önnur, hefur verið að 

setja á svið bardagasýningar. Á heimasíðu þeirra kemur fram að í þeim bardögum sé 

annar stíll eða svokallað „showfighting.“141 Sumarið 2009 voru nokkrir úr því félagi á 

hátíðinni, þar á meðal Harald Juul frá Danmörku og John Alban frá Englandi en ég ræddi 

einmitt við þá báða.  

Út frá Jomsvíkingum myndaðist annað félag sem kallar sig Jomsviking Brotherhood 

en meðlimir þess félags hafa tekið að sér áhættuleik í kvikmyndum. Þar hafa þeir nýtt 

reynslu sína af sýningarbardögum og segir á heimasíðu þeirra: „Jomsvikings er faglegt 

áhættuleikarateimi og bardagavíkinga bræðralag með mikla reynslu af ýmis konar 

viðburðum.“142 
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5 Víkingafjölskylda eða líffstíll? Þjóðfræðileg greining. 

Í upphafi rannsóknar vildi ég komast að því af hverju fólk sækist í þennan félagsskap sem 

víkingafélögin eru, af hverju það heillast svona af einmitt þessu tímabili; víkingaöld og 

auðvitað af hverju það venur komur sínar á Víkingahátíðina í Hafnarfirði. Svör fengust 

við þessum spurningum en viðtölin vöktu líka upp fleiri spurningar hjá mér og er sumum 

þeirra enn ósvarað.  

Bandaríski sagnfræðingurinn Valerie Raleigh Yow og höfundur bókarinnar Recording 

Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences segir að þegar við förum að 

greina mynstur í frásögnum viðmælenda okkar er kominn tími á að hefja greiningu.143 

Eitt mynstrið sem var áberandi í samtölum mínum við viðmælendur var áherslan á 

vinskap og virðingu. Þau töluðu um aðra víkinga sem mikla vini sína eða jafnvel 

fjölskyldu sína og það var auðheyrt að þarna ríkti mikill samhugur.144 Þetta átti ekki 

eingögnu við um þá sem tilheyrðu víkingfélagi af einhverju tagi, heldur líka þá sem stóðu 

utan þeirra og sagði einn viðmælandi, sem ekki tilheyrði einu slíku, við mig að þetta 

væru allt svo miklir vinir sínir.145 Þetta kristallast í orðum Huizinga sem segir:  

Leikjasamfélag verður gjarnan varanlegt, jafnvel eftir að leiknum er lokið. Auðvitað leiða 

ekki allir kúluleikir eða bridge samkomur til stofnunar félags en tilfinningin að vera 

„saman í sundur“ í óvenjulegri stöðu, að deila einhverju mikilvægu, að í sameiningu 

draga sig til baka frá restinni af umheiminum og hafna hefðbundnum normum, 

varðveitir töfra þess útfyrir þann ramma sem leikurinn varir. Félagið lýtur að leiknum líkt 

og hattur að höfði.
146

 

Þarna er greinilegt mynstur og tengist þessi upplifun fólks kenningum um leik, 

jaðartíma og hópkennd. Þessi einstaka samheldni, virðing, vinskapur og kærleikur er 

eitthvað sem að mér þykir vert að staldra við. Það er kannski við hæfi að byrja á því að 
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skoða viðfangsefnið stuttlega út frá kenningum um hópa þar sem hópar eru jú kjarni 

þjóðfræðanna.  

Hópur, af hvaða tagi og semsetningu sem er, viðhefur sínar eigin hefðir og á 

skrifaðar sem og óskrifaðar reglur sem allir innan hans þekkja þrátt fyrir að 

einstaklingarir þekkist ekki endilega allir innbyrgðis.147 Það var vel merkjanlegt að þeir 

sem ég ræddi við á hátíðinni bæði þekktu og báru mikla virðingu fyrir sínum hefðum og 

reglum. Dæmi um slíkt er að viðmælendur mínir töluðu um mikilvægi þess að fötin sem 

þau klæddust væru handsaumuð eftir þeim aðferðum sem talið er að hafi verið 

viðhafðar á víkingaöld. Einnig að efnin og sniðin væru unnin á sambærilegan hátt og það 

sem hefur varðveist eða sögur fara af, líkt og einn viðmælandi minn orðaði það.148 Hún 

tekur það þó fram, ásamt öðrum, að það væri alveg skilningur fyrir því að fólk klæddist 

ekki öllu upp á gamla mátann enda tekur það tíma að koma sér upp öllum búnaðinum 

auk þess sem það er kostnaðarsamt.149 Á bardagaæfingum og í sýningabardögunum eru 

til skrifaðar reglur sem allir þekkja og þurfa að fara eftir, líkt og gildir um hópa. Þessar 

reglur má skoða út frá kenningum um leiki. 

Innan leikjasamfélagsins gilda reglur og ætti öllum þeim sem taka þátt að vera 

kunnugt um þær. Sá sem brýtur þær rífur töfrahringinn, í hinum tímabundna heimi sem 

leikurinn á sér stað í. Þar með er leikurinn búinn, töfrarnir farnir og venjulegi heimurinn 

tekinn við eða öllu heldur raunveruleikinn.150 Á heimasíðu Rimmugýgjar segir: „Gullna 

reglan á æfingum er að bardagaþjálfarinn ræður. Orð hans eru lög og ákvarðanir 

endanlegar.“151 Hér er það mjög skýrt að fara skal eftir þeim fyrirmælum; reglum sem 

þjálfarinn setur til að leikurinn geti ekki bara farið vel fram, heldur farið yfir höfuð fram. 

Huizinga segir auðséð að leikur sé frábrugðinn hinu „venjulega“ lífi, að hann eigi sér 

stað og stund og fari fram á afmörkuðu svæði sem þátttakendur þekkja.152 

Víkingahátíðin í Hafnarfirði hefur bæði verið haldin við Fjörukrána og á Víðistaðatúni. 

Þegar hátíð er haldin eru svæðamörk hennar og leiksins sem þar fer fram, nokkuð vel 
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afmörkuð og ljós þrátt fyrir að vera ekki endilega afgirt. Þátttakendur þarfnast ekki svo 

augljósra marka, líkt og girðing væri, því þeir átta sig á því hvar töfrahringurinn er en 

innan hans hefur leikurinn ákveðna merkingu. Inni á svæðinu gilda ákveðnar reglur sem 

eiga ekki endilega við fyrir utan svæðið. Huizinga segir jafnframt að hin einangruðu 

leikjasvæði séu bönnuð utanaðkomandi og á það við bardagasýningarnar sem 

víkingarnir setja á svið fyrir gesti hátíðanna. Hinn almenni gestur, sem tilheyrir öðrum 

hópi, þekkir ekki leikreglurnar og getur því ekki tekið þátt í bardaganum. Það fer líka ekki 

á milli mála hverjir tilheyra þessum leikjaheimi, heimi utan raunheimsins, þar sem 

víkingarnir eru markaðir líkt og gjarnan er með þá sem taka þátt. Hér er átt við búninga 

eða hina augljósu ásjónu þeirra sem eru viðriðnir víkingafélögin.153 Hins vegar er allt 

svæðið afmarkað fyrir ýmis konar leik og þar geta allir sem vilja tekið þátt, ekki aðeins 

víkingarnir. 

Í tengslum við leik kom Csikszenthihlyi fram með hugtakið flow eða flæði. Leikendur 

í flæði eru hugsanlega meðvitaðir um gjörðir þeirra en ekki um sjálfa meðvitund þeirra 

segir Schechner um flæði.154 Þegar fólk upplifir flæði gleymir það sér í athöfnum sínum 

og missir jafnvel tengsl við hinn ytri heim. Þetta á sér gjarnan stað í íþróttum, listum, 

leikjum og þegar fólk stundar áhugamál sín. Hann segir að þetta gerist þegar líkamlegri 

orku eða athygli er beint í átt að raunhæfum markmiðum og þegar hæfileikar eru í 

samræmi við tækifærin sem leynast í því sem er aðhafst. Flæði er hugarástand og segir 

hann það gera okkur kleift að átta okkur á því hvað það er sem veitir fólki hamingju, 

þegar við skiljum þetta tiltekna hugarástand. Hann nefnir sem dæmi hungrað ljón sem 

eingöngu einbeitir sér að því að finna og veiða fæðu. En satt ljón einbeitir sér eingöngu 

að því að njóta sólarylsins. Dýr hafa þann hæfileika að útiloka allt nema það sem svalar 

þörfum þeirra, líkt og hungri, og eru því oftast í þessu hugarástandi eða í flæði. Ef vil till 

mætti bera þetta saman við hugtakið núvitund hefur mikið verið í umræðunni 

undanfarið. Þar er um að ræða aðferð til að staldra aðeins við og einbeita sér eingöngu 

af því sem er hér og nú. Sökum allra þeirra hlutverka og ábyrgða sem nútíma 

manneskjan tekur á sig er oft þörf á slökun og að geta einbeitt sér aðeins að því sem er 

að gerast þá stundina. Í mínum huga tengist þetta tvennt, það er núvitundin þar sem við 
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einbeitum okkur að því að vera í núinu eins og það er kallað, og svo flæði þar sem við 

erum svo mikið í núinu að við gleymum stað og stund. Csikszentmihalyi segir þetta 

hugarástand veita okkur hamingju og þá kemst maður ekki hjá því að hugsa að 

mögulega er þetta það sem gerir þennan félagsskap svona einstakan og afhverju fólk 

leggur svona mikla rækt við hann.  

Annar mikilvægur þáttur hátíðarinnar er tímasetning hennar og má líkja við 

jaðartíma. Hátíðin er haldin einu sinni á ári eða á hverju sumri í kring um þjóðhátíðardag 

okkar Íslendinga. Þessa daga ríkir jaðartími þar sem þátttakendur eru líkt og þeir séu á 

milli tveggja heima. Á daginn eru þeir í nokkurs konar töfraheimi en svo þegar þeir snúa 

aftur til síns heima á kvöldin stíga þeir inn í hinn hefðbunda heim; raunheim. Til að rýna 

enn betur í þennan tíma tilheyrir hann í rauninni gervijaðartíma, samvkæmt kenningum 

Victor Turner, þar sem almennir gestir og  víkingar koma á hátíðina af fúsum og frjálsum 

vilja. Hann segir liminoid eða gervijaðartíma vera líkt og verslunarvöru (e. commodity) 

eða raunverulega vera verslunarvara þar sem oft er krafist gjalds fyrir þennan tíma. 

Hann er þá gjarnan einsleitur eða einkennilegur og oft myndaður af nafngreindum 

einstaklingum í ákveðnum hópum.155 Áhugavert er að skoða nánar þessa þætti í 

samhengi Víkingahátíðarinnar.  

Til að svona hátíð standi undir kostnaði þarf einmitt að vera einhver söluvara. Það 

getur verið innkoma í greiddum miðum inn á hátíðina, að gestir versli sér veitingar og 

svo auðvitað varning í sölubásunum. Undanfarin tvö ár hefur þó verið frítt inn á hátíðina 

fyrir alla gesti og þau ár hefur víkingafélagið Rimmugýgur unnið í sjálfboðavinnu til að 

hægt sé að halda hátíðina. Enn eru sölubásarnir á sínum stað og setja mikinn svip á 

hana. Salan sem þar fer fram gerir sumum víkingunum kleift að geta sótt hátíðina heim 

ár eftir ár. Ferða- og uppihaldskostnaður getur verið mikill, sérstaklega ef komið er langt 

að. Ekki má heldur gleyma því að allur útbúnaður getur verið kostnaðarsamur, 

sérstaklega ef viðkomandi vill vera trúr tímabilinu. Vafalaust væri hægt að færa rök fyrir 

því að hátíðin væri einkennileg á einhvern hátt, líkt og kemur fram í kenningum Turners. 

Það kann að koma einhverjum spánskt fyrir sjónir að sjá fullorðið fólk spássera um 

hátíðarsvæðið uppklætt í hör- og leðurklæðnað og jafnvel með sverð í hönd, líkt og það 

hafi lifnað við á safni. Ekki má gleyma að það er einmitt stór partur af upplifuninni. 
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Einsleitur, þetta er jú víkingahátíð og einblínir eingöngu á tímabil víkinga. Eins er það 

nafngreindur einstaklingur sem upphaflega fer af stað með hátíðina hér á landi, hann 

heitir Jóhannes Viðar Bjarnason og er veitingamaður á Fjörukránni. Ef við setjum þetta 

svo í samhengi við víkingafélögin að þá eru alltaf nafngreindir einstaklingar í forsvari 

fyrir þau.  

Þá verður rannsóknarefnið mátað við hugtakið communitas eða hópkennd. Hún 

einkennist meðal annars af sterkum félagslegum böndum, jafnrétti og heilagleika. Innan 

hópsins er engin stéttaskipting en hins vegar gefur hópurinn sig á vald einhvers æðra 

eða mögulega tilbiður eitthvað, sem hópurinn álítur æðra. Hægt væri að líkja hinum 

forna víkingi við hið æðra, eitthvað heilagt sem víkingurinn í víkingafélaginu tilbiður. 

Tilbeiðsluhópurinn sameinast þarna í trú sinni eða öllu heldur þessum mikla áhuga á 

víkingaöld. Við þetta myndast sterk félagsleg bönd og um leið þetta sérstaka samfélag 

sem víkingfélögin eru.156 Edith Turner segir hópkennd koma endurtekið fram í samveru, 

að hún sé tilfinning eða skilningur sem myndast milli þeirra sem tilheyra ákveðnum hópi 

þegar líf þeirra fær fulla merkingu. Hún líkir henni við ást en í samtölum mínum við 

viðmælendur var auðheyrt að á milli fólks ríkti kærleikur og að allir væru heilshugar í 

þessu sameiginlega áhugamáli.157 Það gæti bent til þess að fólk upplifi að í ástundun 

sinni fái líf þeirra fulla merkingu. 

Victor Turner skilgreindi hópkennd nánar eða í staðlaða hópkennd og sjálfsprottna 

hópkennd og á sú síðari við hér. Þegar sjálfsprottin hópkennd brýst út er það á nokkurs á 

konar þröskuldi eða jaðri líkt og á jaðartíma en það eru réttar aðstæður samkvæmt 

Turner. Upplifunin verður mjög sterk, allir innan hópsins eru á jafningjagrundvelli 

klæddir samskonar fatnaði, jafnvel búningum, og ávarpa hugsanlega hvert annað með 

orðum sem gætu bent til skyldleika líkt og systir og bróðir.158 Einn viðmælandi minn 

sagði að hópurinn sem hittist reglulega á hátíðum væri eins og auka fjölskyldan hans og 

annar talaði víkingafélagið sitt sem fjölskylduna, sem er í samhljómi við það sem Turner 

segir.159  
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Performance eða sviðslist, sem einnig hefur verið þýtt sem flutningur, er stór partur 

af hátíðinni. Schechner segir sviðslist vera aðgerðir og því er af nægu að taka. Hið 

augljósa er kannski sýningarbardaginn sem víkingarnir setja á svið. Þegar hefur verið 

farið í skilgreiningu á sviðslistaferlinu sem hann skiptir í þrjú svið (kafli 2.6). Það er að 

undirbúningurinn fyrir sýninguna eru æfingar sem er fyrsta stigið. Annað stig er þá 

sýningin sjálf ásamt upphitun og slökun eftir hana. Hið þriðja og síðasta er þá 

eftirmálarnir sem er gagnrýni og viðbrögð áhorfenda ásamt því sem eftir stendur af 

sýningunni líkt og ljósmyndir og leikmunir. Ekki má heldur gleyma minningunum sem 

áhorfendur sem og þátttakendur taka með sér heim.160   

Á hátíðinni var hægt að sjá fólk að störfum við ýmis konar handverk. Helst mætti 

nefna skartgripagerð úr leðri, beinum, perlum og steinum. Einnig var fjöllistamaður sem 

skemmti gestum hátíðarinnar og gengdi hlutverki hirðfífls eða jester líkt og hann kallaði 

sig161. Hann talaði um flutning sinn sem endurleik og sagði annar viðmælandi að um 

endurleik væri að ræða þegar þeir sem seldu handverk í sölubásunum leyfði fólki að 

fylgjast með vinnu þeirra. Annar þeirra sagði að hann væri með „show-of gene“ og að 

það væri gott að hafa það í þessu tilfelli en þar átti hann við að hann hefði gaman af 

athyglinni. Enn annar sagði að í raun væri hún til sýnis á hátíðinni og að nú væri hún 

búin að venjast því.162 Flutningurinn sem fram fer á hátíðinni kemur einnig fram í 

endurleik og fortíðarhyggju og verður nú farið nánar í þau hugtök. 

Pastness eða fortíðarhyggja og Reenactment eða endurleikur fléttast gjarnan 

saman. Fortíðarhyggja krefst viðeigandi efnislegra vísbendinga og samsvörunar við 

væntingar okkar. Ef við getum ekki samsamað okkur við það sem fyrir augum ber og 

þekkjum ekki úr okkar eigin raunheimi, munum við ekki upplifa sannindi. Það getur því 

verið áskorun að miðla efni úr fortíðinni ef enginn er móttækilegur fyrir þeim 

upplýsingum.163 Endurleikur reynir að sýna það sem ekki er til staðar og gera fortíð 

sýnilega. Hann fellst í því að setja fortíð á svið með einum eða öðrum hætti.164 Það getur 

verið vandasamt þar sem erfitt getur verið að sviðsetja eitthvað sem hugsanlega var 
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aldrei. Víða eru til svokallaðir endurleikshópar sem hafa brennandi áhuga á fortíðinni 

eða öllu heldur einhverju ákveðnu tímabili sem er löngu liðið. Áhuginn er það mikill að 

fólk lifir jafnvel og hrærist í einhverri hugmynd um fortíðina. Það kynnir sér söguna afar 

vel til að geta miðlað henni áfram til áhorfenda en það samspil er mjög mikilvægt. 

Ásamt því að leggja vinnu í að þekkja söguna er lagður metnaður í að útbúa 

viðeigandi klæðnað. Heildarmyndin þarf að vera til staðar til að flutningurinn geti talist 

trúverðugur eða góður. Líkt og áður hefur verið komið inn á lögðu viðmælendur mínir 

metnað í klæðnað og annan útbúnað. Á tjaldsvæðinu á hátíðinni við Moesgård er 

sérsvæði sem er kallað: „The plastic camp“ því þau fá ekki að vera með hinum 

tjöldunum sem eru útbúin úr efnum sem talin eru vera nær raunveruleikanum sem eitt 

sinn var.165 Það að sjá plasttjöld inni á tjaldsvæði víkinganna myndi ekki passa inn í mynd 

okkar af víkingaöld og þar af leiðandi ekki samræmast fortíðarhyggju. Hugmyndinni um 

að sviðsetja fortíðina þarf að fylgja eftir alla leið og var auðheyrt að fólki var það 

mikilvægt að svo væri gert. Einn viðmælandi benti mér á að það væri ekkert hægt að 

fara út í Bónus og kaupa klæðnað sem gæti talist gjaldgengur á hátíðinni og innan 

víkingafélagana.166  

Það sem venjulega gerist í endurleiknum er að fólk myndar smærri hópa, tíu eða tuttugu 

manns, sem sérhæfir sig í einhverri sérstakri iðn. Það getur verið bardagi eða handverk 

og það er svæðaskipt. Ég er í dönskum handverkshópi [...] og ég er í nokkrum 

bardaghópum.
167

 

Þetta sagði einn viðmælandi minn þegar talið barst að endurleik. Þarna segir hann 

að fólk sérhæfi sig í einhverju sem viðkemur endurleiknum, líkt og handverki eða 

bardögum. Sjálfur kennir hann bardagatækni víða um Evrópu og tilheyrði einnig 

nokkrum víkingafélögum.  

Gapps sagði að þeir sem stundi endurleik setji á svið tilfinningu um fortíðleika.168 

Það er auðvitað aldrei hægt að ganga lengra en það þar sem við höfum ekki nákvæma 
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 MS2009_03. 
166

 MS2009_04. 
167

 MS2009_07. “What usually happens in these reenactment scenes is that people form into smaller 
groups, ten people or twenty people, specializing in particular crafts. It could be fighting or it could be 
handwork and it‘s regional. I‘m in a Danish handworking group [...] and I‘m in a couple of fighting groups.“ 
168

 Gapps, Performing the Past: A Cultural History of Historical Reenactments, 7. 
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vitneskju um það hvernig líf fólks var áður fyrr, né allir munir þess. Þeir sem ég ræddi við 

voru meðvitaðir um þetta en höfðu metnað til að fara eins nálægt því sem við teljum 

hafa eitt sinn verið. 

Það sem Víkingahátíðin í Hafnarfirði býður upp á er örlítil sýn inn í annan heim. Ekki 

endilega heim víkinga, heldur heim sem er gaman að heimsækja og upplifa um 

stundarsakir. Þegar upp er staðið er það kannski ekki bara áhuginn á lifnaðarháttum og 

menningu víkinga sem þetta snýst allt um. Það er þó vissulega lykilþáttur því annars 

hefði þessi hópur fólks ekki komið saman í upphafi. Víkingurinn innra með þeim dró þau 

saman og gerði þau að einni heild. Þau stigu inn í töfrahringinn og fundu kraft hans, 

þetta einstaka flæði sem hann býður upp á gerir það að verkum að þau halda enn 

hópinn sem þau kalla jafnvel fjölskyldu sína. Mín upplifun var að þarna væri saman 

komin ein stór alþjóðleg fjölskylda, ef að svo mætti að orði komast, sem hefur áttað sig 

á þeim verðmætum sem það hefur hvert í öðru og kemur því á Víkingahátíðina í 

Hafnarfirði ár eftir ár. Eða líkt og einn viðmælandi minn sagði: „Þetta er lífsstíll“169 og 

enn annar sagði: „Við eigum bara eitthvað svo stórkostlegt sameiginlegt.“170  

 

  

 

 

 

 

                                                      
169

 MS2009_07. „It‘s a lifestyle.“ 
170

 MS2009_02. 
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Lokaorð 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er Víkingahátíðin í Hafnarfirði. Upplifun þeirra sem hana 

sækja ár eftir ár er mjög sterk en þó kannski helst upplifun þeirra af þeim félagsskap 

sem myndast hefur í kringum hana. Hér er um að ræða félagsskap þeirra sem hafa 

brennandi áhuga á lifnaðarháttum og menningu sem talin er frá víkingaöld. Sumir 

hverjir stunda fleiri víkingahátíðir í Evrópu og hafa skipulagt sumarfríið sitt í kringum 

hátíðirnar og varið löngum stundum yfir vetrarmánuðina í að undirbúa sumarvertíðina 

ef svo mætti að orði komast. Vináttan, virðingin og samhugurinn sem virðist einkenna 

þennan hóp er eftirtektarverður og vissulega eitthvað sem vert er að rína í. Innan þessa 

hóps eru bæði meðlimir víkingafélaganna sem og aðrir sem hafa lagt sig fram við að 

kynna sér það sem við teljum einkenna tímabil víkinga.   

Grein hefur verið gerð fyrir hugtökum og kenningum sem falla að því sem fram fer á 

hátíðinni líkt og kenningar um leiki, sviðslist, endurleik og fortíðarhyggju. Mikil sviðslist 

fer fram á hátíðum sem slíkum og má þar nefna sýningarbardagana sem laða gjarnan 

marga áhorfendur að. Í honum fellst einnig endurleikur þar sem verið er að setja á svið 

eitthvað sem talið er að eitt sinn hafi verið. Það er að segja að það er trú þeirra sem taka 

þátt í honum að þar sé fortíðin gerð sýnileg og hafa þátttakendur lagt mikla vinnu í að 

kynna sér söguna. Það er hins vegar vandkvæðum háð að ætla að miðla fortíð þegar við 

upplifum ekki sannindi ef við getum ekki samsamað okkur við það sem á að miðla. 

Fortíðarhyggja krefst viðeigandi efnislegra vísbendinga og samsvörunar við væntingar. 

Endurleikur sviðsetur tilfinningu um fortíðleika. Sviðslistina má finna víðar á hátíðinni og 

mætti nefna víkingana í sínu gevi en þeir mæta á víkingahátíðir íklæddir leðri og höri. 

Konurnar hafa gjarnan hárið slegið og karlmennirnir skerða jafnvel ekki skegg sitt í 

langan tíma. Leikur er frábrugðinn hversdagslífi okkar, hann á sér stað og stund og fer 

fram á afmörkuðu svæði sem þeir sem taka þátt þekkja. Þeir þekkja einnig reglur hans 

og eru gjarnan markaðir á einhvern hátt. Líkt og fyrr sagði eru víkingarnir í gervi eða 

búningum og eru þannig markaðir þátttakendur leiksins. 

 Hugtakið flæði spratt fram í tenslum við leik en þeir sem upplifa það eru 

hugsanlega meðvitaðir um gjörðir sínar eða vitund en ekki sjálfa meðvitundina. Þetta 
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gerist þegar þeir gleyma sér í leik og missa jafnvel tengslin við hinn ytri heim. Þetta er 

hugarástand sem getur átt sér stað þegar fólk stundar áhugamál sín. Óhætt er að segja 

að þeir sem venja komur sínar á hátíðina geri það vegna þess að þetta er þeirra 

áhugamál, jafnvel ástríða líkt og einn viðmælandi hafði á orði. Þegar fólk kemst í flæði 

upplifir það hamingju og því kannski ekki nema von að að fólk komi aftur og aftur á 

hátíðina og upplifi þessa einstöku tenginu sem er innan hópsins. Hópur samanstendur af 

fólki sem viðhefur sínar eigin hefðir og á skrifaðar sem og óskrifaðar reglur sem allir 

innan hans þekkja þrátt fyrir að þekkjast ekki endilega innbygðis líkt og Dundes segir. 

Víkingarnir þekktu vel sínar hefðir og reglur og þrátt fyrir að það þekkist ekki allir 

innbygðis er var samt mikil virðing og samhugur innan þessa hóps. 

 Hátíð er ánægjustund líkt og gefið er til kynna í íslenskri orðabók og á það svo 

sannarlega við þegar greining var gerð á viðtölunum sem tekin voru fyrir þetta verk. Á 

meðan að á hátíð stendur ríkir jaðarástand. Hún er eins konar þröskuldur en á þessum 

tíma er eins og einn fótur sé í hversdeginum og hinn þar sem tíðin er há. Þar ríkir einnig 

gervijaðartími en munurinn á honum og jaðartíma er að sá fyrrnefndi er ávalt af fúsum 

og frjálsum vilja. Victor Turner segir að í jaðartíma er unnið en gervijaðartíma leikið. 

Hópkenndin sem myndast hefur meðal þessa áhugafólks um víkingaöld er sterk en hún 

einkennist einmitt af sterkum félagslegum böndum og félagslegu jafnrétti, allir eru jafnir 

burt frá stétt eða stöðu. Hópurinn deilir sameiginlegri reynslu sem getur átt sér stað 

bæði á jaðartíma og gervijaðartíma. Sjálfsprottin hópkennd á sér stað á nokkurs konar 

þröskuldi og verður til þegar hópurinn lifir sig einlægt inn í það sem hann er að fást við. 

Hópkenndin gerir alla jafna, fólk klæðist samskonar klæðnaði og kallar jafnvel hvert 

annað systir eða bróðir. Það er í samræmi við það að viðmælendur töluðu um 

fjölskylduna eða aukafjölskylduna þegar þeir töluðu um hópinn sinn. Edith Turner segir 

að erfitt geti verið að skilgreina hópkenndina en að hún sé í raun tilfinning eða skilningur 

sem ríkir milli fólks sem upplifir takmarkalausa og fulla merkingu á lífi sínu. 

 Tilurð og saga Víkingahátíðarinnar í Hafnarfirði var rakin ásamt því að skoða 

nokkrar sambærilegar hátíðir á Norðurlöndunum og í Evrópu. Sú afþreying sem bíðst á 

hátíðinni var skoðuð og gerð var grein fyrir víkingafélögunum sem eru órjúfanlegur 

partur af hátíðinni. Vettvangskönnun var gerð og viðtöl tekin við fólk frá þremur löndum 

á mismunandi aldri og með mismunandi bakgrunn. Allt þetta fólk átti eitt sameiginlegt 
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og er það ástríða fyrir tímabili víkinga. Það er einmitt hún sem fær hundruðir víkinga til 

að koma saman á Víkingahátíðinni í Hafnarfirði ár hvert og heimsækja samfélag víkinga. 



58 

Heimildaskrá: 

Ritaðar heimildir 

Agnew, Vanessa. "Introduction: What Is Reenactment?", Criticism: Vol. 46: Iss. 3, Article 
2. 2004. Bls. 327-339. 

Alþýðublaðið, "Gerum menningararfinn sýnilegan". 10. júlí 1997, 90. tölublað, 78. 
árgangur.  Bls. 4-5.  

Árni Böðvarsson (ritstjóri). Íslensk orðabók handa skólum og almenningi. Reykjavík: 
Bókaútgáfa Menningasjóðs, 1985. 

Dundes, Alan. The Study of Folklore. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965. 

Dundes, Alan. Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press, 1980. 

Esterberg, K. G. Qualitative methods in social research. Boston: McGraw-Hill, 2002. 

Fjarðarpósturinn, "Hér sameinast kynslóðir". 29. maí 2019, 37. árgangur, 18. tímabil. 
Bls.6.  

Fréttablaðið, "Berast á banaspjótum". 16. júlí 2018, 141. tölublað. Bls. 42.  

Gaflari, "Víkingur í 25 ár". 13. júní 2014, 10. tölublað, 1. árgangur. Bls. 8-9.  

Gapps, Stephen. „Performing the Past: A Cultural History of Historical Reenactments“. 
Doktorsritgerð í heimspeki. Sydney: University of Technology, 2002.  

Goffman, Erving. The Presentation of Self in Everyday Life. London: The Penguin Press, 
1959. 

Gunnell, Terry. "Introduction: Performative Stage of the Nordic World". Í Ethnologia 
Europaea: Journal of European Ethnology. Ritstjórar Gradén, Lizétte. Österlund-
Pötzsch, Susanne og Larsen, Hanne Pico. Kaupmannahöfn: Museum Tusculanum 
Press og University of Copenhagen, Vol 40:2, 2010. Bls. 5-13. 

Gunnell, Terry og Owe, Ronström. "Folklore och Performance Studies-en introduktion". Í 
Folkloristikens aktuella utmaningar. Ritstjórar Ronström, Owe. Drakos, Georg og 
Engman, Jonas. Gotland: Gotland University Press, 2013. Bls. 21-55. 

Holtorf, Cornelius. "The Presence of Pastness: Themed Environments and Beyond". Í 
Staging The Past: Themed Enviroments in Transcultural Perspectives. Ritstjórar 
Schlehe, Judith. Uike-Bormann, Michiko. Oesterle, Carolyn og Hochbruck, Wolfgang. 
Bielefeld: Transcript Verlag, 2010. Bls. 23-40. 

Huizinga, Johan. Homo Ludens: a study of the play element in culture. Boston: Beacon 
Press, 1955. 



59 

Iðunn Ósk Grétarsdóttir. „Að drepa fólk og djamma með víkingum. Sviðslist og 
samkennd í víkingafélaginu Rimmugýgur“. Óbirt BA ritgerð í þjóðfræði við Háskóla 
Íslands, Félagsvísindadeild, 2017. 

Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir. „Úrtök og úrtaksaðferðir í eigindlegum 
rannsóknum“. Í Handbók í aðferðafræði rannsókna. Ritstjóri Sigríður Halldórsdóttir. 
Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013. Bls. 129-136. 

Kristín Einarsdóttir. „Megum við syngja? Rannsókn á öskudagssiðum Íslendinga fyrr og 
nú“. Óbirt MA ritgerð í þjóðfræði við Háskóla Íslands, Félagsvísindadeild, 2004.  

Kristín Loftsdóttir. „Vettvangsrannsóknir“. Í Handbók í aðferðafræði rannsókna. Ritstjóri 
Sigríður Halldórsdóttir. Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013. Bls. 327-336. 

Morgunblaðið, "Hvatningarverðlaun afhent í Hafnarfirði", Ferðalög. 4. febrúar 1996, 
Bls.4.  

Morgunblaðið, "Jómsvíkingar meðal 600 erlendra gesta". 6. júlí 1995, 150. tölublað, 83. 
árgangur. Bls. 9. 

Pearsall, Judy og Trumble, Bill (ritstjórar). The Oxford English Reference Dictionary. New 
York: Oxford University Press, 1996. 

Pétur Pétursson. DV, "Búist við 500 útlendingum". 30. janúar 1995, 25. tölublað, 21. 
árgangur. Bls. 17.  

Raleigh Yow, Valerie. Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social 
Sciences, önnur útgáfa. Walnut Creek og Oxford: AltaMira Press og Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc., 2005. 

Sims, Martha og Stephens, Martine. Living Folklore: an introduction to the study of 
people and their traditions. Logan, Utah: Utah State University Press, 2005. 

Turner, Edith. Communitas: The Anthropology of Collective Joy. New York: St. Martin´s 
Press LLC, 2012. 

Turner, Victor. "Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative 
Symbology." Í Rice Institute Pamphlet - Rice University Studies, 60, no. 3. Rice 
University, 1974. Bls. 53-92. 

Turner, Victor. "Liminality and Communitas". Í The Performance Studies Reader, önnur 
útgáfa. Ritstjóri Henry Bial. New York: Routledge, 2007. Bls. 89-97. 

Schechner, Richard. Performance Studies: An Introduction, önnur útgáfa. New York og 
London: Routledge: Taylor og Francis Group, 2006. 

Sigríður Halldórsdóttir. „Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir“. Í Handbók í 
aðferðafræði rannsókna. Ritstjóri Sigríður Halldórsdóttir. Akureyri: Háskólinn á 
Akureyri, 2013. Bls. 239-249. 



60 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Dvíðsdóttir. „Réttmæti og áreiðanleiki í megindlegum 
og eigindlegum rannsóknum“. Í Handbók í aðferðafræði rannsókna. Ritstjóri Sigríður 
Halldórsdóttir. Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013. Bls. 211-227. 

van Gennep, Arnold. The Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press, 1960. 

Rafrænar heimildir 

All Exciting. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: http://allexciting.com/jorvik-viking-
festival/  

All Exciting. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: http://allexciting.com/englands-
medieval-festival/   

Avaldsnes. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: https://avaldsnes.info/en/vikingfestival/ 

Ástatrúarfélagið. Síðast skoðað 8. desember 2019 á https://asatru.is/godafundur-20-
juni-2007  

Bandcamp. Síðast skoðað 8. desember 2019 á: https://krauka.bandcamp.com/  

Borgarsögusafn. Síðast skoðað 15. desember 2019 á: 
https://borgarsogusafn.is/arbaejarsafn  

Englands Medieval Festival. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: 
http://www.englandsmedievalfestival.com/ 

English-Heritage. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/1066-battle-of-hastings-abbey-and-battlefield/things-
to-do/  

Fjörukráin. Síðast skoðað 20. nóvember 2019 á: http://www.fjorukrain.is  

Follow the Vikings. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á:  
https://www.followthevikings.com/about/members/york-archaeological-trust 

Fotevikens museum. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: 
https://www.fotevikensmuseum.se/ 

History. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: https://www.history.com/topics/british-
history/battle-of-hastings 

Hringhorni. Heimasíða hefur verið lögð niður, síðast skoðað 22. febrúar 2011 á: 
http://hringhorni.is/default.asp?sid_id=26177&tre_rod=001|002|&tId=1 

Jelling Dragon. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: https://jelldragon.com/viking-
festivals/  

Jomsborg. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: https://www.jomsborg.co.uk/ 

Jomsvikings. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: https://www.jomsvikings.com/  

http://allexciting.com/jorvik-viking-festival/
http://allexciting.com/jorvik-viking-festival/
http://allexciting.com/englands-medieval-festival/
http://allexciting.com/englands-medieval-festival/
https://avaldsnes.info/en/vikingfestival/
https://asatru.is/godafundur-20-juni-2007
https://asatru.is/godafundur-20-juni-2007
https://krauka.bandcamp.com/
https://borgarsogusafn.is/arbaejarsafn
http://www.englandsmedievalfestival.com/
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/1066-battle-of-hastings-abbey-and-battlefield/things-to-do/
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/1066-battle-of-hastings-abbey-and-battlefield/things-to-do/
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/1066-battle-of-hastings-abbey-and-battlefield/things-to-do/
http://www.fjorukrain.is/
https://www.followthevikings.com/about/members/york-archaeological-trust
https://www.fotevikensmuseum.se/
https://www.history.com/topics/british-history/battle-of-hastings
https://www.history.com/topics/british-history/battle-of-hastings
http://hringhorni.is/default.asp?sid_id=26177&tre_rod=001|002|&tId=1
https://jelldragon.com/viking-festivals/
https://jelldragon.com/viking-festivals/
https://www.jomsborg.co.uk/
https://www.jomsvikings.com/


61 

Jorviking Centre. Síðast skoðað 15. desember 2019 á: 
https://www.jorvikvikingcentre.co.uk/#iTBbXl0gk6gLlFFw.97  

Jorviking Festival. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: https://jorvikvikingfestival.co.uk/ 

New World Encyclopedia. Síðast skoðað 30. nóvember 2019 á: 
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Victor_Turner  

New World Encyclopedia. Síðast skoðað 30. nóvember 2019 á: 
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Arnold_van_Gennep  

Ribe Vikinge Center. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á:  
https://www.ribevikingecenter.dk/da/forside.aspx  

Rimmugýgur. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: http://rimmugygur.is  

Safnabókin. Síðast skoðað 13. desember 2019 á: http://www.safnabokin.is/  

Safnaráð. Síðast skoðað 13. desember 2019 á: https://safnarad.is/vidurkennd-sofn/listi-
yfir-vidurkennd-sofn/   

Spectaculum. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: 
https://www.spectaculum.de/termine/luhmuehlen/index.php?ref=  

Stefanía Ösp Guðmundsdóttir. Doktor.is, „Hvað er núvitund?“ Síðast skoðað 20. 
desember 2019 á: https://doktor.frettabladid.is/grein/nuvitund  

The Viking Dragon. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: 
https://thevikingdragon.com/blogs/viking-festivals-markets/viking-festivals-viking-
markets-2019  

Valhalla Viking Festival. Síðast skoðað 20. nóvember 2019 á: 
https://valhallavikingfestival.co.uk  

Viking Today. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: 
http://www.vikingtoday.com/events/moesgaard-vikingmoot.htm  

Vikingetraeffet. Síðast skoðað 22. nóvember 2019 á: 
https://www.vikingetraeffet.dk/english/explore-the-viking-moot  

 

  

https://www.jorvikvikingcentre.co.uk/#iTBbXl0gk6gLlFFw.97
https://jorvikvikingfestival.co.uk/
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Victor_Turner
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Arnold_van_Gennep
https://www.ribevikingecenter.dk/da/forside.aspx
http://rimmugygur.is/
http://www.safnabokin.is/
https://safnarad.is/vidurkennd-sofn/listi-yfir-vidurkennd-sofn/
https://safnarad.is/vidurkennd-sofn/listi-yfir-vidurkennd-sofn/
https://www.spectaculum.de/termine/luhmuehlen/index.php?ref=
https://doktor.frettabladid.is/grein/nuvitund
https://thevikingdragon.com/blogs/viking-festivals-markets/viking-festivals-viking-markets-2019
https://thevikingdragon.com/blogs/viking-festivals-markets/viking-festivals-viking-markets-2019
https://valhallavikingfestival.co.uk/
http://www.vikingtoday.com/events/moesgaard-vikingmoot.htm
https://www.vikingetraeffet.dk/english/explore-the-viking-moot


62 

Viðtöl 

Eggert Sólberg Jónsson. Viðtal við Hauk Halldórsson, 22. október 2009. [Uppskrift í 
vörslu höfundar]. 

Margrét Sigvaldadóttir. Viðtal við Bjørke Asgar Bruun, 17. júní 2009. [Uppskrift í vörslu 
höfundar]. 

Margrét Sigvaldadóttir. Viðtal við Elínu Reynisdóttur, 16. júní 2009. [Uppskrift í vörslu 
höfundar]. 

Margrét Sigvaldadóttir. Viðtal við Harald Juul, 16. júní 2009. [Uppskrift í vörslu 
höfundar]. 

Margrét Sigvaldadóttir. Viðtal við John Alban, 17. júní 2009. [Uppskrift í vörslu 
höfundar]. 

Margrét Sigvaldadóttir. Viðtal við Jóhannes Viðar Bjarnason, 26. mars 2010. [Uppskrift í 
vörslu höfundar]. 

Margrét Sigvaldadóttir. Viðtal við Jónínu Björgu Magnúsdóttur, 17. júní 2009. [Uppskrift 
í vörslu höfundar]. 

Margrét Sigvaldadóttir. Viðtal við Reynhildi Karlsdóttur, Berlindi Ósku Böðvarsdóttur og 
Böðvar Þórir Gunnarsson, 16. júní 2009. [Uppskrift í vörslu höfundar]. 

 

 

 

 


