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Útdráttur 

Í þessari rannsókn er hlutverk sköpunar og gildi listar skoðað í sérstöku samhengi við sögu 

og samfélög en einnig verður farið yfir fræðilega nálgun á þetta skapandi, flæðandi og 

huglæga fyrirbæri mannsins - list. Tekin voru viðtöl við fjóra viðmælendur sem hafa 

skapandi áhugamál og eru búsettir á Vopnafirði. Til að setja hugmyndir þeirra um list og 

sköpun í samhengi var annars vegar gert grein fyrir sögulegu samhengi listarinnar í 

vestrænu samfélagi og hins vegar sambandi viðmælenda við það listform sem þau stunda. 

Með viðtölunum kom í ljós að þau hafa ólíka sýn á hvað megi kalla list og hverja megi kalla 

listamenn. Á meðan gildi þess að skapa var sambærilegt meðal viðmælenda. Fyrir þá 

skiptir það ekki höfuðmáli hvort sköpun þeirra kallist list eða ekki – heldur jákvæðu áhrifin 

sem sköpunarferlið gefur þeim og áhrifin sem verk þeirra hafa á aðra. Náttúran og 

umhverfið á Vopnafirði virðist hafa góð áhrif á sköpunarkraft þeirra sem þar dvelja. Þetta 

umhverfi kemur viðmælendum í núvitundarástand og veitir þeim innblástur. Undir 

þessum áhrifum má sjá hvernig náttúran tvinnast saman við sköpunarferli þeirra eða 

verður hluti af sjálfsmynd þeirra. Tengsl listar og sköpunar við stað, náttúru og núvitund 

verða þannig greinileg í þessu samhengi viðmælenda. Má þannig gera grein fyrir 

möguleikum og áhrifum sem list og sköpun getur haft fyrir lítið samfélag úti á landi eins 

og á Vopnafirði.  
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Formáli  

 
List er viðfangsefni sem hefur ætíð verið mér mjög kært. Ég var mjög virkt barn, enda 

greind ofvirk með athyglisbrest (ADHD). Ég átti mjög erfitt með að einbeita mér að því 

sem mér var sagt að gera nema þegar kom að einhverskonar skapandi iðju, sérstaklega 

að lita og mála. Við listsköpunina fann ég frið og ró innra með mér. Ég hef oft velt því fyrir 

mér hvað það er sem veldur áhuga mínum á skapandi iðju. Það er ef til vill vellíðunar 

tilfinningin sem fylgir því að skapa verk sem heppnast vel og stoltið og ánægjan sem fylgir 

því að hafa náð þessum ákveðna endapunkti. Kannski er það ánægjan við að deila verkinu 

með öðrum sem njóta þess. Hugsanlega er það á meðan sköpunarferlinu stendur og 

maður nær einbeitingu og ró. Mér þykir afar vænt um þessa tilfinningu sem sköpunin 

veitir mér. Hún var ákveðið akkeri í gegnum æskuárin og einskonar samþykki þegar það 

var ekki endilega auðfengið á öðrum sviðum. Sérstaklega þegar maður átti að hegða sér 

vel og fara eftir ákveðnum reglum. Það er mitt mat að hverskyns skapandi iðja ætti að 

skipa stærri sess hjá börnum (og fólki almennt) en alveg sérstaklega hjá þeim börnum sem 

eiga erfitt í bóklegu námi eða eiga við hegðunarvandamál að stríða. 

Þessi 12 eininga BA-ritgerð hefði ekki orðið að veruleika ef ég hefði ekki notið 

aðstoðar ákveðinna aðila. Þeim vil ég bera þakkir hér. Fyrst og fremst vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir þátttöku þeirra í rannsókn minni. Ég er virkilega þakklát fyrir 

þær jákvæðu móttökur sem ég fékk hjá öllum fjórum viðmælendum mínum og þá innsýn 

sem þeir gáfu mér í hugarheim sinn.  Mínar innilegustu þakkir vil ég veita leiðbeinanda 

mínum Elsu Ósk Alfreðsdóttur, fyrir ómetanlegan skilning, hvatningu og aðstoð í gegnum 

þessi ritgerðarskrif. Ég hefði ekki getað þetta án hennar. Ef það væri ekki fyrir tilstuðlan 

kennara eins og hennar hefði ég líklega ekki náð svona langt á minni skólagöngu. Einnig 

vil ég þakka foreldrum mínum, Önnu Helgu Einarsdóttur og Hirti Júlíusi Hjartarsyni, fyrir 

ómetanlegan stuðning þeirra sem kom mér í gegnum þetta ferli. Bæði lásu þau ritgerðina 

yfir fyrir mig í ófá skipti og hughreystu mig þegar ég þurfti á því að halda. Mömmu vil ég 

færa sérstakar þakkir. Hún hugsaði algjörlega um mig á síðustu metrunum – eldaði, tók 

til, fór í búðina fyrir mig og ég gæti talið lengi áfram. Einnig á ég henni að þakka lista- og 

sköpunar áhuga minn. 
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1 Inngangur 

List er áhugaverð vegna þess að hún hefur svo ótal margar víddir og margvíslega 

gildishlaðna merkingu. Hugtakið list finnst í einhverju formi í flestöllum samfélögum 

heims og hefur sérstaka merkingu innan samfélaga og hópa, en hún er einnig huglæg 

skynjun sem getur verið ólík milli einstaklinga. Hugmyndin um list og fagurfræði getur því 

verið eins margbreytileg og við erum mörg. Því getur verið umhugsunarvert, hvað það er 

sem lætur mannfólk kalla eitthvað list eða titla einhvern sem listamann.  

Markmið þessarar rannsóknar er fyrst að komast að því hvaða gildi list og sköpun 

hefur haft í listasögu mannsins og hvernig fræðimenn hafa nálgast hugtakið. Slík umræða 

verður fyrirferðamikil enda býður hugtakið upp á heimspekilegar vangaveltur um þetta 

form iðkunar og tengingu við skynjun og fagurfræði. Síðari hluti ritgerðarinnar er 

tilviksrannsókn (e. case study) og er byggð á viðtölum við einstaklinga með skapandi 

áhugamál og búa á Vopnafirði. Leitast verður svara við þeirra túlkun á listformi, gildi 

listsköpunar og áhrifum hennar á lítið samfélag Vopnfirðinga. Ritgerðin skiptist í fjóra 

hluta. Í fyrsta kafla verður gert grein fyrir þeim hugtökum og kenningum sem móta 

fræðilegan ramma rannsóknarinnar. Unnið verður með kenningar um hópa (e. groups) og 

hefðir (e. traditions), um flutning (e. performance) listar, flæði (e. flow) sem verður til við 

listsköpun og hvernig áhrif móta sjálfsmynd (e. identity) einstaklinga og samfélags. Einnig 

verður farið inn á gildi núvitundar (e. mindfulness) við listsköpun, tengsl listar við náttúru 

(e. nature), staðarvitund (e. local identity) og fagurfræði (e. aesthetics). Í öðrum kafla 

verður stiklað á stóru í sögulegu samhengi listar en viðfangsefnið er svo víðfeðmt, huglægt 

og ótamið að ógerningur er að skilgreina sögu listarinnar að fullu. Áhersla verður lögð á 

hvernig hópar hafa tileinkað sér hefðir og listsköpun innan þeirra. Í þriðja kafla verður 

farið yfir aðferðafræðina sem er notuð í rannsókninni en tekin voru viðtöl við fjóra 

einstaklinga með eigindlegri rannsóknaraðferð. Í lokakaflanum verður dregið saman 

hvaða sameiginlegu þræðir komu fram í viðhorfum viðmælenda og hvað er ólíkt í 

hugmyndum viðmælenda um list og sköpun. Viðhorf þeirra um gildi listar og möguleika í 

tengingu við stað og náttúru verða dregin fram. Greining á viðtölunum verður þá sett í 

samhengi við kenningar. Í niðurstöðum verður farið yfir hvaða þýðingu þessar hugmyndir 

hafa fyrir einstaklinga en ekki síst fyrir samfélag og menningu Vopnafjarðar.  
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2 Hópar, hefðir og sjálfsmynd 

Rannsóknir og umfjallanir um hópa eru eitt megin viðfangsefni þjóðfræðinnar. Hópur (e. 

folk group) samanstendur af tveimur eða fleiri einstaklingum sem eiga eitthvað 

sameiginlegt (Dundes, 1980: 6). Þessa einföldu og aðgengilegu skilgreiningu setti Alan 

Dundes fram, en hann er á meðal virtustu þjóðfræðinga samtímans.  

Það er margt sem getur sameinað fólk í hópa, til að mynda: þjóðaruppruni, 

tungumál, kyn, klæðnaður, húmor, hegðun, áhugamál og svo framvegis (Sims og 

Stephens, 2005: xi). Þjóðfræðingurinn Dorothy Noyes varar hins vegar við því að flokka 

fólk í hópa og að fjalla um hópa út frá víðtækum skilgreiningum svo sem kyni, aldri, eða 

kynþætti. Þegar við hugsum um hópa er gert ráð fyrir að þeir séu að minnsta kosti að 

hluta til félagslega mótaðir. Eiginleikar sem verða að vera til staðar í einhverju mæli til 

þess að hægt sé að fjalla um hóp eru: reglulegt samband, samskipti, nálægð og 

sameiginleg upplifun (Noyes, 2003: 7). Það sem verður að hafa í huga, eins og 

þjóðfræðingarnir Martha Sims og Martine Stephens benda á í bókinni Living Folklore að 

fólk getur passað í hóp án þess að kenna sig við þá. Fólk hins vegar velur að kenna sig við 

þá hópa sem því finnst lýsandi fyrir hvert það er, hvaða upplifun það vill og hugmyndum 

þess um ímynd sína eða þá ímynd sem þeir vilja öðlast (Sims og Stephens, 2005: 41-41). 

Það sem einstaklingar eiga sameiginlegt má skilja sem þjóðfræðiefni (e. folklore) 

þeirra, og er það það sem skilgreinir hópinn eða eins og Dundes sagði: „it is in folklore 

that folk groups are defined“ (Dundes, 1980: 11-13). Þjóðfræðiefni er sú þekking sem við 

höfum um heiminn og okkur sjálf, sem við lærum hvert af öðru og sköpum óformlega í 

þeim hópum sem við tilheyrum. Allt þjóðfræðiefni miðlar hugmyndum, gildum og hefðum 

með skapandi hætti (Sims og Stephens, 2005: 3-4). Þessu má betur gera grein fyrir með 

skilgreiningu Sims og Stephens:  

Folklore is informally learned, unofficial knowledge about the world, ourselves, our 
communities, our beliefs, our cultures and our traditions, that is expressed creatively 
through words, music, customs, actions, behaviors and materials. It is also the interactive, 
dynamic process of creating, communicating, and performing as we share that knowledge 
with other people (Sims og Stephens, 2005: 6). 

Þjóðfræðiefni er þekking og tjáning sem miðlast í gegnum gegnum munnlega- og efnislega 

menningu (Sims og Stephens, 2005: 2). Þar sem þjóðfræðiefni er miðlað óformlega frá 

manni til manns, með hvers kyns tjáningu innan ákveðins hóps – getur verið erfitt fyrir 

utanaðkomandi að skilja gildi og virkni þjóðfræðiefnisins.Til þess að skilja tjáningu 

þjóðfræðiefnis og raunverulegt gildi þess, er nauðsynlegt að skoða það út frá hugmyndum 
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þeirra einstaklinga og hópa sem tileinka sér það (Sims og Stephens, 2005: 6-8, 28). 

Þjóðfræðiefni, sköpun eða list til dæmis, er þannig séð alltaf sérstakt í því samhengi sem 

það er skoðað. 

2.1 Hefðir og hefðaberar 

Þegar þjóðfræðiefni hefur gildi fyrir hóp, svokallaða virkni innan hans, á það til að vera 

endurtekið. Slík virkni viðheldur, undirstrikar og miðlar ímynd og menningu hópsins. 

Þannig verður hefð (e. tradition) til dæmis til. Almennar hugmyndir um hefðir vísa gjarnan 

í eitthvað sem á sér aldagamla sögu – eitthvað sem berst frá eldri kynslóð til yngri 

kynslóðar en hefð getur einnig verið eitthvað sem hefur verið endurtekið þrisvar eða 

oftar. Hópar eru oftar en ekki gjarnir á að eiga sér hefðir eða vilja koma þeim á (Sims og 

Stephens, 2005: 26, 64-65).  

Hugmyndir um hefðir vísa í samfellu (e. continuity) þjóðfræðiefnis, svo sem með 

minjum, siðum eða tjáningarháttum. Samfella er endurtekning hefða í gegnum ákveðinn 

tíma. Endurtekning hefða getur bæði orðið til í augnablikinu eða í gegnum árin – þær vísa 

þannig bæði í eitthvað sem á sér lengri og skemmri sögu eins og fram kom hér að ofan. 

Samfella þýðir ekki að hefð sé endurtekin eins í hverju tilfelli, enda getur ekkert verið 

endurtekið nákvæmlega eins. Samfellur vísa í merkingarsköpun sem tengir hópa við 

hefðir og virkar sem sameiningarafl innan hans (Sims og Stephens, 2005: 66-70). Hefðir 

verða til í samskiptum innan hópa og á milli hópa. Hópar geta ákveðið að tileinka sér 

„nýja“ hefð, hefð sem fengin er frá öðrum hóp eða hópum. Þetta sýnir að hefðir berast 

ekki einungis á milli kynslóða í línulaga ferli frá fortíðinni – þær berast einnig í samfellu 

þvert á hópa, í gegnum flókið lifandi flæði og kerfi (Sims og Stephens, 2005: 66-68, 130).  

Þeir sem miðla þjóðfræðiefni eru gjarnan nefndir hefðaberar innan 

þjóðfræðirannsókna. Þessi hugmynd hefur lengi verið gagnrýnd. Hún vísar í fyrsta lagi í 

hugmynd um að það sé sérstakur meðlimur innan hóps sem miðli efninu með öðrum 

meðlimum, taki gjarnan virkan og meðvitaðan þátt í að kenna það og deila með öðrum. Í 

öðru lagi að þessi sérstaki meðlimur hafi meira vald eða rétt til að miðla efninu (Sims og 

Stephens, 2005: 20, 70). Dorothy Noyes telur að vandamálið í hugmyndum um hefðabera 

sé það að þær tengjast gömlu hugafari fræðimanna sem taldi fólk bera hefðir en ekki sem 

skapara þeirra (Noyes, 2003: 11). Sims og Stephens lýsa hugmyndum um sérstakan rétt 

ákveðinna einstaklinga sem yfirlætis-hugsjónum (e. elitist) við að skilja hvernig 
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þjóðfræðiefni og hópar virki. Sims og Stephens benda á að sjálfsagt séu einstaklingar 

innan hópa sem þekkja hefðir þeirra vel, en það veiti þeim samt sem áður ekki sjálfgefið 

vald á því hvernig hópurinn skilgreinir gildi þeirra eða vald til að skilgreina hópinn. 

Þjóðfræðiefni er miðlað og túlkað á marga og mismunandi vegu – allir meðlimir sérhvers 

hóps eru í viðvarandi ferli í að deila og endurskapa sitt eigið þjóðfræðiefni (Sims og 

Stephens, 2005: 70-71).  

2.2 Flutningur, flæði og sjálfsmynd 

Áður fyrr beindist áhugi þjóðfræðinga í ríku mæli að útkomunni (e. aftermath) eða 

afleiðingu menningar og afurða hennar. Til dæmis greining áhorfanda á leiksýningu eða 

gagnrýni gagnrýnenda á listaverki, eins var aðal áherslan lögð á þjóðsöguna eða þjóðlagið 

sjálft. Um 1960 og 1970 urðu mikilvægar breytingar í tengslum við hugmyndir um það 

hvernig við eigum samskipti. Fókusinn víkkaði í samhengi við það hvernig við notum 

tjáningu og til varð áhugi á ferlinu eða flutningnum (e. performance) sem á sér stað í heild 

sinni; hvernig tjáning verður til og hvernig við tjáum okkur, hverjir eru að hlusta og 

umhverfið í kring en ekki aðeins hvaða áhrif tjáning hefur á lokastigi (Sims og Stephens, 

2011: 26).  

Þau mikilvægu áhrif sem hugmyndir um flutninginn höfðu voru að undirstrika vægi 

samhengis (e. context) í umfjöllun og skilningi á tjáningu þjóðfræðiefnis í tilheyrandi 

samhengi. Samhengi þess áþreifanlega og menningarlega fór að skipta máli – í því 

umhverfi og þeim aðstæðum sem þjóðfræðiefni verður til í (Sims og Stephens, 2011: 26, 

136). Sviðslistafræðingurinn Richard Schechner fjallar um í bók sinni Performance Studies 

hvernig hægt er að fjalla um flutning í nánast hvaða samhengi sem er. Sviðslist getur skilist 

sem gjörningur, leikur, leikrænn flutningur, framkoma og flutningur af hvaða tagi en 

einnig er hægt að líta einfaldlega á tjáningu í daglegu lífi sem sviðslist. Manneskja getur 

skapað sér „svið“ til dæmis þegar hún segir sögu, þar sem hún er flytjandi og þeir sem 

hlusta eru áhorfendurnir (Schechner, 2013: 28, 38, 42).  

Þegar flutningur á sér stað er verið að miðla einhverju þjóðfræðiefni út frá 

persónulegri túlkun og upplifun þeirra sem miðla. Hvernig þessi miðlun fer fram eða 

hvernig hún heppnast fer eftir því, samkvæmt Schechner, hversu vel æfður einstaklingur 

er í að miðla í tilteknum aðstæðum. Þetta má betur gera grein fyrir með skýringu 

Schechners, ásamt því hvað það er sem gerist í flutningum: 
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Performances mark identities, bend time, reshape and adorn the body, and tell stories. 
Performances – of art, rituals, or ordinary life – are “restored behaviors,” “twice-behaved 
behaviors,” performed actions that people train for and rehearse. That making art involves 
training and rehearsing is clear. But everyday life also involves years of training and 
practice, of learning appropriate culturally specific bits of behavior, of adjusting and 
performing one’s life roles in relation to social and personal circumstances (Schechner, 
2013: 27). 

Við „leikum“ eða merkjum sjálfsmynd okkar með hvers kyns flutningi – til dæmis þegar 

við eigum í félagslegum samskiptum með ýmsu þjóðfræðiefni eins og; hlutverkum, 

sögum, klæðnaði og öðru sem gerir okkur sérstök (Schechner, 2013: 28-29; Sims og 

Stephens, 2005: 12, 13, 168). Fólk æfir framkomu sem það vill að lýsi sjálfsmynd þess og 

endurtekur til þess að viðhalda henni. Slíkt má einnig segja um flutning á listforminu sem 

verður gjarnan að framlengingu af einstaklingnum eða ímynd samfélagsins sem listin er 

tjáð í.  

Mihaly Csikszentmihalyi (1934), sálfræðiprófessor, setti fyrstur fram kenninguna 

um huglægt flæði í bókinni Beyond Boredom and Anxiety árið 1975. Hann rannsakaði 

upplifun og reynslu mismunandi hópa við leiki. Hann komst að þeirri niðurstöðu að það 

er flæði sem veitir fólki ánægju (Csikszentmihalyi, 1975: 1-15). Csikszentmihalyi lýsir flæði 

vera ástand þegar fólk losar um hömlur sem það setur sér annars í daglegu lífi. Hann segir 

að hægt sé að skapa flæði þegar ástríða og vilji til að gera sitt besta og tilfinningin að hafa 

lagt eitthvað á mörkum eiga sér stað. Flæðið býr þá til tilfinningu fyrir tímaleysi 

(Csikszentmihalyi, 2004). Þetta er hugarástand þar sem við lifum við okkur fullkomlega 

inn í það sem við erum að gera, þannig að ekkert annað kemst að. Hugur og líkami vinna 

saman áreynslulaust. Þetta veitir mönnum þá tilfinningu að eitthvað sérstakt hafi átt sér 

stað (Jackson og Csikszentmihalyi, 1999: 5). Forsenda þess að geta framkvæmt flutning 

eða unnið verk í flæði er jafnvægi milli færni og krefjandi örvunar (Csikszentmihalyi, 2010) 

en flæði er algengt ástand sem listamenn fara í við listsköpun sína.  

Staðarvitund (e. local identity) verður til í sambandi á milli einstaklings, 

sjálfsmyndar hans og umhverfis. Sambandið byggir á sérstakri reynslu og upplifun 

einstaklings við umhverfið sitt. Staðarvitund er að því leitinu til einstaklingsbundin, en á 

sama tíma getur hún verið sameiginleg meðal þeirra sem alast upp á sama stað og deila 

sömu upplifun. Þegar fólk á sama stað deilir upplifun á félagslegum og umhverfislegum 

þáttum verður til sameiginleg staðarvitund. Þessir þættir eru annars vegar minningar, 

menning, saga og búseta og hins vegar upplifun umhverfisins svo sem landslags, lykt og 

hljóð (Bourdieu, 2007). Staðarvitund hóps lýsir sér sem ákveðin sérþekking á umhverfi 
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þeirra sem verður einnig hluti af sjálfsmynd þeirra. Sérstök og persónuleg tenging 

staðarbúa gefur staðnum táknræna og einlæga merkingu. Til að greina ímynd og áhrif 

ákveðins umhverfis er því mikilvægt að hafa þessa tengingu til hliðsjónar (Campelo, 

Aitken, Thyne, Gnoth, 2013: 154). Í samfélagi eins og á Vopnafirði má gera ráð fyrir að þar 

sé sterk sameiginleg staðarvitund þar sem bærinn er lítill og á afskekktum stað. 

2.3 Núvitund, náttúra og sköpunargáfa  

Hugtakið núvitund (e. mindfulness) er áberandi í orðræðu samtímans og líkur má leiða að 

því að slíkt álag sem fólk er undir í nútíma samfélagi kalli á lausnir til að minnka streitu. 

Núvitund skilgreina sálfræðingarnir Izabela Lebuda, Darya L. Zabelina og Maciej 

Karwowski sem hugarástandi þar sem fólk er í kvikri meðvitund og fylgist með umhverfi 

sínu án þess að leggja mat á það sem það upplifir. Í grein þeirra „Mind full of ideas: A 

meta-analysis of the mindfulness-creativity link“ er talað um tengsl milli núvitundar, 

hugleiðslu og sköpunargáfu. Rannsóknir þeirra snerust um að skoða aukna skapandi getu 

með æfingu í núvitund eða hugleiðslu. Þær skilgreina sköpunargáfu sem möguleikann til 

að koma með nýjar og viðeigandi hugmyndir (Lebuda, Zabelina og Karwowski, 2015: 21). 

Þannig geti fólk verið meira skapandi með því að vera í núvitund. Þegar fólk er í núvitund 

lifir það hvert augnablik meðvitað, sem hefur jákvæð áhrif á hið huglæga og 

tilfinningalega tilveru, félagslega samskiptagetu, virkni minnisins og streitustjórnun 

(Lebuda, Zabelina og Karwowski, 2015: 22-25)  

 Rithöfundurinn Eckhart Tolle hefur fengið mikið lof í samtímanum fyrir 

sjálfshjálparbók sína The Power of Now sem var gefin fyrst út árið 1997. Í henni leiðir hann 

lesendur að uppbyggilegri hugsun sem á að aðstoða lesandann við að lifa í 

núvitundarástandi. Samkvæmt Eckhart Tolle finnum við fyrir órólegum hugsunum og 

tilfinningum ef við missum samband okkar við líðandi stund. Þetta gerist þegar við erum 

sífellt að skilgreina umheiminn okkar. Það veldur því að við finnum fyrir aðskilnaði frá til 

dæmis náttúrunni og náunganum – og upplifum það sem eitthvað annað en við. Þegar 

náum að stilla huga okkar og finnum innri frið og komumst við í tengsl við okkar innra sjálf 

eða veru okkar. Þannig getum við tjáð okkur og átt í samskiptum meðvitað og 

hugsunarlaust, í flæði og núvitund. Það er þannig, samkvæmt Tolle, sem við miðlum okkar 

rétta eðli. Það er í kyrrðar ástandi hugans sem við getum verið skapandi og er það í því 

ástandi sem flestallir listamenn skapa (Tolle, 2016: 21-25). 
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Tilvistarsálfræðingurinn Rollo May lýsir í grein sinni „The Nature of Creativity“ eðli 

sköpunargáfu. May skilgreinir raunverulega sköpunargáfu eða sköpunarmátt þannig að 

hún byggi á ferlinu að skapa eitthvað nýtt (May, 1959: 263). Nýtt í þeim skilningi að 

veruleiki sköpunarinnar sé frumlegur, ekki bara útlitslega séð heldur allt sem tengist 

tiltekinni sköpun. May segir listamenn vera þá sem víkka mannlegan skilning (e. human 

consciousness). Þessa skilgreiningu útfærir hann frá hugmyndum Plato sem sagði að 

raunverulegir listamenn séu þeir sem tjá sjálf sitt í sköpunum sínum. Sköpunargáfa 

samkvæmt May, er birtingarmynd mannsins í að uppfylla tilveru sína í þessum heimi. 

Skilgreining á skapandi ferli verður því að vera skilin sem tjáning mannsins í ferlinu að 

raungera sjálfan sig (May, 1959: 263-264).   

Þegar ferli sköpunar og tjáningar er skoðað, kemur í ljós að sköpun byggir ávallt á 

einhverskonar upplifun. Þetta er það sem May fjallar um sem innlifun, það að taka inn 

listina og tjá upplifun sína á umheiminum. Upplifuð gæði þess sem skapað er fer því 

gjarnan eftir styrkleika tengingarinnar (May, 1959: 265, 273). Það sem stendur í vegi okkar 

til að upplifa af innlifun er aðgreining milli þess huglæga og þess hlutlæga. Það er að segja 

milli þess sem upplifir og þess sem er upplifað (Marcus, 2019). Sá sem hugsar og það sem 

hugsað er um. Með tilfinningalegum tengingum getum við myndað sterkari tengsl við 

umhverfið og þannig dýpkað skilning okkar. Til þess að skynja og túlka á innihaldsríkan 

hátt er mikilvægt að gera grein fyrir afstöðu og tengingu (tilfinningu) okkar við 

umheiminn. Hlutlægur raunveruleiki verður ekki til nema í tengslum við einhvern 

sérstakan huglægan raunveruleika, því verður að skilja heiminn í sambandi við gefnar 

forsendur þess skilnings – þessu fasta sambandi. Það er þannig ekki gagnlegt að fjalla um 

þann sem upplifir án þess að skoða það sem hann hefur upplifað og eins er ekki gagnlegt 

að skoða eitthvað sem er upplifað án þess að skoða hver upplifir - þetta er eitt og sama 

ferlið. Þetta gefur okkur betri sýn á hvernig hægt er að skilja og fjalla um sköpun eða 

sköpunargáfu og tengingu við sjálfsmynd einstaklinga og ímynd staða (May, 1959: 272-

273). Eins og May lýsir þessu:  

This is why you can never localize creativity as a subjective phenomenon; you can never study it 
in terms simply of what goes on within the person. The pole of world is an inseparable part of 
the creativity of the given individual. [...] we cannot speak of a "creative person"; we can only 
speak of a creative act. For what is occurring is always a process, a doing; specifically a process 
interrelating the person and his world (May, 1959:273). 

Það er þannig ekki rétt eða árangursríkt að rannsaka skapandi afurð annaðhvort á 

huglægan eða hlutlægan máta. Þetta eru sitt hvor endinn á sama ferli og verður því að 
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skoða það í heild sinni. Menn mótast í sambandi við umhverfi sitt og það sem þeir móta 

er þannig bæði af þeim sjálfum og umhverfi þeirra. Skapandi ferli er þegar upplifun (e. 

encounter) og tenging (e. engagement) eiga sér samtímis stað. Það er styrkleiki 

tengingarinnar sem hefur áhrif á gæði þess sem skapað er. Það er þessi tengslamyndun 

sem er samþætting þess huglæga og hlutlæga og er forsendan fyrir því að eitthvað 

frumlegt sé skapað (May, 1959: 273). Áhrifarík sköpun er þannig gerð úr sterkri og 

sérstakri tengingu einstaklings við umhverfi sitt, sem byggir á uppfyllingu hinnar einlægu 

sjálfsmyndar eða sjálfi einstaklinga. 

2.4 Náttúran og fagurfræði  

Við skiljum sköpun með tilliti til heimsmyndar okkar í bland við viðhorf okkar til 

náttúrunnar. Í grein sinni „Stories and Cosmogonies: Imagining Creativity Beyond 

„Nature“ and „Culture“ vill Stuart McLean meina að hugmyndir okkar um það að 

maðurinn sé eina lífveran sem geti verið skapandi eða hafi sköpunargáfu gangi ekki upp 

þegar sköpun er skoðuð í víðara samhengi. Hann rekur þennan misskilning með því að 

gera grein fyrir hvernig hugmyndir okkar um sköpun eru takmarkaðar með okkar 

vestræna skilningi. Hann segir að það sé hægt að skilja sköpunargáfu umfram mannlegt 

umboð og huglægs skilnings manna. Vandamál sem tengjast þessum misskilningi eru 

meðal annars aðgreining okkar á samfélagi og náttúru, hugmyndir okkar um huglægan og 

hlutlægan veruleika sem lætur okkur túlka náttúruna – að hún sé aðeins það sem er 

upplifað og túlkað af manninum; hún hafi því ekki sitt eigið skapandi umboð. Í vestrænu 

samfélagi hefur hin stofnanabundna aðgreining á þessum sviðum leitt til þess að samband 

og áhrif milli þeirra eru óskýr og hefur þannig sömuleiðis skapað ójafnvægi í sambandinu. 

Aðgreiningin virðist ekki vera í samfélögum utan vestrænnar menningar, og hugmyndir 

um sköpunargáfu ekki aðeins tileinkuð mannlegum eiginleikum. McLean vill meina að öll 

sköpun verði til á sama hátt, en það er okkar menningarlegi skilningur sem lætur okkur 

útiloka og upphefja sumar gerðir hennar (McLean, 2009: 213- 215) 

Til þess að sýna fram á að þessi hugmynd sé líklega misstúlkun tekur McLean dæmi 

af sagnahefðum sem lýsa heimsfræði samfélaga utan vestræns samfélags. Í sögum þeirra 

er lýst hvernig efnisheimurinn varð til og vill McLean meina að í þeim finnist innbyggð 

þekking á því hvernig maðurinn í skapandi hegðun sinni, lifir í samfellu við umhverfið sitt, 

hefur áhrif á mótun efnisheimsins og efnisheimurinn á mótun mannsins. Sköpunin verður 
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til í ákveðnu umhverfi, sem hefur áhrif á það umhverfi og mótast af því (McLean, 2009: 

216-217, 222-231). Þar af leiðandi er hægt víkka samhengið í því hvernig sköpunargáfa er 

skilin, umfram mannlega skilgreiningu: 

Both nature and culture can be seen as products of an open-ended movement of becoming and 
self-differentiation engendering and traversing diverse terrains, agents, and entities. It is this 
process itself that I wish to identify as a primary locus of creativity, a creativity prior to the 
differentiation of culture and nature, subject and object, reality and representation. This should 
not be understood as the activity of a transcendent creative power [...] It is, rather, the 
inexhaustible creativity of Being, understood as the continuous emergence of beings (entities) 
of multiple kinds, in each of which, according to the tenets of an expressionist ontology, Being 
itself is understood to be equally and fully present (McLean, 2009: 233). 

Hann vill þannig meina að rót þess sem liggur að baki sköpunargáfu sé ávallt sjálfið. Allar 

lífverur hafa tilhneigingu til að uppfylla tilveru sína og því væri hægt að skilja það þannig 

að þau hafi sköpunargáfu. McLean vill meina að hugafarsbreytingar um sköpun eins og 

þessi geti leitt til betri skilnings á sköpunargáfu, leiði til meiri umburðarlyndis og leysi 

þannig upp skilin milli „ólíkra“ hópa og búi til meiri samheldni og hnattvæðingu. Ásamt 

því að styrkja tengsl manna í vestrænni menningu við náttúruna (McLean, 2009: 233-235). 

 Heimspekingurinn Immanuel Kant (1724-1804) greindi tvær tegundir af upplifun 

af fegurð í fegurðaskynjun mannsins, hið fagra og hið mikilfenglega eða ægifagra. Þær 

eiga það sameiginlegt að vekja upp ánægjulegar tilfinningar en á mismunandi hátt en 

samt er það meira sem skilur þær í sundur en sameinar. Upplifun hins mikilfenglega 

verður til við upplifanir af ægifagurri, stórbrotinni og ógnvekjandi náttúru. Hið fagra vekur 

upp ánægju vegna forms síns eins, ekki vegna sérstakra tengsla við formið heldur snýst 

hún aðalega um tilgang hlutarins frekar en náttúrulegs eðlis hans. Hið mikilfenglega veitir 

ánægju en að auki vekur það upp undrun og jafnvel ótta. Kant sagði sambærilegar 

tilfinningar verði þegar við upplifum mikilfenglega fegurð í list og þegar við stöndum 

frammi fyrir hinu mikilfenglega í náttúrunni. Aftur á móti verða hlutir háleitir þegar þeir 

veita tilfinningu hins mikilfenglega og þeim mun erfiðara er að skynja þá og skilja, en 

náttúrufyrirbæri getur ekki verið háleitt (Kant, 1964: 90-105). Þetta endurspeglar 

hugmyndir McLean og sýnir fram á yfirburði sem manninum þykir hann hafa yfir 

náttúrunni. Hugmyndir Kants vísa samt sem áður á virðinguna fyrir sköpun frá sjálfi (veru), 

hinu náttúrulega eðli, sem hugmyndir McLean og þeirra fræðimanna sem fjallað var um 

á undan benda til. 

Alexander Baumgarten (1714-1762) var sá fyrsti til þess að gefa fagurfræði 

vísindum heiti í byrjun átjándu aldar (Britannica, 2019). Immanuel Kant skrifaði í kjölfarið 
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afar áhrifaríkt verk, Gagnrýni dómgreindarinnar (Kritik der Urteilskraft, 1790) sem er tekið 

mið af í fagurfræðilegum fræðiumfjöllunum alveg fram í samtímann. Kant sagði þar að 

mannshugurinn væri fyrirfram mótaður til að túlka upplifun af reynslu. Þannig vildi hann 

meina að hægt væri að rannsaka upplifun manna. Með tilliti til reglna hugans og reynslu 

manna væri hægt að setja þekkingu manna í samhengi og gera hana rannsakalega (Kant, 

2008: 7-48). Þannig gerði Kant grein fyrir smekksdómum og fagurfræðilegri upplifun 

manna og hvað felst í þessum þáttum.  

Fagurfræði mætti skilgreina þannig að við notum ímyndunaraflið til að skera úr 

um fegurð hlutanna og hvort þeir veki hjá okkur vellíðan eða vanlíðan (Kant 1964: 18-20). 

Þetta ferli byggir á huglægri þekkingu sem tengist skynjun manna og er mótuð af 

ákveðnum þáttum. Hana er mikilvægt að skoða til hliðsjónar – til þess að gera dóma og 

þekkingu skiljanlega. Þættirnir sem mynda huglægu þekkinguna eru tími, rúm og 

orsakasamhengi, þetta eru skilyrði allrar þekkingar og reynslu en því er nauðsynlegt að 

skoða þekkingu með hliðsjón af þessu. Þessir þættir ráða því fyrirfram hvers eðlis þekking 

mannsins getur orðið. Reynsla okkar hefur því áhrif á smekk okkar og fagurfræðilega 

túlkun sem við notum til að úrskurða um fegurð (Skirbekk og Gilje 1999: 430-431). 

Fagurfræðileg upplifun er dómgreind sem tengist tilfinningu. Kant sagði smekksdóma 

tengjast tilfinningum allra manna og væru því algildir. Hann vildi meina að menn hafi 

sameiginlegt skynbragð og smekkur manna eigi upptök sín þar. Þannig endurspeglar 

smekksdómur þetta sameiginlega skynbragð við ákveðin skilyrði (Kant 1964: 41- 42). 

Hrein fagurfræði er því skilgreind eftir því sem veitir ánægju. Þar sem ánægjan á rætur í 

djúpi hugans í sammannlegri undirstöðu hugans og er hin eiginlega viðurkenning fegurðar 

hlutarins (Kant 1964: 50-60). Þegar fagurfræðilegri upplifun er miðlað án hagsmuna og á 

þann hátt sem er auðskiljanlegur, er það hreinn smekksdómur. Þannig er hreinni 

fagurfræðilegri upplifun miðlað sem endurspeglar okkar sameiginlega skynbragð (Kant, 

1964: 42-44, 69-71, 84-85). Fagurfræðin og hvernig hugsuðir hafa reynt að skýra hver 

undirstaða hennar er, hefur þannig áhrif á listsköpun, hvað við upplifum sem list og 

hvernig hún er svo tjáð. Hvað flokka megi sem list og hvernig hún tengist sjálfsmynd hópa 

og staðarímyndar. En sögulegt samhengi hefur einnig mótað skynjun okkar á merkingu 

listarinnar. 
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3 Sögulegt samhengi 

Sálfræðingarnir Mark A. Runco og Robert S. Albert fjalla um sögulegt samhengi hugmynda 

og kenninga um list í kaflanum „Creativity Research“ úr bókinni The Cambridge Handbook 

of Creativity. Þar segja þeir að mikilvægt sé að skoða sögulegar breytingar þar sem 

merkingabær áhrif hverfi aldrei með öllu. Með því að skoða þessi áhrif í tengslum við list 

og sköpun telja þeir líklegt að við færumst nær því að skilja betur hugmyndir samtímans 

um þessi atriði (Albert og Runco, 2010: 5).  

3.1 Miðaldir: Nær guðdómnum  

Rétt eins og á við um hefðir, voru hugmyndir um list og listamenn á miðöldum litaðar af 

tíðaranda þessa tíma. Það sem var einkennandi við tíðarandann í Evrópu á miðöldum var 

útbreiðsla kristni og þar af leiðandi trúarhugmyndir kristindóms. Í bókinni Creativity and 

Beyond: Cultures, Values and Change fjallar Robert Weiner um hvernig veldi vestrænnar 

menningar byggðist að miklu leyti upp á rituðu máli og að öflin sem knúðu þessa þróun 

áfram væru grísku fornbókmenntirnar, Biblían og kristindómurinn. Þessi atriði gáfu tóninn 

fyrir hugmyndir um skaparann og (list)sköpun. Hina vestrænu menningu segir hann þess 

vegna hafi hlotið ákveðnar hugmyndir í arf úr sköpunarsögu Biblíunnar. Það er að segja 

virðing fyrir skaparanum, hugmynd um dyggð sköpunarverksins, hugmyndina um að hægt 

sé að skapa eitthvað úr engu, áhrifamátt hugtaksins að skapa og þá hugmynd að 

mennirnir séu skapaðir í Guðs mynd (Weiner, 2000: 21-26). Í kaflanum segja Runco og 

Albert að í frumkristni hafi handverksmaðurinn verið talinn verkfæri Guðs á jörðu niðri og 

hann byggi yfir sköpunarkrafti á sama hátt og Guð. Ef menn sýndu óvenjulega getu eða 

afburðahæfileika á einhverju sviði var litið svo á að þeir væru á valdi æðri afla sem fundu 

sér farveg í gegnum þá (Albert og Runco, 2010: 5). Hugmyndir um sköpun og skaparann 

hafa ríkt meira og minna í gegnum aldirnar, þó hafi þær verið endurskoðaðar og túlkaðar 

á mismunandi vegu (Weiner, 2000: 21-26). Biblían var talin andleg uppspretta visku og 

siðalögmála allt fram að upplýsingaöld þegar henni var ekki tekið jafn bókstaflega (Albert 

og Ruco, 2010: 5-7). 

Í kaflanum „Art“ úr bókinni Eight Words for Expressive Culture (ritstýrð af Burt 

Feintuch) fjallar þjóðfræði prófessorinn Gerald Pocius um hvernig hugmyndir og 

skilgreiningar á list hafa breyst frá tímum Grikkja fram í samtímann. Þar segir hann að 

hugmyndir vestrænna miðaldamanna um list séu nokkuð frábrugðnar þeim sem við 
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þekkjum í dag. List var á þeim tímum skilgreind sem kunnátta til að skapa hluti af 

nákvæmni – listamaðurinn var sá sem framleiddi menningarafurðir með mikilli hæfni (e. 

skillfully). Pocius segir þetta endurspegla upprunalegu merkingu hugtaksins „gagnleg 

kunnátta“ eða „hæfni“. Allar athafnir teldust þannig mögulegar til listsköpunar ef þær 

væru unnar með sérstakri hæfni. Listamaður miðaldanna er þannig sambærilegur við þá 

sem við í samtímanum köllum iðnaðarmenn eða handverksmann (e. artisans), en á 

miðöldum var sérstök virðing borin fyrir þeim. Listamaður miðaldanna var sá sem gat fylgt 

ákveðnum reglum sem voru þegar til staðar en einstaklingsbundinni listrænni sköpun var 

þar af leiðandi hafnað (Pocius, 2003: 415).  

3.2 Endurreisn: Stéttaskipting handverksmanna og persónulegur innblástur 

Með endurreisninni breyttist tenging og áhrifamáttur hugtaksins, sköpun. Það sem var 

einkennandi við endurreisnartímabilið var hugmyndin um að endurreisa hin fornu gildi og 

klassíska menningu fornra tíma. Gildi hugmynda úr hinum tignarlegu forngrísku og 

rómversku samfélögum – þegar listamenn voru taldir vera snillingar (Schechner, 2013: 

39; Turner, 1997: 33). Það sem hafði áhrif á viðhorfsbreytingu innan 

endurreisnartímabilsins (í kringum 14. öld) voru margvíslegar samfélagslegar breytingar; 

meðal þeirra má nefna meiri fjölbreytileika í trúarbrögðum, minnkandi bændaánauðar og 

þrældóms og meira einstaklingsfrelsis (Albert og Ruco, 2010: 5). Það mætti túlka þessar 

breytingar sem veraldarvæðingu og aukna einstaklingshyggju. Áhrifin sem þessar 

breytingar höfðu samkvæmt Albert og Ruco, var að það skapaðist rúm fyrir hæfileika 

einstaklinga (Albert og Ruco, 2010: 5-7).  

Samkvæmt Pocius lýsti hugarfarsbreyting manna sér þannig að þeir trúðu því 

sífellt meira að innblástur sköpunar yrði ekki til í gegnum kennslu heldur úr viskubrunni 

sköpunar sem byggi innra með listamanninum. Því var trúað að í listamönnum byggi viska 

– æðri en almenn þekking samfélagsins. Varð kirkjan þá ekki lengur ráðandi afl um að 

miðla boðskap um lífið og tilveruna. Í framhaldinu varð þannig til aðgreining í 

listheiminum; þeir sem skapa af persónubundnum innblæstri og þeir sem skapa af þróaðri 

hæfni. Annars vegar var gerður greinarmunur á listamanni og handverksmanni; 

fagurfræði og notagildi hluta. Listaverk áttu að hafa fagurfræðilega eiginleika sem voru 

umfram notagildi þeirra. Á hinn bóginn kom þetta fram sem sem stéttaskipting. Í fyrsta 

lagi meðal skapandi einstaklinga; þeir sem létu sköpun sína ráðast af persónulegum 
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innblæstri fremur en fyrirfram gefnum reglum og hefðum – þeir sem bjuggu yfir sérstakri 

einstaklingsbundinni snilli voru æðri. Um síðir var álitið að þetta væri aðeins takmarkaður 

fjöldi einstaklinga – „snillinga“, og voru það þeir sem sköpuðu list. Í öðru lagi, meðal þeirra 

sem gátu tengt sig við listina og þeirra sem höfðu ekki þekkingu til að gera það. Tengingin 

við listina fólst annars vegar í því að kunna að þekkja snillina í verkum listamanna og hins 

vegar að eignast hana. Listin var ekki aðgengileg öllum, þeir hátt settu, elítan og 

menntastéttin höfðu aðgang að söfnum og fjárhag til þess að kaupa listaverk (Pocius, 

2003: 415-416). Varð listin þannig orðin hluti af yfirburði og sýndarvaldi, á meðan tenging 

við listina var álitið vera forsenda fyrir smekk. 

 

3.3 Upplýsingin: Vald yfir náttúrunni og siðferðilegt frelsi 

Um aldamótin 1700 urðu til samfélög fræðimanna og voru þá settar skýrar reglur innan 

þeirra varðandi birtingu vísindalegra rannsókna og niðurstöður þeirra. Forðast átti 

sérviskulega framsetningu þannig að verkin væru ópersónubundin en aðgengileg öllum. 

Þessi bylting er oftast kennd við rökhyggjuna eða skynsemishyggjuna. Hin nýja vísindalega 

þekking átti að þjóna bæði einstaklingnum og samfélagi hans (Albert og Runco, 2010: 5). 

Fyrir vísindabyltinguna ríkti ótti gagnvart mætti náttúrunnar eða vanmætti 

mannsins gagnvart henni. Heimspekingurinn Francis Bacon, sagði að hlutverk mannsins 

væri að túlka náttúruna til þess að geta stjórnað henni (Merchant, 1980: 278). Þetta er 

dæmi um hugsjón sem knúði þekkingarþorsta manna og löngunina að skilja náttúruöflin 

betur. Vísindalegar aðferðir gáfu forsendur fyrir því að skilja lögmál hins efnislega heims 

og áhrif hans á tilvist manna. Maðurinn sá hvernig vitsmunir hans gerðu honum betur 

kleift að halda velli í náttúrulegu umhverfi. Upplýsingatímabilið einkenndist af mikilli 

framfaratrú, þeirri trú að maðurinn myndi þroskast af viti og siðferði í krafti skynsemi (e. 

rationalism) sinnar og að vísindin og tæknin myndu bæta líf manna (Henry, 2013).  

3.3.1 Siðferði og skynsemi 

Kant var einn af þeim hugsuðum sem átti stóran þátt í að útfæra skynsemishugmyndir 

upplýsingaraldar. Hann vildi meina að í manninum væri innbyggð skynsemi sem þyrfti 

aðeins að finna. Þannig gæti maðurinn fundið hvernig ætti að haga sér rétt – í þágu 

heildarinnar. Maðurinn væri óháður vélgengni náttúrunnar og náttúrulega eðli sínu. Hann 

hefði frelsi til að taka ákvarðanir í samræmi við skynsemi og rökhyggju sína. Þannig 
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útskýrði Kant möguleika mannsins til að þekkja heiminn og haga sér siðlega (Kant 1964: 

11-14). Hugmyndin um að maðurinn væri óháður orsakalögmálunum vakti hinsvegar 

áhyggjur hjá Kant. Hugmyndin benti til tveggja aðskildra heima sem maðurinn byggi í og 

að djúp gjá væri á milli þeirra. Heimur fyrirbæranna sem stjórnast af föstum 

náttúrulögmálum – og heimur hinnar skynsömu hugvitundar; hlutlægur og huglægur 

veruleiki (Kant, 1964: 11-14).  

Kant taldi að með sinni yfirveguðu hugsun gæti maðurinn samtvinnað þessa tvo 

heima; þannig kemur maðurinn skipulagi á tilveru sína. Annars vegar með 

skynsemisdómgreind sinni og hins vegar hinni fagurfræðilegu dómgreind. Það er 

manninum eðlislægt að hugsa sér að lífið hafi tilgang og markmið. Skynsemis- og 

fagurfræðilegu dómgreindina taldi Kant menn nota til að draga úr togstreitu og brúa bilið 

milli heimanna tveggja og á sama tíma gefa lífinu merkingu og tilgang (Skirbekk og Gilje 

1999: 446). Hvernig þetta er gert er ólíkt meðal manna og byggir á sérstakri reynslu þeirra. 

Með því að koma jafnvægi á upplifun okkar endurspeglast hugmyndir okkar um tilgang 

tilverunnar og það veitir okkur ánægju/fagurfræðilega upplifun. Kant sagði 

fegurðartilfinninguna verða þegar frjálst samspil ímyndunarafls og skilnings kemst á – en 

ímyndunaraflið er ávallt það sem við notum til að skera úr um fegurð hlutanna, hvort þeir 

veki hjá okkur vellíðan eða vanlíðan (Kant, 1964: 50-51, 75-80). 

Ímyndunaraflið var þar með viðurkennt sem ráðandi afl í allri hugsun 

einstaklingsins sem og í allri sköpun listamanna. Fræðimenn komust að þeirri niðurstöðu 

að hæfileikar væru bæði fyrirsjáanlegir og almennir. Hægt væri að leggja rækt við 

hæfileika með menntun. Snilligáfan taldist hins vegar ennþá einstök og ófyrirsjáanleg en 

byggði ekki á sérstakri menntun. Aftur á móti þó möguleiki væri að leggja rækt við 

hæfileika þá væri það háð stjórnarfarslegum aðstæðum hvers tíma – (hvort snilligáfa eða 

hæfileikar fengju notið sín) (Albert og Runco, 2010: 8-9).  

3.3.2 Valdið á náttúrunni 

Í riti heimspekinganna Theodor W. Adorno og Max Horkheimer „Dialektik der Aufklärung“ 

(1947), fjalla þeir um áhrif hugmynda manna um drottnun mannsins yfir villtri náttúrunni. 

Maðurinn hafði fjarlægst þá frá staðreyndinni að hann væri í raun hluti af náttúrunni. 

Skynsemin varð allsráðandi og gaf til kynna að maðurinn ætti með henni að bæla niður 

hvatir sínar og tilfinningar. Fól drottnun náttúrunnar þannig einnig í sér drottnun 
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mannsins yfir eigin náttúru. Vildu þeir Adorno og Horkheimer þá meina að þetta leiddi af 

sér drottnun mannsins yfir öðrum mönnum (Adorno og Horkheimer, 1978: 4). Með hinni 

nýrri þekkingu átti maðurinn að frelsast af ósjálfræði sínu. Þekking manna átti að veita 

þeim stjórn á náttúrunni og eigin tilveru. Í raun snerust hugmyndir upplýsingarinnar upp 

í andhverfu sína. Þessi viðsnúningur myndgerðist í iðnbyltingunni.  

3.4 Iðnbylting og rómantík: Stéttaskipting og frelsi listamannsins  

Í kjölfar þekkingarbyltingar upplýsingarinnar, kom iðnbyltingin – sem leiddi af sér 

breytingar á lifnaðarháttum. Fór fólk þá hópast úr sveitum í borgir sem urðu til í kringum 

verksmiðjur sem spruttu upp hver á fætur annarri – í von um að sækja þær efnahagslegu 

bót sem vísindabyltingin lofaði með nýrri tækni og þekkingu. Borgirnar uxu mjög hratt og 

var aðbúnaður verkafólks afar slæmur. Vinnutími manna réðst ekki af getu þeirra heldur 

hraða og afköstum vélarinnar. Rændi verksmiðjan menn þannig sjálfstæði sínu, andstætt 

því sem fylgjendur einstaklingshyggjunnar höfðu boðað (Hackett, 1992). Mjög fáir höfðu 

tíma eða efni á því að mennta sig. Þrátt fyrir að sumir þénuðu meiri pening með nýjum og 

betri atvinnumöguleikunum þá fórnuðu þeir frelsi sínu í staðinn. Í samanburði græddu 

þeir háttsettu í fyrirtækja iðnaðinum hlutfallslega mun meira og án þess að missa frelsið. 

Vísindin og iðnvæðingin sköpuðu því meiri stéttaskiptingu og leiddi aðeins til betra lífs 

fyrir takmarkaðan hóp fólks.  

 Rómantíkin varð til sem ákveðið andóf gegn rökhyggjunni (Albert og Runco, 2010: 

8-9). Andófið einkenndist í því að upphefja náttúruna og manninn. Gerðu listamenn nú 

kröfu um að hið náttúrulega eðli mannsins væri virt, lögmál náttúrunnar og samband hans 

við það. Þannig átti að draga úr ofríki skynseminnar og tilfinningum leyft að ráða för 

(Engelstad, 2000: 77). Oft er stefnan kennd við listastefnu en hún var ekki síður fræðileg, 

pólitísk og hafði einnig félagsleg áhrif. Rómantísk viðhorf urðu til út frá þeirri hugmynd að 

siðmenning aðskildi menn frá náttúrunni – að við hefðum glatað einhverju heilögu og 

ákveðnum sannleika í því ferli. Það varð þannig til hugmynd um alþýðu (e. the folk), þeir 

sem byggju enn í sveitum og í afskekktari þorpum, stæðu nær náttúrunni. Þessi samfélög 

voru samheldnari, nánari (e. integrated) og líf þeirra virtust hafa meiri þýðingu; einkenni 

sem hið vestræna hafði misst í húmanisma endurreisnarinnar. Þetta þótti vera sönnunin 

um að þessi samfélög væru nær hinu náttúrulega eðli mannsins (Oring, 1986: 4-6; Miller, 
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1991: 51, 55, 62). Þessar rómantísku hugmyndir voru forsenda að upphafi 

þjóðfræðirannsókna og leiddu fræðgreinina í mörg ár (Sims og Stephens, 2005: 22). 

Í lok 18. aldar setti Darwin fram kenningu sína um þróun lífvera, hugmyndina um 

að hinir hæfustu kæmust af. Menn yfirfærðu hugmyndir hans um þróun lífvera á þróun 

samfélaga og trúðu því að menning og samfélög yrðu til í línulegri þróun (Paxton, 1991: 

199). Með hugmyndum Darwins, áhrifum rómantíkunnar og vegna þeirra miklu breytinga 

sem fylgdu iðnvæðingunni – fóru fræðimenn að óttast að við værum að missa tengingu 

okkar við fortíðina og samband okkar við söguna. Samskiptahættir og hvernig fólk upplifði 

heiminn var að breytast og því voru þeir hræddir um að við værum að missa hluta 

menningar okkar. Fræðimenn töldu að siðmenningin myndi útrýma eldri og minna 

siðmenntaðri menningu það varð hvati til þess að safna upplýsingum og varðveita hina 

„deyjandi menningu“ (Sims og Stephens, 2005: : 33-34). Á hinn bóginn áttu samfélög 

þeirra ólærðu og ósiðuðu að gefa vísbendingar um upprunaleika hinnar siðmenntuðu 

vestrænu menningar. Rannsóknir áttu að því að leiða í ljós þróunarferli vestrænnar 

menningar úr frumstæðri gerð (e. primitive state) sinni (Coutts-Smiths, 1991: 18). Þessar 

forsendur rannsókna höfðu hins vegar þau áhrif að skapa ákveðna fjarlægð frá þessum 

hópi, og þannig varð til ákveðin; „við“ rannsóknarmennirnir og „hinir“ ósiðuðu og ólærðu 

(Oring, 1986: 4-6). 

3.5 19. og 20. öld: Við og hinir 

Þekking og siðferði hástéttarinnar þótti vera forsenda þeirra fyrir betri smekk og til að 

skapa betri list. Talið var að „list“ sem sköpuð var af ólærðu eða „ósiðuðu“ fólki stæði ekki 

jafnfætis list hámenningar vestræns samfélags. Skortur á þekkingu, siðferði og rökhyggju 

þýddi að þessi tegund af „ólærðri“ list hafði ekki ákveðna sýn eða áhrifamátt. Hún var 

flokkuð annars vegar sem alþýðulist (e. folk art) og hins vegar sem frumstæð list (e. 

primitive art) (Glassie, 1986: 271; Pocius, 2003: 417). Flokkuðust gripir hinna frumstæðu 

fremur sem handverk en sem list. Þetta átti að sanna línulega og mælanlega þróun 

samfélaga ásamt því að vestræn samfélög væru fremst í þeirri þróun, í samanburði við 

hin sem höfðu verið rannsökuð. Vestrænir menn trúðu þar af leiðandi því að hámenning 

þeirra væri sú eina sem skapaði raunverulega áhrifaríka list (e. inspirational art) sem gæfi 

innsýn inn í mannlegt eðli (Pocius, 2003: 417).  
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Mannfræðingurinn, Franz Boas var einn af frumkvöðlunum sem leiddi umræðuna 

um list út frá 19. aldar þróunarhyggju hugmyndum. Með bók sinni Primitive Art (1927) 

varð hann þekktur fyrir andstöðu sína gegn þróunarhyggjunni. Í henni færir hann rök fyrir 

því að í samfélögum sem talin voru frumstæð finndust listamenn sem væru alveg jafn 

hæfir skaparar og listamenn vestrænnar menningar. Til stuðnings notar hann dæmi um 

hvernig þeir listamenn frumstæðra samfélaga nota form, tækni og fagurfræðilegar víddir. 

Hugmyndir hans sýndu fram á að það sem flokkast sem list er menningarlega afstætt (e. 

cultural relativism). Boas segir að til þess að eitthvað sé talið sem list byggi það á 

skilgreiningu menningar á menningarafurð – sem ákveðin gerð (e. form). Gerð er það sem 

verður til við samsetningu menningarlegs samhengis og þess sem veitir ánægjulegar 

upplifanir. Þannig verða til listræn áhrif – einkum þegar sköpun er framkvæmd í hæsta 

gæðaflokki af sinni gerð (Boas, 1955: 10; Pocius, 2003: 418). 

Með því að gera grein fyrir menningarlegu afstæði samhliða eigindlegum 

rannsóknum fóru fræðimenn að átta sig á því að hugmyndin um list var oft ekki til staðar 

hjá samfélags-hópum sem þeir rannsökuðu. Það voru eiginleikar í þessum samfélögum 

sem vísuðu í sambærilegar sameiginlegar hugmyndir og upplifanir listrænna áhrifa. Þær 

voru hins vegar ekki endilega eins upphefðar og í hámenningu vestursins. Þessi 

fagurfræðilegu áhrif voru oft samtímis álitin ánægjuleg og gagnleg og náðu yfir vítt svið 

hversdagsleikans (Pocius, 2003: 414). Fræðimönnum varð þannig ljóst að þeim hafi 

yfirsést að kanna gildi eigin hugmynda og að gera ráð fyrir eigin menningarlega afstæði – 

í kjölfarið var skilgreiningin á list því víkkuð. Með hugmyndum um hæfni og gerð að 

leiðarljósi á hvað geti talist list, kom list til með að vera skilin umfram efnislegt samhengi. 

Áður hafði list verið takmörkuð við efnislegar gerðir í vestrænni hámenningu – svo sem 

höggmyndir og málverk. Nýju hugmyndirnar sýndu fram á það að list gæti einfaldlega 

verið skilin sem skapandi flutningur (e. performance) eða ferli – þar sem að hægt væri að 

túlka þetta bæði á listrænan hátt. Þetta leiddi fram þær hugmyndir að hegðun og 

sjálfsmynd gætu jafnvel verið túlkuð sem list – þar sem þetta er hluti af ákveðnum 

flutningi. Því meiri möguleika sem ákveðin flutningur hefur til að vera túlkaður eða 

miðlaður á fagurfræðilegan hátt – þeim aðgengilegra er að flokka hann sem list. Aftur á 

móti, eins og áður kom fram, til að eitthvað sé talið sem list verður það að vera í hæsta 

gæðaflokki af sinni gerð. Þannig var komist að þeirri niðurstöðu að til þess að framkvæma 

list er hæfni lykilatriði (Pocius, 2003: 418-422).  
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Nýju hugmyndirnar um list fóru að grafa undan viðteknum hugmyndum um list. Á 

sjötta áratug síðustu aldar sætti hugmyndin um aðgreiningu handverks og listaverka 

mikillar gagnrýni. Þar sem hæfni og gerð eru lykilatriði til þess að eitthvað geti flokkast 

sem list – var ekki lengur hægt að aðgreina handverk frá listinni (Pocius, 2003: 422; Boas, 

1955: 9).  

3.6 Nær samtímanum: Hæfni sem list  

Þegar við tölum um list og hæfni vill Pocius undirstrika að hæfni má ekki verða staðgengill 

fyrir það sem flokkast sem list. Horfa þarf til sambands menningarlegs samhengis við 

hæfni. List er birtingarmynd af hæfni með tilliti til gerða sem eru opinberlega samþykktar 

innan ákveðinna hópa. Það sem mótar listræna hæfni er samsetning þriggja meginatriða: 

hefð, hópur og tilfinningar (Pocius, 2003: 423). Með því að skoða hefðir hópa fáum við 

betri skilning á gildi þess sem er skapað. 

List er hefur alltaf félagslegan grundvöll og listamenn eru alltaf hluti af 

einhverskonar heild. Hvort að hæfni af einhverri gerð sé samþykkt sem list eða ekki, byggir 

á því hvort hún veiti fagurfræðileg áhrif hjá ákveðnum hópi. Hæfni í að skapa list byggir 

síðan á getunni til að kalla fram fagurfræðileg viðbrögð. Hvort listamaður, eða sá sem 

skapar, nái til hóps – fer eftir því hversu vel hann þekkir eða framkvæmir í verkum sínum 

tengsl við viðmið þeirra og gildi. List er það sem er samþykkt af ákveðnum hópi að sé list, 

sama hvort hann er stór eða lítill. List þarf því ekki að vera alþjóðleg til að flokkast sem list 

eða að vera hluti af hámenningu. List getur verið staðbundin, takmörkuð (e. limited) eða 

sameiginleg. Hversu vítt umfang list hefur fer eftir því hversu margir telja hana vera það 

(Pocius, 2003: 423-425).  

Pocius bendir á að því sé rangt að telja að elítan sé sú eina sem skapi verulega 

innblástursríka list og að hversdagsleg list geri það síður. Listamenn eða skapandi 

einstaklingar úr öllum stéttum lífsins geti stefnt að og skapað frábær hefðbundin listaverk 

sem geta hreyft við og samsamast heildarsamfélaginu. Þegar upp er staðið er það sem 

skiptir máli í sköpun áhrifaríka listaverka er það að finna jafnvægi milli hins persónulega 

og hins sameiginlega. Allt sem er búið til byggir á einhverju sem var búið til áður; það sem 

er skapað er þannig aldrei fullkomin nýsköpun og á tengsl við einhverskonar hefð (Pocius, 

2003: 424-425). Þegar við skiljum sköpun í þessu samhengi getum við betur skilið umfang 
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hennar, gildi og tengsl hennar við hópa. Þessu má gera grein fyrir í skýringu Pocius á 

tengslum þjóðfræðinnar og listar: 

When we theorize about folklore, we are often theorizing about art; thus when we search 
out the universals of folklore, we are searching for the universal laws that govern art. But 
while folklore searches for the universal, it also grounds its studies in the culturally specific, 
guided by cultural relativism. The products of each culture-what might be considered as 
art and what might not-can only be properly explained with the help of participants from 
the culture itself. While art is universal, it cannot be defined except as it is perceived by 
those who create and experience it (Pocius, 1995: 414). 

Skilgreining á því hvað er list liggur hjá þá þeim sem hana skapar og þeim sem skynjar. 

Áhugavert er að sjá hvernig listskaparar á Vopnafirði upplifa listformið og hvernig þeir 

skynja list og eigin sköpun.  

4 Aðferðafræði  

Það er einkennandi við samtíma þjóðfræðirannsóknir að stór hluti þeirra byggja á 

upplifunum og frásögnum einstaklinga. Aðferðir þessara rannsókna kallast eigindlegar 

rannsóknaraðferðir og einkennast af viðtölum og vettvangsrannsóknum. Aðferðin byggir 

á markmiði að skoða hvernig þýðingargildi manna verður til (Yow, 2005: 1). Þannig er 

leitast eftir niðurstöðum sem segja okkur eitthvað um sögu og menningu okkar sem finnst 

síður í opinberum heimildum (Sims og Stephens, 2005: 3-4; Yow, 2005: 10). Þar sem 

aðferðin fæst við persónulegar upplifanir getur hún reynst ákjósanleg vegna möguleika til 

að auka skilning á flóknu kerfi félagslegrar upplifunar fólks. Þannig má leiða í ljós og 

rannsaka heimssýn fólks. Auk þess geta þessar aðferðir dregið fram upplýsingar um 

jaðarhópa sem stundum yfirsjást annars bæði í tölfræðirannsóknum og í 

mannkynssögunni. Eins og Yow segir í bók sinni Recording Oral History felst aðferðafræðin 

í að leyfa viðmælanda að tjá sig frjálslega og eftir eigin vilja. Þetta gefur viðfangsefninu 

dýpt sem er einmitt megin styrkleiki þessarar aðferðar. Opna samræðuformið gerir það 

mögulegt að hægt er að vinna með nýjar víddir til þess að velta fyrir sér og rannsaka efnið 

(Yow, 2005: 1-2, 5-6). 

4.1 Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir 

Megin annmarkar eigindlega rannsóknaaðferða er að erfitt er að yfirfæra niðurstöður á 

stærra þýði þar sem eigindleg viðtöl og rannsóknir eru bundnar því samhengi sem þau 

verða til í. Félagslegt samhengi getur haft mikil áhrif á gildismat viðmælenda. Því er ekki 



26 

viðeigandi að yfirfæra niðurstöður á einstaklinga eða hóp utan þessa samhengis. Þetta 

þýðir samt sem áður ekki að aldrei sé hægt að yfirfæra niðurstöður eigindlegra rannsókna 

á stærra þýði en til þess þarf að styðjast við mörg viðtöl. Þrátt fyrir að það sé ekki einfalt 

að yfirfæra niðurstöður á stærra þýði geta þær leitt í ljós nýjar víddir um efnið sem getur 

haft áhrif á rannsóknir í stærra mæli. Þannig eru niðurstöður eigindlegra rannsókna helst 

notaðar til þess að móta tilgátu, hana má síðan nota í stærri rannsóknum til að miða 

niðurstöður við og rannsaka í stærra samhengi (Yow, 2005: 20-21). 

Megindlegar rannsóknaraðferðir eru hálfgerð andstæða við eigindlegar 

rannsóknir; þær gefa tölulegar niðurstöður um ákveðið viðfangsefni og eru notaðar til að 

skoða stóra hópa. Margir félagsfræðingar og aðrar deildir á félagsvísindasviði efast enn 

um áreiðanleika eigindlegra rannsókna. Þeir telja megindlegar aðferðir einungis vera 

marktækar til að greina ákveðið viðfangsefni á áræðanlegan hátt. Niðurstöðurnar lýsa 

víðtækum áhrifum eða áliti fjöldans. Rannsóknirnar sem eru gerðar annað hvort staðfesta 

eða afsanna tilgátu. Síst til að vita hvers vegna eða hvernig viðfangsefni eru eins og þau 

eru. Slíkum spurningum er frekar svarað með eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Afgerandi niðurstöður megindlegra rannsókna er helsti kostur þeirra, en á sama tíma 

líklega helsti veikleiki vegna þess að þær einfalda mannlegan veruleika með því að alhæfa. 

Er þannig hætta á að frávik yfirsjáist í túlkunum niðurstaða og síðar í stærra samhengi. 

Niðurstöðurnar eru gagnlegar til þess að svara tilgátum fræðimanna um samfélagið en 

eru ekki það afgerandi að hægt sé að alhæfa án aðgátar (Yow, 2005: 5-6). 

Formfesta megindlegra rannsókna gefur ekki tilefni til að rannsaka huglægt mat 

eða gildi viðfangsefnis, heldur til að staðfesta eða neita reglu, sem má yfirfæra á aðra 

hópa. Rannsakendurnir eru með þessu að yfirstíga félagslegt samhengi (Yow, 2005: 5). 

Markmið rannsakenda megindlega rannsókna er að hafa eins lítil áhrif á niðurstöður 

rannsóknanna eða vera eins hlutlaus og hægt er (Yow, 2005: 5, 7). Það er ætlast til að 

rannsakandinn sé aðskilinn ferlinu, aðskilinn niðurstöðum og áhrifum þátttakenda á 

niðurstöðurnar. Gagnrýni Yow á þessu er að megindleg rannsókn getur í sjálfu sér aldrei 

verið hlutlaus. Það eru rannsakendur sem búa til rannsóknaspurningarnar sem hafa 

ákveðna tilgátu og bundin hlutlægni. Yow vill meina að meðvitund okkar varðandi 

hlutlægni okkar, færi okkur nær skilningi á því hvernig við höfum áhrif á rannsóknir okkar 

– hvort sem þær eru eigindlegar eða megindlegar (Yow, 2005: 5). Hún nefnir Grikkina sem 
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dæmi um fyrstu sagnfræðingana sem sáu þetta ekki sem vandamál, en frekar sem 

óumflýjanlegan raunveruleika:  

They knew that their witnesses and they themselves were human beings involved in a 

process of living and observing what was going on around them and to them, even as 

they recorded memories and observations, they realized they could not extract 

themselves from the story (Yow, 2005: 5). 

Við sem félagsverur búum í félagslegum raunveruleika og upplifanir okkar og túlkanir 

byggja þar með að miklu leyti og jafnvel öllu, á því samhengi. Við getum ekki lifað fyrir 

utan félagslegan raunveruleika okkar og því er nauðsynlegt að gera grein fyrir áhrifum 

hans í rannsóknum okkar. Að sama skapi hefur rannsakandi alltaf einhver áhrif á framgang 

viðtalanna, fyrirfram mótaðar hugmyndir hans geta sloppið í gegn nema vel sé að gáð, 

tengsl og valdastaða milli viðmælanda og rannsakanda þarf einnig að hafa í huga þegar 

viðtöl eru greind og rannsóknarferlið sett í samhengi (Yow, 2005: 187, 257-258). Báðar 

aðferðirnar hafa bæði kosti og galla, þær eru samt jafngildar til rannsókna. Hvor aðferð 

er notuð fer eftir því hvers konar niðurstöðum er leitað eftir. Til að fá sem mesta vídd og 

breidd yfir viðfangsefni verður að tvinna saman báðar aðferðirnar. 

4.2 Rannsóknin 

Þessi rannsókn byggist sem fyrr segir á eigindlegum rannsóknaraðferðum. Tekin voru 

fjögur viðtöl við einstaklinga á Vopnafirði sem hafa skapandi áhugamál. Þessi rannsókn 

byggir á eigindlegri aðferð frekar en megindlegri vegna þess að leitast er eftir vídd fremur 

en breidd viðfangsefnisins. Áhersla er lögð á dýpt, persónulegar upplifanir, staðbundna 

þætti og eiginleika, áhrifa og viðhorfa til lista á Vopnafirði. Hér er verið að rannsaka list 

og sköpun í nánu samhengi við umrætt umhverfi. Aðallega er lögð áhersla á hið 

persónulega í viðtölunum, en einnig verður litið til sameiginlegra þátta og reynt að koma 

auga á ákveðin þemu í viðtölum viðmælenda. Þegar gerð er grein fyrir sameiginlegum 

þemum ólíkra viðmælenda síðar í ritgerðinni er hægt að nota þau til að móta heildstæðari 

tilfinningu fyrir viðfangsefninu. Þetta er gerð af eigindlegri rannsóknaraðferð sem kallast 

fyrirbærafræði og snýst um að finna þemu til að lýsa fyrirbærum eða reynslu úr lífi fólks 

(Sigríður, 2016: 244-246). Við eigindlega rannsókn er betra að styðjast við fleiri en eitt 

viðtal. Tvö viðtöl gefa betri og skýrari mynd af viðfangsefninu en líklega þarf enn fleiri til 

að renna styrkari stoðum undir rannsóknirnar. Sameiginlegur þráður gæti verið tilviljun 
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og þess vegna er betra að styðjast við nokkur viðtöl til að fá marktækari niðurstöður um 

tiltekin hóp (Sigríður, 2016: 131-133). 

Eins og Yow bendir á er mikilvægt fyrir þann sem framkvæmir rannsóknina að vera 

meðvitaður um eigin hlutlægni og geri grein fyrir afstöðu sinni. Greining rannsakanda 

byggir ávallt á afstöðu hans, félagslegu samhengi og fyrirfram mótuðum hugmyndum. Það 

er hvorki æskilegt né raunhæft að gera sig hlutlausan í rannsóknarferlinu þar sem 

rannsakandi er ákveðið rannsóknartæki sem virkar á ákveðin hátt. Niðurstöður 

rannsakenda á sama viðfangsefni með geta verið afar ólíkar (Yow, 2005: 5-7, 9, 26). Tengsl 

mín við viðfangsefnið, list og sköpun, eru töluverð. Ég hef alla mína tíð verið afar hlynnt 

því að stunda skapandi iðjur. Fyrir rannsóknina hafði ég fyrirfram mótaðar hugmyndir um 

hvað list væri og hvers konar áhrif hún getur haft. Ég hafði engin sérstök tengsl við 

viðmælendur nema það að búa í sama litla bæjarfélaginu, þar sem allir „þekkja“ alla en 

þangað flutti ég tæplega ári áður en rannsóknin hófst. Í upphafi hafði ég ef til vill fyrirfram 

mótaðar hugmyndir, til dæmis um það hvernig aldur hefði mögulega áhrif á viðhorf. Ég 

taldi að eldri kynslóð viðmælenda myndu hafa hefðbundnari sýn á list á meðan yngri 

viðmælendur væru opnari fyrir nýjum straumum. Þetta reyndist rétt að ákveðnu leyti, en 

á sama tíma rangt – það er ekki bara aldurinn sem hefur þessi áhrif.  

 

4.2.1 Rannsakandinn, viðmælandi og undirbúningur viðtals 

Það er ómögulegt að gera fyrirfram ráð fyrir framgangi viðtals og því nauðsynlegt að 

spyrillinn sé eins vel undirbúinn og mögulegt er. Reynsla spyrils er alltaf góð, en 

undirbúningur er mikilvægari (Yow, 2005: 103). Eins og fram hefur komið er nauðsynlegt 

að gera grein fyrir hlutlægni rannsakanda, en jafn mikilvægt er að gera grein á hlutlægni 

viðmælanda. Þetta eru þættir sem hafa áhrif á viðtalið og þarf að hafa í huga í viðtölum 

og við greiningu viðtalanna. Ásamt því hvernig afstaða beggja aðila er lík eða ólík í 

sambandi við stöðu, stétt, kyn, aldur og svo framvegis. Þetta eru þættir sem geta haft 

áhrif á viðtalið og því gott fyrir rannsakanda að vera meðvitaður um. Því betur sem 

rannsakandi metur þessa þætti í upphafi, því betur er hann undirbúinn til að takast á við 

það hið ófyrirsjáanlega í viðtali. Hann getur þá með einhverju móti séð fyrir hvernig er 

best að nálgast viðmælanda til að byggja gott samband við hann (Yow, 2005: 185, 207).  
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Samband spyrils og viðmælanda getur haft mikil áhrif á framvindu viðtalsins (Yow, 

2005: 103). Ég byrjaði á því að hringja og eiga stutt spjall við viðmælendur mína. Ég kynnti 

mig og erindi mitt – og gerði grein fyrir áhuga mínum á að taka viðtal við viðkomandi og 

hvað fælist í viðtalinu. Flestir tóku vel í þetta á meðan aðrir voru ekki vissir um að geta 

hjálpað mér en voru samt tilbúnir að koma í viðtal.  

4.2.2 Gangur viðtala  

Þegar kemur að viðtalinu sjálfu er ákjósanlegt að byrja á auðveldum spurningum. Það 

dregur bæði úr spennu og hjálpar viðtalinu að komast af stað og búa til flæði í samtalinu. 

Til þess að fá náin og innihaldsrík svör er nauðsynlegt að hafa spurningar opnar svo að 

viðmælandi hafi nægilegt rými til að láta hugann reika. Þar að auki er mikilvægt að gefa 

honum tíma til að svara og möguleika á að bæta einhverju við. Þessi tími eða þetta hlé er 

afar mikilvægt í viðtölum, það hvetur viðmælanda til að kafa dýpra og segja meira um 

efnið Í venjulegum samræðum er oft hvati spyrils að bæta einhverju inn í til að rjúfa 

þögnina. Spyrillinn verður að forðast þetta. Mikilvægt er að spyrillinn taki eftir því hvort 

viðmælandi sé að hugsa einhverja viðbót eða hafi ekkert meir að segja um efnið (Yow, 

2005: 108-109, 113-115). 

Í slíku opnu samræðuformi verður rannsakandi að vera mjög meðvitaður um að 

hlusta (Yow, 2005: 109). Þetta getur reynst snúið þar sem spyrjandinn þarf að meta marga 

þætti í einu. Til dæmis hver líðan viðmælanda er og viðbrögð hans við spurningum. Hvort 

viðmælanda gæti ef til vill þótt eitthvert umfjöllunarefnið óþægilegt. Þá er mikilvægt að 

taka eftir rödd eða blæbrigðum í rödd og líkamsstöðu og breyta umræðuefni ef þess er 

þörf (Yow, 2005: 125-126). Til dæmis virtist einn af viðmælendum mínum þykja það 

óþægilegt að tala um æsku sína. Vera má að hann hafi hreinlega ekki haft áhuga á því. 

Meðvitund og skjót viðbrögð rannsakanda eru afar mikilvæg til að halda flæði og jákvæðni 

í viðtalinu (Yow, 2005: 109). Stundum gerðist það að viðmælandi fór út fyrir efnið og var 

farinn að ræða hluti óviðkomandi upphaflegu spurningunni. Í stað þess að leiða 

viðkomandi umsvifalaust aftur að efninu reyndi ég að hlusta eftir því hvort fram kæmu 

einhverjar upplýsingar sem ég reiknaði fyrirfram ekki með að myndu nýtast viðtalinu. Það 

reyndist mér stundum erfitt að meta hvenær ég átti að grípa inn í. Varð þetta til þess að 

sum viðtölin urðu lengri en ætlað var.  
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Megin markmiðið er að ná fram viðhorfi og upplifun viðmælanda á viðfangsefninu. 

Eins mikilvægt og það er að hafa spurningar opnar er jafn mikilvægt að þær séu ekki 

leiðandi. Leiðandi spurningar eru þess eðlis að þær leiða viðmælanda að einhverju svari. 

Svarið eða viðhorfið er þá mögulega smitað af viðhorfum rannsakanda frá því sem 

viðmælandi heldur að hann „eigi“ að svara (Yow, 2005: 104). Samt sem áður er ómögulegt 

að vera alveg hlutlaus og jafnframt óæskilegt. Eins og fram hefur komið er rannsakandi 

hluti af rannsókninni. Ef spyrillinn gefur ekkert af sér gæti það orðið til þess að viðmælandi 

treysti honum síður (Yow, 2006: 1, 161).  

Í mínu tilfelli var aðal vandamálið sem kom upp – tregða í einu af viðtölunum sem 

ég tók, flæði var lítið og viðtalið heldur stirt. Þetta stafaði mögulega af nokkrum ástæðum. 

Í fyrsta samtali mínu við einn viðmælanda fórst fyrir að nefna við hann að ég myndi spyrja 

út í æsku hans. Það virtist koma heldur óþægilega við viðkomandi þegar ég bar upp 

spurningar tengdar æsku hans. Ef ég hefði nefnt þetta upphaflega hefði hann getað verið 

undirbúinn í stað þess fór hann jafnvel að velta fyrir sér hvernig þetta kæmi 

viðfangsefninu við. Annað vandamál þessa viðtals var að ég gekk ekki nægilega vel úr 

skugga um að við fengjum nauðsynlegt næði á meðan á viðtalinu stóð. Þegar kemur að 

því að velja staðsetningu er mikilvægt að velja stað sem viðmælanda líður vel á. Því er 

æskilegt að leyfa viðmælanda að velja stað fyrir viðtalið (Yow, 2005: 57).  

 

4.2.3 Viðmælendur 

Viðtölin voru tekin seinni hluta árs 2018, nánar tiltekið í nóvember og desember. Þegar 

ég hóf leit mína að viðmælendum spurðist ég fyrir um listamenn í bænum, fyrst á 

vinnustaðnum mínum, í gegnum „hóp“ Vopnfirðinga á samfélagsmiðlinum Facebook og í 

samtali við íbúa sem ég þekki persónulega. Ég fékk fleiri ábendingar en ég átti nokkurn 

tímann von á en ég hafði ekki tekið eftir þessum hóp skapandi einstaklinga áður. Aftur á 

móti voru ekki allir viðmælendur mínir á þeirri skoðun að þeir teldust vera listamenn. 

Viðmælendur voru fjórir; þrír karlmenn og ein kona. Ég vildi hafa skapandi viðfangsefni 

þeirra ólík sem hafði áhrif á valið á viðmælendum. Listasvið viðmælenda minna eru 

tónlist, málaralist, ljóðagerð, og skartgripagerð.  

Baldvin Eyjólfsson (1974) var fyrsti viðmælandi minn og er tónlistarmaður. Hann 

hefur mikla ástríðu fyrir tónlist en áhugasvið hans er þó á breiðum skala. Baldvin ólst upp 

meira og minna á Vopnafirði. Hann bjó þar samfellt til sjö ára aldurs en þegar móðir hans 
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fór í skóla í Reykjavík – þá bjó hann fyrir sunnan og á Vopnafirði til skiptis. Foreldrar hans 

skildu síðan þegar hann var tíu ára gamall, þannig hann var áfram á báðum stöðum. Hann 

vildi helst vera á Vopnafirði sem barn en þegar hann varð eldri hélt tónlistin honum fyrir 

sunnan. Eftir unglingsárin reyndi hann um tíma að koma sér á framfæri í 

tónlistarheiminum en áttaði sig fljótlega á að allt brasið í kringum það að verða frægur 

var ekki alveg fyrir hann. Árið 2005 flutti hann suður til lengri tíma og fór í tónlistanám í 

tónlistaskóla Félags Íslenskra Hljómlistamanna (FÍH) og fannst honum sú reynsla afar 

mikilvæg. Hann kláraði námið þó ekki alveg, en honum finnst það ekki hafa hamlað sér á 

nokkurn hátt. Honum finnst hann ekki þurfa þessa viðurkenningu sem hann telur 

menntagráðu vera. Eftir námið fór hann að kenna tónmennt fyrir sunnan samhliða því að 

spila á viðburðum sem hann fékk kost á að vera ráðinn fyrir. Á endanum komst hann að 

því að það hentaði honum betur af hafa kennsluna sem aðalstarf. Það var þá ekkert sem 

verulega hélt honum lengur fyrir sunnan, auk þess þar sem hann hafði oft verið beðinn 

um að sinna tónlistarkennslu á Vopnafirði. Baldvin flutti þá ásamst kærustu sinni, sem er 

ættuð af Vopnafirði, aftur heim í fjörðinn árið 2015. Núna starfar hann sem 

tónmenntakennari í grunnskólanum og tónlistakennari í tónlistarskólanum á Vopnafirði 

og er sáttur á sínum stað.  

Ég komst í samband við Baldvin í gegnum Facebook þar sem ég kynnti mig og 

verkefnið. Við mæltum okkur í mót og ákváðum að hittast tveimur dögum seinna. Þarna 

hafði ég smá tíma til að undirbúa mig betur og yfirfara spurningalistann til að hann væri 

mér ferskur í minni þegar að viðtalinu kæmi. Ég þurfti ekki að fara langt til að hitta Baldvin, 

en hann bauð mér að koma á skrifstofu sína í skólanum. Það var dimmt og mjög kalt úti 

enda hávetur og síðdegismyrkrið var skollið á. Klukkan var hálf fimm, miðvikudaginn 7. 

nóvember. Í kennslustofunni var mikið af hljóðfærum af öllum stærðum og gerðum í 

hverju horni. Það var mjög hlýlegur andi bæði í stofunni og frá Baldvini svo það róaði 

aðeins taugarnar sem voru hátt spenntar fyrir þetta fyrsta viðtal. Við spjölluðum aðeins 

fyrir viðtalið og ég sagði honum hvers vegna mig langaði að fjalla um þetta viðfangsefni 

fyrir lokaritgerðina mína. Hann sagði mér þá skoðanir sínar á skapandi samfélögum og af 

hverju hann teldi að það væri ekki einkennandi þáttur í samfélaginu á Vopnafirði. Það var 

alls ekki erfitt að fá hann á flug í spjalli og ég var strax dáleidd af áhuga. Á sama tíma var 

ég stressuð yfir því að vera ekki búin að hefja viðtalið formlega og kveikja á upptökunni 

og ná þessum áhugaverðu hugmyndum á fast form. Ég fann að það læddist að mér sú 
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hugsun að hann myndi ekki ná eins góðu flæði og hann gerði eftir að upptakan færi í gang. 

Það var hins vegar ekki vandamál hjá Baldvini sem var ófeiminn við að spjalla og átti ekki 

erfitt með að komast í gott flæði. Svo gott, að viðtalið sem átti að vera um það bil einn 

klukkutíma varð helmingi lengra fyrir vikið. 

Cathy Ann Josephson (1951) var næsti viðmælandi minn, hún málar myndir. Hún 

fæddist í Minnesota í Bandaríkjunum en á ættir að rekja til Vesturfaranna sem fluttust 

vestur um haf frá Vopnafirði á árum áður. Hún þurfti ekki að rekja ættir sínar langt aftur 

þar sem að amma hennar og afi voru frá Vopnafirði. Í Minnesota bjó hún á sveitabæ í 

samfélagi þar sem nokkuð er af fjölskyldum sem eiga uppruna sinn að rekja til Íslands. 

Hún talar um barnæsku sína af mikilli hlýju þar sem hún eyddi mest úti að leika sér með 

systkinum sínum og segir þau hafa upplifð mörg ævintýri saman. Hún hvorki stundaði né 

hafði mikinn áhuga á skapandi iðjum sem barn. Ekki nema það að hafa lært skrautskrift. 

Hún kom til Íslands árið 1994 til að kynnast betur rótum sínum og varð svo heilluð að hálfu 

ári seinna hafði hún sest hér að. Núna býr hún á sveitabæ fyrir utan Vopnafjarðarbæ 

ásamt manninum sínum. Hún vinnur í Vesturfaramiðstöðinni á Vopnafirði þar sem hún 

grúskar í ættfræði og aðstoðar aðra Vesturíslendinga að finna rætur sínar. Hún gerði þetta 

fyrst um sinn af einskærum áhuga og þáði ekki laun fyrir en hefur síðan fengið fjármagn 

til starfsins. Það var ekki fyrr en hún kom til Íslands og kynntist vinkonu sinni Marie, sem 

hvatti hana til að koma að mála með sér og nokkrum öðrum konum, að hún fór virkilega 

að stunda listiðju. Hún ákvað að vera með út af félagsskapnum og til að kynnast fólki en 

uppgötvaði þá málarahæfileika sína. Núna reyna þær að hittast vikulega að mála saman 

og nota oft skrifstofu Cathy.  

 Það var dálítið erfitt að komast í samband við Cathy þar sem hún var hvorki á 

Facebook né skráð á Já.is. En ég náði loks að verða mér úti um símanúmerið hennar og 

hafði samband við hana. Við mældum okkur mót og hún bauð mér að koma að taka 

viðtalið á skrifstofunni hennar í menningarmiðstöðinni Kaupvangi. Það var dimmt og snjór 

á jörðu þegar ég mætti um morguninn í Kaupvang klukkan rúmlega tíu, seint í nóvember. 

Ég hafði aldrei hitt hana áður og þar sem hún var ekki á samfélagsmiðlum hafði ég því 

enga hugmynd um hvernig hún liti út. Menningarmiðstöðin er staðsett í gömlu timburhúsi 

með þröngum göngum. Þegar inn var komið gekk ég upp mjóann hringstiga og fann 

skrifstofuna hennar fyrir innan fyrstu dyr til hægri. Á móti mér tók breitt vingjarnlegt bros, 

mér til mikillar gleði. Hún var lágvaxin eldri kona með stutt grátt hár. Augun voru áberandi 
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djúp og falleg blágræn. Hún bauð mér sæti og við settumst andspænis hvor annarri, Cathy 

sneri baki í glugga með stórkostlegu útsýni yfir fjörðinn og yfir að Krossavíkurfjöllum sem 

voru þakin snjó. Það leið ekki á löngu þar til viðtalið komst í gott flæði.  

Þriðji viðmælandi minn var Kristján Magnússon (1943) en sú listiðja sem hann 

stundar er að yrkja ljóð. Það voru margir sem bentu mér á að taka viðtal við Kristján. Það 

er augljóst að hann er vel metinn í samfélaginu á Vopnafirði og framlag hans til 

samfélagsins þar, þau sem tengjast skapandi hæfni hans hafa ekki farið fram hjá 

sveitungum hans. Ég hringdi í Kristján og hann hlustaði góðfúslega á erindi mitt. Ég kynnti 

mig og verkefnið fyrir honum og lýsti áhuga mínum á að taka viðtal við hann. Kristján tók 

vel í það að ég tæki við hann viðtal, en vildi meina að hann væri enginn listamaður. Ég 

spurði hann hvort hann hefði einhverjar sérstakar óskir eða hugmynd um viðtalsstað. 

Hann sagði að við gætum mælt okkur mót heima hjá honum en að kona hans yrði heima. 

Ég sagði það vera í lagi svo lengi sem við fengjum næði. Við mældum okkur mót 

næstkomandi sunnudag klukkan tvö, um mánaðamótin nóvember desember. Daginn fyrir 

viðtalið fór ég í kjörbúðina og keypti smákökur í gjöf fyrir hjónin. Rétt fyrir klukkan tvö 

daginn eftir lagði ég af stað fótgangandi til Kristjáns með smákökurnar undir hendi. Bjart 

var úti og eilítil fönn á jörðu. Kristján hafði gefið mér upp heimilisfang þeirra hjóna og eftir 

stutta göngu kom að ljósgrænu húsi í Fagrahjalla. Hjónin tóku hlýlega á móti mér og sýndu 

mér mikla gestrisni. Heimsóknin byrjuði á stuttu spjalli um hver ég væri og tengsl mín við 

Vopnafjörð áður en við Kristján settumst niður fyrir viðtalið. Kona hans fór í næsta 

herbergi og við settumst inn í fallega stofu með útsýni yfir sjóinn og Krossavíkurfjöll.  

Kristján lýsti sér sem einskonar dellumanni með ótal áhugamál hann segist vera 

rólegur að eðlisfari en eiga ágætlega með samskipti við fólk. Hann ólst upp í Fagradal sem 

var afskekkt þorp hinum megin í firðinum á móti Vopnafirðibæ. Fagridalur fór í eyði fyrir 

löngu síðan. Samgöngur á milli voru erfiðar og þar af leiðandi mjög litlar, einu leiðirnar frá 

Fagradal voru með bátum eða á hestbaki. Hann vildi meina að félagsleg samskipti 

þorpsbúa við bæjarbúa Vopnafjarðar hefðu verið ágæt en vegna samgangna aðallega 

verið á sumrin. Kristján var í heimakennslu þar til hann komst á unglingsaldur. Hann 

byrjaði ekki að fást við að yrkja fyrr en hann fór í unglingaskólann á Eiðum. Á heimili hans 

í barnæsku hafði hann vanist því að mikið var farið með ljóð og vísur. Á Eiðum lærði hann 

bragfræði og byrjaði þá að semja og hjálpa til við að semja fyrir kvöldvökur sem haldnar 

voru. Eftir námið á Eiðum fór hann að læra viðskiptafræði og fór svo að starfa sem 
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skrifstofumaður á Egilsstöðum og síðar á Vopnafirði. Hann stofnaði bókhaldsstofuna 

Blikar ehf. þar sem hann vann í nokkurn tíma. Kristján var einnig sveitarstjóri á Vopnafirði 

í tíu ár. Af öllum þeim störfum sem hann hafði starfaði við hafði hann mest dálæti af því 

að vera trillu sjómaður eða trillukall eins og hann orðar það. Sjómennskuna stundaði hann 

í sex til sjö ár þangað til hann fór svo aftur á skrifstofuna. Hann sagði sjómennskuna hafa 

endurnært sig á líkama og sál. Nú er Kristján kominn á eftirlaun en reynir að stunda 

sjómennsku þegar færi gefst, sér til gamans. Honum finnst einnig mjög ánægjulegt að fara 

á rjúpu. Hann nýtur þess að stunda útivist af ýmsu tagi og gerir það af miklu kappi. Eftir 

að hann varð sextugur fór hann að stunda golf og fer daglega í göngutúra og gengur um 

það bil fjörutíu til fimmtíu kílómetra á viku. 

Síðasti viðmælandi minn var Hafþór Róbertsson (1951), hann býr til skartgripi úr 

steinum sem hann týnir úr fjörum í firðinum. Ég kom mér í samband við Hafþór í gegnum 

síma og kynnti fyrir honum verkefnið. Hann féllst á það að leyfa mér að taka viðtal við sig 

en líkt og Kristján vildi hann ekki kalla sig listamann. Þegar að viðtalsdegi kom var enn 

dimmt þegar ég kom til hans um morguninn. Hús Hafþórs er reisulegt, steypt, grænt 

einbýlishús. Hann sagði mér síðar að hann hafði byggt það sjálfur. Ég bankaði á hurðina 

og á móti mér tók yfirvegaður maður, tók í höndina á mér og bauð mér inn. Við snérum 

hins vegar aftur út fljótlega þangað sem hann leiddi mig á verkstæði hans inn í skúr. Þar 

sýndi hann mér öll tækin og tólin sem hann notar við skartgripagerð ásamt nokkrum 

tilbúnum gersemum. Að því loknu fórum við aftur inn, settumst við eldhúsborðið og 

hófum viðtalið. 

Hann er fæddur á Selá í Árnessýslu en flutti til Vopnafjarðar með foreldrum sínum 

þegar hann var tveggja ára gamall. Hann hefur síðan búið hér nærri alla sína tíð. Hann er 

mikill fjölskyldumaður og sannkallað náttúrubarn eins og hann lýsir því. Æska hans á 

Vopnafirði fólst mikið í því að vera úti í náttúrunni, einnig eyddi hann miklum tíma með 

föður sínum á verkstæðinu hans. Það var enginn leikskóli á Vopnafirði þegar hann var 

barn og hann byrjaði ekki í skóla fyrr en hann var sjö ára gamall, ári áður en venjan var þá. 

Þegar það var ekki skóli fór hann út snemma á morgnana og kom ekki heim aftur fyrr en 

á kvöldin þegar kominn var matartími. Hann segir það hafa verið endalaust frelsi í þá daga, 

fyrir börn, að geta leikið sér úti í náttúrunni og gera það sem þau langaði til, náttúran var 

þeirra leiksvæði. Helstu leiksvæði þeirra voru bryggjan og fjaran þar sem þau lentu í ótal 

ævintýrum, einnig klifruðu þau mikið  í klettunum fyrir ofan bæinn. Að veiða á bryggjunni 
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var fastur liður í æsku hans og hefur veiðiáhuginn fylgt honum síðan. Hann sagði varla 

hægt að búa í þessu umhverfi án þess að vera náttúrubarn. Hann ólst upp við mikla 

tónlistariðkun en faðir hans var tónlistamaður og varð það til þess að Hafþór byrjaði að 

spila á trompet og saxafón. Faðir hans var einnig smiður og segist Hafþór þannig hafa alist 

upp við handverkið. Það væri honum í blóð borið, sem má líka sjá út frá öllum þeim 

fjölbreyttu verkefnum sem hann hefur tekið sér fyrir hendur, eins og að smíða húsið sitt. 

Ásamt því hefur hann dálæti af því að hnýta flugur, enda veiðiáhuginn það mikill að hann 

hefur átt bát mest alla sína tíð. Í háskóla sótti hann sér kennaramenntun og fór svo í 

framhaldsnám í sérkennslufræðum í Reykjavík. Eftir það fór hann í íþróttarskólann á 

Laugum og byrjaði að kenna 1971. Hann kenndi mestmegnis í Grunnskólanum á 

Vopnafirði eða alveg þangað til hann varð skólastjóri við sama skóla. Hann var skólastjóri 

alveg þangað til hann fór á eftirlaun. Eftir starfslokin vildi hann koma sér upp nýju 

áhugmáli og varð það til þess að hann fór að smíða skartgripi úr steinum.  

5 Gildi listar og sköpunar í viðhorfum viðmælenda 

Eins og áður hefur komið fram hefur list alltaf félagsleg tengsl. Hún tengist þannig hópum 

og hefðum sem einstaklingar tileinka sér – sem endurspegla hvernig við skilgreinum hana. 

Viðmælendur tilheyra sameiginlegum hópi þar sem þau lifa í litlu samfélagi úti á landi, þar 

sem „allir þekkja alla“ og tengjast þannig á beinan og óbeinan hátt. Þau eiga það 

sameiginlegt að eiga skapandi áhugamál. Cathy, Kristján og Hafþór eru af sömu kynslóð 

sem gæti gefið forsendur fyrir einhverjum sameiginlegum viðhorfum. Það sama mætti 

áætla með Hafþór, Baldvin og Kristján sem hafa allir unnið í grunnskólanum á Vopnafirði. 

Eins og Sims og Stephens segja eru viðmið okkar og gildi aðallega mótuð í þeim hópum 

sem við eigum í nánum samskiptum við og lítum á sem hluta af okkar sjálfsmynd. Þrátt 

fyrir að hafa ólíkan bakgrunn og ólík tengsl við Vopnafjörð, hafa þau mjög svipaðar 

skoðanir til samfélagsins. Skoðanir þeirra til listar eru hins vegar ólíkari. 

Í þessum kafla verður fjallað um hugmyndir viðmælanda um list, á hvaða grunni 

skapandi áhugamál þeirra byggja og hvaða áhrif þau hafa í samfélaginu. Ásamt því hvernig 

viðmælendur nota náttúru, núvitund og sköpunargáfur sínar í verkum og verkefnum. 
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Síðan verða hugmyndir viðmælenda um Vopnafjörð skoðaðar og sýn þeirra á líf og 

menningu bæjarins út frá list og sköpun. 

5.1 Listin 

Baldvini þykir erfitt að skilgreina list og veltir því fyrir sér hvenær maður sé að fikta og 

hvenær maður sé að skapa list. Hann telur að hver og einn verði að ákveða, hver fyrir sig 

hvað þeim þykir vera list. Kristján og Hafþór furða sig á sumu af því sem er í dag talið vera 

list – en tengja breytinguna báðir við kynslóðabil. Kristján segir að sumt af því sem menn 

kalla list þykir honum ekki vera list. Ástæðuna fyrir þessu segir hann vera: „Er bara af því 

ég er orðinn svo gamall“ (HBH3_2018). Hvernig hann skilgreinir list sést hér á eftirfarandi 

hátt:  

[Mér] finnst list vera eitthvað sem skilur eitthvað áþreifanlegt eftir sig – geymist og hefur 
einhverja þýðingu til framtíðar svo er annað, náttúrulega önnur list sem er eitthvert 
hráefni fyrir stundina sem er að líða – en það er ekki list að sömu stærðargráðu, eins og 
þetta sem er varanlegt (HBH3_2018). 

Hafþór segir að fyrir honum var list: „[…] eitthvað sem krafðist, hérna, nákvæmni og 

hugmyndaauðgi færni og svo framvegis sko“ (HBH4_2018). Aftur á móti finnst honum 

erfitt að skilgreina hvað list sé þar sem í samtímanum „virðist þetta vera orðið svo 

rosalega vítt eitthvað“ (HBH4_2018). Hvernig áherslur listarinnar hafa breyst miðar hann 

við ýmsa listgjörninga sem hann hefur séð. Hann tekur dæmi um einn listviðburð sem 

hann fór á á Akureyri, þar sem var búið að fylla sal af blöðrum: 

Þetta var listsýning. Sýnir hvað listin er víðtæk – mér fannst engin list við þetta, en aðrir 
sjálfsagt gerðu það, fólk lítur á þetta mismunandi augum hvað er list? Og þú sem ert að 
spekulera í þessu þú veist það að menn eru að búa til allt milli himins og jarðar úr alls 
konar efnum og, og það er ekki allt, í augum okkar eldri kynslóðar er maður ekki viss um 
að allir líti á þetta sem list sko (HBH4_2018).  

Hann telur að fólk i dag sé orðið mikið upplýstara og þess vegna sé list orðið svona vítt 

hugtak. Þrátt fyrir að skilja ekki margt af því sem talið er list í dag, segir hann sig vera mjög 

opinn fyrir öllu því tengdu. Hann segir listina tengjast því þegar: „Einhver sköpun sem 

verður til í hausnum á okkur. Fólk skynjar hlutina á svo mismunandi vegu, það er bara – 

allt í góðu með það“ (HBH4_2018).  

Cathy er mjög opin fyrir því hvað megi flokka sem list. Henni þykir list vera eitthvað 

sem hefur ákveðin áhrif. Hún vill meina að listin sé eitthvað sem kemur okkur að notum, 

hvort sem það er fagurfræðileg nautn eða eitthvað sem er gagnlegt á annan hátt. Það 

gæti til dæmis verið list að geta búið til tól til að búa til eitthvað annað. Þetta endurspeglar 
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hugmyndir Hafþórs um færni og nákvæmni en Cathy gerir enga sérstaka grein fyrir 

hugmyndaauðgi. Hún leggur frekar áherslu á áhrifin sem það sem er skapað hefur:  

list er ekki beint list ef þú ert bara að láta þetta hengja upp á vegg og enginn nota þetta 
með því að koma og kíkja á þetta – en það er sum[um] sem finnst, list er bara eitthvað 
sem er hengt upp á vegg eða einhver steinn sem að standa á gólfinu, en það er margt 
miklu miklu meira en það – það er list að skapa eitthvað fallegt, eða nothæft – við verðum 
að hafa pípulagnir líka , þetta er list. Rafmagn – að kunna laga eitthvað án þess að drepa 
– það er ýmiss konar list, en þetta kemur í gegnum heilann alltaf – það finnst mér 
(HBH2_2018). 

Cathy segir marga á Vopnafirði vera að gera slíka hluti. Hún tekur sem dæmi um Guðnýju 

frá Hámundastöðum „sem gerði alveg stórkostlega hluti – með þessar stóru hendur“ 

(HBH2_2018) meðal annars bútasaum – og Svanborgu Víglundsdóttur sem vinnur úr 

hreindýraskinni. Hún segir að margir séu að prjóna og það séu: „Eiginlega ekki bara 

peysur, sumt er alveg bara listaverk“ (HBH2_2018). Einnig telur hún með þá sem eru að 

vinna ullina. Else sem er að planta trjám og var að búa til lífræna sápu og olíu. „Sultu! 

Valgerður frá Brekku gerir frábæra sultu“ (HBH2_2018). Síðan nefnir hún Pétur í Teigi sem 

veiðir fisk fyrir veitingastaðinn á Síreksstöðum. Hún telur listina þannig vera til staðar „út 

um allt!“ á Vopnafirði (HBH2_2018). 

Aðspurð hvort henni þyki list vera metin að verðleikum svarar Cathy: „Já, ég held 

það á Vopnafirði, það er fólk hér sem segir að það sé mjög hrifin af myndunum mínum – 

það er töluvert af fólki sem hefur keypt hér af mér“. Auk þess eru „margir aðrir að gera 

margt fallegt“ (HBH2_2018). Hún talar um þetta í staðbundnu samhengi en skoðanir 

Baldvins á þessum málum eru almennari. Honum þykir fólk oft ekki skilja hvað það felst 

mikil vinna í að vera listamaður – að vera góður í að skapa eitthvað. Fólk tengi ekki við 

það og hafi hugmyndir þess vegna verið „þessi er bara að læra tónlist“ (HBH1_2018). 

Vegna tengingarleysis við þetta og þar sem það er almennt hugsað að listamenn hafi 

gaman af því að – þykir honum listamenn oft fá viðmótið „ertu ekki bara til í að gera þetta 

fyrir lítið?“. Honum þyki þetta mjög leiðinlegt viðhorf og móðgun við listamenn – og segir: 

„Síðan hvenær var bannað að hafa gaman af vinnunni sinni?!“. Þegar lengra líður á 

viðtalið, telur hann sig hins vegar skilja hvers vegna listamenn fái þetta „diss“ 

(HBH1_2018). 

5.2 Listamenn: Viðmælendur og sköpun þeirra  

Um það hvernig Baldvin myndi skilgreina listamann segir hann líkt og með listina; að hver 

og einn verði að ákveða fyrir sig – hvað listamaður sé. Hann lítur á sjálfan sig sem 
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listamann en segir það hins vegar ekki tengjast neinum mælikvarða. Að hvað sé að vera 

listamaður snúist ekki um að vera „bestur eða verri“. Ef einhver er ekki eins góður og hann 

(Baldvin) þýði það ekkert síður að sá sé listamaður (HBH1_2018). 

Baldvin byrjaði að hafa gaman af tónlist á unga aldri. Hann byrjaði að spila á gítar 

tólf ára og í kjölfarið stofnaði hann hljómsveit með vinum sínum. Hann upplifði viðhorfið 

þá vera svolítið svona „já ætlar þú að verða frægur?“. Að það væri þannig enginn 

millivegur milli heimsfrægðar og að hafa tónlistina sem áhugamál. Hann fór sjálfur að trúa 

þessu og spá í hvort hann gæti orðið frægur. Þetta dró aðeins úr honum löngunina í að 

stunda og læra tónlist meira. Þegar hann hóf nám hjá tónlistarkennara áttaði hann sig á 

því að tónlistin þyrfti ekki endilega að snúast um að það að verða frægur. 

Tónlistarkennarinn hans var ungur menntaskólastrákur í tónlistarnámi sem kom og 

kenndi á sumrin á Vopnafirði. Baldvin er þakklátur fyrir þessa reynslu og það sem hann 

lærði hjá honum – en segir að viðhorfið til þessa stráks hafi verið svolítið þannig að hann 

væri „bara að læra tónlist“. Aftur á móti efast Baldvin um að hann hefði haldið áfram að 

læra tónlist ef það hefði ekki verið vegna hans. Baldvin telur hins vegar gildi og hugmyndir 

til skapandi fólks og skapandi greina vera að batna. Það sem skiptir máli fyrir hann er að 

geta verið fyrirmynd, líkt og kennari hans var honum; að sýna að það sé hægt að læra 

þetta og lifa góðu lífi með þessa menntun. Baldvin vonar að það sé ekki lengur í boði, ef 

krakkar vilja fara skapandi leiðir, að spyrja „hvaa ætlar þú að verða frægur?“ 

(HBH1_2018). 

Skilgreining Kristjáns á listamanni er „sá sem skilur eitthvað eftir sig til lengri tíma“ 

(HBH3_2018). Fyrir Kristjáni er það engin sérstök þörf að stunda kveðskap reglulega. Hann 

segist aðallega gera það þegar hann er beðinn um það. Hann hefur aftur á móti mjög 

gaman af kveðskap og kann mikið af ljóðum eftir menn sem hann telur að mætti kalla 

snillinga. Það var oft kveðið á kvöldin heima hjá honum þegar hann var ungur en sjálfur 

byrjaði Kristján ekki að semja fyrir alvöru fyrr en hann fór í gagnfræðaskólann á Eiðum. 

Kristján segir að áður fyrr hafði það mikið gildi að getað sett saman kveðskap. Að læra 

bragfræðina á Eiðum hafði því mjög mikið gildi fyrir hann – sérstaklega þegar aðal 

tómstundirnar voru kvöldvökurnar, sem snerust að miklu leyti um kveðskap. Kristján segir 

það að setja saman kveðskap snúast fyrst og fremst um að tileinka sér reglurnar og æfa 

sig. Með æfingu, þekkingu á orðaforða og með því að tileinka sér reglur sem tengjast 

kveðskap, geta menn orðið virkilega færir í að kveða, ekki fyrr. Kristján segir að menn séu 
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þannig jafnvel farnir að hugsa ljóðrænt. Þar sem menn geti „gert vísur alveg bara á 

stundinni“ (HBH3_2018). Hann segir sig lengur að hugsa en það. Þar af leiðandi telur hann 

sig ekki vera listamann auk þess sem enginn þekki vísu eftir hann (þó hann hafi gert 

margar).  

 Aðspurð hvað þýðingu það hafi fyrir Cathy að vera listamaður segist hún bara gera 

það, hún er ekki að plana neitt. Þegar hún sagði systur sinni að hún væri byrjuð að mála 

segir Cathy viðbrögð hennar hafi verið: „Æjj nú verður þú bara að reykja hass og klæða 

þig í skrítin föt“ (HBH2_2018). Cathy átti ekki von á að hún myndi ganga svo langt. 

Ástæðan að baki því af hverju hún byrjaði á því að mála segir hún að þegar hún kom til 

Íslands ákvað hún að vera ábyrgðarlaus og henda sér út í hitt og þetta. Þannig byrjaði hún 

að mála með vinkonuhópnum sínum. Hún hafði aldrei sérstakan áhuga á listum sem barn 

og flýtti sér rakleiðis úr listatíma að honum loknum. Ástæðuna fyrir því telur hún hins 

vegar vera þá að hún var of þrjósk og ekki nógu róleg til að hugsa sig tvisvar um. Hún skilur 

ekki hvaðan hæfni hennar kemur þar sem hún er algerlega ólærð – að þetta hafi komið 

áreynslulaust eða eins og hún orðar það, að þetta „datt af fingrum fram“ (HBH2_2018).  

Hafþór myndi frekar kalla sig handverksmann en listamann. Aðspurður að því 

hvort list eða sköpunin hafi gildi fyrir hann, segir hann sköpunina allavega vera það. Hann 

hefur sérstaka ánægju af því að búa eitthvað til, hvort sem það sé list eða ekki, og segir 

að hann gæti ekki verið án þess að gera eitthvað í höndunum. Áhugann á handverkinu 

segir það sennilega stafa af því að hafa alist upp við að – það var alltaf verið að „gera 

eitthvað, skapa eitthvað, búa eitthvað til“ (HBH4_2018). Faðir hans var sérstaklega 

útsjónarsamur og var þannig alltaf að pæla í einhverjum hlutum og að búa eitthvað til. 

Það sama átti við með afa hans. Hann telur að handverkið sé í honum blóð borið en er 

ekki viss um hvort hægt væri að kalla það list. Aðspurður að því hvernig hann byrjaði á því 

að vinna skartgripi úr steinum, segir hann að sennilega mega rekja það til þess að hann 

var „algjör fjörulalli“. Það var eitt af aðal leiksvæðunum þegar hann var ungur. Móðir hans 

var einnig mjög hrifin af fallegum steinum og safnaði þeim. Hann minnist þess er hún sagði 

við hann sem barn: „Þá sagði sú gamla sko ef þú finnur einhverja fallega steina taktu þá 

þá með þér sagði hún, handa mér“ (HBH4_2018). Var hann þannig alltaf að horfa eftir 

einhverju: 

já þú veist þegar þú ert úti í náttúrunni og er eitthvað að labba þá eru náttúrulega að horfa 
eftir einhverju sko, og ef þú ert athugull þá sérðu náttúrulega, ef þú ert í fjörunni þá ertu 
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að horfa eftir einhverju, sérðu eitthvað skemmtilegt – þá skoðarðu það, eða tekur það, 
handfjatlar það eða eitthvað slíkt sko (HBH4_2018). 

5.3 Núvitund 

Kristján, Baldvin og Hafþór tala allir um jákvæð áhrif af ákveðinni hvíld sem fæst með 

vissum athöfnum. Baldvin og Hafþór, sem hafa báðir unnið við kennslu telja það 

nauðsynlegt að „hlaða batteríin“ til þess að geta sinnt henni almennilega. Þeir nota báðir 

þetta orðalag og hafa mjög svipaðar hugmyndir. Baldvin segir nauðsynlegt að finna 

jafnvægi í kennslu og hvíld – annars kemur að því maður „tæmdi batteríin“ (HBH1_2018). 

Hafþór segir það taka mikla orku að vinna með börnum og því nauðsynlegt hlúa að henni 

til þess að hafa eitthvað að gefa af sér. Báðir segja þeir að kennari sem hefur ekkert af sér 

að gefa, eigi ekki að vera lengur í kennslu. Það er ólíkt hvernig þeir fara að því að hlaða 

batteríin. Baldvin notar golfið helst og finnst líka gott að gleyma sér með hljóðfæri sem 

hvíld frá pirringi. Hafþór tengir hvíldina við ýmsa útivist. Allt er þetta hluti af því að 

„endurnýja orkuna“ segir hann (HBH4_2018). Þessi áhrif segist hann fá í fjöruferðum 

sínum, en hafi þó aðallega sóst í sjóferðir þegar hann þurfti að slaka á. Þær segir hann 

vera: „Svo mikil slökun, þetta er svona heilun eins og þeir segja núna, maður slakar sig 

alveg niður“ (HBH4_2018). Kristján finnur fyrir svipuðum áhrifum þegar hann fer út á sjó. 

Hann segir trillustarf sitt hafa veitt honum hvað mestu ánægjuna í gegnum ævina. Honum 

þótti mjög gott að hvíla sig frá skrifstofustörfunum. Þrátt fyrir að þessi vinna hafi ekki 

skilað miklum tekjum, veitti hún honum mikla ánægju og var „afskaplega mikil endurnýjun 

á sál og líkama“ (HBH3_2018). 

 Þegar kemur af því að gera eitthvað skapandi telur Baldvin hvíldina á sama hátt 

afar mikilvæga. Þegar hann er að vinna í einhverju verkefni fer hann oft á yfirsnúning. 

Segist hann þá oft festast í einhverju hugsunarformi og þá sé afar nauðsynlegt að hvíla – 

annars miði ekkert áfram. Það er þegar “hann tekur hvíldina” sem að „svona allt í einu 

koma bara litlir afleggjarar, af því ég fatta bara eitthvað“ (HBH4_2018). Finnur hann 

þannig nýjar leiðir eða skapandi lausnir til að takast á við verkefnið. Þessi áhrif 

hvíldarinnar endurspeglast í því hvernig Kristján semur ljóð. Þegar hann er úti að ganga 

eða eitthvað að dunda sér segist hann oft fara að hugsa ljóðrænt. Hann segir að þetta 

komi til hans „svona ósjálfrátt“ (HBH3_2018). Oft hefur hann velt því fyrir sér 

“spekúlerað” í því hvernig ljóðlínur koma svona upp í hugann. Hann segir að það þýði ekki 

fyrir hann að setjast niður og ætla að koma einhverri vísu saman á blað. Best þykir honum 
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að fara út að ganga því þar „kemst maður í eitthvað hugarástand sem gerir það að verkum 

að kveðskapur verður auðveldari” (HBH3_2018). 

Hægt er að gera ráð fyrir að viðmælendur nái að komast í núvitund með þessum 

athöfnum miðað við þau áhrif sem þær hafa. Þær hjálpa við streitustjórnun sem gerir 

þeim betur kleift að takast á við kennslu, verkefni og andlegan líðan. Þessar slökunar 

athafnir auðvelda þeim einnig að vera skapandi sem er enn frekari vísbending um að þeir 

nái að komast í núvitund. 

5.4 Náttúran í sköpuninni  

Þar sem Cathy er ekki uppalin á Íslandi finnst henni hún hafa öðruvísi sýn á landslagi 

Íslands. Það sé jafnvel þannig að margir Íslendingar séu hættir að taka eftir því. Hún 

minnist þess þegar hún var nýflutt til Íslands, þá bjó hún á Hámundastöðum sem er rétt 

fyrir utan Vopnafjarðarbæ. Á hverjum morgni þurfti hún að keyra smá spöl í gegnum 

sveitina í vinnuna. Hvern einasta dag hugsaði hún „það er gott að vera lifandi, og það er 

gott að vera hér […] ég er komin heim“ (HBH2_2018). Fyrir henni hefur þetta umhverfi 

ennþá svona áhrif á hana. Cathy fær innblástur sinn úr landslaginu – enda er það aðal 

viðfangsefni hennar í málverkunum. Þegar hún býr til málverk vill hún „rétt“ en segir: „Ef 

ég er að gera íslenskt landslag þá vil ég hafa þetta eins nákvæmt og hægt er – svo annað 

fólk sjái hvað ég hef séð“ (HBH2_2018). Þetta snýst hins vegar ekki um að viðfangsefnið 

sé nákvæmlega eins og það er - jafnvel í réttum hlutföllum en hún segir það ekki nóg að 

taka bara mynd og mála eftir henni. Heldur verður að láta hana „fara inn og hugsa aðeins 

um annað útgáfu“ (HBH2_2018). Hvað gerist við þessa athöfn segir hún:  

það er hlut af sjálfri mér sem fer í hverja mynd sem ég hef teiknað eða málað – þetta er 
bara svona. Annars er þetta bara steindautt efni, ef það er ekki hluti af sál í þetta – þá sér 
enginn neitt í verkinu, þá vekur þetta ekki áhuga [...] en þetta er svona tilfinning, af sjálfri 
mér, í hverri einastu teikningu og mynd (HBH2_2018). 

Hún segir að það hljóti að vera að hluti af henni sjálfri fari í verkið þar sem hún gleymir 

sér alveg við það að mála. Henni þykir mjög vænt um verkin sín og segir þau vera börnin 

sín. Hún er þannig með þau heima í töluverðan tíma áður en hún selur þau og sum vill 

hún hreinlega ekki selja. 

Hafþór segist einnig fá innblástur sinn úr náttúrunni (HBH4_2018). Hann talar um 

steina í fjöru rétt við Fagradal. Þetta eru steinar úr gömlu eldfjalli í alls konar litum sem 

hafa skolast upp í fjöruna í því mikla brimi sem verður þar. Um þá segir hann: „Hann 

[sjórinn] sverfur þá – slípar þá í árþúsundir, þeir eru náttúrulega alveg gjörsamlega, 
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rennisléttir – mannshöndin getur ekki slípað þetta eins vel og þeir – ég meina þó þetta sé 

ekkert verðmætt þá er þetta svolítið sérstakt“ (HBH4_2018).  

Þegar hann týnir steina fyrir skartgripagerð velur hann þá vandlega, tekur einn stein 

í einu. Hann veit hvernig hann vill hafa þá og leitar að ákveðinni gerð. Enginn steinn er 

eins og verða skartgripirnir það því ekki heldur „það er það skemmtilega við þetta, þeir 

[skartgripirnir] eru allir sérstakir hver fyrir sig“ (HBH4_2018). Honum líkar ekki 

fjöldaframleiðsla – finnst heldur skemmtilegra þegar hlutir eru sérstakir:  

[ég] vil frekar hafa þetta bara minna og þetta sé svona svolítið sérstakt – þó þetta séu 
ekkert demantar eða eitthvað svoleiðis sko, að þá, er þetta sérstakt sko – annars hefði ég 
ekki gert þetta. Það er svona það sem hvetur mig áfram í þessu, að það sé eitthvað svolítið 
öðruvísi – því ég er svolítið öðruvísi líka [segir hann brosandi] – skrítinn (HBH4_2018). 

Hann segist elska náttúruna og allt sem hún hefur upp á að bjóða, sérstaklega þá sem er 

að finna á Vopnafirði og í nágrenni. Í þessari umræðu um afurðir og sérstæði náttúrunnar 

á Vopnafirði rennur það upp fyrir honum að hann „ætti náttúrulega að selja þetta sem 

„vopnfirskt““.  

5.5 Að mynda tengsl við umhverfið: Innlifun 

Bæði Kristján og Baldvin tala um að lesa í aðstæður þegar kemur að því að skapa – hvort 

sem það er stemning eða tónlistarverk. Eins og fram hefur komið þekkir Kristján mikið af 

ljóðum – en hann hefur nýtt sér þessa þekkingu í verkefnum sem hann hefur tekið sér 

fyrir hendur. Hann hefur verið fenginn til að stýra ýmsum skemmtisamkomum, 

hagyrðingakvöldum og veislum. Kristján segir mikla spennu fylgja þessu og að vera uppi á 

sviði yfir höfuð, en verulega gaman sé að fá góð viðbrögð úr salnum. Hann segist undirbúa 

sig fyrir þessi verkefni upp að vissu marki, en sumu verður að bregðast við á meðan 

skemmtununni stendur. Hann segir að stundum þurfi hann að lesa hver stemningin er í 

salnum – velur hann þá ljóð eða vísur sem henta því andrúmslofti. Um það segir hann: 

„Maður finnur oft á tíðum hvernig salurinn er, og þá velur maður það bara svona í 

huganum hvað hentar og kannski tengir það við dagskránna að öðru leyti“ (HBH3_2018). 

Hann segir: „Mjög gaman að tengja þetta saman við það sem maður er að reyna að láta 

fólk taka þátt í“. Aftur á móti segir hann þessa kunnáttu ekki vera snilli (HBH3_2018). 

Samkvæmt Baldvini eru tilfinningar og kunnáttan að lesa í aðstæður mikilvægur 

partur þegar kemur að því að skapa. Hann var fenginn til að sem semja lög við ljóð eftir 

skáldkonuna Erlu, Vopnfirðing sem samdi mikið af ljóðum. Hvernig hann samdi lögin við 

ljóðin var samkvæmt honum bæði vísindalegt og tilfinningalegt. Vísindalega hliðin byggði 
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á því að reikna út atkvæðin. Hin tilfinningalega aðferð er hins vegar þannig að hann les 

ljóðin til að framkalla einhverja tilfinningu. Þannig getur hann fundið réttu tónana og 

byrjað að raða einhverju saman. Hann vill meina að tónlistin sé náttúrulegt fyrirbæri. Það 

hljóti að vera fyrst við erum sammála um hvað er sorglegt og glaðlegt í henni. Hæfileikinn 

til að finna réttu tónana í ólíkum verkefnum er mikilvægt til að geta aðlagað tónlistina að 

þeirri stemningu sem er við hæfi. Hann tekur sem dæmi að hafa spilað í jarðaför og fundið 

hvaða áhrif það hafði, að hafa náð að hafa þetta „alveg passlegt“. Viðbrögð fólks, voru 

ekki endilega sögð í orðum, heldur með augnaráði – í því sést þakklæti þeirra sem hann 

kallar innilegt hrós. Baldvin bendir á að það eru ekki allar starfstéttir sem eiga möguleika 

að upplifa þetta innilega hrós. Listamönnum er þannig oft launað umfram peninga. Segist 

hann þannig skilja hvers listamenn fá viðmótið „hvort þeir geti ekki bara gert þetta fyrir 

lítið“.  

5.6 Vopnafjörður: „Fyrir þá sem elska frelsið“  

Viðmælendur lýsa öll búsetu sinni á Vopnafirði á heldur jákvæðan hátt. Þau telja bæði 

kosti og galla við að búa á svo afskekktum stað en þó virðast kostirnir vega meira en 

gallarnir.  

Vegna þess hversu afskekktur staðurinn er segir Baldvin að samfélagið hafi haft 

meiri hvatningu til að skapa sína eigin menningu. Fyrir vikið sé samfélagið samheldnara 

og þannig sé mikil samstaða milli fólks sem sést best á því þegar eitthvað bjátar á 

(HBH1_2018). Þetta endurspeglast jafnvel í hugmyndum Hafþórs og Kristjáns um 

Vopnfirðinga; Kristjáni finnst samskipti milli fólks vera góð og Hafþór telur að allir 

Vopnfirðingar séu indælis fólk. Varðandi menningarlega afþreyingu eru Baldvin og Hafþór 

mjög ánægðir með fótboltamenninguna sem hefur þrifist vel á Vopnafirði um langa tíð. 

Kristján hefur mjög gaman af skemmtisamkomum bæjarins. Hann telur að fólk á staðnum 

nái alveg að sinna áhugamálum sínum. Hann tekur þátt í því sem hann hefur áhuga á en 

segir að það þyki stundum ekki mikið um að vera í félagslífinu. Þeir eru sammála um að 

það eina sem skorti í dagsdaglegu lífi á Vopnafirði er hversdagsmenning borganna; bíó, 

leikhús, tónleikar, matur og þess háttar. Aftur á móti mætti deila um hvort fólki úti á landi 

skorti þessa menningu; eins og Hafþór og Kristján telja – að þeir sæki þessar afþreyingar 

meira en skyldmenni sín sem búa í borginni. Þetta sannar sig í þeirri staðreynd að Baldvin 
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segist njóta þess sem borgin (Reykjavík) hafi upp á að bjóða meira og oftar eftir að hann 

flutti austur.  

Cathy segir sig raunverulega ekki sakna þessarar menningar. Hún flýti sér yfirleitt í 

gegn þegar hún þarf að fara suður. Það eina sem hún sækir í er að fara í bókabúð. Henni 

líður best á Vopnafirði en þau virðast öll frekar sátt og fullnægð á Vopnafirði. Cathy segir 

fólk oft halda að það sé ekkert um að vera út í sveit en hún vill meina að það sé ekki rétt. 

Henni þykir mjög mikið líf vera á Vopnafirði það séu alls konar félög sem fólk getur tekið 

þátt í og fólk með alls konar áhugamál. Ástæðan fyrir því að fólk hafi þetta viðhorf sé 

vegna þess að þetta líf er ekki sjáanlegt nema vandlega sé tekið eftir: „Já en þú verður 

algerlega að skafa aðeins af til að finna hvað liggur undir þetta – það er tengsl við þennan 

hóp og þessi við þennan – þetta er kóngulóarvefur - allt bara í svona, leynó“ (HBH2_2018).  

Það er margt sem Vopnafjörður hefur upp á að bjóða umfram borgarmenninguna. 

Baldvin segir að maður læri að kunna að meta það sem skiptir raunverulega máli; maður 

er ekki að eyða tíma eða pening í óþarfa. Að allt sé mikið einfaldara og það sé einmitt 

kosturinn við að búa úti á landi. Eins og áður kom fram er Cathy þakklát fyrir hvern dag á 

Vopnafirði – um ákvörðun sína að flytja til Íslands segir hún: „Það var góð ákvörðun hjá 

mér að koma hingað, alveg best. Það bara bjargaði helling. Ákvörðunin um að koma 

hingað var góð og ég sé alls ekki eftir henni“ (HBH2_2018). Kristján segir kost hversu góð 

samskipti íbúa á Vopnafirði eru og hvað þar sé rólegt og fallegt. Hafþór telur vera marga 

kosti við það að búa í firðinum „náttúrulega fyrir þá sem elska frelsið og náttúrubörnin“ 

(HBH4_2018). 

Minningar Cathy um æskuár sín upp í sveit eru mjög hlýlegar. Þau systkinin léku sér 

yfirleitt úti allan daginn og voru þau mjög uppátækjasöm. Hún segir að í dag hefðu þau 

sennilega verið greind með ADHD en þetta var fyrir tíma greininga. Þessa tengingu gerir 

hún ekki af því að þau áttu erfitt í skóla heldur hversu virk og óhrædd þau voru. Eins og 

hún segir: „Við gerðum bara það sem okkur datt í hug, [við] vorum ekki hrædd við að fara 

á bak á nautgripum eða klifra upp á fjósþak“ (HBH2_2018). Hún segist eiga ótal sögur af 

uppátækjum systkinanna en segir um þessar minningar: „Við vorum bara frjáls. Sem betur 

fer upp í sveit“ (HBH2_2018). Hafþór talar einnig mikið um frelsið sem hann upplifði við 

að alast upp á Vopnafirði. Hann fór út á morgnana og kom heim á kvöldin „það var hér 

alveg endalaust frelsi til að leika sér og gera það sem manni langaði til“ (HBH4_2018). 

Hafþór lýsir sér einnig sem uppátækjasömu barni. Líkt og Cathy lentu hann og vinir hans í 



45 

alls konar ævintýrum, margt af því sem þeim datt í hug segir hann að yrði ekki liðið í dag. 

Sjálfur myndi hann ekki þora að segja barnabörnunum sínum frá því. Til dæmis að leika 

sér á bryggjunni eða fara út á sjó á árabátum án þess að vera í vesti og að klifra í 

klettunum. Hann segir þetta hafi hins vegar gert það að verkum að þau lærðu að 

umgangast hætturnar og lærðu að þekkja náttúruna. Í dag finnst honum sem frelsi barna 

sé afar takmarkað og sem dæmi um það segir hann að börn megi ekki einu sinni ganga á 

svelli (HBH4_2018). 

Hafþór hugsar til æsku sinnar með hlýju og er afar þakklátur fyrirað hafa alist upp í 

frelsinu. Hann telur það mikinn kost að alast upp í nálægð við náttúruna og þá sérstaklega 

sambandið sem maður náði við hana. Hafþór telur sína kynslóð vera tengdari náttúrunni 

en börn í dag. Fólk á hans aldri hafi tengt saman náttúru og frelsi, eitthvað sem börn í dag 

virðast fara á mis við, í mörgum tilfellum í það minnsta. 

5.7 Áhrif sköpunar 

Öll hafa þau ákveðnar hugmyndir um hvernig megi bæta list og sköpun í störfum, 

stofnunum og í samfélaginu á Vopnafirði. Ásamt því hvaða jákvæðu áhrif það gæti haft 

fyrir einstaklinga og samfélagið í heild sinni.  Viðmælendur mínir eiga það allir 

sameiginlegt að útivera var þeirra helsta afþreying þegar þau voru börn. Ekkert internet 

var til í þá daga. Baldvin segist feginn að hafa alist upp án þess enda fullviss um að 

internetið hafi skaðleg áhrif á börn í dag. Cathy tekur í sama streng. Hún telur að of mikil 

tölvunotkun og sjónvarpsgláp hamli því að ímyndunarafl barna fái að þroskast og dafna. 

Cathy segir mikilvægt bæði að börn og fullorðnir hafi úr mörgu að velja. Til dæmis 

hafi ekki allir áhuga á að vera í fótbolta og íþróttum. Fólk sé ólíkt og því sé það óeðlilegt 

að reyna að steypa alla í sama mótið. Hún segir það synd að ekki sé meiri listakennsla í 

grunnskólum landsins. Hún telur að það sem við kennum börnum skilji eitthvað eftir sig. 

Þrátt fyrir að hún hafi ekki verið með þolinmæðina til að sitja við og til dæmis mála þegar 

hún var í skóla – telur hún hins vegar eitthvað hafi síast inn, það fer einhverstaðar inn – 

og þess vegna mikilvægt að við séum að láta eitthvað fallegt fara inn (HBH2_2018). Cathy 

er viss um að sköpun hafi jákvæð áhrif á börn og aðra. Hún hafi áttað sig á því þegar hún 

tók eftir því að hún var alltaf í betra skapi eftir að hafa verið að búa eitthvað til. Hafþór er 

á sama máli. Hann er viss um að allt sem tengist handverki og sköpun hafi heilandi áhrif. 
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Hann segir þetta nauðsynlegt og telur það mjög gott ef fólk getur fundið sér eitthvað við 

hæfi. Hann hefur tekið eftir að þetta sé mikil hvíld fyrir börn: 

Og maður finnur það á krökkunum sem maður er búinn að vera að umgangast að - rosalega 
mikil hvíld fyrir þau að gera eitthvað annað að losa sig aðeins frá bókinni og fá að skapa 
eitthvað eða gera eitthvað, það er bara, mjög nauðsynlegt[leggur áherslu, hlær] það hlýtur 
að vera nauðsynlegt fyrir bara fyrir alla, þegar maður er búinn að sjá hvað það hefur mikil 
áhrif á krakkana að fá að skapa eitthvað eða gera eitthvað sko (HBH4_2018). 

Aðspurður hvort börn með ofvirkni og athyglisbrest séu meira skapandi eða 

hæfileikaríkari segist Baldvin ekki telja að nein bein tengsl séu þar á milli. Þetta snúist ekki 

um að fólk hafi meiri hæfileika, heldur að fólk hafi hæfileika til að æfa sig. Það er kannski 

frekar að krakkar með þessa greiningu og krakkar sem hafa átt erfitt – geta oft fundið 

meiri tengingu við að spila en „venjulegir“ krakkar. Ef þau hafa áhugann og „finna sig í 

þessu“ sökkva þau sér alveg í þetta. Baldvin segir þannig að það sem samfélagið stimplar 

yfirleitt sem „galla“ geti þannig orðið mikill kostur. Hann þekki tónlistarmenn með þessa 

greiningu sem fundu sig í tónlistinni. Þeir sömu fullyrða hinsvegar að ef þeir hefðu ekki 

fundið sína leið í gegnum tónlistina hefði eitthvað annað skapandi komið í staðinn 

(HBH1_2018). Sköpunin getur þannig haft verulegt gildi fyrir þá sem finna sig í einhverju 

skapandi.  

Ástæðan fyrir því af hverju fólk sækist síður í að gera eitthvað skapandi finnst 

Baldvini mega rekja til hugmynda í samfélagi okkar. Að það sé hugmyndin um að fólk geti 

ekki haft gaman af því að gera eitthvað skapandi nema að vera gott í því. Baldvin segir að 

þetta sé af því að samfélagsgerð okkar geri kröfur um að fela allt þangað til það verður 

gott – þar af leiðandi er fólk hrætt við að mistakast. Aftur á móti verður enginn góður án 

þess að æfa sig og þar af leiðandi mistakast. Honum finnst vanta kunnáttu og æfingu, 

bæði í skólakerfinu og í samfélaginu, til að takast á við gagnrýni. Þannig verði meiri 

hvatning fyrir skapandi áhugamál. Hann segir að þegar við losnum við þessa hræðslu og 

látum bara flakka: „Getur [þetta] verið svo mikil útrás þó þú kunnir ekki neitt!“ 

(HBH1_2018). Sköpunina segir hann tvímælalaust vera verkfæri sem virkar sem „útrás 

fyrir kraftinn“ sem er allt of lítið notað.  

Viðmælendur töldu list einnig gera mikið fyrir samfélagið. Kristján segir mikið af 

efnilegu tónlistarfólki hafa verið á Vopnafirði í gegnum tíðina. Honum finnst synd að 

ekkert hafi verið haldið utan um starfsemi listamanna á Vopnafirði. Baldvin og Cathy eru 

sammála um að það vanti fleiri frumkvöðla á staðinn. Baldvin bendir á að ástæðan gæti 

verið að fólk sé svo hrætt við að það verði hlegið af því – hrætt við gagnrýni. Fólk hafi 
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þannig ekki kjark í að reyna að skapa nýja afþreyingu fyrir samfélagið. Aftur á móti segir 

hann að vissulega þurfi það sem er í boði að vera aðlaðandi, annars gengur það ekki upp, 

en segir það vera þar sem sköpun og list kemur inn (HBH1_2018; HBH2_2018; 

HBH3_2018). Baldvin segir að kosturinn við skapandi þekkingu er að hún byggir á að læra 

að finna út hvað höfðar til annarra. Hann segir það getað verið erfitt að hitta á þetta, en 

það gerist ekkert nema fólk þori að reyna. Það versta sem maður gerir í sköpun er að gera 

ekki neitt, fólk verður að minnsta kosti að vera tilbúið til að taka lítil skref til þess að sjá 

einhverjar breytingar (HBH1_2018).  

Hafþór telur að það væri mjög mikill kostur fyrir Vopnafjörð ef það væri meira 

skapandi í boði. Líkt og Baldvin talar hann um að fólk sæki yfirleitt í það sem er í boði. Eins 

og þegar skemmtifélagið1 var stofnað „spruttu fram einstaklingar sem geta allt mögulegt, 

þú veist þá kemur allt í einu í ljós að Jón getur leikið“ (HBH4_2018). Sjálfur hefur hann 

hugsað lengi um að koma með Fab Lab2 til Vopnafjarðar. Hann segir einungis vanta 

eitthvað heppilegt húsnæði fyrir slíkt eða einhverskonar listastofu. Ef fengið yrði húsnæði 

fyrir slíka starfsemi og listafólk fengið til að koma og gera eitthvað – þá væri það 

innspýting fyrir samfélagið sem gæti að auki komið Vopnafirði á kortið. Líkt og hefur gerst 

á öðrum stöðum úti á landi sem hafa gert þetta:  

Maður sér það alveg að þessir staðir sem að - á þessum stöðum þar sem að þar sem það 
hefur verið skapaðar aðstæður fyrir listafólk eins og á Seyðisfirði og á fleiri stöðum, hvað 
það er í rauninni mikil innspýting fyrir samfélagið fá þetta fólk á staðinn sko, maður hefur 
séð það einhverstaðar fyrir norðan, veit ekki hvort það hafi verið á Hvammstanga, og þar 
sem voru settar upp íbúðir og verið að bjóða erlendu listafólki, það bara fer allt á fleygi 
ferð á svæðunum – koma með hugmyndir og sköpun með sér - nýjar hugmyndir líka sko, 
sem er svo nauðsynlegt fyrir okkur sem erum svona langt í burtu og dálítið einangruð, það 
er eiginlega alveg svakalega nauðsynlegt (HBH4_2018). 

Hann telur það því mjög mikilvægt að útvega húsnæði á Vopnafirði fyrir slíka starfsemi. 

Þegar það gerist segir hann: „Þá fer eitthvað að gerast – sprettur fólkið fram sem er búið 

að vera að hugsa þetta eða kannski eitthvað að bauka, getur farið að njóta sín. Ég held að 

þetta sé alveg rosalega mikilvægt“ (HBH4_2018).  

 
1 Skemmtifélagið á Vopnafirði var stofnað með því markmiði að meðlimir skemmtu sér um leið og þeir 

skemmtu öðrum. Það heldur fjölbreytilegar skemmtisamkomur í félagsheimilinu Miklagarði.  
2 Fab Lab kemur af ensku orðunum Fabrication Laboratory, það er eins konar framleiðslu tilraunastofa. 
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5.8 Samantekt 

Líkt og fræðimenn gera grein fyrir er nauðsynlegt að skoða list í samhengi til þess að gefa 

henni raunverulega merkingu. Gildi hennar er alltaf háð ákveðnu samhengi þar sem það 

verður ekki til nema í tengslum við þá sem upplifa hana. Í hugmyndum viðmælenda má 

sjá ólíkar tengingar við list og hvað megi flokka sem list. Þessar hugmyndir tengjast bæði 

eldri og nýrri hugmyndum um list, miðað við sögulegt samhengi hennar, sem á sama tíma 

sýnir samfellu listarinnar. Hugmyndir Kristjáns og Hafþórs um list eru hefðbundnari en 

hugmyndir Cathy og Baldvins. List samtímans, sem þeir tala um, virðist höfða til annarra 

hópa en þeirrar kynslóðar sem þeir tilheyra. Það sem kemur í ljós er því opnari við erum 

fyrir því að endurskoða hugmyndir okkar – því opnara verður það hvernig sé hægt að 

túlka list. Þetta sést þegar Hafþór reynir að túlka hvað list sé í samhengi við muninn á því 

hvernig fólk skynjar – hugmynd hans verður opnari. Þetta tengist jafnvel því að kynnast 

ólíkum menningarheimum, eins og yngri kynslóðir samtímans hafa komist í kynni við til 

dæmis með því að alast upp með internetinu. Þetta kann að hafa áhrif á hversu opin 

Cathy og Baldvins eru gagnvart því sem gæti flokkast sem list – Baldvin tengist yngri 

kynslóðum samtímans meira en hinir viðmælendurnir en Cathy býr að reynslu úr tveimur 

menningarheimum. Skilgreiningar Cathy og Baldvins virðast túlkaðar á persónulegri hátt 

– út frá reynslu og upplifun eigin sköpunar. Auk þess komust þau í mikið flæði varðandi 

þetta umfjöllunarefni. Það má ætla að það sé vegna þess að þau líta á sig sem listamenn 

– og hugsa þar af leiðandi um list sem hluta af sinni sjálfsmynd. Hugmyndir viðmælanda 

sýna þá að hugmyndir þeirra um listina – endurspegla hugmyndir þeirra um sig sjálf og 

aðra sem listamenn. Þrátt fyrir að hafa ólíkar skoðanir á því hvað list er og hvað listamenn 

eru – virðast skapandi áhugamál viðmælenda hafa svipað gildi fyrir þeim og sameiginleg 

áhrif. 

Í flestum tilfellum má rekja áhugamálin þeirra til áhrifa sem þau urðu fyrir í æsku. 

Þetta eru áhrif sem tengjast hópum og einstaklingum sem hver viðmælandi átti samband 

við. Kennari Baldvins veitti honum mikinn innblástur og er hann mikilvæg ástæða þess að 

áhugi hans á tónlist og tónlistarnámi óx og dafnaði. Móðir Hafþórs var honum fyrirmynd 

og vakti hún áhuga hans á steinunum. Ástríðuna fyrir handverkinu telur Hafþór að hafi 

erft frá föður sínum og afa. Áhugi Kristjáns á kveðskap kviknaði í gagnfræðiskóla þar sem 

slík kunnátta eða hæfileiki var mikils metinn. Skapandi áhugamál Cathy tengdist ekki beint 
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áhrifum úr æsku hennar, frekar áhuga og ákvörðun hennar um að vera opin fyrir því að 

prófa nýja hluti. Baldvin talar um að sé mesta hindrunin við að fólk finni sér skapandi 

áhugamál eða stefnu í lífinu er af því að það er hrætt við að prófa, mistakast og að það 

verði hlegið að þeim. Cathy virðist hafa yfirstigið þetta, og þar af leiðandi fundið nýtt 

áhugamál. Áhugamálið veitir henni mikla ánægju og það sama á við um hina viðmælendur 

mína sem tala allir um ánægjuna sem tengist sköpuninni, sem tengist bæði því að skapa 

og ánægjuna sem sköpunin veitir öðrum. Þetta sýnir hvað það er mikilvægt að hafa opin 

hug og vera þorin að prófa og mistakast en einnig sýnir þetta hversu mikilvægt það er að 

börn hafi fyrirmyndir. Fjölbreytileiki fyrirmynda er líklega jafn mikilvægt eins og Cathy 

bendir á – ekki hafi allir áhuga á því sama og þó áhuginn sé ekki alveg til staðar núna, 

þetta getur skilið eitthvað eftir sig og áhuginn kviknað seinna. Það virðist vera líklegra að 

börn hafi skapandi áhugamál síðar meir ef þau hafi fyrirmyndir í æsku.  

Viðmælendur komast í núvitund í náttúrunni, í hreyfingu og þegar þau eru að 

skapa. Það sannast í þeirri ánægju sem það veitir þeim, en eins og Csikszentmihalyi segir 

að það sé flæði-ástand sem gerir það. Kant talar um þessa ánægju sem fagurfræðilega 

upplifun sem er ef til vill ástæðan af hverju þessar athafnir veita þeim innblástur – og 

ástæðan fyrir því hvernig náttúran endurspeglast í verkum þeirra. Það virðist sem svo að 

viðmælendur lifi sig inn í verk sín á einn eða annan hátt, af innlifun eins og May myndi 

orða það. Cathy „tekur inn“ landslagið áður en hún málar það og segir að það hljóti að 

vera að það fari hluti af henni í verkið. Þetta endurspeglar mjög vel hugmyndir May um 

sköpun áhrifaríka verka – sem skýrir sömuleiðis jákvæðar móttökur fólks við verkum 

Cathy. Eins og Baldvin og Kristján tala um þá aðlaga þeir sig stemningu áhorfenda, þegar 

það heppnast vel býr það til góð og einlæg viðbrögð. Þetta tengist hæfni í að upplifa af 

innlifun – (það að geta tengst umhverfi sínu). Áhrifin sem verk þeirra hafa, hafa jafnvel 

meiri áhrif í þeirra hópum og á Vopnafirði en annarsstaðar – þar sem að fólk þekkir þau 

og getur þannig tengst verkunum þeirra betur. Eins og May segir eru verkin alltaf hluti af 

þeim sem skapar. Sjálf upplifði ég þetta eftir viðtalið mitt við Hafþór. Eftir að hafa kynnst 

honum aðeins og hlustað á fallegu lýsingar hans á náttúrunni og tengingu hans við hana 

– fannst mér skartið hans hafa sterkari fagurfræðilegri áhrif á mig en í fyrstu. Ánægjulegu 

lýsingar Hafþórs og Cathyar á náttúrunni í Vopnafirði gáfu mér bæði fagurfræðilegri sýn á 

staðinn og náttúrunni í verkum þeirra. List verður þannig áhrifaríkari í sínu sérstaka 

samhengi og gefur forsendur fyrir meiri tengingu. Eins og viðmælendur tala um gæti það 
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haft mjög góð áhrif fyrir afskekkt samfélög eins og Vopnafjörð að bæta skapandi þætti. Ef 

önnur bæjarfélög sem hafa húsnæði og aðstöðu fyrir skapandi afþreyingu, yrðu tekin til 

fyrirmyndar gæti það virkað til að koma fólki saman. Eins og Hafþór talar um, gæti það 

verið mjög gott fyrir samfélagið að fá fleira skapandi fólk. Hann hefur séð hversu jákvæð 

áhrif það hefur haft á önnur samfélög og trúir því að slíkt hið sama myndi gerast á 

Vopnafirði við sömu aðstæður. Að mínu mati væri jafnvel hægt að gera enn betur og 

rækta betur skapandi áhuga barna á Vopnafirði og þau gætu síðar komið í stað 

utanaðkomandi skapandi einstaklinga. Það gæti verið árangursríkara og áhrifaríkara. Eins 

og viðmælendur tala um er sköpun mikil útrás fyrir kraftinn og hefur jákvæð áhrif á líðan 

og veitir mikla slökun. Hvíldin er aftur á móti jafn mikilvæg þegar kemur að því að skapa. 

Þar sem að það er mikil og falleg náttúra sem umlykur Vopnafjörð ætti það að vera mikill 

kostur fyrir sköpunina og sömuleiðis andlegan líðan. 

6 Niðurstöður 

Hugmyndin um list hefur verið til staðar um langan tíma og hefur ferðast og aðlagast 

nýjum hópum og aðstæðum. Á miðöldum, þegar kristindómur varð ríkjandi, urðu 

hugmyndir listarinnar sömuleiðis trúarlegar. Listin hafði notagildi og átti að fylgja reglum 

og fyrirfram gefnu kerfi. Með veraldarvæðingu endurreisnarinnar varð meira 

einstaklingsbundið frelsi í listsköpun en sýndi hins vegar fram á yfirburði ákveðinna hópa 

og einstaklinga. Með skynsemi upplýsingarinnar má segja að einstaklingshyggjan hafi 

styrkst enn frekar sem leiddu aftur af sér hugmyndir um yfirburði mannsins yfir 

náttúrunni. Eins og Adorno og Horkheimer bentu á, leiddi drottnun mannsins yfir 

náttúrunni að drottnun hans á eigin náttúru – og síðar yfir öðrum mönnum. Maðurinn 

fjarlægðist þannig þá staðreynd að hann væri hluti af náttúrunni. Til að takast á við 

vandamálið varðandi aðskilnað manns og náttúru vildi Kant meina að maðurinn notaði 

ímyndunaraflið til að brúa bilið milli þessa tveggja heima og gæfi tilverunni sérstakan 

tilgang. Þar af leiðandi jókst gildi um að sköpunargáfa væri til staðar og nauðsynleg öllum 

mönnum. Þrátt fyrir hugsjónir Kants, voru enn ríkjandi hugmyndir um að þeir 

siðmenntuðu hefðu betri smekk og væru æðri. Með rómantískum viðhorfum varð hins 

vegar ljóst að hinir „ósiðuðu“ hefðu jafnvel eitthvað sem hinir siðuðu höfðu síður. Það var 
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meiri samheldni í hinum „ósiðuðu“ samfélögum, líf þeirra virtust hafa meiri þýðingu og 

þeir virtust hafa meiri tengingu við náttúruna. Rannsóknir á þessum samfélögum áttu að 

sanna línulaga þróun samfélaga og yfirburði vestrænnar hámenningar. Aftur á móti 

afsönnuðu þær línulega þróun og sýndu fram á að hugmyndir um menningu, þar á meðal 

að list væri menningarlega afstæð. Til þess að hugtakið list hefði enn einhverja merkingu 

(utan vestræns samfélags) varð ljóst að víkka þyrfti skilgreininguna og þannig varð 

skilgreining á list aftur nær sinni upprunalegri gerð. 

 Með því sögulega samhengi sem hér er gert grein fyrir má sjá samfellu listarinnar. 

Eins og Albert og Runco benda á er gagnlegt að skoða sögulegt samhengi listar til að skilja 

gildi hennar í dag. Hópar á mismunandi tímum tileinka sér hefðina og aðlaga hana til að 

hún endurspegli þarfir, viðmið og gildi þeirra. Ákveðnar hugmyndir um listina endurspegla 

þannig tíðaranda ákveðins tíma. Notkun „sömu“ hugmynda eða hugmynda sem eru 

aðlagaðar, tengir hópa og hefðina saman (t.d. endurreisn gilda forn Grikkja). Þetta er ekki 

línulaga ferli, þar sem hugmyndir ferðast þvert á tíma og staði. Eins og sést annars vegar 

í þeirri staðreynd að skilgreiningin varð aftur nær sinni upprunalegri gerð og hins vegar 

hvernig hugmyndir annarra hópa höfðu áhrif á skilgreininguna. Hugmyndir hópa tengja 

þá þannig við ólíka staði og tíma. Hefðir mótast óformlega í félagslegum samskiptum. Þótt 

að hugmyndir um sköpun og list séu rökstuddar með fræðilegum hætti, eins og Kant og 

Boas gerðu ásamt fleirum, er ekki víst að þessar hugmyndir séu endilega samþykktar eða 

þekktar utan hópa fræðifólks. Hversu aðgengilegt það er fyrir hópa að breyta og aðlaga 

hefðum, tengist því einstaklingsfrelsi sem er til staðar á hverjum tíma. Hvaða hugmyndir 

einstaklingar og hópar tengja við gefa í skyn tíðaranda og sýna sérstaka tengingu við 

hefðina. Þetta sýnir hversu fjölbreytilegt, huglægt og víðfeðmt hugtakið list er.  

Í hugmyndum viðmælenda má sjá ólíkar tengingar við list og hvað megi flokka sem 

list. Ólík reynsla þeirra gefur forsendur fyrir ólíkum gildum og viðmiðum. Hvaða hópa þau 

hafa komist í kynni við hefur haft áhrif á fagurfræðilega túlkun þeirra á list og sköpun. 

Þessi áhrif endurspegla hvað viðmælendur mínir flokka sem list, hverja megi telja sem 

listamenn og þar af leiðandi hvort þau telji sig sjálf vera listamenn. Þeir viðmælendur sem 

kalla sig listamenn komust í meira flæði við það að tala um list, sem sýnir hvernig 

þjóðfræðiefnið er hluti af sjálfsmynd þeirra. En allir viðmælendunir komust í flæði við að 

tala um áhrif sköpunar. Þessi áhrif virðast skipta mestu máli þegar kemur að sköpunarferli 

þeirra. Það virðist hafa samskonar áhrif að tala um áhrifin af sköpunarferlinu og að upplifa 
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ferlið sjálft. Þau lýsa ferlinu þannig að þau komist í léttara hugarástand, finna fyrir 

tímaleysi, að það veiti slökun og ánægjulegar tilfinningar, sem vísar í flæði- og 

núvitundarástand. Áhrifin sem sköpun þeirra hefur á aðra skipta jafn miklu máli. Lýsingar 

viðmælenda gefa í skyn að þeir nái að miðla upplifun og sjálfsmynd sinni í gegnum 

sköpunarformið og á þann hátt að aðrir skilji og upplifi á listrænan hátt. Þetta sýnir að þau 

hafi sjálfstraust, ákveðna þekkingu og hæfni – ásamt getu til að tengjast umhverfi sínu. 

Eins og fræðimenn tala um eru þetta forsendur fyrir því að skapa list og að eitthvað teljist 

sem list.  

Hugtakið list er útskýring á birtingarmynd vel heppnaðra áhrifa sem verða til með 

sköpunarferli. Sköpun veitir fagurfræðileg áhrif, hvort sem hún er kölluð list eða ekki. Í 

orðræðunni um sköpun á það því ekki að skipta höfuðmáli hvort hún flokkast sem list eða 

ekki. Á sama hátt ætti ekki að vera lögð of mikil áhersla á það að vera „besti“ 

listamaðurinn eða að öðlast frægð. Ef aðal áherslan væri lögð á sköpunarferlið sjálft og 

þau jákvæðu áhrif sem það hefur, yrði meiri hvatning fyrir fólk að efla sköpunarhæfni sína. 

Birtingarmynd þess gæti leitt í ljós fleiri sjónarhorn sem gætu víkkað umfang þess sem 

kalla má list. Ástundun skapandi iðju eflir núvitund og þar af leiðandi getu til að sjá hlutina 

frá mismunandi sjónarhornum. Kostir þess að auka áherslu á skapandi iðju í hvers konar 

formi gæti þannig leitt af sér meira umburðarlyndi og samheldni innan samfélagsins.  

Hversdagsleg list og sköpun getur verið alveg jafn áhrifarík eins og mikilfengleg list 

– og jafnvel áhrifaríkari í sínu sérstaka samhengi. Hinar hversdagslegu fyrirmyndir 

viðmælenda virðast hafa haft hvað mestu áhrifin á skapandi áhugamál þeirra. Það er því 

alveg eins mikilvægt að hafa þessar fyrirmyndir og listrænar fyrirmyndir sem skara fram 

úr. Þar sem hinar hversdagslegu fyrirmyndir gefa forsendur á meiri tengingu geta þær 

verið áhrifameiri. Það er samt sem áður ekki gagnlegt að tilnefna listræn áhrif eða 

innblástur sem betri eða verri af einni eða annarri gerð. Þetta er lifandi og flókið kerfi þar 

sem hver gerð af hefðinni hefur gildi og áhrif í heildarsamhenginu.  

Það virðist hafa jákvæð áhrif á bæði samfélag og náttúruna að menn séu meira í 

núvitundarástandi. Dagleg streita og áreiti er minna á landsbyggðinni heldur en í 

höfuðborginni. Í þannig umhverfi má ætla að auðveldara sé að vera í svokölluðu 

núvitundarástandi. Það virðist hafa jákvæð áhrif á samskipti og móta meiri samheldni 

innan samfélagsins. Á meðan fjarlægðin við borgarlífið leiðir í ljós það sem virkilega skiptir 

máli. Nálægðin við náttúruna virðist auka virðingu fólks fyrir henni. Það er jafnvel meira 
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flæði sem skapast í lífi manna sem búa í minni samfélögum sem hefur áhrif á bæði 

samband þeirra við aðra og náttúruna sjálfa. Það er allavega ljóst að náttúra og núvitund 

er hluti af staðarvitund Vopnfirðinga, miða við sameiginlegar hugmyndir viðmælenda. 

Þetta eru fullkomnar aðstæður fyrir ástundun skapandi iðju. Samsemd samfélagsins leysir 

úr læðingi sköpunarkraft sem nær til og styrkir samheldni þess. Nálægðin við náttúruna 

kemur fólki í flæði sem hefur jákvæð áhrif á skapandi innblástur, sem að auki gefur 

forsendur til að miðla fagurfræði náttúrunnar, gildi og virðingu við hana.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sína fyrst og fremst fram á að einstaklingar og 

samfélög í heild sinni hafa bæði gott af því að vera meira skapandi og að mynda meiri 

tengingu við náttúruna. Aukið skapandi atferli getur styrkt tengsl og umburðarlyndi innan 

samfélaga – með þeim jákvæðu núvitundar áhrifum sem það veitir. Viðvera í náttúrunni 

getur haft jákvæð áhrif á skapandi innblástur, en listaverk sem miðla fagurfræði 

náttúrunnar geta haft jákvæð áhrif á viðhorf til hennar. Er því ástæða til að leggja bæði 

áherslu sköpun og tíma úti í náttúrunni – það getur haft jákvæð áhrif á einstaklinga, 

samfélög og samband okkar við náttúruna. Fólk er sífellt minna tengt stundinni og 

fjarlægist náttúruna sömuleiðis enn meira með þeirri miklu tæknibyltingu sem hefur orðið 

á síðustu áratugum. Okkar tæknilega samfélag minnkar möguleika fólks til að vera í 

núvitundarástandi, en sköpun og það að vera í náttúrunni veita lausn á þessum vanda. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna þannig að þörf sé á nýrri rómantískri stefnu sem 

eykur gildi hins náttúrulega núvitundarástandi. Aftur á móti eru þær vísbending um að ný 

rómantísk stefna sé jafnvel til staðar nú þegar. Engin sköpun verður til úr engu, sem á ekki 

síður við um þessa rannsókn. Þessi viðmið og gildi sem sett eru hér fram eru ekki einfarið 

mínar eigin, þau tilheyra samhengi allrar upplifunar og reynslu minnar; öllum þeim hópum 

sem ég tilheyri og því fólki hef átt í samskiptum við. Þessi rannsókn er tilraun mín til að til 

að leggja mitt af mörkum að auknu gildi hvers kyns sköpunar, með þeirri sérstakri sýn sem 

samhengi mitt gefur. Það er mitt mat að hverskyns skapandi iðja og návist við náttúruna 

ætti að skipa stærri sess í samfélagi okkar og lífi manna yfir höfuð. 
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