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Útdráttur 

Þessi rannsókn er byggð á frásögnum fjögurra aðila sem eiga það sameiginlegt að 

stunda sjókajak róður. Þrír af þeim viðmælendum sem rætt var við hafa róið á sjókajak 

umhverfis Ísland og eru þeir leiðangrar viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

Rannsóknarspurningin sem leitað er að því að svara er hvernig langir leiðangrar geta 

haft áhrif á einstaklinginn og hvernig getum við litið á ferðalagið út frá þjóðfræðilegum 

sjónarmiðum. Leiðangur umhverfis Ísland tekur um einn og hálfan til þrjá mánuði og 

á þeim tíma er einstaklingur að miklu leyti einn á ferðinni. Þá þurfa einstaklingar að 

byggja sér upp nýja rútínu og breyta sínu dagsverki. Þetta getur breytt veruhætti 

einstaklingsins lítillega á meðan á leiðangri stendur sem og eftir hann. Þá er 

leiðangurinn sjálfur ákveðinn jaðartími þar sem reglur leiðangurs gilda og menn eru 

að einhverju leyti á milli heima. Upplifanir sem einstaklingar lenda í á þessu ferðalagi 

geta breytt þeirra lífssýn og eru þá dæmi um það í þessari rannsókn.  
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Formáli 

Þegar ég skráði mig í þjóðfræði við Háskóla Íslands, gerði ég ekki ráð fyrir því að ég myndi 

á einhverjum tímapunkti skrifa B.a. ritgerð í faginu. Ég hafði menntað mig sem 

leiðsögumaður og var komin í mitt draumastarf. Ég skráði mig af fróðleiksfýsi. Mig langaði 

að taka áfangana og öðlast vitneskjuna en gerði aldrei ráð fyrir að klára háskólanám. Ég 

fann þó að áhugi minn á samtímamenningu og fólki varð til þess að ég kláraði námið og 

skrifaði þessa ritgerð. Félagi minn úr kajakmennsku hann Guðni réri hringinn árið 2009 og 

langaði mig alltaf að heyra sögu hans um ferðina. Þegar Veiga Grétarsdóttir réri hringinn 

í kringum Ísland síðastliðið sumar þá vissi ég að hér væri rannsóknarefni mitt komið. Þetta 

var góð leið fyrir mig til að heyra sögur allra hringræðaranna og læra um leiðangrana. 

Tíminn sem tók að skrifa þessa ritgerð var ekki langur en alla vinnuna við hana gerði ég á 

fjagra mánaða tímabili frá janúar og fram í apríl.  

 Þessi ritgerð hefur mikla þýðingu fyrir mig. Ég kláraði þetta nám samfara fullri 

vinnu og fjölskyldu sem á skilið allan minn tíma. Af þessu afreki er ég ótrúlega stolt. Ég vil 

þá þakka eiginmanni mínum honum Sölva og syni mínum Emil Sölva fyrir alla 

þolinmæðina, knúsin og blautu barnakossanna sem að ylja inn að beini við það eitt að 

hugsa um þá. Kristín Ósk og Yngvi frændi eiga gott hrós skilið fyrir þá þolinmæði sem þau 

sýna mér þegar þau lásu yfir ritgerðina fyrir skil til leiðbeinanda. Þá fá viðmælendur mínir 

endalausar þakkir fyrir það að ljá mér innsýn inn í ferðir þeirra. Án þeirra hefði ritgerðin 

verið tóm og ég enn í námi. Þá síðast vil ég þakka henni Elsu Ósk Alfreðsdóttir 

leiðbeinanda mínum. Hún er með þeim bestu kennurum sem Háskólinn hefur upp á að 

bjóða. Leiðbeiningar, hughreystingar og hvatningarorð hennar við hver kafla skil hafa 

yljað og verið hvati til þess að halda áfram og gera betur. Það er henni að þakka að ég 

skila inn ritgerð sem ég er stolt af.  
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1. Inngangur  

Þegar ég var yngri átti ég mér þann draum að gerast leiðangurskona. Mig dreymdi um að vera á 

norður- eða suðurheimsskautinu í hópi félaga í stórum leiðangri. Árið 2011 lét ég svo verða að 

því að fara í einskonar leiðangur þegar ég hjólaði frá Lisbon í Portúgal yfir til Sevilla á Spáni. 

Ferðalagið var töfrum líkast, ég fékk að upplifa nýjan menningarheim og fékk að reyna á sjálfa 

mig og mína getu í nokkrar vikur. Í lok hjólaferðarinnar þá hugsaði ég með mér „hvað á ég að gera 

næst“, ásamt óstöðvandi grátkasti sem helltist yfir mig og stóð yfir í heilan dag. Tilfinningin um 

að þetta væri búið og ég þyrfti að finna mér nýtt verkefni var á einhvern hátt yfirþyrmandi. Árið 

2014 ákvað ég svo að hjóla umhverfis Ísland. Á leiðinni hjólaði ég í gegn um fjögurra metra há 

snjógöng á heiðinni Öxi á Austurlandi. Ég lenti fyrir aftan dráttarvél með skítadreifara í eftirdragi 

auk þess  var mótvindur svo segja má að blásið hafi yfir mig skít. Ég tjaldaði í snjókomu og slæmu 

veðri uppi á Öxnadalsheiði seint um kvöld. Þá nótt svaf ég haldandi utan um vasahníf vegna 

ímyndaðs ótta við það að bóndinn á næsta bæ myndi ræna mér. Í lok ferðar fylltist ég mikilli gleði 

en á sama tíma fann ég fyrir leiða og tómleika. Ferðin var búin, ég bjó ekki yfir neinni áætlun um 

frekari leiðangra. Með þessar minningar í huga var ég fullviss um að leiðangrar þessa einstaklinga 

bæru með sér margar sögur sem vert væri að skoða. Sótti ég þá oft í eigin minningar og reynslu 

við skrif á ritgerðinni. Þannig reyndi ég að skilja hugsanagang og upplifanir einstaklinga út frá 

mínum minningum.  

Leiðangrar reyna á einstaklinginn bæði andlega og líkamlega. Upplifanir ræðara eru oft 

svo miklar og stórkostlegar að þær geta auðveldlega fyllt heila bók. Sú menning og sögur sem lifa 

innan leiðangurssamfélaga er mörgum hulin og sjaldan eru sögurnar sagðar eða skrifaðar niður. 

Mig langaði að fanga þessar sögur og upplifanir og koma þeim í form sem að hægt er að lesa, 

njóta og læra af.  

Rannsóknarspurningin sem leitað er svara við er hvernig langir leiðangrar geta haft áhrif 

á einstaklinga og hvernig líta má á ferðalagið út frá þjóðfræðilegum sjónarmiðum. Með þessari 

rannsókn langar mig að fá innsýn inn í heim jaðarmenningar og leiðangurssagna og efla þannig 

fræðasviðið í rannsóknum á jaðaríþróttum og þeirri menningu sem þeim tengjast.  
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Fyrsti hluti rannsóknarinnar gefur okkur nokkra yfirsýn yfir sögu siglinga í heiminum þó 

stiklað sé á stóru. Farið verður yfir sögu sjókajaks bæði hér heima og víðar. Í þessum hluta segir 

frá því hvernig fyrstu menn fóru að dreifa úr sér og nýttu sér þá höfin til að komast milli staða. 

Rekin er saga siglinga í stuttu máli frá upphafi og allt til dagsins í dag en mikil þróun hefur orðið á 

siglingum frá því að ferðir yfir höf hófust. Þá er rætt um uppruna kajaka og hvernig hann þróaðist 

hjá mismunandi samfélögum í kringum Norðurheimsskautið. Kajakróður á Íslandi er þá seinasti 

hlutinn í þessum kafla en þar er rætt um sögu og þróun kajaksins hér á landi frá árinu 1920 og allt 

til ársins 2020. 

Kafli tvö snýst um fræðilega hluta rannsóknarinnar og eru þar kynnt hugtök og kenningar 

sem notaðar verða til greiningar á þeim viðtölum sem safnað hefur verið. Þar má til dæmis nefna 

vígsluathafnir, veruhátt, jaðartíma og hópa ásamt fleiri hugtökum. Farið er lauslega í það hvernig 

hugtökin munu vera notuð í ritgerðinni. 

 Í þriðja kafla er fjallað um aðferðafræðina á bak við þessa rannsókn og þá er sagt frá þeim 

viðmælendum sem að rætt var við.  

Því að loknu er farið inn í fjórða og síðasta kaflann en hann er fjórskiptur þar sem hvert 

stig ferðarinnar er skoðað, greint og sett saman við kenningar. Fyrsti hlutinn snýr að undirbúningi 

feðrarinnar og verður sá kafli tengdur sérstaklega við hópahugtakið og vígsluathafnir van 

Genneps. Sá næsti fjallar um leiðangurinn sjálfan og þar verða tengdar hugmyndir um jaðartíma, 

veruhátt, hrif og jaðaríþróttir við efni viðtalanna. Þriðji hluti ferðakaflans ber nafnið ferðalok og 

heimkoma. Þar var skoðað hvernig ferðalokin bar að að garði og tilfinningar sem létu vita af sér 

við þá stund og dagana á eftir. Fjórði og síðasti hluti kaflans fjallar um náttúrutengingu 

einstaklinga sem og atvik sem gerðust í ferðunum og tengjast náttúrunni. 

 Niðurlag er síðasti kafli þessarar rannsóknar en þar eru megin niðurstöður ritgerðarinnar 

saman.  

  

1.1 Maðurinn og hafið.  

Talið er að um 90.000 ár séu liðin frá því að mannkynið byrjaði að ferðast um höf en það er talið 

hafa átt sér stað í Afríku þaðan sem maðurinn talinn uppruninn. Þegar mennirnir byrjuðu að 

ferðast þá höfðu þeir um tvær leiðir að velja. Ganga milli staða eða þvera höf, vötn og skurði. 
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Tárahliðið eða Bab al- Mandeb er 13 mílna sund milli Eritreu í Afríku og Yemen og talið er að 

þverun þessa sunds hafi verið fyrsta skiptið sem forfeður okkar ferðuðust yfir hafið. Það var ekki 

aftur snúið eftir uppgötvun hins nýja ferðamáta og þróun hans hélt áfram og gerði mannfólki 

kleift að ferðast um ókunnar slóðir. Um 25.000 ár eru síðan mennirnir voru búnir að ná að sigla 

frá Afríku og að suðurströnd Kína. Flekar voru notaðir til þess að ferðast á milli, menn notuðu árar 

eða prik til að koma sér áfram og héldu sig nálægt landi eða sigldu á milli eyja sem voru sýnilegar 

hvor frá annarri. Fyrir um 20.000 árum fóru menn að þróa og nota verkfæri sem gerði þeim kleift 

að skera út báta úr trjábolum. Eru svo um 7000 ár liðin frá því að segl voru fundin upp (Pain, 2015: 

13-15).   

 Árþúsundir hafa liðið frá því að menn byrjuðu að ferðast um hafið og mikil þróun hefur 

átt sér stað í notkun bátanna, gerð þeirra og dreifingu mannkyns um heim allan. Má þá nefna 

dæmi um Mesópotamíu sem í dag er Írak, Kúveit, Sýrland og Tyrkland (Mesópotamía, 2019). Í 

Mesópotamíu fyrir um 3000 árum fyrir Krist nýtti fólk sér skurði til samgangna. Skurðirnir voru 

helst nýttir til að flytja korn úr fjöllum, grjót, timbur og málma milli staða og virkuðu þeir þá sem 

einskonar hraðbrautir fyrir flutninga (Bass, 1972: 13). 

 Árið 793 varð innrás Danskra víkinga inn til Lindisfarne í Englandi en þá var Lindisfare 

samfélag kristinna manna. Réðust mennirnir inn á þremur skipum og talið er að innrás þessi hafi 

verið upphaf á hinu skilgreinda tímabili Víkingaaldarinnar. Það tímabil er talið hafa verið frá 

árunum 793 - 1066 (Pain, 2015: 239-261). Það einkenndist að miklu leyti af útrás skandinavískra 

manna og siglingum þeirra um höf. Víkingar sigldu um og gerðu innrásir og áhlaup víða um Evrópu 

í rúm 200 ár. Með stöðugum árásum og mikilli notkun á þeim bátakost sem þeir bjuggu yfir gátu 

víkingarnir séð og rætt sín á milli þá kosti og galla sem bátar þeirra bjuggu yfir og þannig unnið 

að endurbætum. Var því mikil þróun á kunnáttu og tækni á sjávarförum víkinganna á meðan á 

víkingaöldinni stóð (Bass, 1972: 165-166). Voru það helst Danir, Svíar og Norðmenn sem fóru í 

víking eins og það var kallað, en fóru þeir þá gjarnan á misjöfn svæði. Danir sóttu mikið í að fara 

suður og vestur í átt að frönskum ríkjum, en einnig til Bretlands og Spánar. Svíar fóru þá helst 

austur fyrir í átt að Rússlandi, Svarta hafinu og að Kaspíahafi. Norðmenn fóru helst vestur í átt að 
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Bretlandi, Írlandi og Íslandi (Pain, 2015: 239). Norðmenn er sá hópur sem horft verður til í þessari 

rannsókn en þeir settust að hér á landi og talað er um þá sem okkar fyrstu landnámsmenn. 

Ingólfur Arnarson er talin fyrsti landnámsmaður Íslands. Hann nam hér land í kringum árið 

874 í Reykjavík. Landnámið hér á landi gekk hratt fyrir sig og við lok landnámsaldar árið 930 er 

talið að mannfjöldi hér hafi talið yfir 20.000 manns (Pain, 2015: 243-244). Af heimildum að dæma 

virðist sem landnámsmenn Íslands hafi haft með sér bát í eftirdragi við komu hingað til lands. 

Talið er að það hafi verið teinæringur1 eða sambærilegur þeim að stærð og hafi það verið meðal 

fyrstu báta sem róið var til fiskjar hér á landi (Jón Þ. Þór, 2002: 41). Frá landnámi þessa lands hefur 

sjósókn verið þó nokkur. Menn réru til fiskjar á árabátum og þá allt frá tveggja manna bátum og 

upp til tólfæringa. Bátar þessir voru misjafnir að lengd og breidd eftir því hve margir réru þeim. 

Stærsti tólfæringurinn var 10,86 metra langur og 2,57 metra breiður. Voru þá þessir bátar oft 

með segl (Lúðvík Kristjánsson, 1982: 107). Í dag eru bátar okkar mjög ólíkir þessum árabátum fyrri 

tíma, við búum yfir togurum, frystitogurum og trillum og búnaðurinn sem notaður er er 

háþróaður í samanburði við fyrri tíma sem gerir veiðar mun áhættu minni og auðveldari en áður 

var.  

 

1.2 Sjókajak 

Saga kajaksins í heiminum má rekja aftur 4-5000 ár og þá til Inúita sem að bjuggu á 

norðurheimskautasvæðum (History of the kayak, 2020). Kajakinn er talin hafa þróast af bát sem 

að kallast umiak. Sá bátur er opinn, rúmlega níu metra langur og tæplega tveir metra breiður með 

flötum botn. Kajakinn þróaðist svo út frá þessum bát en menn þörfnuðust báta sem hentuðu 

betur til veiða á hvölum og selum. Grind kajaksins var úr timbri og var svo selskinn án hára strengt 

yfir timburverkið. Með tímanum þrengist svo skinnið og teygist þá enn betur yfir timburverkið. 

Mannop var þá sett á topp kajaksins og þar sat veiðimaður og réri bátnum. Báturinn var hafður 

nokkuð léttur þannig að ræðar gátu tekið þá upp úr vatninu og borið á milli staða. Voru þeir þá 

settir á höfuð ræðara þar sem að mannopið studdi við enni þess og ræðarinn bar hann þannig. 

Gátu þeir verið settir á öxl ræðara og bornir eða ræðarar héldu á þeim í höndunum. Það að geta 

 
1 Teinæringur er árabátur með tíu ræðara. Var notaður fyrr á öldum á Íslandi. 
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borið kajakinn ef nauðsynlegt taldist gat skipt sköpum og sparað mönnum margra kílómetra 

róður eða hættulegar aðstæður á hafi úti. Kajakarnir voru notaðir um allar norðurslóðir til veiða. 

Má þar nefna í Rússlandi, Grænlandi, Hudson flóa og við Baffineyjar. Var þá hver og ein þjóð, hver 

fjörður eða landssvæði með sína útfærslu af kajaknum og voru þeir aðlagaðir eftir því sem hentaði 

best á hverjum stað. Kajakarnir voru dýrir bátar gerðir úr verðmætum efnum og gekk því báturinn 

milli kynslóða frá föður til sonar (Hutchinson, 2018: 241-266). Kajakar þróuðust eftir notagildi hjá 

þessum þjóðum og komu fram kajakar með stórum mannopum sem að gátu látið tvo menn sitja 

í sama mannopinu og eru þá dæmi um það að börn væru sett inn í bátana til fóta og róið þannig 

með þau milli staða. Mátti þá einnig finna báta með tveimur til þrem mannopum. (Hutchinson, 

2018: 252-258). 

Nú til dags er fjöldinn allur til af kajökum í mörgum mismunandi gerðum. Skinnkajakar eru 

sjaldséðir en bátar úr trefjaplasti og plasti eru orðnir mun algengari. Hinn dæmigerði sjókajak er 

á milli fimm til fimm og hálfs metra langur og 54-60 sentimetra breiður. Á bátnum má finna 

dekklínur sem gegna öryggishlutverki, tvær til þrjár lestarlúgur, stýri eða ugga, griphnúða á stefni 

og skut, teygjur á dekki til að stinga smábúnaði undir og loks handfang eða spotta til að stjórna 

hreyfibúnaði. Heildarrými sjókajaks að innanborði er um 260-380 lítrar (Örlygur Steinn 

Sigurjónsson, 2011: 21).  

 

Mynd 1. Sjókajak 

1.3 Sjókajak á Íslandi 

Saga sjókajaks hér á landi er stutt ef horft er í 90.000 ára sögu sjóferða í heiminum eða 1100 ára 

sögu róðra hér á landi. Í bókinni Sjókajak á Íslandi fer höfundur í gegn um sögu og tilurð kajaks 
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hér á landi. Kajak íþróttin varð nokkuð vinsæl hér upp úr 1920. Árið 1923 tóku tveir skátar upp á 

því að róa þvert yfir Faxaflóann frá Reykjavík til Akraness á tveggja manna kajak. Báturinn var 

fjórir metrar að lengd með segli. Ekki höfðu menn mikið álit á þessari ferð og þótti hún hin mesta 

glæfraför. Ferðin tók drengina um tíu klukkustundir og lýstu þeir ferð sinni með ákveðinni 

frelsistilfinningu sem yfir þá kom (Örlygur Steinn Sigurjónsson, 2011: 13-17). Árið 1925 kom svo 

hópur af Grænlendingum til Ísafjarðar og sýndu þar listir sínar á kajökum. Kajakróður hefur lengi 

verið nýttur til veiða við strendur Grænlands og er kunnátta innfæddra gífurleg og saga 

íþróttarinnar löng og mikil. Róður er ekki hættulaus en árið 1931 varð banaslys hér á landi þegar 

18 ára drengur lét lífið við sjókajakmennsku í Kollafirði. Árið 1937 drukknuðu síðan tveir 17 ára 

drengir í Þorlákshöfn er þeir voru á róðri á sjókajak. Þrátt fyrir þessi slys hélt íþróttin áfram að 

vaxa á komandi árum og var það að einhverju leyti fyrir tilstilli Hjálmars R. Bárðarsonar fyrrverandi 

siglingastjóra. Hjálmar hannaði og smíðaði sjókajaka og fóru teikningar hans víða um land. Voru 

þá þó nokkrir kajakar smíðaðir eftir þessum teikningum. Íþróttin hélt áfram að vaxa fram yfir 

seinni heimsstyrjöld en uppfrá árinu 1953 þá fór iðkun íþróttarinnar að dala. Ástæða þess var 

vegna tveggja banaslysa, annað var árið 1951 þegar tvítugur maður fórst í kajakferð við 

Vestmannaeyjar og tveimur árum síðar lést 29 ára karlmaður í Akraneshöfn þar sem hann var á 

kajak (Örlygur Steinn Sigurjónsson, 2011: 13-17). 

Kajakróður vaknaði ekki aftur til lífsins ef svo má segja fyrr en sumarið 1978. Þá keyptu 

tveir félagar sér sinn hvorn straumkajakinn og fóru í sína fyrstu ferð niður Norðurá í Borgarfirði. 

(Örlygur Steinn Sigurjónsson, 2011: 13-17). Straumkajak er ólíkur sjókajak að miklu leyti, á þeim 

fara menn niður straummiklar eða -litlar ár. Bátarnir sjálfir eru þá einnig ólíkir sjókajökum að því 

leyti að þeir eru styttri og geta þar af leiðandi beygt hraðar (Sea Kayaking vs. River Kayaking, 

2020). Ferð þessara tveggja félaga var til þess að nýtt líf kviknaði í kajakmennsku hér á landi en 

var hún þó helst í formi þessa straumkajakmennsku sem um ræðir. Kennarar voru fluttir til 

landsins erlendis frá til að kenna mönnum um róður og straumkajakmennska á Íslandi óx hratt. 

Fólk sem réri um á sjókajökum var lengur að taka við sér og byrjaði rólega að stunda 

kajakmennsku eftir áralangt hlé en sú þekkingin sem myndast hafði meðal straumvatnsmanna 

skilaði sér vel inn í sjókajakmennskuna þegar hún tók við sér. Búnaðurinn sem notaður var tók 

stakkaskiptum frá því sem áður hafði sést. Menn fóru að flytja inn báta úr sterku plasti og 
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trefjaefnum og heimasmíðaðir bátar sáust vart lengur. Árið 1981 var Kayakklúbburinn stofnaður 

og var hann hinn fyrsti kajakklúbbur hér á landi. Þorsteinn Guðmundsson varð fyrsti formaður 

hins nýstofnaða kajak klúbbs en hann er einnig sá aðili sem fór í fyrstu straumkajakferðina niður 

Norðurá og sagt var frá hér á undan. Upp frá árinu 1990 fóru sjókajakmenn að fara í lengri ferðir 

meðfram ströndum landsins og árið 1993 urðu mikil tímamót þegar innflutningur á sterkum 

ferðakajökum hófst. Tíundi áratugur seinustu aldar má segja að hafi verið blómatíð sjókajaks hér 

á landi. Kajakleigur og fyrirtæki hófu starfsemi, menn fóru erlendis og öfluðu sér þekkingar og 

færni og öryggismál jukust til muna. Þrátt fyrir meiri þekkingu og betri aðbúnað verða enn slys þó 

fátíð séu. Sjókajak og straumkajak hafa skotið niður sterkum rótum hér á landi og góður hópur 

hefur myndast í kringum þessa íþrótt (Örlygur Steinn Sigurjónsson, 2011: 13-17). 

2. Fræðileg umræða.  

Leiðangrar sem rannsóknin fjallar um taka gífurlegan tíma og á þeim tíma breytast dagsverk og 

rútína þess einstaklings sem fer í leiðangurinn. Veruháttur (e. Habitus) er kenning sem sett var 

fram af franska félags- og þjóðfræðingnum Pierre Bourdiue (2007). Veruháttur vísar í 

reglubundna ómeðvitaða formgerð sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi 

einstaklings. Það kennir okkur að skilja, flokka og leggja dóm á samfélög út frá þeim lífsskilyrðum 

sem við búum við. Allar manneskjur hafa sinn einstaka veruhátt en fólk sem elst upp í svipuðu 

umhverfi er með svipaðan veruhátt (Bourdieu, 2007: 8). Veruháttur einstaklinga getur breyst 

ef þeir eyða miklum tíma í öðru umhverfi en þeir eru vanir. Til að mynda ef einstaklingar af lægri 

stéttum fara í háskóla og eyða miklum tíma með einstaklingum af efri stéttum getur veruháttur 

þeirra breyst. Getur þetta valdið miklum sársauka og samviskubiti í garð fjölskyldunnar fyrir þá 

sem verða fyrir þessu. Bourdieu kallar þetta skiptan veruhátt (e. divided habitus). Segir þá 

Bourdieu frá því hvernig hann sjálfur hafi fengið skiptan veruhátt þegar að hann hóf nám í 

heimavistarskóla og fór að eyða meiri tíma með efri stétt og efri millistétt. Varð þessi lífstíll 

fræðimannsins í skólanum aldrei jafn sjálfgefinn honum og hann var þeim einstaklingum sem 

voru innfæddir inn í það fræðimanna samfélag sem þau voru komin í (Bourdieu, 2007: 9). Þessi 

kenning er notuð til að útskýra þær breytingar sem verða á ræðurum í leiðangrinum og við 

ferðalok. Leiðangur er farinn á sjókajak en hann er hreyfanlegur fararskjóti sem menn róa fyrir 
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eigin handafli. Í ferðinni er ræðarinn alltaf í þessum kajak sem er þá ákveðið félagslegt rými. Í 

greininni The sociology of space: A use - centered view segir Herbert J. Gans (2002) 

félagsfræðingur frá hugtakinu rými (e. Space) og hvernig við nýtum það. Rými er ákveðið svæði 

sem einstaklingurinn nýtir á einhvern hátt, til að mynda má nefna sjókajak, náttúruna eða tjald 

sem ákveðin rými. Gans skiptir rými í tvo flokka. Það er náttúrulegt rými (e. natural space) en það 

mætti telja til yfirborðs jarðar og er þá manneskjan alltaf að ferðast um í náttúrulegu rými en við 

komu ræðarans breytist það í félagslegt rými (e. social space). Ýmsar reglur fylgja félagslegu rými, 

til að mynda þær sem varða eignarétt, notkun og verðmat á rýminu. Rými getur skilgreint og 

takmarkað hvað er gert innan þess sem og hvernig rýmið er nýtt af hverjum hóp fyrir sig (Gans, 

2002: 329-330). 

Í bókinni Encountering affect eftir landfræðinginn Ben Anderson (2014) segir frá 

hugtakinu Hrif (e. Affect). Hrif má lýsa sem tvíþættum hæfileika líkamans til þess að verða fyrir 

áhrifum af einhverju og hafa áhrif á eitthvað (Anderson, 2014: 74). Anderson segir einnig frá því 

að það þurfi ekki endilega að vera líkami sem veldur eða verður fyrir áhrifunum heldur getur það 

verið hvað sem er (Anderson, 2014: 6). Þá geta hrif haft áhrif á einstaklinginn sem verður til þess 

að hann byrjar að róa á kajak, rær í kringum Ísland eða fyllist lotningu þegar hann horfir í 

náttúruna og skynjar hana. Jonas Frykman & Maja Povrzanović Frykman (2016), þjóðfræðingar 

fjalla um hugtakið hrif í bók sinni Sensitive objects en þar skoða þau hvernig hrif eru tengd við 

líkamann, hluti og umhverfið (Frykman og Frykman, 2016: 6). Hrif geta orðið til í margmenni til 

að mynda þegar manneskja er í brekkunni á Þjóðhátíð í Eyjum en á sama tíma eru þau svo 

ótrúlega persónuleg. Þegar maður fær gæsahúð við að heyra lagið sitt eða fær tár í augun við að 

minnast einhvers atburðs. Hrif eru alltaf blanda af tilfinningum, áhrifum og líkamlegum 

hreyfingum. Fyrir þjóðfræðing þá eru hrif og þetta óskilgreinda eitthvað sem þau geta valdið 

nánast alltaf tengt við fólk, staði, aðstæður eða hluti (Frykman og Frykman, 2016: 10-11). Í bókinni 

The promise of Happiness eftir heimsspekinginn Sarah Ahmed (2010) er kafli sem að ber nafnið 

„Happy objects“ þar segir höfundur frá því hvernig hlutir vekja hrif meðal fólks og hvernig 

hamingja eða óhamingja geta tengst efnislegum hlutum. Tengingin er ekki endilega fólgin í 

hlutnum sjálfum heldur þeirri sögu sem að hluturinn ber fyrir einstaklinginn (Ahmed, 2010: 33-

34). Hrif hlutarins getur þá tengst líkamlegu ástandi einstaklings eða tengst utanaðkomandi 
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aðstæðum. Til að mynda ef ræðarar detta úr axlalið við róður þá hafa þeir lítinn áhuga á róðri eða 

ef veður og sjólag er óhagstætt, þá vekur kajakinn minni hrif á þeim tíma. Tengsl við kajakinn eru 

því breytileg og margþætt (Ahmed, 2010: 33). Hrif geta þá haft áhrif á það að einstaklingarnir róa 

umhverfis Ísland og takast á við þær áskoranir sem fylgja róðrinum. Greinin „Living “extreme”: 

Adventure, sports, media and commercialisation“ eftir Heike Puchan (2004) fyrirlesara í 

fjölmiðlun og blaðamennsku segir frá hugtakinu jaðaríþrótt. Jaðaríþrótt er hugtak sem vísar í 

íþróttir sem ekki eru taldar hefðbundnar og jafnvel óvinsælar meðal almennings. Þær geta 

innhaldið áhættu og óhefðbundnar reglur eða tækni. Íþróttamenn sem stunda jaðaríþróttir 

keppa þá oft einir eða keppa ekki. En í þessum greinum er ekki eingöngu verið að keppa við aðra 

íþróttamenn heldur við náttúruna. Tilkoma jaðaríþrótta er ekki ólík annarri félagslegri þróun 

manneskjunnar. Það má líta á þetta sem ákveðna leið fyrir fólk til þess að kanna eigin mörk. 

Einhverjum gæti langað að losna við þá tilfinningu að leiðast í lífinu og jafnvel upphefja sjálfan sig 

úr meðalmennsku, er því jaðaríþróttum oft lýst sem lífstílsíþróttum. Til þess að gefa betri skilning 

á þessu hugtaki þá talar Puchan við klettaklifrara. Þáttakandinn lýsir íþróttinni sem andlegu 

ferðalagi þar sem klettaklifrið snýst um athöfnina við það að undirbúa og skipuleggja klifrið, kanna 

mörkin sem einstaklingurinn býr yfir og yfirstíga þau sem og sjá eigin viðbrögð í sambandi við 

hræðslu og þreytu í hættulegum aðstæðum (Puchan, 2004: 171, 178). Greinin „Extreme Sports A 

Positive Transformation in Courage and Humility“ er skrifuð af sálfræðingunum Eric Brymer og 

Lindsay G. Oades og birtist í Journal of humanistic psychology bindi 49 (2009). Greinin fjallar um 

þau áhrif sem jaðaríþróttir geta haft á einstaklinginn og hvernig íþróttamaðurinn tekst á við þær 

aðstæður sem hann er settur í hverju sinni. Þá segir í greininni að íþróttamaðurinn finni að 

hræðsla er stöðugur fylgifiskur jaðaríþrótta og vitundin um mögulegan dauða í íþróttinni er til 

staðar. Geta þá tvísýnar eða hættulegar aðstæður leitt til jákvæðra breytinga á sjálfi 

íþróttamannsins (Brymer og Oades, 2005: 1-13). Ræðararnir í rannsókninni lentu allir í aðstæðum 

sem að gátu farið illa og notað er þá þessa grein til að útskýra hugsunargang ræðaranna. Arnold 

van Gennep var franskur þjóðfræðingur sem kom með kenningarsmíð sem á upprunamáli ber 

nafnið Rites de passages. Á íslensku væri það þá vígsluathafnir (e. Rites of passages). Þessar 

athafnir tengjast því þegar einstaklingar færast úr einu hlutverki eða stöðu í samfélaginu yfir í 

aðra. Þessi umskipti geta þá verið félagsleg, menningarleg eða trúarlegs eðlis. Vígsluathöfnum 
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skipti hann í þrjár athafnir eða þrjú stig athafna. 1. Aðskilnaðarathafnir (e. Seperation rites) 2. 

Jaðartíma eða þröskuld (e. rites of transition). 3. Innlimunarathafnir (e. Incorporation 

rites.). Þessar athafnir hafa allar sinn tilgang og er þá vægi hvers stigs fyrir sig breytilegt eftir 

athöfninni sjálfri og geta verið misjafnlega sýnileg. Hvert stig má skilgreina á ákveðin veg og ef við 

lítum á fyrsta stigið, aðskilnaður þá er einstaklingurinn tekinn úr stöðu sinni eða hóp innan 

samfélagsins og fyrri tengsl hans við samfélagið rofin. Á jaðartímanum eða þröskuldinum er 

einstaklingurinn fyrir utan formgerð samfélagsins og er þá hvorki vígður né óvígður inn í nýtt 

hlutverk. Á þessu stigi er einstaklingur á milli hlutverka og er að stíga yfir þröskuldinn yfir í nýtt 

hlutverk. Við innlimun er einstaklingur tekinn aftur inn í samfélagið í  nýju hlutverki (Turner, 1969: 

359). Mannfræðingurinn Victor Turner (1969) tók upp kenningar van Genneps og skoðaði þá 

sérstaklega jaðartímann eða þröskuld. Turner kemur inn á það að á þessum tíma stendur 

einstaklingurinn á milli formgerðar samfélagsins og er að færast úr einni félagslegri stöðu í aðra 

og er í ákveðnu millibilsástandi. Á þessu tímabili fer einstaklingur í gegnum veruleika sem ber 

enga eiginleika úr fyrri né komandi tímum. Einstaklingurinn er að einhverju leyti ósýnilegur 

samfélaginu og þarf ekki að gegna þeim skyldum sem samfélagið setur fólki (Turner, 1969: 359-

360). Kenningar van Genneps og Turner er notuð til þess að skoða þann tíma sem ræðarar ganga 

í gegnum í ferðum þeirra umhverfis Ísland og hvernig hægt er að líta á þessi ferðalög sem 

inngöngu inn í hóp hringræðara og leiðangursmanna. Hópur (e. folk group) er hver sá hópur með 

tveim eða fleiri einstaklingum sem eiga eitthvað sameiginlegt (Sims og Stephensen, 2014: 35). Til 

þess að hópur verði til þá þarf að vera einhver sameiginlegur grunnur hvort sem það er 

landfræðileg nálægð meðlima í hópnum, nauðsyn eins og fjölskyldubönd, skylda eða aðstæður 

sem kalla fram þessa myndun á hóp (Sims og Stephensen, 2014: 38-39). Sameiginleg áhugamál 

eða hæfni geta verið ástæða þess að hópur hittis reglulega og geta þessir hópar orðið til innan 

skólastofu eða kajakklúbbs og teygt svo úr sér og orðið það sem einstaklingar innan hópsins 

skapa. Í sumum tilvikum koma einstaklingar hópsins saman leitandi að öðrum með sama 

áhugamál eða sameiginlega hæfni en í öðrum tilvikum er hópurinn til fyrirfram og fólk kemur, 

dvelur tímabundið og fer (Sims og Stephensen, 2014: 41). Þetta hugtak leggja þjóðfræðingarnir 

Martha C. Sims og Martine Stephensen fram í bókinni Living folklore. Bókinni fjallar almennt um 

þjóðfræði og hvernig þjóðfræðiefni verður til, lifir og ferðast manna á milli.  
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3. Aðferðafræðin.  

Við gerð þessarar rannóknar voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Það var tekið viðtal 

við alla þá Íslendinga sem hafa róið á sjókajak hringinn í kringum Ísland og tekist ætlunarverk sitt. 

Einnig var tekið viðtal við einstakling sem hafði róið hluta af hringleiðinni með tveim af þremur 

hringförunum. Með því að taka viðtal við þann einstakling var fönguð innsýn hins utanaðkomandi 

af leiðangrinum og því sem að gerðist í honum. Þrír Íslendingar hafa róið hringinn í kringum Ísland 

á sjókajak, það eru Gísli H. Friðgeirsson (2009), Guðni Páll Viktorsson (2013) og Veiga 

Grétarsdóttir(2019). Sá fjórði sem talað var við var Örlygur Steinn Sigurjónsson enn hann réri 14 

daga með Veigu Grétarsdóttir í hennar ferð og svo fjóra daga með Gísla H. Ég hafði samband við 

hringfarana ýmist í gegn um samfélagsmiðlaforritið Facebook eða símleiðis en þekki ég 

persónulega tvo af þrem viðmælendum og átti ég því nokkuð auðvelt með að ná sambandi við 

þau.  

Þegar gerðar eru eigindlegar rannsóknir eru tekin viðtöl við þá viðmælendur sem henta 

fyrir verkefnið sem unnið er. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum þá geta rannsakendur orðað 

spurningar á þann máta að heimildarmenn svara og segja frá eins og þeir vilja. Rannsakendur geta 

þá einnig haft áhrif á hvaða brautir samtalið stefnir og komið þá inn á umræðuefni sem annars 

hefði ekki komið upp (Yow, 2015: 5). Kostur þessarar aðferðafræði er einna helst sá að með því 

að sitja í notalegu umhverfi og gefa sér tíma í að hlusta á viðmælendur ræða sínar upplifanir, 

sögur og sýn á lífið má safna heimildum sem annars væri illmögulegt að nálgast. Vandamál tengd 

þessum rannsóknum er það að þær eru tímafrekar. Það tekur langan tíma að hafa samband við 

viðmælendur og ná saman á tíma þar sem báðir aðilar geta mæst. Í flestum tilvikum þarf að skrifa 

upp viðtölin og þegar viðtölin eru mörg og löng þá tekur það langan tíma. Einnig þarf að hafa í 

huga hvernig rannsakandi getur haft margvísleg áhrif á viðtöl og viðmælanda til dæmis með því 

hvernig spurningar eru orðaðar, með fyrirframþekkingu sinni sem og mögulegum tengslum við 

þann sem talað er við. Ótal þætti þarf að hafa í huga til að ná viðtölum sem gefa sem besta mynd 

af upplifunum viðmælenda, sögum þeirra og skoðunum.  

Fyrir þau viðtöl sem tekin voru var undibúin spurningalisti sem notaður var til stuðnings. 

Spurningarvoru opnar og var ég með því að reyna að vera sem minnst leiðandi í viðtalinu sjálfu. 

Dæmi um spurningu er hvenær áhugi viðmælenda kviknaði á sjókajak? Með þessari spurningu 
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gáfu viðmælendur upp baksöguna að kajakróðri sínum og hvenær þeir byrjuðu að róa sjókajak. Í 

viðtölunum var það haft að leiðarljósi að hlusta vel á það sem að heimildarmaður sagði og spyrja 

svo léttilega út í það sem að vakti áhuga. Reyndi ég þó að fara varlega í þetta þar sem að það 

getur endað sem leiðandi fyrir efnið og vísað inn á ákveðnar brautir (Yow, 2015: 109, 118). Í 

bókinni Recording oral history talar höfundur um þetta mál. Þar segir hún að með 

viðtalsaðferðum þá gefur safnari heimildarmanni möguleika á því að tala út fyrir efnið og um það 

sem að skiptir heimildarmann máli sem mögulega getur leitt rannsóknina inn á slóðir sem safnara 

hafði ekki dottið í hug að skoða. Fara þá margir inn í viðtöl án nokkurra spurninga eða stefnu 

(Yow, 2015: 6). Spurningalistann var lagður á minnið að mestu leyti fyrir fyrsta viðtalið og var með 

því að reyna að láta spurningarnar koma fram náttúrulega í stað þess að hafa viðtal þar sem að 

spurt er af lista og viðkomandi svarar. Var hugsunin með þessu að viðmælendur næðu að tala 

frjálslega um efnið. Við töku viðtalanna voru viðmælendur opnir og töluðu vel um efnið. Í lok 

viðtals var litið á listann til að sjá hvort allt hafi komið fram. Spurningalistanum var skipt upp í 

fjögur stig; Fyrsta stig snerist um kynningu og bakrunn viðmælandans. Þar var verið að fá 

upplýsingar um einstaklinginn og upphaf hans á sjókajak. Annað stigið fjallaði um 

undirbúningsferlið fyrir ferðina. Þar næst komu spurningar sem tengdust róðrinum hringinn í 

umhverfis Ísland, hvernig honum var háttað og atburðir sem kunna að hafa komið fyrir í ferðinni. 

Fjallaði þá seinasti hluti listans um heimkomuna og lífið eftir ferð. Skipting var sett upp á þennan 

máta til að geta skoðað og rannsakað mismunandi stig leiðangursins og upplifanir einstaklinga á 

hverju stigi fyrir sig. Rannsakendur geta fundið fyrir ákveðnum tilfinningum þegar viðtöl eru 

framkvæmd. Í sumum tilvikum þá lærir rannsakandi um sársauka einstaklinga eða samfélaga en 

gerir ekkert eða getur ekki gert til þess að hjálpa með þær aðstæður sem einstaklingar og 

samfélög eru í. Þegar kemur svo að því að gefa út rannsóknina þá geta tilfinningar rannsakanda 

verið yfirþyrmandi og haft áhrif á útgáfu. Flestir rannsóknaraðilar sem taka mörg viðtöl gera sér 

grein fyrir því að það er í lagi að finna samkennd en það er aðeins svo mikið sem einstaklingur 

getur gert til að hjálpa (Yow, 2015: 193). Ákveðnar siðareglur eru í gildi fyrir útgáfu efnis þar sem 

viðtöl eru tekin. Rannsakandi skal segja viðmælanda frá tilgangi verkefnis og á hvaða máta notkun 

efnis og varðveisla mun vera. Siðaregla feminista segir einnig frá því að gott sé að hafa að 

leiðarljósi samspil milli réttlætis, réttinda og ábyrgðar varðandi efnið þegar verið er að fjalla um 
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það. Samhengi efnis, reynsla viðmælanda sem og gott samband við viðmælendur skal vera í 

fyrirrúmi þegar unnið er með efni sem kemur úr viðtölum (Yow, 2015: 160). Þessar siðareglur 

voru fastar í minni við gerð þessarar rannsóknar og við vinnu að viðtölum sem tekin voru. 

  Síðastliðin 11 ár hef ég stundað sjókajakróður. Sjókajak samfélagið hér á landi er smátt í 

sniðum og tengsl eru mikil. Hef ég því þó nokkra tengingu við þrjá af þeim ræðurum sem ég talaði 

við fyrir þetta verkefni. Vitneskja mín um íþróttina er mikil og hafði ég áhyggjur af því áður en ég 

hóf rannsóknina að mín vitneskja myndi hafa áhrif á viðtöl við viðmælendur. Myndu viðmælendur 

þá gera ráð fyrir því að ég hefði dýpri bakrun og þekkingu á efninu og tala um það út frá því. Við 

framkvæmd viðtalanna var því varast að falla í þá gildru að tala um hlutina út frá þeirri kunnáttu 

sem ég ber og bað ég viðmælendur oft um að útskýra ákveðið efni betur. Var ég að hlusta eftir 

einhverju sem ég myndi ekki kunna skil á ef ég þekkti ekkert eða lítið til efnisins. Gott er að hitta 

viðmælanda stuttlega nokkrum dögum áður en viðtal fer fram þannig að þið þekkist lítilega þegar 

að viðtali kemur og andrúmsloft er þá aðeins léttara (Yow, 2015: 103-104). Ég þekkti Veigu 

Grétarsdóttir ekki neitt áður en viðtalið átti sér stað og þar sem við búum ekki í sama 

landshlutanum þá var ekki möguleiki á þessum stutta hitting dagana fyrir viðtal. Tók ég því 

nokkrar mínútur áður en viðtalið hófst í það að kynnast henni aðeins. Við áttum léttar samræður 

og þegar að viðtalið byrjaði þá var það ekki eins þvingað og ef við hefðum farið beint í það um 

leið og ég kom inn. Í rannsókninni var viðtalstækni notuð, myndir voru teknar af viðmælendum 

og öðru tengdu ferðalaginu þeirra. Viðtölin voru notuð við skrif þessa verks og notaði ég nokkuð 

af beinum tilvitnunum úr viðtölunum. Voru þá beinar tilvinanir í textanum hér hreinsaðar af 

hikorðum líkt og hmm og ha án þess að það hefði áhrif á frásögn eða merkingu viðmælenda. 

Færslur sem komu fram á opinberum síðum leiðangranna sem er þá á Facebook eða Instagram 

voru notaðar og frétta- og blaðagreinar, bækur sem viðmælendur hafa skrifað og gefið út voru 

nýttar sem heimildir. Fræðilegt efni er bundið við það efni sem safnað var í þessari rannsókn og 

notað til þess að skapa þá umræðu sem rannsóknin byggist á.   

 

3.1 Viðmælendur 

Í heildina hafa að minnsta kosti 12 manns róið í kringum Ísland (Gísli H. Friðgeirsson, 2013:14). 

Einungis þrír þeirra eru íslenskir. Ákvörðun var tekin að tala við alla Íslendingana sem hafa róið 
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þessa leið fyrir þetta rannsóknarverkefni. Eins og fyrr hefur komið fram var tekið viðtal við Gísla 

H. Friðgeirsson (2009), Guðna Pál Viktorsson (2013) og Veigu Grétarsdóttir (2019) einnig tók ég 

viðtal við Örlyg Stein Sigurjónsson en hann Örlygur hefur ekki róið hringinn í kringum Ísland en 

réri hluta af leið bæði með Gísla H. og Veigu. 

 

Gísli H. Friðgeirsson.  

Gísli H. Friðgeirsson réri hringinn í kringum Ísland árið 2009 þá 65 ára að aldri. Hann hafði róið 

sjókajak í um fimm ár áður en hann lagði í þessa för. Hann byrjaði á sjókajak árið 2003-4 og hafði 

lengi verið í annari útivist áður. Helsta ástæðan fyrir því að hann byrjaði á kajak var sú að hné 

hans fór að gefa sig og hann hætti að geta hlaupið um og gengið á fjöll líkt og hann hafði áður 

gert. Hann tók þá ákvörðun um að láta það ekki stoppa sig og finna sér þá frekar annað að gera. 

Hann skráði sig á kajaknámskeið og eftir það var ekki aftur snúið. Hugmyndin að því að róa 

hringinn í kringum Ísland mótaðist í huganum hægt og rólega og var viljinn til þess alltaf sterkari 

eftir því sem leið á. Árið 2008 varð svo efnahagshrun hér á landi og fann Gísli að rétti tíminn væri 

komin. Hann lýsir því að vonleysi hafi legið yfir þjóðinni og fann hann þá að hann vildi vinna sigur 

fyrir sjálfan sig, mann sem er hluti af þessari þjóð og fyrir aðra í kringum sig. Gísli er giftur henni 

Lilju sinni og eiga þau sex uppkomin börn saman. Hann er orðin 76 ára gamall og er hættur að 

vinna (DD2020:1, 2-6). 

Viðtalið fór fram á heimili Gísla í Seljahverfinu í Breiðholti. Gísli hafði gefið út bók um 

leiðangur sinn og vissi ég því að hann hafi farið í þessa ferð. Ég hafði fengið bókina hjá honum um 

haustið og sagt honum frá ritgerð minni á sama tíma fékk ég leyfi fyrir því að taka hann tali. 

Viðtalið átti sér stað klukkan 10:30 þann 10. janúar 2020. Úti var þó nokkuð snjóþungt enda mikil 

stormatíð búin að vera þennan veturinn. Ég hafði komið að heimili Gísla áður og átti því auðvelt 

með að muna leiðina. Þegar ég renndi í hlað á heimili hans í Seljahverfinu þá var hann rétt að 

stíga út úr bílnum en hann hafði farið í líkamsrækt um morguninn. Viðtalið fór fram inni í stofu á 

heimili hans. Gísli byrjaði strax að tala og segja mér frá ferðinni og bað ég hann því um leyfi fyrir 

upptöku á efninu aðeins um fimm mínútum eftir að inn var komið. Þegar viðtalið hafi staðið í um 

20-30 mínútur þá var ákveðið að taka hlé og fá okkur tesopa. Yfir tei með okkur sat kona Gísla 
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hún Lilja og áttum við saman notalega stund. Eftir te fórum við aftur inn í stofu og héldum áfram 

viðtalinu. Í gegn um viðtalið var Lilja á heimilinu en hún var að mestu inn í eldhúsi. Viðtalið við 

Gísla tók 103 mínútur.  

 

 

Mynd 2. Gísli og Lilja á heimili þeirra 

 

Guðni Páll Viktorsson.  

Guðni Páll Viktorsson réri hringinn í kringum Ísland árið 2013. Hann lagði af stað í ferð sína þann 

30. apríl og lauk henni 1 ágúst. Guðni byrjaði að róa sjókajak árið 2010 eftir að hann tók kajak upp 

í fjórhjól sem ann hafi selt til vinar. Ákvað hann þá að læra á kajak en ætlaði þó mest að nota hann 

til veiða. Guðni skráði sig á kajaknámskeið hjá Halldóri Sveinbjarnarsyni á Ísafirði sumarið 2010 

en tók það nokkuð rólega til að byrja með um sumarið. Haustið sem kom tók hann að róa fjórum 

til fimm sinnum í viku í tvær til þrjár klst í senn. Hann fann að hann átti auðvelt með þetta og náði 
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fljótt góðri færni. Hann fann þó að honum skorti reynsluna sem aðeins tíminn gat gefið honum. 

Guðni tók þá ákvörðun að róa hringinn í kringum Ísland árið 2012 en hann hafði verið búin að 

leita sér að spennandi leiðangri til þess að róa og eftir að hafa lesið nokkrar bækur um leiðangra 

þá ákvað hann að hann skildi róa hringinn í kringum Ísland. Guðni réri hringinn sumarið 2013 og 

hafði þá verið á sjókajak í þrjú ár. Guðni Páll Viktorsson er fæddur árið 1987. Hann er alin upp í 

Reykjavík og á Þingeyri. Í dag býr hann í Reykjavík. Hann er trúlofaður og á tvö börn. Hann starfar 

sem deildarstjóri hjá Össur (DD2020:2). 

Ég hitti Guðna á heimili mínu í Kópavogi klukkan 20:21 þann 11. febrúar 2020. Við Guðni 

komum bæði frá Vestfjörðum og rérum við og störfuðum saman á Ísafirði fyrir nokkrum árum. 

Aðdragandi viðtalsins var þó nokkur en erfitt gekk hjá okkur að ná tímum saman til þess að taka 

það. Var ég því farin að hafa áhyggjur af því að ekkert yrði af þessu viðtali þegar það loksins 

losnaði tími og við gátum hist. Við byrjuðum heimsóknina á að tala um daglega hluti og heyra 

hvað var að gerast í lífum hvers annar á meðan við drukkum tebolla. Ég var spennt fyrir þessu 

viðtali þar sem að við erum ágætis félagar og þótti mér spennandi að fá að heyra söguna hans. 

Viðtalið tók 103 mínútur og fór fram um kvöld. Sonur minn var sofandi á efri hæð húsins og 

maðurinn minn var í herberginu með honum á meðan á viðtalinu stóð. 
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Mynd 3. Guðni Páll Viktorsson 

 

Veiga Grétarsdóttir.  

Veiga Grétarsdóttir réri hringinn í kringum Ísland árið 2019 en hún lagði af stað í ferð sína 14. maí 

og lauk henni 24. ágúst. Veiga byrjaði á sjókajak árið 2003 eða 2004 þegar vinnufélagi dró hana 

með sér. Var hún ötul í kajakmennsku allt fram til 2010 en þá tók hún upp á því að stunda 

fjallahjólamennsku og lagði þá sjókajakinn til hliðar. Árið 2016 eða 2017 byrjaði hún þá aftur að 

róa sjókajak og hefur það verið hennar aðal íþrótt síðan. Ákvörðun þess að róa hringinn tók hún 

svo vorið 2018 en Veiga varð fyrir miklum áhrifum af grænlenskum bát sem var á hillu hjá 

fyrirtækinu Kayak center en þar starfaði hún. Þessi bátur er gestabók fyrir þá sem róið hafa 

hringinn í kringum Ísland og þeir einir sem lokið hafa við þá áskorun fá að rita nafn sitt á bátinn. 

Var hún staðráðin í því að einn daginn skildi hún rita nafn sitt á bátinn og í ágúst 2019 gerði hún 

það. Veiga er 44 ára gömul kona. Hún er transkona en það hefur haft mikil áhrif á hennar líf og er 

þá einnig ein af ástæðum þess að hún byrjaði aftur á sjókajak og réri hringinn í kringum Ísland. Í 
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dag starfar við það að leiðsegja á sjókajak og heldur hún þá einnig fyrirlestra um það 

kynleiðréttingaferli sem að hún gekk í gegnum. Veiga er einhleyp og á tvö börn (DD2020:3). 

Ég hitti Veigu á heimili hennar á Ísafirði þann 28. janúar klukkan 13:10. Ég var búin að hafa 

samband við hana fyrr í janúar til þess að láta hana vita að ég væri að skrifa um þetta efni og mig 

langaði að taka viðtal við hana um róður hennar umhverfis Ísland. Hún var tilbúin í viðtal en þar 

sem við búum í sitthvorum landshlutanum var smá bið eftir að hægt væri að taka það. Ég átti 

bókað flug til Ísafjarðar dagana 27. janúar – 3. febrúar og ákváðum við því að gott væri að hittast 

þá. Veiga er sú eina af viðmælendum mínum sem ég þekkti ekki fyrir. Fyrstu 10-20 mínútur af 

heimsókninni fóru því í að kynnast hvorri annarri. Hún sýndi mér landakort sem að sýndi öll 

hennar stopp á ferðalaginu hringinn sem og við horfðum út um gluggann. Hann gaf okkur fallega 

fjallasýn og sýndi okkur hvernig pollurinn á Ísafirði var ísilagður. Hún sagði mér frá því hvernig 

það fyrsta sem hún gerði þegar hún vaknaði á morgnanna væri að líta út á pollinn og sjá hvernig 

veður væri. Viðtalið við Veigu tók 64 mínútur og vorum við tvær í íbúðinni hjá henni á meðan því 

stóð.  
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Mynd 4. Veiga Grétarsdóttir 

 

 

Örlygur Steinn Sigurjónsson.  

Fyrir ritgerðina var tekið viðtal við mann að nafni Örlygur Steinn Sigurjónsson. Örlygur hefur ekki 

róið hringinn í kringum Ísland sjálfur en hann réri hluta úr hring með Veigu og Gísla þegar hann 

fór sinn hring. Tekin var ákvörðun að fá umsögn hans um efnið til þess að bæta inn fjölbreyttari 

lýsingu á málefninu og fá að sjá hlutina úr öðru sjónarhorni. Örlygur er fæddur árið 1970. Hann 

er með Ba próf í íslensku og heimspeki. Hann er með próf í hagnýtri fjölmiðlun, kennsluréttindi 

og er með próf úr Leiðsöguskóla Íslands. Í dag starfar Örlygur sem leiðsögumaður og 

stuðningsfulltrúi. Örlygur byrjar að róa árið 2001 en eitthvað áður hafði hann prufað sjókajak í 

tengslum við frétt sem hann vann að fyrir Morgunblaðið. Örlygur tekur námskeið í kajak veltum 

og félagabjörgun árið 2001 og fer í kjölfar þess að róa á sumrin. Árið 2004 eða 2005 fer hann til 
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Wales á námskeið og eftir það fer hann að róa yfir veturmánuði jafnt sem um sumar. Árið 2008 

fór hann svo 120 kílómetra hringróður umhverfis eyjuna Elbu á Ítalíu og hefur hann í gegn um 

kajaktíð sína róið í alls kyns aðstæðum (DD2020:4). 

Ég hitti Örlyg á heimili mínu í Kópavogi þann 14. febrúar laust um hádegi. Yfir landinu var 

rauð viðvörun þennan daginn og var veður því mjög vont úti og mikill vindur. Af sökum þessa voru 

allir leikskólar lokaðir og var því 18 mánaða sonur minn heima þegar viðtalið átti sér stað. 

Maðurinn minn sem var í sumarfríi var einnig heima þennan daginn og var á efri hæðinni að gera 

við baðherbergið en sonur minn var honum sem dyggur aðstoðarmaður. Hafði viðvera þeirra í 

húsinu lítil sem engin áhrif á viðtalið. Við Örlygur byrjuðum heimsóknina á því að skiptast á 

fréttum en við þekkjumst úr Leiðsöguskólanum þar sem við stunduðum nám saman í 

gönguleiðsögn. Viðtalið við Örlyg tók 54 mínútur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 5. Örlygur Steinn Sigurjónsson 
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4. Ferðin 

Hringleiðangur umhverfis Ísland telur rúma 2000 km. Ferðin tekur margar vikur í framkvæmd og 

er algengt að ræðarar séu um það bil einn og hálfan til þrjá mánuði að róa þessa vegalengd. Þeir 

ræðarar sem rætt var við fóru einir í sína leiðangra en voru með ákveðið bakland í landi og fengu 

þeir félaga sína innan kajakklúbba hér á landi til þess að róa með sér inn á milli og hluta úr leið. Á 

leiðungrunum urðu ræðarar að róa sig inn í breytt lífsmynstur, einveru og stöðuga líkamlega 

áreynslu. Í þessum kafla er rennt yfir undirbúningsferlið fyrir ferð. Það er skoðað dagsdaglega 

skipan á ferðinni og tengt við kenningar um jaðartíma, veruhátt og vígsluathafnir. Þá er skoðað 

hvernig ferðalok voru hjá viðmælendum sem og þau áhrif sem ferðin hafði á einstaklingana og 

lífsmynstur þeirra. 

 

4.1 Undirbúningur 

 

Hópur eru tveir eða fleiri einstaklingar sem að eiga einhvað sameiginlegt (Sims og Stephensen, 

2014: 35). Kajak samfélagið hér á landi er ákveðinn hópur fólks með sameiginlegt áhugamál og 

sameiginlega kunnáttu. Minni samfélög sjókajak ræðara í formi kajakklúbba má finna allt í 

kringum Ísland og má þar nefna í Reykjavík, á Akureyri, Neskaupsstað og Ísafirði. Kajakíþróttin 

hefur lengi verið álitin sem félagaíþrótt eða hópíþrótt að því leytinu til að slys geta hent þá sem 

leggja á sjóinn og alltaf er gott að hafa félaga með ef slys eða óhöpp eiga sér stað. Til að leggja 

áherslu á þetta er vitnað í bækling sem að kajakklúbburinn gaf út en þar segir; „Góður félagi skiptir 

öllu - aldrei einn á ferð‟ (Öryggisbæklingur, e.d.). Svo virðist sem hringræðarar okkar hafi gert sér 

grein fyrir þessu í undirbúning ferðar sinnar. Þeir viðmælendur sem rætt var við tóku sér um eitt 

ár til þess að búa sig undir leiðangrana. Gísli, Guðni og Veiga undirbjuggu sig ýmist með því að 

róa nokkrum sinnum í viku og róa þá langar vegalengdir í hverjum róðri. Þau þjálfuðu sig í sundi 

og sóttu í líkamsrækt (DD2020:1, DD2020:2). Dvaldi þá Veiga erlendis og tók þátt í 

kajaknámskeiðum sem haldin voru í Wales og í Cornwall í Bretlandi (DD2020:3). Gísli og Guðni 

reyndu þá báðir að fá félaga sína innan kajakklúbbsins í Reykjavík til þess að æfa með þeim en 

það er þeirra heimaklúbbur en Guðni segir: 
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Já svo fer ég að segja öllum frá því kannski um áramótin eða svona og segi þeim að ég sé að fara að róa 
hringinn í sumar og sé að stofna æfingarhóp og svona. Þá fer ég að fá svona betri æfingar. Þá fer ég að fá 
félagana með mér í allskonar erfiðar aðstæður af því að þeir sýndu því skilning að þetta er einhvað sem að 
ég átti eftir að lenda í og það þyrfti einhver að vera með mér á meðan ég var að æfa það sko (DD2020:2).  

Þegar skoðaðar voru ástæður þess að ræðarar ákváðu að róa einir þá kom í ljós að erfitt er að 

finna fólk sem hefur hæfni, getu og vilja til að fara í svona leiðangur. Guðni og Gísli hefðu viljað 

róa með einhverjum en hins vegar fundu þeir engan róðrarfélaga þrátt fyrir að vel hafi verið leitað 

(DD2020:1, DD2020:2). Veiga var spurð af hverju hún hafi viljað fara ein og hvort hún hafi tekið 

þá ákvörðun í upphafi þá kom eftirfarandi svar:  

Já ég ætlaði bara að róa þetta en ég sagði líka fólki er velkomið að róa með mér ef það vill. Einn og einn dag 
eða tvo daga og það var einn strákur sem að réri með mér. Keyrði vestur og réri með mér sko alveg að 
Stykkishólmi (DD2020:3). 

Í öðrum kafla um fræðilega umræðu þessarar rannsóknar er rætt um vígslusiði Van Genneps og 

hvernig þeim má skipta í þrjú stig; Fyrsta stigið aðskilnaður (e. seperation rite) er þegar 

einstaklingur eða hópur er táknrænt búin að aftengja sig eða er tekin úr þeim hópi og þeirri 

samfélagsmynd sem hann tilheyrir (Turner, 1969: 359-373). Þetta aðskilnaðartímabil má líkja við 

þann undirbúnings tíma sem leiðangurinn þarf. Ræðarinn tekur sér um ár í undirbúning 

ferðarinnar og er þá kajaksamfélagið til halds og traust á þeim tíma. Það tekur þátt í æfingum 

með ræðara og aðstoðar við ýmsa hluti sem erfitt er að sjá um einn. Þrátt fyrir að tilheyra þessum 

klúbb og njóta aðstoðar þeirra þá er hann einn að fara í leiðangurinn, er einn að æfa með það 

markmið og má segja að þessi táknræna aftenging sem verður kemur fram vegna þeirra vitneskju. 

 Í leiðöngrum umhverfis Ísland fengu ræðarar félaga sína í kajakklúbbum um landið til þess 

að róa með sér hluta úr leið á ferð þeirra hringinn. Var því engin af viðmælendum mínum aleinn 

allan tímann. Þeir voru alltaf með eitthvað bakland og aðstoð innan þess hóps sem þau tilheyrðu. 

Það sem getur sameinað hópa og gert þá nána er ekki einungis það að mæta og æfa saman róður 

á sjókajak heldur getur það einnig verið falið í því að ræða saman og deila upplýsingum um 

mismunandi róðrartækni, báta, veður og annars konar upplýsingum tengt áhugamálinu. Með því 

að deila svona upplýsingum getur hópurinn þróað með sér ákveðna sjálfsmynd sem að 

endurspeglar meira heldur en áhugann á sjókajakróðri. Hópurinn getur vaxið og þróast og öðlast 

þá meiri kunnáttu á aðstæður og tækni (Sims og Stephensen, 2014: 42). Þegar Gísli (2009) lagði 
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upp í sinn róður þá leit hann á verkefnið sem sameiginlegt verkefni hans og klúbbsins. Fékk hann 

þá mikla aðstoð frá þeim meðlimum sem hann treysti og tengdi við innan klúbbsins. Meðal annars 

þegar kom að því að fá upplýsingar um veður, aðstæður, strauma og láta vita af sér. Þegar kom 

að því að finna félaga með sér til að róa hringinn eða hluta úr leið þá leitaði hann einnig til félaga 

sinna innan kajakklúbbsins (DD2020:1.). Árið 2013 réri Guðni sinn hring og við undirbúning leitaði 

hann þá fyrst til Gísla og lærði af honum ýmislegt áður en hann lagði í för sína. Leitaði þá Guðni 

einnig í hópinn sem hann tilheyrir innan kajakklúbbsins til að vinna með honum að undirbúning 

fyrir för og til að finna einstaklinga með honum í róðurinn hvort sem það var til lengri tíma eða 

styttri (DD2020:2). Þá síðast réri Veiga (2019) hringinn í kringum Ísland og fékk hún þá mikið af 

upplýsingum hjá Guðna Pál fyrir ferð sína (DD2020:2, DD2020:3). Hér er hægt að sjá hvernig 

hópurinn geymir upplýsingarnar og aðstoðar við það að láta þessa leiðangra rætast. Hér má 

einnig sjá hvernig komandi leiðangursmenn leita til þeirra sem áður hafa farið hringinn en sá 

hópur geymir upplýsingar sem hinn venjulegi kajakmaður hefur ekki vitneskju um.  

4.2 Róðurinn sjálfur  

Líkamleg áreynsla í lengri tíma getur verið þung og tekið sinn toll á líkamann. Athafnir líkt og að 

næra sig, teygja úr sér eða sinna líkamlegum þörfum getur verið erfiðar þegar manneskja situr í 

bát í marga klukkutíma. Ef einstaklingur nær ekki að næra sig getur það haft áhrif á líkamann í 

marga daga. Mikilvægt er því að hafa ákveðin takt á hlutunum svo þessar athafnir gleymist ekki 

eða teljist óþarfar þegar leiðin er löng. Þeir ræðarar sem rætt var við réru ferð sína einir. Á leiðinni 

urðu þau að láta af fyrirfram hugsuðum áætlunum og aðlagast eftir því sem að líkaminn og 

aðstæður kölluðu á. Örlygur Steinn réri í heildina 14 daga með Veigu Grétarsdóttir þegar hún rérir 

hringinn sumarið 2019. Hann réri með henni frá Ísafirði í Stykkishólm en það var sjö daga róður. 

Hann lýsir því hvernig hún hafi róið sig inn í ákveðna rútínu varðandi það hvernig hún ætlaði að 

haga sér og sínu á leiðangrinum. Hann lýsir því hvernig hann hafi fylgst með því hvernig hún nærði 

sig á sjónum, tjaldaði og fylgdi Gps tækinu á róðri (DD2020:4). 

Í viðtölunum voru viðmælendur beðnir um að lýsa fyrir hefðbundnum degi á ferð sinni. 

Dagarnir hjá þeim voru nokkuð reglusamir. Almennt var það þannig að ræðarinn vaknaði, 
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borðaði, pakkaði saman dótinu og gekk frá dótinu í bátinn. Veiga hafði þann kostinn á að hún 

nærði sig eftir að hafa pakkað dótinu og gengið frá því það tók um tvær klst að pakka öllu saman 

og setja í bátinn. Var það nokkuð almennur tími hjá viðmælendum. Eftir það var róið. Lengd daga 

var misjöfn milli ræðara en fór einnig eftir veðurfari og sjólagi. Var þá almennt að vegalengdin 

sem þau réru væri milli 17- 60 kílómetra (DD20201, DD2020:2, DD2020:3). Almennt reyndu 

ræðarar að fara í land til að sinna líkamlegum þörfum. Þegar að kvöldi var komið var tjaldað, 

tilkynningaskyldu var sinnt, borðað, safnað upplýsingum fyrir næstu daga í gegnum veðurkort, 

landakort og google maps til að sjá næstu lendingastaði og skipuleggja komandi dag. Þá hafði 

hver sinn háttinn á kvöldskemmtun. Sumir skrifuðu dagbók, fóru í göngu, hringdu í vini og 

ættingja eða sáu um önnur leiðangurstengd störf svo sem að sinna fjölmiðlum, bloggi eða öðru 

(DD20201, DD2020:2, DD2020:3). 

 Veruháttur (e. habitus) er hugtak sem vísar í reglubundna ómeðvitaða formgerð sem 

einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi einstaklings. Eins og fyrr hefur komið fram 

er veruháttur einstaklings honum eðlislægur eftir áralanga viðveru við þau lífsskilyrði sem 

einkenna umhverfi hans. Ef einstaklingar skipta um umhverfi þá getur veruháttur einstaklings 

breyst hægt og rólega og einstaklingur getur þá fengið skiptan veruhátt (Bourdieu, 2007: 8). Með 

því að fara í þennan leiðangur umhverfis Ísland þá voru ræðararnir að skipta um umhverfi. Þau 

þurftu að aðlagast nýrri rútínu og samlagast aðstæðum sem að þau voru búin að setja sig í. Þeir 

þurfa þá að aðlagast því lífi að vera einir í leiðangri næstu vikur eða mánuði. Gísli skrifar í bók 

sinni Á sjókeip kringum landið (2013) um fyrsta dag ferðar sinnar. Á fyrsta degi þá rær annar 

ræðari með honum og hyggst róa með honum inn í Borgarnes. Þegar dregur að Borgarnesi þá 

biðlar Gísli ræðarann að róa með sér aðeins lengra en enn var ungt að degi. Um þennan dag 

skrifar hann í bók sinni og tekið var brot upp úr henni: 

Í hreinskilni sagt þá þykir mér betra að hafa samfylgdina lengri og vil helst fresta einverunni. Ég hef ekki enn 
stigið það skref til fulls að vera einn míns liðs (Gísli H. Friðgeirson, 2013: 23). 

Misjafnt er hvernig ræðarar taka við þessum breytingum en lýsa þau þessu á vissan hátt eftir 

persónugerð sinni. Gísli segir að í ferðinni í heild þá hafi hann átt auðvelt með að vera einn, það 

hafi ekki verið vandamál fyrir hann. Hann hafi þó haft mjög gaman af því að hitta fólk þegar það 
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gerðist en hann segir að almennt í lífinu nýtur hann einverunnar (DD2020:1). Veiga var spurð 

hvað varðaði það að vera ein þá svaraði hún eftirfarandi:  

Mér fannst það ekkert mál. Það kom tímabil þar sem mér hefði verið til í að vera meira ein. Mér fannst ég 
ekki vera nógu mikið ein. Mér líður mjög vel einni í dag. Og þarna það var búin að vara mig við því að vera 
einmana að ég myndi upplifa mikinn einmanaleika. Þegar ég byrjaði mitt ferli þá datt ég út úr karlaveröldinni 
og var ekki samþykkt sem kona. Þannig að ég var í einskis manns landi í tvö ár (DD2020:3). 

Guðni hafði ekki sömu sögu að segja um þá upplifun sem að hann fékk af einverunni. En hann 

lýsir upplifuninni á eftirfarandi hátt: 

Ég var samt einmana sko. Og ég er ekkert viss um að ég hefði ekki orðið einmana til dæmis ef að kærasta 
mín hefði verið með mér allan tímann. Það er bara einhvað í allur dagurinn einn. Öll vinnan í landi þú ert 
einn, tjalda, sofa og svo bara. Þetta er svo einhæft allt og þess vegna er svo crucial (í. mikilvægt) að hafa 
einhverja fjölbreytni einhvers staðar og ég reyndi að hafa það í hljóðbókum og ég hlustaði á svo ógeðslega 
margar hundleiðinlegar hljóðbækur sko (DD2020:2). 

Þrátt fyrir þessa lýsingu hjá honum þá tekur hann það fram að hann hafi ekki verið einmana allan 

tímann og það sé bara einstaklingsbundið hvernig þau takast á við einveruna. Hann lýsir sjálfum 

sér sem mikilli félagsveru sem þrífst vel í hóp (DD2020:2). Viðmælendur mínir voru öll á ólíkum 

stað í lífinu þegar að þau lögðu í leiðangurinn umhverfis Ísland. Líf einstaklinga fyrir ferð getur 

skipt máli þegar við lítum til áhrifa einsemdarinnar. Guðni var 26 ára þegar hann réri hringinn í 

kringum Ísland. Veiga var 44 ára og Gísli var yfir sextugt. Öll þessi líf eru ólík og reynsla þeirra er 

misjöfn. Eins og kom fram ofar í þessari ritgerð upplifði Bourdieu skiptan veruhátt á eigin skinni 

og lýsir hann því hvernig lífstíll fræðimanns hafi aldrei verið honum jafn sjálfgefin og hjá þeim sem 

alast upp innan þess samfélags (Bourdieu, 2007: 9). Samaborið við það þá er Guðni félagsvera 

eins og fram kemur og getur verið að lífsreynsla hans hafi þau áhrif að breytingin á líf hans sem 

fylgdi þessum leiðangri hafi verið erfiðari aðlögun en fyrir hina. Sá tími sem róðurinn umhverfis 

Ísland tekur er ákveðin jaðartími og eftir kenningum van Genneps er það þá stig tvö í 

vígsluathöfninni. Einstaklingar taka að sér ákveðinna prófraun og fara þá inn í tíma þar sem að 

þeir eru einir í ferðinni og enginn úr fyrri eða komandi heimi dvelur innan þessa ramma (Turner, 

1969: 359). Guðni lýsir því hvernig hann telur að einmanaleikinn væri enn til staðar þó svo að 

kærasta hans myndi vera með honum allan tímann. Ástæða þess getur verið þetta jaðarrými. Fólk 

er í kringum Guðna á ferðalaginu en enginn er í sama hugarástandi þegar kemur að leiðangrinum. 
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Fólk þarf að sinna sínu daglega lífi og hefur enn sínar skyldur. Ástæður þess að Gísli og Veiga finna 

ekki eins mikið fyrir breytingum á þessum jaðartíma getur verið vegna aldurs eða persónugerðar. 

Veiga hefur þá einnig gengið í gegn um þetta jaðartímabil áður þegar hún gekk í gegn um 

kynleiðréttingaferlið og lýsir hún því hér að ofan hvernig hún var á milli heima í um tvö ár og 

tilheyrði þá hvorki heimi kvenna né karla. Tilfinningin um þessa einveru og þetta stig sem 

jaðartíminn er getur þá verið að eitthverju leyti kunnugleg fyrir hana.  

Þegar rætt var við Örlyg um þá leiðangra sem hann tók þátt í með Gísla og Veigu þá lýsir 

hann því hvernig einstaklingarnir breyttust að einhverju leyti í ferðinni: 

Ég hef róið með Veigu áður undir öðruvísi kringumstæðum og Gísla undir öðruvísi kringumstæðum svo 
kynnist ég þeim á hringróðri og þá er bara eins og annar aðili hafi tekið við og það er hringræðarinn sem að 
er einbeittur að stóru verkefni og hugsar í svona löngum bitum og er ekki alveg inn á þessum skemmtiróðrar 
bylgju sem að maður hafði vanist af þeim áður. Það var áhugavert að sjá hvort um sig breyta um svona 
afstöðu á sjónum í samræmi við verkefnið (DD2020:4). 

Hann segir einnig frá því hvernig bæði Gísli og Veiga hafi verið í lok ferðar. Hann lýsir hvernig þau 

eiga það sameiginlegt að róa sig úr glímuskjálftanum sem fylgdi í upphafi og inn í ákveðna 

afslöppun og nánast íhugun: 

Þannig að maður sá að það beit nánast ekkert á Gísla og svo Veigu af því að ég upplifði þau á síðustu 
metrunum síðustu dögunum. Þá sá ég ókey það bítur ekkert á Gísla svona á síðustu dögunum og sama sá 
ég með Veigu. Það bítur ekkert á hana. Hún var orðin svo vön og rútíneruð sinni dagskrá og náttúruöflunum 
að það beit ekkert á þau. Auðvitað þurftu þau aðeins að bíða eftir slakara veðri og einhvað svona en engu 
að síður þá voru þau orðin mjög svona hert og yfirveguð (DD2020:4). 

Í upphafi ferðar þeirra er veruháttur einstaklinganna það daglega mynstur og hegðun sem þau 

eru vön að heiman. Þegar þau byrja að róa og byrja þessa stóru ferð þá róa þau sig inn í breyttan 

veruleika og hægt og rólega fer þessi breyting að hafa áhrif á þeirra veruhátt. Þau róa sig inn í 

einveruna, róa sig inn í reglulegt dagsverk sem við sjáum í dagslýsingum hér að ofan og þau róa 

sig inn í vissuna um mögulegar hættuaðstæður. Örlygur lýsir þá ákveðinni breytingu sem hann 

sér á Gísla og Veigu þegar dró að lokum leiðangurs þeirra. Veruháttur einstaklinganna í 

leiðangrinum er ólíkur þeim sem að ræðarar búa við í sínu daglega umhverfi og sér Örlygur þá 

breytingu vel (DD2020:4). 



 

 

34 

 

Á jaðartímanum er einstaklingur á milli heima og þarf þá ekki að gangast undir þær skyldur 

sem samfélgið setur honum (Turner, 1969: 359). Örlygur lýsti því hér að ofan hvernig Gísli og 

Veiga breyttust þegar að þau voru á ferðalagi sínu umhverfis Ísland. Hann lýsti því hvernig annar 

aðili hafi tekið við. Hringræðarinn (DD2020:04). Líta má sem svo að í leiðangrinum var 

einstaklingurinn einn. Þetta var hans verkefni og hann var ábyrgur fyrir því að ná að klára þetta 

verkefni. Þrátt fyrir að einstaklingar hafi róið með þeim hluta úr leið þá voru þeir ekki á þessu 

jaðarsvæði og tilheyrðu ekki þeim heim sem búinn hafi verið til í leiðangrinum. Guðni lýsir því 

ástandi sem að hann var í í ferðinni þegar hann segir: 

Þú þarft að hugsa um sjálfan þig. Þú þarft ekki að hugsa um neitt annað því allir einhvern veginn gefa þér 
það space (í rými) sko. Allir eru bara já hann þarf bara að hugsa um þetta. Það var enginn vandamál. Það var 
enginn sem hringdi í þig heyrðu bíllinn þinn er bilaður. Það var ekkert þannig. Það bara kærasta mín tók 
þetta bara allt. Ég fékk ekki neitt. Bara engar áhyggjur. Þannig að þetta var ógislega næs tími hvað það 
varðar. En náttúrulega fyrir vikið bara hvað er að gerast heima. Maður vissi ekki neitt (DD2020:2). 

Það sama má segja um hana Veigu en hún lýsir eftirfarandi: 

Þetta var svo einfalt og þægilegt líf í sumar það eina sem að ég þurfti að hugsa um var róa, sofa og borða. 
Skoða veður (DD2020:3). 

Samfélagið sem Guðni og Veiga tilheyra ætlaðist ekki til þess að þau sintu þeim skyldu verkum 

sem að við öll berum. Eina sem þau urðu að gera var að róa, klára hringinn og komast heil heim. 

Óskrifaðar reglur fylgja þá þessum leiðangri sem ræðararnir voru í. Til að taka dæmi um þessar 

óskrifuðu reglur þá er það leiðin sem þú ferð þegar þú rærð hringinn. Á leiðinni verður þú að róa 

hringinn samfeldann og ekki er leyfilegt að sleppa ákveðnu svæði og koma svo aftur þegar veður 

eða aðstæður eru hagstæðari (DD2020:2). Þú verður að róa hringinn eins og hann leggur sig og í 

einni lotu til þess að fá inngöngu í hóp leiðangursmanna, annars er það ekki tekið gilt. Guðni fór í 

leiðangur umhverfis Írland nokkrum árum eftir ferð sína um Ísland en þegar hann átti 250 

kílómetra eftir þá hætti hann för sinni. Hann segir eftirfarandi um þessar óskráðu reglur sem að 

fylgja leiðangursför og gerð þeirra:  

Já þetta er eins og ef ég færi til Írlands og klári sko. Fari bara fyrir mig en ég mun aldrei geta skráð það sem 
leiðangur sko. Bara ekki séns. Það er þá bara fyrir kollinn á mér sko (DD2020:2). 
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4.3 Samband manns og náttúru. 

Hrif mætti skilgreina sem tvíþættan hæfileika líkamans til að hafa áhrif á eitthvað og verða fyrir 

áhrifum einhvers (Anderson, 2014: 74). Þegar við heyrum tónlist og leyfum okkur að berast með 

hljóðinu þá verðum við fyrir hrifum af tónlistinni. Gísli, Veiga og Guðni töluðu öll um það skiptið 

sem þau sáu kajak eða prófuðu hann fyrst. Gísli lýsir því í textanum hér að neðan: 

Því ég man eftir því að ég var að koma niður í Nauthólsvík að skokka eða labba og ég man eftir því ég sá 
einhverja við klettana. Þá sá ég einhverja fyrir neðan þjóta framhjá á kajökum. Þetta var alveg óþekktur 
heimur fyrir mér og það var gaman að sjá þetta og mér datt ekki í hug að ég myndi eiga eftir að gera þetta 
sjálfur (DD2020:1). 

Guðni hefur svipaða sögu að segja með sína upplifun af kajak. En þessi minning varð til þegar 

hann var 16-17 ára: 

Ég er svona að keyra hraðbrautina heima á Ísafirði og þá sé ég svona fólk að róa kajak og það er svona fyrsta 
skiptið. Segi svona vá ég held að þetta væri geggjað (DD2020:2). 

Hvorki Gísli né Guðni byrjuðu strax á kajak og tók það nokkur ár áður en þeir byrjuðu að róa. Þó 

virðist sem þeir hafi orðið fyrir hrifum frá þessum kajökum og þessar minningar lifað með þeim. 

Þegar kom að því að finna nýja íþrótt hafi þeir leitað í kajakmennsku. Þegar Gísli og Guðni sögðu 

frá því hví þeir byrjuðu á sjókajak þá voru þessar sögur það fyrsta sem kom upp áður en þeir sögðu 

frá því hvernig þeir byrjuðu að róa. Hrif geta haft áhrif á það hvernig fólki líður. Einstaklingur getur 

verið glaður, leiður, reiður eða upplifað hvaða tilfinningu sem er tengt ákveðnum hlut eða rými 

sem einstaklingurinn er í. Hamingja verður gjarnan til þegar einstaklingur er að gera eitthvað rétt 

og eitthvað sem gefur einstaklingnum ánægju. Með því að halda áfram að gera það sem veitir 

einstaklingi hamingju getur þú byggt upp góða siði svo lengi sem gjörðin eða hluturinn sé ekki af 

neikvæðum toga. Þær tilfinningar sem við upplifum eru þó ekki einungis byggðar upp út frá 

kajakróðrinum sjálfum heldur er það einnig bundið við okkar samband við róðurinn og 

náttúrunnar, einveruna, einfaldleikann, rútínuna og að dvelja með sjálfum sér og takti 

himintunglanna (Ahmed, 2010: 34-37). Hér að neðan lýsir Veiga sambandi sínu við kajakróður. 

Fyrir hana sem og aðra hringræðara sem rætt var við þá skiptir návistin við náttúruna miklu máli. 

Einnig lýsir hún því hvernig sjókajakinn hafi bjargað henni úr þunglyndi og breytt hennar lífi: 
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Fyrir mér er það að komast út á sjó ein besta hugleiðsla sem til er. Þú kemst í algera ró og kyrrð bara farin 
að róa út fjörðinn eða yfir til næstu víkur þá heyri ég ekki vélarhljóð. Enginn nálægt þér nema fuglar og selir. 
Ef það er grunnt undir þá sérðu kannski krossfiska og krabba og allskonar drasl og mér líður bara. Já ég veit 
ekkert betra (DD2020:3). 

Veiga varð fyrir hrifum af íþróttinni. Hún hélt áfram að stunda hana og fann hvernig það gaf henni 

hamingju og gaf lífi hennar góða siði. Gísli lýsir því hér hvað tilfinningin fyrir náttúrunni veitir 

honum og má sjá í máli hans djúpstæða virðingu fyrir náttúrunni og því sem í henni býr: 

Þegar maður fer einn út á sjó og það er fallegur morgun og sólin skín það er fallegt skýjafar og birtan ótrúleg 
og einhver fjöll framundan þá kemur þessi hrifning og einhvers konar þakklæti fyrir að eiga heima í þessu 
landi og þessari náttúru og fyrir lífið. Þetta er alltaf tengt trúnni á Guð sem er yfir öllu og ég þakka fyrir að 
hafa fæðst í þessu landi og ég finn til þegar farið er illa með það. Og við íslendingar eigum ekki að hafa landið 
að féþúfu heldur að njóta þess. Bera virðingu fyrir því (DD2020:1). 

 Andrúmsloft getur haft áhrif á það hvernig við skynjum hluti og samband okkar við sjókajak er 

ekki alltaf eins. Við getum fundið fyrir lotningu, hræðslu, sorg, kvíða sem og annarra tilfinninga til 

þeirra aðstæðna og rýmis sem við erum í (Ahmed, 2010: 40). Í viðtali við Örlyg þá var hann beðin 

um að lýsa náttúrutengingu sem hann hafði séð hjá hringræðurunum. Hann segir frá því að undir 

Látrabjargi þá hafi hann fylgst með Veigu taka inn náttúruna undir bjarginu: 

Hún var að horfa upp eftir bjarginu og skynjaði það mjög sterkt hvað hún væri hérna lítið peð í öllu gangverki 
lífríkisins og náttúrunnar og líka af því að það var drungalegur þoku bakki efst við bjargið og það jók við 
upplifunina (DD2020:4). 

Í greininni „Happy objects” er talað um andrúmsloft hóps og hvernig tilfinningin sem við fáum 

ætti að vera deild með þeim hóp sem að við erum í og hvernig hún getur endurspeglað gleði, 

sorg, örvæntingu, hræðslu, kvíða eða hamingju (Ahmed, 2010: 40). Almennt er skynjun ræðara 

út frá hóp ekki til staðar þar sem þeir róa að mestu leyti einir en í þessu tiviki er Örlygur til staðar 

og skynjar hann því andrúmsloftið út frá því rými sem einstaklingurinn er í sem og þeim 

tilfinningum sem hann fær frá Veigu og hún deilir þeim með honum í gjörðum.    

 Hegðun einstaklinga sem fara í gegn um jaðarsvæði og ganga í gegnum jaðartíma er oft á 

tíðum auðmjúk og óvirk. Þau leyfa því að gerast sem á að gerast og fylgja þeim reglum sem 

athöfnin setur. Þá getur jaðartíminn og jaðarrýmið verið hættulegt yfirferðar og þeir sem ferðast 

í gegnum það verða að sýna ákveðina aðgát (Turner, 1969: 359, 368). Í textanum að ofan getum 

við séð hvernig Veiga og Gísli taka inn og túlka það rými sem þau eru að ferðast í gegnum. Við 
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sjáum þá auðmýkt sem þau bera fyrir náttúrunni og hvernig þau skynja sjálfa sig innan rýmisins. 

Þá er ekki hættulaust að ferðast í gegnum jaðarrýmið sem þau eru í og getum við séð hér að 

neðan hvernig þau sætta sig við hættuna sem umhverfið setur þeim og hvernig þau verða að 

sigrast á henni til þess að komast í gegnum tímabilið. Í viðtalinu við Gísla lýsir hann því hvernig 

hann fann fyrir kvíða fyrir því að róa Suðurströndina en það er 200 km. sandströnd. Þegar hann 

byrjaði að róa strandlengjuna þá breytist þessi kvíði í spennu og hann fann hvernig adrenalínið 

tók að flæða um æðarnar. Á þeim tíma gerði hann sér grein fyrir því að ekki væri hægt að vera í 

þannig ástandi til lengdar og hefur þá vinnu í að finna hjá sér innri frið. Hann leitar í trúna sem 

hafði fylgt honum hluta af hans lífi. Daginn eftir lendir hann í aðstæðum þar sem hann sér hvernig 

stærðarinnar alda rís aftan við hann og brotnar. Gísli nær ekki að snúa bátnum upp í ölduna og 

tekur hún því bátinn og veltir Gísla á hvolf. Hann lýsir þessu atviki hér: 

Ég var bara slakur í sætinu eins og ég væri í rúminu mínu og það var notalegt að vera þarna á hvolfi og ég 
velti mér mjög rólega upp aftur. Þannig að þessi tilfinning var að ég þyrfti ekkert að stressa mig og alls ekki 
rífa mig úr bátnum eða vera að beita miklum kröftum heldur mjúklega og þetta var bara notarlegt. Sem 
betur fer var adrenalínið farið úr mér þannig að ég var ekkert með neinn gusugang. Þannig var það bara 
sem eftir var. Ég tel þetta vera hæsta stigið sem maður kemst á. Það er þessi innri friður í erfiðum aðstæðum 
(DD2020:1:22.). 

Þarna er Gísli í aðstæðum sem breyta hans skynjun á kajak íþróttinni og þau hrif sem að draga 

hann að íþróttinni venjulega eru ekki tengd þessum aðstæðum þó svo að hann sé meðvitaður um 

að þetta geti gerst. Má því segja að hrif séu flókin og margslungin og fer það þá eftir aðstæðum 

rýmisins hvernig tilfinngingar ræðarar bera til kajaka sinna og aðstæðna og geta þær þá 

tímabundið breyst í takt við aðstæður. Í ferð Veigu lenti hún í aðstæðum sem henni stóð ekki á 

sama um. Þegar hún var að róa fyrir Langanesið á norðausturlandi þá lýsir hún því hvernig úti var 

svarta þoka, vindur, undiralda og hvergi staður til þess að fara í land. Verstu aðstæður eins og 

hún lýsir því: 

Þannig að ég fór að verða smeik hérna og missti balansinn (í. jafnvægið). Þegar þú verður smeik og stífnar 
og stífnar hérna í skrokknum þá missirðu þennan liðleika sem þú þarft að hafa til þess að leyfa bátnum að 
rugga. Þannig að ég þrjóskaðist við og fór aðeins lengra og fékk ölduna meira beint í rassinn og tók pásu. 
Svo sat ég í bátnum hélt á árinni tilbúin að bracea (í. Lágstuðningur) ef einhvað myndi gerast svo bara (hún 
andar djúpt) Nú slakar þú á. Tók fimm mínútur í svona öndunaræfingar. Eiga góðar samræður við sjálfan 
mig í hausnum bara slaka á. Þú getur þetta, þú kannt þetta og svona náði ég að slaka á og byrjaði að róa 
hægt og rólega og svo eftir svona korter þá var ég bara iss komdu með stærri öldur þá var ég komin í stuð 
aftur (DD2020:3). 
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Á suðurströndinn er Guðni að róa um einn og hálfan kílómetra frá landi fær á sig stóra brotöldu. 

Almennt eru öldur svo langt frá landi rólegar undiröldur og eru ekki mikið að brotna en þarna 

myndast sandöldur á sjávarbotni vegna jökulár sem falla þar í sjó. Mynda þær þessar brotöldur. 

Áður en brotaldan lendir á honum nær hann að snúa bátnum upp í ölduna en finnur um leið og 

hann er komin í hana að hún muni senda hann í heljarstökk og taka hann niður með sér. Guðni 

finnur hvernig hann situr fastur í þessari öldu og veltist með henni hring eftir hring en nær að 

velta sér upp úr öldunni þegar hann finnur að krafturinn í henni er farin að minnka (DD2020:2): 

Ég var náttúrulega löngu búin með loftið. Mér leið ég hugsaði bara. Það munaði mjög litlu að ég færi úr 
bátnum og ég hugsaði það í gegnum allt. Flesta daga var ég fastur við bátinn með öryggislínu en ekki 
þennann dag. Ég hafði gleymt því og ég mundi það af því að ef ég hefði verið fastur þá hefði ég sennilega 
farið úr bátnum sko og þá hefði það bara verið allt í lagi og ég hefði bara togaði til mín bátinn. Þannig að ég 
bíð bara rólegur þannig séð. Og svo bara finn ég að það er aðeins að hægast og ég reyni veltu og ég næ mér 
í smá loft en er ennþá bara í svona hvít flissandi og svo bara deyr. Deyr aldan og ég næ að velta mér upp 
(DD2020:2). 

Jaðaríþróttir, lífstílsíþróttir eða ævintýra íþróttir má lýsa sem íþrótt sem oft fylgir ákveðin áhætta 

eða hugmynd um áskorun, þessi áskorun eða áhætta getur síðan leitt til óvæntrar útkomu 

(Puknam, 2004:10). Í þessari íþrótt eru þá íþróttamennirnir ekki að keppa við annan íþróttamann 

heldur eru þeir að keppa við náttúruna sjálfa (Puknam, 2004:171). Jaðaríþróttir geta verið 

hættulegar. Þær geta leitt til alvarlegra slysa eða dauða. Hér að ofan lásum við um aðstæður sem 

ræðara lentu í og hefðu getað endað á versta veg. Má sjá á lestrinum að það virðist sem að 

ræðararnir taki þessum aðstæðum af stóískri ró sem virkar á einhvern máta ómannleg eða æðri. 

Greinin „Extreme Sports A Positive Transformation in Courage and Humility“ er skrifuð af Eric 

Brymer og Lindsay G. Oads sálfræðingum. Greinin fjallar um rannsókn sem þeir gerðu á 

jaðaríþróttafólki sem stundaði íþróttir sem hæglega gátu dregið þau til dauða. Til að mynda BASE 

jumping2, straumkajakróður af fossum og klifur án öryggisbúnaðar. Þar kemur fram að 

íþróttamaðurinn er meðvitaður um að hræðsla er stöðugur ferðafélagi á ævintýrum þeirra og það 

þurfi mikinn andlegan styrk til að yfirvinna þann ótta sem í þeim býr. Hinsvegar ef látið eru undan 

óttanum þá er verið að bjóða inn meiðslum eða mögulegum dauða. Þetta getur útskýrt þá ró sem 

kemur yfir ræðaranna í þeim aðstæðum sem ræðararnir eru í. Þrátt fyrir stöðuga hræðslu og 

 
2 Base jumping stendur fyrir það þegar að fólk stekkur framan af byggingum, möstrum, brúum eða af jörðinni í 
ákveðnum væng búning.  
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mögulegan dauða geta orðið til kraftmiklar og jákvæðar andlegar upplifanir (Brymer og Oades, 

2005: 10). Eftir atvikið sem Guðni varð fyrir fann hann fyrir breytingu á sinni andlegu líðan og 

lífssýn.  

Já ég bara ég held sko af því að þegar maður lendir í svona lífsreynslu þá fær maður oft annað sjónarhorn á 
lífið. Ég lendi í atviki á suðurströndinni bara nýlega byrjaður í ferðinni það voru kannski 10-12 dagar búnir. 
Lendi ég ss í atviki þar sem að ég hélt ég myndi deyja og eftir þetta móment því ég átti svo mikið eftir af 
ferðinni þá bara sá ég allt öðruvísi. Þetta var bara svona móment. Eftir þetta atvik þá bara settist ég í fjöruna 
í kannski tvær klst eftir þetta atvik. Sit í fjörunni sko einn á suðurströndinni með sko þriggja til fjagra metra 
ölduhæð úti og brim og ég horfi bara út og ég hugsa bara þú veist ég á ekki að sitja hérna. Ég á bara að vera 
þarna úti dauður sko. Og hérna ég einhvern veginn bara svona lífið, fjölskyldan, vinirnir mér þótti vænna 
um sjálfan mig, lífið og alla vini og alla í kringum mig og ég sá líka svona eftir þetta atvik þá sá ég bara svona 
hvað ég á mikið af fólki í kringum mig (DD2020:2). 

Jaðaríþróttir geta breytt þínu lífi og geta þær breytingar verið varanlegar, óvæntar og komið í 

einni andrá (Brymer og Oades, 2005: 5). Þátttakendur í rannsókn Brymer og Oads hér að ofan 

muna allir nákvæmlega hvað varð til þess að líf þeirra breyttist. Oft voru þetta aðstæður sem voru 

það erfiðar að þátttakendur höfðu ekki fulla vissu á því að þau myndu komast lifandi úr þeim 

(Brymer og Oades, 2005: 5). Á sama máta man Guðni mjög nákvæmlega eftir atvikinu og hvernig 

það breytti lífi hans. 

4.4 Ferðalok og heimkoma.  

Veiga lokaði hringnum sínum þann 24. ágúst 2019 á Ísafirði eftir 103 daga leiðangur (DD2020:3). 

Guðni kláraði ferð sína þann 1. ágúst 2013 eftir að hafa verið í leiðangri síðan 30. apríl sama ár 

(DD2020:2). Gísli réri af stað hringinn umhverfis Ísland þann 1. júní 2009 og kláraði leið sína þann 

2. ágúst (DD2020:1). Þegar ræðararnir komu að landi eftir svo langa leiðangra þá stóðu þeir á 

ákveðnum þröskuld þess jaðarstigs sem að þau höfðu verið á. Öll fengu þau þá einhverskonar 

athöfn sem að getur þá táknað þennan þröskuld og lok jaðartímans. Gísli skrifar í bók sína:  

Þegar við komum að landi drógu félagar mínir sig aðeins til hliðar af hógværð og létu mig fara einan upp í 
fjöruna. Þar var ég látinn róa gegnum táknrænt mark og taka við klappi og hamingjuóskum. Félagarnir stóðu 
heiðursvörð með árar upp á endann og sungu “Kátir voru karlar”. Þetta var að sjálfsögðu meira í gamni gert 
en alvöru en ég var einhvernveginn uppi í skýjunum. Það var kvöldblíðan, fjölskyldan, félagar úr sportinu, 
vinir, vinnufélagar og einhverjir frá fjölmiðlum, allt hafði sín áhrif (Gísli, 2013: 278). 
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Guðni kláraði ferð sína 1 ágúst á Höfn í Hornafirði og fékk hann þar góðar viðtökur. Daginn sem 

að hann var að koma í land í lok ferðar var unglingalandsmót á Höfn og fjöldinn allur af fólki hafði 

safnast saman til að taka á móti honum.  

Það var fáránlega mikið af fólki á Höfninni þegar ég kem sko ég hef aldrei séð svona mikið af fólki. Það besta 
við það var að það var ekki helmingurinn sem að vissi hvað þau voru að gera þarna. Þau voru bara einhvað 
hvað er að gerast svo kom bara einhver gaur á kajak inn og þau bara hver er þetta. Já gæjinn sem að var að 
róa í kringum Ísland og svo bara klapp og svo bara fóru allir og það var svoldið fyndið. Af því að svo stóð ég 
eftir að ég var búin að taka bátinn upp og það voru bara fimm manns. Svoldið fyndið en já það var samt 
mjög gaman (DD2020:2). 

Viðtökur Veigu voru haldnar á Ísafirði þar sem að hún hóf ferð sína en nokkrir bátar tóku á móti 

eða réru með Veigu lokasprettinn inn í fjörðinn: 

 Nokkrir zodiakar3, nokkrir kajakræðarar, það voru tveir sem að komu með yfir í Jökulfirðina og réru með 

mér. Þar voru þrír sem réru með mér hérna yfir djúpið og heim. Svo tóku fimm til sex kajakræðarar við mér 
á móti mér hérna einhversstaðar. Svo voru náttúrulega 150 manns sem að biðu niðri á bryggju með 
neyðarblys og þarna þannig að ég fékk alveg rosalega flottar móttökur (DD2020:3). 

Ræðarar hafa lokið við þá prófraun sem hringróðurinn er og fylgdu þeim óskrifuðu reglum sem 

leiðangursmenn hafa búið til. Þegar þeir koma að landi við ferðalok er þeim fagnað inn í nýjan 

hóp. Má þá einnig segja að þeir hafi öðlast nýtt auðkenni sem hringræðarar og er þeim þá boðið 

inn í hóp leiðangursmanna og hringræðara. Ólíklegt er að hringurinn hafi verið róin með það 

sjónarmið að komast inn í þennan hóp og óljóst er hvort vitneskjan sé til staðar um að þetta sé 

ákveðin hópur. Eins og nefnt var í öðrum kafla er lokastig kenningar van Gennep innlimun en þá 

er ferðinni lokið og einstaklingur gengur inn í nýjan hóp og venst venjulegu lífi aftur. 

Einstaklingurinn fær þá aftur sínar fyrri skyldur og störf og ætlast er til þess að manneskjan standi 

sig sem samfélagsþegn í þeirri stöðu sem að hann er (Turner, 1969: 359).  

 
3 Zodiac er gúmmíbátur með mótor. 
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Mynd 6. Gísli, Veiga og Guðni 

Fyrstu dagarnir eftir leiðangurinn er innan þess innlimunartíma sem van Gennep tiltekur í 

kenningu sinni. Einstaklingarnir eru enn að ganga frá þeim skyldum sem leiðangurinn setti þeim 

og hægt og rólega eru þeir að aðlagast lífinu aftur. Eins og sjá má hér að neðan þá fylgja margar 

tilfinningar heimkomunni og lokum leiðangursins og lýsingar hjá ræðurum á fyrstu dögunum eftir 

heimkomu og hefðbundins lífs lýsir á vissan hátt erfiðleikum við aðlögun að gömlum en samt 

nýjum veruleika. Guðni lýsir heimkomunni í þessum orðum: 

Ég held samt að það hafi verið mest sko mesti einmanaleikinn var eiginlega eftir ferðina sem að var svoldið 
skrítið. Og ég veit ekki alveg hvernig ég get útskýrt það. En það var ógeðslega mikið að gera eftir ferð. 
Fyrirlestrar og að hitta mikið af fólki og einhver viðtöl og svona en það samt eiginlega. Það breytti ekki neinu 
ég var samt svona einmana og ég held að það hafi verið ákveðin tómleiki sko. Þetta var einhvað sem að ég 
var búin að vera að stefna að í tvö ár og ég var búin að þjálfa sérstaklega fyrir þetta í heilt ár þannig að ég 
held að það hafi bara verið svona þegar ferðin klárast. Ég man mjög vel eftir því. Ég var að hugsa um að róa 
sko frá Höfn til Reykjavíkur. Áfram. Þú veist ég var orðin svo fastur í þessu fari. Þetta er svo ógeðslega 
þægilegt líf. Þetta beisiklí snýst um að sofa, næra þig og róa. Það eina sem þú þarft að gera í þessu og þetta 
verður ótrúlega svona easy líf sko. Þegar þú ert búin að gera þetta lengi. Þetta eru náttúrulega þrjá mánuðir. 
Þetta verður ógeðslega auðvelt (DD2020:2). 
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Veiga upplifði einnig blendnar tilfinningar þegar ferðinni lauk: 

Svo var ferðin búin. Ég fór í sjónvarpsviðtal hjá Rúv og allt svoleiðis. Svo bara allt búið og þá upplifði ég svona 
tómleika. Og ég settist hérna inn í herbergi og var að fara yfir leiðina sem að ég var búin að fara. Hugsaði 
ertu virkilega búin að róa hringinn í kringum Ísland. Ég áttaði mig ekki á því. Þá kom alveg svona humm og 
ég er bara virkilega stolt af sjálfri mér (DD2020:3). 

Þetta var svo einfalt og þægilegt líf í sumar það eina sem að ég þurfti að hugsa um var róa, sofa og borða. 
Skoða veður. Svo kom ég heim hérna og ég fór út að borða og ég rauk af stað og var svo nei þú þarft að taka 
með lykla, þú þarft að gera þetta og þetta. Það er svona miklu meira. Það er það sem að ég sakna við þetta 
líf hvað þetta er einfalt. Þannig að ef ég mætti ráða þá yrði þetta herbergi nóg fyrir mig. Eldhús, stofa klósett 
sturta. Bara ef ég gæti fengið allt hérna á einn stað. Bara ég gæti sofið hérna, klósett og sturtu þarna, eldhús 
þarna. Þyrfti ekki meira (DD2020:3). 

Veruháttur einstaklings getur breyst eftir langan tíma í breyttu umhverfi (Bourdieu, 2007: 4). 

Ræðararnir hér að ofan lýsa ákveðnum tómleika eða einmanaleik eftir ferð. Einnig lýsir Veiga 

breytingu á því hvernig hún sér rýmið sem hún notar í sínu daglega lífi. Ræðararnir þrír höfðu eytt 

miklum tíma á sjónum í ferð sem reyndi á alla þeirra kunnáttu og hæfni hvort sem að það var 

líkamleg hæfni, verkleg kunnátta, andleg líðan þeirra og vitsmunir. Getur verið að svo mikið álag 

í þennan tíma breyti þeim sjónarmiðum sem að einstaklingur ber með sér. Gísli sagði eftirfarandi 

í viðtali sínu: 

Ef ég hefði farið í svona ferð ungur þá hefði það mótað mig alla æfina en núna er það bara svona í viðbót 
við góða lífsreynslu. Þannig að ég mæli með því að þeir sem fara í einhverjar svona krefjandi ferðir að þeir 
séu komnir með þokkalegan þroska. Já kannski ekki mikið yngri en þrítugir þannig að þeir séu með einhverja 
lífsreynslu. Þekki sjálfan sig nokkuð en þó ekki of gamlir (DD2020:1 13). 

Allir viðmælendur fundu fyrir einhverjum breytingum á lífi sínu í lok ferða sinna og lentu þau þá 

öll í aðstæðum sem að getur verið erfitt að yfirstíga og andlega jafna sig á. Hins vegar virðist sem 

þau hafi öll nýtt þessa reynslu til þess að þroskast, byggja upp sjálfið sitt og vaxa sem einstaklingar 

í þá stefnu sem þau vildu að líf þeirra tæki.  

 

 5. Niðurlag  

Fyrir þessa rannsókn voru tekin upp viðtöl sem má telja fimm til sex klukkustundir í tíma og hátt 

í 200 blaðsíður í uppskrift. Við gerð þessarar rannsóknar fann ég hvernig ég hefði getað farið  

dýpra í efnið og vinnu á þeim köflum sem komnir eru. Til þess að rannsóknin myndi ekki fara yfir 
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orðafjölda varð ég  að velja vel það efni sem að ég setti inn og var þá heill kafli sem að komst ekki 

fyrir í lokaútkomu ritgerðarinnar. 

Í þessu rannsóknarverkefni er fjallað  um þann tíma sem það tekur að róa umhverfis Ísland 

og þær breytingar sem að geta orðið á fólki við þennann róður. Náttúran og tilfinningar spila stórt 

hlutverk í ástæðum þess að fólk byrjar að róa sjókajak. Getur það verið tilfinningin sem þú færð 

þegar þú ert umlukinn náttúrunni eða breytingar á líkamlegri getu og áhuga sem varð til þess að 

ræðarar fóru að róa sjókajak. Hugmyndin um róður umhverfis Ísland er í huga ræðara í mánuði 

eða ár áður en ræðarar fara í leiðangrana. Undirbúnings ferlið fyrir leiðangur tekur um eitt ár að 

meðaltali og felur það í sér æfingar bæði á sjó sem og á landi í góðum sem slæmum aðstæðum 

þ.e. veðurfarslegum aðstæðum og sjólagi. Þegar að leiðangrinum kemur þurfa ræðarar að 

aðlagast breyttum veruleika og breyttu dagsverki. Einstaklingar róa sig inn í einveru og byggja sér 

rútínu sem að þeir lifa með í leiðangrinum. Róa þeir þá með vitneskju um að ef eitthvað fer 

úrskeiðis þá standa þeir einir. Á leiðangrinum breytist að einhverju leyti sá veruháttur sem að 

ræðarar búa við og breytist þá leiðangursfólkið að sama skapi í fasi og gjörðum. Verða þau að 

manneskju sem best er lýst sem hringræðaranum. Tímabilið sem leiðangurinn tekur er ákveðinn 

jaðartími. Einstaklingurinn er einn í leiðangrinum og þrátt fyrir það að ræðarar fái félaga sína 

innan kajaksamfélagsins til þess að róa með þeim hluta úr leið er ræðarinn þó alltaf einn í því að 

fara rúma 2000 kílómetra og á þeirri hugsunarbylgju sem fylgir því. Utanaðkomandi ræðarar eru 

þá bara að taka stutta leggi og hugsa á þann máta. Í leiðangrinum hefur ræðarinn engar skyldur 

til hins félags- og menningarlega samfélags sem að þau bjuggu í og var þeirra eina verkefni að 

klára þessa ferð og komast heil heim. Á róðrinum verða þá einstaklingar fyrir miklum hrifum af 

náttúrunni og aðstæðum. Getur náttúran því haft mikil áhrif á líðan ræðara í ferðalaginu og hve 

örugg þau eru í þeim aðstæðum sem á leið þeirra verður. Þá lentu allir ræðarar í einhvers konar 

háskaraun í leiðangrinum. Getur það haft og hafði fyrir suma jákvæð áhrif á það hvernig þeir sjá 

lífið eftir atvikið og má segja að lífssýn einstaklingsins hafi þar breyst í einum vettvangi. Við 

ferðalok stóðu ræðarar á þröskuldi hins nýja og var þeim fagnað af vinum, ættingjum og félögum  

kajaksamfélagsins þegar róið var í höfn að lokinni ferð. Í lok ferðar gengu ræðarar þá inn í hóp 

leiðangursmanna og hringfara. Við heimkomu upplifðu ræðarar ákveðin tómleika og 

einmanaleika yfir því að þessu verkefni væri lokið og var sú tilfinning til staðar í nokkra daga á 
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meðan þau voru að samlagast aftur inn í það samfélag sem þau tilheyra. Það er því ljóst að hver 

sá sem leggur af stað í slíkt verkefni helgar sig algerlega að því í hug, hjarta og tíma sem varið er í 

það. Allt frá undirbúningi fyrir ferð,  yfir í sjálft ferðalagið yfir sjó, að sigrast á eigin hindrunum og 

náttúruöflum, eina hindrun og öldu í senn. Markmiðið er jafnvel að einhverju leyti það að upplifa 

mennskuna og hverfulleika lífsins þar sem oft skilur skammt á milli. Að slíkri þolraun lokinni er 

manneskjan aldrei söm, hvert jaðartímabil í lífi manns setur sitt mark á það hver maður er, 

hvernig maður lifir í þessum heimi og samspil manns við náttúru. Kajakróður hringinn í kringum 

Ísland er að því leyti svo sannarlega lífsbreytandi ferðalag. 
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