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Útdráttur 
Þessi greinargerð er hluti af meistaraverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands. Samhliða greinargerðinni vann ég að heimildamyndinni Að sýna sig og 

sjá aðra. Þorrablótshefðin á sér fornar rætur en fyrsta ritaða heimild um þorrablót er í 

Orkneyinga sögu. Var það hátíð á miðjum vetri. Hefðin virðist hafa fallið í dvala í nokkra 

áratugi en var endurvakin um miðja 18. öld. Farið verður yfir þróun þorrablótshefðarinnar 

og hún sett í samhengi við hugtökin menningararfur, sviðsetning og hópar. Þá verður 

sjónum sérstaklega beint að þorrablótinu í Ólafsvík árið 2020 þar sem það er efni 

myndarinnar sem styður við þessa greinargerð.  

Fjallað verður um hvers vegna farin var sú leið að miðla efninu í formi 

heimildamyndar en ekki með öðrum miðlunarleiðum. Þá verður miðlunarleiðin skoðuð 

og farið yfir mál er varða persónuvernd, siðferði og augnaráð linsunnar. Síðast en ekki 

síst verður vinnuferlið rakið, allt frá hugmynd sem kviknaði í janúar 2020 og þar til 

myndin var fullkláruð í maí sama ár. Þá verður rannsóknarspurningum svarað í 

niðurstöðum.  

Í Ólafsvík hefur þorrablótshefðin tekið litlum breytingum síðan hún komst í 

núverandi form árið 1988. Líkt og í eðli hefða þá breytast þær alltaf smá og er það 

eðlilegur hluti af þróun þeirra. Sem dæmi má taka þá hefur framkvæmd miðasölu breyst 

sem og hvernig skipa skal formann þorrablótsnefndar. Þorrablótið hefur mikið 

samfélagslegt gildi, fólk kemur víða að úr bænum bæði við skipulagningu sem og 

þorrablótsgestirnir. Fólk hefur nokkur markmið meðal annars að skemmta sér, borða 

þorramat, hlæja og síðast en ekki síst að sýna sig og sjá aðra.  
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Abstract 

This analysis is a companion piece to the documentary To See and Be Seen. Together, the 

text and film constitute my master’s project in Applied Studies in Culture and 

Communication at the University of Iceland.  

The first written record of a Thorrablot is found in the Orkneyinga saga, in which the 

word is used to describe a mid-winter celebration, just as it does today. The Thorrablot 

tradition seems to have disappeared from Icelandic culture for several decades before 

being revived in the mid-18th century. In my analysis, I will examine the evolution of 

Thorrablot and contextualize it with reference to cultural inheritance, performance 

studies, and folk groups. Particular emphasis will be placed on the Thorrablot celebration 

held in Ólafsvík in 2020, which is the subject of the documentary. 

Additionally, I will explain why I chose to present my topic through a documentary 

rather than other mediums. I will explore the documentary format and address various 

issues related to data protection, ethics, and the “gaze of the lens.” Last but not least, I 

will detail my work process, from the time that the idea first came to me in January 2020 

until the completion of the film in May of the same year.  

The Thorrablot tradition in Ólafsvík has changed very little since emerging in its 

current form in 1988. But traditions, by their very nature, are always evolving. For 

example, the method of ticket sales for Thorrablot events has changed over the years, as 

has the process of appointing the chair of the planning committee. Thorrablot has 

tremendous social value, with each event drawing people from the surrounding 

communities to plan and celebrate together. In continuing the Thorrablot tradition, people 

have one goal; to enjoy themselves, eat traditional Thorrablot foods, laugh, and last but 

not least, see and be seen.  
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Formáli 
Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinendum mínum Helgu Rakel Rafnsdóttur og 

Sumarliða R. Ísleifssyni fyrir óbilandi þolinmæði og traust á meðan á vinnu verkefnisins 

stóð. Sigríði Línu Daníelsdóttir samnemanda og góðri vinkonu fyrir aðstoð á tökustað, 

athugasemdir við myndina á meðan á klippi- og eftirvinnslu stóð sem og góðan félagsskap 

í klippiherberginu. Þá vil ég þakka Jónínu Lovísu Kristjánsdóttur og Olgu Katrínu 

Olgeirsdóttur fyrir frábæran prófarkalestur. Móðir mín Erna Einarsdóttir á miklar þakkir 

skyldar fyrir þolinmæði og yfirlestur. Síðast en ekki síst vil ég þakka þorrablótsnefnd 

Ólafsvíkur sem og öllum þorrablótsgestum fyrir að vera til í að taka þátt í þessu verkefni 

með mér. Án þess að þið mynduð viðhalda hefðinni væri engin heimildamynd og enginn 

fastur punktur í lífi margra Ólsara. Án alls þessa góða fólks hefði þetta lokaverkefni aldrei 

orðið til og því langar mig að segja fjórfalt húrra fyrir þeim. HÚRRA, HÚRRA, HÚRRA, 

HÚRRA!  



 

 4 
 
 

 
Efnisyfirlit 

  
Inngangur ........................................................................................................................ 5 

 Þorrablót: Hugtök og kenningar ........................................................................... 7 

1.1. Menningararfur ................................................................................................. 7 

1.2. Hópur, samfélag og hefðir .............................................................................. 16 

1.3. Sviðsetning (e. performance) ......................................................................... 19 

 Heimildamyndir: Hugtök og kenningar ............................................................. 22 

2.1. Sex tegundir heimildamynda .......................................................................... 23 

2.2. Heimildamynd sem miðlunarleið ................................................................... 26 

2.3. Persónuvernd og siðferði ................................................................................ 26 

2.4. Augnaráð linsunnar ......................................................................................... 27 

 Vinnuferlið ............................................................................................................ 30 

3.1. Undirbúningur og aðdragandi ......................................................................... 30 

3.1.1. Sögulýsing (e. treatment) myndarinnar .................................................. 32 

3.2. Markmið og markhópur .................................................................................. 35 

3.3. Tökudagar ....................................................................................................... 35 

3.4. Tækjabúnaður ................................................................................................. 37 

3.5. Kostnaður ........................................................................................................ 37 

3.6. Klippi- og eftirvinnsla .................................................................................... 38 

Niðurstöður ................................................................................................................... 40 

Heimildaskrá ................................................................................................................. 42 

Viðauki A: Staðlað bréf til þorrablótsnefnda ............................................................ 44 

 



 

 5 
 
 

Inngangur 
Á norðanverðu Snæfellsnesi er að finna sveitarfélagið Snæfellsbæ en það samanstendur 

af fimm bæjum. Það eru Arnarstapi, Rif, Hellnar, Hellissandur og Ólafsvík ásamt 

sveitunum þar í kring. Í ársbyrjun 2020 bjuggu í Snæfellsbæ 1.674 íbúar.1 Flestir þeirra 

búa í Ólafsvík, eða um þúsund íbúar. Því er Ólafsvík fjölmennasta þéttbýlið í Snæfellsbæ. 

Frá því um miðja 20. öld hefur verið hefð fyrir því í íslensku samfélagi að bjóða gamla 

vetrarmánuðinn þorra velkominn á fyrsta degi hans. Er sá dagur yfirleitt í lok janúar eða 

byrjun febrúar og alltaf á föstudegi. Þorrablótin urðu ekki almenn fyrr en fólk fór að 

flytjast úr sveitum landsins til höfuðborgarinnar um aldamótin 1900 og stofnuð voru 

átthagafélög. Höfðu þessi félög það markmið að halda þorrablót þar sem brottfluttir 

sveitungar hefðu tækifæri til að hittast. Það var síðar veitingamaðurinn Halldór Gröndal 

og veitingastaðurinn Naustið sem tóku upp á þeim sið að bjóða hverjum sem vildi að 

koma og gæða sér á þorramat upp úr trogum. Það var fyrst og fremst gert til að auka 

söluna yfir vetrarmánuðina en varð til þess að þorrablótshefðin festist í sessi. Nú á dögum 

er haldinn fjöldinn allur af þorrablótum víðs vegar um landið. Í þessari greinargerð sem 

og í heimildamyndinni Að sýna sig og sjá aðra sem unnin var henni samhliða verður 

fylgst með þorrablótinu í Ólafsvík árið 2020.  

Að baki þorrablótsins í Ólafsvík standa fimm félög. Það er Leikfélag Ólafsvíkur, 

Lionsklúbburinn Rán, Kvenfélag Ólafsvíkur, Lionsklúbbur Ólafsvíkur og Átthagafélag 

Fróðhreppinga. Hafa þessi félög haldið þorrablót saman síðan árið 1988, en ári áður hafði 

nýtt félagsheimili verið vígt á staðnum og fékk það nafnið Klif. Allt til ársins 2012 var 

Rótaríklúbbur Ólafsvíkur með í veisluhöldunum en félagið lagðist af það ár. Þá kom 

Lionsklúbburinn Rán inn og varð eitt þeirra fimm félaga sem árlega halda þorrablótið.  

Greinargerðin er hluti af 30 eininga mastersverkefni í hagnýtri menningarmiðlun en 

samhliða greinargerðinni var unnið að heimildamyndinni Að sýna sig og sjá aðra. Fjallar 

hún um undirbúning og framkvæmd þorrablótsins í Ólafsvík árið 2020. Leitast verður við 

að svara spurningum um hvernig þorrablótshefðinni í Ólafsvík er háttað og af hverju það 

sé nauðsynlegt að búa til heimildamynd um hefðina. Auk þess verður spurt hvaða vægi 

iðkun þessa menningararfs hafi fyrir samfélagið á umræddum stað. Þá er þorrablótshefðin 

skoðuð út frá kenningum um menningararf, sviðsetningu og hópa. Í greinargerðinni 

verður einnig fjallað um miðlunarleiðina og gerð verður grein fyrir hvers vegna hún var 

 
1 Samband íslenskra sveitarfélaga, Snæfellsbær. 
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valin umfram aðrar miðlunarleiðir. Vinnuferlið verður rakið allt frá því að hugmyndin 

kviknaði og þar til hún var tilbúin til sýningar.  
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 Þorrablót: Hugtök og kenningar 
Þorrablótshefðin er ævaforn. Hún hefur tekið nokkrum breytingum með árunum og 

lagðist hún í dvala um tíma. Var hún svo endurvakin um miðja 19. öld en verður ekki 

almenn fyrr en í byrjun 20. aldar. Misjafnt er hvernig þorrablótshefðin er iðkuð eftir 

hópum. Því er hún ekki endilega eins á þorrablóti Hornfirðinga og á þorrablótinu í 

Ólafsvík. Þær eiga það sameiginlegt að vera haldnar í mánuðinum þorra og að þar sé 

boðið upp á þorramat. Þá kunna skemmtiatriði og framsetning hefðarinnar að vera ólík 

að öðru leiti. Í þessari greinargerð verður leitast eftir því að taka dæmi frá þorrablótinu í 

Ólafsvík og er það gert til að endurspegla heimildamyndina sem unnin var samhliða 

greinargerðinni.  

Núverandi form þorrablótshefðarinnar í Ólafsvík er frá árinu 1988 en þá héldu fimm 

félög sem starfrækt eru í Ólafsvík saman sitt fyrsta þorrablót. Við það myndaðist hefð og 

hefur hún haldist nánast óbreytt síðan þá. Tvenns konar sviðsetning á sér stað á 

þorrablótum. Þar klæðir fólk sig í sitt fínasta púss og kemur saman með það að markmiði 

að sýna sig og sjá aðra. Þá eru einnig leikin skemmtiatriði á sviði þar sem farið er yfir 

málefni líðandi stundar og þau sett í skoplegan búning.  

Þorrablótið í Ólafsvík er fastur punktur í lífi margra. Töluverður fjöldi fólks flykkist 

á þorrablót á ári hverju og brýtur þar með upp hversdaginn í skammdeginu sem ríkir í 

byrjun árs. Margir þorrablótsgestir sækja ekki aðrar skemmtanir í bænum, nema þá einna 

helst sjómannadagsballið. Auk þess er þetta fastur punktur í starfsemi félaganna sem 

standa að þorrablótinu og hefur því þorrablótið mikið samfélagslegt gildi.  

1.1. Menningararfur 
Ef gluggað er í íslenska orðabók frá árinu 2002 má sjá að samkvæmt henni þýðir orðið 

menning: „þroski mannlegra eiginleika mannsins, þjálfun mannsins, þjálfun hugans, 

verkleg kunnátta, andlegt líf, sameiginlegur arfur (venjulega skapaður af mörgum 

kynslóðum ).“2 Það er því ljóst að menning er mikilvægur hluti af daglegu lífi. Í gegnum 

menninguna lærum við ýmislegt nýtt um samfélag okkar, gildi og venjur. 

Þjóðfræðingurinn Valdimar Tr. Hafstein hefur rannsakað menningararf og gefið út fjölda 

verka um slík málefni. Í bókinni Menningararfur á Íslandi: Gagnrýni og greining sem 

hann ritstýrði ásamt Ólafi Rastrick skrifaði hann kafla sem ber nafnið „Menning í öðru 

veldi: Skipan menningararfsins“. Þar vekur hann athygli á að þrátt fyrir að menningararfur 

 
2 Mörður Árnason, Íslensk orðabók, 986. 
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hafi nærri alltaf verið með manninum þá sé ekki þar með sagt að honum hafi alltaf verið 

veitt eftirtekt. Oftar en ekki þurfi menningararfurinn að vera á undanhaldi til að honum 

sé veitt athygli og því má segja að varðveisla og eyðilegging séu tvær hliðar á sama 

peningnum í menningararfsorðræðunni. Það er lágstemmdur kór sem syngur jafnt og þétt 

sönginn um mikilvægi menningararfsins. Bæði í opinberri umræðu sem og utan hennar. 

Kórinn samanstendur af fólki úr öllum áttum sem biðlar til okkar að varðveita eitthvað 

sem hefur verið með samfélaginu í manna minnum. Hlutir fá oft ekki stimpil 

menningararfsins fyrr en hætta steðjar að þeim. Dæmi um það eru til dæmis húsin sem 

brunnu við Lækjartorg í miðborg Reykjavíkur árið 2007. Húsin höfðu hýst kebab 

veitingastað og skemmtistaðinn Pravda. Enginn hafði í raun veitt þeim eftirtekt. Það var 

ekki fyrr en þau stóðu í ljósum logum að fólk fór að veita þeim athygli og benti á að þarna 

hefði menningararfur orðið eldinum að bráð.3 

Þetta er aðeins eitt dæmi fjölmargra sambærilegra atvika þar sem stafað hefur hætta 

að einhverju fyrirbæri og þá skyndilega áttar heimsbyggðin sig á verðmæti þess. Út frá 

því hefur gríðarlegur fjöldi stofnanna, samtaka og einstaklinga tekið sér 

menningararfshugtakið til handargagns og heimfært upp á hundruð þúsunda staða. Þar 

má nefna heimsminjaskrá UNESCO þar sem lögð er áhersla á varðveitingu ýmiskonar 

menningararfs. Menningararfsorðræðan snýst að miklu leiti um að skapa þekkingu; að 

kenna fólki að hugsa um og varðveita menningararfinn sem það á. Jafnframt að sýna fólki 

að mikið af því hversdagslega í kringum það er oft verðmætara en það gerir sér grein 

fyrir. Margar skýringar hafa verið settar fram vegna vaxandi áhuga fólks á menningararfi. 

Sumir telja að hann sé til marks um aukna sögulega meðvitund, aðrir tengja hann við 

þróun ferðaþjónustunnar og enn aðrir álíta hann sem hluta af tíðaranda sem einkennist af 

þrá eftir horfnum heimi.4 

Saga þorrablótsins sem hefðar er af þessu tagi. Í forníslensku tímatali var 

mánuðurinn þorri fjórði mánuður vetrar og markar upphaf hans að helmingur vetrar sé þá 

liðinn. Upphaf þorra miðast við fyrsta nýja tungl eftir vetrarsólhvörf og er hann ávalt á 

föstudegi á bilinu 19. til 25. janúar. Elsta ritaða heimild sem til er um mánuðinn þorra er 

að finna í íslensku rímnahandriti frá lokum 12. aldar. Hann er einnig að finna í Grágás og 

Snorra-Eddu. Þorri virðist aldrei hafa glatað nafni sínu en margir hinna gömlu mánaða 

 
3 Valdimar Tr. Hafstein, Menning í öðru veldi: Skipan menningararfsins, 19-22. 
4 Valdimar Tr. Hafstein, Menning í öðru veldi: Skipan menningararfsins, 23-24. 
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skiptu um nöfn í tímans rás.5 Því er nokkuð ljóst að fólki hefur þótt mánuðurinn 

mikilvægur og ef til vill eitthvað verið tengt við hann.  

Orðið þorrablót kemur fyrir bæði í Orkneyinga sögu frá því um árið 1300 og á 

tveimur stöðum í Flateyjarbók frá lokum 14. aldar. Í Orkneyinga sögu segir: 

Þorri var blótmaður mikill; hann hafði blót á hverju ári at miðjum vetri; þat 
kölluðu þeir þorrablót; af því tók mánaðrinn heiti.6 

Hér er búið er að persónugera Þorra og hann sagður vera mikill blótmaður. Auk þess má 

sjá að hefðin að gera sér dagamun á miðjum vetri er einkar löng. Lítið ber þó á hverskyns 

miðvetrarfögnuðum frá því að Orkneyinga saga var rituð og þar til Arngrímur Jónsson 

lærði skrifaði Crymogæu árið 1609. Þar segir að Þorri hafi verið konungur á Gautlandi, 

Finnlandi og Kvenlandi. Í höfuðið á honum nefndu Norðmenn og Íslendingar mánuðinn 

þorra. Í þessum sama mánuði var Þorri vanur að blóta goð sín og eftir andlát hans efndu 

Kvænir til árlegra blóta á sama tíma til heiðurs honum. Það skyldi þýða að ár yrði gott.7 

Það er því nokkuð ljóst að þorrablót hefur lengi loðað við hverskyns samkomur að 

miðjum vetri. Það er ólíklegt að fólk skáldi slíkt nafn og athæfi nema það séu rök fyrir 

því. Nóg var af kirkjulegum hátíðum allt í kringum þorrakomu sem vel hefði mátt nýta 

sem miðvetrarfagnað.8 

Nokkru eftir miðja 19. öld fer að bera á að landsmenn héldu mannfagnaði utan 

heimilis í nánd við þorrakomu og kölluðu það þorrablót. Framan af fór fólk leynt með 

þetta athæfi en smám saman leit það dagsins ljós. Fyrsta örugga heimildin um þorrablót 

á Íslandi utan einkaheimilis er frá árinu 1867 í fundargerðabók Kvöldfélagsins í 

Reykjavík. Þeir virðast hafa endurtekið leikinn ári síðar ef marka má skrif í gerðabók 

félagsins. Ekki sést oftar getið um þorrablót hjá félaginu en þá víkur sögunni til 

Kaupmannahafnar. Í Nýjum félagsritum árið 1873 var greint frá því að Íslendingar sem 

búsettir voru í Kaupmannahöfn hefðu haldið þorrablót að fornum sið. Þarna voru 

Íslendingar staddir á erlendri grund þar sem takmarkað trúfrelsi hafði verið í gildi frá 

1849. Því þótti engin ástæða til að fara í felur með slíka skemmtun. Þessi endurvakning 

þorrablótanna var því auk þess angi af rómantískri sjálfstæðisbaráttu Íslendinga.9 Þar var 

mikil áhersla lögð á hvað gerði okkur frábrugðin Danmörku og eitt af því var maturinn. 

 
5 Árni Björnsson, Þorrablót, 8.  
6 Orkneyinga saga, 3. 
7 Arngrímur Jónsson. Crymogæa, 107. 
8 Árni Björnsson, Þorrablót, 8-10. 
9 Árni Björnsson, Þorrablót, 29.  
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Þá varð til mikil þrá eftir horfnum heimi og leitað var aftur til fortíðar. Það bjó til umgjörð 

utan um hefðina og strax þá má segja að hún falli inn í menningararfsmódelið. 

Fyrsta samkvæmið af þessum toga hérlendis var haldið á Akureyri árið 1874. Var 

það haldið 18 dögum eftir að konungur Danmerkur veitti Íslendingum trúfrelsi í nýrri 

stjórnarskrá. Stúdentafélagið hélt svo þorrablót árið 1875 en óvíst er hvort það hafi orðið 

árviss viðburður. Elsta dæmið sem fundist hefur um þorrablót í sveit er frá Vallahreppi í 

Suður-Múlasýslu. Var þetta blót annað hvort haldið árið 1896 eða 1897. Það voru Vigfús 

Þórðarson og Þorvarður Brynjólfsson sem stóðu fyrir blótinu. Blótin voru haldin 

reglulega en óvíst er hvort þau hafi verið árviss viðburður. Fleiri dæmi eru um þorrablót 

á Austurlandi frá þessum tíma en Vopnfirðingar virðast snemma hafa tekið upp hefðina. 

Þar var fluttur einskonar söngleikur um Þorra nokkru eftir aldamót. Þá var hefðin svipuð 

á Borgarfirði Eystra en þar var söngleikur um Þorra og Góu.10 Að Laugalandi í Eyjafirði 

var þorrablót með svipuðu sniði og á Austurlandi. Segja má að Austurland og Eyjafjörður 

séu upphafsstaðir hefðarinnar á landsvísu en á næstu árum dreifðist hefðin í aðra 

landshluta. Hefðinni er ekki lengur viðhaldið í höfuðborginni á þessum tíma en það kann 

að vera að skemmtanirnar þættu „sveitó“ og ættu bara heima í dreifbýlinu. Þá voru ýmsar 

erlendar nýjungar sem glöddu íbúa borgarinnar. Meðal annars breyttust matarvenjur 

mikið með síauknu framboði á innfluttum matvælum. Á þessum tíma fór fólk að flytja úr 

sveitum landsins til höfuðborgarinnar. Þá settu þeir á fót félög fyrir sínar heimabyggðir 

og reyndu að hittast árlega á ákveðnum skemmtunum. Þetta voru hin svokölluðu 

átthagafélög en það elsta mun vera Austfirðingafélagið sem stofnað var árið 1904. 

Aðalverkefni þess var að efna til árlegrar miðvetrarsamkomu sem í fyrstu var ýmist kölluð 

Austfirðingasamsæti eða Austfirðingakvöld en frá 1910 Austfirðingamót. Fleiri 

átthagafélög hermdu þetta eftir og árið 1914 mátti sjá auglýst Vestfirðingamót, 

Norðlingamót og samsæti Árnesinga og Rangæinga. Öll þessi samtök virtust bundin við 

stóra landshluta en það er skiljanlegt því einungis bjuggu 10-15 þúsund manns í 

Reykjavík á þessum tíma. Með tímanum verða til fleiri átthagafélög og samkomur sem 

þessar koma til með að verða fastur liður í skemmtanahaldi aðfluttra íbúa Reykjavíkur.11 

Það var svo veitingastaðurinn Naustið sem færði þorrablótshefðina inn á 

veitingastaðina. Naustið var stofnað á vetrarmánuðum árið 1954 og gekk hann almennt 

vel yfir sumartímann en óumflýjanlega var minna að gera yfir útmánuðina. Þáverandi 

 
10 Árni Björnsson, Þorrablót, 59-62 
11 Árni Björnsson, Þorrablót, 69-73. 
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veitingamaðurinn Halldór S. Gröndal velti 

vöngum yfir því hvernig hægt væri að auka 

gestkomu á veitingahúsin yfir vetrartímann. Þá 

hafði hann orðið var við vinsældir þjóðlegra 

veitinga á samkomum átthagafélaganna. Því 

ákvað hann að bjóða öllum lysthöfum kost á 

þorrablóti með þjóðlegum íslenskum mat að 

gömlum hætti. Hann stóð fyrir viðburði þar sem 

fólk gat komið og keypt sér mat sem framreiddur 

var úr trogum. Í trogunum var meðal annars að 

finna súr svið, lundabagga, hangikjöt, súrsaða 

hrútspunga, hákarl, bringukolla, glóðarbakaðar 

flatkökur og rúgbrauð með smjöri. Var maturinn 

óskammtaður og því gat fólk borðað eins og það vildi. Auk þess var staup af íslensku 

brennivíni í boði fyrir þá sem það vildu en á þessum árum var bannað að selja sterkari 

bjór en Egils pilsner.12 Borgarbúar tóku almennt mjög vel í þessa uppákomu og umsvifin 

á Naustinu urðu meiri þennan mánuð þó viðburðurinn væri lítið auglýstur. Ári seinna var 

ein blaðaauglýsing látin duga en hún var einkar grípandi. Á mynd 1 má sjá þessa látlausu 

en jafnframt áhrifamiklu auglýsingu Naustsins.13 Þegar þarna var komið við sögu má 

segja að þorrablótin hafi skipað stóran sess í íslensku samfélagi og myndast hafi hefð fyrir 

slíkum skemmtunum um miðjan vetur. Um aldamótin 1900 flutti fjöldi Íslendinga til 

Vesturheims og svo virðist sem þeir hafi viðhaldið þorrablótshefðinni. Í tímariti þeirra 

Lögberg-Heimskringla frá árinu 1964 segir að hið árlega þorrablót Íslendingadagsins í 

Chicago hafi verið haldið hátíðlegt laugardagskvöldið 15. febrúar. Þá hafi um 70 til 80 

manns sótt skemmtunina. Þar kenndi ýmissa grasa, meðal annars harðfiskur, hvalur, 

hangikjöt og rúllupylsa svo fátt eitt sé nefnt. Allt þetta kom flugleiðis frá Íslandi.14 Það er 

því nokkuð ljóst að hefðin hefur flust vestur yfir haf með Íslendingum. Það kann að vera 

í kjölfar þess að átthagafélögin héldu þorrablót að Íslendingafélögin í Vesturheimi hafi 

tekið upp á því að gera slíkt hið sama. Þarna hafi þau verið að leggja kapp við að viðhalda 

menningararfinum, hefðum og gildum. Þá hafi þetta einnig verið ástæða til að hittast á 

 
12 Árni Björnsson, Þorrablót, 69-73. 
13 Árni Björnsson, Þorrablót, 79-80. 
14 Þorrablót Íslendingafélagsins í Chicago, 1964, 8. 

Mynd 1. Auglýsing Naustsins sem birtist í 
Morgunblaðinu árið 1959. Ljósmynd: 
Morgunblaðið. 
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miðjum vetri með eitthvað sameiginlegt markmið. Enn þann dag í dag er þetta hápunktur 

margra Íslendingafélaga ytra. 

Því er nokkuð ljóst að auðvelt er að fella þorrablót undir menningararfshugtakið. 

Hefðinni var ekki viðhaldið frá miðöldum og fram á miðja 19. öld en þá varð hún hluti af 

rómantískri þjóðernisbaráttu Íslendinga. Þetta er prýðilegt dæmi um það sem 

sagnfræðingurinn Eric Hobsbawm kallar tilbúnar hefðir (e. invented traditons). Þar 

skrifar hann að hefðir falli stundum í dvala og séu svo endurvaktar. Þær séu oft byggðar 

á fornum grunni.15 Þessi skilgreining á mjög vel við um þorrablótshefðina. Það á sér 

fornar rætur en var svo endurvakið þegar fólk fór að flytjast úr dreifbýlinu til þéttbýlisins. 

Þá vildi fólk halda í ræturnar úr sveitinni. Jafnframt að eldri matarhefðir myndu ekki 

gleymast með tilkomu ýmissa nýjunga og sem angi af rómantískri sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga.  

Menningararfi er gjarnan skipt í tvo flokka. Það er annars vegar áþreifanlegur 

menningararfur (e. tangible heritage) og óáþreifanlegur menningararfur (e. intangible 

heritage). Líkt og orðin gefa til kynna er þarna um að ræða annars vegar áþreifanlegan 

menningararf sem hægt er að snerta, líkt og byggingar, mat og innanstokksmuni. 

Óáþreifanlegur menningararfur er síðan það sem ekki er hægt að snerta og er oft erfiðari 

í varðveislu, til dæmis ákveðin aðferð við eldamennsku, dans eða jafnvel lykt af einhverju 

sérstöku. Færa má rök fyrir því að þorrablótshefðin falli einhvers staðar á milli hluta; hún 

er að hluta til áþreifanleg og að hluta til óáþreifanleg. Það er ekki óalgengt með hefðir 

sem þessar. Framkvæmd hefðarinnar eru óáþreifanlegur menningararfur en maturinn sem 

borinn er á borð er áþreifanlegur menningararfur. Það eru hins vegar aðferðirnar við að 

verka matinn sem telst til óáþreifanlegs menningararfs og ef þær myndu glatast þá er góð 

spurning hvað yrði um þorramatinn. Auk þess er framkvæmd þorrablótsins 

óáþreifanlegur menningararfur og nauðsynlegt að skrásetja hana, bæði í máli og mynd.  

Þjóðfræðingurinn Jón Þór Pétursson hefur skoðað hvernig matur og matarhefðir 

getað orðið að menningararfi. Hann segir í bókarkafla sínum „Róbótar og gamalt skyr: 

Framleiðsla á menningararfi og staðbundnum mat“ að það sé ekki endilega maturinn 

sjálfur sem gerir menningararfinn heldur hvernig hann er meðhöndlaður. Hann tekur 

dæmi um soðna ýsu sem er einn hversdagslegasti heimilismatur Íslendinga allt fram á 

okkar daga. Það þarf að elda hann eftir nákvæmum forskriftum sem og að borða hann 

ýmist með hamsatólg eða tómatsósu. Ýsa ein og sér sé ekkert sérstök en hvernig hún er 

 
15 Hobsbawm, Introduction: Inventing Traditions, 1-5. 
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matreidd geri hana að menningararfi.16 Það sama á við um þorramatinn. Það snýst allt um 

samsetningu matarins, hvernig slátrið er tekið og sett í súr, hangikjötið reykt og hákarlinn 

kæstur. Þá er líka óskrifuð regla að þegar snætt er hangikjöt skal það gert með uppstúf og 

hákarl skal borðaður með staupi af brennivíni. Það eru þessar óskrifuðu reglur og 

matreiðslan sem gera þorramatinn, rétt eins og ýsuna, að menningararfi.  

 

Þorramatur 

Orðið þorramatur sást fyrst á prenti í byrjun febrúar árið 1958. Þangað til höfðu 

þorrablótsauglýsingar yfirleitt boðið upp á íslenskan mat eða hlaðborð og þá var sjaldnast 

eitthvað annað á boðstólum en venjulegur íslenskur hversdagsmatur. Það var ekki fyrr en 

þorrablótin höfðu færst inn á veitingastaðina og eitthvað þurfti að kalla matinn til að 

trekkja að. 

 
Hér að ofan má sjá auglýsingu frá þorrablótinu í Ólafsvík árið 2020. Þar segir að í 

boði verði hinn eini sanni þorramatur og það virðist ekki þurfa að útlista það neitt frekar. 

Heldur má ætla að þeir sem sjá auglýsinguna viti um hvað ræðir. Matseðill blótsins var 

fjölbreyttur og þar mátti finna ýmsar kræsingar, til dæmis hangikjöt, uppstúf, kartöflur, 

síld, rúgbrauð, sviðakjamma og ýmiss konar mat sem lagður hafði verið í mysu svo fátt 

eitt sé nefnt. 

 
16 Jón Þór Pétursson, Róbótar og gamalt skyr: Framleiðsla á menningararfi og staðbundnum mat, 250. 

Mynd 2. Auglýsing sem birtist fyrir Þorrablótið í Ólafsvík árið 2020. 
Ljósmynd: Vilborg Lilja Stefánsdóttir 
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Sá matur sem borinn er á borð á þorrablótum var lifibrauð Íslendinga allt fram á 

miðja 20. öld. Jónas Jónasson lýsir matarháttum Íslendinga í bók sinni Íslenzkir 

þjóðhættir. Þar segir hann að í sveitum landsins hafi verið mikið um kjöt og það útfært á 

ýmsa vegu. Þá hafi það ýmist verið hengt, vindþurrkað eða saltað. Söltun var sú 

geymsluaðferð sem minnst var notuð enda lítið um skipakomur og salt því rándýrt. Mikið 

af kjöti var reykt en þá voru skrokkarnir hengdir upp í eldhúsinu fyrir ofan 

eldunaraðstöðuna og reykurinn sem varð til af eldamennskunni reykti kjötið um leið. Þar 

sem ekki var hægt að reykja né salta kjötið var það vindþurrkað og síðan soðið áður en 

átti að borða það. Allur innmatur úr fénu var tekinn og úr honum var gert slátur. Þá voru 

lungu, lifur og hjörtu soðin og ýmist borðað ferskt eða lagt í súr. Hrossin voru þau einu 

sem ekki mátti borða samkvæmt gömlum kaþólskum hleypidómi og voru þau undanskilin 

langt fram á síðari hluta 19. aldar.17 

Þessi matur er það sem í daglegu tali kallast þorramatur. Í dag höfum við aðrar 

geymsluaðferðir á mat og þurfum ekki að vinna matinn eins. Framboðið af þorramat er 

ekki mikið allan ársins hring í matvöruverslunum, heldur nánast eingöngu fáanlegt á 

þorranum. Því er nokkuð ljóst að eftirspurnin er ekki mikil. Í miðborg Reykjavíkur eru 

veitingastaðir sem bjóða upp á íslenskar matarupplifanir og því greinilegt að þetta er 

einnig eitthvað sem við notum til að markaðssetja okkur á erlendri grundu.  

Árið 2007 hélt Glitnir þorrablót í London fyrir viðskiptavini sína. Þar var mikil 

áhersla lögð á að sýna viðskiptavinum á erlendri grund hvað væri íslenskt. Á boðstólum 

var ýmiss þjóðlegur matur líkt og súrir hrútspungar. Við hlið súru hrútspunganna var miði 

þar sem búið var að þýða orðið yfir á ensku og var það beinþýtt sem „Ram‘s testicles“. 

Með þessu móti var íslenskur menningararfur settur á svið og hann sýndur fyrir erlendum 

viðskiptavinum sem ekki þekkja jafn vel til hans og Íslendingar.18 Þá eru 

framandgervingar sem þessar ekki eingöngu bundnar við viðskiptalífið. Þjóðfræðingarnir 

Kristinn Schram og Katla Kjartansdóttir rekja í grein sinni „Óræður arfur: Þjóð- og 

kyngervi dullendu í norðri“ frásögn af ungri íslenskri konu sem fór í nám til Finnlands og 

settist síðar þar að. Hún býður finnskum vinum sínum upp á íslenskan mat og segist hafa 

gaman af því að koma fólki úr jafnvægi þegar það smakkar þorramatinn. Gestir hennar 

hafi jafnframt furðað sig á matarhefðum hennar. Því er ljóst að Íslendingar hafa notað 

 
17 Jónas Jónasson, Íslenskir þjóðhættir, 34-36. 
18 Kristinn Schram, Banking on Borealism, 319-321. 
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þorramatinn til að setja mark sitt á samfélög erlendis. Jafnframt viðhalda þau þá sínum 

menningararfi í gegnum mat.19 

Matur hefur mikið að segja þegar þjóðir skapa sér sjálfsmynd. Það er þessi þjóðlegi 

matur sem á stóran part í að gera okkur Íslendinga frábrugðna nágrannaþjóðum okkar. 

Þjóðfræðingurinn Luanne Roth skrifaði greinina „Beyond Communitas: Cinematic Food 

Events and the Negotiation of Power, Belonging and Exclusion“. Þar bendir hún á að það 

sem við leggjum okkur til munns móti oft sterkan þátt í þjóðernisvitund okkar. Það 

kannast trúlega flestir við setninguna „þú ert það sem þú borðar“. Oft vísar setningin til 

hollustu sjónarmiða, það sem þú lætur ofan í þig verður partur af þér. Þetta má einnig 

skoða út frá hugmyndum um sjálfsmynd þjóða. Það sem þær borða gera þær að því sem 

þær eru. Það má sjá glögglega í kvikmyndum, til dæmis einstaklingur sem borðar mikið 

af pizzu og pasta má gera ráð fyrir að hann sé frá Ítalíu.20 Með þessu er matur notaður til 

að marka einkenni þjóðar og þar er íslenskt samfélag engin undantekning. Í kvikmyndinni 

Mýrin sem gerð var af Baltasar Kormák eftir samnefndri bók Arnaldar Indriðasonar má 

sjá dæmi um þetta. Þar veit aðalpersóna myndarinnar, rannsóknarlögreglumaðurinn 

Erlendur, fátt betra en að fá sér þjóðlega rétti líkt og kjötsúpu og sviðakjamma.21 Þar 

höfum við sett íslenskan menningararf á svið, rétt eins og gert var á þorrablóti Glitnis. 

Það eru ekki allir með sama smekk og áðurnefndur Erlendur. Sífellt fleiri Íslendingar 

hafa tekið upp grænkeralífsstíl. Árið 2020 varð nýbreytni í framboði af þorrablótum. Þá 

hélt Hótel Saga í fyrsta skipti veganblót. Þar var í boði matur sem hentar fólki sem 

aðhyllist grænkeralífsstíl (e. vegan). Í mannlega þættinum á Rás 1 þann 21. janúar 2020 

ræddu þáttarstjórnendur Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson við Ólaf Helga 

Kristjánsson yfirkokk á Hótel Sögu. Ólafur segir að á boðstólum hafi verið um 40 réttir. 

Þar mátti til dæmis finna grænmeti sem hafði verið lagt í súr en það rímar við gamlar 

geymsluaðferðir á kjöti. Þá var einnig boðið upp á vegan Wellington og falafel svo fátt 

eitt sé nefnt. Ólafur lagði mikla áherslu á að grænmetið sem boðið var upp á sé íslenskt 

og þar með styðji fyrirtækið við íslenska grænmetisbændur.22  

Það eru því blikur á lofti að hefðin gæti verið að taka breytingum með breyttu 

samfélagsmynstri. Það er eðli menningararfs og nauðsynlegt að gefa honum færi á að 

þróast. Ef hann er negldur í stein eru meiri líkur á að hann staðni og á endanum hverfi. Þá 

 
19 Krstinn Schram og Katla Kjartansdóttir, Óræður arfur: Þjóð- og kyngervi dullendu í norðri, 234-237. 
20 Roth, Beyond Communitas: Cinematic Food Events and the Negotiation of Power, Belonging, and 
Exclusion, 163-164. 
21 Baltasar Kormákur, Agnes Johansen og Lilja Pálmadóttir, Mýrin.  
22 Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson, Mannlegi þátturinn.  
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er nauðsynlegt að skrásetja hann eins og hann er á hverjum tíma til að geta fylgst með 

þróun hans. Formaður þorrablótsnefndarinnar árið 2020, Vilborg Lilja Stefánsdóttir 

greindi frá að nokkrum sinnum hefði verið boðið upp á pottrétt fyrir þá sem ekki vildu 

þorramatinn. Það hafi svo verið tekin sú stefna að bjóða eingöngu upp á þjóðlegan 

íslenskan mat. Þá verði þeir sem eru grænmetisætur og grænkerar að borða áður en þeir 

mæta á þorrablótblót eða taka með sér nesti. Það sé fátt á boðstólum sem hentar þeim.23 

Að þessu var raunar gert grín þegar veislustjórarnir settu blótið. Þá sögðu þau að hér væri 

matur á borðum við allra hæfi. Allavega ef fólk væri á ketó mataræðinu en kannski síður 

ef það væri vegan. Þá sé vonandi að þau hafi tekið með sér nesti. Það sama gildi um Pírata, 

þeir hafa vonandi tekið með sér nesti. Svo var haldið áfram að gera grín að matnum út frá 

hinum ýmsu stjórnmálaflokkum. Lesa má í þennan brandara á þann hátt að þorramaturinn 

sé ekki allra og ekki séu gerðar undantekningar með matinn á blótinu. 

1.2. Hópur, samfélag og hefðir 
Allt frá því að við komum í þennan heim erum við hluti af hópi. Við fæðumst inn í 

ákveðna fjölskyldu, samfélag og þjóð. Eftir því sem við þroskumst tilheyrum við sífellt 

fleiri hópum. Við byrjum í skóla og kynnumst vinum, myndum með þeim vinahóp. Förum 

í íþróttir eða aðrar tómstundir og föllum þá í annan hóp. Við flytjum í annað land eða 

bæjarfélag og þar tekur við nýr hópur sem þarf að aðlagast. Með þessu móti erum við 

sífellt að leika ákveðin hlutverk innan hópa. Nánar verður fjallað um það í kafla 1.3 þar 

sem fjallað verður um sviðsetningu. 

Þjóðfræðingurinn Alan Dundes skrifaði greinina „Who are the Folk“ árið 1980 þar 

sem hann reynir að komast til botns í því hvað hópur sé. Hann segir að hópur verði að 

innihalda í það minnsta tvo aðila til að geta talist slíkur. Jafnframt verði þessir tveir (eða 

fleiri) einstaklingar að deila einhverju sameiginlegu. Því það sé þetta sameiginlega sem 

tengir þá saman. Til dæmis á hópur sem spilar saman fótbolta áhugann á fótboltanum 

sameiginlegan og það tengir hópinn saman. Fjölskyldan á sameiginleg tengsl í gegnum 

ættfræði sem og siði, hefðir og venjur. Til dæmis borðar ein fjölskylda alltaf kvöldmatinn 

klukkan sjö á meðan annarri finnst þægilegra að hafa hann klukkan átta. Það er einmitt 

þessi mismunandi kvöldmatartími sem bindur fjölskylduna saman, þarna er komin hefð 

sem hópurinn á sameiginlega. Því geta oft verið árekstrar milli hópa sem eru með ólíka 

siði og venjur. Við tilheyrum stærri hópum en fjölskyldunni. Við tilheyrum til dæmis 

 
23 Vilborg Lilja Stefánsdóttir, munnleg heimild, 1. febrúar 2020.  
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ákveðnum hóp í samfélaginu sem við lifum í. Við erum með sameiginlega bæjarstjórn, 

matvöruverslun og líkamsræktarstöð svo fátt eitt sé nefnt.24 

Við gerð myndarinnar tók ég þrjú viðtöl. Upphafleg áætlun var að hafa viðtöl í 

myndinni en síðar tekin ákvörðun að nota þau ekki. Viðmælendur mínir voru þau Vilborg 

Lilja Stefánsdóttir, formaður þorrablótsnefndar árið 2020, Gunnsteinn Sigurðsson 

leikstjóri þorrablótsnefndar árið 2020 og Pétur Steinar Jóhannsson, þorrablótsgestur.25 

Vilborg Lilja gengur venjulega undir seinna nafni sínu, Lilja og verður hún því nefnd með 

því nafni hér.  

Lilja segir félagslífið í Ólafsvík vera fjölbreytt. Þar geti allir meðlimir samfélagsins 

fundið eitthvað við sitt hæfi í þeirri fjölbreyttu félagastarfsemi sem starfrækt er í 

samfélaginu. Að þorrablótinu í Ólafsvík standa fimm virk félög og eiga flest þeirra sér 

langa sögu. Árið 1987 var félagsheimilið Klif vígt. Ári síðar tóku sig saman fimm félög 

og héldu þorrablót en það voru Rótaríklúbbur Ólafsvíkur, Átthagafélag Fróðhreppinga, 

Kvenfélag Ólafsvíkur, Lionsklúbbur Ólafsvíkur og Leikfélag Ólafsvíkur. Eftir að 

Rótaríklúbbur Ólafsvíkur lagðist af árið 2012 kom Lionsklúbburinn Rán í hóp þeirra 

fimm félaga sem standa að þorrablótinu ár hvert. Fyrir tilkomu félagsheimilsins þá héldu 

Kvenfélag Ólafsvíkur og Átthagafélag Fróðhreppinga sín þorrablót. Rótaríklúbburinn og 

Lionsklúbbur Ólafsvíkur héldu árlegar árshátíðir. Árið 1988 markaði því tímamót í sögu 

þorrablóta í Ólafsvík. Við það að þessi fimm félög kæmu saman varð til ný hefð. Hefðin 

hefur eftir það tekið litlum breytingum. Til dæmis var það hlutverk þeirrar konu sem var 

efst á lista kvenfélagsins að kalla saman þorrablótsnefndina og jafnframt vera formaður 

hennar. Það breyttist fyrir nokkrum árum en nú gengur formannsstaðan á milli félaganna. 

Konan efst á lista kvenfélagsins hefur enn það verkefni að kalla nefndina saman. 

Fyrirkomulagið á miðasölunni breyttist fyrir nokkrum árum. Áður var hefðin sú að 

auglýst var miðasala um það bil viku fyrir þorrablótið og fólk kom og hékk á 

hurðarhúninum sama hvernig viðraði í röð til að kaupa miða. Þegar fólk var nánast farið 

að tjalda fyrir utan ákvað þorrablótsnefndin að breyta fyrirkomulaginu. Í dag hefst 

miðasala viku fyrir þorrablótið og opnar húsið hálftíma áður. Þegar fólk kemur inn er það 

skráð niður. Sá sem fyrstur er skráður fær fyrstur að draga miða. Allir miðarnir eru 

númeraðir og númerið á miðanum ræður því hver fær að fara fyrstur inn að kaupa miða. 

Stundum hittist það svoleiðis á að sá sem síðastur dró miðann fær að fara fyrstur inn.26 

 
24 Dundes, Who are the Folk, 1-4. 
25 SBE/2020_1; SBE/2020_2; SBE/2020_3. 
26 SBE/2020_1.  
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Undirbúningur þorrablóts er ótrúlega skemmtileg vinna að sögn Lilju en hún er 

jafnframt einkar strembin. Vinnan hefst yfirleitt í desember en þá er húsið tekið frá, 

pöntuð hljómsveit og fyrstu drög að handriti skemmtiatriðanna eru samin. Með því að 

taka þátt í slíkri vinnu kynnist hún fólki úr samfélaginu á nýjan hátt. Fólk sýnir á sér nýja 

hlið sem það sýnir ef til vill ekki í amstri hversdagsins. Það eykur samkennd í samfélaginu 

að fá tækifæri til að kynnast fólki á þennan hátt. Foreldrar hennar voru virk í félagslífinu 

í bænum og ólst hún því upp við þorrablótshefðina. Henni eru minnisstæðir morgnarnir 

eftir þorrablót þegar foreldrar hennar fóru yfir hvernig hefði til tekist. Hún segir jafnframt 

að það séu margir íbúar Ólafsvíkur sem mæta á þorrablót árlega en taka að öðru leiti lítinn 

þátt í samfélaginu. Þetta sé fastur punktur í lífi margra íbúa bæjarins.27 

Pétur var á sama máli og segir að það sé ávalt mikil tilhlökkun í fólki fyrir þorrablóti. 

Hann var mjög spenntur fyrir blótinu í ár en viðtalið við hann var tekið fyrr um daginn. 

Meðan ég spjallaði við Pétur var kona hans heima að undirbúa fyrirpartý sem er ómissandi 

hluti af þorrablótshefðinni í lífi þeirra hjóna. Hann segir að það verði enn meiri spenningur 

fyrir þorrablótinu þegar það er gott veður en bætir við að þetta sé samt alltaf jafn gaman. 

Félögin sem standi að blótinu séu flott og öll umgjörð í kringum þorrablótin sé alltaf til 

fyrirmyndar.28 

Það er einmitt þessi fasti punktur í tilveru svo margra sem bindur samfélagið í 

Snæfellsbæ saman. Það er bæði þetta öfluga félagslíf bæjarins sem og þær skemmtanir 

sem það stendur fyrir. Lilja bendir á að nauðsynlegt sé að sem flestir bæjarbúar geri sér 

grein fyrir hversu mikil vinna liggur á bakvið þorrablótið. Eftir því sem fleiri hafa staðið 

að undirbúningnum þá verður skilningurinn meiri og fjöldi þorrablótsgesta eykst. Árið 

2020 voru 220 þorrablótsgestir og telst það í meðallagi. Árið áður voru þorrablótsgestir 

260 og er það með því hæsta sem sést hefur. Því má sjá að á þorrablót mæta rétt rúm 20% 

íbúa bæjarins. Þá sé töluverður fjöldi sem ekki hefur aldur, aðrir sem ekki hafa pössun og 

svo framvegis. Hefð er fyrir því að brottfluttir Ólsarar flytji minni kvenna og minni karla. 

Það er gert til að hvetja fólk til að koma heim á þorrablótin. Þá fylgir þeim oft fjöldi fólks, 

foreldrar og systkini til dæmis.29 Það er því nokkuð ljóst að þarna kemur saman töluverður 

fjöldi fólks til að brjóta upp svartasta skammdegið í janúar, til að sýna sig og sjá aðra. 

Þetta styrkir samheldni í bæjarfélaginu og verður fastur punktur í lífi margra Ólsara.  

 
27 SBE/2020_1. 
28 SBE/2020_3. 
29 SBE/2020_1. 
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1.3. Sviðsetning (e. performance) 
Innan ákveðinna hópa á sér stað ákveðin sviðsetning. Í amstri hversdagsins erum við 

sífellt að skipta um hlutverk eftir því hvar við erum. Til dæmis getur einn einstaklingur 

verið nemandi, dóttir, eiginkona og vinkona einn og sama daginn. Þá hagar 

einstaklingurinn sér á misjafnan hátt í þessum ólíku aðstæðum. Því verður alltaf til 

ákveðin sviðsetning. Við mismunandi tilefni klæðir þessi sami einstaklingur sig síðan á 

annan hátt, til dæmis klæðist hann öðruvísi þegar hann lærir á þjóðarbókhlöðunni heldur 

en á þorrablóti. Við lærdóminn klæðist hann einhverju þægilegu á meðan hann klæðir sig 

í sparifötin áður en hann heldur á þorrablót. Með þessu setur hann sig í mismunandi 

búning fyrir mismunandi sviðsetningar. Fræðimaðurinn Richard Schechner skrifar í bók 

sinni Performance Studies: An Introduction að sviðsetning marki sjálfsmynd, mótun og 

prýði líkamans, jafnframt sem það segi sögu. Þá skipti ekki máli hvort um sé að ræða 

listform, hefð eða bara hversdagslegt líf. Allt sé þetta sviðsetning.30 Fræðimaðurinn 

Erving Goffman hefur lagt mikla vinnu í að skilgreina sviðsetningu í bók sinni The 

Presentation of Self in Everyday Life sem kom út árið 1959: 

A „performance“ may be defined as all the activity of a given participant on 
a given occasion which serves to influence in any way any of the other 
participants. Taking a particular participant and his performance as a basic 
point of reference, we may refer to those who contribute to the other 
performances as the audience, observers, or co-participants. The pre-
established pattern of actions which is unfolded during a performance and 
which may be presented or played through on other occasions may be called 
a „part“ or a „routine“. These situations terms can easily be related to 
conventional structural ones. When an individual or performer plays the same 
part to the same audience on different occasions, a social relationship is likely 
to arise. Defining social role as the enactment of rights and duties attached to 
a given status, we can say that social rule will involve one or more parts and 
that each of these different parts may be presented by the performer on as 
series of occasions to the same kinds audiences or to an audience of the same 
persons.31 

Af þessu má sjá að í raun erum við alltaf að leika sama leikritið á mismunandi stöðum og 

jafnvel getum við leikið það fyrir framan annan hóp áheyrenda og það verður aldrei eins. 

Það er nefnilega áheyrendahópurinn sem ræður miklu um hvernig útgáfa þess sem er verið 

að koma á framfæri verður. Við erum í raun alltaf að endurtaka það sama og við höfum 

gert áður. Það má til dæmis sjá glögglega þegar komið er á þorrablót og einstaklingur 

 
30 Schechner, Performace Studies: An Introduction, 28. 
31 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 15-16. 
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hittir annan einstakling sem hann hefur ekki hitt lengi. Ósjálfráð viðbrögð flestra eru að 

segja hæ og oft nafn viðkomandi á eftir, labba til viðkomandi og knúsa hann. Þetta er það 

sem kallast lærð hegðun (e. restored behavior). Í uppeldinu lærum við að hegða okkur á 

ákveðinn hátt við ákveðin tilefni. Börn læra það í uppeldinu og með því læra þau ákveðna 

siði og venjur. Því er lærð hegðun mikilvæg til að viðhalda samfélaginu. Oft finnst manni 

að maður hafi fundið eitthvað upp hjá sjálfum sér en þú getur ekki byggt á neinu ef þú 

hefur ekki séð það áður. Því erum við alltaf að læra af hvort öðru í hversdagslegu lífi.32 

Það má gjarnan velta því upp hvort þessi lærða hegðun muni koma til með að breytast í 

kjölfar kórónuveirunnar. Þegar þessi greinargerð var skrifuð var hin svokallaða tveggja 

metra regla í hávegum höfð og fól hún í sér að einstaklingar mega ekki snertast að óþörfu 

vegna hættu á smiti manna á milli. Því mun tíminn eingöngu leiða í ljós hvort þarna verði 

til ný lærð hegðun og það hvort háttalag fólks muni breytast. Til dæmis þegar það hittist 

í fyrsta skipti eftir lengri tíma. 

Það var ekki einungis sviðsetning sjálfsins sem átti sér stað á þorrablótinu heldur 

voru einnig sýnd skemmtiatriði sem nefndin hafði varið löngum stundum í að semja og 

æfa. Kvöldið fyrir þorrablótið er generalprufa þar sem vel völdum bæjarbúum er boðið 

að koma og sjá skemmtiatriðin sem verða síðan frumsýnd á þorrablótinu. Með þessu er 

verið að undirbúa nefndina fyrir það sem koma skal daginn eftir. Þarna fá þau viðbrögð 

frá áhorfendum við því sem þau hafa lagt svo hart á sig við að undirbúa. Eftir generalprufu 

breytist stundum ýmislegt í skemmtiatriðunum, einhver atriði endurorðuð og annað slíkt. 

Það fer þó eftir hvernig áhorfendurnir tóku í grínið. Í skemmtiatriðum sem þessum er oft 

skotið fast og jafnvel sagðir brandarar sem ekki myndu leyfast ef fólk væri ekki á sviði. 

Þjóðfræðingurinn Terry Gunnell hefur rannsakað hlutverk grímunnar. Hvernig það að 

setja á sig grímu breytir sviðsetningu einstaklings og þegar hann er með grímu af 

einhverskonar tagi þá leyfist meira en áður. Í inngangi að bók hans Masks and Mumming 

in the Nordic Area segir 

Like all forms of culture, „masking“ is a form of communication, involcing 
both performer or presenter and a reciver, the two of whome interact with 
each other. Equally important to remember is that the receiver is almost as 
active in the „event“ as the masked performer: While the observer of the 
masked figure is aweare that they are witnessing an act, and while they are 
capable of seeing the two roles (the performer and the performed role) 

 
32 Schechner, Performance Studies: An Introduction, 33-34. 
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simultaneously, they will nonetheless tend to react at times on the basis of the 
surface apperance rather than their inner knowledge.33 

Þetta er einmitt það sem á sér stað á þorrablótum. Nefndarmenn fara úr sínu fínasta pússi 

og setja upp grímu meðan þeir stíga á svið. Á sviði geta þeir gert grín af náunganum og 

eru þetta oft brandarar sem ekki væri leyfilegt að segja án grímunnar. Það myndast 

annarskonar tenging milli þess sem er á sviðinu og áhorfandans. Brandararnir sem leiknir 

eru gætu verið óviðeigandi ef þeir væru sagðir undir fjögur augu í búðinni. Líkt og Terry 

lýsir þá er nauðsynlegt að áhorfandinn sé meðvitaður um að það sé einhver annar bakvið 

grímuna. Þó skipti ekki öllu máli hver hann sé því nú sé hann settur á svið sem einhver 

annar. Þetta kemur heim og saman við þorrablótið. Þar var fast skotið á marga í salnum 

en oft voru brandarnir þess efnis að þú þurftir að þekkja til í samfélaginu til að skilja 

brandarann. Því virkuðu þeir ekki jafn vel á mig verandi utanaðkomandi og 

þorrablótsgesti sem vissu að hverjum gert væri grín. Almennt virðast brandararnir hafa 

skilað sér því mikið var hlegið að þeim. Þorrablótsnefndin var í það minnsta ánægð með 

áhorfandahópinn og flest allir skemmtu sér vel, bæði yfir skemmtiatriðunum sem og á 

þorrablótinu sjálfu.   

 
33 Gunnell, Introduction, 27. 
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 Heimildamyndir: Hugtök og kenningar 
Nauðsynlegt er að líta ekki á heimildamyndir sem spegilmynd raunveruleikans heldur 

frekar framsetningu hans. Í þeim sést ákveðin mynd af heiminum, jafnvel sjónarhorn sem 

við höfum aldrei velt fyrir okkur áður en lítur svipað út og það sem við þekkjum. Þær 

miðla ákveðinni sýn á raunveruleikann en augnaráð linsunnar stýrist af 

kvikmyndagerðarmanninum. Linsan fangar það sem kvikmyndagerðarmaðurinn kýs að 

hún fangi en sýnir ekki allt hitt sem gerist í rýminu á sama tíma. Hún beinist að einum 

hlut frekar en öðrum og að einum einstakling fremur öðrum.34 

Documentary is what we might call a „fuzzy concept“. Not all films that count 
as documentaries bear a close resemblance to each other just, as many 
disparate sorts of transportation devices can count as a „vehicle.“35 

Með þessum orðum á fræðimaðurinn og kvikmyndagagnrýnandinn Bill Nichols við að 

það sé erfitt að setja allar heimildamyndir undir sama hatt. Því má segja að hugtakið 

heimildamynd sé regnhlífahugtak fyrir ýmsar tegundir heimildamynda. Það eru margir 

þættir sem koma við sögu við gerð heimildamyndar. Þar má til dæmis nefna hvar og 

hvernig myndin er tekin, hvernig hún er klippt og hver söguþráður hennar er.36 Þær eiga 

sér fjölmarga undirflokka en nánar verður fjallað um þá í kafla 2.1. 

Á þriðja áratug 20. aldar skilgreindi John Grierson heimildamyndir sem skapandi 

meðferð á hinu raunverulega (e. creative treatment of actuality). Fyrri hlutinn um 

skapandi meðferð gefur til kynna að meðferð efnis sem á sér stoðir í raunveruleikanum, 

sé oft sett fram á ákveðinn hátt af höfundi. Þetta hefur enn þann dag í dag verið notað til 

að marka hvar heimildamyndir byrja og hvar skáldskapur (e. fiction) endar. Það er samt 

ekki hægt að segja að heimildamyndir fjalli um eitthvað sem gerðist í raunveruleikanum 

og láta þar við sitja. Því til eru myndir líkt og Schindler‘s List sem segir sögu Oscars 

Schindlers frá því að hann varð meðlimur þýsku nasistafylkingarinnar. Sú mynd er öll 

leikin en byggir á sögu hans. Því er hæpið að flokka þá mynd með hópi heimildamynda. 

Heimildamyndir fjalla um alvöru aðstæður eða atburði sem viðhalda minningu þeirra en 

búa ekki til mynd af því hvernig lífið var. Þær vinna með frumheimildir og nauðsynlegt 

er að geta staðfest að þær heimildir séu réttar.37 

 
34 Nichols, Introduction to Documentary, 21.  
35 Nichols, Introduction to Documentary, 21.  
36 Nichols, Introduction to Documentary, 24. 
37 Nichols, Introduction to Documentary, 6-7. 
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Viðfangsefni heimildamynda er yfirleitt persónur, atburðir eða þemu sem til eru í 

raunveruleikanum. Nú geta leiknar myndir vissulega líka verið um slíkar persónur. Í 

heimildamyndum er fólk ekki leikið sem ákveðinn karakter heldur sýnir það sjálft sig eins 

og það raunverulega er. Það er samt með vissum undantekningum því sviðsetningar eru 

oft notaðar í heimildamyndum sem fjalla um liðna atburði. Þá eru oft tekin viðtöl þar sem 

fólk talar beint framan í myndavélina og segir sögu sína. Það gerist hins vegar nær aldrei 

í öðrum kvikmyndum og rennir þetta enn frekari stoðum undir að fólk sé ekki að leika 

sjálft sig heldur birtast þeir sem þeir sjálfir þegar unnið er að heimildamynd.38 Því má 

segja að heimildamyndir fjalli um raunverulegt fólk í raunverulegum aðstæðum. Þær 

leitast við að sýna raunveruleikann og það sem er að gerast í honum eða var að gerast á 

þeim árum sem myndin var gerð. 

Þrátt fyrir að kvikmyndagerðarmaðurinn geri myndina þá tekur áhorfandinn virkan 

þátt í að skapa merkingu hennar. Því getur sama myndin virkað á ólíkan hátt á 

einstaklinga. Þá skiptir miklu máli að hafa í huga rými til túlkunar en með því hefur 

áhorfandinn tækifæri til að túlka söguþráðinn á sinn hátt. Bakgrunnur áhorfandans skiptir 

miklu máli en hann hjálpar áhorfandanum við túlkunina. Þegar áhorfandinn horfir á 

myndina verður hann því sjálfkrafa þátttakandi við gerð myndarinnar. Markmið flestra 

heimildamynda er að kveikja áhuga áhorfandans á efninu. Á ensku er þessi áhugi oft 

kallaður epistephilia. Þá er átt við þessa miklu þrá fyrir að vita meira. Það á bæði við um 

efni myndarinnar en ekki síður um hvort hún sé sönn eða ekki. Það er sjónarhorn linsunnar 

sem ræður hvernig raunveruleikinn birtist okkur á skjánum.39 Heimildamyndir 

endurspegla auk þess samfélagið og getað virkað á heimspekilegan, tilvistarlegan og 

sálfræðilegan hátt. Þær fá áhorfandann til að sjá heiminn frá nýju sjónarhorni og það 

kveikir áhuga fyrir því að vita meira. Til eru ýmsar gerðir heimildamynda sem höfða til 

mismunandi markhópa og því má segja að heimildamyndir séu fyrir alla. 

2.1. Sex tegundir heimildamynda 
Sá fræðimaður sem hefur verið í fararbroddi við fræðileg skrif um heimildamyndir er 

kvikmyndagagnrýnandinn Bill Nichols. Í bók sinni Introduction to Documentary heldur 

hann fram að hægt sé að skipta heimildamyndum í sex flokka eftir efni og gerð þeirra. 

Flokkarnir eru ljóðrænar myndir (e. the poetic mode), skýringarmyndir (e. the expository 

mode), könnunarmyndir (e. the observational mode), gagnvirkar myndir (e. the 

 
38 Nichols, Introduction to Documentary, 8-10. 
39 Cowie, Recording Reality, Desiring the Real, 86-87.  
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participatory mode), viðbraðgsmyndir (e. the reflexive mode) og þátttökuheimildamyndir 

(e. the performative mode). Flokkarnir eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Því er einkar 

misjafnt hvaða flokkur hentar fyrir hvert verk og útkoman mjög ólík eftir því hvaða leið 

kvikmyndagerðarmaðurinn kýs að fara. Til eru heimildamyndir sem falla innan tveggja 

eða fleiri flokka. Heimildamyndin Að sýna sig og sjá aðra er könnunarmynd með 

ljóðrænu ívafi.  

Könnunarmódelið snýst um að fylgjast með viðfangsefninu að því er virðist úr 

fjarska. Tekin eru upp augnablik þar sem viðfangsefnið áttar sig ekki á því að það sé í 

mynd og gerir jafnvel eitthvað sem það hefði ekki gert fyrir framan myndavélina.  

All of the forms of control that a poetic or expository filmmaker might 
exercise over the staging, arrangement, or composition of a scene became 
sacrificed to observing lived experience spontaneously. Honoring this spirit 
of oberservation in post-prodution editing as well as during shooting resulted 
in films with no voice-over commentary, no supplementary music or sound 
effects, no intertiles, no historical reenactments, no behavior repeated for the 
camera, and not even any interviews.40 

Með þessu formi er lögð áhersla á að halda öllu eins upprunalegu og hugsast getur. 

Hlutunum er leyft að gerast fyrir framan myndavélina án mikillar leikstjórnar að því er 

virðist á hvíta tjaldinu. Það er yfirleitt ekki raunin því heimildamyndum er alltaf að 

einhverju leiti leikstýrt. Í myndum sem þessum sjáum við einstaklinga tala sín á milli 

frekar en til myndavélarinnar sjálfrar. Þær útskýra það sem er að gerast en hið sama má 

segja um ljóðrænar myndir. Þar gefur myndbyggingin og hljóðheimurinn til kynna 

söguþráð myndarinnar. Í myndum sem þessum er mikið traust lagt á herðar 

kvikmyndagerðarmannsins. Þá þarf að hafa í huga að taka ekki hluti úr samhengi, til 

dæmis með því að setja inn auka hljóð sem ekki voru hluti af upptöku myndarinnar. 

Á sama tíma er hægt að spyrja spurninga um sanngildi könnunarmódelsins. Þar sem 

allt er tekið upp og myndavélin oft látin rúlla lengi. Hvað á þá í raun að taka út og hverju 

á að halda inni? Hvernig verður myndin sem líkust því sem í raun og veru gerðist? Þar 

hefur stíll höfundar mikið að segja. Hann einn velur hvaða atburði á að setja inn í myndina 

til að segja ákveðna sögu. Þá kemur það fyrir að hann þurfi að setja efnið inn í annarri 

tímaröð en það kom fyrir í tökunum. Því er nauðsynlegt að hafa í huga við gerð 

heimildamyndar að hún sé samkvæm því sem átti sér stað og varpi réttu ljósi á 

 
40 Nichols, Introduction to Documentary, 110. 
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viðfangsefnið. Þessi heimildamynd var að mestu tekin í kyrrstæðum skotum (e. static 

shot).  

Það sem gefur myndinni ljóðrænan blæ er að aðaleinkenni ljóðrænna heimildamynda 

(e. the poetic mode) er að þær vinna mikið með að áhorfandinn átti sig sjálfur á hvað sé í 

gangi í þeim. Það er ekkert beint útskýrt fyrir áhorfandanum heldur er sífellt verið að 

planta nýjum hugmyndum með myndefninu.  

The poetic mode is particularly adept at opening up the possibility of 
alternative forms of knowledge to the straightforward transfer of information, 
the prosecution of a partiular argument or point of view, or the presentation 
of resoned propositions about problems in need of solution. This mode 
stresses mood, tone, and affect much more than displays of knowledge or acts 
of persuasion.41 

Þetta er einmitt það sem heimildamyndin Að sýna sig og sjá aðra snýst um. Ég tek 

áhorfandann með í ferðalag þar sem ég dreg smám saman upp mynd af þorrablóti með 

myndefni og framsetningu sem vekur áhuga. Þegar myndin er um það bil hálfnuð ætti 

áhorfandinn að vera búinn að átta sig á því að myndin snúist um þorrablót. Íslendingarnir 

sem sjá myndina eru hugsanlega með fyrir fram mótaðar hugmyndir um hvernig þorrablót 

fara fram. Margir þeirra hafa farið á að minnsta kosti eitt þorrablót. Myndin gæti þó ef til 

vill veitt þeim sýn á hvernig þetta þorrablót kann að vera líkt eða ólíkt því sem þeir eiga 

að venjast. Þeir sem eru erlendir eða vita fátt um hvað þorrablót eru almennt fá þarna 

sneiðmynd inn í íslenskan veruleika og íslenskan menningararf. Í myndinni ber að líta 

heimatilbúin skemmtiatriði, íslenska söngva og þjóðlegan mat sem fæstum þykir einkar 

girnilegur en býr til ákveðið andrúmsloft á þessum samkomum.  

Það var oftar en ekki sem þátttakendur áttuðu sig ekki á að þeir væru í mynd. Það 

getur orsakast af tvennu, annars vegar því að fólk var orðið vant nærveru 

myndavélarinnar. Hins vegar vegna þess að í samfélaginu sem við lifum í í dag ganga 

flestir um með snjallsíma með innbyggðri myndavél. Því er þetta trúlega sambland af 

hvoru tveggja. Augnaráð linsunnar varð oft eins og auga gests á þorrablótinu. Því varð 

myndin náttúruleg og áhorfandanum ætti að þykja auðvelt að staðsetja sig innan þess efnis 

sem birtist á skjánum. Myndin hefur talsvert fræðslugildi um leið og hún er skemmtileg.  

 
41 Nichols, Introduction to Documentary, 103.  
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2.2. Heimildamynd sem miðlunarleið 
Helsta ástæða þess að ég valdi að leggja stund á meistaranám í hagnýtri menningarmiðlun 

var að mig langaði að læra gera eitthvað hagnýtt og skapandi. Ég fór því í námið með það 

í huga að miðla meistaraverkefni mínu í annað hvort hljóði eða mynd. Hvaða miðlunarleið 

það yrði var þó nokkuð opið. Í byrjun janúar fékk ég þá hugmynd að gera verkefni sem 

snerist um þorrablót. Ég hafði kynnst hugmyndum um þorrablót í BA námi mínu í 

þjóðfræði við Háskóla Íslands, hvernig þau binda saman hópa og viðhalda séríslenskum 

menningararfi. Auk þess sem ég hef sótt þau þó nokkur á vegum Félags Þjóðfræðinga á 

Íslandi og kynnst þeim í heimabæ mínum þegar ég var að alast upp. Því hafði ég góða 

hugmynd um hvað ætti sér stað á samkomum sem þessum. Fljótlega komst ég að þeirri 

niðurstöðu að heimildamynd væri trúlega besti kosturinn við miðlun efnisins enda margt 

myndrænt sem á sér stað þar. Ég hef alltaf haft gaman að því að skrifa og íhugaði að setja 

þetta heldur upp sem greinasafn og safna þá jafnvel frásögnum af ólíkum þorrablótum. 

Eftir að hafa velt því fram og til baka sá ég að ég ætti auðveldra með að nálgast 

markhópinn með myndefni í stað greinaskrifa.  

Með gerð heimildamyndar opnast margir möguleikar því þar er hægt að nota samspil 

myndar og hljóðs sem gefur meiri dýpt en þar sem eingöngu er unnið með annað hvort. 

Slíkir miðlar eru til dæmis hlaðvarp (e. podcast) en mér fannst erfiðara að ná dýptinni 

sem myndast við gerð heimildamyndar eingöngu með hljóði. Þá datt mér einnig í hug 

veggspjaldasýning en þar fannst mér vanta hljóðheiminn. Því var lendingin 

heimildamynd. Þar fannst mér ég ná þeirri dýpt sem mig langaði að miðla með samspili 

hljóðs og myndar. Heimildamyndin getur fangað efni á einstakan hátt sem aðrir miðlar 

bjóða ekki upp á auk þess sem magn upplýsinga á skjánum býður upp á fjölbreytta túlkun 

áhorfenda. Í upphafi myndarinnar sést skot af miðasölu og fljótlega ætti áhorfandinn að 

átta sig á því að dregið sé um röð kaupenda. Því næst sést ýmiskonar undirbúningur fyrir 

blótið sjálft, fólk að leggja á borð og æfa skemmtiatriði. Þá endar myndin á þorrablótinu 

sjálfu og er það um helmingur myndarinnar. Auðvelt er að segja söguna með hljóði og 

mynd án frekari útskýringa.  

2.3. Persónuvernd og siðferði 
Þegar upptökur á viðburð sem þessum eiga sér stað þarf að hafa margt í huga. Sérstaklega 

þegar kemur að persónuvernd. Það er ómögulegt að ganga á milli allra gesta þorrablótsins 

og fá frá þeim undirritað samþykki fyrir að vera í mynd. Fengið var leyfi frá öllum í 

þorrablótsnefndinni fyrir að vera í mynd. Þegar allir voru komnir til að kaupa miða þá 
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kynnti ég mig og sagðist vera að vinna að heimildamynd sem væri hluti af 

meistaraverkefni mínu við Háskóla Íslands. Jafnframt sagði ég að það væri ekkert mál að 

vera ekki í mynd en þá yrði ég eða formaður þorrablótsnefndar að fá að vita af því. Það 

sama var uppi á teningnum með upptökur á þorrablótinu sjálfu. Þá kynnti formaður 

þorrablótsnefndar mig og bað fólk sem ekki vildi vera í mynd að láta sig vita. Enginn setti 

sig í samband við formanninn og því var tekið sem að allir vildu vera með. Eftir fremsta 

megni var reynt að skjóta svoleiðis að ekki myndi sjást framan í fólkið en auðvitað er ekki 

hægt að sniðganga það með öllu. 

Við klippi- og eftirvinnsluna er nauðsynlegt að hafa í huga ýmis siðferðisleg atriði. 

Þar sem áfengi var haft um hönd var lögð mikil áhersla á að sýna fólk án þess að verða 

því til skammar. Vegna þeirrar fjarlægðar sem ég hafði við viðfangsefnið þurfti ekki 

mikla ritskoðun við úrvinnslu efnisins. Myndefnið var að langmestu leiti frekar dannað 

og því komu ekki upp margar siðferðislegar spurningar í þessu samhengi. Siðferðislegar 

spurningar eru æði oft raunir kvikmyndagerðarmannsins. Hvað ef hann verður vitni af 

einhverju ólöglegu og á það sérstaklega við um könnunarmyndir þar sem myndavélinni 

er leyft að rúlla og ýmislegt gerist inn í rammanum.42 Ekki er til neitt eitt rétt svar við 

þessum siðferðislegu vangaveltum. Ef einhverju er sleppt í myndinni sem ekki þykir við 

hæfi, er það þá tilraun til að fegra raunveruleikann? Hverju má sleppa og hverju ekki? 

Þetta er eitthvað sem hver og einn höfundur verður að gera upp við sig og því ekki til neitt 

eitt rétt svar. Ég tók þá stefnu að sýna sem fjölbreyttastar hliðar mannlífsins en samt með 

það í huga að það passi söguþræðinum. Með því sýni ég frá öllu ferlinu, frá því að 

miðasala hefst og þar til hljómsveitin þakkar fyrir sig og allir halda heim á leið. Það kann 

að vera klippt saman í annarri tímaröð en það átti sér stað á tökustað. Forskriftin var alltaf 

að byrja á miðasölu og upphaf þorrablótsins sé síðan hápunktur myndarinnar. Ég fylgdist 

með fjölda æfinga af skemmtiatriðum en til að áhorfandinn væri ekki sífellt að horfa á 

það sama klippti ég það saman í eina æfingu. Með því tel ég mig ekki hafa brenglað 

söguþráðinn og það sýnir vel hvað átti sér stað. Því notaði ég mestmegnið af myndefninu 

sem ég var með og setti það í rökrétt samhengi.  

2.4. Augnaráð linsunnar 
Menn og dýr geta gefið frá sér margskonar augnaráð. Stundum er talað um að „drepa með 

augnaráðinu“ og er þá átt við illkvittnislegt eða hatursfullt augnaráð. Það er andstæða þess 

 
42 Nichols, Introduction to Documentary, 112.  
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að vera með hlýlegt augnaráð. Á þennan sama hátt má segja að linsan sé einnig með 

ákveðið augnaráð. Björn Ægir Norðfjörð segir í grein sinni „Einsleit endurreisn: Íslenskar 

heimildamyndir á nýrri öld“ að augnaráð kvikmyndatökuvélarinnar geti borið vott um 

áhugaleysi, hlýju, forvitni eða jafnvel árásargirni. Myndavélin er vissulega vélræn en er 

kannski ekki svo ólík augnaráði mannsins. Hún er alls ekki hlutlaust verkfæri því sýn 

áhorfandans mótast af augnaráði linsunnar. Þá skiptir máli að hafa í huga hvernig 

viðfangsefnið tekur við þessu óvænta augnaráði, að það sé verið að taka upp gjörðir 

þeirra.43 Augnaráð linsunnar mótast talsvert af höfundinum og hver afstaða hans er. Ég 

tók þá ákvörðun snemma í ferlinu að linsan ætti yfirleitt að lúra í horni og sjá 

viðfangsefnið að því er virðist úr fjarska. Því virkar augnaráð linsunnar eins og einn 

nefndarmanna sem fylgist með framgangi mála. Þegar á þorrablótið er komið breytist 

augnaráð linsunnar örlítið og við sjáum þorrablótið með augum aðkomumanns vegna 

fjarlægðarinnar sem myndaðist. Ég kom inn í hóp sem ég þekkti ekki og var því óviss um 

hvernig þau myndu taka augnaráði linsunnar. Fólk átti mis auðvelt með það eins og 

gengur og gerist í um 20 manna hóp. Það var einkennandi að þeir sem höfðu gaman að 

því að vera fyrir framan myndavélina voru einkar mikið þar. Því eru sumir einstaklingar 

fyrirferðameiri í myndinni en reynt var eftir fremstu getu að sýna þennan hóp sem kemur 

saman þvert á samfélagið.  

Í myndinni má greina ákveðna fjarlægð sem verður til vegna þess að ég er 

utanaðkomandi. Ég þekki ekki fólkið frá öðrum stöðum samfélagsins né þær óskrifuðu 

reglur sem ríkja innan hópsins. Fólk sagði ef til vill ekki það sem að hefði sagt við 

myndavélina ef það myndi þekkja mig betur. Af þeim sökum má velta því upp hvort ég 

hafi verið feimnari með myndavélina heldur en ef ég hefði þekkt hópinn áður. Þetta er 

mín fyrsta heimildamynd og áður en ég fór í tökur var ég ekki viss hvað ég vildi gera. Ég 

hef ekki mótað mér minn stíl og í raun varð myndin að vissu leiti öðruvísi en lagt var upp 

með. Það verður nánar útlistað í þriðja kafla. Allt hefur þetta áhrif á lokaniðurstöðuna og 

trúlega hefði heimildamynd um nákvæmlega sama viðburð getað orðið allt öðruvísi ef 

hún væri gerð af öðrum kvikmyndagerðarmanni. Markmið myndarinnar var að sýna 

áhorfendum hennar hvað þarf að hafa í huga þegar þorrablót eru undirbúin og 

framkvæmd. Með þessari aðferð er andrúmslofti og stemmingu myndarinnar miðlað. Ég 

tel það hafa tekist vel. 

 
43 Björn Ægir Norðfjörð, Einsleit Endurreisn: Íslenskar heimildamyndir á nýrri öld, 115-116. 
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Hvert sem viðfangsefnið kann að vera þá getur linsa myndavélarinnar aðeins fangað 

takmarkað sjónarhorn. Það sama gildir þegar afraksturinn er klipptur saman á einn máta 

fremur en annan. Þetta skapar óendanlega valmöguleika og mótar með því þann veruleika 

sem birtist á hvíta tjaldinu. Sagan getur tekið á sig ótal myndir og þess vegna kallar 

mismunandi viðfangsefni oft á ólíka framsetningu efnis. Þetta á sérstaklega við þegar 

samtíminn er kvikmyndaður. Augnaráð linsunnar verður ekki fjarrænt heldur hrindir 

frekar atburðarásinni af stað og getur jafnframt orðið hvati þeirra atburða sem hún 

myndar. Þetta vekur upp ákveðnar siðferðislegar spurningar.44 Nauðsynlegt er að hafa 

áhorfandann ávalt í huga þegar tekin er upp kvikmynd og ekki síður þegar hún er klippt. 

Passa þarf að brengla ekki söguþráðinn og halda sig við þá forskrift sem lagt er af stað 

með.  

 
44 Björn Ægir Norðfjörð, Einsleit Endurreisn: Íslenskar heimildamyndir á nýrri öld, 115-116.  
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 Vinnuferlið 
Við gerð 30 eininga mastersverkefnis liggur að baki mikil vinna og skipulag. Hafist var 

handa við verkefnið í byrjun janúar og því skilað um miðjan maí. Það telst sigur að hafa 

náð að skila á tilsettum tíma vegna hræringa í samfélaginu. Á meðan á vinnslu 

verkefnisins stóð geisaði kórónuveiran yfir heimsbyggðina og var hún skilgreind sem 

heimsfaraldur af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO). Faraldurinn hafði í för með 

sér lokanir á háskólanum þar sem ég hafði aðstöðu til að klippa heimildamyndina. Um 

tíma taldi ég mig ná að klippa hana á gamla Macbook Air vél í minni eigu en þegar á 

hólminn var komið þá gekk það ekki upp. Byggingar háskólans opnuðu aftur 4. maí og 

var þá lagt kapp á að klára að fínklippa myndina.  

Eins og gerist voru ýmsir hnökrar við gerð verkefnisins og verða þeir nánar útlistaðir 

í kaflanum hér á eftir. Byrjað verður að fara yfir handritaskrif, undirbúning og 

sögulýsingu (e. treatment) myndarinnar. Því næst verður sjónum beint að vinnuferlinu, 

markmiðum myndarinnar sem og markhópum hennar, tækjabúnaði, kostnaði og síðast en 

ekki síst verður farið yfir klippi- og eftirvinnsluna. Með þessu er ætlunin að rekja 

vinnuferlið til að gefa lesandanum góða innsýn í hvernig ferlið bakvið gerð myndarinnar 

var. 

Eftir að hafa fengið jákvætt svar frá Helgu Rakel Rafnsdóttir og Sumarliða R. 

Ísleifssyni um að leiðbeina mér við verkið þá hóf ég rannsóknarvinnu. Jafnframt skrifað 

ég drög að fyrsta kafla greinargerðarinnar sem snýr að þorrablótshefðinni og hvernig hún 

hefur þróast í gegnum árin. Mér þótti nauðsynlegt að þekkja hefðina áður en lagt væri af 

stað í tökur. Samhliða því vann ég að handriti og tökulista fyrir tökudagana. Fyrsta kafla 

greinargerðarinnar og grófklippi myndarinnar var skilað inn til leiðbeinanda í byrjun 

mars. Eftir athugasemdir leiðbeinanda hélt ég áfram og skrifaði annan og þriðja kafla 

greinargerðarinnar ásamt því að fínvinna myndina. Þegar háskólanum var lokað einbeitti 

ég mér að greinargerðinni og skilaði inn köflum tvö og þrjú til Sumarliða og Helgu í 

byrjun apríl. Ég brást við athugasemdum þeirra og setti saman í samsett handrit sem ég 

sendi þeim. Því næst fór verkið í prófarkalestur og var því skilað inn um miðjan maí. 

3.1. Undirbúningur og aðdragandi 
Ákvörðun um efni lokaverkefnisins var tekin um miðjan janúar. Upphaflegur skiladagur 

var 5. maí en hann var síðar lengdur til 19. maí vegna kórónuveirufaraldursins. Því var 

tíminn naumur og nauðsynlegt var að halda vel á spöðunum allan tímann. Þegar ákvörðun 

hafði verið tekin um efni og miðlunarleið vantaði mig myndefni. Ég er fædd og uppalin 
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á Höfn í Hornafirði og velti því fyrir mér að fá leyfi til að taka upp undirbúning og 

þorrablótið þar en óttaðist að ég ætti erfitt með að halda fjarlægðinni sem brottfluttur 

Hornfirðingur. Því fór ég á samfélagsmiðilinn Facebook og sló inn leitarorðinu 

„þorrablót“ og valdi að leita eingöngu í viðburðum (e. events). Þar kom upp fjöldinn allur 

af þorrablótum. Ég skrifaði staðlað bréf sem ég sendi á um fimmtán þorrablót víðs vegar 

um landið.45 Undirtektirnar voru misjafnar. Margir sem eingöngu sáu skilaboðin en 

svöruðu ekki, aðrir sem lögðu málið fyrir þorrablótsnefnd sem var ekki upprifin yfir 

hugmyndinni. Það var svo formaður þorrablótsnefndar Ólafsvíkur sem lagði þetta fyrir 

sína nefnd og voru þar allir tilbúnir til að taka þátt í þessu verkefni. Úr varð heimildamynd 

sem fjallar um þorrablót sem haldið var þar í bæ árið 2020. 

Þegar búið var að finna þorrablót til að fjalla um þurfti að huga að gerð myndarinnar. 

Skrifaður var synopsis og það sent inn til leiðbeinanda um miðjan janúar. Ég hitti svo 

leiðbeinendur mína á fundi nokkru síðar. Eftir þann fund tók ég ákvörðun um að myndin 

ætti að vera könnunarmynd þar sem atburðirnir væru teknir upp í kyrrstæðum skotum (e. 

static shot). Myndavélin stæði að mestu leiti á þrífæti og myndi fanga það sem hún myndi 

nema, bæði í hljóði og mynd. Þó var upprunalega planið að taka viðtöl við ýmsa sem 

komu að undirbúningi þorrablótsins og þorrablótsgesti. Ég tók þrenn viðtöl en þegar ég 

var að grófklippa sá ég að mér þætti fallegra að sleppa þeim og leyfa myndefninu að tala. 

Að baki heimildamynda er ákveðið handrit. Nauðsynlegt er að hafa hugmynd um 

söguþráð myndarinnar, hvernig hún á að vera kvikmynduð og hvaða upptökum 

kvikmyndargerðamaðurinn vill ná. Á árvissum viðburðum líkt og þorrablóti er enn 

mikilvægara að vera skipulagður á tökustað því kvikmyndargerðarmaðurinn fær aðeins 

eitt tækifæri til að ná í myndefni. Ég útbjó tökulista og náði öllum þeim tökum sem 

fyrirhugaðar voru ásamt meira efni. Ég skrifaði treatment sem hefur tekið töluverðum 

breytingum eftir að klippi- og eftirvinnsla myndarinnar hófst; treatment er stundum kallað 

sögulýsing á íslensku en hugtakið nær ekki utan um alla þættina sem er að finna í skapandi 

heimildamynd. Treatment er útlínur handrits, þar er útskýring á því um hvað 

heimildamyndin er, hvernig vinnuferlinu verður háttað og hvernig lokaútkoman á að 

koma til með að vera. Yfirleitt hefst treatment á synopsis, stuttri kynningu á efnivið og 

efnistökum. Fyrstu setningarnar í treatmenti er oft lýsing á mikilvægri senu í myndinni 

til að fanga athygli lesandans. Senan er yfirleitt mikilvæg fyrir myndina eða kjarnar 

merkingu hennar. 

 
45 Sjá viðauka A. 



 

 32 
 
 

Það er misjafnt hvað treatment er langt en það fer töluvert eftir lengd myndarinnar. 

Ástæða þess að nauðsynlegt er að skrifa treatment er til að koma hugmyndum sínum á 

blað og sjá hvernig þær virka í stóra samhenginu. Treatment er líka mikilvægur partur 

þegar sótt er um styrki fyrir framleiðslu mynda.46 Ég sótti ekki um neina styrki fyrir þessa 

heimildamynd og því var treatmentið meira notað til að ég gæti áttað mig betur á hvað ég 

vildi gera. Vegna tímaskorts skrifaði ég treatmentið ekki fyrr en eftir að ég var búin að 

skjóta myndina. Ég fór í fyrstu tökur ekkert löngu eftir að hafa ákveðið efniviðinn. Með 

mér hafði ég tökulista og synopsis og hafði því nokkuð skýra mynd af því sem ég vildi 

ná. Í næsta undirkafla, 3.1.1 má sjá treatment myndarinnar sem er í styttra lagi miðað við 

lengd myndar. Ástæða þess er sú að það er partur af greinargerð og því nauðsynlegt að 

endurtaka ekki það sem stendur á öðrum stöðum greinargerðarinnar.  

3.1.1. Sögulýsing (e. treatment) myndarinnar 
Ólafsvík er lítið samfélag, staðsett á norðanverðu Snæfellsnesi. Ólafsvík er hluti af 

sveitarfélaginu Snæfellsbæ og telja íbúar bæjarins tæplega þúsund manns. Árlega gerir 

hluti þessa hóps sér dagamun og lyftir sér upp á þorrablóti. Blótið er haldið í 

félagsheimilinu Klifi sem kúrir niður við sjó í útjaðri bæjarins. Skemmtanir sem þessar 

eru alls ekki nýjar af nálinni en í samfélaginu hafa slíkar samkomur verið haldnar 

áratugum saman á vegum Kvenfélags Ólafsvíkur, Lionsklúbb Ólafsvíkur, Lionsklúbbsins 

Rán, Átthagafélags Fróðhreppinga og Leikfélags Ólafsvíkur. 

Í myndinni fylgjast áhorfendur með undirbúningi og framkvæmd þorrablótsins í 

Ólafsvík árið 2020. Myndin hefst á miðasölu fyrir þorrablótið, þar sem hver einstaklingur 

má aðeins kaupa tólf miða. Dregið er um röð kaupenda til að gæta jafnræðis. Því næst 

sjáum við þegar lagt er á borð og salurinn skreyttur. Fylgst er með generalprufu á 

skemmtiatriðum þar sem gert er grín af náunganum. Má segja að þar búi nefndin til sitt 

eigið áramótaskaup. Með því er árið gert upp og skondnustu atriði þess sett á svið. Síðast 

en ekki síst sjáum við hvernig bæjarbúar klæða sig í sitt fínasta púss. Gæða sér á 

þjóðlegum íslenskum mat, drekka brennivín, sýna sig og sjá aðra.  

Í hnotskurn yrði þetta því innsýn í lífið í litlu samfélagi á landsbyggðinni, þar sem 

bæjarbúar koma saman og til verður samfélag innan samfélagsins þar sem aðrar reglur 

eru í gildi. Myndin leitast við að fanga stemminguna sem myndast við undirbúning og 

framkvæmd þorrablóts og taka áhorfandann með í ferðalag. Stíll myndarinnar er 

 
46 Pepe og Zarzynski, Documentary Filmmaking for Archaeologists, 70-72.  
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rannsakandi en reynt er að nota aðferðir ljóðrænna heimildamynda og húmors til þess að 

virkja meðlíðan og tilfinningar áhorfanda. 

Myndin fjallar um viðburð og raunar eru engar aukapersónur eða aðalpersónur í 

myndinni. Þar má sjá hóp fólks með það að markmiði að sjá um undirbúning og 

framkvæmd þorrablóts. Hópurinn samanstendur af fólki úr ólíkum áttum. Sumir eru með 

töluverðan bakgrunn og reynslu af leiklist og viðburðarhaldi á meðan aðrir eru að stíga 

sín fyrstu skref á því sviði. Þau leggja hart af sér við skreytingar, æfingar og miðasölu svo 

eitthvað sé nefnt. Um miðbik myndarinnar bætist síðan við annar hópur fólks en það eru 

þorrablótsgestirnir. Þeir koma og njóta þeirrar miklu vinnu sem þorrablótsnefndin hefur 

lagt á sig síðustu mánuði. Dást að skreytingum, hlæja að skemmtiatriðum og borða 

þorramat. Þeir bæta aukinni dýpt í allt það sem þorrablótsnefndin hefur lagt kapp við að 

undirbúa. Undir lokin blandast svo þessir tveir hópar saman þegar hljómsveitin Viggó 

leikur fyrir dansi fram á rauða nótt. 

Myndin á sér öll stað innan 

félagsheimilisins fyrir utan 

upphafsskot hennar sem tekin eru 

þegar keyrt er inn í Ólafsvík og að 

félagsheimilinu. Því er félagsheimilið 

sterkur sjónrænn rammi þorrablótsins. 

Þegar gengið er inn í félagsheimilið er 

komið inn í afmarkað rými, eins konar 

forstofu. Þar eru stórir gluggar á tveimur veggjum og því er rýmið einkar bjart. Í þessu 

rými bíður fólk áður en miðasala hefst auk þess sem þetta er rýmið sem fólk kemur fyrst 

inn í þegar það kemur á þorrablótið. Í rýminu er fatahengi, stólar og bar. Þrjár leiðir eru 

út úr anddyrinu. Hægt er að komast upp á aðra hæð í tæknirými og í nokkra minni sali. 

Auk þess eru hurðir sitt hvoru megin við barinn. Önnur hurðin leiðir fólk inn á kaffistofu 

en hægt er að opna á milli kaffistofunnar og salarins, með því er salurinn stækkaður. Það 

var gert á þorrablótinu. Því virkar þetta eins og inngangur í sama rýmið, frá sitt hvorri 

hliðinni. Í salnum gerist meiri hluti myndarinnar. Þar eru skemmtiatriðin æfð, borin fram 

þorramatur og dansað fram á rauða nótt svo fátt eitt sé nefnt. Salurinn er með rauðum dúk 

á gólfinu og rauðum drapperingum á veggjunum. Af þeim orsökum fær rýmið allt á sig 

mjög rauðan blæ. Nokkrir pallar eru í salnum sem auðveldar öllum að sjá betur á sviðið 

þaðan sem þeir sitja. Í salnum er stórt svið og bakvið sviðið eru gráar drapperingar. Úr 

salnum er hægt að komast í rými baksviðs. Á löngum og ströngum vinnudögum var það 

Mynd 3. Salurinn í félagsheimilinu Klifi.  
Ljósmynd: Sandra Björg Ernudóttir 
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rými nýtt sem matsalur. Auk þess settist nefndin þar niður eftir æfingar og Gunnsteinn 

leikstjóri þorrablótsins í ár fór yfir punkta eftir æfingar. Því þjóna flest öll rými hússins 

miklum tilgangi í myndinni.  

Myndin er öll tekin upp á þrífæti 

og í statískum skotum. Myndavélin 

leitast við að fanga eins mikið og 

mögulegt er af undirbúningi en lögð 

verður áhersla á að augnaráð 

myndavélarinnar sé hlýlegt. Meiri 

hluti myndarinnar er myndaður í 

víðmynd en þó er hoppað í meiri 

nærmynd ef á þarf að halda. 

Leikmynd sviðsins spilar stórt hlutverk en hún líkir eftir gömlum torfbæjum (sjá mynd 4) 

sem gefa okkur enn frekari hugmynd um nostalgíuna sem þorrablótum fylgir. Við sjáum 

þarna eftirmynd húsakosts Íslendinga fyrr á öldum á sama tíma og sá þjóðlegi matur er 

snæddur. Með þessu má jafnvel segja að þorrablót séu til að halda okkar þjóðlega sið í 

heiðri.  

Myndin endurspeglar því íslenska hefð. Hér má sjá eina útfærslu hefðarinnar og 

trúlegt er að margir Íslendingar sem horfa myndina sjái eitthvað sem kemur þeim 

kunnuglega fyrir sjónir. Erlendir áhorfendur fá innsýn inn í íslenskan veruleika og 

jafnframt er myndin gluggi inn í íslenskan menningararf. Hún hefur því bæði fræðslu og 

skemmtanagildi. 

Þorrablót hafa alltaf verið stór hluti af mínu lífi. Þegar ég var yngri ólst ég upp við 

að eldra fólkið væri á leið á þorrablót í heimabæ mínum. Þegar ég varð unglingur fór ég 

að passa yngri börn svo foreldrar þeirra gætu farið á þorrablót. Jafnframt fór ég oft á 

general-prufu fyrir þorrablótið og var nauðsynlegt að vera þögul sem gröfin eftir hana því 

ekki vildi maður spilla bröndurunum fyrir þorrablótsgestum. Þegar ég hafði svo aldur til 

fór ég að sækja þessar skemmtanir sjálf, reyndar ekki í heimabæ mínum en á öðrum 

stöðum. Því tel ég mig þekkja þorrablótshefðina vel og hafa góða innsýn í hana. Ég er 

með BA gráðu í þjóðfræði og kynntist þar þorrablótshefðinni út frá fræðilegum 

hugmyndum um menningararf, sviðsetningu og ímyndir þjóða. Mér þykir heiður að fá að 

gera heimildamynd um þennan áhugaverða menningararf okkar Íslendinga. Hann virðist 

ekki vera í nokkrum dvala og því frábært að fá tækifæri til að vinna með hann á meðan 

hann er enn í fullum skrúða. Það er ólíkt mörgu sem hefur fengið nafnið menningararfur, 

Mynd 4. Sviðið í félagsheimilinu Klifi. Myndin er tekin 
viku fyrir þorrablót og unnið er að skreytingum. Ljósmynd: 
Sandra Björg Ernudóttir 
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sem er oftar en ekki annaðhvort horfið okkur eða þjóðfræðingar um allan heim eru á 

elleftu stundu að reyna bjarga. 

3.2. Markmið og markhópur 
Markmið myndarinnar eru nokkur. Myndin á bæði að hafa fræðslu og skemmtanagildi. 

Fræðslan endurspeglast þegar lifandi hefð er fönguð í mynd og ekki steðjar nein ógn af 

henni. Myndin á að hrífa áhorfandann með sér í ferðalag um undirbúning þorrablótsins. 

Smátt og smátt byggist upp umgjörð í kringum þorrablótið fyrir augum áhorfandans, þar 

til komið er að þorrablótinu sem er jafnframt hápunktur myndarinnar. Með því kviknar 

áhugi áhorfandans á hefðinni og framkvæmd hennar.  

Markhópur myndarinnar er almenningur. Upphafleg áætlun var að senda myndina 

inn á kvikmyndahátíðina Skjaldborg sem og IceDocs á Akranesi svo eitthvað sé nefnt en 

vegna ástandsins í kjölfar kórónuveirunnar er óvíst hvort það náist. Myndin var jafnframt 

klippt með það í huga að hún ætti að birtast á hvíta tjaldinu. Fólk getur upplifað myndefni 

á mismunandi hátt eftir því hvar það sér efnið, hvort það sé á hvíta tjaldinu, í línulegri 

dagskrá eða á veraldarvefnum. Auðvitað væri líka gaman ef hún myndi fara í sýningu í 

línulegri dagskrá og trúlega mun hún enda á internetinu. Því er óvíst hvar hún mun koma 

til með að birtast fyrst á þessu stigi málsins. Ég tel að myndin geti einnig verið gagnleg 

fyrir fræðimenn sem fást við eitthvað tengt félags- og hugvísindum. Hún varpar góðu ljósi 

á hvað íslenska hefðin þorrablót felur í sér og getur að því leiti hjálpað fræðimönnum í 

áðurnefndum greinum.  

3.3. Tökudagar 
Tökudagarnir voru fjórir í heildina. Þeir voru sunnudagurinn 26. janúar, fimmtudagurinn 

30. janúar, föstudagurinn 31. janúar og laugardagurinn 1. febrúar. Sunnudaginn 26. janúar 

fór ég í dagsferð til Ólafsvíkur. Þá fór fram miðasala á þorrablótið og þótti mér 

nauðsynlegt að ná upptöku af því. Auk þess nýtti ég tækifærið og skoðaði félagsheimilið 

í krók og kima, tók fjöldann allan af myndum til að nota sem stuðning við fínpússun 

handritsins. Þetta var í fyrsta skipti sem ég kom inn í félagsheimilið og því hjálpaði þessi 

dagur til við að fá tilfinningu fyrir rýminu. Þennan dag var auk þess vinnudagur hjá 

nefndinni þar sem skemmtiatriðin voru æfð. Þarna voru mín fyrstu kynni af 

nefndarmönnum og þeirra starfi. Ég keyrði aftur til Reykjavíkur eftir þennan tökudag. 

Næstu tökudagar voru nokkrir í röð og nokkuð langir. Ég keyrði aftur vestur 

fimmtudaginn 30. janúar og um leið og ég kom þangað hófust tökur á ný. Þá var verið að 
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leggja á borð, sníða dúka og skreyta fyrir skemmtunina enda aðeins tveir dagar til stefnu. 

Síðar um kvöldið var svo æfing hjá þorrablótsnefndinni sem ég fylgdist með og eftir 

æfinguna var haldið áfram að skreyta salinn. Á föstudagsmorgni nýtti ég tímann og fékk 

mér göngutúr um bæinn, tók nokkur náttúruskot sem enduðu reyndar ekki í myndinni. Á 

föstudagskvöldinu var general prufa þar sem nokkrir gestir komu til að sjá skemmtiatriði 

þorrablótsins. Þar hélt ég mig að mestu baksviðs en flakkaði þó aðeins fram og upp í 

tæknirými. Í raun má segja að laugardagurinn sé stærsti tökudagurinn.  

Dagurinn byrjaði á því að ég kom um hádegið að fylgjast með lokafrágangi fyrir 

þorrablótið um kvöldið. Auk þess var hljómsveitin að stilla upp fyrir kvöldið og verið var 

að koma með matinn í hús þar sem hann var aðkeyptur frá veitingastað í bænum. Þá kom 

rétt rúmlega tveggja tíma hlé áður en þorrablótið hófst. Ég var mætt áður en húsið opnaði 

og náði því góðum tökum af fólki að streyma inn og að hittast í fyrsta skipti eftir að hafa 

ekki sést lengi. Eftir að fólk hafði komið inn og fundið sín sæti bauð formaður 

þorrablótsnefndar alla velkomna og borðhald hófst. Ég var á ferðinni á meðan á borðhaldi 

stóð og náði skotum af fólki að fá sér á diska sem og þegar það sat að snæðingi. Eftir 

borðhaldið var sungið saman og því næst þaulæfð skemmtiatriðin frumflutt. Þá var ekkert 

eftir nema að hleypa hljómsveitinni Viggó á svið og spiluðu þeir fyrir dansi fram á nótt. 

Til stóð að taka upp á sunnudeginum þegar gengið yrði frá en frágangi var frestað til 

mánudags. Ég varð því miður að fara aftur til Reykjavíkur á sunnudeginum og gat því 

ekki verið með í upptökum á því. 

Í heildina tókust upptökur mjög vel. Ég náði miklu af góðu efni. Á þorrablótinu sjálfu 

varð ég uppiskroppa með pláss á minniskortum og þurfti að skjótast á miðju blóti heim 

að sækja tölvu til að geta tæmt þau. Þar hefði ég átt að átta mig á hve langur tími þetta 

var og mæta betur undirbúin með minniskort. Þetta kom þó ekki að sök. Auk þess áttaði 

ég mig á að ég hefði mátt taka á fjölbreyttari stöðum en ég stóð sjálfa mig að því að færa 

alltaf bara myndavélina smá. Það varð til þess að stundum mynduðust skrítin jump-cut á 

milli atriða þar sem myndavélin er ekki í sama ramma. Vegna þess hve upptekin ég var 

að því að mynda ekki mikið af andlitum fólks þá kann að vera að það hafi haft áhrif á 

stílinn. Eftir fremsta megni tók ég upp í víðum ramma á þá sem ég þekkti ekki en það 

voru frekar nefndarmenn sem kvikmyndaðir voru í nærmynd. Því var lítið af tökum í 

nærmynd á þorrablótinu sjálfu. Helsta ástæðan fyrir þessu er sú að ég er að vinna að minni 

fyrstu heimildamynd og var frekar feimin við að taka upp fólk sem ég vissi ekki hvernig 

myndu bregðast við augnaráði linsunnar. Allt þetta hefur áhrif á afraksturinn en tel ég 

mig hafa náð að laga þetta í klippi -og eftirvinnslunni. Mistökin eru til að læra af þeim og 
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eru þessi þrjú atriði sem fara hefðu mátt betur dýrmætur lærdómur sem ég tek með mér 

út í lífið. 

Það hjálpaði mér mikið að fara tvisvar til Ólafsvíkur. Í fyrri ferðinni náði ég góðum 

tengslum við nefndarmenn og þau fengu snefil af því hvað koma skyldi. Þau tóku einkar 

vel á móti mér og voru verulega áhugasöm. Ég fékk auk þess betri tilfinningu fyrir rýminu 

og gaf þetta mér aukið svigrúm til að fara heim og hugsa hvernig mig langaði að skjóta 

sjálft þorrablótið. Með því að fara í dagsferð viku fyrir þorrablótið vöndust nefndarmenn 

augnaráði linsunnar. Það gerði það að verkum að fólk gleymdi sér frekar fyrir framan 

vélina og gat verið það sjálft við undirbúning þorrablótsins. 

3.4. Tækjabúnaður 
Myndin er alfarið tekin upp á Canon EOS 80D. Ástæða þess að sú vél varð fyrir valinu 

er að ég þekki Canon umhverfið vel eftir að hafa tekið mikið af ljósmyndum í gegnum 

tíðina á eldri týpu af Canon myndavél. Ég fékk vélina lánaða hjá vinkonu minni 

endurgjaldslaust en leigði linsu með stærra ljósopi frá Mymedia4you vegna þess að eftir 

fyrsta tökudag sá ég að það er töluvert dimmra inni í salnum en ég átti von á. Því varð 

Canon EF 24-70mm f 2.8L IS USM linsa fyrir valinu og kostaði leigan á henni og tveim 

batteríum mig 19.348 krónur með virðisaukaskatti. Fyrsti tökudagurinn er tekin upp á 

aðra linsu eða Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS. Þessi mismunandi notkun á linsum 

hafði engin áhrif þar sem fyrsti tökudagur var í blíðviðri og því bjart inn í salnum. Ég sá 

hins vegar þá að þegar tekið yrði upp að kvöldi og nóttu þá væri ljósop 18-200 mm 

linsunnar of lítið og því leigði ég mér linsu með stærra ljósopi.  

Hljóðið var tekið upp á tveimur stöðum. Bæði með Rode Video Mic Go sem fór beint 

inn á vélina og auk þess var ég með Zoom H2n Handy Recorder sem ég fékk að láni frá 

Háskóla Íslands. Ég nýtti mér það hljóð þó að litlu leiti og tók það aðallega bara upp til 

vonar og vara. Hljóðið úr stefnuvirka hljóðnemanum á vélinni reyndist prýðilegt og því 

ákvað ég að nota það eingöngu. Sjálf átti ég þrífót sem ég notaði í tökum. Auk þess fékk 

ég lánuð ljós frá Háskóla Íslands en ég notaði þau ekkert.  

3.5. Kostnaður 
Þegar öllu er á botninn hvolft þá var gerð þessarar myndar kostnaðarsöm. Ég fékk 

myndavélina frítt að láni sem og Zoom hljóðupptökutækið. Ég borgaði tæpar tuttugu 

þúsund fyrir leigu á linsunni og tveimur batteríum. Þá þurfti ég að borga fyrir gistingu í 

Ólafsvík en ég fann litla stúdíóíbúð á bókunarsíðunni booking.com. Ég greiddi fyrir hana 
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rétt rúmlega þrjátíu þúsund fyrir þrjár nætur. Frá heimili mínu og til Ólafsvíkur eru 194 

kílómetrar. Þessa leið keyrði ég alls fjórum sinnum og gera það 776 kílómetra. Því eyddi 

ég um 15.000 krónum í bensín. Þá greiddi ég tvo miða á þorrablótið en þeir voru 8.500 

krónur hvor eða 16.000 samtals. Þegar þetta er allt reiknað saman kemur í ljós að 

verkefnið kostaði mig um 81.000 krónur. Ég sótti ekki um styrki fyrir gerð myndarinnar 

og kom þetta því allt úr eigin vasa. Ég tel það ekki eftir mér enda einkar sátt við útkomuna 

og hefur þetta verið gríðarlega lærdómsríkt ferli. 

3.6. Klippi- og eftirvinnsla 
Myndin var klippt í klippiforritinu Final Cut Pro X. Það var Háskóli Íslands sem úthlutaði 

mér aðstöðu til að geta klippt myndina þar í sérstakri tölvustofu í kjallara Odda. Ég naut 

góðs af þeirri aðstöðu þar til yfir okkur reið heimsfaraldurinn sem gjarnan hefur verið 

kallaður kórónuveiran. Var það ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra að 

sett yrði á samkomubann þann 16. mars 2020 til að hefta útbreiðslu kórónuveirunnar. 

Samkomubanni þessu var þannig háttað að ekki mættu fleiri en 100 manns vera í sama 

rými og að minnsta kosti yrðu að vera 2 metrar á milli manna. Jafnframt yrði öllum 

framhalds- og háskólum landsins gert að loka.47 Það gerði það að verkum að ég komst 

ekki inn í áðurnefnda tölvustofu og lenti því í ákveðinni pattstöðu í miðri klippivinnu. 

Reynt var að fá undanþágur fyrir því að ég kæmist þarna inn til að ljúka við lokaverkefni 

mitt en þær fengust ekki. Það endaði með því að ég reyndi að keyra stórt klippiforrit á 

fimm ára gamalli Macbook Air vél í minni eigu með litlum árangri. Tölvur sem þessar 

eru ekki gerðar til að keyra svo stór forrit. Þegar samkomubannið var sett á hafði ég farið 

í gegnum allt myndefni og skilað grófklippi til leiðbeinanda, fengið athugasemdir á það 

og lagað. Því var myndin sem betur fer komin ágætlega á veg og átti samkomubannið 

upphaflega að vera til 13. apríl. Það var síðar framlengt til 4. maí en þá var farið að létta 

á tilslökunum og byggingar háskólans opnuðu aftur. Þá var allt kapp lagt á að klára 

myndina og vegna lengds skilafrests þá náðist að ljúka klippi- og eftirvinnslunni á þeim 

tíma.  

Ég ákvað að byrja strax á klippivinnunni eftir tökur. Ég var með um 16 klukkustundir 

af efni svo það tók tíma að fara í gegnum það. Vegna þess hvernig myndin var tekin var 

mikið af myndefninu tómir rammar sem fljótlegt var að grisja úr. Þegar ég hafði farið í 

gegnum allt efnið og raðað því saman í röð sem mér fannst praktísk, sá ég að það kæmi 

 
47 Ingvar Þór Björnsson, Samkomubanni verður komið á og skólastarf takmarkað, 2020. 
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betur út að sleppa viðtölunum. Mér fannst ég einfaldlega með það fjölbreytt og 

skemmtilegt myndefni að viðtöl inn á milli myndu skemma flæði myndarinnar. Auk þess 

var hljóðið í viðtölunum ekkert sérstakt. Þegar ég hafði metið kosti og galla þess tók ég 

þá ákvörðun að gera könnunarmynd með ljóðrænu ívafi.   
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Niðurstöður 
Af þessu má sjá að þorrablótshefðin er menningararfur og tilbúin hefð (e. invented 

tradition). Hún byggir á fornum rótum og þrátt fyrir að aldrei hafi steðjað að henni hætta 

í þeirri mynd sem hún er í dag hefur hún samt sem áður verið skilgreind sem 

menningararfur. Það er trúlega einkum vegna þess að á þorrablótum er verið að viðhalda 

gömlum eldunaraðferðum sem hætt var á að myndu glatast með öllum þeim innlenda 

varningi sem kom til landsins um aldamótin 1900. Hér er um að ræða lifandi hefð sem 

virðist taka litlum breytingum.  

Það er margt sem þarf að hafa í huga við skipulagningu og framkvæmd þorrablótsins 

í Ólafsvík. Þar ber að nefna að tilnefna þarf formann og setja saman nefnd úr þeim fimm 

félögum sem standa að blótinu. Undirbúningur fyrir blótið stendur í um það bil tvo 

mánuði og eykst þegar nær dregur blóti. Viku fyrir þorrablótið hefst miðasala og er 

sérstök aðferð notuð til að skipuleggja hana. Þar dregur fólk miða úr skál og númerið á 

miðanum ræður því hvenær röðin kemur að þér að kaupa miða. Hver einstaklingur má 

mest kaupa tólf miða. Þorrablótsnefndin semur og æfir skemmtiatriði sem flutt eru á 

þorrablótinu. Í skemmtiatriðunum má finna einskonar annál ársins þar sem tekin eru 

saman helstu fréttir úr samfélaginu á síðastliðnu ári og þau sett fram á skoplegan hátt. 

Með því leyfist þorrablótsnefndinni að segja eitthvað sem ekki væri annars við hæfi en 

það rímar við rannsóknir Terry Gunnell um hlutverk grímunnar (e. the mask). Þá er minni 

kvenna og karla flutt af brottfluttum Ólsurum og er það gert til að fjölga þorrablótsgestum. 

Snæddur er þorramatur og ekkert tillit er tekið til fólks sem ekki þykir hann góður eða 

borðar hann ekki, til dæmis grænmetisætum og grænkerum. Að því var raunar gert grín 

og veislustjórar þorrablótsins vonuðu að þau hafi tekið með sér nesti. Eftir borðhald, 

skemmtiatriði og minni kvenna og karla stígur hljómsveitin á svið og leikur fyrir dansi 

fram á nótt.  

Það er nauðsynlegt að skrá lifandi hefðir bæði í texta og í mynd meðan þær eru enn 

virkar. Það er ekki gert til að meitla þær í stein heldur til að halda utan um þróun þeirra 

og framkvæmd. Heimildamyndaformið fangaði því viðfangsefnið mjög vel. Hefðin er 

einkar myndræn og ég tel það vera nær ómögulegt að miðla henni jafn vel á annan hátt. 

Það að sleppa viðtölum í myndinni gerir mikið fyrir hana. Þá fær myndefnið sjálfstæða 

rödd. Áhorfandinn fær að sjá það frá fyrstu hendi hvað fer fram á þessum samkomum og 

hvernig umgjörðin er, án þess að það sé útskýrt nákvæmlega fyrir honum. Ég tel að 

myndin vekji upp þrá til að vita meira um hefðina og gerð myndarinnar. Áhorfandanum 
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er gefin innsýn í hefðina inn um lítinn glugga og verður það ef til vill til þess að hann 

öðlast þrá til að vita hvað gerðist á blótinu sem ekki var sýnt. Ásamt því vekur það ef til 

vill upp spurningar um hefðina og fólk vill kynna sér hana frekar. Það eykur fræðslugildi 

myndarinnar en skemmtanagildið hlýst af því að sífellt er verið að koma fyrir nýjum 

hugmyndum hjá áhorfandanum.  

Hefðin hefur mikið samfélagslegt gildi líkt og Lilja, Pétur og Gunnsteinn nefna. Það 

séu margir íbúar bæjarins sem koma við sögu þegar hugað er að undirbúningi og 

framkvæmd þorrablótsins. Ásamt því er þetta fastur punktur í lífi margra og vonar Lilja 

að það verði hér eftir sem hingað til. Þá sé nauðsynlegt að virkja sem flesta í nefndina til 

að auka skilning í bænum á því hve mikil vinna fellst í því að undirbúa og framkvæma 

hátíð af þessari stærðargráðu. Þarna kynnist fólk annarri hlið af bæjarbúum og við það 

myndast góð vinasambönd. Eftir að einstaklingur hefur verið virkjaður til að taka þátt í 

undirbúningi fyrir þorrablót eru mun meiri líkur á að viðkomandi verði árlegur 

þorrablótsgestur og að þorrablótið verði einn af föstu punktunum í lífi hans. Að koma 

saman með sameiginlegt markmið; viðhalda hefðinni, borða þorramat, hlæja vel og mikið 

og síðast en ekki síst að sýna sig og sjá aðra.   
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Viðauki A: Staðlað bréf til þorrablótsnefnda 
 

Góðan dag, 

 

Sandra Björg heiti ég og í meistaranámi í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. 

Þar sem ég legg sérstaka áherlsu á heimildamyndagerð. Nú á vormánuðum er ég að fara 

vinna í lokaverkefni og þar sem ég er þjóðfræðingur í grunninn þá hef ég mikinn áhuga á 

að kynna mér þorrablótin enn frekar og gera heimildamynd um eitt slíkt. Því langaði mig 

að athuga hvort þetta væri eitthvað sem þið hefðuð áhuga á að taka þátt í? 

  

Með góðri kveðju, 

Sandra Björg Ernudóttir 


