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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir sögulegu samhengi þjóðdansa, gildi þeirra og 

hlutverki á Íslandi í dag. Hugtök tengd fyrirbærinu verða rædd og farið yfir helstu heimildir 

sem til eru um þjóðdansa á Íslandi. Fjallað verður svo um helstu fræðimenn sem skrifað 

hafa um viðfangsefnið, skrif þeirra og mismunandi nálganir. Að lokum verður rætt um 

hlutverk og gildi þjóðdansa í augum þátttakenda á Íslandi í dag, byggt á viðtölum sem 

tekin voru við sex iðkendur þjóðdansa, viðtöl þeirra verða svo greind á grundvelli sjö 

meginþema sem upp komu. 

 Í lok ritgerðar verða svo ofangreind viðfangsefni borin saman. Fjallað verður um 

stöðu íslenskra þjóðdansa í dag og nauðsyn þess að rannsaka viðfangsefnið betur. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er til BA prófs í þjóðfræði við Háskóla Íslands, hún er metin til 12 eininga. 

Leiðbeinandi var dr. Terry Gunnell, prófessor við þjóðfræðideild Háskóla Íslands. 

Þessi rannsókn hefur átt sér langan aðdraganda og ég þakka öllum þeim sem komu 

að verkefni þessu fyrir ómældan stuðning, en sérstakar þakkir vil ég flytja leiðbeinanda 

mínum, Terry Gunnell, fyrir hans miklu þolinmæði, stuðning og leiðsögn. Ég þakka öllum 

viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að tala við mig, dr. Ragnari Inga 

Aðalsteinssyni, Svövu Ingimarsdóttur og Auði Björk Gunnarsdóttur fyrir yfirlestur 

ritgerðar. Ég vil einnig þakka ömmu minni og afa, Gunnari Tryggvasyni og Svövu 

Ingimarsdóttur fyrir afnot af íbúð þeirra á lokametrum ritgerðarinnar. 

Sérstökum þökkum vil ég einnig skila til Þjóðdansafélags Reykjavíkur, sem hefur veitt 

mér vettvang til að kynnast viðfangsefni ritgerðarinnar í gegnum árin og ýtt undir áhuga 

minn á viðfangsefninu.
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1 Inngangur 

Frá því ég man eftir mér hef ég dansað hjá Þjóðdansafélagi Reykjavíkur. Ég byrjaði ungur 

í klassísku tónlistarnámi og amma mín og afi tóku mig með sér í þjóðdansa og hafa fylgt 

mér í því áhugamáli síðan. Íþróttir voru aldrei mín sterka hlið, en þjóðdansarnir voru 

vettvangur íþróttaiðkunar utan áherslna á keppnir og gáfu mér tækifæri að nálgast 

viðfangsefnið á mínum eigin forsendum. Þegar ég var á unglingastigi í grunnskóla var ég 

farinn að kynna þjóðdansa fyrir menntaskólanemum og eftir ferð með Þjóðdansafélagi 

Reykjavíkur til Danmerkur á Nordlek sem haldið var í Viborg árið 2015 (sjá kafla: 4.12 um 

Nordlek), stofnaði ég danshóp innan Þjóðdansafélags Reykjavíkur sem hittist á 

mánudögum og dansaði saman þjóðdansa fyrst og fremst í þeim tilgangi að hafa gaman, 

ólíkt sýningarmiðuðum áherslum Þjóðdansafélags Reykjavíkur. 

Þegar sú ákvörðun var tekin árið 2017 að fara með danshópinn minn til Finnlands á 

Europeade fékk hópurinn nafnið „Vikivaki“. Ég sá um útfærslu tónlistar, samsetningu 

sýninga og danskennslu fyrir hópinn og var hópstjóri í ferðinni. Það var eftir þessa ferð 

sem ég öðlaðist hlutverk aðila sem hafði eitthvað að segja um hvernig dansinum væri 

háttað. Ég átti síðar (2019) eftir að stofna mína eigin danshátíð, sem ber nafnið „Atlavaka“ 

(eftir sjálfum mér) (sjá kafla: 3.3). 

Frá því ég hóf nám við þjóðfræði í Háskóla Íslands árið 2018 hef ég eytt öllum mínum 

tíma við rannsóknir á þjóðdönsum og segja má að allar þær ritgerðir sem ég hef skrifað 

hafi fjallað um þjóðdansa. Þessi ritgerð fer dýpra í viðfangsefnið og er því engin 

undantekning. 

Ritgerðin fjallar um gildi og hlutverk þjóðdansa á Íslandi í dag. Í 2. kafla er fjallað um  

skilgreiningar og hugök eins og „dans“, „þjóðdans“, „gömlu dansa“, o.fl. og þau borin 

saman við skilgreiningar á ensku. Í 3. kafla er svo fjallað um þjóðdansa á Íslandi í sögulegu 

samhengi og þær lykilheimildir sem til eru um dans. Í 4. kafla er svo fjallað um 

rannsóknarsögu þjóðdansa og gerð grein fyrir helstu fræðimönnum og þeim nálgunum 

sem þeir hafa beitt viðfangsefnið. Þá er komið að aðalrannsóknarefninu. Í 5. kafla er gerð 

grein fyrir aðferðafræði og í 6. kafla er rætt um sex viðtöl sem ég tók við iðkendur 

þjóðdansa um hlutverk og gildi þeirra. Í niðurstöðukaflanum er innihald ritgerðarinnar svo 

dregið saman og reynt að varpa heildstæðri mynd á stöðu íslenskra þjóðdansa í íslensku 

samfélagi í dag. 
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2 Hugtök, skilgreiningar og athugasemdir 

Dans er eitthvað sem allir skilja. Það er partur af almennri þekkingu og hugtakanotkun. 

Skilgreining hugtaksins „dans“ samkvæmt íslenskri orðabók (Snara.is) er: „Háttbundinn 

limaburður (einkum fóta) tengdur leikjum og skemmtunum“ (Íslensk orðabók, e.d.). 

Íslensk alfræðiorðabók skilgreinir dans hins vegar sem: „… taktfastar líkamshreyfingar, 

oftast við tónlist; hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda …“ (Snara.is, e.d.). Að mati 

höfundar vantar „mannlega“ þáttinn í þessar skilgreiningar: Úr þeim er ekki hægt að draga 

neinar ályktanir af ástæðum þess að menn dansi eða þeirri upplifan sem honum fylgir. 

Vissulega snertir skilgreining Snöru leiki og skemmtanir, en það segir í raun fátt um 

athæfið sjálft. 

Til samanburðar við skilgreiningarnar hér að ofan má svo vísa til The Concise Oxford 

Dictionary of Current English (1977) sem lýsir hugtakinu „dance“ sem: „Move with 

rhythmical steps, glides, leaps, revolutions, gestures, etc., usu. to music, alone or with 

partner or set” (Sykes, 1977: 257). Þó að þessi skilgreining leggi ekki áherslu á sömu atriði 

og þær íslensku, á hún það sameiginlegt með þeim íslensku að gera ekki ráð fyrir túlkun, 

tilfinningum og upplifan einstaklingsins á athæfinu. Allt innsæi vantar og einnig hvatann 

sem drífur fólk til að dansa. Að mati höfundar er hægt að skilgreina hugtakið á betri hátt 

út frá þjóðfræði-, sviðslistafræði- og dansfræðilegum nálgunum sem: „Líkamleg tjáning 

tilfinninga og/eða samskiptamáti. Yfirleitt háttbundið, taktfast og skipulegt atferli sem 

fylgir oft tónlist af einhverju tagi.“ Þessi lýsing er auðvitað ekki fullkomin heldur, en hún 

bætir að minnsta kosti tilfinningum bæði við íslensku og ensku skilgreiningarnar. Í þessari 

ritgerð skal miðast við síðastgreinda skilgreiningu þegar minnst er á dans og gengið er út 

frá henni við túlkun heimilda. 

Önnur hugtök sem oft eru notuð um dans fyrr á öldum í íslenskum heimildum eru 

„vikivaki“ og „þjóðdans“ og einnig er vert að skilgreina þau áður en lengra er haldið. 

Vikivaki er annars vegar skilgreindur sem „gamall íslenskur þjóðdans“ (Snara.is, e.d.), og 

hins vegar bókmenntakvæði sungið við slíkan dans (Snara.is, e.d.), á meðan Íslensk 

alfræðiorðabók lýsir hugtakinu sem: „ísl. þjóðdans, hringdans í jöfnum takti; algengur á 

17. og 18. öld; dansaður við söng (sjá ►vikivakakvæði) dansenda sjálfra á gleðum og 

öðrum hátíðum“ (Snara.is, e.d.). Hugtakið „þjóðdans“ er svo skilgreint sem: „alþýðlegur 

dans sem viðkomandi þjóð leggur oftast sérstaka rækt við“ (Snara.is, e.d.). Íslenska 

alfræðiorðabókin lýsir hugtakinu á eftirfarandi máta: „dans sem hefur mótast meðal 
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alþýðufólks. þ eiga rætur að rekja til fornra trúarathafna og hafa haft áhrif á aðra dansa, 

t.d. hirðdansa 18. og 19. aldar og samkvæmisdansa“ (Snara.is, e.d.). Enska hliðstæða 

hugtaksins, „folk dance“ er þá sagt vera: „dance of popular origin“ (Sykes, 1977: 408). 

Mikilvæg þemu í skilgreiningunum eru: Tengingin við alþýðuna (e. popular), hefð (e. 

tradition) og sérstaða hópa. 

Eitt hugtak sem á eftir að koma fram í þessari ritgerð, og vantar í orðabækur, er: 

„gömlu dansar“. Þetta hugtak verður útskýrt nánar síðar (sjá kafla 3.3 og 4.9), en á við um 

tegund dansa sem bárust til Íslands um aldamótin 1800 og flokkast ýmist til þjóðdansa 

eða ekki (sjá kafla 3.3). 

Að mati höfundar eru skilgreiningarnar um þjóðdansa og vikivaka sem standa hér að 

ofan einnig ófullkomnar og ekki nógu yfirgripsmiklar af sömu ástæðum og ræddar voru 

hér að ofan um hugtakið „dans“. Í næstu köflum verða hugtökin þó notuð í umfjöllun um 

dans á Íslandi fram að nútímanum og í samhengi hugmyndarinnar um „þjóðdansinn“ sem 

varð til um aldamótin 1900 og þróaðist fram eftir 20. öldinni. Þá verður einnig gerð grein 

fyrir dansinum sem kallaður hefur verið „vikivaki“ og um hann verður fjallað með tilliti til 

þeirrar merkingar sem hver höfundur leggur í hugtakið hverju sinni. Einnig verða fleiri 

tegundir „þjóðdansa“ skoðaðar og bornar saman, m.a. í sambandi sögulegs samhengis, 

skrifa fræðimanna og frásagna fólks sem iðkar dansarfinn í dag. 

Hugtakanotkun mín í þessari ritgerð auk hugtaksins „dans“ (sjá hér að ofan) verður 

eftirfarandi: „Vikivaki“ mun eiga við um þá dansa sem hafa verið nefndir „söngdansar“, 

„sagnadansar“, „vikivakadansar“, „vikivakaleikir“ o.fl. Það á við um alla dansa sem falla 

undir þá danshefð sem er talin hafa tíðkast á Íslandi fyrir innreið gömlu dansa. „Gömlu 

dansana“ verður m.a. fjallað um í köflum 3.3 og 4.9 og hér mun það hugtak eiga við alla 

þá dansa sem komu til landsins milli 1800 og 1900, ef ekki síðar, að undanskildum þeim 

dönsum sem urðu til við endurreisn vikivakanna (sjá kafla 2.3). Þá á ég við „ræla“, „polka“, 

„valsa“, „mazúrka“ o.fl. Bæði vikivakar og gömlu dansar munu þó flokkast til þjóðdansa 

þar sem dæmi eru um lifandi hefð beggja fyrirbæra, enda vísa margir iðkendur dansins 

ýmist til beggja flokka sem þjóðdansa. Nánar verður rætt um það síðar. 
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3 Saga dansa á Íslandi 

3.1 Landnám til 1500 

Landnemarnir sem komu fyrst til Íslands á 9. öld voru flestir frá þeim löndum sem næst 

liggja að Íslandi. Á Norðurlöndunum eru til hellaristur frá stein- og bronsöld þar sem ristar 

hafa verið myndir sem greina má sem dans og aðrar myndir frá járnöld sem benda til að 

dans hafi tilheyrt helgisiðum þeirra menningarhópa sem þar voru (Gunnell, 1995: 36-53). 

Þessar heimildir sýna fram á að norrænir menn sem síðar námu land á Íslandi hafi þekkt 

dans. Sögu dansa á Íslandi eftir landnám hefur verið fjallað um í nokkrum ritum. Þá má 

helst nefna 3. bindi í Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur (1894-1903) eftir Ólaf 

Davíðsson (1862-1903) og Kvæði og dansleikir (1964) eftir Jón Samsonarson (1931-2010). 

Sú síðarnefnda er eitt áreiðanlegasta yfirgripsrit íslenskrar danssögu að mati höfundar og 

því verður hún notuð reglulega í eftirfarandi umfjöllun. 

Fram að 1500 er lítið fjallað um „dans“ í heimildum sem snerta Ísland, en snemma má 

greina orð á borð við „hopp“ og „leikr“ sem túlka má að hafi staðið fyrir atferli svipuðu 

dansi (Jón Samsonarson, 1964: ix). Þær heimildir sem dans kemur fyrir eru m.a. 

Eyrbyggjasaga1 (13. öld, Gísli Sigurðsson: 2013) og Sturlungasaga (Eyrbyggjasaga: 49 og 

Sturlu saga: 76). Viðhorf Jóns Samsonarsonar til þeirra frásagna sem snúa að dansi í 

Íslendingasögunum er samt að þær séu ótraustverðugar, þar sem þær eru skrifaðar svo 

löngu eftir atburði (Jón Samsonarson, 1964: xi). Jón er einnig efins um frásögn í Sögu Jóns 

biskups helga Ögmundssonar frá 13. öld, en umfjöllunarefni hennar er frá 12. öld (Jóns 

saga helga: 165, 237). Sagan af Jóni helga lýsir m.a. andúð yfirstéttarinnar á dansiðkan 

Íslendinga á þeim forsendum að dansinum hafi fylgt ósiðsamlegt athæfi (Jón 

Samsonarson, 1964: ix-x). Þegar komið er fram á 13. og 14. öld fara þó að birtast heimildir 

sem lýsa þeim tíma er þær eru skrifaðar. Þær eru því álitnar töluvert traustari (Jón 

Samsonarson, 1964: xiii). Þessar heimildir er meðal annars að finna í Sturlungu og þar fer 

hugtakið „dans“ einnig að birtast í fyrsta skipti í rituðu máli (Jón Samsonarson, 1964: xiii).2 

Í Sturlu sögu (12. öld, Gísli Sigurðsson: 2013) er einnig talað um að „slá hringleik“ (Sturlu 

 
1 17. Skalat ǫldrukkin ekkja, | ek veit at gat beitu | hrafn af hræva efni, | hoppfǫgr af því skoppa, | at 
hjǫrdǫggvar hyggjak, | hér es fjón komin ljóna, | haukr unir hǫrðum leiki | hræva stríðs, á kviðu. 
(Eyrbyggjasaga: 49). 
2 Í Sturlungasögu er t.a.m. sagt frá Steingrími Skinngrýlusyni, en um hann er sagt að hann hafi dansað 
(Sturlunga saga I, 245-246). 
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saga: 76). í Eiríks sögu rauða (13. öld, Gísli Sigurðsson: 2013) er einnig talað um dans: 

„Slógu þá konur hring um hjallinn, en Þorbjörg sat á uppi. Kvað Guðríðr þá kvæðit svá 

fagrt ok vel“ (Eiríkssaga: 208). Orðfæri höfunda heimildana um dansa eykst því þegar 

kemur fram á 13. og 14. öld. 

Dans og söngur heyrðu að öllum líkindum saman í dansiðkun Íslendinga frá upphafi. Í 

sögunni af Jóni biskup er til dæmis fjallað um að karlar og konur hafi kveðið sín á milli 

„klækiligar vísur og hæðiligar og óáheyriligar“ en það var á þeim forsendum sem Jón 

biskup „lét banna“ slíkar vísur með öllu (Jóns saga helga: 165, 237). Í Sörlarímum frá 14. 

öld er einnig minnst á dans og kveðskap saman.3 

 

Skötnum verður að skemmtan margt, 

ef skortir ekki fræði, 

sögur og tafl og sund með skart, 

skagir með dans og kvæði. 

(Jón Samsonarson, 1964: xxv) 

 

Sú mynd sem ofangreindar heimildir birta af dansi á Íslandi frá umræddu tímabili 

gefur okkur samt mjög takmarkaða mynd af því hvernig dansar hafi verið iðkaðir á þessum 

tíma. Umræða í heimildum um „hringleiki“ (Sturlu saga: 76)4 gefur í skyn að um 

hringdansa hafi verið að ræða, en það er ekki hægt að útiloka að aðrir dansar hafi einnig 

tíðkast. Tengingin við kveðskapinn gefur þó í skyn að um sömu eða svipaða hefð sé að 

ræða og vitað er að kom síðar fram á Íslandi. Dansiðkan hefur að öllum líkindum tengst 

skemmtanamenningu landsmanna líkt og hún gerir í dag og ekki er hægt að útiloka að 

hún hafi einnig tengst helgisiðum fyrir kristnitöku. 

3.2 1500-1800 

Mikið er til af bókmenntum tengdum dönsum frá því um 1500 og ljóst er að 

kveðskapartengingin við dansinn á þessum tíma er ríkjandi. Svo virðist sem rímur hafi 

 
3 Fyrir texta fornkvæða sem hafa e.t.v. tengst dansi má sjá bækur á borð við Ólafur Briem (1946), Jón 
Helgason (1962-1981), Vésteinn Ólason (1979), Kvæðasafn: Eptir íslenzka menn frá miðöldum og síðari 
öldum (1922 og 1923), Jón Samsonarson (1964) og Ólafur Davíðsson (1894-1903). Fleiri söfn eru þó til. 
4 Sjá einnig: Eiríkssaga: 208. 
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einnig verið nefndar dansar allt fram á 17. öld án neinna heimilda sem sanna það (Jón 

Samsonarson, 1964: xxvi). 

Í Qualiscunque Descriptio Islandiae, (Íslandslýsingu) sem var að öllum líkindum skrifuð 

af Oddi Einarssyni (1559-1630) biskup á árunum 1588-9 má finna eftirfarandi lýsingu á 

íslenskum dansleikjum og samkomum: 

 

Er þá fyrst valinn einhver einn meðal hjúa eða annarra viðstaddra, sem gjörla hefur numið 

kveðskaparlistina og þykir betri raddmaður.  Í upphafi kveður hann um hríð svo sem í 

inngangs stað með skjálfandi og á nokkurn hátt hikandi röddu eða eitthvað, sem litla eða 

enga merkingu hefur, því yfirleitt heyrast aðeins eftirfarandi atkvæði: ha ha ha, ho ho ho, 

he he, hu he, ho ha he o.s.frv. og eru þau við og við endurtekin í sjálfu kvæðinu. En til að 

þessi kveðandi falli áheyrendum betur í geð, eru kvaddir til tveir, sem kveða undir, og þeir 

taka sér stöðu sinn við hvora hlið forsöngvarans og beita lítið eitt lægri og stöðugri röddu, 

dálítið í átt við bassa. Úr þessu verður ekki slæm samhljóman og nokkuð hugþekk 

samkveðandi. Og meðan þremenningarnir fara þannig með innganginn og eru að hugsa 

upp kvæði með einhverri merkingu til að hnýta við hann, takast hinir í hendur og skipa sér 

í hring eða velja sér ákveðinn stað tveir og tveir saman, þar sem þeir eru, meðan þessi 

dans stendur. Síðan dansa þeir þögulir af miklu fjöri eftir hljómfallinu og skurka því meir 

sem kvæðamennirnir þenja röddina, svo að þeir verða uppgefnir á skömmum tíma (Oddur 

Einarsson, 1971: 129-130). 

 

Af þessari heimild er ljóst að dansinum fylgdi sérþekking, mikil færni og kröfur til 

flytjenda. Einnig er ljóst að ekki er um einfalda sviðsetningu að ræða: Höfundur lýsir 

hvernig þátttakendur dönsuðu af miklum móð á meðan söngnum stóð. Í framhaldi segir 

höfundur frá annari gerð dansa: 

 

Að þessum þætti loknum taka einstakir menn að kveða á víxl hóflegri kvæði og dansa 

einnig hægt eftir hljómfallinu, en eru ekki lengur kyrrir í sömu sporum, heldur ganga 

setlega og samfellt í hring, unz allir hafa lokið við kvæði sín (Oddur Einarsson, 1971: 130). 

 

Í þessari lýsingu er gefið til kynna að dansspor sé stigið, en því er ekki lýst. Hins vegar 

er það tekið skýrt fram að gengið sé. Í lýsingunni er einnig skýrt að dansinn hafi verið 

nokkuð merkilegur að sjá og alls ekki einfaldur. Auk lýsingar á dansinum eru kvæðin svo 

sögð vera:  
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[…] haglega samsett og lystileg í sjálfu sér þeim, sem hlýða, þannig  eiga þau einnig greiða 

leið að hugum manna,  ekki sízt ef þeim er samfara hugþekkur kveðskapur. Og því meir 

sem þau eru mönnum til skemmtunar, þeim mun sterkari áhrifum ná þau, æsa upp og 

hrífa með sér og smjúga inn í merg og bein með nokkrum hætti, og kynda upp alls konar 

loga í brjóstum manna, og brenna þá aumlega upp, sem veikgeðja eru og að eðlisfari 

hneigjast fremur öðrum til óleyfilegra nautna (Oddur Einarsson, 1971: 130-131). 

 

Ólíkt Jóni Ögmundssyni virðist höfundur bera mikla virðingu fyrir dansinum og 

flestum kveðskapnum. 

Þrátt fyrir lof höfundar Qualiscunque Descriptio Islandiae á dansinum má þó greina 

vissa andúð á samhengi hans þegar hann skrifar: „Því hvað á ég að kalla það annað, þegar 

það er vitað mál, að í samkundum af þessu tagi var mikið um fáránlegar, blautlegar og 

lostafullar athafnir og sér í lagi afmorskvæði, en í þeim er sálinni búið nokkurt skaðræði“ 

(Oddur Einarsson, 1971: 130).  

Næsta lykilheimild frá þessum tíma er Crymogæa Arngríms lærða (1568-1648). Í 

henni má finna eina af fyrstu lýsingum vikivaka, þó að sú lýsing fjalli aðeins um 

kveðskapinn sem tilheyrir dansinum (Arngrímur Jónsson, 1985: 148). Í íslenskri þýðingu 

Crymogæu frá 17. öld bættist þó í lýsingu vikivakana og dæmi eru m.a. tekin um 

vikivakaleikina og hringbrot: „Gamanleikarnir voru þeir sem iðkaðir voru meir til glaums 

og skemmtunar en að reyna sína orku og aflsmuni, so sem að var dans og vikivaki“ 

(Arngrímur Jónsson, 1985: 149). Í þessari sömu heimild er dansi lýst á eftirfarandi máta: 

 

Dansinn var og er enn nú með þeim hætti, að einn kveður fyrir, sem er dansmaðurinn, en 

tveir eður og so fleiri kveða undir. Hinir aðrir dansa eður stíga rétt eftir því sem fyrir er 

kveðið. En til vikivakans fara bæði karlmenn og kvenmenn. Karlmennirnir taka sér í hönd 

stúlku eður konu, so að hvort stígur þar við annað. [...] í vorum íslenzka vikivaka kveður 

hvur eftir annan eitt kvæði eður vísu og hvílir sig so á milli, meðan allir hinir hafa þessa 

hending upp aftur og kveða hana þá allir til samans. Þegar þeir hafa erindið heilt út kveðið, 

þá plaga þeir oftast að hafa fyrir viðkvæði annað hvort upphaf eður ending þess fyrsta 

erindis sem í vikivaka kveðið var (Arngrímur Jónsson, 1985: 149). 

 

Líkt og fram hefur komið, virðist dansinn snúast að miklu leyti um kveðskapinn að 

mati höfundar. Svo má skilja að fjörið sem fylgi dansinum felist að mörgu leyti í 
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samsöngnum sem honum fylgir auk þátttöku viðstaddra. Tilvist „dansmannsins“ gæti 

einnig bent til þess að um sérþekkingu og leikni sé að ræða í dansinum: Sá sem kveður 

fyrir dansi hefur líklegast þurft að þekkja athæfið vel. 

Nokkuð ber þó enn á andófi kirkjunnar í þeim heimildum frá þessum tíma eins og 

þegar varað er við „hestavígum eður vökunóttum á helgum dögum“ í bók Þórðar 

lögmanns Guðmundssonar (1524-1608) (Jón Samsonarson, 1964: xxxvi). Þessi andúð 

kirkjunnar virðist því haldast á milli alda. Kvartanir yfir dansathæfi Íslendinga má einnig 

finna í bréfi frá Jóni biskup Árnasyni (1722-1743) í Skálholti til séra Magnúsar Einarssonar 

(1706-1785) árið 1733, þar sem hneykslast er á vinsældum dansskemmtana Íslendinga og 

vísað er í dönsk lög sem snerta slíkar skemmtanir. Í bréfinu segir Jón: 

 

Soddan vökunætur og gleðileikir eru að minni meiningu svívirðing bæði fyrir guði og öllum 

guðhræddum mönnum og eiga þess vegna öngvan veginn að líðast. Þeirra nytsemi er 

engin, so eg sjái, heldur eru þeir sæði andskotans í vantrúuðum mönnum sem eru fullir af 

gjálífi og vondum girndum og tilhneigingum, í hvörjum djöfulsins ríki hefur fengið yfirhönd. 

Soddan leikir koma fram af holdsvellyst og elsku til heimsins. En ef nokkur elskar heim[inn, 

í hon]um er ekki kærleiki föðursins, segir Jóhannes. Og allt það í heiminum það er ekki 

annað en fýsn holdsins, girnd augnanna og drambsamlegt líferni. Heimurinn forgengur og 

hans fýsn, so og einninn allir þeir sem dansa eftir hans pípu (Jón Samsonarson, 1964: 

xxxviii-xxxix). 

 

Að lokum vísar Jón beint í lögin: „Alle lætferdig og forargelig legen om Jul, eller andre 

tïder og Fastelavns løben forbydes strengeligen og bør alvorligen ad straffes“ (Jón 

Samsonarson, 1964: xxxix). Heimildir af þessu tagi eru staðfesting á umfangi dansins í 

íslenskri menningu umrædds tímabils, en um leið hve lítil áhrif lögin og yfirstéttin virðast 

hafa haft. 

Í riti Jóns Ólafssonar frá Grunnavík (1706-1785) (AM 433 fol.) sem var skrifað á 

árunum 1734-1779 er einnig fjallað um dans, en á ólíkan hátt.  

  



15 

Á meðal þeirra danstegunda hjá íslenzkum sem ekki fara svo mjög fram með fótaburði, 

heldur fyrst og fremst með beygingum handleggja og látbragði eru karladans (sagður 

harðari og líkaminn er hreyfður ákafar) og kvennadans (sem er mýkri), en þessir dansar 

eru oftast felldir inn í dansleiki þeirra sem þeir nefna vikivaka eða öllu frekar í leiki þá sem 

leiknir eru án söngs og nefndir gleði. En vikivaki er ætið hringdans sem karlar og konur 

taka þátt í, raðað upp á víxl. Þau kveða öll, eftir stjórn forsöngvara(?), hafa við ákveðnar 

fótahreyfingar og stíga dansinn í hring o. s. frv. (Jón Samsonarson, 1964:xxxiv- xxxv). 

 

Lýsingin er merkileg, fyrst og fremst þar sem hún lýsir fleiri dönsum og leikjum en 

vikivökum og vikivakaleikjum og gefur þannig til kynna töluverða dansflóru, eitthvað sem 

hefur ekki verið augljóst í eldri kvæðamiðuðum heimildunum. 

Næsta mikilvæga lýsing birtist svo í ritgerð sem nefnist „Niðurraðan og undirvísan 

hvernig gleði og dansleikir voru tíðkaðir og um hönd hafðir í fyrri tíð“. Ekki eru allir 

sammála um aldur ritgerðarinnar, en hún er talin vera skrifuð á bilinu se 1700 – 1800.5 

Höfundur hennar er óþekktur (Jón Samsonarson, 1964: li), en ritgerðin gefur mjög ítarlega 

lýsingu af dansleik og skipulag hans: Farið er m.a. yfir uppröðun gleðinnar og hvern dans 

fyrir sig, vikivakaleikjum og búningum er lýst, kvæði eru uppskrifuð o.fl. (Jón 

Samsonarson, 1964: lii-lxiv). 

Eftir aldamótin 1800 hófst innreið gömlu dansanna og tími vikivakanna leið greinilega 

undir lok. Það sem við tók var ný tegund dansa sem byggði á allt öðrum forsendum. 

Hljóðfæraleikur fór að verða meira áberandi og heimildir um dansinn urðu töluvert 

ýtarlegri og meiri. Það sem er e.t.v. merkilegast er að andúð kirkjunnar og heldri manna 

virðist ekki hafa yfirfærst á hina nýju dansa sem ruddu sér leið í íslenska menningu og 

verður lýst í næsta kafla. 

3.3 1800-2020 

Líkt og fram kom í síðasta kafla þá mörkuðu aldamótin 1800 ákveðin tímamót á Íslandi. 

Eftir þau voru sagnadansarnir ekki jafn ríkjandi og þeir höfðu áður verið (Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 2010: 26). Á þessum tíma fóru að berast nýir dansar til Íslands eins og 

rælar, valsar o.fl. Með þeim bárust nýir siðir á borð við ballkortin og dansklúbba (Mínerva 

 
5 Í bók Jóns Samsonarsonar er vitnað í Sigfús Blöndal sem tímasetur ritgerðina „rimeligvis fra det 17. Aarh. 
el. Beg. af det 18.“ (e. 17. öld (1600-1699) eða byrjun þeirrar 18. (1700 -). Handritið segir Sigfús vera afrit 
frá ca. 1800 eða seinna) (Jón Samsonarson, 1964: li). 
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Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 27-28, 36, 47). Pantaðir voru dansar til að 

spila á „lírukassa“6 og danslýsingar að utan. Dansarnir eru nafngreindir á 

pöntunarlistunum og út frá þeim er hægt að sjá hvaða dansar voru vinsælir. Sérstaklega 

vinsælir dansar voru t.a.m. „vals“, „galhopp“, „týrólavals“, „fandango“ o.fl. [dansar sem 

flokkast í dag sem] „gömlu dansar“ (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 

27), en einnig eru til lýsingar af dansleikjum þar sem hinir nýju dansar voru dansaðir, sem 

má m.a. finna í ferðabókum erlendra ferðamanna á Íslandi frá þessum tíma7 (Mínerva 

Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 30). Ljóst er að snemma á 19. öld höfðu 

þessir dansar rutt sér til rúms í skemmtanalífi Reykvíkinga, ef ekki víðar um landið. Fólk 

lærði dansana heimafyrir, á böllum og hjá kunningjum (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 1994: 154-155).8 

Á seinni hluta 19. aldar hafa nýju dansarnir greinilega breiðst út um allt land (Mínerva 

Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 37). Heimildir sýna að víða hafi böllin verið 

oft og á mörgum stöðum samtímis: Þau byrjuðu e.t.v. klukkan sex að kvöldi og lauk oft 

ekki fyrr en átta morguninn eftir (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 

39). Ljóst er að mikið félagslíf varð til í kringum dansinn og að dansfélög urðu til samhliða 

klúbbunum sem dansað var á (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 41). 

Ólíkt heimildum frá sagnadansatímabilinu eru heimildir frá tíma gömlu dansana svo 

ítarlegar að sérstökum ballklæðum fólks er meira að segja lýst í heimildum. Almennt voru 

allir herrarnir í svörtum fötum með hvítar slaufur og hanska á meðan dömurnar voru í 

hvítum kjólum eða kyrtlum, eða jafnvel á peysufötunum með hvíta hanska og mikið skart 

(Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 49). Lýsingar dansleikja af þessu 

tagi má m.a. lesa í frásögn George Steuart Mackenzie frá 1810: „We found ourselves 

extremely aukward in dancing what the ladies were pleased to call English country 

dances“ (Boucher, 1989: 189). 

Eftir aldamótin 1900 fóru enn fleiri nýir dansar að berast til landsins í auknum mæli, 

eins og „tangó“ og „foxtrott“, sem blönduðust gömlu dönsum eins og „polkum“, „rælum“, 

„mazúrkum“, „skottísum“ og „vínarkrusum“ (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 1994: 85, 134-135). „Gamli marsinn“ sem var almennt dansaður í byrjun 

 
6 Sjálfspilandi smáorgel með handsveif (Snara.is, e.d.). 
7 Margar lýsingar erlendra ferðamanna frá þessum tíma má t.a.m. finna í Boucher, 1989. 
8 Karl Aspelund hefur fjallað um frásagnir af þessu tagi. Sjá: Karl Aspelund, 2011. 
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dansleiks var mjög áberandi, en honum tilheyrðu ótal leikir á borð við „klúturinn og 

hnúturinn“ og „sett í horn“ (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 269-

278).9 Dæmi eru um að marsinum hafi verið skipt í allt að 14 þætti. Þar sem hljóðfæraeign 

Íslendinga var takmörkuð á þessum tíma var undirleikur landshlutabundinn en eftir 1900 

var ýmist leikið á harmónikkur, orgel eða fiðlur (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 1994: 159).10 Jónas Jónasson frá Hrafnagili bendir á tilvísanir um hljóðfæri: 

„langspil“, „gígjur“, „hljóðpípur“, „simfón“ og „bumbur“ (Jónas Jónasson, 2010: 287). 

Sömu leiðis má finna lýsingar á hljóðfærum fyrri tíma bæði hjá Ólafi Davíðssyni þar sem 

minnst er á hljóðpípu (Ólafur Davíðsson, 1894-1903, 3. bindi: 21). Það er ekki víst hvort 

þau hljóðfæri hafi á annað borð verið, eða hvort þau hafi verið fágæt. Það er þó víst að 

þegar gömlu dansarnir voru fyrst að koma til landsins var fátt um hljóðfæri til að leika 

undir dansinn. Eftir 1940 tók svo nýtt tímabil við, ný hljóðfæri auk útvarps- og 

sjónvarpstækni bárust til landsins, trommur, rafmagnsgítarar, o.fl. Þessi hljóðfæri höfðu 

áhrif á tónlistina sem var spiluð. 

Eftir að gömlu dansarnir höfðu rutt sér rúms á Íslandi og sagnadansahefðin horfið úr 

menningunni seint á 19. öld virtist áhuginn á hinni horfnu hefð hafa aukist eins og sést í 

verkum eins og: Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur (1894), Vikivakar og 

söngleikir eftir Helga Valtýsson (1877-1971) var svo gefin út árið 1930. Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir (1919-2011) stofnaði svo Þjóðdansafélag Reykjavíkur árið 1951 og vann 

með, rannsakaði, sýndi og iðkaði þjóðdansa allt sitt líf, í samvinnu við félagið. Þegar félagið 

var stofnað voru meðlimir um 100 talsins (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 2010: 32). 

Þjóðdansafélag Reykjavíkur og aðrir dansiðkendur hafa síðan staðið fyrir 

þjóðdansaviðburðum á Íslandi í gegnum árin. Meðal annarra dansfélaga á Íslandi má 

nefna dansfélagið Vefarann sem var stofnað árið 2004 (Dansfélagið Vefarinn, e.d.), 

Fiðrildin sem voru stofnuð árið 1975 (Þráinn Skarphéðinsson, 2006: 3) og dansfélagið 

Sporið sem var stofnað árið 1995 (Danshópurinn Sporið, e.d.). Iðkendur „gömlu dansa“ 

eru þó ef til vill fleiri á Íslandi en iðkendur þjóðdansa sem slíkra. Samband Íslenskra 

Harmónikkuunnenda stendur t.d. reglulega fyrir gömludansaböllum, en það var stofnað 

árið 1981 (S.Í.H.U., e.d.). 

 
9 Ýtarlegar lýsingar á leikjunum og marsinum sjálfum má finna í greininni „Gamli marsinn“ (Mínerva 
Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 269-278). 
10 Sjá einnig Þorvaldur Arnar Davíðssonar, 2015 og Elsa Herjólfsdóttir Skogland, 2002. 
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Til dansviðburða síðustu ára mætti nefna Barnlek 2014 og Íslek 2016 (Nordlek, e.d.), 

en Þjóðdansafélag Reykjavíkur stóð fyrir þeim viðburðum fyrir hönd Nordlek, en það 

verður kynnt nánar, m.a. í kafla 4.12. Á síðustu tveimur árum hefur Atli Freyr Hjaltason 

[höfundur] svo staðið fyrir þjóðdansaviðburði sem nefnist „Atlavaka“ og hefur verið 

haldinn tvisvar, 2019 og 2020. Viðburðurinn er nefndur eftir höfundi og stefnan er að 

hann sé haldinn laugardaginn eftir afmæli hans 7. febrúar ár hvert. Tilgangur Atlavöku er 

fyrst og fremst að skapa vettvang fyrir þjóðdansa á Íslandi og rými fyrir iðkendur 

alþýðumenningar að koma saman og eiga kvöldstund hvert með öðru. 

Dansmenning Íslendinga hefur greinilega dafnað og þróast frá landnámi. Þrátt fyrir 

að lítið sé vitað nákvæmlega um dans á fyrstu árhundruðum Íslandsbyggðar eru greinilega 

til margar heimildir sem sanna tilvist og vinsældir þeirra í menningunni. Rannsóknir um 

þjóðdansa hafa samt verið tiltölulega takmarkaðar eins og verður fjallað um í næsta kafla. 
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4 Rannsóknarsaga 

Rannsóknir á heimildum um dans á Íslandi hófust ekki fyrr en á síðari hluta 19. aldar. 

Nokkrir höfðu velt vöngum um menningararfinn, en enginn lagst í markvissa 

samansöfnun eða greinargerð heimilda um dans fyrr en Ólafur Davíðsson tók af skarið. 

Eftir að bókin Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur (1894) kom út fór boltinn að 

rúlla. Í þessum kafla verður farið yfir helstu fræðimenn sem fjallað hafa um dans á Íslandi 

og gerð grein fyrir nálgun þeirra, túlkun og áherslum á þær heimildir sem til eru. Einnig 

verður umfjöllun þeirra sett lauslega í samhengi við fræðimenn sem skrifað hafa um dans 

á Norðurlöndunum. 

4.1 Ólafur Davíðsson 

Eins og titill bókar Ólafs Davíðssonar, Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur, gefur 

til kynna var áhersla hans varðandi dansa á Íslandi á vikivakana, vikivakakvæðin og 

vikivakaleikina, sem leiddi til þess að umfjöllun hans um dansmenningu sneri fyrst og 

fremst að bókmennum, orðsifjafræðum og þeim leikjum sem tengdust vikivaka. 

Ólafur ræðir um áðurnefnd dæmi úr fornritum um dans, þau orð sem voru notuð til 

að lýsa dansi og þeim viðburðum þar sem líklegt er að dans hafi verið iðkaður. Túlkanir 

hans eru þó oft mjög frjálslegar. Um lýsinguna í Sögu Jóns biskups helga Ögmundssonar 

(sjá kafla 3.1) segir Ólafur til dæmis að í ritinu sé að finna elstu lýsingu á vikivaka, þó að 

orðið „vikivaki“ komi hvergi fyrir í heimildinni (Ólafur Davíðsson, 1894-1903, 3. bindi: 9). 

Í umfjöllun Ólafs um vikivaka vantar einnig skýra skilgreiningu. Svo virðist sem honum hafi 

fundist orðið stundum standa fyrir þá dansa sem voru iðkaðir á Íslandi í fornöld og 

stundum aðeins fyrir þá dansa sem hafi verið stundaðir á Íslandi frá 16. öld og fram að 

þeirri 19. 

Eins og fram kemur hér að ofan virðast vikivakaleikirnir hafa vakið áhuga Ólafs 

sérstaklega, en hann skilgreinir þá ekki sem dansa í eftirfarandi staðhæfingu: „Þegar hlé 

varð á saung og dansi á vikivökunum, þá voru leiknir ýmsir leikir og skal eg nú lýsa þeim 

eptir faungum“ (Ólafur Davíðsson, 1894-1903, 3. bindi: 95). Að mati Ólafs voru leikirnir 

þó ólíkir öðrum íslenskum leikjum þar sem grímuklæðnaður tilheyrði þeim og því hlutu 

þeir að vera „af útlendum toga spunnir í upphafi, eða öllu heldur sniðnir eptir útlendum 

leikjum“ (Ólafur Davíðsson, 1894-1903, 3. bindi: 95). Það kann að vera að í 
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rannsóknarvinnu sinni hafi Ólafur fyrst og fremst verið að leitast eftir hinum „íslensku“ 

dönsum og leikjum sem ættu sér ekki erlenda hliðstæðu. 

Í lok bindisins fjallar Ólafur svo sérstaklega um „tröllaslagi“ sem eru sér bragarháttur 

í kveðskap. Ólafur fullyrðir að dansað hafi verið við tröllaslagi, þar sem hrynjandi þeirra er 

mjög reglubundinn, þungur og taktfastur, en heldur jafnframt að þeir séu mjög ungir 

dansar, frá 17. öld, sem voru svipaðir norsku halling- og springdönsunum að hans sögn 

(Ólafur Davíðsson, 1894-1903, 3. bindi: 357). Líkt og áður var á minnst, notast hann 

aðallega við kvæðin sem greiningartól og mælikvarða á hvort dansað hafi verið frekar en 

danslýsingar. 

4.2 Bjarni Þorsteinsson 

Næsta verk sem fjallaði um dansa á Íslandi að eitthverju leyti var bókin Íslenzk þjóðlög 

(1906-1909) eftir Bjarna Þorsteinsson (1861-1938). Rit Bjarna var fyrsta heildstæða safn 

íslenskrar þjóðlagatónlistar en hann safnaði þjóðlögum, bæði úr skriflegum og 

munnlegum heimildum.11 Bjarni greinir íslenska dansmenningu sem menningu án 

hljóðfæra, en styður sig aðallega við Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur í þeim 

fullyrðingum (Bjarni Þorsteinsson, 1906-1909: 40-42). Samkvæmt Bjarna voru höfð 

sérstök danskvæði við vikivaka, lögin sem voru notuð við þessi kvæði eru langflest fallin í 

gleymsku, að mati Bjarna, fyrir utan örfá brot sem voru nýtt sem viðlög í nýjum lögum 

sérstaklega sömdum fyrir vikivaka (Bjarni Þorsteinsson, 1906-1909: 805). Það er augljóst 

að áhugi Bjarna liggur ekki í dansinum heldur tónlistinni, en í bókinni kemur loksins 

tónlistin sem Ólafur Davíðsson hafði fjallað svo ítarlega um sem part af dansinum fyrst á 

prenti: Í Íslenzkum þjóðlögum eru geymdar nótur af nokkrum lögum sem kennd eru við 

vikivaka eins og: „Góða skemmtun gjöra skal“, „Frísavísa“ og „Ólafur reið með björgum 

fram“ (Bjarni Þorsteinsson, 1906-1909: 633, 641 og 491). 

4.3 Helgi Valtýsson 

Fátt gerðist í rannsóknum á þjóðdönsum næstu árin eftir útgáfu Íslenskra þjóðlaga, fyrr 

en norskur frumkvöðull í endurvakningu sagnadansa í Noregi og á Norðurlöndunum 

almennt, Hulda Garborg (1862-1934), kom til Íslands árið 1903 í leit að dansinum (Van 

 
11 Um verk Bjarna, sjá einnig: Pétur Húni Björnsson, 2015 og 2019. 
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Elswijk, 2010: 19).12 Hún fann þó fátt annað en dansinn „Ólaf liljurós“ í Borgarfirði, sem 

leiddi til þess að hún hélt áfram til Færeyja og fann dansinn þar (Helgi Valtýsson, 1930: 4). 

Árið 1930 gaf Helgi Valtýsson (1877-1971) svo út kverið Vikivakar og söngleikir í 

samvinnu við Sambandsstjórn U.M.F.Í. Tilætlan þess var að endurvekja hina íslensku 

vikivaka sem menningararf (Helgi Valtýsson, 1930: 8-9). Helgi var rithöfundur og einn 

stofnenda U.M.F.Í. og með ríkan og fjölbreyttan feril að baki (E.D. 1957). Vinna Helga með 

dansinn var stórlega innblásin af Hulda Garborg sem hafði kennt honum þjóðdansa í 

Noregi (Helgi Valtýsson, 1930: 4). Dansinn sem Helgi kom með til Íslands árið 1927 var því 

ekki íslenskur, en Helgi vildi að dansinn öðlaðist íslenskan blæ með tímanum (Helgi 

Valtýsson, 1930: 7). Í bókinni skrifar hann mikið um vikivaka, fyrst og fremst út frá eigin 

upplifan og sannfæringu. Fyrir honum voru vikivakar: „[...] eigi dans í venjulegri merkingu 

og því síður listdans eða sýningardans! Enda væri þá algerlega skotið fram hjá marki“ 

(Helgi Valtýsson, 1930: 6). Í áframhaldandi umfjöllun um tilgang vikivaka vísar Helgi í 

frásögn af Ólafsvöku í Færeyjum frá 1911: 

 

Þá fyrst skildi eg alt í einu til fulls eðli söngdansins […]. Maður varð að leggja sig allan fram, 

af lífi og sál, og gleyma öllu öðru umhverfis sig, eins og Færeyingar gera. Hver hreyfing 

þeirra og geðbrigði setti svip sinn og merki á dansinn. Og þau voru öll sameinuð, hönd við 

hönd, í samfeldum hring og traustum – öll tengd sameiginlegri kend, er gekk frá hjarta til 

hjarta – og vakti traust og samúð (Helgi Valtýsson, 1930: 6). 

 

Þessi lýsing kann að vera með fyrstu tilraunum til að lýsa reynslu einstaklingsins af 

dönsum enda fannst Helga að dansinn sjálfur væri mikilvægari en kvæðin sem menn 

sungu. Samkvæmt Helga var viðhorfið í Færeyjum að þar væri dansað til þess að syngja, 

en ekki sungið til þess að dansa. Það var því mjög mikilvægt samkvæmt Helga að vikivaki 

væri einfaldur og óbrotinn. Eins og hann segir hér: „Það myndi draga skilning frá lagi og 

ljóði og gera vikivakana að dansi og engu öðru!“ (Helgi Valtýsson, 1930: 7). Síðar í kverinu 

fjallar Helgi um sönginn fremur en textann: 

 

 
12 Nánari upplýsingar um Hulda Garborg má t.d. nálgast í: Hoppu (2016), Bugge (2010) og á vefsíðu 
Folkedans, Folkemusikk og Bunader (e.d.). 
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Söngurinn er aðalatriði vikivakanna! Þessvegna veltur alt á meðferð lags og ljóðs! Sporin og 

hreyfingarnar eru auka-atriði til viðauka og uppfyllingar, og eiga að „undirstrika“ efni lags og ljóðs, 

svo að alt þrennt renni saman í eina heild: Vikivaka (Helgi Valtýsson, 1930: 24). 

 

Það má segja að Helgi Valtýsson hafi þannig verið sá fyrsti til að gera heildstæða 

skilgreiningu á hvað vikivaki sé. Eins og sést í ofangreindum lýsingum byggir 

rannsóknarvinna Helga þó greinilega á þátttöku og ímyndasköpun frekar en sagnfræði, 

en segja má að bók hans hafi haft tiltölulega lítil áhrif á viðhorf fræðimanna til þjóðdansa, 

eins og sést í næsta riti sem fjallaði um dans að einhverju leyti, sem kom út fjórum árum 

seinna. 

4.4 Jónas Jónasson 

Íslenzkir þjóðhættir, sem kom fyrst út á prenti árið 1934 og var endurútgefin 1945, hefur 

gengt ákveðnu hlutverki sem lykilrit um íslenska þjóðmenningu fyrri tíma. Höfundur 

bókarinnar, Jónas Jónasson frá Hrafnagili (1856-1918), var prestur sem hafði mikinn 

áhuga á þjóðsögum, sagnfræði og þjóðháttafræðum og umfjöllun hans um dans tengist 

fyrst þjóðtrú. Samkvæmt Jónasi var messað jólanóttina fram til 1744, en þá, samkvæmt 

mörgum þjóðsögum (m.a. í safni Jóns Árnasonar) sótti huldufólk og fleiri verur á bæina til 

að halda dansleiki og veislur,13 staðhæfingin að það hafi verið mikilvægt fyrir mannfólk að 

taka ekki þátt í dansinum er áberandi í þessum sögum, sem bendir til bannhelgi á iðkan 

dansa á hátíðisdögum (Sjá einnig kafla 2.2) (Jónas Jónasson, 2010: 207-208). 

Í kaflanum „Vikivakar og samkomur“ (Jónas Jónasson, 2010: 241-245) segir Jónas að 

þjóðlegar skemmtanir eða almennar samkomur í stórum stíl hafi reyndar verið tiltölulega 

fátíðar (Jónas Jónasson, 2010: 241). Jónas heldur því þó fram að það sem hann kallar 

vikivaka hafi haldist óbreyttir frá 12. öld og fram á þá 18. (Jónas Jónasson, 2010: 242). Eins 

og Bjarni Þorsteinsson vitnar Jónas mikið í verk Ólafs Davíðssonar um vikivaka, en leggur 

þó áherslu á að menn og konur á Íslandi hafi dansað í röðum, haldist í hendur og ýmist 

sungist á eða sungið saman vísur og kvæði (Jónas Jónason, 2010: 242). Dansinum sjálfum 

lýsir Jónas á eftirfarandi máta: „Meðan menn sungu vísurnar, beygðu menn sig fram og 

aftur eða reru sig við og stigu fram á hægri fótinn, en færðu sig ekki úr stað, en héldust í 

 
13 Sjá grein Gunnell (2004). 
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hendur, karl og kona“ (Jónas Jónasson, 2010: 242).14 Aðal skemmtunin finnst honum þó 

hafa verið leikirnir, sem Ólafur Davíðsson hafði fjallað svo ítarlega um (Jónas Jónasson, 

2010: 243) (sjá kafla 3.1). Samkvæmt Jónasi liðu vikivakarnir sjálfir undir lok á 18. öld, en 

eins og hefur komið fram í kafla 3.2, er það líklega mikil einföldun (Jónas Jónasson, 2010: 

243). 

Segja má að á heildina litið sé umfjöllun Jónasar um dans almennt mjög einfölduð, 

misvísandi og ekki síst þegar hann segir að dans þekktist ekki í sveitum fyrr en eftir 1870 

(Jónas Jónasson, 2010: 294). Hægt er að gera ráð fyrir að þarna eigi Jónas fyrst og fremst 

við gömlu dansa (þ.e. nýrri dansa sem komu til Íslands um aldamótin 1800) (sjá kafla 3.3 

og 4.9), frekar en vikivaka og sagnadansa. Hins vegar vakna spurningar hvort 

vikivakahefðin hafi verið dans í huga Jónasar, frekar en sungin kvæði. Eftir að Jónas gaf út 

Íslenska þjóðhætti liðu aftur nokkur ár þar til næsta rit um dansa kom út. 

4.5 Jón Samsonarson 

Eins og hefur komið fram í kafla 3.1 kom Kvæði og dansleikir eftir Jón Samsonarson út árið 

1964. Bókin er mjög svipuð Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur að því leytinu til 

að í henni er umfjöllun um sömu gömlu heimildirnar og Ólafur Davíðsson hafði fjallað um 

70 árum fyrr. Heimildir á borð við Niðurraðan og undirvísan og danslýsingar eins og þær 

sem birtast í fornsögum og ritum eins og Crymogæa Arngríms lærða og Qualiscunque 

Descriptio Islandiae eru þó loksins færðar á prent í heild og þar með gerðar aðgengilegar 

almenningi (Jón Samsonarson, 1964: v, xviii, xxx, xxxi, xxxiv, xxxix, o.fl.), enda sneri útgáfa 

bókarinnar að því að gera viðfangsefnið aðgengilegt, bæði fyrir fræðimenn og aðra sem 

hafa áhuga á kvæðum og dönsum (Jón Samsonarson, 1964: ccxlii). 

Í inngangi bókarinnar þar sem Jón Samsonarson fer yfir helstu heimildir dansa og 

greinir þær, bendir hann á hvernig því er lýst í nokkrum heimildum að við dans kveði einn, 

svokallaður „dansmaður“, á meðan þeim sem dansa og taka undir sönginn er eingöngu 

lýst sem „dönsurum“ (Jón Samsonarson, 1964: cxx-cxxi). Samkvæmt Jóni er ekki alveg 

ljóst hvort nokkur regla hafi verið til um fjölda þeirra sem kváðu undir, en algengast þótti 

að um tvo væri að ræða (Jón Samsonarson, 1964: cxxii). 

 
14 Þessa lýsingu finna í Jón Samsonarson (1964) á bls. xlvii-xlviii og er hún höfð eftir Eggerti Ólafssyni (1726-
1768). Á frummálinu er hún eftirfarandi: „I medens de saaledes synge rykke de lit frem og til bage med 
legemet uden at komme af stædet.“ 
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Af umfjöllun Jóns má ráða að viðhorf hans til dansmenningarinnar sé það, að um 

viðamikið menningarfyrirbæri sé að ræða. Jóni finnst dansinn greinilega hafa verið 

fjölbreyttur og engin tilraun er gerð hér til að skeyta heimildum saman til þess að búa til 

einn sameiginlegan dans, þvert á tímabil, menningarhópa og staðsetningar líkt og Jónas 

Jónasson hafði gert (sjá kafla 4.4). Að mati Jóns er umfjöllun um sviðsetningu 

kvæðamanna í byrjun vikivaka í Qualiscunque Descriptio Islandiae (sjá kafla 2.2) undarleg 

þar sem þess er getið að „kvæðamenn kveði í upphafi og síðan hvað eftir annað í kvæðinu 

sjálfu eitthvað sem líkist ha ha ha, ho ho ho, he he, hu he, ho ha he“ (Jón Samsonarson, 

1964: cxxii). Jón viðrar þá kenningu að hér sé um að ræða túlkun erlendra ferðamanna á 

íslenskum framburði kvæða á borð við: „Þeðið ei og þaðið á“, en hann kemst að þeirri 

niðurstöðu að svo sé ekki (Jón Samsonarson, 1964: cxxiii). 

Þrátt fyrir það finnst Jóni líklegt að ef leifar séu til af horfnu dönsunum, þá séu þær 

fyrst og fremst að finna í dönsum barna: 

 

Enn þá tíðkast að láta börn stíga. Þá situr einhver og heldur um hendur barnsins sem það 

réttir fram; barnið stendur nokkuð gleitt á gólfinu fyrir framan hann og vaggar sér til 

hliðanna og stígur á víxl af öðrum fætinum á hinn eftir hljóðfalli einhverra kviðlinga sem 

hinn fullorðni raular á meðan; barnið lyftir fótunum án þess að beygja hnén, og hinn 

fullorðni hreyfir sig ekki meira en þarf til að vagga barninu. […] Það virðist hugsanlegt, að 

barnaleikurinn eigi rætur í dansi fullorðna fólksins á fyrri tímum, en öruggt verður það ekki 

talið; þar til skortir öll rök sem úr skeri (Jón Samsonarson, 1964: cxxvi-cxxvii). 

 

Jón tekur svo fleiri heimildir um dans. Jóni Samsonarsyni finnst lýsing Jóns frá 

Grunnavík (sjá kafla 3.2) aftur á móti vera möguleg staðfesting þess að ekki hafi alltaf 

verið dansað eins, þar sem þar er bæði fjallað um karla- og kvennadansa, sem fara ekki 

fram með fótaburði heldur beygingum handleggja og látbragði (Jón Samsonarson, 1964: 

cxxvii). Eins og Jón segir er heimild Jóns frá Grunnavík ekki eina heimildin sem minnist á 

þess konar „karladans“, heldur er það t.d. gert í Niðurraðan og undirvísan (Jón 

Samsonarson, 1964: cxxvii). Honum finnst líklegt að hreyfingar í dansi hafi einnig verið 

tengdar kvæðunum og kveðskapnum (Jón Samsonarson, 1964: cxxvii). Því til stuðnings 

vísar Jón Samsonarson í frásögn af dansi: „Dansarar dansa af miklu fjöri og skurka svo að 

þeir örmagnast á skömmum tíma, þeir hoppa og láta fallast af einum fæti á annan, 

líkaminn er hreyfður ákaft, handleggir beygðir og látbragð dansara áberandi, karlmenn 
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stíga svo allt hlunkar undir“ (Jón Samsonarson, 1964: cxxviii). Þessi lýsing, sem er 

útdráttur Jóns úr þeim heimildum sem hann notast við í umfjöllun sinni um dansinn, leiðir 

hann að þeirri niðurstöðu að það sé um „allákafan og fjörmikinn dansleik að ræða“ (Jón 

Samsonarson, 1964: cxxviii). 

Jón heldur svo áfram að ræða um vikivaka. Samkvæmt honum er vikivaka almennt 

lýst sem hringdansi, en svo eru dæmi þar sem konur og karlar dönsuðu saman og önnur 

dæmi þar sem þau dönsuðu sitt í hvoru lagi (Jón Samsonarson, 1964: cxxviii). Varðandi 

dansinn sjálfan segir Jón að í ljósi þeirra ólíku lýsinga á dansinum séu skiptar skoðanir til 

um eðli dansins – m.a. um hvort dansarar hafi almennt færst úr stað í hringnum eða ekki 

(Jón Samsonarson, 1964: cxxx). Að mati Jóns er líklegt að „þátttakendur í vikivaka kveða 

sjálfir á víxl, þar sem hins vegar dansmaður eða sérstakir kvæðamenn kveða fyrir dansi“ 

(Jón Samsonarson, 1964: cxxxi). Í umfjöllun Jóns um vikivaka eiga kvæðin greinilega 

stóran sess þegar kemur að skilgreiningum, enda er töluvert meira um heimildir í formi 

kvæða sem fjalla um dans en beinar danslýsingar. Byggt á þessum heimildum skilgreinir 

Jón tvær tegundir dansa: Annars vegar „vikivaka“, þar sem kvæðamenn kveða fyrir og 

hins vegar „vikivakadans“, þar sem leikfólkið kveður á gólfi (Jón Samsonarson, 1964: cxli). 

Dans og vikivaki eru því ekki samheiti í augum Jóns (Jón Samsonarson, 1964: cxlii), en það 

styður við kenninguna sem lögð var fram hér að ofan að ekki hafi einungis verið um einn 

dans að ræða á Íslandi fyrr á öldum (sjá kafla 3.2). 

Næsta umfjöllunarefni Jóns eru svo leikirnir sem tilheyrðu dansmenningu 

Íslendinga.15 Hér fjallar hann um flestar tegundir leikja: „Hringbrot“, „dýraleiki“, 

„kerlingaleiki“, „vígsluleiki“ og „hoffinsleik“ (Jón Samsonarson, 1964: clxiv-cciv). Í 

hnitmiðaðri lýsingu hans um vikivakaleikina skrifar Jón: 

 

Í dýraleikjum bjuggust menn í gervi dýra, skrípildi nefna fyrri menn það stundum. Þar voru 

ekki sérstök leikkvæði, svo að vitað sé, en menn virðast hafa kveðið hin og þessi kvæði, 

eitthvað í áttina við það sem tíðkaðist í dansi. […] Eitthvað svipað mætti sennilega segja 

um kerlingaleiki, en sumt er það enn þá óvissara. Í þeim bjuggust menn í einhvers konar 

kerlingar eða tröllkonu gervi. Þegar kemur að vígsluleikjum (og Hoffinnsleik) er sem skipti 

um svip og umhverfi. Í þeim eru sérstök leikkvæði sem fylgja gangi leiksins stig af stigi (Jón 

Samsonarson, 1964: cci). 

 
15 Þessir leikir kunna að vera mjög gamlir. Sjá Gunnell 1995: 93-181 og Gunnell (ritstjóri) 2007. 
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Ljóst er að þessi angi hefðarinnar teljist til dansa í augum Jóns þar sem hann nefnir 

þá „dansleiki“ (Jón Samsonarson, 1964: clxiv). Þessir leikir ýta einnig undir þær kenningar 

Jóns um að dansflóra Íslendinga hafi alltaf verið fjölbreytt.  

Þrátt fyrir yfirgripsmikla umfjöllun Jóns Samsonarsonar um dansinn er það greinilegt 

að áhersla hans er á kvæðin eins og komið hefur fram. Í lokaorðum inngangs bókarinnar 

skrifar hann: 

 

Það á að hafa komið fram [...] hve fátt er um bein rök fyrir notkun ákveðinna kvæða í 

dansleikjum. Af þessum sökum eru kvæðin ekki kennd við dansleiki í bókarheiti. Leikirnir 

eru týndir, kveðskaparlagið er gleymt, og eftir eru kvæði sem meiri eða minni líkur eru til, 

að hafi á sínum tíma verið hluti af stærri heild. Þau eru slitin úr réttu umhverfi í 

handritunum, og þau eru enn þá fjær því í útgáfu. En ef hlustað er eftir, kynni að mega 

greina veikan óm af því horfna (Jón Samsonarson, 1964: ccxliii). 

 

Viðhorf Jóns var því greinilega vitnisburður um að vikivakarnir og dansarnir væru ekki 

glataðir með öllu, þrátt fyrir að lítið væri til um þá. Nálgun Jóns á viðfangsefnið er þó mjög 

svipuð umfjöllun Ólafs Davíðssonar (sjá kafla 4.1), en Jón gerir að minnsta kosti 

greinarmun á milli heimilda og eigin skoðana á meðan Ólafur blandar eigin áliti reglulega 

inn í fræðilega umfjöllun og er ekki jafn nærgætinn í umfjöllun sinni. Því má segja að Jón 

hafi gert dansinum betri skil en Ólafur. Jón hefur lagt sterkan fræðilegan grundvöll fyrir 

umræðu um dans á Íslandi, enda áttu fræðimenn eftir að sýna bæði dans og danskvæðum 

miklu meiri áhuga. Nokkur ár áttu þó eftir að líða þar til nýjar áherslur og hugmyndir litu 

dagsins ljós í fræðunum um dansinn, þar sem sviðslist hans ætti eftir að vega þyngra en 

bókmenntafræðileg umfjöllun. 

4.6 Vésteinn Ólason 

Sagnadansar (1979) er bók sem fjallar um vikivakadansana líkt og Kvæði og dansleikir (sjá 

kafla 4.5). „Sagnadansa“ nefnir höfundurinn Vésteinn Ólason (1939) öðru nafni 

„fornkvæði“, en það eru kvæði sem menn eru almennt sammála um að dansað hafi verið 

við fyrr á öldum (Vésteinn Ólason, 1979: 10). Stór hluti bókarinnar inniheldur, líkt og í 

öðrum bókum sem fást við sagnadansana, útgefin kvæði í heild, en í viðauka bókarinnar 

eftir Hrein Steingrímsson (1930-1998) birtist einnig yfirlit um sögu tónlistarinnar sem talin 
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er hafa fylgt sagnadönsum (Hreinn Steingrímsson, 1979: 397-429). Sagnadansar er þannig 

nokkuð heildstætt rannsóknarrit fyrir þá sem hafa áhuga á vikivökum. Þar er hægt að 

nálgast bæði kvæðin og tónlistina – en sjálfan dansinn vantar nær alveg. 

Doktorsritgerð Vésteins Ólasonar, The Traditional Ballads of Iceland (1982), fjallar svo 

um íslenskar ballöður.16 Eins og Sagnadansar fjallar bókin um bókmenntirnar sem sagðar 

eru hafa fylgt dansinum á Íslandi fyrr á öldum (Vésteinn Ólason, 1982: 14). Vésteinn 

heldur því fram, að þrátt fyrir að 13. aldar heimildir eins og sagan af Jóni biskup (sjá kafla 

3.1) minnist á dans og séu oft notaðar sem heimildir um tilvist dansa á Íslandi frá þeim 

tíma, séu þær fæstar áreiðanlegar þar sem danslýsingar koma ekki fram fyrr en á 16. öld 

(Vésteinn Ólason, 1982: 35-36). Vésteini þykir samt líklegt að fólk hafi dansað undir lok 

13. aldar þar sem fjallað er um „hringleik“ í Sturlu sögu (sjá kafla 3.1) sem Vésteini þykir 

vera áreiðanleg heimild, þar sem hún er skrifuð svo nálægt tíma atburða sem hún fjallar 

um (Vésteinn Ólason, 1982: 36). Hins vegar segir hann ekki vera víst hvort hugtökin sem 

notuð eru í þessum fornbókmenntum hafi sömu merkingu og í dag (Vésteinn Ólason, 

1982: 37). 

Í bókinni veltir Vésteinn svo upp spurningunni um hvort þeir dansar sem iðkaðir voru 

á Íslandi frá og með 13. og 14. öld hafi í raun verið íslenskir, eða innflutt afurð frá 

Skandinavíu (Vésteinn Ólason, 1982: 37).17 Vésteinn segist þó sjálfur ekki hafa mikinn 

áhuga á dansinum sem slíkum: „What mainly interests us here is, [...] not primarily the 

dance itself, but the poetry sung in accompaniment to it“ (Vésteinn Ólason, 1982: 38). 

Vésteinn samþykkir hins vegar tilvist dansa frá 14. og 15. öld og að danskvæði hafi verið 

samin og á þessum tíma hafi rímur jafnvel verið nefndar dansar. Hann minnist einnig á 

möguleikann á tilvist nokkurra dansgerða eins og Jón Samsonarson hefur einnig fjallað 

um (sjá kafla 4.5) (Vésteinn Ólason, 1982: 39). Vésteinn nefnir þá tvo dansa í þessu 

sambandi: Sá fyrsti er dansaður í hljóði, á staðnum, við söng eins eða tveggja aðila. Seinni 

dansinn nefnir Vésteinn „vikivaka“, sem dansaður er í hring við söng þátttakenda. Líkt og 

Jóni Samsonarsyni finnst honum samt líklegt að tilbrigði hafi tíðkast þar sem heimildir 

benda á að stundum dönsuðu aðeins konur og stundum bara karlar, en stundum bæði 

 
16 Þessar ballöður eru sömu kvæði og hafa birst í Íslenzk fornkvæði (1962-1981) og Kvæði og dansleikir 
(1964) (Vésteinn Ólason, 1982: 15, 35), og því er um sömu bókmennir að ræða hér og það sem um hefur 
verið fjallað hingað til sem „vikivakakvæði“ o.fl. 
17 Þessar hugmyndir eru þær sömu og Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir fjalla um í samhengi 
gömlu dansa  (sjá kafla 4.9). 
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kynin saman (Vésteinn Ólason, 1982: 40-41; sjá einnig kafla 3.2). Vésteinn gerir svo grein 

fyrir tilvist vikivakaleikjanna, sem hann tengir við evrópska miðaldaleiki og telur hafa 

borist til Íslands á miðöldum (Vésteinn Ólason, 1982: 41). Vésteinn kemur með þá 

kenningu að sporið sem dansað hafi verið á Íslandi sé það sem nefnist í Evrópu: „branle 

simple“18 og „branle double“.19 Vésteinn lýsir „branle simple“ sem sama dansi og 

dansaður er í Færeyjum, þ.e. tvö skref til vinstri og eitt til hægri, á meðan „branle double“ 

er tvö skref til vinstri og tvö skref til hægri. Þar sem tvö skref til beggja átta bendir til að 

hringurinn færist ekki úr stað telur Vésteinn það líklegra að „branle simple“ hafi verið 

dansaður við vikivakakvæðin (Vésteinn Ólason, 1982: 41-42). Fyrir utan þetta stutta yfirlit 

yfir dans á Íslandi fjallar The Traditional Ballads of Iceland (eins og Sagnadansar) nær 

eingöngu um kvæðin og samanburð þeirra við erlendar hliðstæður. 

Á eftir Vésteini fóru svo fleiri fræðimenn að birta greinar sem skoðuðu dansmenningu 

Íslendinga út frá öðrum sjónarhornum en hafði tíðkast áður. Segja má að Vésteinn Ólason 

hafi verið einn sá síðasti af hinum gamla skóla fræðimanna sem fjölluðu um dans fyrst og 

fremst út frá bókmenntum. Þær hugmyndir sem fram komu á næstu árum áttu eftir að 

breyta umfjöllun um vikivaka framvegis. Brautryðjendur þessa málefna voru meðal 

annars Sveinn Einarsson (sjá kafla 4.7), Mínerva Jónsdóttir (1933-1997) (sjá kafla 4.9), 

Sigríður Þ. Valgeirsdóttir (1919-2011) (sjá kafla 4.9) og Terry Gunnell (sjá kafla 4.8). 

4.7 Sveinn Einarsson 

Í fyrsta bindi í Íslensk leiklist (1991) fjallar Sveinn Einarsson um sögu leiklistar á Íslandi fyrir 

lok 19. aldar og m.a. sögu dansleikja á Íslandi líkt og aðrir fræðimenn hafa gert (sjá kafla 

4.1, 4.5 og 4.9). Líkt og Vésteinn Ólason (sjá kafla 4.6) setur Sveinn dansinn í erlent 

samhengi og parar hann við evrópskar hliðstæður. Umfjöllun Sveins í þessu samhengi fer 

fram og til baka um tíma og rúm. Hann tengir dansinn og leikina aftur í fornöld og veltir 

fyrir sér tildrögum og uppruna dansanna. Af eðlilegum ástæðum fjallar Sveinn sérstaklega 

um vikivakaleikina sem e.k. frum-leiklist. Sveinn flokkar hringbrot sem dans, en tekur fram 

að það flokkist einnig til leikja (Sveinn Einarsson, 1991: 107). 

 
18 Branle simple má nálgast á heimasíðu Library of Congress (loc.gov) (Library of Congress, e.d.). 
19 Branle double má nálgast á heimasíðu Library of Congress (loc.gov) (Library of Congress, e.d.). 
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4.8 Terry Gunnell 

Á sama tíma og Sveinn gaf út Íslenska leiklist (1991) varði Terry Gunnell doktorsritgerð 

sína The Concept of Ancient Scandinavian Drama: A Re-Evaluation (1991) sem fjallar að 

mörgu leyti um svipaða sviðslistafræðilega nálgun, meðal annars á dansleiki (Gunnell, 

1994: xvii). Því má segja að á tíunda áratugnum hafi afrakstur langrar undirbúningsvinnu 

nýrra nálgana á dansarfinn byrjað að koma fram. 

Árið 1995 gaf Terry Gunnell svo út The Origins of Drama in Scandinavia (1995) sem 

var unnin út frá doktorsritgerð hans (Gunnell, 1995: xvii). Líkt og nafnið gefur til kynna, 

fjallar bókin um Norðurlöndin í heild. Þrátt fyrir það fjallar Gunnell, eins og Sveinn 

Einarsson, sérstaklega um vikivakaleiki og rætur þeirra (sjá kafla 4.7), en núna í samhengi 

við önnur lönd eins og Norðurlöndin og England (Gunnell, 1995: 155). Varðandi skoðanir 

fræðimanna eins og Vésteins Ólasonar að „dans“ hafi ekki verið til á Íslandi fyrr en á 13. 

öld (sjá kafla 4.6), hafnar Gunnell á þeim forsendum að önnur orð á borð við „leikr“ og 

„hopp“ hafi verið notuð til lýsingar á athæfinu (Gunnell, 1995: 155-156). Að mati Gunnell 

eru skýr tengsl á milli íslensku vikivakaleikjana og norskra hefða (Gunnell, 1995: 156-

157).20 Í annari grein frá 2002, byggðri á Niðurröðun og undirvísan (sjá kafla 3.2), ræðir 

Gunnell svo um sviðslist dansskemmtana fyrr á öldum, aftur með áherslu á 

vikivakaleikina: 

 

We note the emphasis on the sound effects, which the costumes seem designed to 

compliment: The rattling and jangling of keys and other metallic objects on the horse, 

Háa-Þóra and the Þingálp [...] The thumping and battering on the door and the floor by 

the valkyries‘ clubs, and the pole of Háa-Þóra; the clapping jaws of the þingálp. The dust, 

flour and smoke of the Þingálp and Old Hag, the intense stench of the latter. The 

primitive lighting – and shadow creating – effects of the flickering and smoking tallow 

flames licking out of the nostrils of the Þingálp and off the back of the Hart. The stamping 

of the dancers, the rhythm of the songs, and the overall excitement and anticipation of 

the evening as a whole. The internal circle vs the individual external grotesque threats. 

[...] this is intense and very basic total theatre (Gunnell, 2002: 214) 

 

Áherslur Gunnell eru því á sömu viðfangsefni og áherslur Ólafs Davíðssonar (sjá kafla 

4.1) og Jóns Samsonarsonar (sjá kafla 4.5), en ólíkt Ólafi og Jóni fjallar Gunnell um 

 
20 Um þetta hefur Gunnell einnig. fjallað í Gunnell 2001 og 2007 ásamt fleiri greinum. 
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vikivakaleikina út frá því félagslega samhengi sem lýst er í heimildum, frekar en út frá 

bókmenntafræðilegri nálgun á kvæðin sem slík. Á eftir Gunnell áttu Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir og Mínerva Jónsdóttir eftir að nálgast dansinn út frá svipuðum áherslum. 

4.9 Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir  

Árið 1994 kom út bókin Gömlu dansarnir í tvær aldir (1994) eftir Mínervu Jónsdóttur og 

Sigríði Þ. Valgeirsdóttur. Bókin kynnti til sögunnar nýja nálgun á íslenska 

þjóðdansamenningu þar sem áherslan var á dansinum sjálfum og sérstaklega þeim 

dönsum sem ekki hefur verið fjallað um í jafn miklum mæli og vikivakana. Eins og hefur 

komið fram í kafla 3.3 voru Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir með 

stofnendum Þjóðdansafélags Reykjavíkur (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 1994: 8), og höfðu þær rannsakað lifandi hefð gömlu dansa á Íslandi til 35 

ára þegar bókin kom út. Hún er m.a. byggð á viðtölum við um 200 karla og konur sem 

voru iðkendur danshefðarinnar (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 

13). 

Bókin byrjar á að kynna hina hverfandi vikivakahefð um aldamótin 1800, en kynnir 

um leið innreið nýrri dansa til sögunnar sem höfundar kalla „gömlu dansa“, eins og: 

„valsar“, „rælar“, „polkar“, „mazúrkar“ og „skottísar“ (sjá kafla 3.3), dansar sem kröfðust 

minna rýmis en gömlu vikivakarnir og vikivakaleikirnir. Gömlu dansarnir voru almennt 

dansaðir í „þéttbýliskjörnum við sjávarsíðuna og í stórbýlum til sveita“ (Mínerva 

Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 26) Að mati höfunda átti sér annað hvort 

stað sameining gamalla og nýrri hefða á þessum tíma, eða að nýju dansarnir hafi rutt þeim 

gömlu úr vegi (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 22). Höfundar rekja 

svo sögu áðurnefndra dansa sem er tiltölulega auðvelt, þökk sé útgefnum danslýsingum, 

balllistum og pöntunarlistum sem sendir voru til Danmerkur (Mínerva Jónsdóttir og 

Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 28; sjá einnig kafla 3.3). 

Sigríður og Mínerva  höfðu safnað upplýsingum um u.þ.b. 150 dansa, auk afbrigða, 

þ.e.a.s. dansa sem heimildamenn dönsuðu fyrir eða kenndu höfundum (Mínerva 

Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 178). Úr þessu komust þær einnig að því að 

afbrigði dansanna voru landshlutabundin (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 1994: 181-182). Með þessum upplýsingum greindu svo höfundar það sem 

þeim þótti íslensk sérkenni dansanna: Í  fyrsta lagi að dansarnir eru almennt hraðari en 
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sambærilegir dansar í öðrum löndum (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir); 

en svo að dansinn er léttari. Á Íslandi segja þær fólk dansa á tánum, á meðan á hinum 

Norðurlöndunum sé dansað á fætinum öllum, en þar er líka meira „hoss“ í dansinum 

(Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 183). Þriðja sérkenni íslenskra 

dansa sem höfundar greindu er „risbogi einstakra dansa en þá er átt við hvernig og hve 

mikil hreyfing dansenda er upp og niður í hverju dansspori“ (Mínerva Jónsdóttir og 

Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 184). Fjórða einkennið finnst þeim vera fatnaðurinn. 

Samkvæmt höfundum setja dansarar alltaf sitt einkenni á dansinn, en fatnaður getur skipt 

máli og gefið dansinum sérkenni.21 Skótau Íslendinga var áður sauðskinnskór (sjá t.d. 

Jónas Jónasson, 2010: 19), og er það kenning Sigríðar og Mínervu að þeir hafi gefið 

dönsum léttan blæ (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 184). 

Samkvæmt höfundum eru kvenbúningarnir: faldbúningur, peysuföt og upphlutur einnig 

þannig sniðnir að þeir þrengja að efri hluta líkamans, þá gera þeir það að verkum að 

konurnar reisi sig (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 184). Aftur á 

móti finnst þeim ekkert benda til að fatnaður karla hafi haft sömu áhrif (Mínerva 

Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1994: 184). Fimmta sérkennið sem þær benda á 

er að reglulega var sungið fyrir dansi (Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 

1994: 185). Frá útgáfu bókarinnar á síðustu öld hefur því miður ekki verið gerð önnur álíka 

rannsókn á gömludansamenningunni á Íslandi.22 

Sigríður Þ. Valgeirsdóttir gaf svo út Íslenskir söngdansar í þúsund ár árið 2010. Líkt og 

aðrir sem fjallað hafa á einhvern hátt um sögu dansa á Íslandi í fyrri tíð, fjallar Sigríður um 

bakgrunn þess sem hún nefnir „söngdansa“.23 Það sem er öðruvísi við nálgun Sigríðar, er 

að hún fjallar um dansmenningu fram á 20. öld frekar en danskvæði og dansleiki. Sigríður 

heldur því fram að eftir 1800 hafi Reykvíkingar dansað söngdansa í bland við hina nýju 

dansa (þ.e.a.s. gömlu dansa) (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 2010: 25). Hún heldur því fram að 

söngdansar hafi lifað á landinu lengur en menn hafa haldið og að dæmi séu um söngdansa 

á Vestfjörðum allt til 1925 (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 2010: 26), og segir hún samt að 19. 

öld hafi fyrst og fremst verið öld gömlu dansana (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 2010: 27). Um 

 
21 Þarna eiga höfundar við þjóðbúninginn, fatnað sem dansað var í á 19. öld. 
22 Fleiri rit um gömlu dansa: Sigríður Þ. Valgeirsdóttir (1951), Mínerva Jónsdóttir (1997), Þorvaldur Örn 
Davíðsson (2015). 
23 „Söngdansar“ eru annað heiti yfir þá dansa sem kenndir hafa verið við vikivaka (sjá kafla 2). 
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heimildir um dans á 20. öld segir Sigríður þó meðal annars frá aldagömlum sið frá 

Eyrarbakka: 

 

[...] á Eyrarbakka var til siðs að dansa hringdans við eða í kring um álfabrennu á 

þrettándanum. Sem barn heyrði höfundur föður sinn Valgeir Jónsson (f. 1890) segja frá 

aldagömlum sið á Eyrarbakka, þar sem „karlmenn á staðnum dönsuðu sérstaka dansa við 

brennuna á þrettándanum. Þeir báru allir grímur og kyndla og dönsuðu í hring en konurnar 

horfðu á. Að því loknu var farið í samkomuhúsið Fjölni og dansað (Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 2010: 28).24 

 

Sigríður segist einnig hafa spurt móður sína, Dagmar Jónsdóttur (f. 1895) árið 1979 

hvort hún minntist þessara dansa. Hún sagðist gera það, en mundi ekki hvernig dansinn 

var að öðru leyti en að dansað hafði verið í hring og hvorki hlaupið né hoppað (Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 2010: 28). Heimildamenn Sigríðar segja þessa dansa hafa verið dansaða á 

árunum 1911-1917, þ.e. áður en Helgi Valtýsson gaf út Vikivakar og söngleikir (1930) (sjá 

kafla 4.3). Sigríður tekur svo fyrir fleiri dæmi sem sýna aðra mynd af vikivakamenningu 

Íslendinga en hefur áður komið fram. Dæmi um dansa sem voru enn dansaðir í lifandi 

hefð á 20. öld samkvæmt heimildamanni Sigríðar voru: „Ólafur liljurós“, „Stóð ég út í 

tunglsljósi“, „Nú er glatt í hverjum hól“ og „Goðmundur á Glæsivöllum“ (Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 2010: 29). 

Til greiningar á þeim flokki dansa sem Sigríður nefnir „söngdansa“, skiptir hún þeim í 

tvo flokka: „Söngdansa og söngleiki“ (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 2010: 37). Til „söngdansa“ 

telur Sigríður: „hringdans“, „einföld hringbrot“, „stígdans“ og „kyrrðardansa“, en það sem 

áður hefur verið vísað í sem „vikivaka“ telur Sigríður til „söngleikja“ (Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 2010: 37). Sigríður segir að skipta megi svo seinni flokknum í nokkra 

undirflokka: 

 

Vikivakaleiki má flokka eftir eðli þeirra í leiknileiki, m.a. hringbrot í röðum eða opnum 

hring. Til hermileikja má telja dýraleiki, tröllkonuleiki, bónorðsleiki og giftingaleiki. Þessir 

leikir krefjast oft skilnings á sérkennum hreyfinga dýra og manna en aðrir eru hermileikir 

sem einnig eru algengir í einföldum söng- og rímnaleikjum barna (Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 2010: 37). 

 
24 Um hringdansa við álfabrennu, sjá einnig: Gunnell (2004) og Indriði Einarsson (1907). 
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Sigríður fjallar aðallega um söngdansa í bókinni og greinir þá í þaula. Hún hafði einnig 

æft þá hjá Þjóðdansafélagi Reykjavíkur (sjá kafla 3.3). Sigríður var þannig fyrsti 

fræðimaður á eftir Helga Valtýssyni til að vinna með sagnadansamenningararfinn á 

þennan hátt, þ.e. greina hann út frá fræðilegu samhengi og koma honum úr heimildunum 

og í verknað. Hún fjallar sérstaklega um Þjóðdansafélag Reykjavíkur í greininni: 

„Þjóðdansafélag Reykjavíkur: Förvaltare av kulturarv“ í bókinni Norden i dans (2007) þar 

sem hún segir frá tilurð félagsins og setur það í norrænt samhengi (Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, 2007: 493-495). 

Áhugi og áherslur Sigríðar og Mínervu virðast samt ekki hafa smitast til annarra 

fræðimanna. Segja má að lifandi danshefðirnar, dansinn sem Helgi Valtýsson kynnti 1930 

og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir þróaði síðar áfram, auk gömlu dansana, hafa ekki hlotið 

samskonar fræðilega umfjöllun á borð við þá umfjöllun sem hefur verið um gömlu 

vikivakahefðina, sem hefur haldið áfram að grípa athygli fræðimanna. 

4.10 Aðalheiður Guðmundsdóttir 

Ný nálgun hefur komið fram á síðastliðnum árum þegar Aðalheiður Guðmundsdóttir 

byrjaði að rannsaka íslenska þjóðdansa, aðallega út frá teikningum í handritum, 

þjóðsögum og öðrum heimildum skrifuðum á tíma dansins, en handritateikningarnar sem 

virðast m.a. lýsa vopnadans af einhverju tagi hafa hingað til ekki verið rannsakaðar mikið 

(sjá Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2007, 2009, 2010 og 2012). 

Í greininni „Siðferði gleðinnar“ (2009) fjallar Aðalheiður um dansleiki fyrri alda á 

Íslandi sem menningarleg fyrirbæri, sérstaklega í samhengi gróteskra lýsinga af 

dansfólkinu, kvæðakunnáttu þeirra, áfengisnotkun, samdráttar karla og kvenna og 

lauslæti (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2009: 86). Þess ber þó að geta að Aðalheiður tekur 

aðeins vikivakakvæðin fyrir í þessari umfjöllun (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2009: 93). 

Að mati Aðalheiðar má túlka áðurnefnd danskvæði sem „rödd alþýðunnar og þar með 

sem heimild um viðhorf hennar til dansmenningar og skemmtanasviða“ (Aðalheiður 

Guðmundsdóttir, 2009: 92). 

Í greininni „How Icelandic Legends Reflect the Prohibition on Dancing“ (2005) fjallar 

Aðalheiður svo um hvernig margar danshefðir sem þekktust á Norðurlöndunum virðast 

ekki hafa náð til Íslands, eða alla vega ekki náð fótfestu á meðan yfirvaldið barðist gegn 

dansskemmtan á Íslandi á miðöldum (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2005: 5-6). Hún segir 
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að ekki hafi verið mörg tækifæri til að dansa og að Íslendingar hafi því gert aðra hluti sér 

til dægrastyttingar eins og að kveða rímur, sem eru ekki háðar fjölda þátttakenda að sama 

leyti og dans (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2005: 8). Aðalheiður er á þeirri skoðun, að 

þrátt fyrir að dansarnir sem kenndir hafa verið við vikivaka hafi á endanum horfið, hafi 

dansleikirnir lifað áfram í manna minni í formi sagna um álfadans (Aðalheiður 

Guðmundsdóttir, 2005: 11).25 Samkvæmt Aðalheiði bera þessar sagnir vitni um vonir og 

væntingar á tímum kúgunar yfirvaldsins og eru því e.k. sönnun um tilvist dansa á Íslandi 

eftir bannið (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2005: 13-14).26 

Í greininni „Dans i forskning og højere uddannelse i Island“ (2007) gerir Aðalheiður 

svo grein fyrir stöðu þjóðdansa í íslenskum rannsóknum í dag. Hér segir hún m.a. frá öllum 

helstu ritum sem gefin hafa verið út um dans á Íslandi, en fjallar einnig um viðfangsefni á 

borð við hvernig vikivaki tíðkist oft á þorrablótum (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2007: 

634-635). 

4.11 Ingibjörg Björnsdóttir 

„Kan islændingene danse, eller kan de ej?“ eftir Ingibjörgu Björnsdóttur27 birtist í bókinni 

Norden i dans (2007) (sjá kafla 4.12) og fjallar m.a. um frásagnir erlendra ferðamanna á 

Íslandi fyrr á öldum um dansmenningu Íslendinga (Ingibjörg Björnsdóttir, 2007: 71-73). 

Annarsstaðar í bókinni er önnur grein eftir Ingibjörgu sem heitir: „Dans på den islandske 

teaterscene i den første halvdel af det 20. århundrede“ og fjallar um hlutverk „þjóðlegra“ 

dansa á borð við vikivaka í leikhússenu Íslendinga á fyrri hluta 20. aldar (Ingibjörg 

Björnsdóttir  2007: 238-244). Líkt og aðrir höfundar sem skrifað hafa um dans á Íslandi í 

bókinni (sjá kafla 4.9 og 4.10) leggur Ingibjörg áherslu á vikivakana og hina „þjóðlegu“ 

dansa. Hvergi er minnst á gömlu dansana sem teljast þó til þjóðdansa á hinum 

Norðurlöndunum sem kemur fram í köflum sem minnast m.a. á: „polkatrin“, „hopsatrin“,  

„valsetrin“ og „gamle danser“ (Urup, 2007: 416). Líkt og kom fram í umfjöllun í kafla 3.9 

 
25 National Folklore, National Drama and the Creation of Visual National Identity: The Case of Jón Árnason, 
Sigurður Guðmundsson and Indriði Einarsson in Iceland (2010) e. Terry Gunnell. 
26 Um sagnir sem snerta álfadans, sjá einnig Gunnell 2004. 
27 Ingibjörg Björnsdóttir hóf feril sinn sem dansari við Þjóðleikhúsið árið 1956 og síðan þá hefur hún verið 
listdanskennari og skólastjóri dansskóla og kenndi m.a. námskeiðið „Dans og dansmenning: Frá hoppi til 
hip-hops“ við þjóðfræðideild Háskóla Íslands árið 2007. Hún hefur verið í stjórn íslenskra listdansara, 
Bandalags íslenskra listdansara, Leiklistasambands Íslands, Norræna leiklistar- og danssambandsins, 
Íslenska dansfræðafélagsins og Norrænu dansfræðisamtökunum svo dæmi séu nefnd (Listdansskóli Íslands, 
e.d.). 



35 

um bók Sigríðar og Mínervu, Gömlu dansarnir í tvær aldir, teljast polkar og valsar á Íslandi 

til „gömlu dansa“ og þannig er ljóst í bókinni að skoðanamunur ríkir milli fræðimanna og 

landa á hvað teljist til þjóðdansa.28 

4.12 Rannsóknir á Norðurlöndunum: Egil Bakka og fleiri 

Eins og hefur komið fram hér að ofan (sjá t.d. kafla 4.9) eru þjóðdansar á Íslandi nátengdir 

þjóðdönsum Norðurlandanna og sérstaklega Færeyinga (sjá t.d. kafla 4.3 um Hulda 

Garborg). Rannsóknir á dönsum hafa auðvitað verið stundaðar í mörg ár á 

Norðurlöndunum og hér er aðeins rými til að nefna nokkra lykilhöfunda og lykilverk 

þeirra. Líkt og fram kom í köflum 4.3 og 4.9 voru stofnuð þjóðdansafélög á Íslandi sem 

ýttu undir vettvang til að rannsaka danshefðina. Það var ekki einsdæmi á Íslandi og sömu 

sögu má finna á öllum Norðurlöndunum. Um það hefur m.a. verið fjallað í bókinni 

„Norden i dans“ (2007), sem hefur að geyma greinar um dans á Íslandi eftir Sigríði Þ. 

Valgeirsdóttur, Ingibjörgu Björnsdóttur og Aðalheiði Guðmundsdóttur, ásamt fleiri 

fræðimönnum frá hinum Norðurlöndunum. 

Norden i Dans var sett saman fyrir tildrög norska þjóðdansafræðingsins Egil Bakka.29 

Hér er gerð grein fyrir þjóðdansamenningu Norðurlandanna, sagt frá sögu dansanna, 

þeim heimildum sem til eru um þá, lifandi menningu þeirra í dag og þeim félögum sem 

iðka hefðirnar. Bókin var fyrsta rit sinnar tegundar og er tilraun til að ná yfir Norðurlöndin 

í heild og mynda e.k. einingu í þjóðdansamenningu þeirra (Bakka, 2007: 13-14). 

Í umfjöllun fræðimanna í Norden i dans er skýrt að þjóðdansafélögin hafi átt 

mikilvægan þátt í að halda dansinum á lífi (sjá kafla 3.3). Á hinum Norðurlöndunum eru 

mörg þjóðdansafélög, m.a. samtök sem halda utan um minni félög. Í Noregi má nefna 

Noregs Ungdomslag sem var stofnað árið 1896 (Noregs Ungdomslag, e.d.). Í Danmörku 

ber að nefna Folkedans Danmark sem var stofnað árið 1929 (Folkedans Danmark, e.d.) og 

í Svíþjóð Svenska Folkdansringen sem var stofnað 1920 (Svenska Folkdansringen, e.d.). 

Finlands Svenska Folkdansring r.f. var svo stofnað 1931 (Finlands Svenska Folkdansring 

 
28 Fleiri hafa skrifað um þjóðdansa og þá dansa sem flokkast til „gömlu dansa“ í íslensku samhengi. Mats 
Nilsson hefur t.a.m. fjallað um sænska þjóðdansa í „Norden i dans“ (Nilsson, 2007: 118-119, 176-177. 269-
271, 358-360, 547-551, 605-611, 612-613). Sjá einnig Nilsson 1990, 1998 og 2009. 
29 Bakka lauk meistaragráðu í þjóðfræði við háskólann í Oslo árið 1973 og hefur alla tíð lagt mikla áherslu á 
rannsóknir norskra þjóðdansa. Í dag er hann prófessor við Norwegian University of Science and Technology, 
en árið 1989 hlaut hann stöðu við skólann sem aðjunkt í Department of Music (Academia, e.d.) 
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r.f., e.d.), og Suomalaisen Kansantanssin Ystävät r.y. sem var stofnað árið 1901 

(Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Kansantanssinuorten liitto ry, e.d.), en þau eru 

félög sænskumælandi- og finnskumælandi Finna. Í Færeyjum var Sláið ring stofnað árið 

1978 (Sláið ring, e.d.). Einnig eru fleiri félög, m.a. á Grænlandi. Nordlek eru samtök 

Norrænna þjóðdansara sem voru stofnuð árið 1920 og hafa haldið reglulegar 

þjóðdansasamkomur síðan (Nordlek, e.d.). Frekari upplýsingar er m.a. hægt að finna á 

heimasíðu Nordlek (Nordlek, e.d.). 

4.13 Lokaorð rannsóknarsögu 

Eins og kaflinn sýnir spannar rannsóknarsaga dansa á Íslandi nú vel yfir 100 ár og ljóst er 

að áherslur fræðimanna í rannsóknum hafa breyst mikið í gegnum tíðina, en þrátt fyrir 

það er viðfangsefnið langt í frá að vera þurrausið. Ljóst er að mikil óeining er á milli 

fræðimanna um hugtök og notkun þeirra. Eins og bent var á í síðasta kafla flokka 

fræðimenn á Norðurlöndunum „gömlu dansa“ almennt til þjóðdansa en greinilegt er að 

þeir geri það ekki í íslensku samhengi og lítil áhersla hefur verið lögð á þá í rannsóknum 

fræðimanna. 

Í næstu köflum verður svo stigið frá bókunum og fræðimönnunum að mestu og 

áherslan sett á iðkendur dansins og þeirra upplifan og skilning á viðfangsefninu á Íslandi í 

dag.30 En fyrst verður aðferðafræðinni sem liggur að baki rannsóknarinnar lýst og 

viðmælendur kynntir. 

  

 
30 Bjarki Sigurðsson hefur skrifað um sagnadansa í tímaritinu Fiðrildin. Þar hefur hann skilgreint sagnadansa 
á eftirfarandi hátt: „Sagnadansar voru kvæði sem kveðin voru eða sungin í dansi. Þau sögðu stutta sögu af 
einhverjum atburði í lífi fólks, svo sem ást, ástarsorg, gleði og öðru sem mönnum fannst vert að fjalla um 
(Bjarki Sigurðsson, 2006: 16-17). 
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5 Aðferðafræði og viðtöl 

Fram til þessa hefur verið fjallað um þjóðdansa út frá sögunni og skrifum fræðimanna. 

Líkt og fram hefur komið í umfjöllun fræðimanna um heimildir um dans fyrr á öldum, þá 

virðist vanta lýsingar á dansinum sjálfum og umræðu um samhengi hans og upplifan fólks. 

Heimildirnar sem við höfum staðfesta í raun lítið annað en að dansað hafi verið. Dans 

tilheyrir þó menningu okkar í dag alveg eins og fyrir 400 árum og lengra aftur. Þrátt fyrir 

þá gríðarlegu umfjöllun sem hefur verið um dansinn, þá hefur ekkert verið fjallað um þá 

sem iðka dans síðan Gömlu dansarnir í tvær aldir kom út 1994 (sjá kafla 4.9). Líkt og fram 

kom í inngangi er aðalrannsóknarefni þessar ritgerðar að skoða þá menningu sem tilheyrir  

þjóðdönsum á Íslandi í dag. 

Við söfnun viðtala fyrir ritgerðina hafði ég bókina Recording Oral History: A Guide for 

the Humanities and Social Sciences (2015) eftir Valerie Raleigh Yow til hliðsjónar ásamt 

reynslu úr námskeiðum úr háskólanum á borð við Söfnun Þjóðfræða (ÞJÓ204G) þar sem 

farið var yfir viðtalstækni og úrvinnslu viðtala. 

Tvær aðal rannsóknaraðferðir sem notaðar eru í félagsvísindum eru „eigindlegar“ [e. 

qualitative] og „megindlegar“ [e. quantative] rannsóknaraðferðir. Í grein Jóns Gunnars 

Bernburg, „Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?“ (2005) sem birtist á 

Vísindavefnum, segir hann: 

 

Með megindlegum aðferðum er í grundavallaratriðum átt við að rannsóknaraðferðum 

náttúruvísinda er beitt á viðfangsefni félagsvísinda. Litið er svo á að félagslegan veruleika 

megi skoða með því að mæla hann og magnbinda eða skrá með tölum (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). 

 

En um eigindlegar aðferðir segir Jón Gunnar: „Eigindlegar rannsóknaraðferðir má aftur á 

móti rekja til hugmynda og kenninga [...] þar sem áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé 

virkur túlkandi veruleikans“ (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Yow skilgreinir viðtöl til eigindlegra rannsóknaraðferða (Yow, 2015: 5). Kostur 

rannsókna af þessu tagi, í samanburði við megindlegar rannóknaraðferðir sem fást m.a. 

við hnitmiðaðar spurningar og tölfræði (Yow, 2015: 5), er að eigindlegar 
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rannsóknaraðferðir gefur heimildamanni færi á að segja það sem hann vill sagt hafa og 

þannig koma meiri upplýsingum á framfæri en tækist í megindlegum rannsóknum þar sem 

þær byggja frekar á forsendum viðmælenda en öfugt  (Yow, 2015: 5). Yow bendir á að 

dæmi séu um að skjöl á borð við fæðingar- og dánarvottorð hafi verið fölsuð í gegnum 

tíðina. Margir halda því fram að skjöl og skráðar tölur séu öruggari en eigindlegu 

rannsóknirnar, en svo þarf ekki að vera (Yow, 2015: 6). Galli eigindlega rannsókna er hins 

vegar e.t.v. sú staðreynd að niðurstöður byggja á túlkun frekar en mælanlegum 

staðreyndum. 

Ég ákvað að ráðast í viðtöl vegna þess að ég tel það mikilvægt, að þegar fjallað er um 

samtímahefð þjóðdansa þurfi að leyfa iðkendum dansins að tala fyrir honum sjálfir, frekar 

en að fræðimaður geri það fyrir þá (þó svo ég sé sjálfur iðkandi). Önnur ástæða er að þau 

gögn sem þarf til að fjalla um viðfangsefnið eru ekki til. Í viðtölunum sem ég tók voru 

spurningarnar opnar og heimildamenn fengu að miklu leyti að ráða för. Spurningarnar 

sem ég var með voru m.a: „Hvenær byrjaðir þú að dansa og hvers vegna?“, „Hvað eru 

þjóðdansar?“, „Hvert er gildi dansana fyrir þér“ og fleiri í þeim dúr, en vegna „fljótandi“ 

forms viðtalana voru viðmælendur með ólíkar áherslur, sem leiddi til þess að safnari þurfti 

að aðlaga spurningar. Áherslan var þó alltaf lögð á upplifan heimildamanns af dansinum 

og hefðunum sem honum fylgir. 

Val á viðmælendum byggði á þeirri hugmynd að ræða við sem breiðastan aldurshóp 

dansara staðsettra í Reykjavík. Dóra G. Jónsdóttir (1930) var valin þar sem hún var einn 

stofnanda Þjóðdansafélags Reykjavíkur. Gunnar Tryggvason (1946) er afi minn og á sínum 

tíma var það hann og kona hans, Svava Ingimarsdóttir (1947), amma mín, sem tóku mig 

með sér á dansæfingar og kynntu dansinn fyrir mér. Elín Svava Elíasdóttir (1963) er svo 

eini starfandi danskennari Þjóðdansafélags Reykjavíkur og því þótti höfundi einnig 

sjálfsagt að taka viðtal við hana. 

Yngri kynslóð dansara sem rætt var við voru Karl Friðrik Hjaltason (1993), hálf-bróðir 

minn; Elizabeth Katrín Mason (1996), unnusta mín; og Marí Magnúsdóttir (1996). Þau 

urðu fyrir valinu þar sem þau eru meðal fárra ungmenna sem dansa þjóðdansa. Þar sem 

þau þekkja mig vel og hafa dansað með mér er ekki hægt að útiloka að svör þeirra við 

spurningum mínum séu lituð af fyrrum samskiptum okkar fyrir þessa rannsókn. 

Ég tók þá ákvörðun að taka aðeins viðtal við meðlimi Þjóðdansafélags Reykjavíkur, því 

ólíkt mörgum sem dansa „gömlu dansa“, þá gefa meðlimir Þjóðdansafélags Reykjavíkur 
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sig út fyrir að dansa þjóðdansa. Þar sem rannsóknin er ekki stór, gefur hún eðlilega ekki 

heildarmynd af upplifan og skoðunum allra iðkenda þjóðdansa. E.t.v. er munur á 

skoðunum dansara hinna ólíku dansfélaga sem dansa á Íslandi. Markmið viðtalanna var 

hins vegar að gera eitthverja grein fyrir lifandi hefð þjóðdansa til að para við sögulega og 

fræðilega umfjöllun sem fjallað var um í öðrum og þriðja kafla (sjá kafla 3 og 4). 

Í eftirfarandi undirköflum verður gerð grein fyrir bakgrunni og megininnihaldi 

viðtalana í stuttu máli. Hver kafli er unnin upp úr hverju viðtali fyrir sig og kaflaheitið er 

bæði merkt með nafni heimildamanns og safnnúmeri viðtals. Þau eru öll í vörslu höfundar 

enn sem komið er. Viðmælendur eru svo í aldursröð, frá elsta að yngsta. 

5.1 Dóra G. Jónsdóttir (AFH/2019_1) 

Síðdegis, sunnudaginn 10. nóvember 2019 tók ég viðtal við Dóru G. Jónsdóttur (fædd 

1930 í Reykjavík) í miðbæ Reykjavíkur, í íbúð hennar. Dóra er gull- og silfursmiður og rekur 

Gullkistuna á Frakkastíg þar sem hún smíðar og selur þjóðbúningasilfur og fleira. Dóra 

kynntist þjóðdönsum í lýðháskóla í Svíþjóð árið 1949, en þar voru dansaðir dansar sem 

Dóra lýsir sem „gömlum sænskum dönsum“ (AFH/2019_1). Dóra þekkir ekki flokkun 

dansana en segir þá svipaða vikivökum, enda var mikið sungið með dönsunum og þeir 

voru leiknir. Eftir að hún kom heim árið 1950 var Þjóðdansafélag Reykjavíkur stofnað (17. 

júní 1951), og hefur hún verið í félaginu síðan og m.a. gegnt embætti formanns. 

5.2 Gunnar Tryggvason (AFH/2020_4) 

Á hádegi, 12. apríl 2020 tók ég viðtal við Gunnar Tryggvason (fæddur 1946) í gegnum síma 

vegna Covid19 ástandsins. Gunnar lærði járnsmíði og vélvirkjun við Iðnskólann í Reykjavík 

og hefur starfað við járnsmíði, viðhald og uppsetningu á kæli og frystibúnaði, húsvörslu á 

Reykjalundi og við þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar. Gunnar dansar ekki mikið lengur 

en mætir ennþá á æfingar, drekkur kaffi og spjallar. Dansferill Gunnars var lengst af aðeins 

þegar hann fór út á lífið, en eftir að hafa farið á námskeið til Helgu Þórarinsdóttur31 á 

tíunda áratugnum gekk hann í Þjóðdansafélag Reykjavíkur ásamt konu sinni, Svövu 

Ingimarsdóttur.  

 
31 Helga Áslaug Þórarinsdóttir (1927-2018) var handavinnukennari í Reykjavík og einn af stofnendum 
Þjóðdansafélags Reykjavíkur þar sem hún kenndi dans. 
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5.3 Elín Svava Elíasdóttir (AFH/2019_2) 

Á hádegi, fimmtudaginn 19. desember 2019 tók ég viðtal við Elínu Svövu Elíasdóttur (fædd 

1963) á heimili hennar í Reykjavík. Elín er barna- og unglingaþjóðdansakennari hjá 

Þjóðdansafélagi Reykjavíkur. Hún segist hafa byrjað að dansa þjóðdansa í móðurkvið og 

að dansinn hafi alltaf verið partur af lífi hennar þar sem margir úr fjölskyldu hennar eru 

einnig í Þjóðdansafélagi Reykjavíkur. Elín byrjaði að kenna hjá Þjóðdansafélagi Reykjavíkur 

árið 1986 og útskrifaðist sem þjóðdansakennari frá Danmörku árið 1989. 

5.4 Karl Friðrik Hjaltason (AFH/2020_3) 

Seint að kvöldi, sunnudaginn 11. apríl 2020 tók ég viðtal við Karl Friðrik Hjaltason ( fæddur 

1993) í gegnum síma vegna Covid19 ástandsins. Karl er dansari hjá Þjóðdansafélagi 

Reykjavíkur, listdansari og fyrrum samkvæmisdansari. Hann stundar nú klassískt söngnám 

við Listaháskóla Íslands. Hann byrjaði að dansa þjóðdansa árið 2016 þegar hann hóf að 

mæta á æfingar hjá mér og hefur dansað með Þjóðdansafélaginu síðan. 

5.5 Marí Magnúsdóttir (AFH/2020_1) 

Síðdegis, sunnudaginn 19. janúar tók ég viðtal við Marí Magnúsdóttur (fædd 1996) heima 

hjá henni í Reykjavík. Marí er stúdent frá Menntaskólanum við Hamrahlíð og starfar nú 

sem stuðningsfulltrúi hjá Ás styrktarfélagi. Marí byrjaði að dansa þjóðdansa eftir að 

Elizabeth Katrín Mason (sjá kafla 5.6) fékk hana til að mæta á æfingu hjá mér í febrúar 

2017. Marí þekkti ekki til þjóðdansa áður en hún byrjaði að dansa og hafði litla þekkingu 

og reynslu á dans almennt, en hefur núna mikinn áhuga og metnað fyrir áhugamálinu. 

5.6 Elizabeth Katrín Mason (AFH/2020_2) 

Á hádegi, mánudaginn 24. febrúar tók ég viðtal við Elizabeth Katrínu Mason (fædd 1996) 

heima hjá henni í Mosfellsbæ. Elizabeth stundar nám í klæðskurð við Tækniskólann í 

Reykjavík. Hún hefur unnið á þjóðbúningastofu sem nemi og aðstoðað við 

þjóðbúningaleigu Þjóðdansafélags Reykjavíkur. Hún kynntist þjóðdönsum fyrst árið 2016 

eftir útskrift frá Menntaskólanum við Hamrahlíð, þegar vinkona hennar fékk hana til að 

mæta á dansæfingu hjá mér eftir heimsókn mína á „lagningardaga“ sem haldnir voru 

vikunni áður. Frá því hefur Elizabeth dansað þjóðdansa hjá Þjóðdansafélagi Reykjavíkur 

og kviknaði áhugi hennar á þjóðbúningum m.a. í gegnum dansinn. 
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5.7 Lokaorð viðtala 

Eins og hefur áður komið fram er hefð lifandi dansa ríkjandi í dag en skoðanir eru skiptar 

um gildi viðfangsefnisins og kynslóðarmunurinn greinilegur. Í næsta kafla verða nokkur 

þemu sem birtust í viðtölunum skoðuð og greind. 
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6 Greining viðtala 

Líkt og kom fram í 4. kafla voru tekin viðtöl við sex manns um upplifan og gildi þjóðdansa. 

Í viðtölunum komu fram sjö meginþemu sem verður fjallað um í þessum kafla. Þessi þemu 

eru: „Skilgreining hugtaksins ‘þjóðdans‘“; „Af hverju fer maður að dansa þjóðdansa?“; 

„Efnismenning dansins“; „Sýningar“; „Hið félagslega“; „Hefðin“; og „Endurnýjun“. Ljóst 

var að áherslur heimildamanna voru ekki allar þær sömu og lögðu því sumir t.d. töluvert 

meiri áherslu á efnismenningu en aðrir. Áður skilgreind þemu voru þó til staðar í umfjöllun 

allra.32 

6.1 Skilgreiningar hugtaksins „þjóðdans“ 

Líkt og fram kom í kafla 4.13 hefur það háð hugtakinu „þjóðdans“ að skilgreiningin fer oft 

á mis hjá fræðimönnum. Við úrvinnslu viðtala kom það í ljós að það sama á við um 

skilgreiningar iðkenda danshefðarinnar. 

Fyrir Dóru G. Jónsdóttur eru þjóðdansar þeir dansar þar sem sungið er og leikið 

(AFH/2019_1). Aðspurð um aðild gömlu dansa til þjóðdansa segir Dóra: „Gömlu dansarnir 

eru alltaf svolítið sér á parti“ (AFH/2019_1) og „Söngdansarnir og vikivakarnir [þ.e. dansar 

sem hún telur til þjóðdansa] eru miklu eldri“ (AFH/2019_1). Meðal dansa sem Dóra telur 

til þjóðdansa eru „Hoffinsleikur“, „Ríðum ríðum“ og „Fyrr var oft í koti kátt“33 

(AFH/2019_1). Þessir dansar voru meðal þeirra sem Þjóðdansafélag Reykjavíkur sýndi 

fyrstu ár félagsins (AFH/2019_1). 

Aðrir heimildamenn telja gömlu dansa hins vegar til þjóðdansa. Marí Magnúsdóttir  

t.d. skilgreinir þjóðdansa á eftirfarandi máta: „Þjóðdansar eru [...] svolítið eldri dansar 

sem hafa verið dansaðir lengi af þjóðinni, kannski meira áður fyrr“ (AFH/2020_1). Til þessa 

dansa telur hún t.a.m. hugtök á borð við „vikivaka“, „söngdansa“, „hringdansa“ og 

„paradansa“ [þ.e.a.s. gömlu dansa] og aðra dansa eins og „valsa“, „skottísa“, „polka“, 

„mazúrka“ [gömlu dansar], „Ríðum ríðum“, „Tunnan valt“, „Hani krummi“ og 

„Goðmundur“ [söngdansar] (AFH/2020_1). Gunnar Tryggvason skilgreindi hugtakið á 

svipaðan máta: „Þjóðdansar eru þessir gömlu dansar. Vikivakar og gömlu dansarnir. Síðan 

 
32 Í uppskriftum viðtala hefur hikorðum og öðrum hljóðum verið sleppt. 
33 Danslýsingar þessa dansa er að finna í Sigríður Þ. Valgeirsdóttir 2010 (bls. 120, 126, 236, 240, 272) og  
Sigríður Þ. Valgeirsdóttir 1959 (bls. 36, 42, 52). 
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geta aðrir dansar orðið þjóðdansar síðar“ (AFH/2020_4). Elizabeth Katrín Mason var á 

sama máli. Varðandi aðgreiningu segir Elizabeth Katrín að „þjóðdans“ sé fyrst og fremst: 

 

Eitthvað sem gerir okkur að okkur, [...]. Eitthvað sem [...] er sérkenni eða öðruvísi eða 

stingur úr stúf frá öðrum dansmenningum og eitthvað sem er [...] búið að haldast áfram 

í hefð, eitthvað sem er ekki búið að gleymast [...] heldur [...] er [...] nokkurn vegin vitað 

að þetta var svona (AFH/2020_2). 

 

Þessi áhersla á að dansinn aðgreini þá sem dansa frá öðrum er athyglisverð, enda er 

oft lögð áhersla á hvernig þjóðfræði- og mannfræðilegt efni sé notað í hópskilgreiningum 

(Hall, 1997:236).34 Það er einnig greinilegt að hugtök eins og „hefð“ og „sérkenni“ skipta 

Elizabeth máli, sem passar vel við umfjöllun Sigríðar og Mínervu í Gömlu dansarnir í tvær 

aldir um íslensku gömlu dansana (sjá kafla 4.9). Einnig er athyglisvert hvernig Elizabeth 

tengir hugtakið „þjóðdans“ t.d. við þjóðbúninginn: 

 

[...] mitt álit er að þjóðdans sé eitthvað sem þjóð gerir í lengri tíma. Svipað og 

þjóðbúningur. Hvað gerir þjóðbúning að þjóðbúning? Það sem gerir hann að þjóðbúning 

er eitthvað sem er búið að haldast í tímana rás, eitthvað sem er búið að haldast í lengri 

tíma, orðið hefð (AFH/2020_2).  

 

Þessi tenging Elizabeth við þjóðbúninginn fellur einnig vel að hugmyndum Helga 

Valtýssonar um sviðsetningu og útlit (sjá kafla 4.3). Elizabeth er þó ekki sammála 

skilgreiningu Helga á dansinum. Eins og hún segir: 

 

Eins og staðan er í dag þá er munur á þjóðdönsum og gömlu dönsum. Samt er þetta 

flokkað allt saman undir það sama. [...] En þegar við tölum við gamla fólkið sem er í 

félaginu [Þjóðdansafélag Reykjavíkur] [...] þá vilja þau ekki flokka gömlu dansa sem 

þjóðdansa, það er nýrra fyrirbæri (AFH/2020_2). 

 

Fyrir Karli Friðrik Hjaltasyni eru: „Þjóðdansar [...] bara dansar sem [...] hafa borist í 

gegnum aldirnar, í gegnum fólk [...] hvort sem þeir séu dansarar eða ekki“ (AFH/2020_3). 

 
34 Um þetta hefur þjóðfræðingurinn Alan Dundes einnig fjallað, t.d. í grein hans „Who are the Folk“ (Dundes, 
1980: 1-21). 
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Skilgreining Karls er einföld og áhugaverð. Karl veltir þó fyrir sér hvort dansinn sé þá ekki 

búinn að færast yfir í að vera listform þar sem hann er t.d. sýndur og hafi þar með tapað 

gildi sínu (AFH/2020_3) (sjá einnig kafla 4.3, 4.9 og 6.4). Niðurstöður Karls eru samt að 

þjóðdansar séu höfundalausir dansar, annað hvort endurlífgaðir eða í lifandi hefð. Fyrir 

honum geta þeir bæði tilheyrt nútímanum og fortíðinni. 

Af þessum viðtölum að dæma er ljóst að hugtakið „þjóðdans“ er síbreytilegt hugtak 

en athyglisvert er að allir heimildamenn telja vikivakann til þjóðdansa, þó að líkt og kom 

fram í köflum 4.3 og 4.9 var vikivakinn (eins og hann þekkist í dag) „hannaður“ af Helga 

Valtýssyni og Sigríði Þ. Valgeirsdóttur. Það má því fullyrða að vikivakinn sem miðað er við 

í dag sé að stærstum hluta nútímatúlkun á hugmyndinni um hina fornu vikivaka. Einnig er 

áhugavert að þeir dansar sem hafa lifað á milli kynslóða, tekið breytingum og þróast, þ.e. 

„gömlu dansarnir“ (sjá kafla 3.3 og 4.9), séu ekki flokkaðir til þjóðdansa af sumum 

heimildamönnum og sérstaklega þeim sem eldri eru (að Gunnari Tryggvasyni frátöldum). 

Þeir sem eru yngri virðast vera opnari en það kann að vera vegna þess að þau byrjuðu að 

dansa þjóðdansa tiltölulega seint (sama gildir um Gunnar). 

Líkt og fram hefur komið eiga allir viðmælendur það sameiginlegt að iðka dansarfinn, 

en ætli þau dansi af sömu ástæðum? 

6.2 Af hverju fer maður að dansa þjóðdansa? 

Upplifan var áberandi umfjöllunarefni heimildamanna um ástæðu þess að þau dansi. Þar 

sem Dóra er einn stofnenda Þjóðdansafélags Reykjavíkur, eru ástæður hennar fyrir 

dansiðkuninni þó örlítið öðruvísi en hinna viðmælendanna. Fyrir henni er dansinn fyrst og 

fremst tækifæri fyrir fólk að tengjast gamla tímanum (AFH/2019_1). Elín Svava sem 

fæddist inn í dansinn segir aftur á móti: „Þetta var eiginlega bara lífsstíll að vera í 

þjóðdönsum“ (AFH/2019_2). Aðrir nefna aðrar ástæður. 

Fyrir Gunnari er dansinn fyrst og fremst skemmtilegur: „Félagsskapurinn og 

skemmtilegheitin og góð músík, yfirleitt“ (AFH/2020_4). Marí er á sama máli 

(AFH/2020_1). Elizabeth tekur undir með Gunnari og Marí, en bætir við: 

 

Það er skemmtilegt, félagslegt og góð líkamsrækt. Mér finnst [...] gott að læra að dansa, 

og að geta dansað við tónlist. Mér finnst það vera deyjandi hefð (AFH/2020_2). 
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Elizabeth endar á að segja að ástæðan fyrir því að dansa sé ekki eingöngu 

hugmyndafræðileg: „Ég trúi að þetta sé gott fyrir mig sem einstakling, ekki bara líkamlega 

heldur andlega“ (AFH/2020_2). 

Merkilegt er að sameiginleg ástæða þess að stunda dansinn samkvæmt 

heimildamönnum er fyrst og fremst skemmtanagildið og félagsskapurinn sem tilheyrir 

dansinum. Vissulega fylgir honum þó líka, líkt og Dóra leggur áherslu á, tengingin við 

fortíðina, eins og sést á orðum manna um hefð, þjóðlög og þjóðbúninga í kafla 6.1. 

6.3 Efnismenning dansins 

Eins og Elizabeth segir í kafla 6.1 hafa þjóðbúningar verið mjög áberandi partur þeirrar 

efnismenningar sem fylgir dansinum og hefur verið síðan gömlu dansarnir komu fyrst (sjá 

kafla 4.9) en einnig frá því áhuginn á vikivakana sem sviðslist fór að verða áberandi (sjá 

kafla 4.3). Þjóðbúningar voru skiljanlega áberandi hluti frásagnar sumra heimildamanna 

um þjóðdansa og sérstaklega hjá Dóru sem segir frá „Ferðasögu Tómasar“ frá árinu 1955, 

þegar félagar frá Þjóðdansafélagi Reykjavíkur fóru á alþjóðlegt dansmót í Noregi: 

 

[…] það voru circa 20 manns sem fóru, og þau voru í búningum [...]. Áttu þessar stúlkur 

sem þá voru í félaginu yfirleitt sína eigin búninga, [...] og sumar áttu peysuföt. En 

karlmennirnir áttu enga þjóðbúninga, og það voru ekki í notkun neinir íslenskir 

þjóðbúningar. Þannig að Sigríður ákvað að þeir væru bara í hvítum skyrtum og dökkum 

buxum og fallegum skóm. Ég held þeir hafi verið með slaufu um hálsinn. Svona dönsuðu 

þeir í sýningum hér heima, [...] og svona fóru þau í þessa ferð. Þarna í hópnum var maður 

sem var kennari og hann skrifaði sögu þessar ferðar sem seinna fékk nafnið „Ferðasaga 

Tómasar“. [...] Einn daginn eru þau að fara út á stórt sýningarsvæði. [...] Þar áttu allar 

þjóðirnar að hittast og sýna. [...] Það var alltaf verið að taka myndir af stelpunum svo 

þeir [herrarnir] ákveða að fara bara sjálfir og láta stelpurnar eiga sig. [...] Þegar þeir koma 

að hliðinu eru þeir spurðir um aðgangsmiða. [...] „Hvað ætlið þið að gera hér?“ „Við 

ætlum að dansa þjóðdansa,“ segja þeir. „Já, reynið að segja okkur það, ætlið þið að 

dansa þjóðdansa? Þið eruð ekki einu sinni í þjóðbúningum.“ Þetta var eitt af því sem þeir 

fengu að heyra, og þeir náttúrulega sáu alla þjóðbúningana sem þarna voru. Þarna voru 

engir karlmenn, hvort sem þeir voru norskir eða frá öðrum löndum, nema í búningum. 

Þeir voru fljótir að átta sig á þessu. Þegar þeir komu heim hófust miklar umræður um 

þetta (AFH/2019_1). 
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Eftir þessa ferð hófust rannsóknir á karlabúningnum og hann „fundinn“, með hjálp 

Elsu Guðjónsson (1924-2010) hjá Þjóðminjasafni Íslands og öðrum. Fleiri búningar fengu 

einnig að líta dagsins ljós og varð úr því sú búningamenning sem er enn við lýði í dag 

(AFH/2019_1). 

Aðrir heimildamenn sem lögðu áherslu á þjóðbúninga í frásögnum sínum voru 

Elizabeth og Karl, en Karl segir að honum finnist dansinn og búningarnir mynda samhengi 

sem kemur vel út í framsetningu menningarinnar (AFH/2020_3). Elizabeth hefur auðvitað 

mikinn áhuga á sögulegum klæðnaði og þjóðbúningum, þar sem hún dansar með 

Þjóðdansafélagi Reykjavíkur og hefur unnið á þjóðbúningastofu (sjá kafla 5.6). Fyrir henni 

nýtist dansinn í búningaáhugann þar sem dansinn veitir tilefni til að nota búningana: 

 

Ég hef áhuga á þjóðbúningum, [...] líka sögulegum fatnaði í gegnum aldirnar.  [...] þegar 

fólk í þessum bransa sem ákveður að tileinka sér svona costume society.35 [...] Þetta er 

fólk alls staðar úr heiminum sem ákveður að tileinka sér það að búa til sögulegan fatnað 

[...]. Þau búa til viðburði í kringum það þar sem er verið að endurleika alls konar 

sögulegar aðstæður eins og söguleg böll, markaði og fleira. [...] [Það er ekki bara] krafa 

til iðkenda að geta [...] klætt sig eins og í gamla daga heldur líka að geta hagað sér og 

iðkað alls konar svona hobbý sem voru áður fyrr og eitt af því er [...] að dansa og spila 

tónlist. Þannig að það er líka kostur fyrir mig að geta lært [...] gömlu dansa eða þjóðdansa 

(AFH/2020_2). 

 

Margt bendir þannig til að þjóðbúningurinn sé þannig partur af ímyndasköpun þeirra 

sem dansa þjóðdansa. Vettvangur búninganna með dansinum kemur auðvitað einna helst 

í ljós þegar dansinn er settur á svið fyrir áhorfendur. 

6.4 Sýningar 

Eins og kom fram í kafla 6.2 hafa sýningar verið partur af starfsemi Þjóðdansafélags 

Reykjavíkur frá stofnun þess árið 1951 og eins og kom fram í lýsingu Dóru í kafla 6.3 hafa  

þær m.a. gegnt hlutverki menningarkynningar í þverþjóðlegum samskiptum 

(AFH/2019_1). 

Frá því Karl Friðik fór að dansa með Þjóðdansafélagi Reykjavíkur árið 2016 hefur hann 

sýnt þjóðdansa (AFH/2020_3). Í huga Karls er það þannig mjög eðlilegt að setja á svið 

 
35 Costume society á ekki við félag sem slíkt, heldur þann hóp fólks sem hefur þetta áhugamál. 
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sýningar. Það veitir meðal annars útrás, segir hann og getur einnig haft þau áhrif að fólk 

komi og læri (AFH/2020_3). Dansinn sem er dansaður á sýningum á hinsvegar ekkert skylt 

við þann dans sem er dansaður á dansböllum, eða við aðrar aðstæður (AFH/2020_3). Karl 

segir að þjóðdansar séu ekki: „[...] viðurkenndir sem listform“ (AFH/2020_3), en ljóst er 

að þegar þeir eru komnir á svið breytist eðli og samhengi dansins. Það gefur að skilja að 

samhengi dansins hafi áhrif á tilgang hans. Spurningar vakna þá hvort dans á sviði sé 

almennt þjóðdans, eða listræn framsetning alþýðuhefða, en Karl ræðir það hins vegar 

ekki. 

Um sýningar segir Marí ferlið fyrst og fremst vera skemmtilegt þar sem það er bæði 

góð leið til að kynnast fólki frá öðrum löndum og sýningarfélögum sínum: 

 

Það sem heldur þessu skemmtilegu og áhugaverðu er að við förum í utanlandsferðir og 

sjáum aðra erlenda dansa og sýnum íslensku dansana sem við náum að læra áður en við 

förum út. Mér finnst mjög áhugavert þegar við náum að setja saman sýningar, eins og 

þegar við fórum til Finnlands á Europeade36 [...] þar sem tónlistin var sett saman þannig 

að hún passaði við fjóra [dansa37] [...]. Það var [...] gaman að vera með í að búa til 

eitthvað sem var kóreógraft. [...] Það er þá Vikivaki38 [...]. Atli [höfundur] [...] fékk yngra 

fólkið, eða nýtt fólk aðallega til að koma og dansa, læra þetta [...] alveg frá grunni. Við 

höfðum [...] fjóra mánuði til þess að læra þetta, setja saman sýningu og flytja fyrir framan 

um 6000 mans (AFH/2020_1). 

 

Marí dansar ekki aðeins með danshópnum Vikivaka, en hefur einnig dansað með 

Þjóðdansafélagi Reykjavíkur. Hún segir að þar sé aðeins öðruvísi nálgun á dansinn og 

sýningarnar (sjá kafla 6.7) (AFH/2020_1).  

Karl leggur svo áherslu á gildi sýninga og segir að hlutverk þeirra geti m.a. verið: „[...] 

að reyna að fá nýtt fólk til að taka þátt, reyna að kenna öðrum þetta af því maður vill 

 
36 Europeade er árleg, evrópsk samstöðuhátíð sem leggur áherslu á evrópska þjóðmenningu á borð við 
tónlist, dans og söng (Donder og Peeters, 2000: 12-14). 
37 Sett var saman sýning þar sem fjórum dönsum var skeitt saman. 
38 Vikivaki er danshópur sem höfundur stofnaði árið 2017, til að kynna þjóðdansa fyrir ungmennum. 
Höfundur stýrir hópnum og kennir (sjá inngang).  
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náttúrulega geta gert það. En það er náttúrulega allt annar dans en þegar þú ferð á 

dansball“ (AFH/2020_3).39 

Fyrir Elínu virðist línan á milli sýningar og annara félagslegra þátta dansins samt vera 

óljós. Hún leggur þó mikla áherslu á að „rétt“ sé gert alltaf þegar dansinn er dansaður (sjá 

kafla 6.6). Félagslegi þátturinn virðist samt skipta töluvert meira máli en sýningar sem 

slíkar fyrir þá sem taka þátt, þó svo að túlkun heimildamanna á viðfangsefninu sé ólík. 

6.5 Hið félagslega 

Líkt og hefur komið reglulega fram í þessum kafla er félagslegi þáttur þjóðdansa mjög 

áberandi hjá þátttakendum, bæði í alþjóðlegu og íslensku samhengi. Dóra segir til dæmis 

frá Nordlek (sjá kafla 4.12), sem fór að verða áberandi eftir stríð, þar sem 

Norðurlandabúar fóru að hittast og dansa saman (AFH/2019_1). Eins og hefur komið fram 

eru þessi erlendu samskipti mjög áberandi í frásögn heimildamanna. Aðrar danshátíðir 

sem viðmælendur vísa í eru „Europeade“, „Íslek“ og „Atlavaka“ (sjá kafla 3.3 og 4.12). 

Um félagslega þátt dansins segir Elín: „Dansinn er tjáningarform“ (AFH/2019_2). Fyrir 

henni er það sem skiptir máli „gleðin“: „Þetta er skemmtilegt. [...] Þú sérð yfirleitt ekki 

fólk sem er að dansa í fýlu. Það er að skemmta sér, það er gaman, það er gleði“ 

(AFH/2019_2). Elizabeth bætir við þetta þegar hún segir: 

 

Það sem að mér finnst vera gott við gömlu dansa [...], er að það fær tvo einstaklinga til 

þess að læra á hvorn annan. Þetta er góð líkamsrækt, þetta er skemmtilegt þegar maður 

kann þetta. [...] Ekki bara að kunna dansinn heldur að geta samhæft hreyfingarnar við 

aðra manneskju og fleiri manneskjur, út af því að engin manneskja hreyfir sig eins. Mér 

finnst það vera góð æfing á hvort annað að geta skipt um partner og lært á einhvern 

nýjan einstakling. Ég held að þetta sé líka góð samskipti fyrir hvort annað. Mér finnst 

einhvern veginn núna við vera að fjarlægjast hvort annað [...] miklu meiri samskipti í 

gegnum síma, tölvur. Þetta færir fólk meira saman (AFH/2020_2). 

 

Fyrir Karli var það stofnun áðurnefnda danshópsins Vikivaka og þær ákvarðanir og 

verkefni sem hópurinn tók á sig það sem gaf honum ástæðu til þess að dansa: 

 

 
39 Karl og Marí fjalla þarna um ólík stig sviðssetningar. Það sem Marí leggur e.t.v. mesta áherslu á er „proto-
performance“ [þ.e. æfingin] þáttur ferlisins á meðan fyrir Karli er „aftermath“ [þ.e. minningin] það sem 
skiptir mestu máli (Um þessi hugtök, sjá: Schechner, 2013: 225). 



49 

Og þá ætluðum við [...] að ákveða, hvers konar danshópur erum við, hvað gerum við, 

hvað viljum við gera, hver gerir hvað, [...] viljum við fara á mót, hvað verður kynnt þá, og 

ákveðið saman [...] hvernig við ætlum að láta verða af því. Hvað við ætlum að sýna á 

mótum ef við förum á mót [...]. En alla vega hittast og dansa aðeins meira, safna líka 

ungum tónlistarmönnum til þess að geta spilað undir hjá okkur. Og til varð [...] þessi 

mjög þægilegi kjarni af mismunandi fólki héðan og þaðan, fólk sem ég hefði örugglega 

aldrei kynnst ef ég væri ekki þarna (AFH/2020_3). 

 

Gunnar segir frá því þegar hann byrjaði að dansa, fyrst almennt sér til skemmtunar, 

en svo þegar hann byrjaði að dansa þjóðdansa sem slíka. Það er áberandi að hið félagslega 

hefur verið grundvöllur að dansiðkan hans frá upphafi: 

 

Það var náttúrulega Þórskaffi hérna í gamladaga. Toppurinn, þar var yfirleitt dansað á 

föstudögum. [...] á seinni tíma fórum við á námskeið hjá henni Helgu [Þórarinsdóttur] 

[sjá kafla 5.2] og hún hélt svo bara áfram með okkur. Bauð okkur í gömlu dansana. Síðan 

var sett upp námskeið í gömlum dönsum uppá Reykjalundi sem við tókum þátt í. Eftir 

það höfum við verið bara í þessu af og til og skemmt okkur vel (AFH/2020_4). 

 

Til viðbótar við þetta segist Gunnar fyrst og fremst vera í dansinum vegna þess að það 

sé skemmtilegt og vegna félagsskaparins sem dansinum fylgir. Það er því greinilegt að 

félagslegi þátturinn er mjög mikilvægur hvati fyrir fólk að dansa þjóðdansa, hvort sem 

áhuginn tengist efnismenninguni, sýningunum eða eitthverju öðru – enginn viðmælenda 

lýsir dansinum sem einleik, heldur sem félagslegu fyrirbæri, sem býður upp á margar 

nálganir. En um leið er ljóst að margir tengja þjóðdansa sérstaklega við þau tengsl sem 

þeir veita við fortíðina og þá sérstaklega „hefð“. 

6.6 Hefðin 

Sú hefð þjóðdansa sem heimildamenn þessarar ritgerðar tilheyra40 má segja að hafi orðið 

til fyrir tildrög Sigríðar Þ. Valgeirsdóttur, Dóru G. Jónsdóttur og fleira fólks sem kom að 

stofnun Þjóðdansafélags Reykjavíkur árið 1951 (sjá kafla 3.3), og ljóst er að Sigríður Þ. 

Valgeirsdóttir, Helgi Valtýsson og aðrir sem komu að kennslu þjóðdansa eru oft mjög 

áberandi í frásögn heimildamanna. Eins og sést hér að ofan segir Gunnar t.d. frá Helgu 

 
40 Sem meðlimir Þjóðdansafélags Reykjavíkur dansa þau eftir bókum Sigríðar Þ. Valgeirsdóttur, stofnanda 
félagsins (sjá kafla 3.9). 
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Þórarinsdóttur sem kenndi honum og eiginkonu hans, Svövu Ingimarsdóttur, gömlu 

dansana og bauð þem að koma að dansa með Þjóðdansafélagi Reykjavíkur (AFH/2020_4). 

Þessir kennarar lögðu áherslu á hefðirnar á bak við dansinn og það kemur skýrt fram í 

svörum heimildamanna. Samkvæmt Elínu Svövu, kennara hjá Þjóðdansafélagi 

Reykjavíkur, fylgir hefðinni sérstaklega mikil ábyrgð fyrir alla þá sem hana iðka: 

 

Við verðum að varðveita þetta, þetta verður að vera til. Við verðum að passa upp á okkar 

sérkenni, ég tala ekki um núna þegar heimurinn fer minnkandi. [...] Við verðum að halda 

rosalega vel utan um það hvernig við erum að dansa: að passa ekki að taka slettur úr 

öðrum dönsum, og alls konar hreyfingar sem við [gerum] ósjálfrátt [...]. Eftir því sem við 

lærum meira þá þróast dansinn og það er spurning hvort við eigum að leyfa honum að 

þróast, eða eigum við að bakka og fara í eins og hann var, eins og hann er stílfærður, 

bara frá Valtýssyni og fram á okkar dag41 (AFH/2019_2). 

 

Elín Svava minnist á dæmi þar sem danskennurum hafi verið misboðið og dansar 

hreinlega verið teknir úr umferð.42 Líkt og kemur fram í umfjöllun Elizabeth um sérkenni 

dansa í kafla 6.1 segir Elín: „Gildið að varðveita þennan menningararf er rosa mikilvægt. 

Að við pössum upp á okkar sérkenni“ (AFH/2019_2). Um mikilvægi þess að gæta sérkenna 

segir hún frá norrænum mótum þar sem menn koma saman: 

 

Við förum á þessi mót og það er verið að dansa „sønderhoning“ frá Danmörku, það er 

verið að dansa „polska“ frá Svíþjóð og „springar“ frá Noregi, og það væri svolítið skrítið 

að sjá springar með polska. Af því að stíllinn á dönsunum er svo ólíkur að ef þú ferð að 

dansa polska með springarútliti þá verður þetta ekkert fallegt [...]. Eins og við höfum 

okkar vikivaka, við þurfum að halda í sérkennin í honum. Við þurfum að passa að detta 

ekki inn í norska sporið eða færeyska sporið. [...] Við verðum að passa að t.d. 

„Sprengisandur“ vikivaki, [...] sé með réttum stíl. Þannig heldur hann gildi sínu sem dans. 

[...] Ef við dönsuðum [...] „Sprengisand“ með norska sporinu þá erum við ekki að dansa 

„Sprengisand“. Þá erum við komin út fyrir ramman. Og eins ef við erum með færeyskan 

dans við okkar söngdans (AFH/2019_2). 

 
41 Segja má að fólk eins og Sigríður og Helgi hafi verið það sem Ane Ohrvik kallar „agents“ (einnig 
„entrepreneurs“) þ.e.: „‘someone‘ who makes the act of interpreting tradition, choosing which contents 
will be transmitted and utilised, [...] an agent“ (Ohrvik, 2007: 583). Þetta hugtak á vel við í þessu samhengi.  
42 Danskennarar tóku dansinn „kátir dagar“ úr umferð á gömludansanámskeiðum og böllum þar sem þeir 
töldu dansara vera að skrumskæla dansinn (AFH/2019_2). 
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Sérstaða tengist greinilega fagurfræði í augum Elínar. Marí finnst samt mikilvægt að 

hefðin sé iðkuð á þann hátt að dansarnir komi ekki út of forneskjulegir. Um það segir hún: 

 

Mér finnst mikilvægt að yngra fólk sjái hvað þetta er gaman og þetta er ekki bara – ó 

amma mín dansaði þetta og þetta er hallærislegt – en það er það ekki. Þetta er 

spennandi að sjá, svona dönsuðu þau áður fyrr og það er hægt að gera þetta í dag líka 

(AFH/2020_1). 

 

Orð Marí benda þannig einnig til þess að fordómar ríki um hefðina. Það er ljóst af 

orðum viðmælenda að hefðirnar sem þjóðdansarnir byggja á sé rík. Sjónarhorn Elínar er 

vissulega litað af því að hún sé danskennari og vill halda dansinum „réttum“. Fólk er samt 

einnig meðvitað um það að hefðin sé síbreytileg og viðhorf fólks mismunandi. Eldri 

kynslóð dansara [fólk sem byrjaði að dansa þjóðdansa fyrr] virðist þó frekar vera á því að 

mikilvægt sé að vernda hefðina á meðan yngri kynslóðin virðist vera á þeirri skoðun að 

það sé eðlilegt að dansar breytist og þróist. Þau virðast t.a.m. mun opnari fyrir því að taka 

nýja dansa inn og flokka til þjóðdansa, líkt og kom fram í kafla 6.1. 

Tengingin við fortíðina er samt ekki það eina sem skiptir máli þegar kemur að ábyrgð 

hefðaberanna. Karl Friðrik leggur áherslu á að það sé einnig mikilvægt að skoða 

samtímahefðina og skrásetja, svo framtíðin fái að njóta: „Á það að vera eitthvað öðruvísi 

að við séum að halda utan um hefðir sem voru og að við séum að gera tilbúið að halda 

utan um hefðirnar eins og þær eru í dag?“ (AFH/2020_3). Skrásetning hefðanna er það 

sem m.a. Sigríður Þ. Valgeirsdóttir og Mínerva Jónsdóttir hafa gert (sjá kafla 4.9). Spurning 

Karls bendir einnig til vöntunar á samtímarannsóknum þjóðdansa í dag. Þar sem hefðirnar 

lifa með fólkinu breytast þær þegar nýir iðkendur fara að tileinka sér þær, en spurningin 

er e.t.v. hvort breytingar og nýtt fólk sé velkomið. 

6.7 Endurnýjun 

Eins og fram kom í síðasta kafla er eðlilegt að hefðir séu sífellt að breytast. Þó voru ekki 

allir viðmælendur sammála um hve miklum breytingum þjóðdansar megi taka. Um lifandi 

hefð þjóðdansa segir Elín til dæmis: „Fullt af fólki kemur og segir: ‘Ég er búin að læra 

vikivaka!‘ Og svo bara horfir maður og bara: ‘Guð minn góður, hvar lærðiru þetta elskan?‘ 
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[...] Þegar einn kennir öðrum [er nauðsynlegt] að hann passi að það sé rétt kennt, þannig 

að við höldum því sem gömlu“ (AFH/2019_2). 

Marí Magnúsdóttir greinir frá að samfélag Þjóðdansara í dag hafi skipst í tvær 

fylkingar varðandi sýn á endurnýjun. Hún segir að þegar Atli Freyr Hjaltason43 hafi fengið 

ungt fólk til að koma og byrja að dansa hafi orðið til tvö sjónarhorn á dansinn: „Nýja sýnin“ 

og „eldri sýnin“ (AFH/2020_1). Um þessa „nýju sýn“ segir Marí: 

 

Þá erum við að reyna að gera eitthvað nýtt [...] [en] ekki breyta gömlu dönsunum [...]. 

Eins og sýningin í Turku,44 þá settum við saman fullt af gömlum dönsum [og vikivökum] 

og gerðum eitthvað nýtt og [...] stækkuðum hvað við gátum gert sjálf án þess að 

eyðileggja [...] gömlu dansana [og vikivakana]. Við förum aðeins dýpra í hlutina [...], 

förum víðar þar sem við lærum mjög mikið af dönsum frá Evrópu eða Skandinavíu 

(AFH/2020_1).  

 

Dansúrvalið er þó ekki einskorðað við „nýju sýnina“ samkvæmt Marí. Munurinn á hinu 

nýja og eldra virðist vera ögn flóknari en svo: 

 

Við gerum það samt líka í eldri sýnini eða þannig [dönsum dansa víðsvegar að], [...] en á 

öðruvísi hátt. Það er ekki farið eins djúpt. Það sem við lærum hjá Þjóðdansafélaginu,45 

[...] er mjög mikið eins. [...] Þá er kannski farið í sömu dansana aftur og aftur og aftur. 

Eins og sýningarnar, þær eru alltaf [...] mjög strúktúraðar AFH/2020_1). 

 

Samkvæmt Marí er munurinn á milli hins nýja og eldra meiri en minni. Um „gömlu 

sýnina“ og eldri kynslóð þjóðdansaiðkenda segir hún: 

 

Hjá eldra er kannski svolítil hræðsla við að breyta til [...]. Við nýju viljum ekki breyta en 

við viljum stækka hlutina sem við erum að gera. Við sjáum þetta á svolítið einfaldari hátt, 

finnst mér, [...] en við náum samt að stækka. [...] Það sé svolítil hræðsla hjá þeim út af 

því að þau eru búin að vera svo lengi í þessu, þannig að þetta er svona, þetta er þeirra. 

 
43 Höfundur. 
44 Europeade. 
45 Í þessu tilfelli er danshópurinn Vikivaki andstæða Þjóðdansafélags Reykjavíkur. Það sem hún á við er að 
það sem er ekki gert í Þjóðdansafélagi Reykjavíkur er gert í danshópnum Vikivaka. 



53 

[...] Þau vilja að fólk komi og hjálpi sér [...] en samt er [...] einhver veggur þarna þar sem 

[...] þau [...] vilja samt ekki breyta til eða gera eitthvað aðeins nýtt (AFH/2020_1).46 

 

Samkvæmt orðum Marí virðast nokkurskonar tímamót eiga sér stað innan 

Þjóðdansafélags Reykjavíkur: Yngra fólkið virðist vera að flokka sig frá þjóðdansafélaginu 

og gera greinarmun á milli sín og félagsins og þá eldri kynslóðarinnar sem stýrir félaginu.  

Marí er greinilega ekki ein að vera á þeirri skoðun. Karl Friðrik fjallar nánar um þessi 

tímamót sem virðast vera að eiga sér stað: 

 

[Í Þjóðdansafélagi Reykjavíkur] er mjög skýrt hver ræður, og hverjir ráða, og hverjir ráða 

hverju. Og út af því að þetta er svo náið lið, allt í einu kemur upp, eins og í mörgum 

fjölskyldum [...] rígur og það er bara leyst með týpískum aðferðum (AFH/2020_3). 

 

Karl segir að yngra fólkið sé almennt í öðrum pælingum en það eldra: 

 

Svo er Vikivakadanshópurinn: Hann var settur saman í húsnæði félagsins 

[Þjóðdansafélags Reykjavíkur] fyrir ungt fólk á menntaskólaaldri, til þess að 

undirbúa sig sem sprækari hlutann af danshópnum, af því flestir af þessum í 

þjóðdansafélaginu geta lítið sem ekkert dansað lengur. [...] þökk sé Vikivaka, þá 

bara komum við okkur saman og sögðum: „Heyrðu, við ætlum að hafa svona 

hóp.“ [...] Það þarf [...] að vera mikilvægt að þjóðdansar séu opnir fyrir því að 

fólk kunni ekki neitt þegar það kemur þarna inn. (AFH/2020_3). 

 

Umfjöllun yngri kynslóðarinnar um Þjóðdansafélag Reykjavíkur og danshópinn 

Vikivaka kemur skiljanlega ekki fram í umfjöllun eldri kynslóðarinnar. Það kann að vera að 

um sjálfstæðisbaráttu nýrra hefðabera sé að ræða. Þetta kemur m.a. í ljós hér að ofan þar 

sem Marí lýsir því að eldri kynslóðin sé ekki tilbúin að opna fyrir nýjum þátttakendum. Sú 

umræða viðmælenda um endurnýjun dansins sem greint hefur verið frá hér að ofan sýnir 

þó að viss framþróun sé að eiga sér stað í þjóðdönsum. Þetta álit er þó ekki einskorðað 

við yngri kynslóðina. Elín Svava segir m.a.: „Danshópurinn okkar í dag, það sem við höfum, 

 
46 Áðurnefnd hugmynd Ohrvik um „agent/entrepreneur“ (sjá nmgr. nr. 44) fellur einnig vel að í þessu 
samhengi (Ohrvik, A. 2007: 583). 
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hann er svo ungur“ (AFH/2019_2).47 Samkvæmt Gunnari Tryggvasyni hefur lítið verið um 

að vera í Þjóðdansafélaginu upp á síðkastið. 

Skiptar skoðanir virðast þó vera um hvort mikil endurnýjun eigi sér stað og ef svo, 

hvers konar endurnýjun. Það er áhugavert að enginn viðmælenda hafi minnst á aðra 

danshópa á borð við: Sporið, Vefarann og Fiðrildin, sem lýsir ef til vill samskiptaleysi innan 

íslenska þjóðdansasamfélagsins. Þess ber að geta að þessir danshópar eru þó allir 

staðsettir á landsbyggðinni og hafa ekki tekið þátt í sömu viðburðum og Þjóðdansafélag 

Reykjavíkur nýlega að undanskildu Sporinu sem mætti ásamt Þjóðdansafélagi Reykjavíkur 

á Atlavöku 2020. 

6.8 Lokaorð greiningar 

Án efa veitir þessi kafli ekki heildstæða mynd á sjónarhorn allra iðkenda þjóðdansa, en 

viðtölin veita samt öðruvísi mynd af þjóðdönsum en skrif fræðimanna (sjá kafla 4) og þær 

heimildir sem fjallað var um í 3. kafla. Skilgreiningar eru greinilega í lausu lofti og þegar 

uppi er staðið virðist vera að fólk geti notið sömu hefðarinnar á ólíkum forsendum og í 

ólíkum tilgangi. 

Hvað varðar skilgreiningu viðmælenda á hugtakinu „þjóðdans“ má segja að allir séu 

sammála um að þjóðdansar séu þeir dansar sem hefð hafi myndast um í gegnum tíðina – 

þó að ekki séu allir á einu máli um hvaða dansar teljist nákvæmlega til þjóðdansa. 

Vikivakarnir sem dansaðir eru eftir uppskriftum Sigríðar Þ. Valgeirsdóttur eru samt 

undantekningarlaust flokkaðir til þjóðdansa. Ljóst er að kynslóðamunur virðist ríkja á milli 

skilgreininga iðkenda hefðarinnar, sem er þó ekki endilega miðað við fæðingarár (sjá 

umfjöllun Gunnars í kafla 6.1) heldur hvenær fólk byrjar að dansa þjóðdansa. Ljóst er að 

hugtakið „vikivaki“ getur átt við um „söngdansa“, „sagnadansa“ og m.a.s. aðra dansa sem 

byggja á vikivakahefðinni. Menn eru þó sammála um að „ræll“, „skottís“, „polki“, 

„mazúrki“, „vals“ o.fl. flokkist til „gömlu dansa“, hvort sem þeir teljist til þjóðdansa eða 

ekki. 

Áberandi ástæða þess að fólk fari að dansa er félagslegi þátturinn sem dansinum 

fylgir, sem hefur auðvitað átt við frá tíma landnemanna. Enginn „æðri“ tilgangur virðist 

fylgja því að dansa þjóðdansa nema e.t.v. þá tengingin við fortíðina sem Dóra og Elín lýsa 

 
47 Þess ber að geta að þarna á Elín Svava við um annan hóp ungmenna sem eru yngri en þau sem dansa í 
Vikivaka. 
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(sjá kafla 6.1). Dansiðkan virðist því almennt vera á forsendum skemmtana- og 

menningarlegs gildis hjá þeim sem iðka dansinn. Þjóðernishyggja virðist engan vegin lita 

dansinn fyrir þá sem taka þátt, sem eru flestir sammála að þjóðdansar séu góð leið til að 

kynnast fólki frá öðrum löndum. 

Efnismenning þjóðdansa birtist fyrst og fremst í formi þjóðbúninga, líkt og kemur 

fram hjá Elizabeth og Dóru sem hafa sérstakan áhuga á þeim (sjá kafla 6.3). Ljóst er að 

útlit og sýning dansa skiptir miklu máli. Sýningarnar eru greinilega nátengdar félagslega 

þætti dansins: Að tilheyra sýningarhópi veitir samstöðu og stolt samkvæmt 

viðmælendum; sýningar veita dönsurum ástæðu til að iðka hefðina og taka hana lengra 

en áður hefur verið farið, m.a. vegna þess að þegar dansinn er settur á svið er hann tekinn 

úr sínu hefðbundna samhengi. 

Hefð og endurnýjun í sambandi þjóðdansa eru svo sérstaklega áhugaverð 

viðfangsefni því þar kemur mikil andstæða fram. Á meðan eldra fólkið, eins og Elín Svava, 

eru á þeirri skoðun að það sé mikilvægt að varðveita hefðirnar og passa að rétt sé gert, 

eru þeir sem eru nýrri í hefðinni á þeirri skoðun að hún sé fyrirbæri sem breytist 

samkvæmt eðli sínu. Þetta viðhorf var sérstaklega greinilegt hjá yngri viðmælendum sem 

lýstu því yfir hvernig stöðnun hefur átt sér stað hjá eldri iðkendum og að framþróun gangi 

hægt þar sem erfitt sé fyrir nýja iðkendur að ryðja sér til rúms innan hefðarinnar. 

Ljóst er að upplifan og skoðanir viðmælenda stemma ekki við innihald 3. og 4. kafla. 

Það kann að vera af ýmsum ástæðum og í næsta kafla verður innihald ritgerðarinnar 

dregið saman og kaflarnir verða bornir saman og ræddir. 
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7 Umræður og lokaorð

Dans hefur óneitanlega tilheyrt íslenskri menningu frá landnámi. Líkt og kom fram í kafla 

3.1 er að finna heimildir um dans í flestum menningarheimum þeirra sem síðar áttu eftir 

að setjast að á Íslandi. Hægt er að fullyrða að dansinn hafi tíðkast hér á landi síðan, þó 

óljóst sé hvað og hvernig dansað hafi verið í upphafi. Líkt og kafli 3.3 sýndi fram á, var það 

ekki fyrr en eftir 1500 sem heimildir um dans fóru að verða algengar, en þær fæstar 

ritaðar af þeim sem dönsuðu sagða dansa og það átti síðar eftir að hafa áhrif á umfjöllun 

fræðimanna. Þegar svo-kallaðir „gömlu dansar“ fóru að berast til landsins um og eftir 

1800 fóru heimildir um dans að breytast. Neikvæðnin er ekki jafn ríkjandi í heimildum frá 

þeim tíma og þessum nýju dönsum fylgdu ítarlegar lýsingar, frásagnir og menning sem 

átti eftir að lifa fram til dagsins í dag. Efnismenning dansins lifði einnig áfram, sem þýðir 

að hægt er að endurskapa tónlistina, rýmin og fatnaðinn, enda eru margir munir ennþá 

sem notaðir voru í þá daga (sjá kafla 3.3). 

Þrátt fyrir  komu „gömlu dansa“ hefur áhugi fræðimanna frá upphafi greinilega verið 

á eldri hefð vikivaka, eitthvað sem má greina allt frá verkum Ólafs Davíðssonar (sjá kafla 

4.1) og fram að greinarskrifum Aðalheiðar Guðmundsdóttur í dag (sjá kafla 4.10). Sigríður 

Þ. Valgeirsdóttir og Mínerva Jónsdóttir voru þær einu sem lögðu áherslu á fleiri danshefðir 

og ljóst er að það er sérstaklega mikið eftir að rannsaka. Fræðimenn hafa vissulega búið 

til flókið kerfi hugtaka til að lýsa dansinum en greinilegt er að lítið samræmi er á milli 

þeirra þegar kemur að almennri hugtakanotun við lýsingar á dansinum. Eins og kemur í 

ljós í Norden i Dans er munur milli íslenskra og norrænna fræðimanna þar sem norrænir 

fræðimenn telja „gömlu dansa“ til þjóðdansa á meðan þeir íslensku virðast halda þeim 

utan við umfjöllun sína (sjá kafla 4.12). Það kann að vera vegna áherslu íslenskra 

fræðimanna á fornsögurnar eða óskhyggju um að finna eitthvað sem er séríslenskt, 

eitthvað sem er bæði einstakt og sérstætt í heiminum, þó svo ekki allir séu sammála um 

að séríslenskir dansar hafi nokkurntíma verið til, líkt og Vésteinn Ólason hefur bent á (sjá 

kafla 4.6). 

Af orðum viðmælenda minna að dæma (í viðtölum, sjá kafla 5 og 6) eru hins vegar til 

fleiri hliðar á dansinum en þær sem fram hafa komið hjá fræðimönnum. Hugmyndir um 

notkun þjóðbúninga og sviðsetningu voru auðvitað ekki áberandi í umfjöllun fræðimanna 

(e.t.v. að undanskildri umræðu um vikivakaleiki). Þær hugmyndir eru þó töluvert meira 

áberandi í frásögn heimildamanna í dag þar sem þjóðdansar eru mun frekar tengdir við 



57 

menningararfinn, eins og kemur fram í svörum viðmælenda (sjá kafla 6.6). Þverþjóðleg 

samskipti, félagslegi þátturinn og skemmtanagildi eru mjög mikilvæg samkvæmt 

heimildamönnum (sjá kafla 6.5). Ljóst er að dansinum, fyrr og nú, tilheyrir meira en 

valdabarátta milli kirkjunnar og alþýðumanna og kveðskapur sem fræðimenn hafa lagt 

áherslu á. Viðhorfsmunur milli fræðimanna og iðkenda dansins er einnig mjög greinilegur 

hvað varðar skilgreiningar. Þær áherslur sem viðmælendur mínir lögðu á skilgreiningar 

sínar á hugtakinu „þjóðdans“ sýna mjög skýrt og greinilega að ný kynslóð dansiðkenda er 

meira opin fyrir hvað hugtakið innihaldi, en þeir sem tóku þátt áður fyrr (sjá kafla 2 og 

6.1). 

Líkt og fram kom í inngangi er aðalrannsóknarefni þessarar ritgerðar gildi þjóðdansa 

á Íslandi í dag. Ljóst er að gildi dansanna og hlutverk hefur verið ólíkt eftir tímabilum og 

það hefur áhrif hver það er sem fæst við dansinn. Fyrir kennara er það t.d. nauðsynlegt 

að halda í hefðina og sýna „rétt“ (sjá kafla 6.6). Fyrir yngri kynslóð dansara er samvera og 

upplifunin meira áberandi. 

Það sem eftir stendur er að þrátt fyrir að dansinn hafi verið viðfangsefni fræðimanna 

síðan á 19. öld, eru rannsóknir á þjóðdönsum á Íslandi sem félags- og menningarlegu 

fyrirbæri og sem sviðslist rétt að byrja. Vissulega er ennþá hægt að rannsaka kvæðin, 

sögurnar og samhengið sem gamlar heimildir veita – en fyrir mér er það lifandi menningin 

og samfélög dansara sem til hafa orðið umhverfis dans fyrr og nú sem er forvitnilegast og 

mest spennandi. Þrátt fyrir að dansmenning Íslendinga hafi fyrr á öldum verið litin 

hornauga í sögulegu samhengi, er hún svo sannarlega verðugt rannsóknarefni sem hægt 

er að nálgast út frá mörgum ólíkum sjónarhornum – og er svo sannarlega ekki „sæði 

andskotans“. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Atli Freyr Hjaltason 
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