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Útdráttur 

Umræ!ur um menningararf hafa sótt í sig ve!ri! á undanförnum áratugum og nú 

er svo komi! a! hann er nánast alls sta!ar. Sífellt fleiri hlutir, ummerki og atferli 

eru skilgreind sem menningararfur hinna og "essa hópa, og jafnframt vísar fólk 

gjarnan til menningararfsins er "a! vill sty!ja vi! mál sitt e!a koma ákve!num 

skilabo!um á framfæri. 

Í "essari ritger! er notkun á menningararfi á Íslandi í dag tekin til 

sko!unnar. Hluti heimildanna sem ég vísa til er fenginn úr íslenskum veruleika en 

árin 2007 og 2008 tók ég vi!töl vi! einstaklinga og hópa sem koma a! var!veislu 

menningararfs á Íslandi. Ritger!in tekur "rjá slíka hópa sérstaklega til sko!unar, 

en "eir eru: Torfusamtökin – samtök fólks sem berst fyrir var!veislu gamalla húsa 

– "jó!búningasaumakonur og a!standendur eins vinsælasta "orrablóts landsins, 

#orrablóts Bolvíkinga. 

Ritger!inni er skipt ni!ur í fjóra kafla. Í fyrsta kaflanum greini ég frá 

rannsókn minni hérlendis og "eim fræ!ilegu vandkvæ!um og vangaveltum sem 

upp komu í ferlinu. Í ö!rum kafla leitast ég vi! a! varpa ljósi á fyrirbæri! sjálft, 

menningararf. #ar reyni ég a! útsk$ra hva! menningararfur er og tek dæmi úr 

okkar samtíma "ar um. #ri!ji kaflinn greinir frá uppgangi menningararfs á Íslandi. 

#ar sko!a ég me!al annars hvernig or!i! hefur veri! nota! í dagblö!um, og s$ni 

jafnframt fram á aukna notkun or!sins me! "ví a! bera saman mismunandi 

árganga af Morgunbla!inu. Í fjór!a kaflanum sko!a ég menningararf út frá ö!rum 

ö!rum veigamiklum kennileitum eftir-nútímans, eins og hnattvæ!ingu, 

sí!kapítalisma og áherslu samfélagsins á eignarrétt.  
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Inngangur 

Hva! hafa kjúklingaleggir í trogi og diet-coke me! menningararf a! gera? Fyrir 

tveimur árum sí!an fletti ég hratt í gegnum myndir frá #orrablóti Bolvíkinga sem 

einhver gestur blótsins haf!i sett inn á neti!. Ástæ!an fyrir "ví var sú a! sama dag 

haf!i veri! fjalla! um "orrablóti! í kvöldfréttum Sjónvarpsins. #ar kom fram a! 

ung kona í sjávarplássinu hef!i gagnr$nt "orrablóti! me! "ví a! benda á a! a!eins 

pör í sambú!, giftir, ekkjur og ekklar fengju a! mæta á skemmtunina. Einhleypir 

og fráskildir fengju ekki a! taka "átt í gle!inni. Taldi hún "essa reglu vera úrelta 

og óvi!eigandi í dag, enda mismuna!i hún bæjarbúum eftir ástalífi "eirra. #orra-

blótsnefnd Bolvíkinga svara!i ungu konunni me! vísun til fortí!ar og sag!i a! 

svona hef!i "etta alltaf veri!: hef!in hafi alltaf veri! sú a! a!eins fólk í sambú!, 

giftir e!a ekkjur og ekklar megi mæta, en a!rir ekki. Vegna hef!ar sæi nefndin 

enga ástæ!u til "ess a! endursko!a skilyr!i! e!a breyta einu e!a neinu.  

Á me!an frétta"ulurinn reifa!i "a! helsta frá deilunni fyrir vestan brá ég mér 

í næstu fartölvu og fletti upp myndum af sí!asta #orrablóti Bolvíkinga. Mig 

langa!i til a! sjá hvernig "a! færi fram, hvernig hef!in sem "orrablótsnefndin 

vísa!i til liti út í verki, svo a! segja. Á myndunum sem ég fann sáust konur í 

"jó!búningum. #ær skálu!u í sömu tegundinni af jar!arberjakampavíni og ég 

haf!i n$veri! haft kynni af í brú!kaupi systur minnar og fengi! a! heyra a! væri 

n$tt á marka!inum og sérstaklega vinsælt. Myndirnar úr "orrablótinu endur-

speglu!u miki! fjör og léku konurnar í Bolungarvík á als oddi. Dökkhær! kona 

me! bláan augnskugga söng í míkrófón uppi á svi!i og a!rir gæddu sér á 

kjúklingaleggjum sem "eir skolu!u ni!ur me! brúnleitum drykk sem af flöskunni 

a! dæma virtist vera diet-coke. Mér "ótti "orrablótsnefnd Bolvíkinga ekki breyta 

samkvæmt "ví sem hún predika!i. Hvernig er hægt a! réttlæta reglu sem 

mismunar fólki me! "ví a! vísa í hef!, um lei! og hvers kyns afsprengi okkar 

daga eru hluti af blótinu? Hversu lengi hafa Íslendingar sungi! í míkrófóna, 
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drukki! diet-coke og bor!a! kjúklingaleggi upp úr trogum? #orrablótsnefnd 

Bolvíkinga virtist ekki kippa sér upp vi! slíkt á sínum hef!bundnu "orrablótum. 

#átttakendur blótsins máttu greinilega bor!a, segja og gera "a! sem "eim "ótti 

best og ánægjulegast. En sökum fastheldni vi! „hef!“ máttu samt ekki allir í 

sjávarplássinu vera me! í gle!inni. Hva! "$!ir "a! a! vísa í hef!? #$!ir "a! ekki 

einmitt a! "a! eigi a! leitast vi! a! hafa "orrablóti! eins frá ári til árs – alveg eins 

í dag og "a! var í gær? En hva! hafa "á kjúklingaleggir í trogi og diet-coke a! 

gera me! slíka hef!?  

„#a! má segja a! hér í Bolungarvíkinni hafi var!veist alveg sérstakt 

"jó!arbrot sem má fyrir alla muni alls ekki útr$ma. #a! ber a! var!veita og ef 

eitthva! ætti a! gera ætti a! efla "a! og styrkja,“1 skrifa!i Katrín Gunnarsdóttir í 

vestfirska fréttabla!i! Bæjarins besta, e!a BB. Tilefni! var umræ!an í Bolungar-

vík, og ví!ar, um "átttökuregluna umdeildu og gagnr$ni Gu!rúnar Soffíu, en "a! 

er nafn ungu konunnar. Or!ræ!an í kringum "orrablóti! minnti mig um margt á 

or!ræ!u menningararfsins. Hann er einnig álitinn vera hreint sérstakur og hann 

ver!ur a! var!veita – jafnvel "ótt "a! "$!i a! sumir fái ekki a! vera me!. Líkt og 

#orrablót Bolvíkinga skiptir menningararfur fólki einnig ni!ur í hópana „okkur“ 

og „hina“. „Vi!“ eigum alltaf arfinn umfram „hina“. En hver skilgreinir til dæmis 

einhvern hlut, ummerki e!a atferli sem menningararfinn „sinn“? E!a öllu heldur: 

Af hverju í ósköpunum skilgreina einstaklingar e!a hópar ákve!in fyrirbæri sem 

menningararfinn sinn, og tala svo í gegnum hann? Af hverju k$s fólk a! gera slíkt 

í sta! "ess a! tala bara hreint út? „Vi! viljum bara hafa "etta "orrablót fyrir pör!“ 

gæti "orrablótsnefnd Bolvíkinga til dæmis sagt vi! fráskilda og einhleypa, og á 

"eim grundvelli væri hægt a! ræ!a málin.  

Rétt á!ur en fréttin af #orrablóti Bolvíkinga fór í lofti! haf!i ég ákve!i! a! 

gera notkun á menningararfi a! rannsóknarefni í framhaldsnáminu mínu í "jó!-

fræ!i. Mér fannst "ví tilvali! a! hitta fyrir konur í Bolungarvík sem hef!u komi! 

a! "orrablótinu á einn e!a annan hátt á lífslei!inni. Mig langa!i a! heyra hva! 

"ær hef!u um hef!ina a! segja. Me! ákve!nar hugmyndir og jafnvel fyrirfram-

gefnar ni!urstö!ur um fáránleika hef!arinnar í farteskinu hélt ég sama ár til fundar 

vi! tvær konur í Bolungarvík, sem bá!ar höf!u seti! í "orrablótsnefnd Bolvíkinga. 

Eftir a! hafa rætt vi! "ær, og tólf a!ra vi!mælendur sem allir komu a! verndun 

                                                

1 „Bolvískar fornkvinnur.“ http://www.bb.is/Pages/82?NewsID=93765 – 21. mars 2009. 
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menningararfs á einn e!a annan hátt, bjó ég yfir rannsóknargögnum sem voru ekki 

í samræmi vi! "a! sem ég haf!i búist vi! a! sjá. Í höndunum haf!i ég vi!töl og 

heimildir sem ekki féllu a! "ví sem ég lag!i upp me! og mig langa!i a! gera. Í 

hnotskurn má segja a! ég hafi sjálf veri! sú eina sem tala!i um menningararf í 

"ri!ju persónu eintölu. #a! er a! segja: Menningararfur var ekki til sem vi!fang í 

samræ!u vi!mælenda minna vi! mig, hvorki sem frumlag né andlag – nánast eins 

og hann væri yfirhöfu! ekki til. Samt sem á!ur virtist fyrirbæri! sprelllifandi sem 

forsenda athafna "eirra og af nægu a! taka "egar ég hitti fyrir vi!mælendur mína 

undir formerkjum menningararfsins.  

#a! blasti vi! mér a! ef ég ætla!i a! leita a! menningararfi sem ákve!num 

hlut e!a tilteknum vi!bur!i yr!i hann vandfundinn. Nær væri a! nálgast 

menningararf líkt og fornleifafræ!ingurinn Laurajane Smith l$sir í bók sinni Uses 

of Heritage sem út kom ári! 2006. #ar minnir hún á a! menningararfur sé fyrst og 

fremst pólitískt og félagslegt einkenni hópa. Hann eigi rætur sínar a! rekja til 

sjálfsmyndar einstaklinganna í hópnum og samræ!u "eirra á milli um fortí! 

hópsins, gildi hans og endurminningar "eirra. Um lei! vir!ist mér hann einnig 

vera birtingarmynd og einkenni á félagslegri, menningarlegri og efnahagslegri 

stö!u einstaklinganna, e!a hópsins, í samfélagi eftir-nútímans.  

En má "á ekki einnig tengja menningararf vi! kenningar franska félags-

fræ!ingsins Pierre Bourdieu um „kapítal“, sem menningarlegt au!magn saman-

safna!rar reynslu, sögu og gilda hópa e!a einstaklinga? #au tilfelli sem ég sko!a!i 

benda til "ess a! menningararfur, sem ákve!i! au!magn, vir!ist geta spila! stórt 

hlutverk í sköpun hópa. Menningararfur b$r yfir ekki a!eins yfir getu til "ess a! 

halda hópum saman heldur getur hann einnig gefi! "eim sterka rödd út á vi!. 

Sökum menningarlegs au!magns getur "essi rödd ná! eyrum stærri samfélaga, og 

eins hefur hún bur!i til a! standa í samræ!um vi! $miskonar stofnanir og setja 

jafnvel spurningamerki vi! dómstóla og lög. Menningararf vir!ist a! "ví leytinu 

til einnig mega sko!a sem tjáningarform eins hóps vi! annan, me!al annars vegna 

"ess hversu skilmerkilega hann afmarkar „okkur“ gagnvart „hinum“.  

En hvernig má útsk$ra fyrirbæri eins og "átttökureglu #orrablóts Bolvíkinga 

út frá ofangreindum forsendum? Hva!a hópar eru a! „ræ!a“ saman, og hva! eru 

"eir a! segja? Um "a! ver!ur fjalla! í "essari ritger!, ásamt "ví hvernig a!rir 

hópar á Íslandi í dag n$ta sér menningararfinn. #eir hópar sem ver!a sérstaklega 
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sko!a!ir, ásamt "orrablótsnefnd Bolvíkinga, eru íslenskar "jó!búningasauma-

konur og me!limir Torfusamtakanna, sem berjast fyrir verndun gamalla húsa.  

 

Í fyrstu "remur köflum ritger!arinnar leitast ég vi! a! útsk$ra hva! felst í 

menningararfinum og hva!a merkingu fólk leggur í hann. Í "eim tilgangi reifa ég 

ekki a!eins skrif $missa fræ!imanna um menningararf heldur sko!a ég einnig 

birtingar or!sins í íslenskum dagblö!um, á netinu og í ö!rum fjölmi!lum. Ég mun 

ræ!a almennt um menningararf, nefna dæmi um menningararf og fjalla um 

nokkur mál sem upp hafa komi! "ar sem fólk tekst á um „rétta“ notkun á honum. 

Slík átök ur!u til "ess a! kveikja áhuga minn á vi!fangsefninu og mun ég segja 

ítarlega frá "eim í fyrsta kafla ritger!arinnar. #ar ræ!i ég einnig um rannsókn 

mína á notkun á menningararfi á Íslandi sem ég ger!i á árunum 2007-2008, frá 

júní 2007 og til febrúar 2008. #ar greini ég me!al annars frá "eim sem ég tala!i 

vi! og hvers vegna "eir ur!u fyrir valinu sem vi!mælendur rannsóknarinnar. 

Sí!ast en ekki síst mun fyrsti kafli ritger!arinnar greina frá "eim vandkvæ!um 

sem komu upp í rannsóknarferlinu og settu snemma strik í reikninginn. #au ur!u 

me!al annars til "ess a! kollvarpa skilningi mínum á menningararfi og hlutverki 

hans innan samfélaga. 

Í ö!rum kafla ritger!arinnar reyni ég a! greina nokkra mikilvæga "ræ!i 

menningararfsins. Úr hverskonar hugmyndum hann sprettur og í hva!a pólitíska, 

efnahagslega og menningarlega samhengi hann stendur. Í kaflanum mun ég me!al 

annars ræ!a um menningararf út frá átökum um forn Búdda-líkneski sem 

Talibanastjórnin í Afganistan og UNESCO, mennta- vísinda- og menningar-

stofnun Sameinu!u #jó!anna, stó!u í ári! 2001. Ólíkt gildismat og mismunur 

hópanna sem tókust á kalla!i á mikla fjölmi!laathygli og um lei! afhjúpu!ust 

margar helstu hugmyndir samtímans um gildi og verndun menningararfs. Hverjir 

eiga hann? Hvernig er ætlast til "ess a! ólíkir hópar umgangist hann og hvernig 

geta "eir n$tt sér hann í eigin baráttu? Deila Talibanana vi! UNESCO var! til 

"ess a! „rétt“ og „röng“ notkun á menningararfi var ger! a! forsí!uefni dagbla!a 

ví!a um heim og tvisvar sinnum ná!i deilan inn á forsí!u Morgunbla!sins "etta 

ári!.2  

                                                
2 Morgunbla!i!. 28. febrúar, 2001. „2000 ára gamlar styttur ey!ilag!ar.“ Bls. 1. Og: Morgun-
bla!i!. 10. apríl, 2002. „Búddastytturnar ver!i endurreistar.“ Bls. 1. 
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Í ö!rum kafla er einnig rætt um mikilvægi „s$ningarinnar“ og hversu 

mikilvæg okkar eigin "átttaka er vi! sköpun menningararfs. Menningararfur er 

la!a!ur fram me! ákve!nu s$ningarhaldi, svo sem á söfnum e!a í túlkun sögu-

sk$renda e!a leikara – e!a jafnvel á sí!um Morgunbla!sins. En "á er a!eins hálf 

sagan sög! "ví áhorfendur e!a hlustendur ver!a einnig a! leggja sitt af mörkum til 

s$ningarinnar. Hafni "eir "átttöku fellur s$ningin um sjálfa sig og allt fer á versta 

veginn, hva! menningararf var!ar. Mikilvægt er a! hafa í huga a! s$ningar 

krefjast sjónarhóls. Rétt eins og leikrit ver!ur a!eins rétt numi! úr áhorfenda-

salnum, og svi!smyndin er hönnu! me! sitjandi gesti í salnum í huga, "annig er 

gert rá! fyrir ákve!num stellingum, ákve!num sjónarhól, sem vi!takendur 

menningararfs leggja honum til. Til "ess a! "ættir sem flokkast sem 

menningararfur geti fært okkur „fortí!ina“ "urfum vi! "ví a! leggja ákve!inn 

skilning í "a! sem mætir okkur. Vi! "urfum a! „taka "átt“ í ákve!nu 

s$ningarhaldi svo "a! megi „lifna“ vi!, rétt eins og um ævint$ri sé a! ræ!a. 

Menningararfur reynir "annig á ímyndunarafl fólks og getu "ess til a! sjá heiminn 

me! ö!rum augum en gengur og gerist. En hverjir hrinda af sta! slíkri s$ningu, 

taka "átt og hvers vegna? Slíkar spurningar "arf me!al annars a! sko!a í ljósi 

hagsmuna: hverjir sjá hag sinn í a! „rækta menningararfinn“? Hverjir sjá hag sinn 

í a! byggja upp tiltekinn menningararf frekar en annan? Og sí!ast en ekki síst: 

Hver er sá hagur? Í ritger!inni mun ég reyna a! svara "essum spurningum me!al 

annars me! "ví a! fjalla um notkun yfirvalds, "a! er rá!amanna, á menningararfi.  

Or!i! „menningararfur“ varpar jákvæ!u ljósi á "a! samfélag sem heldur 

honum á lofti, um lei! og "a! felur í sér hugmynd um sameiginlega skyldu: 

menningararfur er eitthva! sem ákve!num hópum manna ber a! var!veita í 

sameiningu. Or!i! gæ!ir ekki a!eins hópa e!a einstaklinga jákvæ!um og sögu-

legum ljóma, heldur einnig rá!amenn. Sú hugmynd um samfellu vi! fortí!ina sem 

or!i! felur í sér vir!ist eftirsóknarver! í hugum rá!amanna, ef horft er á notkun 

"eirra á or!inu. Gagnvart löngu li!inni sögu, "eirri sögu sem ger!ist „í fyrndinni“, 

standa allir jafnfætis í "eim skilningi a! hún er í ósnertanlegum fjarska. Hún er til 

taks sem sameiningartákn fyrir "a! sem annars væri ólíkt, óskylt, jafnvel andstætt 

hvert ö!ru – og er "annig vel fallin til a! fela undir formerkjum „hins eina og 

sanna“ "á valdastrúktúra í samtímanum sem dags daglega skilja á milli fólks. Slík 

notkun á menningararfi hefur "ví getu til "ess a! brei!a yfir valdaójafnvægi, átök 

e!a óánægju dagsins í dag, me! "ví a! vísa aftur til fortí!arinnar, sameiginlegrar 
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sögu og uppruna „okkar“ – líkt og a! "rátt fyrir allt sé hópurinn allur á sama báti, 

e!a a! heyja sameiginlega baráttu. 

Í "ri!ja kafla ritger!arinnar leitast ég vi! a! varpa ljósi á notkun or!sins 

„menningararfur“ undanfarna áratugi, og hvernig hún hefur breyst og færst í 

aukana á sí!ustu tveimur áratugum. Ég sko!a!i birtingu or!sins í Morgunbla!inu 

á árunum 1987-2007, og sá "á glöggt a! notkun á or!inu á "eim vettvangi hefur 

margfaldast á milli áratuga. Í kaflanum geri ég grein fyrir aukningunni og reyni a! 

sk$ra hver munurinn sé milli notkunarinnar í dag og fyrir rúmum tuttugu árum 

sí!an. #egar "a! samhengi sem or!i! „menningararfur“ stendur í er sko!a! sést a! 

æ!i oft er tala! um menningararf í samhengi vi! andstæ!uvenslin „vi!“ og 

„hinir“. #annig er menningararfurinn há!ur möguleikanum á samskiptum ólíks 

fólks, sem er eitt af a!aleinkennum hnattvæ!ingar – og jafnvel a!alumræ!uefnum 

dagbla!anna. Í kaflanum greini ég tvennskonar hlutverk „hinna“ í menningararfs-

umræ!unni. Um er a! ræ!a annarsvegar hlutverk "ess sem ógnar stö!uleika "ess 

samfélags sem skilgreinir sig út frá ákve!num menningararfi, en hinsvegar stö!u 

„hins“ sem "ess sem veit, sér og skilur. Sá fyrrnefndi hefur getu til a! svipta 

„okkur“ arfinum en í "ann sí!arnefnda má vísa til "ess a! færa rök fyrir hvers 

vegna verndun tiltekins menningararfs sé mikilvæg. #a! vakti "ó fyrst og fremst 

athygli mína a! fyrir mörgum "eim sem skrifu!u í Morgunbla!i! virtist hér vera 

um afar persónuleg mál a! ræ!a: Einstaklingar mó!gast fyrir hönd menningar-

arfsins, "egar "eim finnst ekki „rétt“ fari! me! hann. #eir ver!a jafnvel rei!ir út í 

„hina“. #eir ver!a sárir og svekktir út í enn a!ra – en fyrir sumum hópum og 

einstaklingum vir!ist „rétt“ notkun á menningararfi vera grí!armikilvæg, jafnvel 

einskonar lífsspursmál. 

Í lokakaflanum reifa ég helstu rannsóknarni!urstö!ur mínar. #ar reyni ég a! 

svara spurningunni: Hvernig n$ttu vi!mælendur mínir sér menningararf? Í "essu 

samhengi kem ég me!al annars inn á tengsl menningararfs vi! melankólíu og 

sorg, sem hugtök ættu! úr sálgreiningu yfir sitthvort vi!brag!i! vi! áfalli. #ar 

sko!a ég einnig fyrirbæri! í ljósi hugmynda um vald, eignarrétt og greiningu 

fræ!imannanna Michael Hardt og Antonio Negri á einkennum sí!kapítalisma. #á 

sko!a ég hvernig breyttir framlei!sluhættir og n$ framlei!slusvi! eftir-nútímans, 

ásamt breyttum forsendum og mörkum eignarréttar, tengjast umræ!unni um 

menningararf og notkun hans sem greina má í dag.  
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Ákve!i! tilkall til eignar er innbyggt í alla umræ!u um menningararf, eins 

og or!i! sjálft gefur til kynna: arfur tilheyrir erfingjum – "a! erum „vi!“ sem 

fengum ákve!na hluti, ákve!in ummerki og atferli í arf frá forfe!rum okkar. #a! 

felst "á í or!anna hljó!an a! „erfingjarnir“ geti gert kröfu til a! hafa eitthva! a! 

segja um rá!stöfun "essara „eigna“ sinna, séu "ær til dæmis a! "eirra mati 

misnota!ar e!a "eim stefnt í vo!a. #essa "róun sko!a ég sem anga af sí!-

kapítalískum samfélagsbreytingum "ar sem leita! er au!linda „inn“ á vi!, "a! er 

a! segja inn í okkur sjálf – inn í hugarfarslega menningu okkar jafnt sem gen og 

gjör!ir. Í kaflanum sko!a ég sérstaklega hvernig hópar vísa í ákve!in sérkenni sín 

til a! gera tilkall til hlutdeildar vi! skiptingu gæ!a í kapítalísku hagkerfi – og, í 

annan sta!, til "ess a! spyrna vi! "ví fótum. Í menningararfinum felst nefnilega 

ekki a!eins ákve!inn a!göngumi!i a! sí!kapítalísku hagkerfi heldur einnig 

mikilvægt breytingarafl og mót"rói gagnvart "ví. #a! getur veri! hópi lífspursmál 

a! n$ta sér menningararf „sinn“ í samskiptum sínum, e!a baráttu, vi! „stærri“ og 

„máttugri“ valdaformger!ir. 

A! endingu tek ég saman helstu "ræ!i og ni!urstö!ur ritger!arinnar. Í ni!ur-

laginu mun ég ekki a!eins leita svara vi! spurningunni sem ritger!in hefst á: Hva! 

hefur menningararfur a! gera me! kjúklingaleggi og diet-coke – heldur mun ég 

einnig útsk$ra hvers vegna slíkur „menningararfur“ er mikilvægur. Hverjir eru a! 

tala um menningararf, og í hva!a tilgangi? Einnig vonast ég til "ess a! hafa gert 

baráttu hinna hópanna tveggja, "jó!búningasaumakvennanna og Torfusamtakana, 

gó! skil me! "ví a! útsk$ra hvernig hóparnir heyja baráttu me! tilvísunum í 

menningararf, í hverju baráttan felst og sí!ast en ekki síst: Hva! orsakar "essar 

„vinsælu“ og jafnvel algengu tilvísanir í menningararf á okkar dögum. 
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1. Rannsóknin 

Heimildir "essarar ritger!ar eru fengnar a! stórum hluta til úr vi!tölum sem ég tók 

og "átttökuathugunum sem ég ger!i sumari! 2007 og veturinn á eftir. Markmi! 

"essa kafla er a! segja ítarlega frá "ví hvernig ég afla!i "essara heimilda um 

menningararf úr íslenskum veruleika. Hér útsk$ri ég "ví "ær a!fer!ir sem ég valdi 

a! nota til a! nálgast heimildirnar: Opin vi!töl og "átttökuathuganir. A! "ví loknu 

mun ég segja frá "eim vandkvæ!um sem upp komu vi! fræ!ilega úrvinnslu á 

heimildunum.  

Hugmyndin a! rannsókn á notkun á menningararfi hérlendis var! til á skóla-

bekkjum Háskóla Íslands. Undirbúningur og vangaveltur um efni! áttu sér sta! í 

tveggja ára MA-námi mínu vi! HÍ og Kaliforníuháskólann í Berkeley í Banda-

ríkjunum. #egar loks kom a! "ví a! hrinda rannsókninni af sta! og hitta fyrir "á 

vi!mælendur sem ég haf!i vali! til "ess a! varpa ljósi á rannsóknarefni! kom 

hinsvegar babb í bátinn: Óvæntir "ættir komu upp sem breyttu afstö!u minni til 

efnisins og "ess sem ég haf!i lagt upp me! a! gera vi! upphaf MA-námsins og 

rannsóknarinnar. Eftir úrvinnslu opnu vi!talanna og "átttökuathugunarinnar var! 

mér einnig ljóst a! ég haf!i í höndunum anna! efni en ég haf!i búist vi! a! fá í 

upphafi. Rannsóknarefni! var svo ólíkt "ví sem ég haf!i rá!gert a! á tímabili vissi 

ég ekki hvernig ég ætti a! vinna úr "ví. Eftir a! hafa bori! vandamál mín á torg 

var mér hinsvegar bent á a! hinir óvæntu "ættir gætu skipt rannsóknina og gildi 

hennar meginmáli. Í raun voru "eir ekki vandamál í sjálfu sér, heldur ákve!i! 

fagna!arefni sem ég gæti sagt frá og n$tt til "ess a! skilja rannsóknarefni! betur. 

Vegna "essa vil ég nota "ennan kafla ekki a!eins til a! segja frá sjálfri 

rannsókninni, heldur einnig til "ess a! kynna "ær hugmyndir og kenningar sem ég 

lag!i af sta! me! í upphafi og ur!u til "ess a! kveikja áhuga minn á menningararfi 

og notkun hans á Íslandi í dag.  
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Vi!mælendur 

Vi!mælendur mínir voru fjórtán talsins. #á hitti ég annarsvegar á tímabilinu júní 

til ágúst 2007 og hinsvegar í janúarmánu!i og febrúarmánu!i 2008. #rettán "eirra 

hitti ég sérstaklega til "ess a! ræ!a vi! í u.".b. klukkutíma löngu opnu vi!tali. 

Tvisvar sinnum tók ég eitt vi!tal vi! tvo vi!mælendur í einu og eru opnu vi!tölin 

"ví ellefu talsins. Lengri tíma var!i ég hinsvegar me! einum vi!mælenda minna, 

Helgu #órarinsdóttur. Hana hitti ég nokkrum sinnu í júlímánu!i ári! 2007, er 

Helga leyf!i mér a! gera "átttökuathugun á "jó!búningaleigu #jó!dansafélagsins 

í Reykjavík. Helga vinnur á leigunni og starfrækir hana ásamt ö!rum.  

#eir fjórtán einstaklingar sem koma vi! sögu "essarar rannsóknar voru 

sundurleitur hópur fólks; á aldrinum 25 til 70 ára, af bá!um kynjum og $mist 

búsett í útlöndum, í mi!bæ Reykjavíkur e!a úti á landi. #eir áttu "ó allir 

sameiginlegt a! koma a! var!veislu menningararfs á einn e!a annan hátt, me!al 

annars sem var!veislumenn "jó!búninga, skipuleggjendur "orrablóta á 

Bolungarvík e!a baráttumenn fyrir verndun gamalla húsa í mi!bæ Reykjavíkur. 

Ellefu einstaklingar af fjórtán vi!mælendum mínum tilheyr!u "essum hópum. Í 

"essari ritger! mun ég fyrst og sí!ast beina athygli minni a! hópunum "remur. #ví 

ver!ur minna fjalla! um "á "rjá einstaklinga sem ekki tilheyr!u "essum hópum "ó 

svo a! einhverjir "eirra muni koma örlíti! vi! sögu "egar rætt er almennt um 

menningararf. Tilgangur ritger!arinnar er a! sko!a hvernig hópar á Íslandi nota 

menningararf og í hva!a tilgangi. Ég mun einnig leitast vi! a! greina hvernig 

menningararfur skipar fólki í hópa á grundvelli sameiginlegrar sjálfsmyndar "ess, 

fortí!ar, endurminninga – og sameiginlegrar baráttu.  

"jó!búningasaumakonurnar 

Á sí!ustu árum hafa veri! talsver!ar umræ!ur um notkun og gildi íslenska "jó!-

búningsins og eru a! minnsta kosti "rjú atvik mér eftirminnileg. #au eru öll frá 

árinu 2004 "egar ég vann sumarlangt á Skrifstofu forseta Íslands vi! Sóleyjargötu 

og kom "ví sjálf óbeint a! einu "eirra. Atvikin "rjú orsöku!u talsver!a umræ!u 

um íslenska búninginn sem menningararf og ger!u fjölmi!lar sér me!al annars 

mat úr henni. Vegna "essara atvika ákva! ég a! ná tali af "jó!búningasauma-

konum, og úr var! a! "rír af "eim "rettán einstaklingum sem ég tók klukkutíma 

langt vi!tal vi! voru "jó!búningasaumakonur. Annarsvegar "ær Hildur og Oddn$ 
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sem reka saman "jó!búningasaumastofu í Árbæ í Reykjavík og hinsvegar hún 

Jófrí!ur, sem er sjálfstætt starfandi "jó!búningasaumakona og vinnur heima hjá 

sér í Kópavogi. #essar konur tóku sér allar frí frá vinnu 2. júlí ári! 2007 til "ess a! 

ræ!a vi! mig á saumastofum sínum. #ær Hildur og Oddn$ mættu mér saman í 

vi!tali.  

 

Reykjavík Grapevine fagna!i 17. júní 2004 me! mynd af ungri konu af afrískum 

uppruna í "jó!legum íslenskum kyrtli. Konuna mátti túlka sem fjallkonu okkar 

daga – daga hnattvæ!ingar og fjölmenningar, sem gjarnan eru sag!ar blanda öllu 

saman í einn „hrærigraut“. Forsí!uljósmyndin af konunni "ótti mörgum flott og 

n$stárleg en inni í bla!inu mátti lesa um stutta en átakanlega sögu hennar. Í 

lei!ara bla!sins l$sti ritstjóri hversu erfitt hef!i veri! a! fá búning á konuna. 

#arna nefndi hann, a! #jó!dansafélagi!, sem rekur "jó!búningaleigu, hef!i ekki 

vilja! lána búning til myndatökunnar vegna litarháttar fyrirsætunnar. Í kjölfari! 

fór máli! til annarra og stærri fjölmi!la sem tóku me!al annars vi!tal vi! 

ritstjórann. #jó!dansafélagi! brást snöggt vi! or!um ritstjórans og sendi frá sér 

yfirl$singu. Í henni hafna!i félagi! ásökunum Reykjavík Grapevine um 

kyn"áttafordóma. Í yfirl$singunni kemur fram a! búningaleiga félagsins hafi 

stundum ákve!i!, af vir!ingu fyrir íslenska hátí!abúningnum, a! lána ekki út 

búninga, leiki vafi á "ví a! lánshafinn s$ni búningnum fulla vir!ingu.3 Jafnframt 

stendur eftirfarandi í yfirl$singunni frá #jó!dansafélaginu: 

#essi stefna hefur í nokkrum tilvikum orka! tvímælis og hefur stjórn 
félagsins "á oft kanna! mál nánar og fullvissa! sig um a! tilgangur 
leigutaka me! leigu væri "ess e!lis a! um ásættanlega me!fer! á 
búningi væri a! ræ!a. #essi venja hefur ekkert me! litarhátt, uppruna 
e!a kyn fólks a! gera.4 

#ótt svo a! félagi! hafi brug!ist skjótt vi! var ska!inn ske!ur: altala! var a! 

„sumum "arna úti“ "ætti ekki vi! hæfi a! erlend kona, dökk á hú! og hár, 

klæddist íslenskum "jó!búningi. Í yfirl$singu #jó!dansafélagsins segir einnig a! 

                                                
3 „Yfirl$sing frá #jó!dansafélagi Reykjavíkur.“ http://www.isdans.is/Yfirlysing160604.htm – 27. 
maí 2009. 

4 „Yfirl$sing frá #jó!dansafélagi Reykjavíkur.“ http://www.isdans.is/Yfirlysing160604.htm – 27. 
maí 2009. 



 
 

 
16 

félaginu finnist athyglisvert hversu „…fjölmi!lar velta sér nú upp úr minnsta grun 

um kyn"áttafordóma hjá litlu félagi eins og #R.“5 

#ann 1. ágúst sama ár komst "jó!búningurinn aftur í kastljós fjölmi!la er 

annar einstaklingur af erlendu bergi brotinn klæddist honum vi! hátí!lega athöfn. 

#á mátti sjá frú Dorrit Moussaieff klæ!ast skautbúningi vi! embættistöku forseta 

Íslands í Dómkirkjunni. Heyr!ust "á raddir sem sög!u klæ!na! frú Dorritar ekki 

vi!eigandi "ar e! hún væri ekki íslenskur ríkisborgari.6 Í starfi ritara og 

símavörslustúlku á Skrifstofu Forseta Íslands, bárust mér engar kvartanir vegna 

"jó!ernis hennar e!a uppruna frá fólki. Hins vegar man ég eftir símtali frá konu 

sem virtist áhugasöm um notkun íslenskra búninga og sag!i hún a! Dorrit hef!i 

mátt velja sér a!ra skó vi! búninginn. Skórnir sem Dorrit var í vi! athöfnina voru 

a! mati konunnar of glannalegir. Hva! sem "ví lí!ur kom umræ!an um „rétta“ 

notkun á búningnum upp á n$ í fjölmi!lum, hvernig sú notkun væri og hverjir 

mættu "á nota búninginn á "ann hátt. Er sumri tók a! halla, kom upp "ri!ja mál 

"essa e!lis, ekki sí!ur athyglisvert.  

Í blábyrjun september ári! 2004 opna!i "áverandi menntamálará!herra, 

#orger!ur Katrín Gunnarsdóttir, endurbætt #jó!minjasafn, en safni! haf!i "á ekki 

vi!haft neinar s$ningar í árara!ir. Athöfnin var tilkomumikil og var henni me!al 

annars sjónvarpa! beint frá safninu. Inn á hvert íslenskt heimili mætti "ví 

menntamálará!herra til athafnarinnar í upphlut, en "ó a!eins í hluta af búningnum 

öllum. Undir kotinu klæddist #orger!ur ekki hef!bundinni blússu heldur ein-

földum hvítum bómullarbol. Hún haf!i a! auki sleppt "ví a! setja á sig skott-

húfuna. „Skiptibor! útvarpsstö!vanna ofhitnu!u, dagblö!in voru kaffær! í 

a!sendum greinum, spjallrásir á netinu bræddu úr sér,“7 skrifa!i "jó!fræ!ingurinn 

Valdimar Tr. Hafstein um atviki! í greininni „Menningararfur. Saga í neytenda-

umbú!um.“ Á me!an einn hópur fólks ofhita!i skiptibor!, kaffær!i dagblö! og 

bræddi úr spjallrásum, fur!a!i annar hópur fólks sig á "essum vi!brög!um vi! 

einum afabol og skotthúfuleysi. Má ekkert gera vi! blessa!an búninginn? Hverjir 

eru "a! sem vilja ekki leyfa fólki a! leika sér me! hann, sleppa "essu og bæta 

                                                
5 „Yfirl$sing frá #jó!dansafélagi Reykjavíkur.“ http://www.isdans.is/Yfirlysing160604.htm – 27. 
maí 2009. 

6 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 323. 

7 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 319.  
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ö!ru vi!, eftir smekk og persónulegum stíl? Ég veit "a! ekki fyrir víst, en ég veit 

a! margar "jó!búningasaumakonur eru "ar á me!al.  

#jó!búningasaumakonan Dóra Jónsdóttir var ein "eirra sem sendi inn bréf í 

Morgunbla!i! hausti! 2004. Bréfi! haf!i yfirskriftina: „Menningararfur”, og í "ví 

l$sti Dóra yfir miklum vonbrig!um me! "á „óvir!ingu og van"ekkingu, sem 

"jó!búningnum var s$nd vi! opnun [#jó!minja]safnsins og "a! af bæ!i rá!herra 

og rá!amönnum safnsins, sem og hollvinum.“ Í kjölfari! minnti Dóra lesendur 

bla!sins á a! til séu „…ákve!nar hef!ir um "jó!búninga, sem "egnum ber a! 

vir!a. #ess vegna er "a! eindregin ósk til allra "eirra, sem "ykir vænt um "jó!-

búningana, a! … bera vir!ingu fyrir búningnum.“8 Hér vil ég vekja sérstaka 

athygli á or!inu vir!ing. Or!i! kemur hér fyrir í a.m.k. anna! sinn sumari! 2004, 

frá a!ilum sem hafa vinnu af "ví a! me!höndla íslenska búninginn; Dóru og svo 

#jó!dansafélaginu. Í ö!rum kafla ritger!arinnar mun ég sko!a or!i! og tengsl 

"ess vi! menningararf nánar.  

Vegna ofangreindra átaka um "jó!búninginn "ótti mér vi! hæfi a! ræ!a vi! 

"jó!búningasaumakonur um gildi "jó!búningsins sem menningararfs fyrir "ær. 

Gildi búningsins byggist me!al annars á "ví a! hann er sag!ur vera menningar-

arfur, e!a menningarver!mæti, sem "urfi a! passa vel upp á og s$na vir!ingu. 

Fyrstu spurningarnar sem ég skrifa!i ni!ur fyrir heimsóknirnar til "jó!búninga-

saumakvennanna Hildar, Oddn$jar og Jófrí!ar, tengdust allar "essum "remur 

atvikum. Ég vildi spyrja "jó!búningasaumakonur sérstaklega um "au og vi!brög! 

"eirra vi! "eim. Í kjölfari! ákva! ég einnig a! fá leyfi til "ess a! sitja inni á 

"jó!búningaleigu #jó!dansafélagsins í tvö kvöld og fylgjast "ar me! gangi mála.  

"orrablóti! og #orrablótsnefndin í Bolungarvík 

Í júlímánu!i 2007 hélt ég á minnistæ!an fund vi! tvær konur í Bolungarvík. Rétt 

eins og í tilviki "jó!búningasaumakvennanna höf!u deilur um gildi hef!a og 

menningararfs, og fjölmi!laumfjöllun "eim samfara, vaki! athygli mína. Deilan 

snérist um reglur #orrablóts Bolvíkinga og hófst "egar mannfræ!inemi nokkur 

benti á a! blóti!, sem er ein stærsta og vinsælasta skemmtun sjávarplássins, væri 

a!eins fyrir pör í sambú!, gifta og ekkjur og ekkla. Mannfræ!ineminn heitir 

Gu!rún Soffía Huldudóttir og skrifa!i hún grein um "essa reglu "orrablótsins í 

                                                
8 Morgunbla!i!. 1. október, 2004. „Menningararfur.“ Bls. 34.  
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vestfirska bla!i! BB, e!a Bæjarins besta. Greinin hét: „Undarlegar hef!ir á 

"orrablóti í Bolungarvík“ og birtist "ann 15. janúar 2007. Strax daginn eftir mátti 

sjá svargrein í sama bla!i eftir Katrínu Gunnarsdóttur. Hún svara!i Gu!rúnu undir 

titlinum: „Bolvískar fornkvinnur.“ Grein Katrínar er ekki sí!ur athyglisver! en 

Gu!rúnar, en Katrín segir me!al annars frá "ví a! hún sjálf hafi ekki a!gang a! 

bo!inu vegna reglunnar sem Gu!rún gagnr$nir, en "yki "ó reglan gó! og gild. 

Hún byrjar greinina á a! segja a! ekki sé von a! svo ung kona sem Gu!rún Soffía 

skilji reglurnar sem gilda um "orrablóti!, "ví reglan sé forn hef!:  

… mér finnst "ær alveg hreint æ!islegar, konurnar í Víkinni a! halda í 
svona fornar hef!ir, "rátt fyrir a! ég komist ekki á svona skemmtun, 
hálfgert útlendingsgrey hér í bæ, alltaf á lei!inni a! flytja, en er svo 
grá!ug a! ég vil meiri pening fyrir kofaræfilinn en er í bo!i hér. …  
Já miki! armæ!ugrey er ég, en ég get "ó gla!st yfir "ví enn skuli búa 
hér folk [svo] sem heldur í fornar hef!ir. Hef!ir sem eru svo einstakar 
a! "eir [svo] finnst [svo] hvergi annars sta!ar á landinu né í heiminum. 
#a! má segja a! hér í Bolungarvíkinni hafi var!veist alveg sérstakt 
"jó!arbrot sem má fyrir alla muni alls ekki útr$ma. #a! ber a! 
var!veita og ef eitthva! ætti a! gera ætti a! efla "a! og styrkja. … Nú 
er um a! gera a! gefa í, bæta vi! reglurnar svo sérstæ!an ver!i enn 
meiri en nú er.9 

„#a! [ver!ur] ekki "verfóta! á Vestfirskum [svo] fréttasí!um "essa dagana vegna 

skrifa kvenna um #orrablót Bolvíkinga. #a! er engu líkara en hérna fari eitt mesta 

hitamáli! í bæjarlífinu sí!an bæjarstjórinn var rá!inn,“10 skrifa!i einn bloggandi 

unglingspiltur fyrir vestan á heimasí!una sína. Og næsta dag birtist enn önnur 

greinin í BB um "orrablóti!, undir nafninu: "orrablót Bolvíkinga? Höfundur 

hennar var Halla Sign$ Kristjánsdóttir. Halla tekur undir gagnr$ni Gu!rúnar 

Soffíu og segir a! "a! hljóti a! „skjóta skökku vi! núna "egar li!i! er vel á fyrsta 

áratug tuttugustu og fyrstu aldar sé "essi mismunun enn vi! lí!i [svo] og sé 

réttlætt í ljósi menningarver!mæta.“11  

#jó!fræ!ingar hafa á sí!ustu árum og áratugum gagnr$nt tilvísanir til hef!a 

og haldi! "ví fram a! tilvísun í hef!, til réttlætingar á ákve!num athöfnum í 

samtímanum, sé markleysa, "ar sem hef!ir séu ekki til utan endurframlei!slunnar 

                                                
9 „Bolvískar fornkvinnur.“ http://www.bb.is/Pages/82?NewsID=93765 – 21. mars 2009. 

10 Án fyrirsagnar. 
http://www.hexia.net/faces/blog/entry.do?id=5454&entry=61515&calendardate=200810 – 21. 
mars 2009. 

11 „#orrablót Bolvíkinga?“ http://www.bb.is/Pages/82?NewsID=93810 – 21. mars 2009. 



 
 

 
19 

sem felst í endurtekningu "eirra.12 Hef!ir eru "ví vissulega endurteknar, en "ó 

aldrei í nákvæmlega sömu mynd og á!ur. Hef!in sé "annig alltaf n$, me!al annars 

vegna "ess a! hún vísar í endurtekninguna sem fór á undan og vindur "annig upp 

á sig. Af hrifningu á slíkri afbyggingu á hef!, og jafnvel kn$jandi "örf til "ess a! 

minna "orrablótsnefnd Bolvíkinga á a! hún ætti ekki a! geta fengi! a! mismuna 

fólki í nafni hennar, skrifa!i ég stuttan pistil inn á vefsí!una vefritid.is. Hann 

birtist "ann 21. janúar undir heitinu: Hef!in, #orrablótin og pó-mó. Í honum benti 

ég á, a! sjá mætti á ljósmyndum af n$legasta "orrablótinu – sem ég haf!i fundi! á 

netinu – a! "ar væru menn a! skola ni!ur "orramatnum me! diet-coke og vinsælu 

jar!aberjakampavíni. Hef! "orrablótsnefndar virtist "ví gefa töluvert r$mi fyrir 

breytingar "rátt fyrir allt, sem a! mínu mati voru óhjákvæmilegar og sjálfsag!ar: 

Tíminn lí!ur, vi! eldumst, heimurinn breytist frá ári til árs. Hef!in sem nefndin 

vísar í til "ess a! réttlæta hina útilokandi reglu væri "ví ekki anna! en ge!"ótta-

ákvör!un "orrablótsnefndarinnar. Í höndum "eirra sem rá!a getur hef! or!i! a! 

heimatilbúnu valdní!slutæki til "ess a! velja og hafna breytingum, án "ess a! 

nokkur "urfi a! taka ábyrg! á ákvör!ununum e!a færa rök fyrir "eim. Hef!in gæti 

me! "ví móti firrt fólk frá ábyrg! gjör!a sinna og væri a! "ví leyti valkvæ!: Hún 

upphefur ákve!na "ætti úr fortí!inni og tengir "á nútí!inni me! tilteknum hætti – 

en um lei! varpar hef!in skugga á a!ra "ætti og a!rar tengingar sem t$nast e!a fá 

ekki sömu upphafningu.13 Í tilfelli #orrablóts Bolvíkinga máttu drykkjarvörur taka 

breytingum, en ástalíf fólks ekki. Ólíkt diet-coke, stakk hjónaskilna!ur í stúf vi! 

hina svoköllu!u hef! "orrablótsins. 

 #ví fór "a! svo, a! í lok júlímána!ar 2007 gekk ég hálf-vandræ!aleg inn í 

hi! gamla Einarshús í Bolungarvík. #ar bi!u mín tvær konur sem bá!ar höf!u 

starfa! fyrir hina alræmdu "orrablótsnefnd. Mér haf!i veri! bo!i! a! koma í 

Einarshús af konu sem ég haf!i haft samband vi! í gegnum síma. Hún kva!st 

heita Ragna og sag!ist vera vert "ar á bæ. Hún haf!i n$lega keypt húsi!, gert "a! 

upp og breytt "ví í mikla bæjarpr$!i. Er "anga! inn kom tók Ragna á móti mér 

ásamt annarri konu sem komin var á efri ár. Sú heitir Kristín og haf!i Ragna be!i! 

hana um a! koma me! sér í vi!tali! "ar sem Kristín var a! mati Rögnu kvenna 

fró!ust um hi! gamla #orrablót Bolvíkinga. Vi! settumst ni!ur vi! eitt bor!anna á 

                                                
12 Sjá greinaskrif fræ!imanna á bor! vi! Richard Handler og Jocelyn Linnekin: „Tradition, 
Genuine or Spurious.“ Bls. 273-290.  

13 Valdimar Tr. Hafstein: „Endurvakning hef!arinnar.“ Bls. 19. 
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kaffihúsinu í Einarshúsi "ar sem ég kveikti á upptökutækinu. #a! fyrsta sem fór 

ni!ur inn á bandi! voru eftirfarandi or! Kristínar um #orrablót Bolvíkinga: „ … 

"a! eru alltaf einhverjar breytingar.“ Ég hugsa!i sem svo, a! ég hef!i líklega ekki 

"urft a! skrifa greinina inn á Vefriti! til "ess a! benda bolvísku fornkvinnunum á 

einmitt "etta: #orrablóti! mun alltaf vera afsprengi dagsins í dag, "ví "a! eru 

alltaf einhverjar breytingar. #ær vissu "a! vel. En "ví má "á ekki breyta reglunni 

óvinsælu sem mismunar fólki? Hva! veldur? 

Torfusamtökin 

Undir lok janúarmána!ar 2008 hitti ég einn virkasta me!lim Torfusamtakanna. 

Samtökin eru grasrótarhreyfing sem berst fyrir verndun gamalla húsa e!a götu-

mynda. #au voru stofnu! á áttunda áratugnum, en lög!ust svo af á "eim níunda. 

#au voru endurlífgu! ári! 2006 og ári! 2007 bar talsvert á samtökunum "ar sem 

fyrirhuga!ar voru miklar framkvæmdir í mi!bæ Reykjavíkur "a! ári!. #á birtist 

me!al annars langur listi gamalla húsa sem átti a! rífa til a! r$ma fyrir ö!rum 

nútímalegri og stærri. Torfusamtökin opinberu!u "ennan lista og hvöttu til 

umræ!na og vangaveltna um gildi "essara fyrirhugu!u breytinga fyrir borgarlífi!. 

Samfara "ví upphófust deilur um ver!mæti gamalla húsa fyrir borgarbúa. Deilan 

snerist a! miklu leyti um hvort húsin væru í raun einskis n$tir og ón$tir kofar, e!a 

mikilvæg menningarver!mæti sem fólki bæri a! huga sérstaklega a!. Í janúarlok 

ári! 2008 fær!ist hiti í leikinn "egar borgarstjórnarmeirihluti Ólafs F. Magnús-

sonar afré! a! kaupa af verktökum gömul hús vi! Laugaveg 4-6, ásamt 

hornhúsinu a! Skólavör!ustíg 1a, fyrir 580 milljónir, svo húsin fengju a! standa 

áfram óhöggu!.14 Vegna "essa ur!u húsin á Laugavegi 4-6 ein "au allra 

umdeildustu í húsaverndunar- og götumyndaumræ!u borgarinnar. „580 milljónir 

fyrir ljóta og ón$ta kofa "ar sem aldrei hefur neitt "rifist,“15 skrifa!i sjónvarps-

ma!urinn vinsæli, Egill Helgason, um húsin á fjölsótta bloggsí!u sína "ennan 

janúarmánu! 2008, undir yfirskriftinni: Hvílíkt dæmalaust klú!ur.  

Umræ!an um ni!urrif og verndun gamalla húsa í mi!bænum snar"agna!i 

vi! hrun bankakerfisins sem átti sér sta! í byrjun október sama ár. Framkvæmdir 

                                                
14 „Laugarvegshús nr. 4-6 endurbygg!.“ http://www.ruv.is/heim/frettir/frett/store64/item255950/ 
– 27. maí 2009.  

15 „#vílíkt dæmalaust klú!ur.“ http://eyjan.is/silfuregils/2008/01/25/hvilikt-d%C3%A6malaust-
klu%C3%B0ur/ – 27. maí 2009. 
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drógust snögglega saman, fyrirhugu!um framkvæmdum var fresta!, fasteigna-

marka!urinn hagga!ist vart og hugmyndir um glæsiíbú!ir ur!u skyndilega 

hlægilegar. Í Skuggahverfinu stó!u slíkar byggingar tómar og vindurinn gnau!a!i 

svo hátt í hálfkláru!um byggingum "ar í kring a! óhljó!in heyr!ust langt vestur í 

bæ. Á hápunkti "essarar minnistæ!u deilu um gömlu húsin í bænum, a!eins 

tveimur dögum eftir bloggfærslu Egils Helgasonar, heimsótti ég einn helsta 

talsmann Torfusamtakanna. Hann heitir #ór!ur og bau! mér heim til sín, í gamalt 

bárujárnshús vi! Spítalastíg í Reykjavík "ar sem vi!tali! fór fram.16 

Í sama mánu!i og "eim næsta hitti ég fyrir fleiri me!limi Torfusamtakana. 

#au Áshildi, Yrsu #öll, Berglindi og Óttar Martin. #ess má geta a! Yrsa #öll er 

vinkona mín úr menntaskóla og kynnti hún mig fyrir #ór!i og starfsemi Torfu-

samtakana hausti! 2006. Nafn Áshildar fann ég hinsvegar á bloggsí!u 

Torfusamtakana, www.torfusamtokin.blog.is. Hana hitti ég á heimili hennar, í 

gömlu hvítu steinhúsi vi! Túngötu. Alla hina hitti ég á kaffihúsinu Te og kaffi sem 

sta!sett er í bókaversluninni Eymundsson vi! Austurstræti – mitt á milli gömlu 

Moggahallarinnar og brunarústa Lækjargötu 2. Áshildur og Yrsa höf!u "á veri! 

vi!lo!andi Torfusamtökin í lengri tíma, en "au Berglind og Óttar höf!u a!eins 

n$lega gengi! til li!s vi! "au. Berglind og Óttar tölu!u me!al annars á opnum 

fundi Torfusamtakanna sem haldinn var á barnum Boston á Laugaveginum um 

mi!jan desember 2007. Í fundarbo!i sem gekk manna á milli í tölvupósti skrifu!u 

"au a! fagleg sjónarmi! virtust ekki fara saman vi! hagsmuni fasteignabraskara, 

e!a "eirra „…sem eiga peningana,“17 eins og Berglind or!a!i "a! vi! mig á Te og 

kaffi. Sjálf haf!i ég fengi! tölvupóstinn og "ví be!i! "au um a! hitta mig "ar. 

„#a! vantar prinsipp,“ sag!i Óttar vi! mig um íslenskt samfélag, "ar sem 

„[p]eningakallar fjárfesta í íbú!um í mi!bænum, en "egar "a! borgar sig ekki a! 

eiga gamalt steinhús í mi!bænum "á selja "eir ló!ina …“.18 

#egar hér er komi! sögu voru vi!mælendur mínir or!nir svo sundurleitur 

hópur fólks a! erfitt var a! finna nokkurn "rá! til "ess a! vinna rannsóknina út 

frá, nema "ann sem ég lag!i upp me!: Allt "etta fólk kemur a! verndun 

                                                
16 Ég nota ekki full nöfn vi!mælenda minna í ritger!inni. Me! "ví a! nota a!eins fornöfnin vil ég 
leggja áherslu á a! vi!mælendur mínir "urfa ekki, og "urftu aldrei, a! koma fram undir eigin nafni 
frekar en "eir vildu. Enginn "eirra óska!i "ó eftir nafnleynd. Ég tel fulla nafnabirtingu ekki "jóna 
neinum tilgangi fyrir rannsóknina.  

17 Berglind. Eigin rannsókn, bls. 1. 

18 Óttar Martin. Eigin rannsókn, bls. 1-3. 
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menningararfs á einn e!a annan hátt. #egar betur var a! gá! kom "ó annar 

sameiginlegur "áttur á daginn. Allir vi!mælenda komu á einhverjum tímapunkti 

inn á „peningakalla“ e!a valdabaráttu "eirra sjálfra vi! öfl sem sækja mátt sinn í 

vald, fjármuni og eignir. Ég ver! a! segja a! eftir á a! hyggja var hi! sí!arnefnda 

mun meira áhyggjuefni "essa fólks, en mikilvægi menningararfsins sem slíks. 

Allir höf!u áhyggjur af „ástandinu“ og peningunum, "a! er a! segja: #ví sem 

valdamiklir a!ilar fengu áorka! í krafti peninga á "eim tíma er vi!tölin voru tekin. 

A!rir vi!mælendur 

Loks langar mig a! nefna "á vi!mælendur sem störfu!u ekki í samtökum e!a 

höf!u atvinnu af var!veislu menningararfs. #etta eru "au Bolli, Ásger!ur og 

#orger!ur. Ég fala!ist eftir vi!tali vi! Bolla, "ar sem hann er einn af fyrstu 

me!limum Torfusamtakanna. Hann starfar "ó ekki me! samtökunum í dag og 

vissi líti! um núverandi starfsemi félagsins. #ví tilgreini ég hann sérstaklega, utan 

vi! núverandi virka me!limi samtakanna. Bolla hitti ég í Háskólanum í Reykjavík 

í janúarmánu!i 2008, er ég heimsótti hann í vinnuna. Ásger!i hitti ég einnig á 

vinnusta! hennar um mi!bik janúar, en hún starfar á skrifstofum SÁÁ. Ég ákva! 

a! ræ!a vi! Ásger!i eftir a! vinur minn, sem er sonur Bolla, benti mér á a! hún 

væri ekki sko!anasystir "eirra fe!ga hva! verndun gamalla húsa og 

Torfusamtökin var!a!i. Sjálf er Ásger!ur gift inn í fjölskyldu Bolla, og sag!i 

sonur hans mér a! fa!ir sinn og hún hef!u "rætt í sí!asta jólabo!i fjölskyldunnar 

um "etta mál málanna: Fyrirhuga! ni!urrif gamalla húsa í mi!bæ Reykjavíkur. 

Eftir a! hafa tala! vi! Bolla langa!i mig "ví a! heyra hva! Ásger!ur hef!i a! 

segja. 

#orger!i sótti ég a! heimili hennar í janúar 2008. Ég ákva! a! ræ!a vi! hana 

"ar sem ég vissi a! hún hefur hvatt ótal ungmenni til a! nota íslenska 

"jó!búninginn árum saman, en #orger!ur stjórnar Hamrahlí!arkórnum og kór 

Menntaskólans vi! Hamrahlí!. Sá fyrrnefndi er fyrir "á sem eru útskrifa!ir úr 

menntaskólanum. #orger!ur og kórstúlkur hennar eru "ekktar fyrir a! koma fram 

uppáklæddar í íslenskan "jó!búning, peysuföt e!a upphlut. Ég taldi "ví #orger!i 

geta sagt mér $mislegt um vi!brög! vi! klæ!na!inum, innanlands sem utan, og 

sí!ast en ekki síst langa!i mig til "ess a! vita hvernig #orger!ur útsk$rir "etta val 

sitt á klæ!na!i kórsins.  
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Val á a!fer!afræ!i og úrvinnsla 

Vi! ger! rannsóknarinnar nota!ist ég vi! svokalla!a eigindlega a!fer!, sem felst 

a! miklu leyti í opnum vi!tölum og "átttökuathugunum. Opnu vi!tölin gefa 

rannsakanda tækifæri til "ess a! tala ítarlega vi! fólk, sem hann telur geta varpa! 

ljósi á rannsóknarefni sitt. Andstætt megindlegri rannsóknara!fer!, sem n$tir sér 

helst spurningakannanir "ar sem fjöldi fólks svarar sömu spurningunum, leitar 

eigindlega a!fer!in a!eins til fárra – og á d$ptina, svo a! segja: Vi!mælanda er 

gefinn kostur á a! tjá sig eins og hann lystir um vi!fangsefni! og rannsakandinn 

getur spurt "eirra spurninga sem á honum brenna. Opnu vi!tölin eiga samkvæmt 

rannsóknara!fer!inni a! auka skilning rannsakanda á "ankagangi og hugmyndum 

vi!mælandans um tilteki! vi!fangsefni. Bá!ir a!ilar geta bori! upp n$jar 

vangaveltur og spurningar, sem ver!a til vi! samskipti vi!mælanda og 

rannsakanda. Opnu vi!tölin sem ég tók í "essari rannsókn voru mislöng. #a! 

stysta var um fjörtíu mínútna langt, en "au lengstu voru í kringum áttatíu mínútur. 

Flest vi!tölin voru tæplega klukkustundar löng.  

#átttökuathuganir gera um margt "a! sama fyrir rannsakanda og opnu 

vi!tölin. #ær gera rannsakanda "ó einnig kleift a! upplifa atbur!i tengda 

vi!fangsefni sínu á eigin skinni, a! "ví marki sem "a! er hægt. Opin vi!töl og 

"átttökuathuganir eigindlegra rannsóknara!fer!a henta rannsókn sem "essari betur 

en megindlegar a!fer!ir, "ar sem "au bjó!a upp á tækifæri til "ess a! „lesa á milli 

línanna“ og a! leika af fingrum fram. Í löngum samtölum er hægt a! fara um 

ví!an völl og gjarnan koma "á fram uppl$singar sem spyrjanda hef!i ekki dotti! í 

hug a! leita eftir eftir. Slíkar uppl$singar geta reynst, "egar öllu er á botninn 

hvolft, afskaplega mikilvægar fyrir rannsakanda "egar kemur a! greiningu á 

vi!fangsefninu. Sú var raunin í "essari rannsókn, og mun ég segja nánar frá 

áhrifum rannsóknarinnar á vi!fangsefni! sí!ar í "essum kafla. 

Vi!tölin voru skrá! ni!ur or!rétt eftir vi!mælendum fljótlega eftir a! hverju 

og einu "eirra var loki!. #egar öll vi!tölin höf!u veri! skrá! haf!i ég á milli 

handanna u.".b. 120 bla!sí!ur af texta. Fyrstu tilraunir mínar til gagnagreiningar 

misheppnu!ust "ar sem ég $mist skipti um sko!un á vi!fangsefninu e!a fannst sú 

greining sem ég ger!i hverju sinni ekki nógu gó!. Fyrst nota!i ég svokalla!a opna 

kó!un í greiningunni en hún er ein af nokkrum greiningara!fer!um sem hægt er 

a! notast vi! í eigindlegri rannsókn. Í opinni kó!un eru gögnin lesin vel yfir í leit 
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a! áhugaver!um "emum og flokkun, sem geta varpa! ljósi á vi!fangsefni!.19 Eftir 

a! hafa kó!a! "ann texta sem mér fannst hva! áhugaver!astur komst ég a! "ví a! 

sú a!fer! skila!i ekki árangri. #a! sem ég haf!i merkt vi!, var hætt a! skipta 

rannsóknina meginmáli og önnur textabrot fær!u mér markver!ari uppl$singar og 

óvæntari "ekkingu. A! endingu ákva! ég a! lesa frekar vel yfir gögnin me!an á 

skrifum stæ!i, aftur og aftur. #ar sem vangaveltur mínar voru svo síbreytilegar í 

ferlinu öllu henta!i "a! mér vel, en "ó var ákve!inn kostur a! hafa "ó kó!a! efni! 

og skipt "ví ni!ur í "emu – ef vera skyldi a! ég vildi finna eitthva! sambærilegt 

"ví sem ég var a! nota í gögnunum hverju sinni. 

Vandkvæ!i 

#egar ég ákva! a! gera menningararf a! rannsóknarefni mínu var ég heillu! af 

afbyggingu á "eim hugmyndum sem einna helst sty!ja menningararfshugtaki!. 

Slík afbygging endurspeglast me!al annars í kaflanum um "orrablóti! og "orra-

blótsnefndina í Bolungarvík og "ví sem ég skrifa!i um blóti! á vefritid.is. 

Afbygging á menningararfi, í "eim skilningi sem ég lag!i upp me!, fælist í "ví a! 

s$na fram á a! hef!in sem slík sé ekki náttúrulögmál, heldur sköpu! af fólki sem 

ákve!ur hér og nú a! eitthva! sé hef! og anna! ekki. Mikilvægt er "ó a! hafa í 

huga a! hugmyndir um hef! fara saman vi! hugmyndir um menningararf og á 

sí!ustu áratugum hafa "jó!fræ!ingar komi! fram me! afbyggingar á hvoru 

tveggja, saman e!a í sitthvoru lagi. 

Einna fremst í flokki er "ar athyglisver! grein bygg! á rannsóknarvinnu 

tveggja mannfræ!inga; annarsvegar á Hawaii í Bandaríkjunum og hinsvegar í 

Quebec í Kanada. Greinin heitir „Tradition, Genuine or Spurious“ og birtist ári! 

1984 í Journal of American Folklore, skrifu! af "eim Richard Handler og Jocelyn 

Linnekin. Í upphafi hennar spyrja "au Handler og Linnekin hvort hef!in sé 

einskonar náttúrulegt fyrirbæri sem skírskoti til menningarlegs kjarna sem erfist á 

milli kynsló!a – e!a hvort skilja eigi hef!ina sem fullkomlega táknræna smí! 

samtímans. Me! "ví a! bera saman bækur sínar komust "au Handler og Linnekin 

a! "eirri ni!urstö!u a! hef!in sé algerlega táknræn smí!, hi! „hef!bundna“ sé 

túlkandi hugtak, en ekki l$sandi.20 #a! "$!ir, a! "a! er hægar sagt en gert a! 

                                                
19 Creswell, John W.: Qualitative inquiry & research design. Bls. 56-57. 

20 Handler, Richard og Jocelyn Linnekin: „Tradition, Genuine or Spurious.“ Bls. 273.  
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benda á hi! „hef!bundna“ "ví ekkert fyrirbæri tilheyrir "ví mengi af sjálfu sér. 

#ar sem um túlkandi hugtak er a! ræ!a "urfum vi! a! líta af fyrirbærinu –

 athöfninni sjálfri e!a hlutnum sjálfum – og hlusta á hvernig fólk talar um "a! og 

túlkar "a! – til a! rá!a í merkinguna sem "a! ber. A! "essu leyti sjáum vi! 

hef!ina a!eins me! augum annarra: Einhver "arf a! varpa ákve!num táknrænum 

gildum á "a! sem er til umræ!u, me! máli og/e!a (ö!rum) athöfnum, sem bera 

okkur "au bo! a! um hef! sé a! ræ!a. Ekki ver!ur skori! úr um hvort undarlegur 

kyrtill og ílangur hattur sé hef!bundinn "jó!legur klæ!na!ur einhvers hóps, 

vinnuföt prests e!a búningur í skemmtiatri!i nema me! "ví a! sjá umhverfi! sem 

hann birtist í og hlusta á hvernig rætt er um um klæ!na!inn og notkun hans. Ef 

kalla! er eftir meiri vir!ingu er til dæmis ljóst a! í "a! minnsta líta ekki allir á 

klæ!i! sem gervi fyrir grínatri!i, né „bara föt“.  

Handler ger!i "átttökuathugun í Quebec og Linnekin á Hawaii, "ar sem "au 

fylgdust me! heimamönnum stunda "a! sem "eir köllu!u hef!ir. Í greininni l$sir 

Handler til dæmis hvernig Quebec-búar bjuggu sér til hef!ir til a! sty!ja "á hug-

mynd sína og annarra a! Quebec-búar væru hvorki Englendingar né Frakkar, 

heldur sérstök "jó!. Í ni!urstö!ukafla greinarinnar setja Handler og Linnekin 

sí!an fram skilgreiningu sína á hef!. Hef!in er ekki samhangandi ferli, búin til úr 

samhangandi sí-endurteknum "áttum, heldur ferli endurtekinna túlkana. Hef!in er 

skilgreind í núinu til "ess a! gefa samtímanum merkingu. Skilgreiningin er "ví 

tilraun til merkingarframlei!slu, sem felst í "ví a! vísa samtímafyrirbærum aftur 

til fortí!ar.21 

Í fyrstu fannst mér fátt jafn spennandi og a! gera sambærilega greiningu á 

Íslandi og "au Handler og Linnekin höf!u gert í Kanada og á Hawaii. A! rá!ast í 

eina allsherjar afbyggingu á #orrablóti Bolvíkinga kitla!i – hva! "á ef greining 

mín leiddi til "ess a! enginn Bolvíkingur gæti aftur vísa! til hef!ar til "ess a! færa 

rök fyrir útilokandi ge!"óttaákvör!unum. Í grein minni á vefritid.is: „Hef!in, 

"orrablótin og pó-mó“, benti ég me!al annars á "á firringu sem Handler og 

Linnekin komu inn á í grein sinni – enda liggur slík nálgun nánast beint vi! "egar 

tala! er um hef!ir á anna! bor!: 

Fólk fortí!ar stunda!i ekki líf sitt sem hef! e!a si!. Fólk bor!a!i 
"orramat "ví hann var í bo!i og um lei! var margt anna! ekki í bo!i. 

                                                
21 Handler, Richard og Jocelyn Linnekin: „Tradition, Genuine or Spurious.“ Bls. 287. 
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Eins leyfi ég mér a! efast um a! fólk hafi belgt sig út á fjölda-
samkomum yfir "essum mat, sem vi! köllum „"orramat“, talandi um 
vinnuna á skrifstofunni e!a pólitíkina 2007. Bara "a! a! vi! erum í dag 
a! „stunda“ si!i og hef!ir gerir "essa "ætti nútímalega, póst-
móderníska; formerkin eru or!in allt önnur en á!ur fyrr.22 

Ástundun hef!a og s$ning á menningararfi, eins og birtast okkur á til dæmis 

Árbæjarsafni, eru afsprengi eftir-nútímans. Fyrirbærin eru n$ af nálinni. #egar 

"orrablótsnefnd „bolvískra fornkvinna“ mætir mótbárum, sem svara! er me! 

tilvísun í hef!, stendur nefndin í n$rri deilu – nokku! sem var ekki vandamál fyrr 

á tímum er or!i! a! vandamáli í dag. Um lei! og vi! lítum svo á a! reglur "orra-

blótsins séu blótinu e!lislægar og hafi ekkert me! ákvar!anatöku "orrablóts-

nefndarinnar a! gera, hefur myndast bil á milli "orrablótsnefndarinnar og 

"orrablótsins. #orrablótsnefndin er "á ekki a! sinna störfum sínum á sama hátt og 

á!ur. Hún firrir sig nú "eim n$ju vandamálum sem vi! blasa og óánægjunni "eim 

fylgjandi, me! "ví a! vísa til fortí!ar: Hér á!ur fyrr var "etta vandamál ekki til 

sta!ar og "ess vegna er vandamáli! ekki heldur til nú í dag! 

Minnst er á sambærilega firringu í annarri áhrifamikilli grein sem kveikti 

snemma áhuga minn á vi!fangsefninu og er ekki úr vegi a! kynna til sögunnar. 

Greinin heitir „Menningararfur. Sagan í neytendaumbú!um,“ og er eftir lei!-

beinanda minn, Valdimar Tr. Hafstein, "jó!fræ!ing. #ar stendur eftirfarandi um 

menningararf og firringu:  

Saumi ma!ur út, glími og kve!i rímur án "ess a! spá nokku! í "a!, "á 
ver!ur "eim hinum sama varla l$st sem nútímamanni. Um lei! og hann 
lítur hins vegar svo á, a! me! "essu sé hann a! var!veita mikilvægan 
menningararf, "á hefur myndast gjá á milli hans og "ess sem hann 
gerir; ákve!in firring sem skilur hinn me!vita!a erfingja frá fyrri 
kynsló!um sem kvá!u, glímdu og saumu!u út án "ess a! hugsa 
sérstaklega út í "a!. Verndun menningararfs er "ví tæki til a! 
„módernísera“ fólk, "ví a! hún skilur á milli fólksins og arfsins.23 

Hugtaki! firring, eins og "a! er nota! í ofangreindum texta, var fyrst nota! af 

"$ska 19. aldar heimspekingnum Georg W. F. Hegel. Hann sag!i firringu vera "á 

skynjun fólks, a! "eirra eigin gjör!ir og ákvar!anir stæ!u fyrir utan "a! sjálft, 

væru "eim fjarlæg e!a firrt.24 #egar "orrablótsnefnd segist ekki geta breytt eigin 

                                                
22 „Hef!in, "orrablótin og pó-mó.“ http://vefritid.eyjan.is/index.php/greinasafn/hefdin-torrablotin-
og-pomo – 29. maí 2009. 

23 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 315.  

24 Schacht, Richard: Alienation. Bls. 7.  
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reglum, "ví "ær séu (ekki beinlínis reglur heldur) hef!ir, "á firrir nefndin sig eigin 

gjör!um og ákvar!anatökum – líkt og hef!in standi fyrir utan fólki! sem ástundar 

og skipuleggur "orrablóti!. Eftir stendur a! enginn getur breytt hef!inni. #annig 

er fari! me! hana frekar sem náttúrufyrirbæri en sögulegt fyrirbæri, mannanna 

verk. Sams konar náttúrufyrirbæri og Handler og Linnekin afbygg!u og töldu 

okkar eigin smí!.  

 

Ofangreindar hugmyndir sveimu!u um huga mér "egar ég keyr!i Óshlí!ina í 

fyrsta skipti, á lei! til fundarins vi! Rögnu og Kristínu í Einarshúsi. Ég ætla!i mér 

ekki a! segja "ær firrta valdní!inga, en velti "ó "eirri ni!urstö!u fyrir mér. Í 

hva!a ástandi "arf eitt samfélag a! vera ef "a! sér ekkert athugavert vi! a! inn-

lei!a diet-coke, augnskugga og græjur í helstu hátí!arhöld lítil bæjarfélags, en 

útiloka um lei! fráskilda félaga sína me! "ví a! vísa til "ess a! hátí!arhöldin hafi 

alltaf veri! eins, frá ári til árs, áratugi til áratugar? Um lei! velti ég fyrir mér 

heimildarmynd um Óshlí!ina sem ég haf!i n$veri! sé!.25 Úr hlí!inni velta víst 

reglulega aurskri!ur, grjóthnullungar og snjófló! sem hafa valdi! mannskæ!um 

slysum og loka! fyrir umfer!. Ég velti fyrir mér hvort Bolvíkingar tilheyr!u enn 

einu bygg!arlagi landsins sem væru a! bí!a eftir göngum, e!a hef!i jafnvel ein 

slík í smí!um, í gegnum klettana og fjöllin sem umkringja sta!inn. 

#egar til Bolungavíkur kom hitti ég fyrir mi!aldra kunningja minn. Hann er 

leikari, búsettur í Reykjavík en á ættir a! rekja til sta!arins. Hann sag!ist vera a! 

dunda sér vi! a! gera upp gamalt hús sem hann keypti á sta!num. #ar hef!i hann 

hugsa! sér a! dvelja ö!ru hverju yfir sumarmánu!ina. Ég keyr!i áfram og lag!i 

bílnum rétt vi! Einarshús, á malarbílastæ!i vi! stóra byggingu, líklega frystihús, 

og gekk svo inn. Skömmu sí!ar höf!u Ragna og Kristín komi! mér á óvart. #ær 

tölu!u vissulega um #orrablót Bolvíkinga eins og ég haf!i búist vi!, en "ó alls 

ekki miki! um mikilvægi hef!arinnar, menningararfsins, "jó!legra gilda, "orra-

matar og slíks. #ær minntust varla á "essi atri!i. #ær tölu!u hinsvegar talsvert um 

hi! svokalla!a gó!æri, bankakalla og „Björgólfa“. #ær ræddu einnig um fólks-

fækkunina í plássinu, skort á fjármagni og umsvifum, göngin í gegnum fjalli! sem 

"ær bi!u eftir og bundu vonir vi! og húsin sem seljast ekki. Kristín sag!i 

                                                
25 Myndin heitir Óshlí!: A Visual Ethnography of Fear. Hún er eftir mannfræ!inginn Sigurjón 
Baldur Hafsteinsson. 
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Bolungarvík sárlega vanta „"essa ríku gubba "arna í Reykjavík“ og Ragna sag!i 

Glitnismann hafa komi! í Einarshús um daginn. Hún sag!ist hafa spurt hann hvort 

hann vildi ekki bara byggja stóra glerhöll á Bolungarvík – eins og "ær sem Torfu-

samtökin voru a! berjast gegn í Reykjavík. Kristínu fannst "a! upplagt, en eins og 

til a! útsk$ra fyrir mér af hverju Glitnisma!urinn hef!i neita! "ví og af hverju 

engar slíkar hallir væru a! rísa í Bolungarvík, sag!i Ragna: „En vi! erum a! fá 

jar!göng hérna núna og "a! er nú svona já …,“ og svo "agna!i hún. Kristín skaut 

"á inn í: „Bindum miklar vonir vi! "a!!“26 Ég "óttist skilja vonirnar "eim tengdar 

eftir a! hafa sé! Óshlí! a! vetrarlagi í á!urnefndri stuttmynd um hlí!ina.  

Eftir vi!tali! sjálft s$ndi Ragna mér heimasí!una vikari.is. Ragna sag!ist 

skrifa fréttir inn á sí!una, en "ar birtir hún einnig skemmtiefni, vísur og 

tilkynningar. „Ég reyni bara a! vera jákvæ! fyrir bygg!arlagi!, reyni bara a! 

flytja jákvæ!ar og skemmtilegar fréttir…,“27 sag!i Ragna um lei! og hún $tti 

sí!unni upp og ni!ur me! fartölvumúsarbendlinum. #ar mátti sjá fréttir dagsins, 

Víkara vikunnar28 og vísnahorni!. Úr var! a! ein af jákvæ!u fréttum "ess dags 

var! frásögn af komu minni til sta!arins en Ragna tók mynd af mér og Kristínu á 

tröppunum fyrir framan Einarshús á!ur en ég kvaddi "ær stöllur. Daginn eftir sá 

ég fréttina inni á vikari.is: „#jó!fræ!ingur rannsakar "orrablóti! í Bolungarvík.“ 

Fréttin birtist einnig nánast or!rétt á vef BB, sem og á vefnum vísir.is. Fréttin á 

BB var svohljó!andi:29 

Bryndís Björgvinsdóttir "jó!fræ!ingur er um "essar mundir í 
Bolungarvík a! afla sér uppl$singa um "orrablót Bolvíkinga sem er 
margróma! fyrir sérstö!u sína og hef!ir. Heimsókn Bryndísar til 
Bolungarvíkur er li!ur í rannsókn á notkun íslenska menningararfsins. 
Hún hefur veri! a! ræ!a vi! fólk sem saumar íslenska "jó!búninga og 
a! "ví er fram kemur á vikari.is "ykir henni bolvíska "orrablóti! afar 
spennandi og skemmtilegt rannsóknarefni. #orrablóti! hefur veri! 
haldi! ár hvert, nær ósliti!, sí!an "a! fyrsta var haldi! "ann 21.janúar 
1944. Hef!in er sú a! konur bjó!i bónda sínum til blóts fyrsta 
laugardag í "orra og er "a! ætla! hjónum, samb$lisfólki, ekkjum og 
ekklum í Bolungarvík. Konur sjá um allan undirbúning og skemmti-
atri!i en skipa! er í nefnd til eins árs í senn. Öllu er til tjalda! til a! 
gera blóti! sem veglegast hverju sinni. Blótsgestir mæta í sínu fínasta 

                                                
26 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 5.  

27 Kristín og Ragna. Eigin ransókn, bls. 12.  

28 Víkari er or! heimamanna yfir Bolvíking. 

29 #ví mi!ur vir!ist fréttin á vikari.is ekki hafa geymst inni á netinu, en sí!an hefur fari! í gegnum 
talsver!ar breytingar sí!an ég heimsótti Bolungarvík. Myndin vi! fréttina hefur einnig glatast.  
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pússi, konur í upphlut e!a peysufötum og karlmenn í hátí!arbúningi 
e!a dökkum jakkafötum me! hálstau.30 

Myndin sem birtist me! fréttinni á vikari.is s$ndi mig skælbrosandi í hálfger!um 

fa!mlögum vi! Kristínu á tröppunum fyrir framan Einarshús. Texti Rögnu um 

heimsókn mína kalla!ist á vi! hugsanir mínar á lei!inni til Bolungarvíkur: Ég 

kom vissulega vegna "ess a! "orrablóti! er "ekkt fyrir sérstö!u sína og hef!ir – 

en í mínum augum var áhugi minn á efninu ekki beinlínis af "eim „jákvæ!a“ toga 

sem Ragna ætla!i "jó!fræ!ingnum. #essi "jó!fræ!ingur ætla!i ekki a! hrósa 

"orrablótsnefndinni í hástert fyrir sérstö!u né einstaka trygg! vi! hef!ir.  

Frá Bolungarvík hélt ég heim til Reykjavíkur. Í návist glerhalla og ríkra 

gubba, eins og Kristín kalla!i hús og bankastarfsmenn borgarinnar. Strax eftir 

vi!tali! vi! Rögnu og Kristínu var! mér ljóst a! ég yr!i a! finna a!ra nálgun á 

efni! en "á sem ég haf!i ætla! fyrirhuga!. Mér næg!i ekki lengur a! afbyggja 

"orrablóti! og hef!ina sem "orrablótsnefndin sló skjaldborg um. Í fyrsta lagi 

höf!u Handler og Linnekin "egar gert "a!, e!a svo gott sem. Í annan sta! fannst 

mér slík „afhjúpun“ ekki fela í sér fullan skilning á "ví hva! væri hér á sey!i. 

Hverskonar samfélag kalla!i á "essa fylgni vi! umdeilda hef! hjá áhyggjufullum 

en „jákvæ!um“ konum í sjávarplássi eins og Bolungarvík? Hvernig tengdist 

notkun "eirra á menningararfi og hef! "essum áhyggjum, og stö!u kvennanna 

sem giftra eiginkvenna e!a kvenna í sambú!, í Bolungarvík? 

Í svargrein Katrínar vi! gagnr$ni Gu!rúnar Soffíu á "átttökuskilyr!i blótsins 

endurspeglast vel undarleg fylgispekt vi! hef!ina umdeildu. Me! "ví a! lesa á 

milli línanna var hægt a! komast a! $msu um "essa Katrínu. Hún segist hafa 

vilja! burt frá Bolungarvík í lengri tíma. Hún kemst hinsvegar ekki "a!an vegna 

"ess a! húsi! hennar selst ekki. Katrín er ekki velkomin á "orrablóti!, en samt 

finnst henni reglan sem skilur hana út undan vera æ!isleg – og leggur til a! fleiri 

slíkar reglur ver!i settar, „svo sérstæ!an [svo] ver!i enn meiri en nú.“31 #egar 

grein Gu!rúnar Soffíu er sko!u!, kemur í ljós a! hún er í allt annarri stö!u en 

Katrín. Hún er n$komin aftur til Bolungarvíkur eftir a! hafa sta!i! frammi fyrir 

vali um a! búa "ar e!a í Reykjavík. Sjálf er Gu!rún í sambú! og "ar af lei!andi er 

hún velkomin á "orrablóti!. Hún hefur val um a! taka "átt í #orrablóti 

                                                
30 „#jó!fræ!ingur rannsakar "orrablóti! í Bolungarvík.“ 
http://www.bb.is/Pages/26?NewsID=103840 – 21. mars 2009. 

31 „Bolvískar fornkvinnur.“ http://www.bb.is/Pages/82?NewsID=93765 – 21. mars 2009. 
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Bolungarvíkur e!a ekki, og velur a! gera slíkt ekki. Í á!urnefndri grein sem hún 

birti á BB l$sir Gu!rún valinu sem hún stendur frammi fyrir me! "essum or!um:  

Ég vi!urkenni "a! a! tilhugsunin um a! fara og taka "átt í #orrablóti í 
Bolungarvík er lokkandi. Ég hef "ó teki! "á ákvör!un í hjarta mínu a! 
á me!an "etta vi!horf heldur áfram a! vi!gangast er svar mitt nei 
takk.32 

Notkun hópa á menningararfi 

Fjórum mánu!um eftir heimsóknina til Bolungarvíkur settist ég á skólabekk 

vestur í Kaliforníu – enn hálf ringlu! eftir heimsóknina til Bolungarvíkur. Ég vissi 

hreinlega ekki hvernig ég ætti a! me!höndla vi!mælendur mína e!a hvernig ég 

ætti a! vinna úr rannsóknarni!urstö!unum. Í tíma hjá Charles L. Briggs, sem er 

prófessor í "jó!fræ!i vi! Kaliforníuháskólann í Berkeley, var okkur sett fyrir 

grein Handler og Linnekin. Samhli!a henni áttum vi! a! lesa svargrein eftir hann 

sjálfan sem heitir: „The Politics of Discursive Authority in Research on the 

"Invention of Tradition"“, sem kom út í tímaritinu Cultural Anthropology ári! 

1996. Á fyrstu sí!u greinarinnar birtir Briggs dágó!an lista yfir $msa fræga 

"jó!fræ!inga, "ar á me!al "au Handler og Linnekin, sem Briggs segir alla hafa 

bent á a! hef!in sé nútímalegt fyrirbæri, sem sé búin til um lei! og hún er 

framkvæmd hverju sinni. Briggs segir a! "essum fræ!imönnum hafi tekist a! 

brei!a snyrtilega yfir "á sta!reynd a! hef!ir tilheyra hópum – menningarlegum 

hópum einsleitra einstaklinga sem eiga æ!i margt sameiginlegt. Briggs minnir á 

a! hef!in skipti víst miklu máli, "ví hún endurspegli hópinn sem skilgreinir sig 

me!al annars út frá henni, og sé honum mikilvæg. #ví sé ekki nóg a! segja 

hef!ina einfaldlega ekki vera til. Briggs bi!ur lesendur sína um a! velta fyrir sér 

áhrifunum sem afbyggingar á hef!um geti haft fyrir "á sem byggja sitt vi!urværi 

einmitt á hef!inni eins og $msir „hef!bundnir“ hópar gera. #eir "urfa a! fá a! 

halda í hef!irnar sínar til "ess a! geta greint sig frá ö!rum hópum og vi!halda 

sérkennum sem eru "eim mikilvæg.33 ,,Hef!bundnir“ hópar eru til dæmis hinir 

undiroku!u flokkar indíána í öllum heimsálfum Ameríku, sem eru skilgreindir og 

hafa skilgreint sig sjálfir, út frá sínum sérkennum. Sérkenni "eirra ver!a til í 

                                                
32 „Undarlegar hef!ir á "orrablóti í Bolungarvík.“ http://www.bb.is/Pages/82?NewsID=93670 – 
21. mars 2009. 

33 Briggs, Charles L.: „The Politics of Discursive Authority in Research on the "Invention of 
Tradition".“ Bls. 435.  
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samanbur!i vi! fjöldann, "a! er a! segja alla hina. Sérkenni hópa ver!a "ess 

vegna einungis til sé hópurinn skilgreindur sem „hinn“ – sá sem stendur fyrir utan 

„normi!“ og er "ar af lei!andi á ja!rinum.  

Í grein sinni segist Briggs hafa áhyggjur af afbyggingu hef!arinnar vegna 

„hef!bundinna“ minnihlutahópa. Hann skrifar a! ef fræ!imenn ætli einungis a! 

láta hef!ina tilheyra okkar dögum, "annig a! hún sé póst-módernískt smí!averk 

okkar daga, "á "$!i "a! jafnframt a! fræ!imenn gangist vi! "ví a! ekki séu til 

neinir a!skildir, sérgreindir og stö!ugir hópar fólks – sem hafi ákve!in réttindi 

vegna sögu hópsins og menningar hans, lifibrau!s, a!búna!ar og umhverfis.34 

Máli sínu til stu!nings nefnir hann greiningu Linnekin á „uppdiktu!um“ hef!um 

hóps sem hún rannsaka!i á Hawaii, og skrifa!i me!al annars um í grein hennar og 

Handler. Hann minnir á a! hef!ir $missa frumbyggjahópa séu nota!ar til "ess a! 

verja réttindi "eirra í samtímanum gagnvart ágangi annarra stærri og máttugri 

samfélaga manna. Á Hawaii geti frumbyggjar einmitt n$tt sér menningararf sinn 

og tilvísanir í hef!ir til "ess a! mótmæla sprengiefnatilraunum Bandaríkjahers 

me! "ví a! vísa til "ess a! eyjarnar í kringum tilraunasvæ!in geymi mikilvæga 

menningarlega "ætti sem "eir vilji ekki missa.35 Ni!ursta!a Linnekin, a! hef!ir 

sem séu stunda!ar á "essum eyjum séu a!eins nútímafyrirbæri og hafi enga 

snertingu vi! fortí!ina nema tilvísunina eina, grafi "ví undan röddum "eirra sem 

minna mega sín og hafa líti! sem ekkert peningavald, me!al annars til a! hagræ!a 

hlutunum í sína "águ. Í kapítalískum heimi eru sérkenni ja!arhópsins, og sta!a 

hans sem slíks, honum mikilvægur gjaldeyrir sem hópurinn getur n$tt sér, finnist 

honum gengi! hart a! sér. Briggs setur hef!ina í vestrænna og stærra samhengi 

"egar hann minnir á hvernig valdastrúktúr heimsins líti nú út. Hann skrifar:  

Á me!an skrifræ!i! og sérfræ!ingar njóta gó!s a!gengis a! skjal-
festum gögnum og er úthluta! leyfi til "ess a! túlka "au, "urfa 
me!limir valdaminni samfélaga oft a! lifa vi! heftan a!gang a! 
skjölum og skrifu!um texta og umbo! "eirra til "ess a! túlka gögnin er 
áliti! vera minna. Hins vegar hafa "eir venjulega betra a!gengi a! 
munnlegum sögnum og munnlegum si!um, "a! er einmitt sú tegund af 
framsetningu á fortí!inni sem hefur nú veri! … sett til hli!ar af "eim 
fræ!imönnum sem líta á hef!ina sem „tilbúning“.  

                                                
34 Briggs, Charles L.: „The Politics of Discursive Authority in Research on the "Invention of 
Tradition".“ Bls. 436 og 462. 

35 Briggs, Charles L.: „The Politics of Discursive Authority in Research on the "Invention of 
Tradition".“ Bls. 462.  
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Ef sam"ykkt er a! allar hef!ir séu „tilbúnar“ – í "eim skilningi a! "ær 
endurspegli samhengi og hug!arefni sem eigi sér sta! í núinu, fremur 
en a! "ær bæti vi! sögulega atbur!i – "á ver!ur allt tal um hef!ir og 
si!i ón$tt fyrir "au undirskipu!u samfélög sem reyna a! verja 
landsvæ!i sitt og anna! "eim tengt…. 36 

Eftir a! hafa lesi! grein Briggs var! mér ljóst a! margir "eirra sem ég tala!i vi! í 

opnu vi!tölunum standa í sambærilegri valdabaráttu og "eir undiroku!u hópar 

sem Briggs l$sti í grein sinni. Baráttuna má a! mörgu leyti tengja vi! "á 

geysimiklu áherslu á peningavald og annarskonar au!magn sem gegns$rir okkar 

daglega líf – og "á einnig gó!ærisári! 2007. Um er a! ræ!a margar hli!ar á 

fjárhagslegu valdi: Hva! geta peningar keypt? Hverju geta "eir breytt? Hva!a 

landfræ!ilegu áhrif hafa peningar haft á íslenskt samfélag, til dæmis var!andi 

flutninga og möguleika fólks? Á me!an Bolvíkingar gátu ekki selt húsin sín 

margfalda!ist ver!gildi hálf-ón$tra íbú!a í mi!borg Reykjavíkur! Gögnin sem ég 

safna!i í rannsókninni kröf!ust "ess a! ég sko!a!i "etta samhengi peninga, valds 

og menningararfs – samhengi sem mig óra!i ekki fyrir a! ég rækist á e!a "yrfti a! 

fást vi! me! "essari rannsókn á notkun á menningararfi á Íslandi. 

 

 

 

                                                
36 „While bureaucracies and experts enjoy substantial access to archival evidence and are 
accorded greater authority in interpreting it, members of dominated communities often enjoy less 
access to written documents, and their efforts to interpret them are accorded less authority. They 
do, however, generally have greater access to oral history and oral traditions, that is, just the sorts 
of representations of the past that have been metadiscursively repositioned by scholars of 
„invention.“ If it is accepted that all traditions are „invented“ – meaning that they reflect the 
contexts and interests that inform their construction in the present more than the accuracy with 
which they represent historical events–discourses of tradition will be less useful to subaltern 
communities in defending land claims and the like.“ Heimild: Briggs, Charles L.: „The Politics of 
Discursive Authority in Research on the "Invention of Tradition".“ Bls. 462-463. 
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2. Menningararfur 

 

Á!ur en lengra er haldi! liggur beinast vi! a! spyrja: Hva! er menningararfur? 

Um hva! er veri! a! ræ!a? Til a! byrja me! langar mig a! skilgreina menningar-

arf sem hlut, ummerki e!a atferli. Hlutirnir e!a ummerkin sem teljast til 

menningararfs eru efnislegir "ættir sem vi! getum sé! og snert, sem er reyndar 

stundum banna!, eins og er algengt á söfnum. Í samtímanum fá "essir hlutir og 

ummerki fyrst og fremst "a! hlutverk a! vera kennileiti hins li!na, fortí!arinnar. 

Gjarnan eru búin til ákve!in skil á milli dagsins í dag og fortí!arinnar í kringum 

hlutinn e!a ummerkin. Slík skil geta til dæmis veri! glerkassar sem hlutir eru 

settir í á söfnum e!a línur í gólfum sem fólk má ekki fara yfir. Sá menningararfur 

sem felst í ákve!nu atferli, til dæmis dansar, er svi!settur, sem felur líka í sér a! 

lína er dregin milli "eirra sem flytja og áhorfenda. Me! fjarlæg!inni er framleidd 

andakt, nærgætni og vir!ing. #egar menningararfurinn krefst nálæg!ar í rúmi, eins 

og gildir um "jó!búning sem ber a! klæ!ast, eru sett skil um hann í tíma. Jófrí!ur 

"jó!búningasaumakona segir til a! mynda "jó!búninginn vera spariklæ!na!. 

„[Hann] ver!ur ekki hversdagsklæ!na!ur, eins og [hann] var,“37 sag!i hún vi! 

mig. Skilin eru á milli okkar og #eirra, "ví hlutirnir e!a ummerkin eiga í raun a! 

tilheyra ö!rum en okkur hér, semsé fólki fortí!ar en ekki samtímamanninum. Vi! 

horfum á menningararfinn eins og spákona horfir í gegnum kristalskúlu: Hann á 

a! draga upp myndir af fólki, menningu og umhverfi sem er ekki hér og nú, í 

sama tímarúmi og vi!. Vi! skyggnumst svo a! segja inn í annan heim, í gegnum 

hlutina, ummerkin og atferlin sem s$nd eru sem menningararfur.  

Menningararfur er gjarnan la!a!ur fram af einhverjum a!ilum sem taka 

menningarlegt s$ningarhald a! sér, "a! eru til dæmis safnver!ir, leikarar, 

sagnfræ!ingar, sögusk$rendur e!a "átttakendur á hátí!um, eins og víkinga- e!a 

                                                
37 Jófrí!ur. Eigin rannsókn, bls. 2.  
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mi!aldahátí!um. #eir s$na áhorfendum hvernig fólk fyrri tíma vann, skemmti sér, 

lék sér, tókst á e!a hva!eina. Árbæjarsafn er dæmi um sta! "ar sem öllu "essu 

ægir saman: Húsum, húsgögnum, dönsum, leikjum, vinnubrög!um, fötum, matar-

tegundum, sögusk$rendum og skiltum sem birta bæ!i uppl$singar (ártöl, 

fundarsta!ur, samhengi) og fyrirmæli: „Vinsamlegast snerti! ekki gripinn.“ 

Uppáklæddir starfsmenn safnsins s$na gestum og gangandi hvernig k$r voru 

handmjólka!ar og hvernig mjólkin var unnin til heimanota í sveitinni í „gamla 

daga“, fyrir daga Mjólkursamsölunnar.  

Til "ess a! hlutirnir, ummerkin og atferli! á Árbæjarsafni geti fært okkur 

aftur til fortí!ar "arf a! leggja ákve!inn skilning í "a! sem mætir manni, e!a öllu 

heldur taka ákve!na afstö!u til "ess. Sinnaskiptin gagnvart safngripum á slíku 

safni eru ekki ósvipu! "ví "egar ma!ur leggur frá sér n$útkomi! dagbla! og tekur 

upp ljó!abók – ljó! gerir rá! fyrir a! lesandinn geri rá! fyrir aukinni merkingu, 

jafnvel einhverju handan vi! textann, og á sama hátt gerir gestur á Árbæjarsafni 

rá! fyrir einhverju handan vi! hlutina – a! "eir feli í sér meira en fyrir augu ber. 

#a! gerir gesturinn bara gagnvart "eim fyrirbærum sem hann gerir rá! fyrir a! 

tilheyri s$ningunni, og horfir til dæmis, a! segja má, ö!rum augum á mann sem 

stendur á túni utan vi! hús í óvenjulegum fatna!i og slær me! orfi og ljá, en á 

starfsmann safnsins sem slær sama gras me! bensínsláttuvél. Á!ur en langt um 

lí!ur má hins vegar sjá fyrir sér a! hlutir úr okkar hversdagslega umhverfi ver!i 

partur af s$ningu á bygg!asafni um úthverfalíf á 20. öld. #annig felst menningar-

arfur ekki a!eins í tilteknum útvöldum hlutum, ummerkjum og atferli, heldur 

einnig í vi!tökunni, í "ví ákve!na sjónarhorni sem gert er rá! fyrir a! áhorfandinn 

taki upp gagnvart "essum "áttum.  

 

Í sjónvarps"áttunum Da Ali G Show sem nutu hylli ví!a og voru s$ndir á RÚV 

ári! 2001 brá breski gamanleikarinn Sacha Baron Cohen sér í ólík gervi og fór út 

á me!al fólks til a! kalla eftir vi!brög!um "ess vi! $miss konar truflun, 

fur!ulegum samtölum, spurningum og afkáralegri heg!un. Í einum "áttanna fór 

Cohen, í gervi hins ofur-forvitna Borats frá Kasakstan, í heimsókn á búgar! "eirra 

Bush-fe!ga í Texas en gar!inum var "á a! nokkru leyti búi! a! breyta í safn um 

Bandaríki 18. aldar. Forsaga "áttarins var sú a! Borat haf!i veri! sendur af 

yfirvöldum í Kasakstan til Bandaríkjanna gagngert til a! kynna sér hætti og tækni 

heimamanna "ar í landi – "jó! sinni til aukins fró!leiks og framfara. Inni á 
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smí!averkstæ!i safnsins hittir Borat fyrir starfsmann sem sat vi! a! hefla vi!arbút 

á "ar til ger!um bekk. Hann er uppáklæddur í 18. aldar föt, í háum hvítum 

sokkum og brúnu vesti. „#etta er mjög gamalt verkfæri!“ segir ma!urinn vi! 

Borat og s$nir hvernig hann notar "a! til a! hefla vi!inn. Borat horfir á og ver!ur 

hissa á manninum og "ví sem hann fæst vi!. Hann segir: „En "a! er skömm a! 

"ví a! nota svona frumstætt verkfæri! Í dag er hægt a! fá vél. Hún getur hoggi! 

vi!… án vi!komu manna!“ #egar starfsma!urinn á safninu heyrir "essi or! Borats 

hættir hann a! hefla og færir sig aftur á bak í sætinu. Ljóst er a! hann hefur 

ákve!i! a! fara úr hlutverki sínu sem 18. aldar smi!ur, til a! geta útsk$rt 

s$ninguna fyrir Borat, í von um a! slíkt geti opna! fyrir "átttöku hans. „Allt í lagi! 

#ú ver!ur a! skilja hva! vi! erum a! gera hérna. #etta er 18. öldin. Allt í lagi? Ég 

er sögusk$randi!… Ég er lei!beinandi hér á safninu!“ svarar hann. En Borat lætur 

ekki segjast, og í sta! "ess a! lofa manninum a! halda s$ningunni áfram hefur 

hann upp vangaveltur um hvort sögusk$randinn sé "ræll.  

 

 

Mynd 1. „"etta er mjög gamalt verkfæri.“ Myndin 
er tekin úr Da Ali G Show #ættinum sem um ræ!ir. 

 

Röddin leynir ekki sárum vonbrig!um yfir vinnubrög!unum sem starfsma!urinn 

vi!haf!i: „Vi! í Kasakstan höldum a! Bandaríkin séu mjög… mjög tæknivædd! 

Og "a! sem ég sé núna er bara mjög frumstætt!“ Borat bendir á bekkinn sem 

ma!urinn hefur nú sta!i! upp af, sem og verkfærin sem hann nota!i. 
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Sögusk$randinn veit ekki hva!an á sig stendur ve!ri!. Hann beinir höndunum 

fram fyrir sig og bendir á allt og ekkert í senn: „#etta er fyrir 200 árum sí!an! Vi! 

erum ekki á árinu 2002 hérna! #etta er tímavél sem tekur okkur baka til ársins 

1750 e!a 1760 … #etta er sögusta!ur. Skilur "ú hva! sögusta!ur er? #etta er 

safn!“38  

 

 

Mynd 2. „"etta er fyrir 200 árum sí!an!“ útsk$rir 
sögusk$randinn. Myndin er tekin úr Da Ali G Show 
#ættinum sem um ræ!ir. 

 

Heimsókn Borats á safni! kemur upp um mikilvægi "ess a! horft sé 

„réttum“ augum á hluti, ummerki og atferli, "a! er a! segja frá ákve!u sjónarhorni 

"ess sem ætlar sér a! taka "átt í s$ningunni – svo hlutir, ummerki og atferli megi 

umbreytast í menningararf. Umbreytingin er há! "átttöku áhorfandans, sem Borat 

var ("óttist) alls ófær um a! skilja. Sögusk$randinn, starfsma!ur safnsins, reyndi 

a! fá Borat til a! s$na "ann skilning sem er nau!synlegur til "ess a! losa hluti, 

ummerki og atferli úr okkar hversdagslega umhverfi og umbreyta "eim í 

                                                
38 Sögusk$randi: „This is a very ancient kind of tool.“ Borat: „But it is a shame now to use this 
primitive tool. We now have a machine. It can chop wood … without men!“ Sögusk$randi: 
„Okay! You have to understand what we are about here. This is the 18th century. Okay? I’m a 
historical interpreter!“ Borat: „You are a slave?“ Sögusk$randi: „I’m not! I’m a historic 
interpreter. I’m a museum educator!“ Borat: „Can I buy you?“ Sögusk$randi: „No I’m a afraid you 
can’t!“ Borat: „In Kazakhstan we think USA very … technology very good! And now I see is very 
primitive!“ Sögusk$randi: „This is 200 hundred years ago. We are not in the year 2002 here. This 
is a time-machine back to the year of 1750 or 1760!“ Borat: „You make a time-machine?“ … 
Sögusk$randi: „This is a historical site! Do you understand what a historic site is? This is an 
outdoor museum!“ Heimild: Da Ali G Show. „Borat in Texas.“ Sjá einnig: „Borat in Texas.“ 
http://www.youtube.com/watch?v=Qr81WEd7A4U – 3. júní 2009.  
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birtingarmyndir fortí!ar. Miki! getur veri! í húfi a! slíkur skilningur náist, eins 

og sést me!al annars í sí!ustu or!askiptum Borats og sögusk$randans, "egar hinn 

sí!arnefndi endar á "ví a! segjast hreinlega ekki vera viss um a! honum líki vi! 

Borat.39 

Búdda-líkneskin í Bamiyan 

Í febrúar- og marsmánu!i 2001 var! hli!stæ! uppákoma, me! öllu alvarlegri 

aflei!ingum, "egar Talibanastjórnin í Afganistan og Menningarmálastofnun 

Sameinu!u "jó!anna tókust harkalega á um skilning á menningararfi. Talibana-

stjórnin haf!i "á hafist handa vi! a! mölva ni!ur há og forn líkneski af Búdda í 

Bamiyan-héra!i í Afganistan. UNESCO mótmælti ni!urrifinu har!lega, en á 

me!al "eirra verkefna sem UNESCO innir af hendi er a! kenna ákve!num hópum 

a! eiga menningararf: A! líta svo á a! sumt í efnisheimi "eirra hafi auki! gildi 

umfram anna!, sem sérstakir snertifletir vi! fortí!ina.40 Me!al "eirra líkneskja 

sem Talibanastjórnin granda!i var 53 metra há og 1500 ára gömul stytta sem stó! 

vi! hina sögufræga Silkilei!. Í grennd vi! styttuna voru einnig minni Búdda-

líkneski sem sömulei!is voru ey!ilög!. Hersveitir Talibana muldu ni!ur stytturnar 

sökum úrskur!ar uppl$singa- og menningarrá!herra Talibanastjórnarinnar, 

Qudratullah Jamal a! nafni.  

Ákvör!un Jamal vakti mikla athygli á Vesturlöndum. #ann 2. mars 2001 

birtist fyrsta fréttin um máli! í íslenskum fjölmi!li. Hún var sta!sett frekar 

aftarlega í bla!inu, á bla!sí!u 29. Morgunbla!i! sag!i "á frá stö!u mála undir 

fyrirsögninni: „Talibanar byrja!ir a! mölva fornar styttur í Afganistan – 

Ómetanleg menningarver!mæti ey!ilög!.“41 Í fréttinni mátti me!al annars lesa 

um fordæmingu framkvæmdastjóra UNESCO, Koichiro Matsuura, á ákvör!un 

Talibanastjórnarinnar og a! stofnunin hef!i kalla! saman ney!arfund til a! reyna 

a! koma í veg fyrir frekari skemmdir á styttunum. „Talibanar eru a! ey!ileggja 

styttur sem gervöll heimsbygg!in telur meistaraverk. Og "etta er gert í nafni 

                                                
39 Borat: „I like you. Do you like me?“ Sögusk$randi: „I’m not sure!“ Heimild: Da Ali G Show. 
„Borat in Texas.“ Sjá einnig: „Borat in Texas.“ 
http://www.youtube.com/watch?v=Qr81WEd7A4U – 3. júní 2009. 

40 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 315.  

41 Morgunbla!i!. 2. mars, 2001. „Talibanar byrja!ir a! mölva fornar styttur í Afganistan.“ Bls. 
29. 
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túlkunar á íslam, sem er hvergi annars sta!ar vi!urkennd,“42 er haft eftir 

Matsuura. Á bla!amannafundi sem haldinn var í París "ann 12. mars sag!i 

Matsuura jafnframt a! a!ger!ir Talibana væru „glæpur gegn menningu,“43 me!al 

annars vegna "ess a! Búdda-stytturnar væru ekki einungis menningararfur 

Afgana, heldur alls mannkyns.  

Í Morgunbla!inu, sem og annars sta!ar, birtust frekari fréttir um gang mála. 

#ær fréttir rötu!u a.m.k. tvisvar á forsí!u bla!sins. Talibanar voru ekki á "eim 

buxunum a! hætta vi! a!ger!irnar, sama hva! UNESCO funda!i og fram-

kvæmdastjórinn reitti hár sitt í París. Til a! útsk$ra gang mála fyrir lesendum tóku 

bla!amenn Morgunbla!sins me!al annars a! l$sa innihaldi or!sendinga Talibana-

stjórnarinnar og UNESCO sín á milli. Samræ!a "essara ólíku a!ila, ef svo er hægt 

a! kalla or!sendingarnar, minnir um margt á or!askipti Borats og sögusk$randans 

í Texas: Qudratullah Jamal sag!ist ekki sjá neina ástæ!u til a! mölva ekki 

stytturnar og svara!i gagnr$ni einfaldlega me! "ví a! bæta vi! "eim ó"ægilegu 

vi!bótaruppl$singum a! hermenn Talibana væru ekki bara a! í Bamiyan héra!i – 

"eir væru einnig komnir „til vinnu“ á "jó!minjasafninu í Kabúl og ví!ar um 

landi!.44 Andstæ!ingarnir tveir virtust alls ekki geta átt í sömu samræ!unni. 

Talibanarnir tölu!u jákvætt og ánægjulega um hreinsanir á „hei!num“ styttum um 

lei! og UNESCO lag!i áherslu á mikilvægi menningararfsins og hvernig ætti a! 

umgangast slík ver!mæti. Líkt og hjá sögusk$randanum og Borat var skilningur 

hvors a!ilans á sjónarmi!i hins enginn. #ví "ótti mér athyglisvert a! rekast á grein 

listfræ!ingsins Dario Gamboni, „World Heritage: Shield or Target?“ "ar sem 

hann fullyr!ir a! Talibanarnir hafi skili! talsvert meira en "eir létu uppi og "eim 

var ætla!,45 líkt og leikarinn Cohen ger!i vissulega "egar hann mætti á búgar!inn 

í gervi Borats til a! gera sögusk$randann illan. 

Yfirl$st markmi! Talibananna me! ey!ileggingu Búdda-líkneskjanna var a! 

stö!va skur!go!ad$rkun í Afganistan46 og gera „nau!synlega tiltekt“ á hei!num 

                                                
42 Morgunbla!i!. 2. mars, 2001. „Talibanar byrja!ir a! mölva fornar styttur í Afganistan.“ Bls. 
29. 

43 „„[E]tt brott mot kulturen“ (a crime against culture).“ Heimild: Turtinen, Jan: Världsarvets 
villkor. Bls. 43. 

44 Morgunbla!i!. 2. mars, 2001. „Talibanar byrja!ir a! mölva fornar styttur í Afganistan.“ Bls. 
29. 

45 Gamboni, Dario: „World Heritage: Shield or Target?“ Bls. 10. 

46 Gamboni, Dario: „World Heritage: Shield or Target?“ Bls. 10. 
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leifum í landinu, til a! skapa land hreinnar íslamskrar menningararfleif!ar.47 

Lei!togi Talibana, Mullah Mohammed Omar, sag!i a! stytturnar yr!u ey!ilag!ar 

svo enginn gæti d$rka! "ær í framtí!inni.48 Dario Gamboni segir "ó a! a!rar 

ástæ!ur gætu hafa legi! a! baki. Byggir hann "á kenningu sínu me!al annars á "ví 

a! sjálfur Mullah Mohammed Omar hélt tölu um var!veislu menningararfs á 

al"jó!legri rá!stefnu ári! 1999. Gamboni segir hann "ví hafa vita! lengra en 

margir ætlu!u a! nef hans næ!i. Hann minnir á, a! fyrir ey!ileggingu styttanna 

haf!i Talibanastjórnin ekki veri! sam"ykkt sem lögleg stjórn Afganistans af 

Sameinu!u "jó!unum. #a! var! til "ess a! Búdda-stytturnar komust ekki á lista 

UNESCO yfir heimsmenningararf (e: World Heritage List). Sá atbur!ur var! vatn 

á myllu "eirra Talibana sem höf!u illan bifur á styttunum hvort e! var og vann 

gegn "eim rá!amönnum sem reyndu a! bo!a meira umbur!arlyndi gagnvart 

„hei!num si!um“ í landinu. Gamboni segir a! áhyggjur og áhugi al"jó!a-

samfélagsins af styttunum hafi "ví jafnvel hvatt Talibana til a! s$na hva! í "eim 

bjó. Samkvæmt Gamboni sag!i me!al annars einn Talibananna sí!ar meir a! 

ey!ileggingin hef!i veri! vi!brag! vi! rei!i sem gaus upp í Afganistan "egar 

al"jó!asamfélaginu fannst sjálfsagt a! verja peningum í a! halda vi! gömlum 

styttum, á me!an milljónir Afgana áttu ekki til hnífs og skei!ar.49 Bandaríkin settu 

vi!skiptabann á Afganistan ári! 1999 vegna tengsla "ess vi! Osama Bin Laden, 

sem "á var eftirl$stur fyrir sprengjutilræ!i vi! tvö bandarísk sendirá!.50 

Vi!skiptabanni! var enn í gildi á "essum tíma, í janúar og febrúar 2001. Á yfir-

bor!inu fór a!ger!in hins vegar fram undir fána íslamskra kenninga og trúar-

setninga, sem Jamal sag!ist a!hyllast. Gamboni færir fram sannfærandi rök fyrir 

"ví a! trúarlegu skírskotanirnar hafi veri! aukaatri!i í a!ger! sem fyrst og fremst 

hafi veri! pólitískt s$ningarhald. Talibanarnir n$ttu sér menningararf til a! kve!a 

sér hljó!s al"jó!lega, ná eyrum al"jó!asamfélagsins og koma skilabo!um um 

stefnu sína og ástandi! í Afganistan á framfæri.  

Or! UNESCO um gildi menningararfsins vir!ast hafa skipt Talibana-

stjórnina engu. Sögusk$randinn sem tala!i vi! Borat hef!i sömulei!is allt eins 

                                                
47 Timothy, Dallen J. og Stephen Boyd: Heritage Tourism. Bls. 273. Og: Gamboni, Dario: 
„World heritage: Shield or Target?“ Bls. 10.  

48 Gamboni, Dario: „World Heritage: Shield or Target?“ Bls. 10.  

49 Gamboni, Dario: „World Heritage: Shield or Target?“ Bls. 11.  

50 Morgunbla!i!. 8. júlí, 1999. „Bandaríkin her!a sóknina gegn Bin Laden.“ Bls. 30.  
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geta! bent á hefilinn á safninu og sagt hann vera frá geimverum kominn. Í sta! 

"ess sag!i hann hefilinn, og safni! allt, vera tímavél – sem „meikar ekki sens“ 

nema fyrir "eim sem hefur "egar ö!last skilning á "ví hva! safn er og hvernig beri 

a! mæta "ví. Menningararfur gerir rá! fyrir lær!um skilningi á lífinu og tilverunni 

– hlutunum, ummerkjunum og atferlinu. Vi! lærum til hva!a hluta, ummerkja e!a 

atferla er vísa! "egar rætt er um menningararf. #egar slíkt inntak hefur ekki veri! 

lært, e!a láti ma!ur eins og manni hafi ekki lærst "a!, e!a neiti ma!ur a! taka "átt 

í leiknum, skapast mjög undarlegt ástand: Borat sá a!eins/"óttist a!eins sjá 

frumstæ!an hefil og mann í skrítnum fötum. #ví er "a! ekki a! ástæ!ulausu a! 

UNESCO hefur "urft a! kenna fólki a! eiga menningararf. Einhvernveginn "arf 

a! slíta á tengsl fólks vi! ákve!na "ætti, og búa til n$ og önnur á milli or!sins 

„menningararfur“ og hva! "a! er, hva! "a! "$!ir.51 Hva!a hlut, ummerki e!a 

atferli er átt vi!. Hægt er a! hafna bendingum UNESCO e!a taka "eim opnum 

örmum. Frammi fyrir "ví vali geta a!rir hagsmunir komi! til sögunnar.  

Eitt fyrsta verk brá!abirg!astjórnar Hamid Karzai, sem tók vi! eftir fall 

Talibanastjórnarinnar, var a! lofa "ví a! Búdda-stytturnar yr!u endurreistar, eins 

fljótt og kostur væri.52 Líkneskin hafa enn ekki veri! endurreist og enn óljóst 

hvort brá!abirg!astjórnin ætla!i sér "a! verkefni í raun og veru. N$ju stjórninni 

var í öllu falli umhuga! um a!ra merkjasendingu til umheimsins en fólst í a! láta 

til skarar skrí!a gegn Búdda-styttunum. Skilabo!unum var beint a! al"jó!a-

samfélaginu og fólu a! minnsta kosti í sér "etta: „Í hinni n$ju stjórn sitja engir 

Talibanar, "a! eru ekki einstrengingslegir hagsmunavörslumenn tiltekins si!ar 

heldur a!ilar sem fallast á mikilvægi menningararfs á heimsvísu, "a! er a! segja 

"ann arf sem tilheyrir annarra manna si!um einnig.“ Hin n$ja stjórn s$nir vilja til 

a! taka "átt í al"jó!asamfélaginu. Í dag eru stytturnar samt sem á!ur yfirbreiddar 

rústir sem Afgani rukkar fer!amenn um a!gangseyri a!.53 Menn halda "ví áfram 

a! n$ta sér stytturnar til margskonar s$ningarhalds, hvort sem um er a! ræ!a 

s$ningu á sögulegri ey!ileggingu, á stefnu, mætti og jafnvel vonbrig!um 
                                                
51 Sjá me!al annars: Kirshenblatt-Gimblett, Barbara: Destination Culture. Bls. 18-19.  

52 Morgunbla!i!. 10. apríl, 2002. „Búddastytturnar ver!i endurreistar.“ Bls. 1. 

53 Egill Bjarnason í tölvupósti til höfundar. Egill heimsótti rústirnar vori! 2008. Hann segir í 
tölvupóstinum: „#eir rukku!u a!gangseyri "ó rústirnar væru a! mestu yfirbreiddar hvítum 
plastdúk. Fimm dollarar ef ég man rétt. Frekar fyndi! a! "a! skuli vera ma!ur í vinnu vi! a! selja 
a!göngumi!a á "essum afskekkta sta!. #a! tekur tíu tíma a! aka frá Kabúl til Bamiyan. A!allega 
vegna "ess hva! vegurinn er slæmur. #eir (fáu) enskumælandi heimamenn sem ég hitti, höf!u or! 
á "ví, hversu slæmt var a! missa "essa bæjarpr$!i.“ – 2. júní 2009. 
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Talibanastjórnarinnar, e!a stefnubreytingu Hamid Karzai og n$ju stjórnarinnar í 

Afganistan.  

„Ma!ur vill hafa #etta rétt!“ 

Hinstu rök Matsuura gegn ey!ileggingu styttnanna í Bamiyan dalnum voru "au a! 

"ær væru menningararfur. Líta má á rökin sem si!fer!ileg, en gildi! sem er vísa! 

til er gildi menningararfsins, sem slíks. Matsuura skírskotar ekki til mannú!ar, 

gó!vildar, nytja, dygg!ugrar breytni e!a annarra "ekktra si!fer!ilegra sjónarmi!a. 

Frá sjónarhóli menningararfsins má útiloka önnur möguleg sjónarhorn, eins og til 

dæmis trúarleg rök Talibananna fyrir ey!ileggingu „hei!inna“ líkneskja. Út frá 

forsendum grunngilda UNESCO, "eim markmi!um sem stofnunin er reist í 

kringum, er allt a! "ví glæpsamlegt a! s$na Búdda-líkneskjunum ekki "á vir!ingu 

sem "eim ber sem menningararfi. Matsuura nota!i sjálfur or!i! „glæpur“ um 

a!ger!ir Talibanastjórnarinnar er hann nefndi athæfi! glæp gegn menningu.54 

Or!ræ!a menningararfsins hefur si!fer!ilega hli! a! "ví leyti sem hún felur í sér 

kröfu út frá hugmynd um rétt og rangt.55 Brá!abirg!astjórn Karzai var miki! í 

mun a! breyta „rétt“ gagnvart al"jó!asamfélaginu. Stjórnin vildi gangast vi! 

or!ræ!u menningararfsins og breyta "ar me! „rétt“ gagnvart henni og al"jó!a-

samfélaginu sem sty!ur hana. #ó "arf ekki a! leita alla lei! til Afganistan, til a! 

l$sa átökum um menningararf. Allir vi!mælendur mínir í rannsókninni l$stu fyrir 

mér átökum "egar "eir ræddu um "ann menningararf sem stó! "eim næstur.  

Fyrsta vi!tali! sem ég tók í rannsókninni var vi! "jó!búningasaumakonuna 

Jófrí!i. Hún haf!i útbúi! ágætis saumastofu heima hjá sér "ar sem hún vann 

samhli!a "ví a! sinna heimilinu. Á me!an ég tala!i vi! hana sauma!i hún, svara!i 

í heimasímann og gældi vi! smáan hund sem brást vi! heimasímanum me! hvellu 

gelti. Jófrí!ur lag!i áherslu á a! starf hennar fælist ekki einungis í "ví a! sauma 

"jó!búninga, heldur einnig í "ví a! gæta "ess a! „rétt“ væri fari! me! "á. „En jú, 

ma!ur vill hafa "etta rétt. #a! er lei!inlegt ef [konur]… eru a! gera einhverjar 

gloríur. Mér finnst til dæmis mjög hallærislegt a! sjá konu í "jó!búningi og "a! 

vantar til dæmis á hana húfuna,“56 sag!i Jófrí!ur. Hún sag!i mér einnig frá símtali 

                                                
54 Turtinen, Jan: Världsarvets villkor. Bls. 43.  

55 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 319. 

56 Jófrí!ur. Eigin rannsókn, bls. 3.  
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sem hún fékk frá rá!villtri ömmu fyrir skömmu. Amman haf!i gefi! barnabarni 

silfri! sitt og víravirki, og "ví átti a! sauma á stúlkuna búning sem hún myndi 

sí!an klæ!ast vi! eigin útskrift. Skyrtan sem teiknu! var á barnabarni! var "ó 

ekki sí!erma, eins og hef!in gerir rá! fyrir, heldur stutterma.  

Og amman er mi!ur sín og spyr hvort "etta gangi og ég segi 
náttúrulega nei, "etta gengur náttúrulega ekki og "ú ver!ur a! fá "ær 
[barnabarni! og "á sem teikna!i skyrtuna] ofan af "essu. #a! var 
einhver hönnu!ur búinn a! teikna "etta og hún vildi endilega hafa "etta 
stutterma. Og ég segi henni a! "etta væri mjög lei!inlegt, hún var a! 
fara a! útskrifast, a! hún færi a! trompa um í búningnum í stutterma 
skyrtu sem náttúrulega er… "ú veist… "a! sést aldrei!… [sími Jófrí!ar 
hringir] Vi! "urfum ekkert a! vera a! hamast me! "jó!búninginn.57 

Hundurinn gelti og Jófrí!ur svara!i í símann. Me! "essum or!um sló Jófrí!ur tón 

sem átti eftir a! koma upp aftur og aftur í rannsókninni: Vi!mælendur mínir 

tölu!u minna um menningararfinn í samhengi vi! "jó!leg gildi en ég bjóst vi!, en 

"ví meira í samhengi vi! átök, vandræ!i og vangaveltur tengdar samtíma okkar. Á 

daginn kom a! "jó!búningasaumakonan Jófrí!ur var ekki einungis saumakona, 

heldur einnig sérlegur rá!gjafi á svi!i „réttrar“ notkunar á menningararfinum. Hún 

tekur á móti símhringingum frá rá!"rota fólki utan úr bæ.  

Á!ur hef ég l$st "eirri athygli sem #orger!ur Katrín fékk er hún mætti í 

einföldum bómullarbol undir kotinu vi! opnun #jó!minjasafnsins og me! enga 

skotthúfu. Mig gruna!i a! Jófrí!ur hef!i $mislegt um "a! atvik a! segja. „Ég er 

ekki hlynnt "ví,“ sag!i Jófrí!ur um klæ!aval #orger!ar.  

Mér finnst a! hún eigi a! vera me! "etta pils, upphlut, skyrtu, húfu og 
allan pakkann. Hann er heill "annig sko. #a! hefur komi! fyrir a! "ær 
[konur] ætli ekki a! vera me! húfu en hérna… svo lei!ir ma!ur "ær 
bara áfram. Og "a! endar me! "ví a! "ær fara me! húfu ef ma!ur talar 
vi! "ær sko.58  

Hér er um a! ræ!a átök, enn og aftur. Af hverju ætli "au séu jafn mikil og raun 

ber vitni? Hva! er "a! vi! menningararfinn sem kallar á allar "essar deilur? Eitt af 

vandamálum "ess a! eiga, e!a eignast, menningararf eru skilgreiningar á upphafi 

hans og endi: Hva!a atferli, hlutir e!a ummerki eru menningararfur og hver eru 

"a! ekki? Átök Talibananna vi! UNESCO voru "ess e!lis. Tekist var á um gildi 

Búdda-styttanna og hvernig "ær skyldu skilgreindar. Deilur standa "ó einnig um 

                                                
57 Jófrí!ur. Eigin rannsókn, bls. 4.  

58 Jófrí!ur. Eigin rannsókn, bls. 3.  
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„rétta“ notkun á hlutum, ummerkjum e!a atferli sem eru "egar skilgreind sem 

menningararfur. Dæmi! um klæ!abur! #orger!ar Katrínar tilheyrir "eim flokki: 

#orger!ur klæddi sig me!vita! upp í "jó!legan búning í tilefni dagsins, en hún 

ger!i "a! ekki af nógu mikilli nærgætni vi! reglurnar um „rétta“ notkun hans. Af 

or!um Jófrí!ar a! dæma s$nist mér synd #orger!ar vera fólgin í a! gæta ekki 

betur a! rofinu á milli samtímans og fortí!arinnar. Hún leyf!i búningnum ekki a! 

gegna hlutverki sínu, sem fulltrúa fortí!arinnar, "ess í sta! „poppa!i“ hún hann 

upp me! óhef!bundinni og n$stárlegri notkun og ger!i hann a! „sínum“. Hún tók 

sér "ar me! bessaleyfi til a! nota búninginn eftir eigin smekk og ge!"ótta, eins og 

henni "ótti flottast og best ári! 2004. 

Menningararfur gerir sk$ra kröfu um a!skilna! frá samtímanum. Hann 

tilheyrir ákve!num hópum og ekki er ætlast til "ess a! einstaklingar noti hann sem 

skrautfja!rir í eigi! stél. „#etta er fyrir 200 árum sí!an,“ hrópa!i sögusk$randinn í 

Ali G. "ættinum "egar Borat var a! „stela“ senunni af honum. „#a! er ekki ári! 

2002 hér. #etta er tímavél aftur til ársins 1750 e!a 1760!“ „Rétt“ notkun á 

menningararfinum vir!ist "ví felast í "ví a! halda fortí!inni ómenga!ri af okkar 

dögum – svo menningararfurinn megi vera kyrfilega afmarka!ur frá samtíma 

sínum.59 Sem dæmi má nefna a! Jófrí!ur segist reyna a! fá konur ofan af "ví a! 

nota pinnahæla e!a tískuskó vi! búninginn, "ó svo a! engin hef! hafi myndast um 

skóbúna!.60 #ví mælir Jófrí!ur me! látlausum skóm, einhverju sem setur 

búninginn ekki í samhengi vi! daginn í dag og tísku tí!arandans. #essi or! hennar 

passa vi! sko!anir konunnar sem hringdi til mín á forsetaskrifstofuna í ágúst ári! 

2004 og sag!i frú Dorrit forsetafrú hafa veri! í of glannalegum skóm vi! 

búninginn. Ég velti "ví fyrir mér hvort "a! hafi veri! Jófrí!ur sjálf sem hringdi, 

enda vir!ist hún gjarnan gefa rá! um notkun á "jó!búningnum í gegnum síma. 

#jó!búningasaumakonurnar Hildur og Oddn$ eru sko!anasystur Jófrí!ar. 

#ær starfrækja saman "jó!búningasaumastofu "ar sem "ær halda me!al annars 

saumanámskei! í "jó!búningager!. Hildur sag!i vi! mig a! sér "ætti slæmt "egar 

konur vilji ekki nota húfur vi! upphlutinn, „…e!a nota bara upphlutinn vi! 

einhverjar buxur og nota boli, einhverja bómullarboli í sta!inn fyrir skyrtur.“61 

                                                
59 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 316.  

60 Jófrí!ur. Eigin rannsókn, bls. 3.  

61 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 3.  
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Hildi segist jafnframt sárna "egar búningurinn er nota!ur „rangt“.62 #egar rætt var 

um notkun #orger!ar Katrínar menntamálará!herra á búningnum minnti Oddn$ 

mig á a! „… "a! er $mislegt sem fólk getur kannski leyft sér a! gera heima hjá 

sér. Í sínu eigin húsi. En ekki í bo!um "egar "ú ert fulltrúi "jó!arinnar.“63 Hildur 

bætti "á vi!: 

Fyrir okkur "á jafngildir "etta bara "ví a! vefja utan um sig íslenska 
fánanum. #etta er bara, "a! "arf a! bera sömu vir!ingu fyrir "essu, "a! 
eru sko til lög um hvernig íslenski fáninn er nota!ur. En "arna má, 
"etta ["jó!búninginn] má bara nota nákvæmlega eins og fólki dettur í 
hug… Vi! erum búnar a! vera a! kenna hérna bá!ar tvær vi! 
skólann… og fólk kemur oft hinga! inn me! svona hugmyndir. #etta 
sé eitthva! ómögulegt. A! húfan sé ómöguleg, pilsin allt of stór og 
svona. #etta er ellefu vikna námskei!. Og ógurlega mikil vinna. Og 
"a! breytist alveg hugsunarhátturinn í "essu ferli.64 

L$sing Hildar á "eim breytingum sem ver!a á nemendum á "jó!búninga-

námskei!inu minnir okkur enn og aftur á a! menningararfur er lær!ur. Fólk "arf 

a! ekki bara a! læra a! eiga menningararf, heldur líka a! læra a! fara „rétt“ me! 

hann. Allar "jó!búningasaumakonurnar l$stu "essu fyrir mér: Eitt helsta starf 

"eirra er a! gæta "ess a! fólk klæ!ist "jó!búningnum „rétt“. Jófrí!ur segist sjálf 

vilja ala „ … "a! upp í krökkum a! vilja búning, [me! "ví a!] klæ!a "au upp í 

svona,“65 og í lok vi!talsins sag!ist hún kannski ætla a! útbúa fyrir komandi 

kynsló!ir „eitthva! svona eilíf!ars$nishorn,“66 af búningnum. S$nishorni! kæmi 

"á í veg fyrir a! hann myndi glatast, "ví "á væri alltaf hægt a! sjá hvernig hann á 

a! vera. #a! er a! segja: Hvernig hann er „réttur“, sem kyrfilega afmarka!ur 

"áttur utan hins hversdagslega samtíma okkar. 

Af vi!tali mínu vi! "ær Rögnu og Kristínu a! dæma ætla!i "orrablóts-

nefndin í Bolungarvík einnig a! gæta vel a! rofi fortí!ar og samtímans. #ær vildu 

ekki breyta reglum blótsins og breytti óánægja nokkurra bæjarbúa "ar engu um – 

"orrablótsnefndin var ekki kosin til a! „breyta“ neinu. Eitt af "ví sem "orrablóts-

konur gera til a! vi!halda sérkennum blótsins er a! kenna n$jum "átttakendum a! 

taka "átt í blótinu. Konunum er skipt ni!ur í nokkra hópa og hver "eirra hittist 

                                                
62 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 3.  

63 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 4.  

64 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 5. 

65 Jófrí!ur. Eigin rannsókn, bls. 7.  

66 Jófrí!ur. Eigin rannsókn, bls. 10. 
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sérstaklega fyrir blóti! en n$jum "átttakendum er skipa! ni!ur í hópa me! "eim 

eldri, svo "ær geti lært af "eim.67 #annig eru konunum kenndar "átttökureglurnar, 

og hva!a augum beri a! líta blóti!. Hver hópur um sig ákve!ur einnig hva! hann 

ætlar a! koma me! matarkyns á blóti!, en maturinn er borinn fram í trogi. 

„Konurnar sem eru saman í trogi, "ær hittast alltaf svona nokkrar á undan og 

koma sér saman um hva! á a! koma me! í trogi!…,“ útsk$r!i Kristín fyrir mér. 

#á sag!i Ragna:  

Svo löbbum vi! inn me! trogi! a! okkar bor!i og okkar sæti og setjum 
"au "ar. Svo er dúkurinn ekki tekinn af [ábrei!sludúkurinn yfir 
troginu] fyrr en "a! er búi! a! setjast og svo er sagt: Gjöri! "i! svo 
vel. Og "á er sami dúkurinn me! sömu krumpunum… og sömu 
blettunum … [hlátur]68 

„Ég segi "a! nú kannski ekki!“ hrópar Kristín "egar hún heyrir Rögnu minnast á 

bletti í dúkum. „En "a! er allt mjög fast í formi!“ segir Ragna, sem haf!i leyft sér 

a! gera grín a! íhaldssemi blótsins. Kristín jánkar "ví og leggur áherslu á a! 

konurnar leitist vi! a! fá uppl$singar hver hjá annarri var!andi skipulagningu 

blótsins. Uppl$singanet kvennanna minnir mig a! nokkru leyti á eilíf!ars$nis-

horni! hennar Jófrí!ar. Yngri konurnar læra af "eim eldri og smátt og smátt taka 

"ær svo vi!, og feta í fótspor "eirra. #annig gengur blóti!, og hef!in, koll af kolli, 

konu fram af konu. #orrablóti! virtist vera "éttofinn merkingarvefna!ur og allar 

breytingar a!eins ger!ar í litlum skrefum, "a! litlum a! "ær "ykja ekki 

umræ!uver!ar. #a! a! einhver komi til dæmis me! gos me! sér í blóti!, "ví hann 

kjósi a! drekka ekki áfengi, mysu e!a vatn, er vissulega ákve!in breyting. Hún 

vir!ist "ó ekki valda straumhvörfum og vera "a! smávægileg a! henni er ekki 

veitt sérstök athygli af hálfu "orrablótsnefndarinnar. Dygg! bolvískra fornkvinna 

felst í a! halda trygg! vi! fortí!ina svo framarlega sem "eim finnist vera rof á 

milli hennar og nútí!ar: Allar breytingar ver!a a! vera „látlausar“, rétt eins og 

skófatna!urinn vi! "jó!búninginn ("a! er a! segja ekki „glannalegar“). Athyglin 

sem beina skal a! arfinum má ekki færast yfir á ákve!a einstaklinga e!a 

samtímann. Hún ver!ur a! hvíla áfram á fortí!inni, hef!inni og sí!ast en ekki síst, 

hópnum. Me! "etta í huga má ætla a! krafa Gu!rúnar um stórfelldar breytingar á 

blótinu hafi veri! dæmd til a! fá lítinn hljómgrunn me!al skipuleggjenda 

                                                
67 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 2.  

68 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 2.  
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"orrablótsins frá upphafi. Gu!rún setti kröfu sína í samhengi vi! hugmyndir 

samtímans um „sjálfsög! mannréttindi“, en einmitt "a! samhengi er sem eitur í 

beinum "eirra sem vilja hafa blóti!, ef ekki sem líkast blótum fyrri alda, "á í "a! 

minnsta sk$rt a!greint frá „óbreyttum“ samtímasamkomum. Engin kvennanna í 

"orrablótsnefndinni steig persónulega fram til a! svara Gu!rúnu. „#a! var enginn 

úr "orrablótsnefndinni sem vildi svara [Gu!rúnu],“ sag!i Ragna. „Enda eru "ær 

ekki kosnar til "ess a! breyta neinu.“ Kristín tekur undir "etta og leggur sí!an 

áherslu á ákve!i! umbur!arlyndi gagnvart smáum breytingum, en fælni vi! "ær 

stóru: „[#a!] eru ákve!nar reglur sem a! … á a! fara eftir. Í stórum dráttum.“ 

Samband menningararfs og menningarver!mæta 

Á!ur en lengra er haldi! langar mig a! staldra a!eins vi! hugtaki! menningar-

ver!mæti, en i!ulega er vísa! til "ess "egar rætt er um menningararf. Í fréttum 

Morgunbla!sins af ey!ileggingu Talibana á Búdda-líkneskjum nota!i bla!ama!ur 

Morgunbla!sins $mist or!in menningararfur e!a menningarver!mæti "egar hann 

vísa!i til líkneskjanna. #ann 28. febrúar 2001 birtist til dæmis frétt um Búdda-

líkneskin, undir fyrirsögninni: „Mikil menningarver!mæti í hættu í Afganistan. 

2000 ára gamlar styttur ey!ilag!ar.“ Í henni notar bla!ama!ur Morgunbla!sins 

or!in jöfnum höndum, en hvort or!i! um sig kemur fyrir tvisvar. Me!al annars er 

haft eftir Dimitri Loundras, gríska sendiherranum í Pakistan og talsmanni samtaka 

um verndun menningararfs í Afganistan, a! ey!ileggi Talibanar Búdda-stytturnar, 

missi heimurinn mikil menningarver!mæti.69 Eftir langa leit tókst mér a! finna 

ensku útgáfuna af sömu frétt. Í bandaríska tímaritinu Archaeology er stu!st vi! 

sömu tilvitnun í Loundras og bla!ama!ur Morgunbla!sins notar.70 #egar 

tilvitnanirnar eru bornar saman, má sjá a! Loundras nota!i enska or!i! „heritage“, 

sem bla!ama!ur Morgunbla!sins hefur "á "$tt sem menningarver!mæti en ekki 

menningararf (e: cultural heritage) e!a heimsminjar (e: world heritage).71 

                                                
69 „„Ef "eir ey!ileggja stytturnar missir heimurinn mikil menningarver!mæti,“ sag!i gríski 
sendiherrann Dimitri Loundras.“ Heimild: Morgunbla!i!. 28. febrúar, 2001. „2000 ára gamlar 
styttur ey!ilag!ar.“ Bls. 1.  

70 „Comments from Non-governmental Organizations.“ 
http://www.archaeology.org/online/news/afghanistan/nongov.html – 1. júní 2009. 

71 „„The past of Afghanistan belongs to the Afghan people. Secondly, it is also world heritage,“ 
said Dimitri Loundras …“. Heimild: „Comments from Non-governmental Organizations.“ 
http://www.archaeology.org/online/news/afghanistan/nongov.html – 1. júní 2009. 
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Mér vir!ist "ví sem enska or!i! „heritage“ sé "$tt af fjölmi!lum $mist sem 

menningararfur e!a menningarver!mæti. Sjálf veit ég ekki hvernig "a! sí!ar-

nefnda myndi útleggjast á ensku, ö!ruvísi en sem annar valkostur vi! "$!ingu á 

or!inu „heritage“. Samkvæmt ensk-íslenskum or!abókum72 er or!i! „heritage“ 

"$tt sem „arfur,“ án menningar- forskeytisins. Sjálf k$s ég a! nota or!i! 

menningararfur. Or!i! er meira l$sandi og kemur fyrir í íslenskri or!abók frá 

árinu 2007, en or!i! menningarver!mæti ekki.73 Hinsvegar mun ég nota or!i! 

menningarver!mæti komi "a! "annig fyrir í "eim heimildum sem ég vísa til, e!a 

hef eftir. 

Ef "etta er rétt, a! or!in séu notu! jöfnum höndum yfir sama fyrirbæri!, "á 

geta "$!ingarnar tvær sagt okkur $mislegt. #á má segja a! greinileg tenging sé á 

milli arfs og ver!mæta. Menningararfur er álitinn ver!mætur og menningar-

ver!mæti nokku! sem fólk vill "iggja í arf og arflei!a a!ra a!. Ekkert hefur veri! 

skrifa! um tengsl "essara or!a, menningararfs og menningarver!mæta, enda "essi 

fínlegi greinarmunur líklegast séríslenskt mál. #ví er ekki úr vegi a! leita beint í 

eigin rannsókn a! auknum skilningi á venslunum. Áshildur í Torfusamtökunum 

byrja!i til dæmis samræ!ur okkar me! "ví tengja arfinn vi! ver!mætin:  

[#]egar hlutir ver!a ver!mætir "á er "a! af "ví a! "eir eru fágætir, 
"etta er fágæti… #a! eru bara nokkur hús sem eru frá 19. öld og 
einhver a!eins fleiri sem eru frá fyrir fyrri heimstyrjöld. Og 
hlutfallslega svo fá, held ég innan vi! 1% húsa í Reykjavík. Sí!an er 
"a! náttúrulega sko sögulegt gildi. Af "ví a! vi! komum… vi! eigum 
öll afa og ömmu sem áttu heima í svona húsum, e!a langafa og 
langömmu. … allir hafa tengingu vi! svona hús, sko!a gamlar myndir 
og hugsa sér hva!an "eir eru sprottnir. #annig a! "etta minnir á hva!an 
vi! erum, ég held a! "a! sé "a!. #a! er eitthva! svipa! í Færeyjum… 
en "a! er hvergi annars sta!ar til svona hús, "etta er einstakt í 
heiminum. Allt "etta, "egar saman kemur, gerir "etta ver!mætt.74 

Arfurinn gerir húsin ver!mæt. #a! sem vi! fáum í arf frá einhverjum er sérstakt, 

"ví á bakvi! arfinn er saga sem er einstök. Enginn í heiminum erf!i sama hlutinn 

frá sama fólkinu í sama samhenginu. Or!i! menningararfur er há! hugmyndum 

um „erfingja“, "á sem erfa skulu ver!mæti úr fortí!inni og gæta "eirra. Or!in 

menningararfur og menningarver!mæti fara a! "essu leyti mjög vel saman. #au 

                                                
72 Ensk or!abók. Bls. 192. Og: Ensk-íslensk or!abók me! alfræ!ilegu ívafi. Bls. 466. 

73 Íslensk or!abók. Bls. 986. 

74 Áshildur. Eigin rannsókn, bls. 1. 
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gefa hvort ö!ru ákve!inn merkingarauka "egar "au eru notu! jöfnum höndum, 

eins og til dæmis í ofangreindri frétt um Búdda-líkneskin í Bamiyan héra!i. 

Menningararfurinn er óbeint sag!ur vera ver!mætur og menningarver!mætin 

eitthva! sem erfingjanna er a! gæta a! í sameiningu og halda til haga fyrir 

komandi kynsló!ir.  

Mér kemur enn og aftur í hug eilíf!ars$nishorni! hennar Jófrí!ar. Ætli 

ver!mæti búningsins gætu glatast, ef ekkert yr!i sagt vi! hvítum bómullarbolum 

undir koti í sta! hvítrar blússu? Ætli #orrablót Bolvíkinga falli í gildi, ver!i einni 

stórri breytingu hleypt í gegn? Hættir blóti! "á a! vera einstakt? Mér vir!ist sem 

íhaldsemin og andú!in á breytingum hljóti a! gera menningararfinn d$rmætari en 

ella. Á me!an tíminn lí!ur, lönd kólna og hitna á víxl, fara í kreppu og upp úr 

henni aftur, vi! eldumst og deyjum, "á hefur "a! veri! tali! p$ramídunum í 

Egyptalandi til tekna a! standa "arna enn, eins og ekkert hafi í skorist. Gagnvart 

ö!rum mannanna verkum er stö!ugleiki "eirra nánast einstakur. Er "a! "á stö!ug-

leikinn sem er ver!mætur? Hagfræ!ingar telja hann heppilegastan fyrir gjald-

mi!la. Jófrí!ur telur hann heppilegastan fyrir búninginn. Og hef!in, enn anna! 

hugtak nátengt menningararfinum, vísar til hans og notar hann til a! standa gegn 

breytingum.  

Menningararfur og hagmunir 

„Öll "jó!ríki "arfnast búninga, dansa, söngva, fagna!ar, sagna og hátí!a, á sama 

hátt og "au "arfnast fána, "jó!söngva … og fornra minnisvar!a. Ef "au búa ekki 

yfir slíku, er eins gott fyrir "au a! búa "a! til,“ 75 skrifar sænski "jó!fræ!ingurinn 

Barbro Klein í greininni „Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the 

Others.“ Í sömu grein Klein kemur fram a! í Sví"jó! hafi or!i! „kulturarv“ ekki 

veri! nota! a! rá!i "ar til á áttunda og níunda áratug sí!ustu aldar.76 Segir Klein 

a! uppgang or!sins megi rekja til afreka UNESCO, en stofnunin var sett á 

laggirnar í nóvember 1945. Klein tekur fram a! vissulega hafi Svíar haft og var!-

veitt menningararf mun lengur en "a!, slíkt rekur hún allt aftur til 17. aldar. 

                                                
75 „All countries need costumes, dances, tunes, celebrations, stories, and festivals, just as much as 
they need flags, national anthems … and ancient monuments. If they do not have them, they had 
better make them up.“ Heimild: Klein, Barbro: „Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, 
and the Others.“ Bls. 61.  

76 Klein, Barbro: „Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others.“ Bls. 65.  
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Hinsvegar ræddu fyrri tíma Svíar aldrei sérstaklega um vi!föng sín sem 

menningararf, enda var fyrst hægt a! fletta or!inu upp í sænsku alfræ!iriti ári! 

1994.77 Klein segir notkunina á or!inu í dag vera mun almennari en á!ur fyrr, og 

skrifar:  

Stuttu sí!ar [eftir 1994] var menningararfurinn alls sta!ar og or!i! var 
nota! yfir alls konar fyrirbæri sem mönnum fannst nau!synlegt a! 
vernda, ekki a!eins fornleifar og sögulega sta!i, einnig barnabrandara, 
sænskan djass og sígild bókmenntaverk. Í raun var menningararfurinn 
tekinn upp á ótrúlegum hra!a af alls konar fólki, ekki síst me!limum 
"ingsins og ríkisstjórnarinnar … 78 

Klein bendir á, a! sænskir rá!amenn hafi tileinka! sér or!i! „menningararfur“ til 

"ess a! varpa jákvæ!u og lofsver!u ljósi á "a! samfélag "ar sem "eir sitja a! 

völdum.79 #annig geti "eir vísa! til menningararfs til "ess a! láta samfélagi! líta 

betur út og skapa samfellu á milli fortí!ar og ástands samtímans. Einnig er fólk 

minnt á ákve!na "ætti fortí!ar sem eru sérstaklega valdir fram yfir ótal a!ra 

atbur!i úr glatkistunni. Krafist er "átttöku fólks vi! til dæmis minningarathafnir, 

hátí!arhöld e!a s$ningar – a! "a! komi fram vi! "essa útvöldu "ætti af vir!ingu, 

e!a me! fögnu!i, sem sinn menningararf e!a arfleif!. #egar pólitískir sviptivindar 

ganga yfir er áminningum gjarnan skipt út og a!rir hentugri atbur!ir dregnir upp 

úr glatkistunni. Skemmst er a! minnast snöggra pólbreytinga borgarstjórna 

Reykjavíkur á árunum 2007 til 2008, en "ær voru nokkrar. Í höndum "essara 

borgarstjórna ur!u gömlu húsin vi! Laugarveg 4-6 $mist gjörón$tir draslkofar e!a 

580 milljóna menningarver!mæti, allt eftir "ví hver var vi! völd "ann daginn, og 

hva!a sko!un hann haf!i á málinu.  

#egar rætt er um menningararf á götum úti er ekki skr$ti! a! komi til átaka. 

Á safninu er flestum ljóst hvert stefnir: „Núna förum vi! til baka um 200 ár!“ 

segir sögusk$randinn og bendir á gamalt verkfæri. En á götum borgarinnar eru 

engir slíkir starfsmenn, og fáar merkingar sem gefa í skyn hva!a skilning skuli 

leggja í $miskonar hversdagsleg fyrirbæri sem kunna a! ver!a á vegi okkar. #ar er 

                                                
77 Klein, Barbro: „Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others.“ Bls. 66.  

78 „Not long afterwards, kulturarv was everywhere and it was used about a variety of phenomena 
deemed worthy of preservation, not only archeological remains and historical sites: children’s 
jokes, Swedish jazz, the literary classics. Indeed, kulturarv was speedily adopted by all kinds of 
people, not least by members of parliament and the government, …“. Klein, Barbro: „Cultural 
Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others.“ Bls. 66. 

79 Klein, Barbro: „Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others.“ Bls. 66. 
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tekist á um sjónarhorn menningararfsins, hvar og hvort "a! eigi vi!. Og nú er svo 

komi! a! menningararfurinn fyrirfinnst vi! hvert fótmál. „Sjónarhorn minja-

var!arins nær or!i! langt úr fyrir veggi stofnunarinnar sem ré! hann til starfa,“80 

skrifar Valdimar Tr. Hafstein, um "a! sem hann kallar „menningararfsvæ!ingu“. Í 

ljósi "essa er áhugavert a! sko!a hverjir tala einna helst fyrir menningararfinn.  

Líkt og í Sví"jó! hefur lengi veri! rætt um menningararf á Íslandi, en 

umræ!an hefur "ó breyst á sí!ustu áratugum. Sífellt fleiri hlutir, ummerki og 

atferli bætast vi! á lista „ómetanlegra menningarver!mæta“ – ver!mæta sem 

„réttast“ er a! var!veita og umgangast eftir ákve!num reglum. Umgengisreglurnar 

eru einskonar kröfur til fólks um ákve!in skilning og "átttöku í s$ningarhaldi. 

Anna! getur jafnvel or!i! „glæpsamlegt“, ef or! Matsuura um ey!ileggingu 

Talibanastjórnarinnar á styttunum í Bamiyan eru höf! í huga. Rá!amenn og 

rá!andi stéttir geta n$tt sér "átttökukröfuna. Rofi! á milli fortí!ar og samtímans 

spilar "ar mikilvægan "átt. Rofi! framkallar fortí!ina í útvöldum hlutum, 

ummerkjum og atferlum – og gerir henni svo kleift a! „tala“ í gegnum "á til 

samtímans. #a! er "ó varla hægt noti einstaklingar menningararfinn til a! skreyta 

sjálfan sig eftir eigin ge!"ótta og persónulegum stíl. #eir "urfa a! leyfa 

menningararfinum a! „vera eins og hann er,“ svo hann sé „heill,“ segja 

"jó!búningasaumakonurnar. Í kringum menningararfinn er hópur fólks sem vill 

halda honum til haga, og passa upp á a! „rétt“ sé fari! me! hann. #ess vegna tel 

ég menningararf í raun hafa mun meira a! segja um samfélagslegt ástand og 

menningu okkar daga en fortí!ina sem hann á "ó fyrst og fremst a! tákna og segja 

frá.  

                                                
80 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 314. 
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3. Uppgangur menningararfs á Íslandi 

Fyrri kynsló!ir hafa vissulega alltaf arfleitt afkomendur sína a! einhverju: 

Hlutum, ummerkjum e!a atferli – "áttum sem eftir á a! hyggja mætti kalla 

menningararf. En „[a]!eins á okkar tímum hefur menningararfur "ó or!i! a! 

me!vita!ri trúarjátningu, sem daglega fjölgar helgidómum og helgimyndum, á 

me!an lofsöngur hans gegns$rir almennar umræ!ur,“81 segir enski landa- og 

sagnfræ!ingurinn David Lowenthal á fyrstu bla!sí!um bókarinnar, The Heritage 

Crusade and the Spoils of History. Bókin kom út ári! 1996 og vakti talsver!a 

athygli frá útgáfudegi, og hafa me!al annars íslenskir sagnfræ!ingar stu!st vi! 

hana í greinaskrifum sínum um vinsældarvöxt menningararfsins á Íslandi í dag.82 

Or!in menningararfur, sem og kulturarv (sænska, danska og norska), Kulturerb 

("$ska), patrimoine culturel (franska), turath (arabíska), auk hins kínverska 

wenhua yichan, hafa "ó a!eins n$lega fengi! "á merkingu sem lög! eru í "au í 

dag, er tilvísanir í menningararf ná nú til mun fleiri "átta en fyrir a!eins örfáum 

áratugum. Jafnframt hefur notkun á "essum or!um margfaldast, ví!a um heim, 

"ar me! tali! á Íslandi. #ví er óhætt a! taka undir fullyr!ingu David Lowenthal: 

#a! lí!ur varla sú mínúta a! einhver minnist ekki opinberlega á menningararf. Nú 

er svo komi! a! hann er alls sta!ar. 

 

 

                                                
81 „But only in our time has heritage become a self-conscious creed, whose shrines and icons 
daily multiply and whose praise suffuses public discourse.“ Heimild: Lowenthal, David: The 
Heritage Crusade and the Spoils of History. Bls. 1  

82 Sem dæmi má nefna a! sagnfræ!ingarnir Már Jónsson og Helgi #orláksson nota bá!ir bók 
Lowenthals í skrifum sínum um menningararf. Sjá: "ri!ja íslenska sögu#ingi!. Bls. 316-326 og 
327-332.  
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Ár Tí!ni 

1987 10 

1988 19 

1989 23 

1990 22 

1991 20 

1992 29 

1993 25 

1994 106 

1995 114 

1996 121 

1997 129 

1998 155 

1999 154 

2000 192 

2001 184 

2002 146 

2003 146 

2004 158 

2005 142 

2006 165 

2007 155  

Tafla 1. Taflan s$nir fjölda birtinga or!stofnsins 
„menningararf“ í gagnasafni Morgunbla!sins á 
tímabilinu 1987-2007. 

Tveir a!gengilegir gagnagrunnar bjó!a upp á rannsókn á "róun or!anotkunar í 

íslenskum fjölmi!lum á 20. öld. Í gagnagrunninn timarit.is hefur texti helstu dag-

bla!a og tímarita 20. aldar veri! tölvuskima!ur svo "ar má framkvæma or!aleit 

og sjá tí!ni birtinga tiltekinna or!a á landinu milli ára og áratuga. #ann fyrirvara 

ber a! hafa á túlkun gagna úr honum a! búna!urinn sem nota!ur er vi! tölvu-

skimun er „mislæs“ "ótt hann sé hra!læs, og má "ví búast vi! nokkurri skekkju. 

Hins vegar er ekki ástæ!a til annars en ætla a! sú skekkja sé nokku! jöfn, e!a söm 

vi! sig yfir árganga og útgáfutitla, og "ví sé samanbur!ur tækur, komi "ar í ljós 
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"róun e!a tilhneiging milli tímabila, "ó a! einstökum tölum beri a! taka me! 

fyrirvara. Gagnasafn Morgunbla!sins er ekki sömu villum há! og "ví mjög 

martækt um birtingartí!ni or!a á "ví tímabili og "eim vettvangi sem "a! nær til, 

en "a! nær a!eins aftur til ársins 1986 og a!eins til Morgunbla!sins, sem hefur 

au!vita! sín sérkenni sem mi!ill. Á tímabilinu frá 1986 og til aldamóta ver!a 

miklar breytingar í íslenskum fjölmi!laheimi, "ar sem útgáfa fjölda dagbla!a 

leggst af á tíunda áratugnum, en Fréttabla!i! hefur göngu sína ári! 2001. Er "a! 

mat mitt a! uppl$singar úr gagnagrunni Morgunbla!sins einar sér séu "ví 

árei!anlegri heimild um "róun "essa tímabils, "a! er frá 1987-2007, en 

gagnagrunnurinn á timarit.is. 

 

Áratugur Tí!ni 

1900-1909 2 

1910-1919 2 

1920-1929 4 

1930-1939 33 

1940-1949 109 

1950-1959 164 

1960-1969 233 

1970-1979 170 

1980-1989 290 

1990-1999 416 

2000-2009 339* 

 

Tafla 2. Taflan s$nir fjölda birtinga or!stofnsins 
„menningararf“ í íslenskum tímaritum og 
dagblö!um sem skrá! eru í gagnasafn timarit.is. 

* Undanskildir eru sí!ustu #rír árgangar Morgun-
bla!sins. Talan er há! fleiri fyrirvörum. 

 

Séu gögnin úr "essum tveimur gagnasöfnum tekin saman vir!ist óhætt a! fullyr!a 

a! veruleg aukning hafi or!i! á notkun or!sins „menningararfur“, og "róunin 

veri! sta!föst alla 20. öld. #ar sem veruleg aukning hefur or!i! á prentun ritmáls á 

öldinni "urfti ég a! finna lei! til a! taka tillit til "eirrar aukningar, og ger!i 

birtingartí!ni persónufornafnsins „hann“ a! stu!li. #a! er a! segja: Ég ákva! a! 

líta svo á a! fjölgun tilfella "ar sem "etta or!, „hann“, birtist á prenti gegnum 

öldina, mætti taka til marks um almenna aukningu prentmáls, og skyldi taka til 
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greina til a! fá raunverulegri hugmynd um hversu mjög fyrirfer! menningararfs 

eykst (e!a minnkar, hef!i sú veri! raunin) á sama tímabili. Birtingu "ess or!s 

fjölgar frá fyrsta áratugi aldarinnar til "ess sí!asta 5x (úr 48.351 tilfelli til 

243.454). Sé liti! á "a! til marks um aukningu á prentmáli almennt, er hlutfallsleg 

aukning á birtingu or!stofnsins „menningararf“ engu a! sí!ur fertugföld 

(raunaukning í skrá!um gögnum timarit.is er frá 2 tilfellum á fyrsta áratugi 20. 

aldar í 416 á "eim sí!asta). Er "a! í öllu falli nóg til a! líta á sem marktæka 

vísbendingu um grí!arlega aukningu. 

#ó a! notkun or!sins standi sí!an nokkurn veginn í sta! milli áranna 1987-

2007 samkvæmt skrá!um gögnum timarit.is má greina mikla aukningu í gagna-

safni Morgunbla!sins á "ví tímabili. Ári! 2007 var or!i! „menningararfur“, í 

hva!a falli sem er, nota! u.".b. tíu sinnum oftar í Morgunbla!inu en tuttugu árum 

fyrr, ári! 1987. Tölur gagnasafns Morgunbla!sins,83 fyrir tímabili! eru ekki 

samhljó!a "ví sem má finna á timarit.is. Sé ári! 1994 til dæmis sko!a! 

sérstaklega sést a! gagnasafn Morgunbla!sins gefur upp 106 birtar greinar sem 

innihalda or!i! „menningararfur“, einnig sem or!hluta, en timarit.is segir "ær 

einungis vera 31.84 Ljóst er a! talsvert af greinum vantar á "ann lista sem 

timarit.is gefur upp. Yfir "a! heila er ni!ursta!an "ó hin sama: Notkun á or!inu 

hefur færst í vöxt undanfarna áratugi og í dagblö!unum hefur or!i! aldrei veri! 

jafn oft nota! og á sí!ustu tveimur áratugum.85 En hvernig l$sa "essar breytingar 

sér og í hverskonar samhengi er or!i! „menningararfur“ helst nota!? 

Barbro Klein bendir í grein sinni, „Cultural Heritage, the Swedish Folklife 

Sphere, and the Others,“ á a! "róunin á notkun or!sins hafi legi! samsí!a ö!rum 

samfélagslegum breytingum: Samskipti heimshorna á milli og fólksflutningar hafi 

vaxi! á sí!ustu áratugum, bæ!i a! hra!a og umfangi.86 Ástandi okkar daga er 

gjarnan líkt vi! „hrærigraut“ "ar sem allskonar "jó!arbrotum, trúarbrög!um og 

menningu ægir saman á litlum landskikum. Í "ví sambandi getum vi! sé! fyrir 

                                                
83 Gagnasafn Morgunbla!sins má finna á vefsló!inni: http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/ – 2. 
september 2009. 

84 Til a! vera viss um a! gagnasafn Morgunbla!sins færi ekki me! rangt mál fletti ég upp hverri 
einustu grein af "eim 106 sem gefnar voru upp. Or!i! mátti finna í hverri og einni "eirra, sem heilt 
or!, í hva!a falli sem er, e!a sem or!hluti.  

85 #ó eru útgefin dagblö! í dag færri en fyrir 20 árum sí!an. Á tíunda áratug sí!ustu aldar hættu 
a.m.k. fjögur rótgróin dagblö!: "jó!viljinn, Dagur, Tíminn og Al#$!ubla!i!. Fréttabla!i! var fyrst 
gefi! út ári! 2001. Heimild: www.timarit.is – 2. september 2009. 

86 Klein, Barbro: „Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others.“ Bls. 57.  
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okkur hva!a stórborg sem er, en einnig veraldarvefinn. Á netinu geta á!ur 

ókunnugir hist, skipst á sko!unum og hugmyndum og or!i! fyrir áhrifum hver af 

ö!rum. Um "a! leyti sem "essi kafli var skrifa!ur voru til dæmis íranskir 

mótmælendur í Teheran a! nota allar mögulegar smugur til "ess a! koma fréttum 

af mótmælum í borginni á framfæri, gegn vilja stjórnvalda sem hafa banna! 

fréttaflutning frá landinu. Internetsí!ur á vi! Facebook og Twitter, sem og 

tölvupóstur, eru nota!ar til a! segja frá atbur!arás og ofbeldisverkum yfirvalda 

gagnvart mótmælendum, sem eru bar!ir og skotnir. Myndbandsbrot og ljósmyndir 

frá Teheran flæ!a inn á youtube.com – "ar sem hvers konar fólk tekur vel á móti 

"eim og reynir a! koma "eim inn á fréttasí!ur í eigin heimalöndum. Interneti! er 

hrærigrautur fólks, samskipta, hugmynda og a!ger!a, n$tt r$mi tengslamyndunar 

sem hvorki stjórnvöld né einstaklingar hafa full yfirrá! yfir. Slíkt ástand er einatt 

tali! til einkenna hnattvæ!ingar. 

 

Í "essum hluta ætla ég a! sko!a menningararf út frá andstæ!uvenslunum milli 

„okkar“ og „hinna“, og hvernig "au birtast me!al annars í fjölmi!lum "egar rætt 

er um menningararf. „Hinir“ eru sjaldan langt undan "egar menningararfinn ber á 

góma, og á "a! til dæmis vi! um ræ!ur rá!amanna "ar sem nánast er tala! jöfnum 

höndum um „hina“, sundrung og ófri! annarsvegar og hinsvegar menningararfinn 

„okkar“, samkennd og fri!. „Hinir“ vir!ast "ó ekki einfaldlega gegna hlutverki 

ógnvaldsins í menningararfsumræ!unni, "ví af heimildum mínum a! dæma 

vir!ast hlutverkin vera tvö, ógnvaldur og velvilja!ur áhorfandi. Undir lok kaflans 

greini ég nánar "essi hlutverk og mikilvægi "eirra fyrir „okkur“ sem tileinkum 

okkur ákve!in menningararf.  

#á ver!ur ger! nánari grein fyrir "ví samhengi sem or!i! „menningararfur“ 

er nota! í á opinberum vettvangi. Könnun leiddi ekki a!eins í ljós a! or!i! er 

talsvert oftar nota! nú en fyrir tuttugu árum sí!an, heldur er or!i! einnig nota! um 

fleiri "ætti í dag en tí!ka!ist fyrr á tímum; dansa, húsager!, Biblíuna, bænir og 

djass – svo eitthva! sé nefnt. Ekki er a!eins vísa! til menningararfs á sí!um dag-

bla!a, heldur er hugtaki! áberandi vi! s$ningarhöld á "eim menningararfi „okkar“ 

Íslendinga sem "ar er sagt frá – leiknum, lesnum, sungnum og s$ndum, innan-

lands sem erlendis.  
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Birting or!ins „menningararfur“, og um hva! ræ!ir 

Undanfarin tuttugu ár hefur alls konar fyrirbærum veri! teflt fram sem menningar-

arfi sem Íslendingum beri a! var!veita eftir fremsta megni. Svo a! dæmi séu 

nefnd um hluti og atferli sem flokku! eru sem menningararfur á sí!um Morgun-

bla!sins á árunum 1987-2007 langar mig til a! staldra vi! á l$!veldishátí!arárinu 

1994. #á birtist or!i! yfir 100 sinnum í bla!inu og er "ví um au!ugan gras a! 

gresja. Morgunbla!i! sag!i "á me!al annars frá Atla Vigfússyni, bónda í 

Laxam$ri í S-#ingeyjars$slu, "egar hann s$ndi skólabörnum fjárhús sín, rúningu 

og annan menningararf.87 Jónatan Gar!arsson benti lesendum jafnframt á a! 

menningararfur Íslendinga fælist í „fleiru en "ví sem "rykkt er á pappír e!a skrá! 

á bókfell og "annig er til miki! af tali og tónum á vaxi og lakki og plastböndum 

og vínyl, sem geymir drjúgan hluta íslenskrar menningar frá aldamótum og fram á 

okkar daga.“88 Íslenskir danskennarar sög!ust einnig bera mikla vir!ingu fyrir 

gömlu dönsunum, sem bárust til Íslands vi! upphaf 20. aldar, „"eim mikla 

menningararfi.“89 Einnig er talsvert skrifa! um húsager!armenningararf 

Íslendinga "etta ári! 90sem og íslenska "jó!búninginn, „"ann d$rmæta menningar-

arf“.91 Ári! 1995 hvatti Kirkjurá! til "ess a! frásagnir úr Biblíunni yr!u kenndar í 

skólum, "ar sem Biblían væri „hluti af menningararfi Íslendinga og lykill a! 

skilningi á svo margvíslegum tilvísunum…“.92 #remur árum sí!ar var bænin 

einnig sög! vera „einn elsti, d$rmætasti og d$psti menningararfur okkar 

Íslendinga.“93  

Áminningu Jónatans Gar!arssonar, "ess efnis a! fleira tilheyri íslenska 

menningararfinum en "a! sem er "rykkt á pappír og skrá! í bækur, má túlka sem 

gagnr$ni á "ann skilning á menningararfi sem var hva! algengastur hér á landi 

lengi vel. #egar birtingarmyndir menningararfsins eru sko!a!ar frá fyrri hluta 20. 

                                                
87 Morgunbla!i!. 6. mars, 1994. „Gömlum menningararfi vi!haldi!.“ Bls. 22 B.  

88 Morgunbla!i!. 18. desember, 1994. „Stafræn menningarver!mæti.“ Bls. 10 B.  

89 Morgunbla!i!. 26. október, 1994. „Danskennarar hafa sameinast undir einum hatti.“ Bls. 26-
27.  

90 Morgunbla!i! (Lesbók). 9. apríl, 1994. „Verkefni um allt land.“ Bls. 1. 

91 Morgunbla!i!. 17. júní, 1994. „Upphlutur er nú án efa vinsælastur íslenskra "jó!búninga.“ Bls. 
4 B-5 B.  

92 Morgunbla!i!. 19. september, 1995. „Sam"ykkt Kirkjurá!s um Biblíu og bókmenntir.“ Bls. 38. 

93 Morgunbla!i!. 3. desember, 1998. „#jó!in sameinast í bæn.“ Bls. 58. 
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aldar og fram yfir mi!bik hennar, sést a! eldri tilvísanir or!sins skírskota mjög oft 

til menningarlífs forfe!ranna, án "ess "ó a! einhver sérstakur hlutur, ummerki e!a 

atferli séu nefnd á nafn umfram anna! – a! undanskildum bókmenntunum og 

íslenskri tungu. Í akureyrska bla!inu Dagur frá 6. apríl 1922 má til dæmis líta 

grein um mikilvægi bókasafna fyrir mannsandann. #ar stendur: „Tilgangur 

bókasafna er tvenns konar: A! vernda d$rmætan menningararf frá glötun og a! 

gera hann nothæfan vísindamönnum og almenningi.“94 #ann 22. nóvember ári! 

1936 kom or!i! „menningararfur“ einnig fyrir í minningargrein um vestur-

íslenska skáldi! Kristján N. Júlíus (K.N. e!a Káinn), sem birtist í "jó!viljanum. 

#ar stendur: „Sá ma!ur, sem a! Stephan G. Stephanssyni undanskildum var!veitti 

best íslenskan menningararf í Ameríku er genginn til moldar … “.95 Tveimur 

árum sí!ar segir sama bla! frá æskul$!smóti Samtaka ungra kommúnista "ar sem 

Ásgeir Blöndal hélt tölu um „"ann menningararf, sem íslensk æska hefur fengi! 

frá forfe!runum, bókmenntir og tunga "jó!arinnar og nau!syn "ess a! æskan 

sameina!ist til "ess a! var!veita "ennan arf.“96 Önnur yngri dæmi úr 

dagblö!unum eru ekki svo ósvipu! "essum. #ann 16. maí 1964 mátti sjá pistil frá 

innanbú!armönnum Morgunbla!sins um sameiginlegar rætur Íslendinga og 

Nor!manna: „Hinar dimmu aldir ófrelsis og einangrunar drógu úr samskiptum 

"jó!anna. En minningin um sameiginlegan uppruna og sameiginlegan menningar-

arf lif!i alltaf innst í brjósti fólksins á Íslandi og í Noregi.“97  

„#jó!legur djass“ heitir grein sem birtist ári! 2000 í Morgunbla!inu í tilefni 

af #jó!lagahátí! á Siglufir!i. Í greininni minnist Ríkar!ur Örn Pálsson á a! 

menningararfur megi ekki „liggja í spíra“,98 "ví "á deyi hann. Menningararfurinn 

var "ví „djassa!ur upp“ á "jó!lagahátí!inni, sem samkvæmt Ríkhar!i heppna!ist 

vel. Fréttin minnir á grein Barbro Klein, "ar sem hún segir tilvísanir í menningar-

arf vera mun almennari í Sví"jó! í kringum aldamót en nokkrum áratugum fyrr, 

"egar or!i! var allra helst nota! um fornleifar og sögufræga sta!i. Í kjölfari! segir 

                                                
94 Dagur. 6. apríl, 1922. „Um bókasöfn.“ Bls. 1.  

95 "jó!viljinn. 11. nóvember, 1936. „K. N. (Kristján N. Júlíus).“ Bls. 4. 

96 "jó!viljinn. 10. júní, 1938. „Æskul$!smóti! vi! #rastarlund um hvítasunnuna fór ágætlega 
fram og var SUK til sóma.“ Bls. 2. 

97 Morgunbla!i!. 16. maí, 1964. „Andinn frá Ei!svelli.“ Bls. 14. 

98 Morgunbla!i!. 1. ágúst, 2000. „#jó!legur djass.“ Bls. 34-35. 
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hún or!i! me!al annars n$veri! hafa veri! nota! um sænskan djass.99 „Hugtaki! 

hefur "anist e!a "ynnst til a! taka til alls og ekki neins,“ skrifar sagnfræ!ingurinn 

Ólafur Rastrick í grein sinni „Menningararfur í fjölmenningarsamfélagi.“100 Í 

greininni segir hann skemmtilega frá "ví hvernig tilvísanir í menningararf eru 

nota!ar á Íslandi í dag, "ar sem innflytjendur eru hvattir til a! s$na Íslendingum 

„sig“ á til "ess ger!um "jó!ahátí!um. #eir ra!a "á allt í kringum sig táknum og 

menningararfi mismunandi landa, Ástralir s$na diggerídú og Íslendingarnir KEA-

skyr.101 En "rátt fyrir a! „menningararfur“ fyrri áratuga vísi ekki í jafn mörg og 

mismunandi fyrirbæri og hann gerir í dag, "á var or!i! talsvert í umfer! á Íslandi 

lungann af 20. öld (sjá töflu 2). #egar or!inu er flett upp á timarit.is sést a! "a! 

birtist oft í dagblö!um fyrri áratuga: Degi, Vísi, Al#$!ubla!inu, Tímanum, "jó!-

viljanum ásamt Morgunbla!inu. Hinsvegar sést einnig a! yfir "a! heila hefur 

aukning á notkun or!sin veri! grí!arleg á undanförnum áratugum, "ó svo a! 

dagblö!um hafi fækka! talsvert á tíunda áratugnum (sjá töflu 2).102 Frá árinu 1998 

og til 2000, er flest ofangreindra dagbla!a höf!u lagt upp laupana, sást or!i! hva! 

helst í Morgunbla!inu og Dagbla!inu Vísi, og frá árinu 2001 bætist Fréttabla!i! í 

hópinn. 

Ræ!ur rá!amanna: Ógn og ófri!ur 

Ári! 1987 greinir Morgunbla!i! frá komu sænsku konungshjónanna í opinbera 

heimsókn til Íslands. Bla!i! birtir "á einnig ræ!u Svíakonungs, Karls 16. Gústafs, 

sem hann hélt vi! hátí!arkvöldver! á Hótel Sögu. #egar öll birting á or!inu 

„menningararfur“ í gagnasafni Morgunbla!sins "etta ári! er sko!u! reyndist 

sænski konungurinn sá eini sem ger!i menningararf a! sérstöku umræ!uefni á 

sí!um bla!sins: Hann hélt ræ!u um gildi menningararfsins, hva! í honum felist og 

hvernig beri a! nota hann. Konungur ger!ist "ó ekki svo n$stárlegur a! ræ!a um 

djass, hvorki sænskan né íslenskan. Hann lag!i "ess heldur áherslu á hinn 

                                                
99 Klein, Barbro: „Cultural Heritage, the Swedish Folkife Sphere, and the Others.“ Bls. 66. 

100 Ólafur Rastrick: „Menningararfur í fjölmenningarsamfélagi.“ Bls. 334. 

101 Ólafur Rastrick: „Menningararfur í fjölmenningarsamfélagi.“ Bls. 339. 

102 #rátt fyrir fækkun dagbla!a í landinu á 10. áratug sí!ustu aldar s$nir timarit.is vaxandi notkun 
or!sins eftir "ví sem nær dregur "úsaldarmótum. Eftirfarandi dagblö! hættu á tíunda áratugnum: 
Dagur hætti 1996, Vísir sameina!ist Dagbla!inu ári! 1981 og var! a! Dagbla!inu Vísi, Al#$!u-
bla!i! hætti 1998, Tíminn hætti 1996 og "jó!viljinn hætti ári! 1992. Heimild: www.timarit.is - 2. 
september 2009. 
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„klassíska“ menningararf, "jó!tungu heimamanna svo og sameiginlegan 

menningararf Nor!urlanda"jó!anna tveggja. Ræ!a hans hét „Ísland hefur vísa! 

lei! til a! vernda eigin tungu og menningu.“ Vi!stödd ræ!uhöldin var me!al 

annars Vigdís Finnbogadóttir, "áverandi forseti Íslands. Í ræ!unni sag!i Karl 16. 

Gústaf:  

Í heimi, "ar sem öll menning ver!ur sífellt al"jó!legri og ef til vill 
svipminni, "ar sem hvert einstakt land og "jó!tunga "ess á í baráttu vi! 
ofur"unga erlendra áhrifa, hefur Ísland vísa! lei! til a! vernda eigin 
menningu og tungu. #i! hafi! me! "ví móti bjarga! sameiginlegum 
menningararfi í ykkar "águ og annarra Nor!urlanda"jó!a. #a! er erfitt 
vi!fangsefni fyrir allar smá"jó!ir a! breg!ast vi! erlendum áhrifum. 
Séreinkenni "jó!arinnar, sérstök menning og lífsmynstur geta or!i! 
fórnarlömb ómótstæ!ilegra freistinga …103 

Svíakonungur leggur a! jöfnu menningararf og mikilvægi baráttunnar gegn 

erlendum áhrifum. Hann kemur inn á verndun arfsins, björgun hans og „okkur“ 

sem hugsanleg fórnarlömb „hinna“. Samkvæmt konunginum "urfa Íslendingar a! 

vera á var!bergi gegn erlendum áhrifum – og útlendingum ("ó ekki norrænum 

vina"jó!um) – vegna alls menningararfsins í landinu sem geti breyst e!a glatast í 

tímans rás. #a! er "ví líklega ekki tóm tilviljun a! í kjölfar "essarar ræ!u tók 

Svíakonungur a! tala um varnar- og öryggismál Íslendinga og Svía, sem og 

Atlantshafsbandalagi!.104 Einmitt hér er freistandi a! velta upp notkun konungsins 

á "eim "áttum sem hann tilgreinir sem menningararf og tengslum "eirra vi! fólk 

og samfélag. Í ræ!u sinni talar konungurinn um menningararfinn líkt og hann sé 

firrtur sjálfu fólkinu sem b$r a! honum. Ekki er "ví sagt berum or!um a! hinar 

norrænu "jó!ir ættu sjálfar a! varast útlendinga e!a erlend áhrif, hinsvegar er 

menningararfinum teflt fram sem berskjöldu!um gagnvart „erlendum straumum“.  

Á sama ári birtist or!i! „menningararfur“ í bókmenntar$ni eftir Siglaug 

Brynleifsson, fastapenna á Morgunbla!inu. Í menningarkálfi bla!sins tekur hann 

bók Arnórs Hannibalssonar um skólamál á Íslandi til sko!unar. Siglaugur er 

hrifinn af bókinni og skrifar:  

#a! er e.t.v. ekki óe!lilegt a! hugmyndafræ!ingar og n$marxistar telji 
svo mikla nau!syn vera á "ví a! fjarlægja yngri kynsló!ir Íslendinga 
fortí! sinni, bókmenntum og sögu og kjósi henni lágmarkskunnáttu í 
mó!urmálinu. … #a! myndi teljast hættulegt ef of miki! yr!i bori! 

                                                
103 Morgunbla!i!. 24. júní, 1987. „Heimsókn sænsku Konungshjónanna.“ Bls. 30.  

104 Morgunbla!i!. 24. júní, 1987. „Heimsókn sænsku Konungshjónanna.“ Bls. 30. 
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fyrir börn til vals úr íslenskum menningararfi, "au myndu "á … fá 
hugmyndir um "á „fölsku vitund“ í gervi fö!urlandsástar, mati á réttu 
og röngu og vir!ingu fyrir fegur! og heilindum, hva! "á hugmyndir 
um smekk og venjulega mannasi!i.105 

Höfundur textans byggir undir menningararfinn me! hugmyndum um vir!ingu – 

eins og algengt er – og nefnir til fegur!, heilindi, smekk og mannasi!i. 

Var!veisla menningararfs getur fali! í sér var!veislu rá!andi valds. Áherslur 

Sigurlaugs eru áhugaver!ar í "essu samhengi. Hvers konar hugmyndir um smekk 

eru æskilegastar? Hva!a mannasi!ir eru „venjulegir“? #jó!fræ!ingarnir Jonas 

Frykman og Orvar Löfgren leita svara vi! slíkum spurningum í bók sinni Culture 

Builders um tilkomu millistéttarinnar í Sví"jó!. #eir segja a! áhersla á $miss 

konar sjálfsögun og si!vendni, ásamt hreinlæti, hafi veri! mótu! af efri stéttum og 

yfirvaldi, "a!an sem hún hafi seytla! ni!ur til lægri stéttanna. „Hreinlæti, 

sjálfsögun og si!vendni fara saman sem menningarlega mikilvægir "ættir í "eirri 

sögulegu framvindu sem oftast er tala! um sem tamningu verkal$!s-

stéttarinnar,“106 skrifa "eir. En fyrst hægt er a! spyr!a öllu "essu saman vi! 

menningararfinn, eins og Siglaugur gerir – "áttum eins og vir!ingu, mannasi!um 

og smekk – má "á ekki ætla a! hann sé tilvalinn fyrir rá!amann eins og Karl 16. 

Gústaf? Konungur leggur mikla áherslu á stö!ugleika og ákve!i! íhald í ræ!u 

sinni. Hann hvetur "jó!irnar tvær, Svía og Íslendinga, til a! standa vör! um 

menningararf sinn, án "ess "ó a! segja nákvæmlega hver sá menningararfur er. 

Hann gæti "annig sé! veri! allt mögulegt, og "ar á me!al konungdæmi Svía. Hér 

langar mig a! halda "ví til haga a! or!i! „menningararfur“ er vel til "ess falli! a! 

brei!a yfir pólitík valdhafa, eins og sést til dæmis í áherslu margra evrópskra 

l$!ræ!isríkja á var!veislu kastala, sögufrægra sta!a og $msar táknmyndir 

núverandi valdhafa e!a valdakerfis.  

#jó!fræ!ingurinn Regina Bendix hefur í skrifum sínum bent á a! tilvísun í 

menningararf geti gert afskaplega líti! úr valdi, fali! "a! og einfalda! svo a! 

segja, ásamt "eirri valdabaráttu og átökum sem hafa átt sér sta! fyrir okkar daga. 

Or!i! b$r "annig yfir getu til a! setja ótal umdeilda og flókna "ætti í einn 

sameiginlegan pott „menningar“ hóps og „fortí!ar“ hans, mögulega me! "ví a! 

                                                
105 Morgunbla!i!. 31. júlí, 1987. „Skólastefna.“ Bls. 12. 

106 „Cleanliness, self-control and discipline go hand in hand as particularly important tools in the 
historical process commonly reffered to as the domestication of the working class.“ Frykman, 
Jonas og Orvar Löfgren: Culture Builders. Bls. 220. 
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bæta l$singaror!inu „d$rmætt“ framan vi! "a! sem um er rætt.107 Sá 

„hrærigrautur“ vir!ist ekki vera sí!ur fjölbreytilegur en sá sem sumir rá!amenn 

líta á sem ógn.  

 Í lok nóvember ári! 2003 birtist vi!tal Valdimars Tr. Hafstein vi! Barbro 

Klein í Lesbók Morgunbla!sins. #ar ræ!ir Klein um menningararf, undir fyrir-

sögninni „Heimurinn er a! sökkva.“ #ar bendir hún á a! "a! séu einna helst 

rá!amenn sem tali opinberlega um mikilvægi "ess a! vernda menningararf.108 

Ári! 2000, "egar "úsund ára afmælis kristnitöku á Íslandi var minnst, var metár í 

birtingartí!ni or!sins „menningararfur“ í Morgunbla!inu. Halldór Blöndal, "á-

verandi forseti Al"ingis, hélt ræ!u á kristnitökuhátí!, me! yfirskriftinni „Kristni-

taka var gifta íslensku "jó!arinnar.“ Ræ!an birtist í aukabla!i Morgunbla!sins um 

Kristnihátí! "ann 4. júlí ári! 2000. Í ræ!u sinni leggur Halldór Blöndal áherslu á 

var!veislu menningararfs, me!al annars vegna ágangs erlendra áhrifa sem sum 

séu varhugaver!. Hann segir: 

Hinn hei!ni menningararfur ávaxta!ist í me!förum sagnaritara eins og 
Ara fró!a og Snorra Sturlusonar og í klaustrunum. Aldrei hefur íslensk 
tunga veri! betur skrifu!, skáldskapurinn aldrei veri! d$pri. Í "ennan 
brunn hafa Íslendingar sótt um aldir. #ess vegna erum vi! "jó! og 
höfum "jó!legan metna! a! vi! höfum var!veitt tungu okkar, eigum 
okkur sögu og sjálfstæ!a menningu. #a! eigum vi! kirkju okkar og 
kristinni trú a! "akka. … Enn berast hinga! straumar frá Evrópu, 
flestir gó!ir, gu!i sé lof, og sumir varhugaver!ir. Og enn "urfum vi! 
a! hugsa okkar rá!.109 

Matthías Á. Mathiesen, forma!ur #jó!hátí!arnefndar, reifa!i svipa!ar hug-

lei!ingar í ræ!ustól á "jó!hátí! á #ingvöllum ári! 1994. Hann lag!i áherslu á a! 

Jón Sigur!sson hef!i n$tt sér menningararfinn í sjálfstæ!isbaráttunni og a! besta 

lei!in til a! tryggja fri!inn væri a! hlúa a! "ví einsleita og sameiginlega hjá 

"jó!inni:  

Í l$!ræ!islandi hljóta ávallt a! vera skiptar sko!anir um lei!ir, jafnvel 
um grundvallaratri!i. Til "ess a! tryggja fri! og sjálfstæ!i ber okkur a! 
leita "eirra lei!a sem sameina okkur fremur en sundra, minnug "ess 
hva! sundurlyndi! var! "jó!inni d$rkeypt. … En vi! erum hér ekki 
a!eins til a! fagna og minnast heldur einnig til a! minna okkur sjálf á 

                                                
107 Bendix, Regina: „Heredity, Hybridity and Heritage from One Fin de Siècle to the Next.“ Bls. 
42. 

108 Valdimar Tr. Hafstein: „Heimurinn er a! sökkva.“ Morgunbla!i! (Lesbók). 29. nóvember, 
2003. Bls. 6. 

109 Morgunbla!i!. 4. júlí, 2000. „Kristnitaka var gifta íslensku "jó!arinnar.“ Bls. 20 C. 
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hversu d$rmætan arf vi! höfum hloti!, arf sem okkur ber a! skila til 
komandi kynsló!a me! "eim hætti a! aldrei ver!i hægt a! bera fram 
ásakanir í okkar gar!. #a! gerum vi! me! "ví a! var!veita fri!inn …110 

Áherslur Svíakonungs, Halldórs Blöndal og Matthíasar Á. Mathiesen eru "ær 

sömu a! nokkru leyti. #eir ræ!a um fri! og sundrungu, og leggja áherslu á "á 

„ógn“ sem ste!ji a! sé "jó!in ekki samstíga, jafnvel sammála. Svíakonungur og 

Halldór Blöndal lög!u áherslu á "á ógn sem stafi af „hinum“, sem séu á næsta 

leyti, og séu vísir me! a! breyta „okkur“ og sundra. Ræ!u Matthíasar má hins-

vegar túlka sem varna!aror! gegn sundrung fyrir eigin tilstilli, taki landsmenn a! 

i!ka innbyr!is ólíka si!i sjálfir, e!a hva! sem kann a! koma í "eirra sta!, svo 

ófri!ur ver!i "eirra á milli. Í raun er saga Íslands a! nokkru leyti bygg! á "essari 

hugmynd um fri! og sundrungu. Sí!an #orgeir Ljósvetningago!i kom undan 

feldinum hefur margsinnis veri! sagt a! hér á landi yr!i enginn fri!ur ef vi!haf!ir 

væru fleiri en einn si!ur í senn. 

Í vi!talinu vi! Klein bendir hún á a! ógnin af „hinum“ sé mjög hentug fyrir 

pólitíkusa. „#annig kemur "a! til, a! allt í einu er menningararfur á vörum annars 

hvers stjórnmálamanns: Verndun menningararfsins er svo augljóslega gott 

mál,“111 segir hún og tengir menningararfsvæ!inguna vi! hnattræna strauma, hún 

gerist samfara auknum fólksflutningum heimshorna á milli sí!ustu áratugi.112 

Nærvera „hinna“ vir!ist "ví $ta undir áhuga okkar á a! a!greina „okkur“ frá 

"eim. Menningararfur er vissulega fyrirbæri sem getur hjálpa! til vi! "á 

skilgreiningu. Hann skilgreinir "a! sem vi! köllum „okkur“ sem erfingja a! 

ákve!inni fortí!. „Í arfinum felast okkar helstu tákn, sem ver!ur a! vernda hva! 

sem "a! kostar og skila til komandi kynsló!a. Tilvísunin til arfleif!ar er tilraun til 

a! skapa sögulega samfellu og til "ess a! vi!halda „okkur“ sem hópi,“113 segir 

Klein. #a! er "ví líklega engin tilviljun a! Halldór Blöndal og Matthías Á. 

Mathiesen tali um menningararfinn á ofangreindan hátt, á hátí!arsamkomum á vi! 

"jó!hátí! og kristnitökuhátí!. Hátí!arnar eru bá!ar haldnar til a! fagna áföngum í 

                                                
110 Morgunbla!i!. 19. júní, 1994. „Matthías Á. Mathiesen.“ Bls. 14.  

111 Valdimar Tr. Hafstein: „Heimurinn er a! sökkva.“ Morgunbla!i! (Lesbók). 29. nóvember, 
2003. Bls. 6. 

112 Valdimar Tr. Hafstein: „Heimurinn er a! sökkva.“ Morgunbla!i! (Lesbók). 29. nóvember, 
2003. Bls. 6. 

113 Valdimar Tr. Hafstein: „Heimurinn er a! sökkva.“ Morgunbla!i! (Lesbók). 29. nóvember, 
2003. Bls. 6. 
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samfelldri sögu l$!veldisins Íslands, sem og hins kristna Íslands. Og "eirra er a! 

gefa fólki tilfinningu fyrir "essari samfellu, sem og a! sameina hópinn undir 

helstu táknum núverandi valds, "a! er a! segja l$!ræ!is, "jó!ríkis og kirkju.  

Menningararfur sem s$ningargripur 

Nú er ekki svo a! rá!amenn tali einungis til "jó!arinnar um gildi "ess a! vernda 

menningararfinn, heldur leitast "eir einnig vi! a! s$na „hinum“ hvernig „vi!“ 

erum. #ví má segja a! "jó!legum hátí!arhöldum sé ekki einungis ætla! a! auka 

skilning Íslendinga hver á ö!rum, heldur einnig a! s$na ákve!na og gó!a ímynd 

af "jó!inni út á vi! – og "iggja hana svo aftur til baka, til uppbyggingar á eigin 

samfélagi og sjálfsmynd. Hva! „hinum“ finnst um „okkur“ skiptir hvern 

einstakling og hverja "jó! miklu máli "ar sem sjálfsmynd hvers einstaklings og 

hóps byggist á "ví hvernig sta!festingu "eir fá á sjálfum sér frá ö!rum.114  

#egar flett er í gegnum aldamótaárgang Morgunbla!sins sést a! talsvert er 

rætt um s$ningar á íslenskum menningararfi, sem leynist í hinu og "essu fyrir-

bærinu. Sem dæmi má nefna a! "a! ári! var haldin s$ningarrö! á Reykjavíkur-

svæ!inu undir yfirskriftinni Saga og menningararfur.115 #ess utan var „fluttur 

menningararfur“ á #jó!lagahátí! á Siglufir!i,116 leikarar tóku a! sér a! „kynna 

íslenskan bóka- og menningararf í gegnum n$stárlegar og kraftmiklar leik-

s$ningar,117 Íslensku safnaver!launin voru veitt, en tilgangur "eirra var a! hvetja 

söfn „til a! kynna menningararf "jó!arinnar á framsækinn og áhugaver!an 

hátt“118 og einnig var haldi! mál"ing um menningartengda fer!a"jónustu, en 

markmi! "ess var a! „útbúa fræ!sluefni fyrir fólk í fer!a"jónustu um hvernig "a! 

geti betur n$tt sér menningararf og samtímamenningu til a! skjóta frekari sto!um 

undir starfsemi sína.“119 Morgunbla!i! sag!i jafnframt frá útgáfu Íslendinga-

sagnanna í Kína: „Hluta af "essum menningararfi okkar hefur nú veri! komi! á 

                                                
114 Valdimar Tr. Hafstein: „Ungortoq, Navaranâq og kavdlúnakkarnir.” Bls. 475. 

115 Morgunbla!i!. 10. júní, 2000. „Saga og menningararfur.“ Bls. 7 B.  

116 Morgunbla!i!. 1. ágúst, 2000. „#jó!legur djass.“ Bls. 34-35.  

117 Morgunbla!i!. 29. september, 2000. „Ekki máli! a! „vinna“ heldur vera me!.“ Bls. 65.  

118 Morgunbla!i!. 26. september, 2000. „Síldarminjasafni! hlaut íslensku safnver!launin 2000.“ 
Bls. 28.  

119 Morgunbla!i!. 19. ágúst, 2000. „Mál"ing um fer!a"jónustu.“ Bls. 6 C.  
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framfæri vi! fjölmennustu "jó! veraldar…“.120 Sí!ast en ekki síst greinir bla!i! 

frá opnun #jó!menningarhússins, sem er „opinbert s$ninga- og fundarhús, 

vettvangur kynningar á íslenskri sögu og menningararfi.“121 Ári! 2000 var 

menningararfurinn "ví $mist „kynntur“, „fluttur“ e!a „s$ndur“ í leikhúsi, á 

s$ningum, á tónleikum e!a jafnvel fagna! me! hátí!ahöldum. Fer!amenn sáu 

hann á Íslandi og útlendingar gátu jafnvel nálgast hann heima vi!. 

#jó!búningasaumakonurnar Hildur og Oddn$ "ekkja vel til s$ningar á 

íslenskum menningararfi, hérlendis og erlendis. „Og ma!ur hefur gert eitthva! 

svona fyrir fegur!ar–samkeppnir í gegnum árin, "ví "ær [fegur!ardrottningarnar] 

eiga a! fara út í "jó!legum klæ!na!i,“122 sag!i Oddn$, en "ekkt er a! keppendur í 

al"jó!legum fegur!arsamkeppnum brjóta upp hinn „hnattvædda fatna!“, bikiní og 

dömulega sí!kjóla, me! "ví a! klæ!ast "jó!legum búningum. Hugmyndin er sú 

a! me! fötunum kynni dísirnar land sitt og "jó!. #etta er "ó ekki eina s$ningin 

sem Oddn$ kemur óbeint a!. Hún sag!i #jó!dansafélagi! s$na íslenska dansa 

erlendis og reyna a! njóta annarra "jó!a dansa um lei!. „#jó!dansafélagi! … 

reynir nú alltaf a! kynna sér menningu annarra "jó!a og er alltaf a! læra dansa 

annarra "jó!a og er alltaf út í heimi á heimsmótum og allskonar veseni a! kynna 

sér heiminn,“123 sag!i Oddn$ um al"jó!legt samstarf "jó!dansafélaga. Ég hnaut 

strax um or!aval Oddn$jar. S$ningin í kringum menningararfinn er ekki alltaf 

vandræ!alaus, eins og Sacha Baron Cohen s$ndi me!al annars fram á í Ali G. 

"ættinum. Or!i! „vesen“ l$sir e.t.v. ágætlega "eim kröfum sem endurspeglast 

gjarnan í umræ!unni um æskilega notkun á menningararfinum og s$ningu á 

honum. A! minnsta kosti fær sá ma!ur sem les sk$rslu Tómasar Inga Olrich um 

íslenska menningu og fer!a"jónustu "á tilfinningu fyrir menningararfinum vi! 

lesturinn – a! honum fylgi svolíti! vesen. 

Ári! 2001 birtist sk$rslan Menningartengd fer!a#jónusta, unnin af 

"áverandi al"ingismanninum Tómasi Inga Olrich fyrir Sjávarútvegsrá!uneyti!. Í 

sk$rslunni kemur fram a! tilgangur hennar sé a! leggja áherslu á menningarlega 

sérstö!u Íslands. Í upphafi sk$rslunnar skrifar Tómas Ingi:  

                                                
120 Morgunbla!i! (Lesbók). 15. júlí, 2000. „Íslendingasögur gefnar út í Kína.“ Bls. 4-5.  

121 Morgunbla!i!. 20. apríl, 2000. „#jó!menningarhúsi! opna! í dag.“ Bls. 6.  

122 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 8.  

123 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 3. 
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„Ímynd "jó!a og sérkenni hafa ö!last aukinn sess í vitund fer!amanna. 
Vir!ist "etta haldast í hendur vi! vaxandi al"jó!ahyggju og 
fjöl"jó!legt samstarf, sem b$!ur upp á mikla möguleika á al"jó!legum 
vi!skiptum, en vekur jafnframt ugg um a! ver!mæti og sérkenni tapist 
í heims"orpinu.124 

Í sk$rslunni bendir Tómas Ingi strax á a! ógn stafi af nærveru hinna, en minnir 

jafnframt á a! vel megi græ!a á samneytinu. Í seinni hluta hennar segir Tómas 

könnun hafa leitt í ljós a! fer!amenn nefni sjaldan íslenska menningu sem einn 

„jákvæ!asta "áttinn“ vi! fer!ina hinga! til lands. Dregur Tómas "á ályktun a! 

íslensk menning standi líklega ekki undir væntingum fer!amanna. Hann segir 

a!gengi a! íslenskri menningu vera slæmt og leggur "ví til a! hún ver!i ger! 

s$nilegri.125 Eitt af vandamálunum sem Tómas nefnir "ví tengdu er skilningur 

sjálfra Íslendinga á eigin menningararfi. Hann segir a! hann sé ekki jafn gó!ur og 

hann gæti veri!. Vegna "ekkingarleysis Íslendinga á eigin menningararfi séu "ær 

kynningar á landi og "jó! sem haldi! er á lofti í útlöndum ekki í samræmi vi! "a! 

sem útlendingar sjái og upplifi "egar "eir komi til landsins.126 „#a! er mikilvægt 

a! auka almennan skilning á menningararfi "jó!arinnar og kann a! vera ein af 

forsendum "ess a! hægt sé a! "róa menningartengda fer!a"jónustu á traustum 

forsendum,“127 segir Tómas. Til lausnar á vandamálinu skrifar Tómas Ingi undir 

lok sk$rslunnar sérstakan kafla sem ber titilinn: „N$jar lei!ir í kynningarstarfi.“ 

#ar kemur hann me! uppástungur um hvernig megi auka almennan skilning og 

"ekkingu Íslendinga, sem og útlendinga, á menningararfi "jó!arinnar. Stingur 

hann me!al annars upp á hönnu!um og $msum tækni- og mi!lunarmöguleikum í 

"eim tilgangi. „Megintilgangur slíkra verkefna væri a! gera einhverja skilgreinda 

menningar"ætti a!gengilegri fyrir "jó!ina og "á sem sækja hana heim,“128 skrifar 

Tómas.  

#egar #jó!menningarhúsi! var opna! ári! 2000 kva! vi! svipa!an tón hjá 

"áverandi menntamálará!herra, Birni Bjarnasyni.129 Líkt og Tómas Ingi ræddi 

hann á heimasí!u sinni, bjorn.is, um mikilvægi "ess a! s$na menningararfinn 

                                                
124 Tómas Ingi Olrich: Menningartengd fer!a#jónusta. Bls. 14.  

125 Tómas Ingi Olrich: Menningartengd fer!a#jónusta. Bls. 15-17.  

126 Tómas Ingi Olrich: Menningartengd fer!a#jónusta. Bls. 20.  

127 Tómas Ingi Olrich: Menningartengd fer!a#jónusta. Bls. 21.  

128 Tómas Ingi Olrich: Menningartengd fer!a#jónusta. Bls. 22.  

129 Heimasí!a Björns Bjarnasonar er: www.bjorn.is - 2. september 2009. 
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ö!rum, sem og "eim sem eiga hann. Hann sag!i a! mannvirki eins og #jó!-

menningarhúsi! „stu!li a! "ví a! skerpa sjálfsmyndina og er oft nau!synlegt til a! 

sanna fyrir einstaklingum hvar "eir eru á vegi staddir.“130 Me! ö!rum or!um: Vi! 

byggjum sjálfsmynd okkar á "ví sem vi! s$num ö!rum. En hva! á Björn vi! me! 

seinni hluta setningarinnar? Hún er jafnvel enn athyglisver!ari. Hvers konar veg 

hefur #jó!menningarhúsi! lagt, sem s$nir hvar „vi!“ erum stödd? Eru s$ningar-

gripirnir í #jó!menningarhúsinu, e!a jafnvel húsi! sjálft, eins konar mælistikur á 

fram"róun "jó!arinnar, "roska hennar og ágæti? A! einhverju leyti, já. Me! "ví 

a! efna til s$ningar á „okkur“, getum vi! bori! "jó!ina saman vi! a!rar "jó!ir og 

sé! hvar íslenskt samfélag er statt í samanbur!i vi! "jó!irnar í al"jó!a-

samfélaginu. Eiga "ær til dæmis gömul handrit sem bera vott um skáldgáfu 

forfe!ra "eirra? Samkvæmt greiningu Valdimars Tr. Hafstein ætti s$ning 

#jó!menningarhúss á menningararfinum a! fleyta okkur langt fram á veginn – "ví 

"a! a! eiga menningararf er merki um a! vi!komandi sé nútímama!ur. Sá sem á 

menningararf er „langt á veg kominn“, svo haldi! sé í líkingu Björns. Hann er 

kominn lengra en "eir sem ekki hafa sagt svo kyrfilega skili! vi! gamla si!i og 

hætti a! "eir geti lagt "á frá sér inn á safn – til s$ningar. Í "essu samhengi langar 

mig til a! minnast aftur á firringuna sem ég ræddi um í fyrsta kafla: #eim sem 

saumar út, glímir e!a kve!ur rímur, án "ess a! líta á slíkt sem i!kun á 

menningararfi, ver!ur ekki l$st sem nútímamanni.131  

En um lei! og vi!komandi lítur hins vegar svo á, a! me! "essu sé hann 
a! var!veita mikilvægan menningararf, "á hefur myndast gjá á milli 
hans og "ess sem hann gerir; ákve!in firring sem skilur hinn me!vita!a 
erfingja frá fyrri kynsló!um sem kvá!u, glímdu og saumu!u út án "ess 
a! hugsa sérstaklega út í "a!.132 

#annig er nútímamanninum einna best l$st: Hann gætir a! rofinu á milli sín og 

fortí!arinnar. Hann er kominn skrefi lengra en "eir sem strokka smjör e!a hand-

mjólka af einskærri nau!syn. Hann skemmtir sér líka ö!ruvísi en fyrri kynsló!ir, 

en b$r "ó yfir "ekkingu "eirra á verklagi, skemmtunum og atferli, svo eitthva! sé 

nefnt. Áhersla Valdimars á hvort einstaklingur er einfaldlega a! vinna af nau!syn 

                                                
130 „Rá!herraafmæli – #jó!menningarhús – #jó!leikhús.“ http://www.bjorn.is/pistlar/2000/04/23 
– 12. júní, 2009. Sjá einnig skrif Ólafs Rastrick um #jó!menningarhúsi! og menningararf: Ólafur 
Rastrick: „Hús me! sál – "jó!arsál.“ Bls. 82-88.  

131 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 315.  

132 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 315. 
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e!a raunverulega a! skemmta sér – e!a "á a! s$na menningararf, er mjög 

mikilvæg. Mig langar til a! varpa sk$rara ljósi á hana me! "ví a! segja frá eftir-

minnilegum atbur!i sem ger!ist ári! 2005, "egar ég heimsótti sveitabæinn sem ég 

dvaldi á sumarlangt sem barn og unglingur.  

 

Í Næfurholti í Rangárvallars$slu eru yfirleitt "rjár til fjórar mjólkandi k$r. Bónda-

hjónin "ar á bæ handmjólka "essar k$r tvisvar á dag og vinna úr mjólkinni $msar 

afur!ir, á bor! vi! rjóma, skyr og smjör. Mörgum "ykja "eir starfshættir sem 

vi!gangast í Næfurholti afskaplega gamaldags. Á dögunum fór til dæmis 

sjónvarpskona frá dægurmála"ættinum Kastljósi á næsta bæ vi! Næfurholt, til 

"ess a! geta s$nt al"jó! "á gömlu búskaparhætti sem "ar tí!kast. Hún bjó til 

svokalla! innslag, fyrir Kastljósi!, um starfshættina á Hólum: Bóndinn og börn 

hans s$ndu skyrger!, hla!in fjárhús og bók um sæ!ingar og ágæti hrúta. Bónda-

konan sjálf vildi ekki koma fram í "ættinum og hélt sig "ví fjarri upptökuli!inu. 

Fyrir rúmum áratug sí!an komu íslenskir lei!sögumenn me! fullar rútur af 

fer!amönnum upp a! Næfurholti. #eir bá!u bóndann á bænum a! stökkva út á 

hla! og taka hressilega í nefi!, fyrir fer!amennina. Sá ma!ur er nú látinn og hefur 

frændi hans teki! vi! bænum ásamt konu sinni. Hann heitir Ófeigur. Hann tekur 

ekki í mál a! gera sitt daglega amstur, útlit sitt né störf, a! s$ningu fyrir 

fer!amenn. Hann hefur aldrei teki! í mál a! stökkva út á hla! til "ess a! láta 

fer!amenn taka myndir af sér, og hva! "á Kastljósi!. #etta fékk ég a! reyna á 

eigin skinni "egar ég álpa!ist til a! taka upp myndavél í einni heimsókn minni á 

bæinn sumari! 2005. Mig langa!i a! taka mynd af Ófeigi a! handmjólka eina 

kúna. Hann sag!ist ekki vera „s$ningargripur“ og a! honum "ættu svona 

myndatökur, af honum a! handmjólka, hallærislegar. 

Ég velti "essum atbur!i fyrir mér. Myndavélin haf!i snarlega sett anna! 

formerki vi! "a! sem Ófeigur haf!i veri! a! gera. Hann haf!i einfaldlega veri! a! 

mjólka, án "ess a! hugsa neitt sérstaklega út í "a!. Myndavélin haf!i be!i! hann 

um a! hætta "ví eitt augnablik og lei!a hugann a! a!fer!inni sem hann notar, 

eigin líkama og stö!u í samfélaginu. Myndina ætla!i ég vissulega a! nota til a! 

s$na ö!ru fólki Ófeig vi! a! handmjólka, enda ekki margir sem i!ka slíkt í dag. 

Má ímynda sér a! myndin hef!i sagt eitthva! á "essa lei!: „Hér sést bóndinn í 

Næfurholti handmjólka, en í Næfurholti eru slíkar gamaldags a!fer!ir enn"á 

nota!ar! Á hverjum morgni, og hverju kvöldi, og ári! er 2005!“  
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Á Árbæjarsafni taka starfsmenn stundum upp á "ví a! handmjólka k$rnar 

fyrir safngesti. #eir s$na "á hvernig k$r voru handmjólka!ar endur fyrir löngu. 

#egar Ófeigur er settur í sömu stö!u og sá sem s$nir, "ó me! "eim vi!bótar-

uppl$singum a! hann sé ekki a! s$na, heldur a! handmjólka „í alvörunni“, "á 

hefur bóndanum sjálfum veri! breytt í s$ningargrip. Láti! er eins og hann sé 

lifandi og jafnvel undraver! birtingarmynd fortí!arinnar. „Svona var "etta gert!“ 

Hann rennur saman vi! a!fer!ina og ver!ur jafn „gamaldags“ og „undarleg“ og 

hún. Ó"ægindin liggja í "ví a! Ófeigur getur ekki firrt sig fyrri kynsló!um "ví 

hann handmjólkar af illri nau!syn eins og "ær, kvölds og morgna. Bili! er "ví 

ekki til sta!ar, "ví Ófeigur leggur sama skilning í handmjólkun og forfe!urnir. 

Hann vill ekki vera settur í stö!u "ess sem er ö!ruvísi e!a gamaldags, "ess sem er 

ekki nútímama!ur.  

Í s$ningunni er a!fer!in a!alatri!i!, en ekki afur! hennar. #essi áherslu-

munur er munurinn á "eim sem s$nir a!fer!irnar og "eim sem notu!u "ær í stærra 

ferli; "eim sem handmjólku!u til "ess a! geta drukki! mjólk og bor!a! mjólkur-

afur!ir. #annig má til dæmis sjá fyrir sér starfsmann Árbæjarsafnsins handmjólka 

belju, en vandræ!ast me! mjólkina a! s$ningu lokinni. Hann endar e.t.v. á "ví a! 

hella henni ni!ur í grassvör!inn einhversta!ar "ar sem enginn sér til.133 #ví mætti 

jafnvel segja: Nútímama!ur er hver sá sem getur undanskili! sig frá fyrri 

kynsló!um me! "ví a! hafa vi! a!rar a!fer!ir en "ær. #egar ma!ur "arf ekki á 

einhverju a! halda, "á má einmitt leggja "a! til hli!ar, gleyma "ví – e!a brúka "a! 

jafnvel til s$ningarhalds og/e!a skemmtunar. 

Hi! tvöfalda hlutverk „hinna“ 

Hugmyndin um „hina“, "a! er a! segja "á sem tilheyra ekki „okkur“, vir!ist "jóna 

tvöföldu hlutverki í menningararfsumræ!unni. Líti! eitt hefur veri! komi! inn á 

"etta tvöfalda hlutverk hér a! ofan; fyrst "egar var rætt um „ógnina“ sem stafar af 

„hinum“, sí!an um birtingarmynd "eirra sem velkominna fer!amanna sem sjá 

menningararfinn okkar. Í fjölmi!lum birtast gjarnan athyglisver! dæmi um hvort 

                                                
133 Fræ!ileg skrif um úrelta atvinnuhætti og hef!ir sem misst hafa notagildi sitt en gengi! í 
endurn$jun lífdaga sem menningararfur má me!al annars nálgast í eftirfarandi riti: Kirshenblatt-
Gimblett, Barbara: Destination Culture. Bls. 131-200. 
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tveggja. #au varpa ljósi á hvernig „hinir“ eru útskúfa!ir, en "ó velkomnir – allt 

eftir "ví í hva!a tilgangi "eir leita hinga! til lands.  

Í byrjun september ári! 2008 mátti sjá inni á vef-sjónvarpi fréttasí!unnar 

mbl.is fréttaskei! um mansal á veitingasta!num Kínamúrnum í mi!bæ Reykja-

víkur. Í upphafi fréttarinnar var greint frá lögreglurannsókn á málinu en veitinga-

sta!urinn var sta!settur í gömlu húsi vi! Vesturgötu í Reykjavík, sem á!ur h$sti 

annan veitingasta!, Nausti!. Í fréttinni kom fljótlega fram a! stéttarfélag 

i!na!armanna í matvæla- og veitingagreinum taldi máli! hi! versta sinnar 

tegundar, en sumir kínverskir starfsmenn veitingasta!arins höf!u ekki fengi! 

greidd laun í ár, „nema kannski örlitla vasapeninga.“134 Lí!ur á fréttina og víkur 

frétta"ulur athyglinni a! húsinu sjálfu og veitingasta!num sem "a! h$sti á!ur en 

Kínamúrinn kom til sögunnar. #ulurinn segir:  

Nausti! haf!i algjöra sérstö!u me!al íslenskra veitingahúsa vegna 
gamallar innréttingar sem höf!u veri! nær óbreyttar frá stofnun en í 
hana voru nota!ir sögulegir hlutir úr gömlum skipum e!a tengdir 
sjómönnum og básarnir á sta!num hétu eftir gömlum kútterum. Sjálft 
var húsi! reist 1882 en götumyndin er fri!u!. Fyrir rúmu ári var öllum 
gömlu innréttingunum komi! fyrir í geymslu e!a "ær lána!ar anna! til 
a! r$ma fyrir n$ju kínversku innréttingunum. Nú er draumurinn 
búinn.135  

#egar "ulurinn hefur svo fimlega viki! sér frá mansali og a! menningar-

ver!mætum hússins, leitar hann til Höllu Bogadóttur, kaupmanns og gullsmi!s. Í 

fréttinni kemur fram a! Halla reki verslun í elsta húsi Reykjavíkur, Innréttinga-

húsi Skúla Magnússonar fógeta, a! A!alstræti 10. Halla segir:  

#a! er náttúrulega mjög sorglegt a! sjá hva! ver!ur um okkar 
menningarver!mæti og hvernig, eins og í "essu tilviki, hefur veri! sett 
hérna algjörlega afskræming á okkar gamla hús, Nausti!. Hérna fyrr í 
sumar stó!u plastpálmatré hérna fyrir framan og í mína bú! koma 
útlendingar sem spyrja bara hverjir leyfa "etta – "etta yr!i ekki leyft í 
neinu ö!ru landi a! fara svona me! menningarver!mæti.136  

Í "essari frétt má greina "au tvö hlutverk sem „hinir“ fá gagnvart menningar-

arfinum „okkar“. Fyrra hlutverk „hinna“, í "essu tilviki eru Kínverja me! rekstur í 

                                                
134 „Kínverjarnir farnir úr landi.“ 
http://www.mbl.is/mm/frettir/sjonvarp/?fl=0;media_id=19709;play=1 – 28. júní 2009.  

135 „Kínverjarnir farnir úr landi.“ 
http://www.mbl.is/mm/frettir/sjonvarp/?fl=0;media_id=19709;play=1 – 28. júní 2009. 

136 „Kínverjarnir farnir úr landi.“ 
http://www.mbl.is/mm/frettir/sjonvarp/?fl=0;media_id=19709;play=1 – 28. júní 2009. 
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mi!bænum, er a! ógna íslenskum menningarver!mætum. #eir ey!ileggja "au me! 

sínu hafurtaski. #ví til sönnunar s$nir myndbandsbroti! á mbl.is gylltar dreka-

myndir á súlu, festar vi! inngang gamla hússins. Súlan er eflaust úr plasti, enda 

bendir Halla á "a! í fréttinni rétt á!ur en hún talar nánar um „afskræminguna“ á 

gamla húsinu. Hún klykkir svo út me! "ví a! fordæma plastpálmatré sem 

Kínverjarnir létu standa fyrir utan veitingasta!inn.  

 

Mynd 3. Halla Bogadóttir bendir á kínversku 
plastsúlurnar á „gamla Naustinu“ í umræddri frétt. 

Mynd 4. „["]etta yr!i ekki leyft í neinu ö!ru 
landi…“. Myndin er tekin úr umræddri frétt.  

 

Sí!ara hlutverk „hinna“ er hlutverk fer!alanganna. #eir versla í bú! Höllu 

og í fréttaskei!inu vísar hún til "ess sem "eir hafa sagt henni til a! styrkja mál sitt. 

#eir eru „hinir“ sem vi! speglum okkur í, til "ess a! rétta af eigin sjálfsmynd – 

gefa „hinum“ ákve!in skilabo! um „okkur“, og "iggja "au sta!fest til baka. En "ó 

svo a! hlutverkin séu gjörólík eru "au leikin af sama hópnum, "a! er a! segja 

útlendingum. Munurinn er sá, a! fyrri hópurinn settist a! á landinu og breytti 
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umhverfinu í kringum sig. Hann breytti gamla Naustinu í Kínamúrinn. Sí!ari 

hópurinn eru útlendingar sem koma og fara. Markmi! "eirra er a! kynna sér 

íslenska menningu, og njóta hennar svo a! segja. Horfa og hlusta á "a! sem 

Íslendingar s$na "eim og sí!ast en ekki síst, versla vi! "á. Halla sakar fyrri 

hópinn um ó"ægilega og jafnvel fagurfræ!ilega truflun, me!al annars me! 

plastpálmatrjáa útstillingu sinni. #au nota!i fyrri hópurinn til a! búa til eigin 

s$ningu til "ess a! draga a! vi!skiptavini. Sú s$ning truflar s$ningu Höllu sem er 

annarskonar. Hún s$nir sérkenni lands og "jó!ar, og selur fer!amönnum "essi 

sérkenni sem minjagripi e!a íslenska hönnun. Al"jó!leg fyrirbæri eins og 

kínverskir veitingasta!ir fara engan veginn saman vi! s$ningu á fortí!, arfi e!a 

náttúru Íslands og Íslendinga. En af hverju "ykir slík s$ning merkilegri en 

plastpálmatré og gylltir drekar á súlum? Má ekki segja a! frétt um alvarleg 

mannréttindabrot Kínverja á ö!rum Kínverjum sem snerist "ó mjög skyndilega 

upp í vangaveltur um umgengni "eirra vi! gömul íslensk hús gefi slíkt í skyn? 

#egar ég spur!i vi!mælendur mína af hverju íslenskur menningararfur væri 

merkilegur bentu nokkrir "eirra á a! ö!rum "ætti hann vera "a!. Í flestum 

tilvikum voru hinir útlendingar, sem vi!komandi haf!i anna! hvort hitt erlendis 

e!a hér á landi. „Ég hef oft fundi! fyrir "ví hva! a!rar "jó!ir hafa veri! hálf-

öfundsjúkar út í okkur fyrir "a! a! stelpurnar voru í "essum ["jó!]búningum, á 

kóramótum, "ingum e!a keppnum erlendis…,“137 sag!i #orger!ur kórstjóri vi! 

mig. Hún sag!i jafnframt a! búningur stúlknanna veki alltaf upp forvitni, jákvæ! 

og vinsamleg vi!brög! og "ess vegna "ætti henni tilvali! a! halda áfram a! nota 

hann.138 Óttar Martin útsk$r!i einnig fyrir mér hvers vegna ætti ekki a! rífa húsi! 

sem eitt sinn h$sti skemmtista!inn Sirkus me! "ví a! vísa til „hinna“. Hann sag!i: 

[#]$skur arkitekt… stó! fyrir framan Sirkus um daginn, hann sag!i a! 
svona hús, "ótt "etta sé kofi, myndi ekki vera rifinn, "etta er einn 
vinsælasti skemmtista!ur Íslands og "ekktur sem slíkur erlendis. Af 
hverju a! rífa hann?139 

Útlendinga má "ó reyndar einnig nota til "ess a! byggja undir gagnstæ!a sko!un. 

Ásger!ur var eini vi!mælandi minn sem tala!i gegn verndun gamalla húsa á 

Laugaveginum. Hún nota!i utana!komandi áhorfendur á sama hátt og Óttar 

                                                
137 #orger!ur. Eigin rannsókn, bls. 4. 

138 #orger!ur. Eigin rannsókn, bls. 2. 

139 Óttar Martin. Eigin rannsókn, bls. 2.  
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Martin, til "ess a! koma sinni sko!un á framfæri. Hún sag!i vi! mig: „Ég fór 

ekkert a! hugsa um Laugaveginn fyrr en fyrir nokkrum árum, "egar vi! fórum 

me! útlending á Laugaveginn og hann spur!i: „Hva! Eigi! "i! engin hús?“ Og 

eitthva! svona.“140 Í kjölfar "essa fór Ásger!ur a! velta fyrir sér hvernig hægt 

væri a! betrumbæta mi!bæ Reykjavíkur. Hún tala!i um a! skipulagi! hef!i geta! 

veri! mun veigameira og a! r$ma mætti fyrir n$jum byggingum eftir „unga flotta 

arkitekta“. Slík r$ming fól me!al annars í sér a! rífa einhver gömlu húsanna sem 

Óttar Martin vildi láta í fri!i.  

 

Sk$ringargildi „hins“ fyrir atferli, sjálfsmynd og sam"ættingu hópa hefur veri! 

áberandi í meginlandsheimspeki sí!ustu tvær aldir, en notkun hugtaksins í sam-

tímanum felur yfirleitt í sér beina e!a óbeina skírskotun til Jacques Lacan. 

Heimspekingurinn Slavoj %i&ek hefur nota! hugtaki! til a! greina samtíma-

menningu, og hefur "a! teki! nokkrum breytingum í me!förum hans. Tilbrig!i, 

e!a nokkurs konar knappskot, frá hugmyndinni um „hinn“ er hugtak hans „stóri 

Hinn“, eins og "a! hefur veri! "$tt. Vi! "$!ingu tapast raunar bæ!i brandari og 

inns$n sem felst í enska or!alaginu, en „Big Other“ vísar til hugmyndarinnar um 

„Big Brother“ – stóra bró!ur – sem hefur rata! í almannavitund frá "ví "a! kom 

fyrst fram í skáldsögunni 1984 eftir George Orwell. Líkt og stóri bró!ir felur stóri 

Hinn í sér stö!uga nærveru áhorfanda a! gjör!um manna, "ó a! sá munur sé á a! 

stóri Hinn er ímynda!ur. Sá munur er, ef marka má %i&ek, ekki jafn veigamikill 

og ætla mætti. Stóra Hinum er ætla! a! hafa sk$ringargildi um "á samfellu í 

breytni manna sem vir!ist ætlu! til s$ningar, vir!ist fela í sér einhvers konar svi!-

setningu. 'msir a!ilar geta, fúsir e!a ófúsir, fengi! "a! hlutverk a! vera tíma- og 

sta!bundnir fulltrúar "essa stóra Hins, "a! er handhafar nokkurs konar óformlegs 

dómsvalds, allt frá tískulöggum sjónvarps"átta til "jó!höf!ingja. Breytnin sem 

hugtakinu er ætla! a! sk$ra felst "á í leit a! merki um vel"óknun "essa hins. 141 

Stóri Hinn "arf aldrei a! gera grein fyrir vilja sínum e!a útsk$ra hann á 

nokkurn hátt, og er "ess enda ekki umkominn "ar sem hann er ekki til í 

venjulegum skilningi. #a! er freistandi a! halda "ví fram a! gagnvart íbúum eyju 

í Nor!ur-Atlantshafi sé nánast hver a!komuma!ur mögulegur fulltrúi stóra Hins. Í 

                                                
140 Ásger!ur. Eigin rannsókn, bls. 1.  

141 %i&ek, Slavoj: Óraplágan. Bls. 206-209.  
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öllu falli má í mörgu samhengi greina "á afstö!u til utana!komandi álitsgjafa a! 

or! "eirra hljóti a! fela í sér lei!réttingu á "ví sem hér hafi misfarist e!a misskilist 

á einhvern hátt. #eim er me! ö!rum or!um ætla! kennivald; ekki bara a! dæma, 

heldur um lei! a! vita. 

Vísanir Höllu Bogadóttur og $missa annarra vi!mælenda minna liggja vel 

vi! greiningu út frá "essu hugtaki. #annig vísum vi! "ekkingu sem vi! sjálf búum 

ekki yfir, til Hins, e!a öllu heldur Hinna. Rétt eins og svör og útsk$ringar hljóti a! 

búa einhvers sta!ar annars sta!ar, fyrst "au eru ekki hér hjá „okkur“. Hugmyndin 

er semsé sú, a! vi! viljum trúa "ví a! hinn viti e!a skilji "a! sem vi! sjálf eigum í 

vandræ!um me! a! útsk$ra e!a réttlæta. Og "etta vir!ist einmitt vera hitt hlutverk 

hinna – "eirra sem Halla Bogadóttir vísar til, er hún sag!i frá útlendingunum sem 

koma í bú!ina hennar. #eir segja okkur a! hvergi í heiminum yr!i leyf! 

sambærileg me!fer! á menningarver!mætum og Kínverjarnir ástundu!u í mi!bæ 

Reykjavíkur.142 Vi! vitum ekki hvort "a! er satt, en sú tilhneiging vir!ist klárlega 

til sta!ar a! gera rá! fyrir a! svo sé, "ar til anna! kemur í ljós. Kennivald hins 

nægir "á til a! snúa sönnunarbyr!inni vi! um stundarsakir. 

Hver sem $mist tekur sér e!a fellur í hlutverk stóra Hins, gerist handhafi 

kennivalds hans en b$r hins vegar ekki varanlega yfir "essu kennivaldi. #ess 

vegna tel ég gagn a! "essu sértæka hugtaki til greiningar – s$ningin heldur áfram 

"ó allir útlendingarnir hverfi til síns heima, henni er vi!haldi! frammi fyrir 

ímyndu!um áhorfanda, sem er kannski "ögull sem gröfin en hl$tur engu a! sí!ur 

a! munu segja eitthva!, um okkur, og hafa "á rétt fyrir sér. 

Samkvæmt "eim fræ!um sem "essi hugtakanotkun er fengin a! láni frá 

myndast sjálfsmynd fólks vi! tilraunir "ess til a! rá!a í hva!a augum a!rir líta 

"a!. #a! gildir um sjálfsmyndir hópa ekki sí!ur en einstaklinga. Hva! vi! teljum 

a! a!rir telji um okkur er "á sterkara afl og hefur meiri áhrif á breytni okkar en 

hva! vi! teljum e!a hverju vi! trúum um okkur, millili!alaust. Ég lít svo á a! 

greina megi menningararf, og "á s$ningu sem er svi!sett í nafni menningararfs, í 

"essu ljósi. #á er hins vegar full "örf á a! gera sk$rari grein fyrir hverjir séum 

„vi!“ í "ví samhengi, hverjir séu fulltrúar stóra Hins e!a „hinna“, hva!a 

                                                
142 „Kínverjarnir farnir úr landi.“ 
http://www.mbl.is/mm/frettir/sjonvarp/?fl=0;media_id=19709;play=1 – 29. júní 2009.  
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eiginleikar "a! séu sem vi! teljum a! "eim "yki lofsver!ir, og hva!a öfl hafi 

móta! "ann skilning.  
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4. Notkun menningararfs á Íslandi 

Félags- og menningarfræ!ingurinn George Yúdice skrifar í bók sinni, The 

Expediency of Culture, um sterk tengsl menningar og vi!skipta á okkar dögum. 

Menning, segir Yúdice, er or!in svo samgróin hagfræ!i a! hún sn$st einna helst 

um stjórnun, var!veislu, a!gang, dreifingu og fjárfestingar. 143 „Rétt“ birtingar-

mynd hennar fær "ví gjarnan forgang á mögulegar breytingar, enda margt í húfi 

"egar tengsl menningar og vi!skipta eru or!in svo "éttofin. Í fréttaskei!i vef-

sjónvarps mbl.is vir!ist frétt um breytingar á gömlu húsi hafa fengi! forgang fram 

yfir frétt um eitt alvarlegasta mansalsmál sem upp hefur komi! í veitinga- og 

matvælai!na!i á Íslandi – "a! er a! segja efnahagslegir hagsmunir „okkar“ vir!ast 

skipta meira máli en mansal á „hinum“. En nú "egar „hinir“ hafa veri! teknir til 

sko!unar er ekki úr vegi a! horfa betur í eigin barm, og sko!a „okkur“. Hva! 

viljum vi! me! menningararf? Hvernig notum vi! hann? Og hvernig má útsk$ra 

"á aukningu á tilvísunum til menningararfs sem um hefur veri! rætt? 

 

„Mér finnst borgin skemmtilegri núna en í fyrra,“ sag!i félagi minn úr 

háskólanum í sumar. Vi! sátum saman á kaffihúsi vi! Skólavör!ustíg og r$ndum í 

samfélags- og efnahagsástandi! á Íslandi, me! a!sto! koffíns og sykurs. Á nánast 

hverju götuhorni, allt um kring, skeggræddi fólk um Icesave-samninga ríkis-

stjórnarinnar vi! Breta og Hollendinga; hvort "eir væru eina lausnin á botnlausum 

skuldum "jó!arbúsins e!a versti mögulegi valkosturinn í stö!unni. Mér fannst 

athyglisvert a! "essi félagi minn hef!i or! á "essu, "ví fyrr um daginn haf!i 

kærastinn minn sagt hugsi: „Borgin er fallegri núna en sí!asta sumar.“ Um lei! 

minnti hann mig á samræ!u sem vi! áttum stuttu eftir heimkomu okkar til Reykja-

víkur eftir ársdvöl í Bandaríkjunum, vori! 2008. #á rigndi ni!ur svörtum flísum af 

n$reistum íbú!arturnum vi! Sæbraut, líklegast vegna hönnunargalla. #eim hélt 

                                                
143 Yúdice, George: The Expediency of Culture. Bls. 1. 
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áfram a! rigna ni!ur mánu!um saman, "ví hvorki íbúar turnsins né "eir sem 

bygg!u hann sög!ust vera ábyrgir fyrir gallanum og "ví fjárhagslega tjóni sem 

hann olli. Enn fleiri gömlum húsum á og vi! Laugaveg haf!i veri! loka!. Vi!ar-

plötum haf!i veri! neglt fyrir vit "eirra, dyr og alla glugga. Um var a! ræ!a tugi 

húsa sem var loka! nánast í einni hendingu, "ví "au átti a! rífa rétt brá!um. Ég 

haf!i "á sagt Reykjavík líkjast meira ni!urníddum draugabæ í fyrrum Sovét-

ríkjunum en höfu!borg eins ríkasta og óspilltasta lands í heimi. Rúmu ári sí!ar 

standa "essi gömlu hús óhöggu! og enn loku!. Eigendur "eirra eru hvergi í 

sjónmáli. #au minna gangandi vegfarendur meira á legsteina en möguleg húsa-

kynni manna og kalla á vangaveltur um hva! hafi eiginlega gerst í hjarta 

höfu!borgarinnar. 

Eigendur gömlu loku!u húsanna voru a!allega $msir verktakar, fyrirtæki og 

jafnvel lögfræ!istofur. #egar ég leita!ist vi! a! finna vi!mælendur fyrir rannsókn 

mína á menningararfi, reyndi ég a! hafa uppi á "essum eigendum. Ég leita!i til 

#ór!ar hjá Torfusamtökunum, "ar e! ég vissi a! hann haf!i sjálfur leita! "eirra 

logandi ljósi. Hann sag!i eigendurna vera andlitslaus batterí, e!a „mikla huldu-

menn,“ eins og hann or!a!i "a!. Um lei! skildi ég a! barátta Torfusamtakanna 

fyrir verndun gamalla húsa í mi!bænum var ekki einungis barátta vi! hóp manna, 

sem væri samtökunum ósammála. Samtökin bör!ust vi! stórt og flóki! kerfi: 

Heilt gangverk fyrirtækja og hagsmunaa!ila, sem hafa pólitísk ítök og mikla 

fjármuni en engin andlit. En hva! hefur breyst? Hvers vegna finnst ofangreindum 

félögum mínum borgin betri í dag en fyrir ári sí!an? Ég tel ástæ!una "á, a! vi! 

vorum öll yfir okkur hrifin af opnun tveggja n$rra almenningsreita í mi!bænum, 

sem og opnun n$rra kaffihúsa í á!ur loku!um húsum. Almenningsgar!arnir eru á 

reitum sem á!ur voru einungis "aktir möl og í besta falli nota!ir sem bílastæ!i. 

#etta eru reitir á milli Laugavegs og Hverfisgötu sem vir!ast hafa veri! í eigu 

verktaka til lengri tíma – sem alltaf voru rétt ókomnir til a! n$ta "á. #egar 

íslenska hagkerfi! hrundi og verktakar ur!u margir hverjir gjald"rota e!a 

óstarfhæfir voru "essir reitir fyrst fegra!ir og n$ttir a! rá!i.  

 

Í "essum fjór!a og sí!asta hluta ritger!arinnar leitast ég vi! a! sk$ra rannsóknar-

ni!urstö!ur mínar og nota "ær til a! svara eftirfarandi spurningu: Hvernig n$ttu 

vi!mælendur mínir sér menningararf? Í "essu skyni mun ég me!al annars koma 

inn á tengsl menningararfs og valds, og menningararfs og eignarréttar. #essir 
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"ættir hafa breyst talsvert á undanförnum áratugum hér á landi: 

Menningararfurinn hefur margfaldast, valdastrúktúrar hafa breyst og jafnvel 

„brug!ist“,144 og eignarrétturinn seilst inn á n$jar og umdeildar lendur. Á!ur fyrr 

takmarka!ist eignarrétturinn einna helst vi! hluti, jar!ir og uppfinningar, en í dag 

hefur hann teygt anga sína „inn“ í manninn, svo a! segja. Menningararfur og 

eignarréttur dagsins í dag bera sterk einkenni "ess a! vera afsprengi sí!kapítalísks 

efnahagskerfis, sem sker sig frá hef!bundnum kapítalisma, kapítalisma nútímans, 

me! "ví a! leita „inn“ á vi! eftir n$jum, virkjanlegum au!lindum. Í kaflanum mun 

ég me!al annars sty!jast vi! skrif fornleifafræ!ingsins Laurajane Smith, 

sálfræ!ingsins Sigmund Freud og heimspekingsins Slavoj %i&ek. Einnig mun ég 

sty!jast vi! skrif marxísku fræ!imannanna Michael Hardt og Antonio Negri um 

sí!kapítalisma og eignarrétt, en "eir skrifu!u saman bækurnar Empire og 

Multitude.  

Í verkum sínum benda "eir Hardt og Negri á, a! á a!eins rúmum "remur 

áratugum hafi i!na!arsamfélög breyst hratt í svoköllu! uppl$singatæknisamfélög 

og greina "annig "róunina úr samfélagi nútímans í samfélag eftir-nútímans.145 

Forsenda "ess skilnings sem Hardt og Negri leggja í "róunina er a! kapítalismi fái 

a!eins "rifist me! hagvexti. #egar eiginlegu landnámi heimsins er loki!, og allar 

náttúruau!lindir n$ttar upp a! "ví marki a! hægist á vexti "ar, sé innbygg!ur 

hvati í kapítalísk hagkerfi sem slík til a! leita n$rra sló!a til vaxtar. Tölvu-

væ!ingin átti "annig stóran "átt í a! leysa kreppu 8. áratugarins me! "ví a! opna 

n$tt svi! til landnáms og n$tingar, og vonir standi til a! líftæknii!na!urinn geti 

or!i! næsti vettvangur. Í bá!um tilfellum má segja sem svo a! hagvöxturinn, sem 

á!ur átti sér sta! me! út"enslu, leiti "á „inn“ á vi!, í aukinni og nákvæmari 

stjórnun hins smæsta. Í sta! yfirrá!a yfir landi beinist valdi! a! stjórn á til dæmis 

rafeindarásum og genum. #eir Hardt og Negri beina "á sérstaklega sjónum a! "ví 

hvernig breyttir framlei!sluhættir og n$ framlei!slusvi! dagsins í dag breyti 

forsendum og mörkum einka- og eignarréttar.  

Skrif Hardt og Negri varpa áhugaver!u ljósi á "róun mi!bæjar Reykjavíkur. 

#eir eigendur bygginga og ló!a sem vilja hámarka ar! sinn af eigninni á upp-
                                                
144 Í kjölfar efnahagshrunsins í október 2008 var m.a tala! um a! yfirvaldi!, sem átti me!al 
annars a! gæta a! landvörnum og útrásarvíkingum, hafi brug!ist "jó!inni.  

145 Hjörleifur Finnsson: „Af n$ju lífvaldi.“ Bls. 174. Ég mun einnig sko!a skrif "eirra Hardt og 
Negri me! a!sto! greinaskrifa Hjörleifs Finnssonar, heimspekings. Í greininni „Af n$ju lífvaldi“ 
n$tir Hjörleifur sér "ær Empire og Multitude til a! greina íslenskt samfélag.  
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gangstímum hafa sumir brug!i! á "a! rá! a! láta húsin sjálf standa au! og án 

vi!halds. #ví sem ekki er sinnt hnignar og "annig má li!ka fyrir ni!urrifi og 

n$byggingu á ló!arreitnum.146 Torfusamtökin hafa l$st "ví yfir a! í sumum 

"essara tilfella sé um skemmdarverk á menningararfi a! ræ!a. #annig hafa 

samtökin vísa! í menningararf til a! stofna til gagnr$ninnar samræ!u um húsin og 

setja spurningamerki vi! eignarrétt yfir "eim: Húsin eru ekki bara eigendanna, 

heldur einnig hluti af menningararfinum „okkar“.  

Ákve!i! tilkall til eignar er innbyggt í alla umræ!u um menningararf, eins 

og or!i! sjálft gefur til kynna: #ar sem er arfur eru einnig erfingjar. #a! erum 

„vi!“ sem fengum ákve!na hluti, ákve!in ummerki og atferli í arf frá forfe!rum 

okkar. #a! felst "á í or!anna hljó!an a! „erfingjarnir“ geti gert kröfu um a! hafa 

eitthva! a! segja um rá!stöfun "essara „eigna“ sinna, finnist "eim "ær til dæmis 

misnota!ar e!a stefnt í vo!a. #a! má líta á "etta sem strategíska málnotkun. #egar 

ég sko!a vi!tölin vi! vi!mælendur mína sé ég a! "eir notu!u or!i! „menningar-

arfur“ mun sjaldnar en ég haf!i búist vi!. #eir tölu!u hinsvegar talsvert um 

áhyggjur sínar af „hugsunarleysinu“147 í samfélaginu, hra!anum sem einkenndi 

n$jar framkvæmdir í mi!borginni og getuleysi sitt gagnvart valdi og au!i.  

 

Í upphafi rannsóknarinnar vanmat ég a! minnsta kosti tvennt. Í fyrsta lagi hva!a 

"$!ingu menningararfur getur haft fyrir minnihlutahópa, og "á sérstaklega "egar 

"eir kljást vi! valdameiri hópa samfélagsins. Fornleifafræ!ingurinn Laurajane 

Smith ræ!ir í bók sinni, Uses of Heritage, talsvert um mikilvægi "ess a! minni-

hlutahópar hafi „eigin“ menningararf til yfirrá!a. Hún segir a! í honum séu fólgin 

sjálfsmynd hópsins, endurminningar hans, fortí! sem og sú merking sem hópurinn 

merkir sig me! í samtímanum.148 Í annan sta! átta!i ég mig seint á "ví breytingar-

afli sem fólgi! er í menningararfinum. Mér var "a! ekki ljóst fyrr en ég fór a! 

sko!a stö!u hvers og eins vi!mælenda í íslensku samfélagi og greina hva! "eir 

voru einna helst a! segja mér frá. #eir höf!u áhyggjur, og sög!ust standa í 
                                                
146 Sem dæmi um slíkt má nefna húsi! sem stendur vi! Vatnsstíg 4. #a! er vernda! en á reiti "ess 
átti a! byggja litla glæsi-verslunarmi!stö!. Húsi! stó! autt í marga mánu!i og hústökufólk kom 
sér "ar fyrir. #egar lögregla nota!ist vi! vélsagir og kúbein til "ess a! ná hústökufólkinu út úr 
húsinu sag!i annar skrá!ur eigandi "ess vi! fréttamann Vísis, a! lögreglan væri a! klára verki! 
fyrir hann, brátt væri ekkert eftir til "ess a! rífa. Heimild: „Rónarnir skárri en stjórnleysingjarnir - 
MYNDIR.“ http://www.visir.is/article/20090415/FRETTIR01/931357973 – 12. ágúst 2009.  

147 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 13-14. 

148 Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 276-298. 
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einskonar baráttu. Áhyggjurnar tengdust „hugsunarhættinum“ í samfélaginu, eins 

og einn "eirra or!a!i "a!. Um er a! ræ!a hugsunarhátt sem gefur grænt ljós á 

ni!urrif gamalla húsa í borginni og li!kar um fyrir umdeildum framkvæmdum 

fylgi "eim miki! fjármagn, og eins má nefna „hra!ann“ sem einkennir slíkar e!a 

sambærilegar ákvar!anatökur og framkvæmdir. Vi!mælendur tjá!u sig "ví meira 

um $miss konar áhyggjur vegna „yfirgangs“ annarra, oft í krafti fjármagns e!a 

pólitískra valdatengsla, en um menningararf. #eir vísu!u hinsvegar í menningar-

arfinn í tilraun til "ess a! spyrna vi! fótum. #eir n$ttu hann til a! setja fram 

efasemdir um ríkjandi samfélagsástand e!a lögmætan eignarrétt annarra – e!a til 

"ess a! sty!ja vi! kröfu um vissar breytingar e!a áherslur innan rá!andi 

valdakerfis, hvort sem er í mi!bæ Reykjavíkur e!a sjávarplássinu Bolungarvík.  

Menningararfur og dau!i: Melankólía og sorg 

Í vi!talinu sem ég tók vi! Jófrí!i "jó!búningasaumakonu á saumastofu hennar í 

Kópavogi sag!ist hún vonast til "ess a! íslenski "jó!búningurinn glata!ist aldrei. 

Hún hugsa!i sig svo um eitt augnablik og bætti vi!: „Kannski ég fari a! útbúa 

eitthva! svona eilíf!ars$nishorn [af búningnum]…“149 – ef allt skyldi fara á versta 

veg. „#a! er ofsalega miki! af "ekkingu a! glatast,“ sag!i Hildur "jó!búninga-

saumakona einnig vi! mig „og "ví finnum vi! miki! fyrir hérna í saumunum.“150 

Flestum vi!mælenda minna var! tí!rætt um glötun menningararfsins, sem ávallt 

er yfirvofandi – "ví "egar menningararfurinn er annarsvegar, er glötunin a!eins 

rétt handan vi! horni!. „Ég hef a! vísu ekki rannsaka! "a! sérstaklega, en 

or!stö!ulykill myndi sjálfsagt lei!a í ljós a! "au or! sem oftast standa me! 

menningararfi í setningu – fyrir utan „verndun“ og „var!veisla“ – séu sagnor!in 

a! „glatast“ og „tapast,“151 skrifar Valdimar Tr. Hafstein me!al annars í títtnefndri 

grein sinni, „Menningararfur. Sagan í neytendaumbú!um.“ 

Fyrir forvitnis sakir sló ég or!unum „menningararfur“ og „glatast“ inn í 

leitarforriti! Google og sekúndubroti sí!ar kenndi $missa grasa. Færslurnar sem 

leitarvélin fann voru rúmar eitt "úsund talsins. #a! vakti strax athygli mína hversu 

margar "eirra voru ræ!ur stjórnmálamanna, birtar á heimasí!um "eirra e!a sí!um 

                                                
149 Jófrí!ur. Eigin rannsókn, bls. 10.  

150 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 15. 

151 Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur.“ Bls. 317. 
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rá!uneyta.152 Á me!al fyrstu tíu færslnanna var ræ!a eftir Björn Bjarnason: 

„Íslensk menning sem hluti evrópskrar menningararfleif!ar.“153 Ræ!an var flutt á 

rá!stefnu vegna „menningararfsdags #jó!minjasafns Íslands“ sem haldinn var 

hátí!legur "ann 20. september ári! 1996, er Björn var menntamálará!herra. Í tíu 

efstu færslunum mátti einnig finna "akkir Gu!na Ágústssonar, "áverandi 

landbúna!arráherra, til verslunarke!junnar Whole Foods. Gu!ni "akkar "ar fyrir-

tækinu fyrir a! tryggja a! „…menningararfur sveitanna glatist ekki,“154 me! "ví 

a! veita íslenskum landbúna!arafur!um brautargengi í Bandaríkjunum. En 

hvernig má sk$ra "essi tengsl á milli menningararfsins og glötunarinnar? Hanga 

"á fyrirbæri eins og sorg og jafnvel dau!i einnig á sp$tunni? 

A! "ví leyti sem menningararfur sn$st um var!veislu "ess sem vi! "iggjum 

frá li!num kynsló!um stendur hann ö!rum fæti í fortí!inni, "a! er a! segja 

glötu!um tíma. #ar sem hugtaki! sk$tur helst upp kollinum í "ví augnami!i a! 

standa vör! um hagsmuni og í baráttu um yfirrá! stendur hinn fótur "ess í 

framtí!inni – "a! felur í sér fyrirætlun. Einskonar ósk um a! framtí!in ver!i á 

einn veginn, frekar en annan: A! menningararfur sveitanna, svo eitthva! sé nefnt, 

glatist ekki, heldur var!veitist um alla eilíf!. Ætli Whole Foods geti hjálpa! til vi! 

a! gera slíkt mögulegt? Í menningararfinum tekst á von um áframhald og ótti um 

glötun, og menn berjast um a! fá a! halda í menningararfinn „sinn“. Ástandi! er 

ókyrrt og minnir á einskonar limbó. Dæmi um hvernig hlutur er klofinn á milli 

fortí!ar og framtí!ar, á milli vonar um áframhald og ótta um glötun – langar mig 

a! nefna húsi! sem h$sti skemmtista!inn Sirkus. Skemmtista!num og húsinu var 

loka! snemma árs 2008 vegna fyrirhuga!s ni!urrifs "ess. 

Húsi! sem Sirkus var starfræktur í stendur enn vi! Klapparstíg, "rátt fyrir 

önnur áform yfirvalda. Í dag er húsi! ekkert nota!, nema "á sem eins konar 

minnisvar!i um skemmtista!inn vinsæla. Í júní ári! 2009 höf!u svart/hvítar 

                                                
152 Í fyrstu 30 ni!urstö!unum koma fyrir ræ!ur Björns Bjarnasonar og Gu!na Ágústssonar, sem 
og textar frá Sjávarútvegs-, Forsætis- og Menntamálará!uneytinu og Al"ingi. 

153 „Íslensk menning sem hluti evrópskrar menningararfleif!ar.“ 
http://www.bjorn.blog.is/blog/bjorn/entry/82806/ – 13. júlí 2009. 

154 Sjá: „Ég vil byrja á a! "akka fulltrúum verslana Whole Foods fyrir "á elju, dugna! og 
óbilandi trú á "ví a! íslenskar landbúna!arafur!ir eigi erindi á marka! í Bandaríkjunum. Ég vil 
einnig "akka fyrir "a! a! sty!ja bændur og íslensku "jó!ina til a! halda í hinar hef!bundnu 
framlei!slua!fer!ir bænda og tryggja me! "eim hætti a! menningararfur sveitanna glatist ekki.“ 
Heimild: „Sjálfbær matvælaframlei!sa og fer!a"jónusta.“ 
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/radherra/FyrriRadherrar/lan/ga/nr/8218 – 15. júlí 2009. 
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myndir eftir Jóhannes Kjartansson, ljósmyndara á "rítugsaldri, veri! prenta!ar á 

málmplötur og festar upp á framhli! hússins. #etta voru myndir af fólki sem 

höf!u sótt sta!inn á sínum tíma og bar s$ningin titilinn Sirkusár. Andlit 

barkúnnanna á einlitri framhli! hússins eru áminning um n$li!inn tíma, eins og 

nafngiftin undirstrikar. Yfirskrift s$ningarinnar vísar í tímalengd, ári! sem lei! – 

glata!an tíma. S$ningin breytir húsinu í einskonar minnisvar!a sem fólk getur 

staldra! vi!, sko!a! og hugleitt fortí!ina. #eir sem sóttu sta!inn heim rifja upp 

minningar tengdar honum, "egar hann var opinn. #eir sjá jafnvel sjálfa sig á 

myndunum, e!a gó!a vini e!a kunningja – frá "ví í fyrra e!a ári! "ar á undan. Sú 

ímynd sem ljósmyndas$ning Jóhannesar dregur upp af töpu!u lífi og fjöri í húsinu 

"egar "a! hét Sirkus, dregur athygli a! núverandi ástandi hússins: #a! er loka!, 

dautt. En "ó ekki alfari!. #a! tilheyrir enn efnisheimi okkar og „h$sir“ me!al 

annars s$ningu Jóhannesar. Myndirnar setja skemmtista!inn Sirkus á ákve!inn 

stall í huga fólks, og rissa einnig upp spurningamerki var!andi framtí!ina: Ver!ur 

húsi! rifi!, e!a mun Sirkus kannski opna aftur?  

 

Mynd 5 og 6. Húsi! sem h$sti Sirkus eins og #a! leit 
út í júní 2009. 

 

„[#]etta er miki! sorgarferli,“155 sag!i Berglind vi! mig "egar vi! ræddum 

um fyrirhuga!a lokun Sirkuss og ni!urrif hússins, á kaffihúsinu í Eymundson í 

Austurstræti í janúar ári! 2008. #ann mánu!inn var! fólki tí!rætt um lokun 

skemmtista!arins, fortí!ina sem hann haf!i a! geyma, og vangaveltur var!andi 

skemmtista!i framtí!arinnar. Berglind sag!ist einnig vera a! skipuleggja 

minningartónleika um sta!inn ásamt ö!rum, en Berglind var í hljómsveit sem 

tengir uppruna sinn me!al annars vi! skemmtista!inn. Henni fannst öll barátta 

                                                
155 Berglind. Eigin rannsókn, bls. 6.  



 
 

 
82 

fyrir áframhaldandi starfsemi Sirkuss vera vonlaus. #ví fannst henni heldur vi! 

hæfi a! hei!ra minningu sta!arins á!ur en honum væri endanlega loka!: „Ni!urrif 

Sirkuss er búi! a! standa yfir svo óge!slega lengi … "annig a! greddan er a!eins 

farin úr "essu, svona: Björgum Sirkus! #etta er meira svona a! kve!ja gamla 

tíma,“156 útsk$r!i Berglind fyrir mér. „Vi! lifum á tímum mikilla fólksflutninga 

og hnattvæ!ingar, "egar grí!arlegur fjöldi fólks er landlaus, útlagar á hverju 

strái,“157 sag!i Barbro Klein í vi!talinu vi! Valdimar Hafstein sem birtist í Lesbók 

Morgunbla!sins ári! 2003. „A! sama skapi finna margir til missis, til söknu!ar og 

sorgar vegna "ess a! "eir hafa misst samband vi! fortí! sína.“158 Mig langar a! 

tengja "ann hóp bargesta sem Berglind talar um vi! or! Klein. Fjöldi fólks er 

landlaus, en margir sjá einnig fram á annarskonar missi á svæ!um e!a stö!um 

sem eru "eim kærir. Um er a! ræ!a svæ!i e!a sta!i sem eru partur af sjálfsmynd 

hópa, endurminningum "eirra, fortí! sem og fyrirætlunum um framtí!. Munurinn 

á hópnum sem Berglind l$sir og hinum landslausu er vissulega sá a! sí!arnefndi 

hópurinn hefur nú "egar misst land e!a svæ!i, á me!an fyrrnefndi hópurinn sér 

a!eins fram á a! gera slíkt. #ó finna bá!ir hóparnir til söknu!ar og sorgar. 

L$singar Berglindar á lí!an sinni gagnvart áætla!ri lokun sta!arins vöktu hjá mér 

löngun til a! lesa um tengsl sorgar, melankólíu og menningararfs. Or! eins og 

„vonleysi“, „gamlir tímar“ og „minning“ tengd sta!i sem enn var ekki dau!ur úr 

öllum æ!um vísu!u mér í "á áttina. Hvernig má útsk$ra samband missis og 

menningararfs, sem er ekki einu sinni me! öllu horfinn?  

Slavoj %i&ek skrifa!i um tengsl menningararfs og melankólíu í grein sem 

hann kallar: „Melancholy and the Act.“ Í greininni notar %i&ek kenningar 

Sigmund Freud um sorg annarsvegar og melankólíu hinsvegar, en Freud leita!ist 

vi! a! sk$ra muninn á "essum fyrirbærum í ritger!inni „Trauer und Melancholie“ 

sem birtist fyrst ári! 1917. Í ritger!inni heldur Freud "ví fram a! melankólía og 

sorg séu sitt hvort vi!brag!i! vi! missi. Hann segir a! hægt sé a! treysta "ví a! 

fólk jafni sig af sorginni sem fylgi honum, hvort sem um sé a! ræ!a missi 

manneskju sem vi!komandi elska!i, e!a einhverrar sértekningar sem getur komi! 

                                                
156 Berglind. Eigin rannsókn, bls. 6. 

157 Valdimar Tr. Hafstein: „Heimurinn er a! sökkva.“ Morgunbla!i! (Lesbók). 29. nóvember, 
2003. Bls. 6. 

158 Valdimar Tr. Hafstein: „Heimurinn er a! sökkva.“ Morgunbla!i! (Lesbók). 29. nóvember, 
2003. Bls. 6. 
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í hennar sta!, eins og til dæmis ættjar!ar, frelsis e!a hugsjónar. Hinn sorgmæddi 

muni "rátt fyrir allt jafna sig sjálfur, án inngrips lækninga e!a me!fer!a. #ví er "ó 

a!eins hægt a! treysta sé um raunverulega sorg a! ræ!a. Melankólískur tregi er 

samkvæmt Freud hin hli!in á sorgarferlinu, sú sem hann telur sjúklega.159 

Melankólískur tregi felst í "ví a! gera missinn a! tregafullum "ræ!i allt lífi! í 

gegn – löngun "ess melankólíska sn$r ekki a!eins a! hinu glata!a vi!fangi, heldur 

a! glötuninni e!a missinum sjálfum. Missirinn getur "ví or!i! vi!varandi ástand. 

Fólk í slíku ástandi lítur svo á a! leit eftir sátt vi! veröldina eftir missinn séu viss 

„svik“ vi! hi! glata!a vi!fang. Raunverulegt sorgarferli er aftur á móti lei! til a! 

sættast vi! missinn og breytingarnar sem honum fylgdu, og koma lífinu aftur á 

réttan kjöl me! n$rri skipan.160 Í melankólísku ástandi hafnar ma!ur "ví a! slík 

sátt sé í bo!i. %i&ek gerir grein fyrir "essum greinarmun Freuds og heldur áfram: 

Freud greindi e!lilega sorg (hina árangursríku vi!urkenningu á missi) 
frá hinni sjúklega melankólíu (vi!fangi! heldur áfram a! vera til í 
sjálfshrifinni samsömun manneskjunnar vi! hi! glata!a vi!fang). … Í 
ferli glötunar eru alltaf leifar sem ekki ver!a innlima!ar me! sorginni. 
Hin endanlega trygg! er trygg! vi! "essar leifar. A! syrgja felur "ví í 
sér nokkurs konar svik, anna! dráp hins (glata!a) vi!fangs, á me!an 
melankólísk manneskja heldur trygg! vi! glata!a vi!fangi!, neitar a! 
hafna skuldbindingu sinni vi! "a!.161  

Samkvæmt túlkun %i&ek á Freud gerir melankólía fólki "annig kleift a! halda 

trygg! vi! vi!föng sem eru glötu! e!a eru vi! "a! a! breytast og glatast. Sem 

dæmi má nefna trygg! nútímamannsins vi! forfe!ur sína, uppruna sinn, fö!urland 

og menningararf. Sí!ar í greininni setur %i&ek tregann í samhengi vi! menningar-

ástand kapítalískra samfélaga. Hann segir melankólíska tengingu okkar vi! hin 

glötu!u vi!föng (e!a vi!föng sem eru vi! "a! a! hverfa og glatast) gera okkur 

unnt a! halda trygg! vi! "jó!legar rætur okkar, forfe!urna, og hugmynd um 

„okkur“ sjálf – um lei! og vi! leitumst vi! a! taka fullan "átt í al"jó!legum 

                                                
159 Freud, Sigmund: Ritger!ir. Bls. 62-64. 

160 Freud, Sigmund: Ritger!ir. Bls. 57-80. 

161 „Freud opposed normal mourning (the successful acceptance of loss) to pathological 
melancholy (the subject persists in his or her narcissistic identifacation with the lost object). … In 
the process of loss, there is always a remainder that cannot be integrated through the work of 
mourning, and the ultimate fidelity is the fidelity to this remainder. Mourning is a kind of betrayal, 
the second killing of the (lost) object, while the melancholic subject remains faithful to the lost 
object refusing to renounce his or her attachment to is.“ Heimild: %i&ek, Slavoj: „Melancholy and 
the Act.“ Bls. 658. 
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kapítalisma.162 #ar sem kapítalisminn sé mesta breytingarafl nútímans (og eftir-

nútímans) sé melankólían lei! til a! geyma kökuna, en bor!a hana líka. Hún 

b$!ur upp á möguleikann á "ví a! var!veita gamla si!i, en taka "ó "átt í "ví ferli 

sem ey!a lífsskilyr!unum sem "eir eiga sér rætur í. #annig getum vi! rækta! 

„okkur“ og haldi! tengslum vi! "a! sem glatast, "ó án "ess a! hafna "átttöku í 

orsökum sömu glötunar eins og "eim n$ju möguleikum og lífsskilyr!um sem 

felast í hnattvæ!ingu: Fólksflutningum, breyttum framlei!sluháttum, innkomu 

erlendra stórfyrirtækja inn á innlendan marka!, hagræ!ingu og útvistun á 

handverki og vinnu til annarra landa, svo eitthva! sé nefnt.  

„Vi! erum a! tapa allri okkar gömlu fiskvinnsluhef!. Íslendingar eru a! 

hverfa frá "essu vegna aldurs og "a! koma útlendingar í sta!inn,“ sag!i 

Gu!mundur Ingason vi! bla!amann Morgunbla!sins ári! 2001 og bætti vi!: 

„#ekking eldri kynsló!a á sjónum og fiskinum er menningararfur sem má ekki 

glatast.“163 Mér fannst or!ræ!a Gu!mundar um menningararf athyglisver!, en 

ekki sí!ur athyglisvert fannst mér a! lesa vi!tali! áfram í gegn. Í "ví kemur fram 

a! Gu!mundur er einna stærstur íslenskra inn- og útflytjenda á rækju sem hann 

flytur heimshorna á milli. Ákall eftir verndun og "átttaka í al"jó!legum 

kapítalisma haldast "annig í hendur – glötunin og orsök hennar ganga á víxl, sitt á 

hva!. Gu!mundur selur rækju til útlendinga, og útlendingar koma í fyrirtæki! til 

hans. Hann tekur "átt í "eim breytingum sem sty!ja a! glötun „gömlu fiskvinnslu-

hef!anna“, en heldur "ó einhverskonar „trygg!“ vi! "a! sem er a! hverfa. 

Melankólísk nálgun gerir slíka trygg! mögulega. 

Menningararfur og minnihlutahópar 

Heimspekingurinn Hjörleifur Finnsson skrifa!i ári! 2003 grein um líftækni og 

erf!atæknifyrirtæki! DeCode í heimspekiriti! Hug, "ar sem hann notar kenningar 

"eirra Hardt og Negri til a! sko!a uppl$singatæknivæ!ingu líftæknii!na!arins út 

frá framlei!sluháttum al"jó!legs sí!kapítalisma. Í Empire benda "eir Hardt og 

Negri á a! á sí!ustu "remur til fjórum áratugum hafi mörg samfélög breyst hratt 

úr i!na!arsamfélögum í uppl$singatæknisamfélög. „Átt er vi! a! n$ir fram-
                                                
162 „The melancholic link to the lost ethnic Object allows us to claim that we remain faithful to 
our ethnic roots while fully participating in the global capitalist game.“ Heimild: %i&ek, Slavoj: 
„Melancholy and the Act.“ Bls. 659. 

163 Morgunbla!i!. 11. mars, 2001. „Söluma!ur me! sjómannsbló!.“ Bls. 19. 
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lei!sluhættir ver!a rá!andi innan stigveldis heimskapítalismans,“164 áréttar 

Hjörleifur. #essi umskipti sta!setja "eir Hardt og Negri í kjölfar kreppu 

kapítalismans um 1970, "egar flest lönd og náttúruau!lindir höf!u veri! opnu!, 

n$tt og tengd heimsmarka!inum. „Mestu skiptir a! um "etta leyti ver!ur ljóst a! 

hin ytri náttúra mun ekki fullnægja vaxtar- og út"enslukröfum kapítalismans,“165 

skrifar Hjörleifur. Til a! geta haldi! kapítalísku efnahagskerfi gangandi var! a! 

lei!a "a! inn á n$jar og ónumdar lendur, og upp úr 1970 hélt kapítalisminn "ví 

„inn“ á vi!, í átt a! „innri“ náttúru mannsins. Ma!urinn sjálfur var! a! au!lind 

e!a námu hans.166 „Auga kapítalismans beinist svo a! segja inn á vi! í sta! "ess 

a! beinast út á vi!,“167 útsk$rir Hjörleifur ennfremur, og segir hinn n$ja kapítal-

isma hafa sí!ar veri! skilgreindur sem sí!kapítalismi. Sem dæmi um "ær 

breytingar sem áttu sér sta! "egar sí!kapítalisminn tók vi! nefnir Hjörleifur vöxt 

erf!avísinda og líftæknii!na!ar á sí!ustu áratugum og ".á.m. "ær vonir sem 

bundnar voru vi! DeCode hérlendis. 

Í bókinni The Expediency of Culture skrifar George Yúdice á svipu!um 

nótum og Hjörleifur, Hardt og Negri, um n$tingu sí!kapítalismans á menningar-

legu au!magni (e: cultural capital).168 Fyrirbæri! skilgreinir hann út frá okkar 

tímaskei!i, sem einkennist af hra!ri hnattvæ!ingu, "egar liti! er á menningu sem 

au!vænlega uppsprettu. Hugtaki! fær hann a! láni hjá franska félagsfræ!ingnum 

Pierre Bourdieu sem greindi "rjár ger!ir af au!magni: Efnahagslegt, menningar-

legt og félagslegt. #ví fyrstnefnda má au!veldlega umbreyta í fjármagn me! 

kaupum og sölu, me!al annars til "ess a! færa "eim sem b$r yfir au!magninu 

eignarrétt yfir hlutum, landi e!a nánast hverju sem er. Hinum tveimur sí!arnefndu 

má hinsvegar a!eins a! hluta til, og vi! vissar kringumstæ!ur, umbreyta í 

peninga. Menntun og "ekking gæti til dæmis afla! "eim sem b$r yfir slíku 

                                                
164 Hjörleifur Finnsson: „Af n$ju lífvaldi.“ Bls. 174.  

165 Hjörleifur Finnsson: „Af n$ju lífvaldi.“ Bls. 175. 

166 Hardt, Michael og Antonio Negri: Empire. Bls. 280-304.  

167 Hjörleifur Finnsson: „Af n$ju lífvaldi.“ Bls. 175-176. 

168 Yúdice segir til dæmis Al"jó!abankann hafa leita! inn á sló!ir „líkamlegs kapítals“ (e: 
physical capital) á sjöunda áratugnum, „mannlegs kapítals“ (e: human capital) á níunda áratugnum 
og „félagslegs kapítals“ (e: social capital) á tíunda áratungum. „Sérhvert n$tt hugtak um kapítal 
var hugsa! sem lei! til a! bæta úr sumum ágöllum "eirrar "róunar sem fór á undan í kerfinu,“ 
skrifar Yúdice. (e: „Each new notion of capital was devised as a way of ameliorating some of the 
failures of development according to the preceding framework.“) Heimild: Yúdice, George: The 
Expediency of Culture. Bls. 14. 
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menningarlegu au!magni peninga, og a!alstign "eim sem hefur félagslegt 

au!magn.169 Yúdice bendir hinsvegar á a! á sí!ustu áratugum hafi n$ og sterk 

tengsl myndast á milli menningar og stjórnmála, og á milli menningar og 

efnahags. Hann minnir jafnframt á a! slíkt vensl hafi löngum veri! til, a!eins í 

annarri mynd.170 Yúdice segir n$ja sjónarhorni!, "a! a! líta á menningu sem 

au!lind, gefa menningargeiranum mjög stórt og ví!tækt hlutverk, og nefnir hann 

mikilvægi UNESCO og menningararfs í "ví samhengi. Yúdice tekur ræ!u James 

D. Wolfensohn, forseta Heimsbankans (e: World Bank) sem dæmi um hvernig 

virkja megi menningarlegt au!magn á okkar dögum. Ári! 1999 sag!i 

Wolfensohn, á rá!stefnu um fjármál, au!lindir og efnahagsmöguleika menningar, 

a! bankinn vildi leggja áherslu á:  

…heildræna s$n á "róun sem beinir sjónum a! samfélagslegri eflingu 
fátækra "annig a! "eir fái haldi! í, og haldi! vi!, "eim "áttum og 
eignum sem au!velda "eim me! a! komast yfir „tráma og missi“, … 
„vi!halda sjálfsáliti“, og bjó!a fram efnislegar au!lindir.171  

Wolfensohn sag!i jafnframt a! menningararfur hef!i gildi fyrir bankann, og "ví 

væri hluti af áskorun hans a! „ … greina heimtur, sta!bundnar og á landsvísu, af 

"eim fjárfestingum sem halda vi! og sækja gildi í menningararf – hvort sem hann 

er bygg!ur e!a samanstendur af lifandi menningarlegri tjáningu, á vi! tónlist 

frumbyggja, leikhús og handverk.“172 #annig áttu $msir minnihlutahópar a! „fá a! 

halda í“ menningararf sinn me!al annars til "ess a! geta átt meiri möguleika á "ví 

a! taka "átt í hagkerfinu, kaupum og sölu, "a! er a! segja: Efnahagslega 

au!magninu. Or! Wolfensohn skeyta saman efnahagslegu au!magni og 

menningarlegu, líkt og um sama fyrirbæri! sé a! ræ!a. En hva! "$!ir "a! fyrir "á 

hópa sem segjast eiga menningararf? Spurningin kallast á vi! skrif %i&ek um 

menningararf og kapítalisma. En til a! varpa enn ö!ru ljósi á tengsl menningar-

arfs, melankólíu og sí!kapítalisma – og tengsl menningarlegs og efnahagslegs 

                                                
169 Bourdieu, Pierre: „The Forms of Capital.“ Bls. 47.  

170 Yúdice, George: The Expediency of Culture. Bls. 9.  

171 „ … holistic view of development that focuses on community empowerment of the poor so 
they may hold onto – sustain – those assets that enable them to cope with „trauma and loss,“ … 
„maintain selfesteem,“ and also provide material resources.“ Heimild: Yúdice, George: The 
Expediency of Culture. Bls. 13.  

172 „ … to analyze the local and national returns on investments which restore and draw value 
from cultural heritage – whether it is built or living cultural expression, such as indigenous music, 
theater, crafts.“ Heimild: Yúdice, George: The Expediency of Culture. Bls. 13. 
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au!magns – langar mig a! segja frá persónulegum kynnum mínum af vi!skiptum 

Maya-indíána í Gvatemala, "ar sem ég bjó í nokkra mánu!i ári! 2006.  

Maya-indíánar í Gvatemala 

Ég haf!i ekki dvali! lengi í Gvatemala "egar ég var vör vi! hversu sk$r og mikil 

stéttaskiptingin er í landinu. Örlítill hópur fólks vir!ist rá!a lögum og lofum á 

me!an flestir íbúanna tilheyra fátækri millistétt. Á botni samfélagsins eru 

afkomendur Maya-indíána, frumbyggja Gvatemala og annarra nærliggjandi landa. 

Fer!amannai!na!urinn í Gvatemala er talsver!ur og haf!i hluti Maya-ætta!ra 

íbúa landsins lifibrau! sitt af vi!skiptum vi! vestræna fer!amenn. Nánast öll 

vi!skipti á milli "essara a!ila gengu út á eitt: Fortí! Maya-indíánanna. Á götum 

úti, á mörku!um og á vinsælum fer!amannastö!um stó!u indíánarnir og seldu 

gamalt handverk, smí!agripi, skartgripi e!a vaf!a dúka. #eir rukku!u sumir 

hverjir einnig fyrir ljósmyndir af fer!amönnum me! Maya-börnum, uppáklæddum 

í búning indíánanna. Á gó!um dögum má einnig rekast á forna silfurgripi e!a 

hluti úr ö!rum gó!málmum. Hinsvegar sá ég mjög sjaldan Maya-indíána vi! 

afgrei!slu- e!a "jónustustörf í verslunum e!a á veitingastö!um. Hva! "á a! "eir 

væru sjáanlegir í einhverjum stjórnunar- e!a fræ!astörfum. #a! virtist vera líti! 

sem ekkert pláss fyrir Maya-indíána í peningahagkerfi Gvatemala, nema "á 

anna!hvort vi! var!veislu fortí!ar landsins e!a vi! illa launu!, en mikilvæg, land-

búna!arstörf í sveitunum.  

Maya indíánarnir birtust mér fyrir hugskotssjónum "egar ég las bók Davids 

Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History, ári eftir a! hafa flutt 

aftur heim frá Gvatemala. „Hinir fátæku og valdalausu selja hva!a uppgröfnu 

forngripi sem er; milljónir Gvatemala, Mexíkóa, Perúmanna, Ítala, Líbanonmanna 

og annarra draga fram lífi! me! "ví a! selja frá sér fortí! fe!ranna,“173 skrifar 

Lowenthal. Hann fer jafnframt me! kínverskan málshátt: „Til a! ver!a ríkur, 

skaltu grafa upp grafh$si, … Til a! ver!a vellau!ugur, skaltu opna líkkistu.“174 

Vi! nánari umhugsun komst ég a! "ví, a! hvert sem ég hef fari!, hvort sem er um 

                                                
173 „The poor and the powerless market any antiquities they can unearth; millions of 
Guatemalans, Mexicans, Peruvians, Italians, Lebanese, and others eke out meager livelihoods by 
selling off ancestral pasts.“ Heimild: Lowenthal, David: The Heritage Crusade and the Spoils of 
History. Bls. 21.  

174 „To be rich, dig up an ancient tomb, … To make a fortune, open a coffin.“ Heimild: 
Lowenthal, David: The Heritage Crusade and the Spoils of History. Bls. 21. 
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Su!ur e!a Nor!ur Ameríku, birtast afkomendur indíána i!ulega sem fortí! "ess 

lands sem ég er stödd í, frekar en samtími "ess og hva! "á björt framtí!. Rétt eins 

og fortí! líffræ!ilegra forfe!ra "eirra sé "eirra eina au!magn, eini a!gangsmi!i 

"eirra a! nútímasamfélagi. #eir stunda kaup og sölu sem hæfir uppl$singatækni-

samfélagi dagsins í dag, selja hluta af „sér“, sínum „innri“ manni. „#ví ættu hinir 

snau!u ekki a! falbjó!a menningararf sinn á götum úti til a! fæ!a fjölskylduna 

sína?“175 spyr Lowenthal réttilega í bók sinni.  

 Innan mannvísinda má, me! nokkurri einföldun en líka nokkru réttmæti, 

greina svör vi! spurningunni um „hver vi! erum“ í tvennt: Náttúrusk$ringar e!a 

e!lishyggju, annars vegar, en sögulegar e!a félagsvísindalegar sk$ringar hins 

vegar. 'mist eru ma!urinn og ólíkir eiginleikar fólks sk$r!ir me! vísun til me!-

fædds e!lis e!a me! vísun til samfélags og sögu. #annig má segja a! uppgangur í 

erf!avísindum annars vegar og umfjöllun um menningararf hins vegar nái hér um 

bil a! fylla svi! hugsanlegra svara vi! leitinni a! sjálfsmynd hópa. Hafi drifkraftur 

kapítalismans og leitin a! vaxtarsvi!um sk$ringargildi gagnvart lífvísindum, er 

ekki úr vegi a! leita a! sams konar venslum andspænis menningararfi. Bæ!i 

rannsóknarsvi!in leita vissulega „inn“ á vi!, í einskonar leit a! svari vi! 

spurningunni: Hver erum „vi!“? Vi! erum "á „"essi“ gen og „svona“ birtingar-

mynd (sem gæti veri! „s$ndur“ menningararfur). Kannski má segja ógæfu indíána 

vera "á a! "eir „s$na“ ekki einungis menningararfinn sinn, heldur „eru“ hann – 

líkt og bóndinn í Næfurholti "egar linsu er beint a! honum er hann handmjólkar 

k$rnar sínar. Bóndinn er "á útmála!ur sem einskonar fortí! Íslands, en indíánarnir 

eru fortí! Su!ur-, Mi!- og Nor!ur-Ameríku. En má ekki jafnvel ætla a! gervöll 

heimsálfan "urfi á fortí! "eirra a! halda til a! marka sér d$pt og sögu? Tilvist 

"eirra er hægt a! nota til a! minna samtímamanninn á a! saga Ameríku hófst ekki 

a!eins á ofanver!ri 15. öld. Á me!an indíánar halda utan um einhverskonar 

menningararf, fortí! og sögu lands – og selja slíkt til fer!amanna – geta a!rir sem 

í landinu búa snúi! sér a! ö!ru: Hótelrekstri, byggingarframkvæmdum, í"rótta-

i!un e!a háskólagöngu, svo dæmi sé tekin. Slíkur raunveruleiki rímar vi! "a! sem 

ég sá er á dvölinni í Gvatemala stó!. %i&ek ræ!ir einnig um "essi tengsl 

menningararfs og indíána í grein sinni, „Melancholy and the Act“: 

                                                
175 „Why should the indigent not hawk their heritage to feed their families?“ Heimild: Lowenthal, 
David: The Heritage Crusade and the Spoils of History. Bls. 22.  



 
 

 
89 

Svo "a! sé á hreinu: #a! sem er a! eftir-n$lendu nostalgíunni er ekki 
hinn útópíski draumur um heim sem "eir [indíánarnir] áttu aldrei (slík 
útópía getur veri! afar frelsandi) heldur hvernig draumurinn er nota!ur 
til a! réttlæta andstæ!an raunveruleika, raunveruleika fullrar og 
óheftrar "átttöku í al"jó!legum kapítalisma.176  

Sala á menningararfi vir!ist gera indíánum kleift a! taka "átt í rá!andi hagkerfi 

okkar daga – "a! er a! segja, slík sala getur gefi! "eim fyrir salti í grautinn. En 

"annig taka indíánar einnig "átt í eigin ógæfu: #eir $ta undir bágborna stö!u 

hópsins me! "ví a! styrkja valda- og hagkerfi sem gerir "á sjálfa a! einum af 

fátækustu samfélagshópum veraldar. Hér er í raun um tvennt ólíkt a! ræ!a sem 

mig langar til a! greina betur í sundur. Annars vegar hvata rá!andi hópa til a! 

„a!ra“ indíána og tengja "á vi! fortí!ina frekar en samtímann – og hva! "á 

framtí!ina. Hins vegar hvati "eirra sjálfra til a! „vera indíánar“, fulltrúar 

fortí!arinnar og n$ta hana sem au!lind inn í kapítalískt valda- og hagkerfi. Í 

bá!um tilvikunum spilar menningararfurinn mikilvægt hlutverk sem einskonar 

„s$ningargripur“ – efnisgerving á fortí!inni, í hlutum, ummerkjum e!a líkamlegu 

atferli sem er s$nt og jafnframt syrgt. „Allssta!ar er sunginn mikill harmasöngur í 

ókominni tí! um hi! glata!a vi!fang, á!ur en "a! hefur endanlega glatast,“177 

skrifar sagnfræ!ingurinn Patrick Brantlinger í bókinni Dark Vanishings um stö!u 

indíána í heiminum. Hann minnir jafnframt á a! í öllu sorgartali e!a athöfnum 

tengdum glötu!um gullaldarárum indíánanna felist einnig ákve!in fögnu!ur yfir 

sigrum hvíta mannsins. Vegna ósigursins hafa indíánar veri! afvopna!ir. Franski 

fræ!ima!urinn Michel de Certeau talar á svipu!um nótum í greininni „The Beauty 

of the Dead: Nisard,“ í greinasafni sínu Heterologies. Hann segir a! a!eins eftir 

a! ógnin hefur veri! fjarlæg!, eins og sú sem hvíta manninum stafa!i af indíánum 

fyrr á tímum, sé hægt a! gera "á „áhugaver!a“ í augum okkar.178 #eir ógna ekki 

ríkjandi valdakerfi og eru "ví álitnir vera „ska!lausir“ og jafnvel „skemmtilega“ á 

skjön vi! "a!. „#ó a! "ar sé ekki jafn greinilegur rasismi á fer!, birtist "etta sam-

hengi hugmynda engu a! sí!ur í kröfum Vesturlanda um a! a!rir hlutar heimsins 

                                                
176 „To make things absolutely clear: what is wrong with the postcolonial nostalgia is not the 
utopian dream of a world they never had (such a utopia can be thoroughly liberating) but the way 
this dream is used to legitimize the actuality of its very opposite, of the full and unconstrained 
participation in global capitalism.“ Heimild: %i&ek, Slavoj: „Melancholy and the Act.“ Bls. 659. 

177 „Everywhere the future-perfect mode of proleptic elegy mourns the lost object before it is 
completely lost.“ Heimild: Brantlinger, Patrick: Dark Vanishings. Bls. 4.  

178 de Certeau, Michel: Heterologies. Bls. 119. 
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skuli tro!a veginn til kapítalískrar efnahagslegrar fram"róunar.“179 #essi or! 

Brantlinger um minnihlutahópa og kröfuna um kapítalíska "átttöku færa okkur 

aftur inn fyrir landssteinana, og til Bolungavíkur.  

Konurnar í Bolungarvík 

Í greininni „Er Draumalandi! sjálfshjálparbók handa hræddri "jó!?“ tekst 

sagnfræ!ingurinn Magnús #ór Snæbjörnsson á vi! menningararf og tengsl hans 

vi! melankólíu og sí!kapítalisma. Magnús tekur ástandi! í íslenskum sjávar-

plássum sem dæmi um birtingarmynd "essara tengsla og bendir "ar me! á a! 

ó"arfi sé a! leita alla lei! til heimsálfa Ameríku a! dæmum "ar um. Í greininni 

segir hann:  

Menn sjá fram á a! áhrif hnattvæ!ingarinnar og alheimskapítalismans 
ver!i ekki umflúin og a! menningararfur sjávarbygg!anna muni a! 
öllum líkindum glatast og hvetja ["ví] fólk til a! taka fullan "átt í "ví 
ferli en halda samt sem á!ur trygg! vi! menningararfinn, hi! glata!a 
vi!fang … #annig beita stjórnvöld sér fyrir "ví a! bygg! séu söfn í 
ö!ru hverju "orpi "ar sem hin glata!a menning er sett á stall og 
d$rku!. Fólki er rá!lagt a! taka upp melankólíska afstö!u til 
menningararfsins í sta! "ess a! ganga í gegnum sorgarferli! sem felst í 
"ví a! átta sig á "ví a! hann er glata!ur og komi aldrei aftur. A! "ví 
loknu væri hægt a! takast á vi! hinar n$ju a!stæ!ur, berjast gegn 
yfirvaldi kapítalismans sem í raun og veru er "ess valdandi a! 
sjávarbygg!irnar eru vi! "a! a! fara í ey!i.180 

Grein Magnúsar olli mér heilabrotum "egar ég las hana fyrst og í kjölfari! var! ég 

mér úti um ofangreind skrif Freuds og %i&ek. Ég vissi a! Magnús tala!i ekki 

a!eins út frá fræ!ilegri "ekkingu á umræ!uefninu, heldur einnig af reynslu sem 

gæti jafnvel hjálpa! mér til a! skilja vi!mælendur mína í Bolungarvík betur. 

Magnús er fæddur og uppalin á Bíldudal, en bærinn má muna fífil sinn fegurri rétt 

eins og Bolungarvík "ar sem ég hitti "ær Rögnu og Kristínu. Ég sko!a!i vi!tali! 

vi! "ær stöllur í "essu n$ja ljósi; út frá melankólíu og ríkjandi efnahagsástandi. Í 

ljós kom a! "eim haf!i or!i! tí!rætt um fólksfækkunina í plássinu, tómu húsin, 

vonir sínar um a! ástandi! batna!i, umsvifin í Reykjavík og „peningakalla“ sem 

vildu ekki byggja glerhallir í Bolungarvík, eins og "eir ger!u fyrir fólki! fyrir 

                                                
179 „Albeit in less overtly racist terms, that general nexus of ideas is still at work in the insistence 
by the West that the rest of the planet must travel the road of capitalist economic development.“ 
Heimild: Brantlinger, Patrick: Dark Vanishings. Bls. 190. 

180 Magnús #ór Snæbjörnsson: „Er Draumalandi! sjálfshjálparbók handa hræddri "jó!?“ Bls. 
478.  
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sunnan. Hinsvegar tölu!u "ær mjög líti! um menningararf, höf!u ekki miki! um 

fyrirbæri! a! segja. „#a! eru alltaf einhverjar breytingar,“181 sag!i Kristín 

yfirvegu! og róleg í upphafi vi!talsins, og Ragna minntist í kjölfari! á kjúklinga-

leggi í trogum og kampavín. Í vi!talinu sjálfu var! mér "ví smám saman ljóst a! 

#orrablót Bolvíkinga snerist alls ekki um verndun hef!a, si!a og menningararfs – 

"ó svo a! "orrablótsnefndin hafi vísa! í slíkt til a! færa rök fyrir reglunni 

umdeildu um a!gang a! blótinu. En ef "orrablóti! sn$st alls ekki um a! vernda 

menningararf og halda í hef!ir og si!i, hva! stendur "á eftir? Af hverju eru 

konurnar í "orrablótsnefndinni a! vinna gegn breytingum me! "ví a! vísa í 

hef!ina, "egar "a! eru hvorki menningararfur né hef!ir sem "ær eru a! standa 

vör! um?  

Ragna: „Okkur hefur veri! a! fækka. #a! er svolíti! slæmt.“ 
Kristín: „Vi! vorum komin upp í "rettán hundru! hérna en núna erum 
vi! komin ni!ur í tæp níu hundru!, á stuttum tíma.“ 
Ragna: „Hvenær vorum vi! "rettán hundru!?“ 
Kristín: „1986 … “ 
Ragna: Já, "egar ég var hérna me! strákinn minn lítinn "á var varla 
hægt a! fá húsnæ!i.“ … 
Bryndís: „Og hvernig eru húsin núna, eru sum hús n$tt bara sem 
sumarhús?“ 
Ragna: „Já, reyndar [svarar mæ!ulega]. Litlu gömlu húsin.“ 
Kristín: „Mér finnst nú verst a! fólk fái ekkert fyrir húsin sín ef fólk 
vill selja sko. #a! er hræ!ilegt! #egar ma!ur er a! horfa upp á "essar 
svimandi upphæ!ir í Reykjavík sem húsin eru seld á og eiga 
samskonar hús, e!a miklu betra hús, sem seljast svo ekkert! #etta er 
hræ!ilegt!“ 
Ragna: „Æ, já. Mér finnst "etta lei!inlegt, [a!] vanta fólk. Au!vita! 
vill ma!ur hafa fleiri íbúa hérna. Meira fólk. Fleiri atvinnufyrirtæki…“ 
Kristín: „Já! … já. Okkur vantar eitthva! af "essum ríku gubbum "arna 
í Reykjavík ["ær hlæja lítillega]. Já! Björgólfur og "eir!“ 
Ragna: „Já, já. #a! kom hérna einn um daginn. Glitnisma!ur. Og ég 
spur!i hvort hann vildi ekki byggja hérna stóra glerhöll!“ 
Kristín: „Ég segi "a! nú! #a! væri hægt a! vinna í "ví!“182 

#egar ég tók ákvör!un um a! skrifa um menningararf ætla!i ég mér a! afbyggja 

hann, eins og ég l$sti í fyrsta kafla ritger!arinnar. Vi!tölin sem ég tók bu!u 

hinsvegar ekki upp á neitt slíkt, einfaldlega vegna "ess a! flesir vi!mælendur 

mínir vildu heldur ræ!a um önnur efni. Ég sá a! í hugum "eirra snérist 

menningararfur um eitthva! allt anna! en ég ætla!i "eim upphaflega. Líkt og hjá 

Maya-indíánunum í Gvatemala snerti hann vi!mælendur mína pólitískt og 
                                                
181 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 1.  

182 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 5.  
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efnahagslega. „Vi! höfum bara trú á "ví a! Bolungarvík fari aldrei í ey!i,“ sag!i 

Kristín ákve!in. „Annars væri ég ekki hérna! Annars hef!i ég ekki veri! a! standa 

í "essu tugmilljóna króna basli,“ bætti Ragna vi!. Hún hækka!i róminn og benti í 

kringum sig. Hún haf!i n$lega fjárfest í kaffihúsi sem vi! sátum nú einar inni á, 

gamla Einarshúsi vi! höfnina í Bolungarvík.  

Ég minnist einnig greinar Katrínar Gunnarsdóttur í BB "ar sem hún hrósar 

„bolvísku fornkvinnunum“ fyrir a! halda fast í fornar hef!ir. „[M]ér finnst "ær 

alveg hreint æ!islegar, konurnar í víkinni,“ haf!i hún skrifa!, og bætt vi!: „Já 

miki! armæ!ugrey er ég, en ég get "ó gla!st yfir "ví a! enn skuli búa hér folk 

[svo] sem heldur í fornar hef!ir. Hef!ir sem eru svo einstakar a! "eir [svo] finnst 

[svo] hvergi annars sta!ar á landinu né í heiminum.“183 Katrín vildi jafnframt a! 

"a! yr!i „auki! enn á sérstö!una“ í tilraun til a! endurheimta Bolungarvík úr 

klóm fólksfækkunar og glötunar – jafnvel "ótt "a! "$!i a! hún fái ekki a! mæta á 

#orrablót Bolvíkinga hér eftir frekar en hinga! til. „#a! yr!i nú aldeilis flott a! sjá 

myndirnar í Mogganum og á BB,“184 skrifar hún um blóti!, eftir a! hafa lagt til a! 

karlmenn ver!i einnig skikka!ir til a! mæta í "jó!búning á "orrablóti! líkt og 

konurnar. Katrín segir einnig frá "ví a! sjálf hafi hún haft hús sitt í bænum á sölu, 

en ekkert gengi!. #egar ég lauk fyrst vi! a! lesa pistil Katrínar átta!i ég mig á "ví 

a! ég yr!i a! reyna a! setja mig í spor kvennanna í Bolungarvík til a! skilja 

"orrablóti! betur. Vi! mér blasti framandi hugsunarháttur sem hlaut a! eiga sér 

einhverjar félagslegar, efnahagslegar e!a menningarlegar sk$ringar, ef ekki allar 

"rjár. 

A!sta!a og "orrablót bolvísku fornkvinnanna minnir um margt á skrif 

Laurajane Smith um frumbyggjakonur í Waanyi samfélaginu í Ástralíu og notkun 

"eirra á menningararfi. Smith skrifar um "ær í bók sinni The Uses of Heritage, "ar 

sem fram kemur a! ári! 1999 hafi Smith teki! "átt í verkefni sem eldri konur 

Waanyi frumbyggjahópsins voru a! "róa, og köllu!u the Waanyi Women's 

History Project. Tilgangur "ess var a! safna saman vangaveltum kvennanna um 

menningararf hópsins og landsins sem hann haf!i forræ!i yfir. Hluti af hvoru-

tveggja var "á búi! hverfa inn fyrir mörk skilgreinds "jó!gar!s sem yfirvöld í 

Queensland í Ástralíu starfræktu og höf!u yfirumsjón me!. Smith segir verkefni! 

                                                
183 „Bolvískar fornkvinnur.“ http://www.bb.is/Pages/82?NewsID=93765 – 14. ágúst 2009. 

184 „Bolvískar fornkvinnur.“ http://www.bb.is/Pages/82?NewsID=93765 – 14. ágúst 2009. 
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hafa or!i! lífsnau!synlegt fyrir konurnar til "ess a! eignast sterka rödd í 

samningavi!ræ!um Waanyi hópsins vi! "jó!gar!inn.185  

Verkefni kvennanna fólst me!al annars í "ví a! safna saman gömlum munn-

mælasögum um Waanyi hópinn og svæ!i! sem hann b$r á. Eldri konurnar sög!u 

sögurnar og fræ!imenn eins og Smith tóku "ær upp á segulband. Smith segir a! 

"a! hafi veri! konunum mikilvægt a! taka sögurnar upp úti vi!, en ekki yfir 

kaffibolla heima í stofu, me!al annars til "ess a! vera s$nilegri. #a! ger!i a! 

verkum a! yngri konurnar í hópnum heyr!u sögurnar og tengdu "ær vi! "au 

landsvæ!i og ummerki sem sögurnar greindu frá hverju sinni. Smith segir 

menningararf kvennanna ekki hafa veri! svæ!i! sjálft e!a ummerkin í landinu 

heldur "á athöfn a! koma áfram menningarlegri "ekkingu til yngri kvenna, 

samfélagsins og yfirvalda. Menningararfurinn fólst í "ví a! segja sögu fyrir 

framan áhorfendur í vi!eigandi samhengi vi! sta! og stund dagsins í dag.186 

Verkefni! var einnig pólitískt skref fyrir konurnar og hópinn, "ví sögurnar styrktu 

gildi og mikilvægi sta!arins fyrir "eim, bæ!i af "ví a! "ær voru fluttar og af "ví 

a! "ær voru sta!settar á ákve!num stö!um inni á svæ!inu. Smith útsk$rir "etta 

svo: 

#essar athafnir, e!a gjörningur, snerust ekki a!eins um a! halda 
menningararfi og "ekkingu lifandi me! "ví a! útsk$ra merkingu "eirra 
og gildi fyrir yngri konunum, heldur köllu!u "ær einnig á sameigin-
legan skilning á sjálfsmynd "eirra sem Waanyi konum, bæ!i fyrir "ær 
sjálfar og fyrir áheyrendur í Queensland "jó!gar!inum …187 

Víkjum "á a! samfélagsstö!u "eirrar Rögnu og Kristínar, sem kvenna í íslensku 

sjávarplássi. #ær hafa áhyggjur af efnahagsástandinu og framtí! Bolungarvíkur, 

rétt eins og Waanyi konurnar af framtí! hópsins og svæ!isins sem "ær tilheyra. 

Sjálfsmynd "eirra Rögnu og Kristínar vir!ist vera samofin Bolungarvík og Katrín 

minnist í grein sinni á a! eftirsótt sé a! koma Bolvíkingunum á framfæri á lands-

vísu í Morgunbla!i! e!a BB. Konurnar vir!ast taka a! sér a! endurspegla hópinn 

út á vi!, e!a koma honum á framfæri, og vera ánæg!ar me! "a! hlutverk. „Vi! 

                                                
185 Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 45.  

186 Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 46.  

187 „These acts, or performances, not only concerned keeping cultural heritage and knowledge 
alive by passing on their meanings and values to younger women, but also involved asserting a 
sense of their identity as Waanyi women both for themselves and the audience in the Queensland 
Parks …“. Heimild: Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 47.  
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erum stolt af "ví a! vera Bolvíkingar sko,“ sag!i Ragna vi! mig, og bætti vi!: 

„Og ég tala nú ekki um a! halda "etta "orrablót!“188 „Já, og "etta er hvergi eins og 

hjá okkur!“189 sag!i Kristín, sem minntist einnig á a! Ísfir!ingar öfundist út í 

Bolvíkinga, me!al annars vegna "orrablótsins. Í gegnum "á hugmynd – a! 

eitthva! sé hvergi eins og hjá okkur – sta!setur hópur sig sem minnihlutahópur í 

stærra samfélagi. Hann gerir einnig tilkall til sta!arins, sem hann kallar „hér“, og 

til síns menningarlega au!magns, sem er "a! sem hann á umfram alla hina í stærra 

samfélaginu. Um lei! og hópur talar um sérkenni sín sem minnihlutahóps 

gagnvart stærri hópi setur hann fram kröfu um ákve!na athygli, hlutverk og rödd 

sem ver!ur a! fá a! heyrast; enginn annar mun geta sagt (e!a selt, sé sala indíána 

á menningararfinum höf! í huga), "a! sama og „vi! hér“. A! "essu leytinu til 

getur menningararfur veri! tvíeggja sver!. Um lei! og hann afmarkar ákve!na 

hópa, og "a! jafnvel me! kúgandi hætti eins og í tilfelli Maya-indíána, "á gefur 

hann "eim jafnframt ákve!i! gildi gagnvart öllum „hinum“. Ákve!i! menningar-

legt au!magn. Sá vir!isauki réttlætir tilkall til yfirrá!a, einskonar eignarrétt, sem 

jafnvel er teflt gegn lögmætum eignarrétti einstaklinga e!a hópa sem hafa keypt 

sér ákve!na hluti e!a ummerki fyrir efnahagslegt au!magn. A! "essum sérstaka 

eignarrétt sem fólgin er í menningararfinum ver!ur viki! a! sí!ar í kaflanum.  

Menningararfur sem tilkall til #átttöku 

Í júní 2009 blésu Sagnfræ!ingafélag Íslands og Félag "jó!fræ!inga á Íslandi til 

landsbygg!ará!stefnu. #jó!fræ!ingurinn Kristinn Schram var me!al fyrirlesara á 

rá!stefnunni, en fyrirlestur hans hét „A! innbyr!a útrásina“. Í fyrirlestrinum 

fjalla!i Kristinn me!al annars um hvernig íslenskar matarhef!ir eru i!ka!ar og 

leiknar á mannamótum og í fjölmi!lum.190 Eitt af "ví sem Kristinn ræddi um var 

athyglisvert "orrablót starfsmanna Glitnis sem haldi! var í London ári! 2007. #a! 

ár var Kristinn a! rannsaka "orrablót og bankastjórinn, sem haf!i rekist á hann 

me! tökuvélina í "orrablóti vestur í bæ, bau! honum a! koma me! á "orrablóti! í 

London. Túlkun Kristins á "ví sem hann sá og upplif!i var a! íslensku 

                                                
188 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 4.  

189 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 4. 

190 Kristinn Schram: „A! innbyr!a útrásina.“ Fyrirlestur fluttur á Strandhöggi 
Sagnfræ!ingafélags Íslands og Félags "jó!fræ!inga á Íslandi í júní 2009. Óbirt efni.  
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„útrásarvíkingarnir“ í Glitni hef!u beitt sterkri lykt "orramatarins sem og brag!i 

til a! hrista upp í annars stífu valdafyrirkomulagi heimamannsins og útlendings-

ins, "a! er a! segja „okkar“ og „hinna“ í London.191 Veislur Glitnis heima fyrir 

voru hinsvegar "ekktari fyrir annarskonar íbur! en hrútspunga og svi!asultur: 

„#arna var mojitobar og nætursnarlsbar. Á kvennaklósettinu voru túrtappar, bindi 

og sokkabuxur. … Svo steig á stokk Páll Óskar og Glitnisma!urinn sem lenti í 3. 

sæti í júró og tók "a! lag og gay pride lagi!,“192 skrifar til dæmis fyrrverandi 

starfsma!ur Glitnis um árshátí! bankans ári! 2007 á bloggsí!u sína. #ví vakti "a! 

strax athygli hlustenda Kristins á rá!stefnunni a! Glitnir hef!i kosi! a! halda 

"jó!legt "orrablót í London, í sta! íbur!ameiri veislu me! brag!betri mat. 

Undrunin var jafnvel enn meiri "egar í ljós kom a! til blótsins hafi Glitnir bo!i! 

a!allega breskum og erlendum gestum, vildarvinum og vi!skiptafélögum bankans 

á erlendri grundu, en ekki Íslendingum me! heim"rá. Glitnir vir!ist "annig hafa 

ætla! sér a! n$ta íslenskan menningararf til a! vekja athygli og skapa sér rödd og 

r$mi innan kerfis sem er ekki „hans“. Á s$ningunni sn$r bankinn upp á heima-

menn sem "ekkja ekki til "orrablóta og ney!ast "ví til a! reyna a! fara eftir si!um 

og venjum Íslendinganna. Gagnvart ö!rum vi!skiptamönnum í London ur!u 

íslenskir bankastarfsmenn Glitnis a! einskonar minnihlutahópi me! sín „undar-

legu“ sérkenni, sem "eir n$ttu "ó sem menningarlegt au!magn til a! auka enn á 

ver!mat bankans. Menningararfinum má "annig beita sem tæki í valdabaráttu til 

a! skora á hólm ríkjandi valdaformger!ir, a!rar sjálfsmyndir og félagsleg og 

menningarleg gildi. A! "ví er ég best fæ sé! er um a! ræ!a áskorun minnihluta-

hópa gagnvart stærri samfélögum, og jafnvel stóra Hinum "ar me! töldum. 

Í greininni „Heredity, Hybridity and Heritage from One Fin de Siècle to the 

Next,“ l$sir "jó!fræ!ingurinn Regina Bendix kröfu Kongómanna gagnvart 

belgíska ríkinu, sem vir!ist samkvæmt l$singum Bendix eiga nóg af menningar-

ver!mætum frá Kongó í geymslum og á söfnum. En nú vilja Kongómenn 

menningararfinn sinn til baka. „[M]enningararfur er gagnlegt líkingarmál til a! 

krefjast úrbóta e!a lei!réttinga á grimmdarverkum fortí!ar án "ess a! leggja "au 

                                                
191 Kristinn Schram: „A! innbyr!a útrásina.“ Fyrirlestur fluttur á Strandhöggi 
Sagnfræ!ingafélags Íslands og Félags "jó!fræ!inga á Íslandi í júní 2009. Óbirt efni. 

192 „Árshátí! Glitnis.“ http://elsamagga.blogspot.com/2007/04/rsht-glitnis.html – 14. júlí 2009. 
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fyrir al"jó!adómstóla,“193 skrifar Bendix. Hún segir jafnframt vinsældir 

menningararfsins í dag s$na óvinsældir pólitískrar hugsunar.194 Menningararfur-

inn getur "annig komi! í sta! flókinna umræ!na og erfi!rar baráttu um réttindi og 

völd. Í gegnum hann getur fólk viki! sér beint a! efninu, svo a! segja, án "ess a! 

horfast í augu vi! $miskonar samfélagsleg og söguleg átök. Ef vi! snúum skrifum 

Bendix upp á "orrablót Glitnis má segja a! "orrablóti! hafi gert bankanum kleift 

a! kynna sig og mynda tengsl innan bankakerfisins í London án "ess a! "urfa a! 

hafa miklar áhyggjur af stö!u sinni innan "ess e!a alvarlegri samræ!um. Vegna 

formsins fer allt fram á gamansömum nótum, en "rátt fyrir gríni! og glensi! fara 

af sta! ákve!nar „úrbætur“ e!a lei!réttingar á stö!u Glitnis sem bankanum finnst 

eftirsóknarver!ar. A! "ví leitinu til má segja tilvísun í menningararf vera 

einskonar strategíska málnotkun e!a valdasprota í tungumálinu. Sá sem heldur 

utan um hann st$rir jafnframt s$ningunni, og hann hefur færi á a! takast á vi! 

pólitíska valdabaráttu e!a samræ!u me! ö!ruvísi og óvenjulegri a!fer!um en 

ætlast er til. 

Í júní og ágúst 2007 hitti ég Helgu #órarinsdóttur. Hún haf!i "á umsjón me! 

"jó!búningaleigu #jó!dansafélagsins í Reykjavík, sem hún nota!i "ó strategískt 

til annarra verka. Tvisvar fékk ég a! koma vi! á leigunni og dvelja vi! í u.".b. 

tvær klukkustundir til a! fylgjast me! starfseminni. Einn og einn vi!skiptavinur 

kom vi! og oftast kom upp úr dúrnum a! hann væri bara a! „kíkja“ e!a skila 

búningi. Á leigunni var líti! rætt um búninginn sérstaklega e!a gildi hans. Helga 

rabba!i vi! gesti og gangandi um fjölskyldumál, ve!ri! og daginn og veginn. Hún 

bau! einnig fólki a! líta inn á s$ningu sem hún haf!i sett upp í einu herbergjanna 

sem tilheyra búningaleigunni. #ar haf!i hún komi! fyrir handverki sem hún og 

systir hennar höf!u unni! a! í gegnum árin. Á s$ningunni voru me!al annars 

nokkrir dúkar, ungbarnahúfur og útsaumu! sængurver. Fólk dá!ist a! fínger!um 

mynstrunum, sérstaklega eftir a! Helga benti á a! "a! tæki heilan klukkutíma a! 

hekla a!eins örlíti! brot af hverju verki. Hún sneri einnig upp á dúkana svo fólk 

gæti sé! aftan á "á. #eir voru jafn vanda!ir a! framan og a! aftan, engir endar 

                                                
193 „ … heritage is a useful trope for demanding redress for past atrocities without holding and 
international tribunal … “ Heimild: Bendix, Regina: „Heredity, Hybridity and Heritage from One 
Fin de Siècle to the Next.“ Bls. 37.  

194 Bendix, Regina: „Heredity, Hybridity and Heritage from One Fin de Siècle to the Next.“ Bls. 
47 og bls. 51. 
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sjáanlegir né a!rar misfellur. Í bakherbergi "jó!búningaleigunnar haf!i Helga 

komi! upp s$ningu á "ví sem kalla mætti ævistarf tveggja kvenna.  

 Ég sá í fyrstu líti! gagn í "átttökuathugun á "jó!búningaleigu "ar sem 

enginn tala!i um "jó!búninga. Ég heyr!i einungis rætt um krosssaum, hekl og 

systur Helgu. Í ljósi spurningarinnar um hvernig fólk n$tir sér menningararfinn til 

a! setja fram kröfu um "átttöku, var! heimsóknin til Helgu hins vegar áhugaver!: 

Helga n$tir sér menningararfinn til a! koma einhverju ö!ru en „"jó!legum 

gildum“ á framfæri. Hún n$tir hann til a! koma sjálfri sér á framfæri. Me! hjálp 

menningararfsins bjó hún sér til pláss til a! s$na "a! sem hún og systir hennar 

höf!u fengist vi! í gegnum tí!ina, handverk sem fáir hef!u líklegast annars sé!. 

#annig n$tti Helga a!dráttarafl menningararfsins til a! koma sér og sínum a! 

innan stærra samfélags en hef!i fyrirfundist hef!i hún s$nt saumana heima í stofu. 

S$ning Helgu minnti mig a! "essu leitinu til á löngun Waanyi kvennanna til 

a! fara me! sögurnar sínar „út“ í samfélagi!. #ær vildu ekki láta sér nægja a! 

segja sögurnar vi! kaffibolla, undir fjögur augu. Me! "ví a! krefjast ví!ari 

áheyrnar ger!u konurnar tilkall til sterkari stö!u í samfélaginu. Í tilviki Helgu 

kíktu konur á öllum aldri vi! á s$ningu hennar sem hún leiddi "ær í gegnum. Í 

kjölfari! "ökku!u "ær fyrir sig og undru!ust eljusemi og dugna!i systranna, sem 

dúkarnir báru vitni um. Uppi stendur a! Helga hei!ra!i me! "essu minningu 

systur sinnar, s$ndi saumana og gafst tækifæri á a! bjó!a til sölu hluta af 

handverki "eirra. Segja má a! konurnar í Bolungarvík n$ti sér einnig menningar-

arfinn strategískt á sambærilegan hátt. #ær n$ta sér vinsældir blótsins til allt 

annarra verka en a! halda sérstaklega utan um íslenskar "orrablótshef!ir og si!i. Í 

raun má segja a! "orrablóti! sé í "essum skilningi pólitískt, "ó svo a! menningar-

arfsstimpillinn og hef!in sem vísa! er í brei!i smekklega yfir slíkt tal.  

Allt frá "ví a! #orrablót Bolvíkinga var haldi! fyrst, sem Kristín segir a! 

hafi veri! ári! 1946, hafa konur leiki! öll lykilhlutverkin vi! skipulagningu "ess. 

Konurnar taka a! sér alla ákvar!anatöku og skipulagningu blótsins, allt frá "rifum 

til skemmtiatri!a, matarger! til tæknimála. Einnig vænta "ær "ess a! dætur "eirra 

muni einnig taka "átt, séu "ær ekki "átttakendur nú "egar. Og "a! sem meira er: 

#a! er í "eirra höndum a! „leyfa“ karlmönnum a! mæta á blóti!. Karlmenn mega 

ekki mæta nema "eim sé sérstaklega bo!i! af eiginkonunni. „#a! er bara "annig,“ 

sag!i Ragna, í eftirfarandi samtali um a!komu kvennanna a! blótinu:  
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Bryndís: [#]a! er væntanlega "annig a! dætur ykkar munu komast inn 
í hef!ina smám saman, já gifta sig, e!a fara í sambú!… 
Ragna: Og taka vi!. #annig hefur "a! alltaf gengi!. 
Kristín: #ær koma alltaf … um lei! og fólk er fari! í sambú! e!a "a! 
giftir sig "á er "a! komi! á næsta "orrablót. Vi! látum alltaf liggja 
bók, stílabók, frammi í verslunum og vi! komum og skrifum nafni! 
mitt, hvort ég komi ein e!a hvort vi! erum tvö … 
Ragna: #a! eru alltaf konurnar sem bjó!a sko! 
Kristín: Já! 
Ragna: #a! er bara "annig.  
Kristín: Kallarnir mega ekkert skrifa á sig. Nei, nei! 
Bryndís: Og er "a! svo einhver sem fer yfir listann, athugar hvort allir 
séu ekki örugglega í sambú! e!a giftir? 
Ragna: Já! [hlær] Bíddu, voru "au ekki skilin?! [Allar hlæja] 195  

Konurnar s$na karlmönnum hvers "ær eru megnugar og „ ..svo er einn 

[karlma!ur] í salnum sem stendur upp og "akkar konunum fyrir,“196 útsk$rir 

Kristín. „#etta eru bara konur sem ætla sér a! gera "etta eins vel og "ær geta!“ 

segir Ragna, og Kristín bætir vi!: „Og allir vilja taka "átt.“197 L$singar Rögnu og 

Kristínar á „bo!i“ kvennanna, sem mega ekki mæta án maka, eru einkar athyglis-

ver!ar. #ær kalla á "ó nokkur heilabrot um stö!u kynjanna í sjávarplássinu og 

hverskonar hlutverkaleik "orrablóti! birtir okkur.  

Í bók sinni Óraplágunni skrifar Slavoj %i&ek kafla sem heitir „Innantómar 

bendingar.“ Slíkar bendingar eru "ær sem láta eins og um val sé a! ræ!a, segjum 

á milli tveggja kosta, en "ó ver!ur alltaf a!eins annar valmöguleikinn fyrir valinu. 

Innantómar bendingar eru "ví fyrst og fremst táknrænn gjörningur. Sjálfur tekur 

%i&ek dæmi í bókinni um innantómar bendingar, væntanlega úr eigin einkalífi: 

[S]egjum a! eftir harkalega samkeppni vi! besta vin minn fái ég 
stö!uhækkun sem vi! sóttumst bá!ir eftir. #á væri "a! háttvísi af mér 
a! bjó!ast til a! hafna stö!uhækkuninni svo hann geti fengi! hana, en 
hann myndi á móti s$na sömu háttvísi me! "ví a! hafna bo!i mínu – 
me! "essum hætti gætum vi! ef til vill bjarga! vináttu okkar … #a! 
sem hér er á fer!inni eru táknskipti í sinni hreinustu mynd: Bending 
sem er ætla! a! ver!a hafna!; mergurinn málsins, „töfrar“ táknskipta, 
felast í "ví a! "ó svo a! vi! lendum a! endingu á upphafsreit, "á er 
heildarútkoma a!ger!arinnar ekki núll, heldur augljós ávinningur fyrir 
bá!a a!ila, sáttmáli um samstö!u.198 

                                                
195 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 8-10.  

196 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 3.  

197 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 3. 

198 %i&ek, Slavoj: Óraplágan. Bls. 101.  
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Til"rifin í Bolungarvík vir!ast vera af sama mei!i. Me! "ví a! karlarnir fallast á 

a! "a! sé á valdi kvennanna a! rá!a hvort "eim er bo!i! e!a ekki er endurn$ja!ur 

fri!ur og sátt á milli kynjanna, a! vissu "ó a!eins gegn "ví a! konurnar „velji“ 

"ann kost a! bjó!a "eim. Val "eirra kallast einnig á vi! skrif Patrick Brantlinger 

um ósigra og ska!leysi indíánanna gagnvart rá!andi stö!u hvíta mannsins: Svo 

lengi sem indíánarnir sinna sínum menningararfi á fri!samlegum nótum geta allir 

haft gaman af, og jafnvel teki! "átt í athöfnum og uppákomum honum tengdum. 

Kannski má einnig segja "a! sama um hina árlegu Gay-pride gle!igöngu í 

Reykjavík. Í göngunni fagna samkynhneig!ir sigrum réttindabaráttu sinnar og 

bjó!a gagnkynhneig!um a! taka "átt í hátí!ahöldunum. #a! eru hinsvegar 

samkynhneig!ir sem standa a! Gay-Pride, skipuleggja Hinsegin daga og rá!a 

alfari! hvernig gangan er og hva!a atri!i fá a!gang.199 #a! "ykir í gó!u lagi, 

a.m.k. á me!an gangan fer fram undir formerkjum gle!i og gamansemi, og allir 

geta fengi! a! ganga me!. #á má benda á a! einn „Hinsegin dagur“ á ári gefur í 

skyn a! allir a!rir dagar séu "a! ekki: Einu sinni á ári s$na samkynhneig!ir sig 

sérstaklega vi! hátí!lega athöfn, en um lei! ver!a „ekki-hinsegin dagar“ a! 

hversdegi samfélagsins – e!lilegasta ástandi "ess. Má "á ekki einmitt segja a! 

konurnar í Bolungarvík n$ti sér hi! árlega "orrablótsform til a! taka sér vald hins 

rá!andi kyns – í einn dag: Vi! hátí!lega athöfn s$na "ær fram á atgervi sitt? 

Konurnar taka "á völdin í sínar hendur og „bjó!a“ karlmönnunum a! vera me!. 

Í annan sta! eru samkynhneig!ir gjarnan álitnir vera „hressir“ og litríkir, og 

konur eru gjarnan settar í "jó!legt samhengi, sem formæ!ur, fjallkonur e!a 

gæslukonur gamalla si!a og sagna – ekki svo ólíkt indíánum. Bæ!i gle!iganga 

Gay-Pride og #orrablót Bolvíkinga raungera "essar ímyndir, me!al annars me! 

litríkum e!a "jó!legum búningum og skemmtiatri!um "ar sem hópurinn „s$nir“ 

sig – s$nir "au gildi sem hópurinn stendur fyrir í samfélaginu. „Íslenski búningur-

inn er bara skilyr!i,“ segir Kristín um klæ!na! kvennanna í #orrablóti Bolvíkinga. 

#ví má ímynda sér a! í litlu sjávarplássi sem Bolungarvík, "ar sem karlmenn 

sækja sjóinn, eiga kvótann, fyrirtækin – í raun stærstan hluta alls efnahagslegs 

au!magns í bænum – sé #orrablót Bolvíkinga nánast ómissandi li!ur í bæjarlífinu. 

#orrablóti! er ekki a!eins eitt ver!mætasta menningarlega au!magn bæjarins, 

heldur losar "a! einnig um spennu, br$tur upp hversdagslíf kvenna og karla og 

                                                
199 „Gle!igangan.“ http://gaypride.is/Index/Gledigangan/ – 16. júlí 2009.  
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styrkir ekki a!eins tengslin á milli kvenna og karla, heldur einnig á milli 

kvennanna sjálfra sem og vi! brottflutta Bolvíkinga sem koma sérstaklega í bæinn 

til "ess a! mæta á blóti!.  

[Verkefni!] leyf!i konunum ekki a!eins a! sta!festa tilfinningu sína 
fyrir sögu sinni og menningarlegri sjálfsmynd, heldur ger!i "eim 
einnig kleift a! umgangast hverja a!ra, hittast og endurn$ja gömul 
kynni og segja fréttir af vinum og ættingjum. #essi samkoma var 
einnig skipulög! til a! skapa samfélagsvitund, sem stundum var 
sundru! me! landfræ!ilegum a!skilna!i, á sta! sem stendur fyrir 
ákve!in menningarleg gildi og meiningar, á tímum sem voru pólitískt 
sé! mikilvægir fyrir "ær.200  

L$sing Smith á fundi Waanyi kvennanna á einnig vel vi! um "orrablót bolvísku 

fornkvinnanna hinum megin á hnettinum. „Vi! erum gó!ar saman, gó!ar konur 

"arna!“201 segir Ragna vi! mig um konurnar sem koma a! blótinu. „Ég vona a! 

"etta haldist,“ segir Kristín um "orrablóti!. „Um aldur og ævi,“ sk$tur Ragna inn 

í. „Bara sem allra lengst. Ver!i bara fastur punktur í tilverunni,“202 segir Kristín 

a! lokum.  

Menningararfur og eignarréttur. 

Í Multitude reyna Michael Hardt og Antonio Negri a! gera nokkra grein fyrir "ví 

hvernig au!ur er skapa!ur í samtíma okkur og í hverju "a! er frábrug!i! fyrri 

tímum. #eir minna á a! vi! erum ekki lengur stödd á öld i!nvæddu verk-

smi!junnar. Framvör!ur au!sköpunar e!a út"enslusvi! au!magnsins liggur nú 

einna helst í framlei!slu vensla, "a! er samfélagsins sjálfs, "ar sem hi! hagræna, 

pólitíska og menningarlega rennur í auknum mæli saman.203 Út"enslusvi! sí!-

kapítalismans, "a! er a! segja kapítalismans eftir a! hann fór a! leita „inn á vi!“, 

er einstaklingurinn sjálfur, sem slíkur e!a í hópi. Samfara "essari "róun seilist 

eignarrétturinn inn á n$ svi!, ví!ar en til náttúruau!linda, jar!a e!a hluta. Í dag 

teygir eignarrétturinn anga sína me!al annars „inn á vi!“, inn í líkama manna og 

                                                
200 „It allowed women to not only affirm a sense of their historical and cultural identities, but also 
to network, meet and renew old friendships and pass on news about mutual friends and relatives. 
This socializing was also knitting together a sense of community, sometimes frayed by 
geographical separation, in a place that symbolized certain cultural values and meanings and at a 
time that was politically important to them.“ Heimild: Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 47. 

201 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 10.  

202 Kristín og Ragna. Eigin rannsókn, bls. 13.  

203 Hardt, Michael og Antonio Negri: Multitude. Bls. xvi. 
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d$ra. 'ktustu dæmin um "essa "róun er ef til vill veiting einkaleyfa, undanfarna 

tvo áratugi, fyrir genum og genabreytingum á lífverum. #eir Hardt og Negri benda 

á a! eitt grundvallarhlutverk stjórnvalda samtímans sé a! skapa skilyr!i fyrir 

eignum og eignarréttinum, og verja sí!an eignirnar fyrir ö!rum a!ilum e!a öflum 

sem ásælast "ær.204 „[Ö]ll einkaeign hefur alltaf "urft á lögregluvernd a! 

halda,“205 segja "eir í bókinni Multitude, en benda jafnframt á a! á sí!ustu 

áratugum hafi leit sí!kapítalismans „inn“ á vi! valdi! n$jum vandamálum á svi!i 

eignarréttarins, verndar og öryggis hans. Sem dæmi um slíkt nefna "eir vírusa og 

trójuhesta sem lögreglan getur ekki vari! hugbúna!arframlei!endur e!a 

hugbúna!arkaupendur gegn. Anna! skylt dæmi er ni!urhal á kvikmyndum og 

tónlist í gegnum interneti!. Í "ri!ja lagi ætla ég a! leyfa mér a! nefna menningar-

arfinn, en líkt og lögreglan getur ekki vernda! hugbúna!arforrit gegn vírusum 

getum „vi!“ ekki heldur siga! henni á "á sem „misnota“ e!a „taka frá“ okkur 

menningararfinn, líkt og um "jófna! sé a! ræ!a. 

Hugmyndir um eignarrétt eru innbygg!ar í menningararfinn. #egar deilan 

um Búdda-líkneskin í Bamiyan-héra!i stó! sem hæst reyndi framkvæmdastjóri 

UNESCO, Koichiro Matsuura, a! nota eignarréttinn til a! sporna gegn me!förum 

Talibanana á líkneskjunum. Hann sag!i a! Búdda-líkneskin væru einfaldlega ekki 

eign Talibana, heldur alls mannkyns.206 Glæpur Talibanana fólst "á í a! brjóta á 

eignarrétti réttmætra eigenda líkneskjanna; "eir voru umfram allt a! ey!ileggja 

eigur annarra. #ví má segja a! or!ræ!a menningararfsins sé ekki a!eins af 

si!fer!ilegum toga, eins og á!ur hefur veri! rætt um, heldur ja!rar „glötun“ e!a 

„brottnám“ arfsins vi! a! vera glæpsamlegt. „Réttmætir“ eigendur arfsins láta í 

sér heyra "egar eignum "eirra er stefnt í vo!a, "ær misnota!ar e!a „numdar á 

brott“. En hverjir eru hinir „réttu“ eigendur arfsins? Eru "eir alltaf "eir sömu og 

lögmætir eigendur "eirra hluta e!a ummerkja sem skilgreindir eru sem 

menningararfur? Hver á til dæmis elstu húsin í mi!bæ Reykjavíkur? Er "a! 

íslenska "jó!in, rá!amenn hennar e!a skrá!ir eigendur hvers og eins "eirra? 

Svari! vi! "essum spurningum er ekki einfalt. #a! er í "a! minnsta hagrænt, 

                                                
204 Hardt, Michael og Antonio Negri: Multitude. Bls. 179. 

205 „All private property, in other words, has always required police protection …“. Heimild: 
Hardt, Michael og Antonio Negri: Multitude. Bls. 179-180. 

206 Turtinen, Jan: Världsarvets villkor. Bls. 43. 



 
 

 
102 

pólitískt og menningarlegt, "ví "a! a! hafa „menningararf“ til umrá!a er ekki "a! 

sama og a! „eiga“ hann. 

Laurajane Smith skrifar talsvert um átök um menningararf í bók sinni Uses 

of Heritage. Hún segir átökin vera flókin, "ví menningararfur skilgreini 

sjálfsmyndir hópa og gefi "eim merkingu. Jafnframt gefi menningararfurinn 

hópum kost á a! tjá sig, sta!festa merkingu sta!a og reynslu, sögur og 

endurminningar.207 #a! a! eiga menningararf er "ví einskonar félagsleg játning: 

Menn melda sig inn í ákve!inn hóp og sögu hans, og bera merki hennar og 

menningararfsins í núinu. Menningararfurinn heldur hópnum saman, skilgreinir 

hann, og s$nir. Hópurinn getur jafnframt nota! menningararfinn til a! styrkja 

stö!u sína, eins og á!ur hefur veri! rætt um. „Spurningin um yfirrá!, e!a eign, á 

menningararfi er pólitísk "ví hún felur í sér átök um vald – ekki a!eins vegna "ess 

a! ólíkir hagsmunir hafa misjafnan a!gang a! valdi, heldur einnig vegna "ess a! 

menningararfur er sjálfur valdatæki,“208 skrifar Smith. Sem dæmi nefnir hún 

baráttu $missa afkomenda frumbyggja Ástralíu fyrir "ví a! fá a! skilgreina, eiga 

og sjá um „sinn“ menningararf. Miki! er í húfi "ví menningararfurinn skilgreinir 

ekki bara hverjir "eir eru, hann er líka tæki til a! stjórna "ví hvernig umheimurinn 

sér "á.209 Umræddir frumbyggja-hópar vilja "ví a! minnsta kosti fá vald yfir eigin 

menningararfi, og spyrja "ví ríkjandi kerfi: „Ef vi! frumbyggjarnir megum ekki 

rá!a okkar eigin menningararfi, hverju í andskotanum megum vi! "á rá!a?“210 Ef 

"essi spurning er enduror!u! me! "a! í huga a! menningararfur sé sí!kapítalískt 

fyrirbæri mætti spyrja: Ef frumbyggjarnir mega ekki rá!a "eim "áttum sem hafa 

me! „sjálf“ "eirra a! gera, "eirra „innri“ mann, hverju ættu "eir "á yfirhöfu! a! fá 

rá!i!?  

 

Líkt og sí!kapítalisminn hefur menningararfurinn seilst „inn“ á vi! á undan-

förnum áratugum. Á "eim tíma hefur menningararfsumræ!an teki! stakka-

                                                
207 Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 297.  

208 „The issue of control over heritage is political because it is a struggle over power – not only 
because different interests will have different and usually unequal access to resources of power, 
but also because heritage is itself a political resource.“ Heimild: Smith, Laurajane: Uses of 
Heritage. Bls. 281.  

209 Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 281.  

210 „[I]f we Aborigines cannot control our own heritage, what the hell can we control?“ Heimild: 
Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 287.  
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skiptum, eins og rætt var um í ö!rum og "ri!ja kafla. #ó a! hugtaki! sjálft sé 

meira en hundra! ára gamalt er almenn notkun "ess n$ af nálinni. Barbro Klein 

komst svo a! or!i a! í Sví"jó! væri ekki lengur a!eins átt vi! fornleifar og sögu-

lega sta!i, "egar tala! væri um menningararf, heldur ætti or!i! í dag einnig vi! 

um $miss konar hugverk manna, svo sem jazz og bókmenntaverk.211 Undir sí!-

kapítalískum áhrifum höfum „vi!“ sjálf or!i! a! menningarlegu og efnahagslegu 

au!magni, e!a au!lind – og sérkenni menningararfsins ver!a a! sérkennum 

„okkar“. #egar um slíka „innrás“ er a! ræ!a getur skipt höfu!máli a! 

einstaklingar og hópar hafi yfirrá! yfir „eigin“ au!lindum. #eir geta "á n$tt 

menningararf sinn til a! setja fram kröfu, hvort sem hún sn$st um a! hafna e!a 

bi!ja um frekari "átttöku í stærri samfélögum og efnahagskerfum. #á geta "eir 

einnig haft ákve!na stjórn á ímynd sinni út á vi!, og "ar af lei!andi eigin 

sjálfsmynd, rétt eins og Katrín í Bolungarvík benti á "egar hún tala!i um hversu 

gaman væri a! sjá myndir í Morgunbla!inu af "orrablótinu "egar "orrablótsnefnd 

Bolvíkinga hefur „gefi! í“ og „auki! enn meir á sérkennin“. Í "ri!ja lagi getur sá 

hópur sem sameinast í kringum ákve!in menningararf nota! hann til "ess a! selja 

ö!rum: Draga a! fer!amenn, selja minjagripi, gamalt dót og jafnvel menningar-

arfinn sjálfan, eins og Lowenthal ræddi um í sambandi vi! stö!u indíána í 

hagkerfi sí!kapítalismans. Hinsvegar getur innrei! menningararfsins „inn“ á vi! 

veri! stórkostlega varasöm, me!al annars "egar minnihlutahópar eiga „sig“ ekki 

sjálfir, eins og Smith kemur einnig inn á í bók sinni.212 Í "essu samhengi langar 

mig "ó a! taka anna! dæmi en Smith segir frá í Uses of Heritage.  

Fyrir ári sí!an sag!i vinkona mín mér frá heimsókn sinni til „hálshringa“ 

fólksins í Tælandi. Á litlu svæ!i vi! landamæri Myanmar hefur Kayan-

ættbálkurinn búi! um sig. Me!limir hans eru flóttamenn frá Myanmar sem geta 

ekki snúi! til baka og njóta lítilla sem engra réttinda í Tælandi. Fer!amenn koma í 

rútum inn á svæ!i ættbálksins til a! sko!a kvenkyns me!limi hans en "ær skreyta 

sig me! mörgum hálshringjum, svo a! háls "eirra vir!ist lengri en gerist og 

gengur. A! launum fá konurnar peninga frá fer!amönnunum sem "ær nota til a! 

                                                
211 „Not long afterwards, kulturarv was everywhere and it was used about a variety of phenomena 
deemed worthy of preservation, not only archeological remains and historical sites: children’s 
jokes, Swedish jazz, the literary classics. Indeed, kulturarv was speedily adopted by all kinds of 
people, not least by members of parliament and the government, …“. Heimild: Klein, Barbro: 
„Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others.“ Bls. 66. 

212 Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 297. 
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fæ!a fjölskyldu sína. „#etta er ekkert anna! en mannlegur d$ragar!ur,“ skrifar 

bla!ama!ur BBC um svæ!i!. „Eina lausnin er a! túristar hætti a! fara "anga!,“213 

"ví konurnar vir!ast vera í einskonar haldi tælenskra yfirvalda vegna mikilvægis 

hálshringahef!arinnar fyrir "arlendan fer!amannai!na!.214 „Án stjórnar á "essu 

ferli [n$tingu menningararfs], e!a tilfinningu fyrir virkri "átttöku í "ví, ver!a 

einstaklingar og samfélög undiroku! af vi!teknum hugmyndum og skilningi á "ví 

hver "au eru e!a ættu a! vera…,“215 skrifar Smith, og bendir jafnframt á a! stjórn 

á „eigin“ menningararfi geti veri! lífsspursmál, eigi hópar a! geta n$tt sér hann til 

a! slíta sig frá kúgandi öflum og bæta kjör sín. 

 

A! "ví er ég best fæ sé! gefst hópum kostur á a! n$ta sér „eignarrétt“ sinn á 

menningararfi á tvo mismunandi vegu. Í fyrsta lagi er hægt a! n$ta hann til "ess 

a! krefjast "átttöku í kapítalísku hagkerfi, en ég kom inn á slíka "átttöku fyrr í 

"essum kafla me!al annars "egar ég ræddi um Glitni í London og indíánana í 

Gvatemala. Í ö!ru lagi skírskotu!u sumir vi!mælenda minna til „eignarréttar“ síns 

á menningararfi í ö!rum tilgangi: Me!limir Torfusamtakana settu spurningar-

merki vi! eignarrétt lögmætra eigenda gamalla húsa í mi!bænum. #eir drógu hann 

í efa og minntu á a! gömlu húsin væru einfaldlega ekki hva!a hlutir sem væri. 

#au væru menningararfur. Um er a! ræ!a yfir eitt hundra! hús sem borgin haf!i 

gefi! grænt ljós á a! rífa til a! r$ma fyrir n$byggingum verktaka í mi!bænum.  

Húsin eru „hluti af okkar byggingarsögu og mér finnst a! vi! megum alveg 

vera stolt af "ví,“216 sag!i Berglind í Torfusamtökunum um húsin sem stó! til a! 

rífa. „Gömlu húsin … endurspegla okkur og mannlífi! hér,“217 sag!i Yrsa, einnig 

í Torfusamtökunum. Hún setti „okkur“ í samhengi vi! húsin, "annig a! "au 

endurspegla „okkur“, og hver „vi!“ erum: Í húsunum felst hluti af sögu okkar, 

sjálfsmynd, endurminningum og fortí!. #au eru ekki bara einhverjar eignir, heldur 

lifandi hluti af menningarlífi hópsins, og "eirra ver!ur sakna!. En hvert er "á 

vandamáli! samkvæmt me!limum Torfusamtakanna? Af hverju eru ekki allir á 
                                                
213 „Burmese women in Thai „human zoo.““ http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7215182.stm 
– 16. ágúst 2009.  

214 „Burmese women in Thai „human zoo.““ http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7215182.stm 
– 16. ágúst 2009. 

215 Smith, Laurajane: Uses of Heritage. Bls. 297.  

216 Berglind. Eigin rannsókn, bls. 1.  

217 Yrsa. Eigin rannsókn, bls. 5.  
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sama máli og "eir? „Vi! erum a! taka land,“218 sag!i #ór!ur vi! mig "egar ég ba! 

hann um a! útsk$ra deilu Torfusamtakana vi! verktaka og borgarstjórn Reykja-

víkur. „Vi! erum a! leggja land undir byggingararfleif! sem "á kannski … í fljótu 

brag!i "jónar ekki peningalegum hagsmunum,“ útsk$r!i hann nánar. Ver!mæta-

mat deilua!ila stangast á, samkvæmt #ór!i, "ví sumu „ … fólki finnst skr$ti! a! 

n$ta land undir tveggja hæ!a timburhús "egar "a! væri hægt a! byggja "ar sjö 

e!a tíu hæ!a ód$rt stálgrindarhús.“219 

Me! "ví a! tengja lögmætar eigur annarra vi! byggingarsögu hóps, fortí! 

hans, sjálfsmynd og arfleif! er sett spurningamerki vi! yfirrá! eigandans – hva! 

hann eigi í húsinu í raun og veru. Menningararfsstimpillinn fer ekki a! fullu 

saman vi! kapítalískan skilning á eignarrétti, "ann sem til dæmis verktakar n$ta 

sér er "eir kaupa gömul hús í mi!bænum til eigin yfirrá!a. Skilgreiningin sem 

me!limir Torfusamtakanna draga upp er ekki sá sami og lagabókstafurinn kve!ur 

á um. Hann er ólíkur einföldum kapítalískum skilningi á eignarrétti, "ar sem hlutir 

geta gengi! kaupum og sölum fyrir tilstu!lan fjármagns. Honum svipar frekar til 

annars konar eignarréttar sem heimspekingurinn Jean-Paul Sartre l$sti í bók sinni 

Anti-Semite and Jew, sem út kom ári! 1946. Í bókinni greinir Sartre frá vi!horfi 

heimamanna í Frakklandi til a!komumanna, gy!inga. Verki! er skrifa! undir lok 

seinni heimstyrjaldarinnar. #ar leitast Sartre vi! a! útsk$ra hvernig gy!ingum er 

haldi! frá "átttöku í frönsku samfélagi. #ó svo "eir geti, e!a hafi, keypt $miskonar 

listaverk og sögulega hluti "á „eiga“ "eir samt sem ekki "a! sem hlutirnir standa 

fyrir. Eignarrétturinn er tvennskonar: 

Til a! eiga kofa í "orpi er ekki nóg a! hafa keypt hann me! rei!ufé. 
Ma!ur "arf a! "ekkja alla nágrannana, foreldra "eirra, afa og ömmu, 
bæina í kring, strandirnar og eikartrén í skóginum; ma!ur "arf a! 
kunna a! vinna, fiska, vei!a; ma!ur "arf a! hafa tálga! merki í trén í 
bernsku og fundi! "au stór og "rútin á gamals aldri. #ú getur fullvissa! 
"ig um a! Gy!ingurinn uppfyllir ekki "essi skilyr!i. … Hann hefur 
a!gang a! öllu, en á samt ekkert, "ví eins og honum er sagt, "á er "a! 
sem ma!ur á ekki til kaups.220  

                                                
218 #ór!ur. Eigin rannsókn, bls. 2.  

219 #ór!ur. Eigin rannsókn, bls. 2. 

220 „To own a hut in a village, it is not enough to have bought it with hard cash. One must know 
all the neighbours, their parents and grandparents, the surrounding farms, the beeches and oaks of 
the forest; one must know how to work, fish, hunt; one must have made notches in the trees in 
childhood and have found them enlarged in ripe old age. … Everything is accessible to him, and 
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Gy!ingurinn getur keypt "a! sem hann vill, en hann fær "a! samt sem á!ur aldrei. 

Hann ver!ur aldrei raunverulegur eigandi gamalla franskra kastala e!a jar!a, "ví 

sagan, endurminningarnar, "$!ing kastalans og ummerkin allt í kring tilheyra 

"eim sem skilgreina sig í gegnum "essa "ætti, sem Frakka.221 Sá eignarréttur sem 

Sartre l$sir, hinn „raunverulegi“ eignarréttur, er um margt sambærilegur "eim 

eignarrétti sem Torfusamtökin benda á, "egar gömlu húsin í mi!bænum eru 

annarsvegar. #egar me!limunum hefur blöskra! ágangur verktaka á reitina undir 

gömlu húsunum benda "eir á a! einnig sé til „samfélagslegur eignarréttur“ 

erfingjanna, „okkar“ sem tvinnum sjálfsmynd okkar og sögu vi! slík hús. Í 

yfirl$singu frá Torfusamtökunum vegna hústöku í gömlu verndu!u húsi vi! 

Vatnsstíg koma samtökin inn á slíkan eignarrétt. Forsagan er sú a! nokkrum 

dögum á!ur en yfirl$singin var send út fær!i lögreglan hústökufólk á brott úr 

húsinu, en "a! haf!i "á hafst vi! í húsinu í nokkra daga. #a! var í húsinu í ó"ökk 

lögmæts eiganda "ess. Húsi! haf!i "á sta!i! autt í talsver!an tíma, enda stó! til a! 

rífa "a! til a! r$ma fyrir verslunarmi!stö!. Yfirl$sing Torfusamtakana vegna 

lykta hústökunnar var svohljó!andi: 

Torfusamtökin gera athugasemd vi! vinnulag lögreglunnar vi! 
handtöku hústökufólks vi! Vatnsstíg í sl. viku. Fur!u vekur a! slíkri 
hörku skuli beitt gagnvart a!ger!um hóps sem haf!i "a! eitt a! 
markmi!i a! benda á lei!ir til bæta umhverfi og samfélag í mi!bænum, 
me! "ví a! vekja athygli á n$tingarmöguleikum "eirra fjölmörgu eldri 
húsa í mi!bænum sem standa au! og liggja undir skemmdum vegna 
sinnuleysis eigenda sinna.222 

Sú skilgreining á eignarrétti sem Sartre l$sti í skrifum sínum er nokkurs konar 

vi!brag! vi! innflutningi annarra inn í rótgrói! samfélag. #ar sem "eir hafa 

fjármagn til "ess a! taka "átt í kaupum og sölu í samfélaginu er vísa! í menningu 

og fortí! til a! halda "eim frá. #jó!búningasaumakonurnar upplif!u svipa!a "róun 

í sínu starfi. „#a! "$!ir ekki a! henda öllu "essu gamla og manni lei!ist a! sjá allt 

"etta ni!urrif á gömlum húsum, alveg hugsunarlaust einhvern veginn,“ sag!i 

                                                                                                                                 
yet he possesses nothing; for, he is told, what one possesses is not to be bought.“ Heimild: Sartre, 
Jean-Paul: Anti-Semite and Jew. Bls. 59-60. 

221 Ég vitna í Sartre til útsk$ringar á "essum tveimur hugmyndum um eignarétt, jafnvel "ó svo a! 
ég telji me!limi Torfusamtakana og Frakka seinni heimstyrjaldarinnar annars vegar, og verktaka 
og gy!inga hinsvegar, alls ekki sambærilega hópa. #etta á einnig vi! um "a! samfélagsástand sem 
ríkir í Reykjavík í dag og í Frakklandi undir lok seinni heimstyrjaldarinnar.  

222 „Ályktun.“ http://www.torfusamtokin.blog.is/blog/torfusamtokin/entry/859313/ – 15. júlí 
2009. 
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Hildur "jó!búningasaumakona vi! mig. „Og "essa uppbyggingu,“ sag!i hún 

kaldhæ!nislega, „ …sem manni finnst vera hugsunarlaus, bara í krafti peninga og 

hra!a. Og svo er slysi! or!i! og "á er ekkert hægt a! gera vi! "ví.“223 Hildur l$sti 

einnig fyrir mér hvernig hún og Oddn$ breg!ast vi! "essu ástandi. „[V]i! erum 

alveg á bremsunni,“224 sag!i hún vi! mig. „Já,“ samsinnir Oddn$, bætti vi! og 

hló: „#a! eru alveg skransför hérna út um allt!“225 

#ær Hildur og Oddn$ voru sammála Torfusamtökunum í mörgu. #ær tölu!u 

um bágbori! ástand gömlu húsanna í Reykjavík um lei! og "ær ræddu um 

breytingarnar sem hafa átt sér sta! a! undanförnu í "jó!búningasaumunum: 

Hildur: Eitt í "essu me! "essa al"jó!avæ!ingu og sameiningu á öllum 
svi!um, er a! "a! er svo ofsalega miki! af "ekkingu a! glatast og "a! 
finnum vi! miki! fyrir hérna í saumunum. #a! er svo miki! af hráefni 
sem vi! erum hættar a! fá, "ví "a! hafa veri! lítil fjölskyldufyrirtæki 
sem bjuggu bara til svona kannski flauelsbor!a, svona [b$r til bil me! 
fingrunum] á breidd, ofsalega fallega sem eru búnir a! vera í stö!ugri 
notkun í tvö til "rjú hundru! ár. En svo kemur einhver stór a!ili sem á 
kannski verksmi!ju í Kína "ar sem allt er hægt a! gera í dag og kaupir 
upp "essa litlu a!ila… 
Oddn$: Einhvern veginn ey!ir "eim. #eir eru keyptir upp eiginlega til 
"ess a! ey!a "eim. #a! er mjög skr$ti!. 
Hildur: Já. 
Bryndís: Eru "eir "á a! kaupa bor!ana en bjó!a svo ekki einu sinni 
upp á "á? 
Oddn$: Já… skilgreina sko ekki muninn. 
Hildur: Kunna ekki a! gera "á… 
Oddn$: [#eir] gera "etta í stóru fabrikkunni, "a! sem hitt batteríi! 
ger!i. Meira magn og ód$rara. 
Hildur: En vi! viljum ekki svona einnota, vi! viljum bara fá "etta sem 
vi! vitum a! er traust. 
Oddn$: #a! er stór hluti af "essari "jónustu hér hjá okkur a! leita a! 
einhverju svona, á hverju ári hverfur eitthva!. Og í Skandínavíu líka og 
Hollandi og "ar er svo margt sem er bara vatna! í burtu.226  

Me! "ví a! nota or!i! „menningararfur“ yfir "jó!búninginn draga "jó!búninga-

saumakonurnar ákve!in mörk. Búningurinn er "jó!búningur „okkar“ Íslendinga. 

#a! "$!ir a! hann er búinn til, borinn og s$ndur, á sérstakan hátt. #jó!in á ekki 

a!eins búninginn sem slíkan, heldur einnig allt umstangi! í kringum hann. 

Búningurinn er "jó!arinnar "ví hún á endurminningar tengdar honum, sögu og 

                                                
223 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 13.  

224 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 13. 

225 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 13. 

226 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 15.  
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sjálfsmynd. Hann tilheyrir fortí! okkar og nútí!, og svipar til eikartrjánna í 

l$singu Sartre. „#ær voru náttúrulega í "essu mínar, mamma og ömmur, í búning, 

og ég átti búning "egar ég var lítil,“227 var "a! fyrsta sem Jófrí!ur sag!i vi! mig 

eftir a! ég hóf vi!tali!. „Mamma átti búning,“ sag!i Hildur einnig, í upphafi 

vi!talsins vi! hana og Oddn$ju. „Og hún sauma!i á okkur systurnar búninga 

"egar vi! vorum stelpur.“228 Slíkan búninga ver!ur vart hægt a! framlei!a af 

„stórum a!ila sem á fabrikku í Kína“, eins og "ær Hildur og Oddn$ or!a "a!. Og 

"ó, "ví líklegast er vel hægt a! framlei!a íslenska "jó!búninginn í Kína, en líkt og 

Sartre l$sti í skrifum sínum, "á ver!ur slíkur búningur í hugum "jó!búninga-

saumakvennanna ekki samur. Hann er ekki „raunverulegur“ "jó!búningur, og 

me!al annars "ess vegna elta "ær Oddn$ og Hildur hráefni! til baka.  

Líkt og "eir frumbyggjahópar sem Laurajane Smith l$sir í bók sinni Uses of 

Heritage hafa íslensku "jó!búningasaumakonurnar mikilla hagsmuna a! gæta. 

Starfsgrein "eirra hefur á sí!ustu áratugum veri! útvistu! a! miklu leiti til 

fjarlægra landa, Indlands e!a Kína, svo einhver séu nefnd. Íhaldssemi 

saumakvennanna vi! „rétta“ notkun á búningnum, hvort sem um er a! ræ!a 

notkun #orger!ar Katrínar á honum e!a „myndir "ar sem a! miklir karlmenn eru 

a! tro!a sér í upphlut,“229 má líta á sem vott um hræ!slu um a! "róun og 

breytingar ver!i "eim ekki í vil.  

 

Bæ!i Torfusamtökin og "jó!búningasaumakonurnar skírskotu!u í menningararf 

til "ess a! hafna ákve!num einkennum sí!kapítalísks samfélags og hagkerfis. 

#annig er bæ!i hægt a! nota menningararf til a! krefjast breytinga, eins og til 

dæmis frekari "átttöku í stærra samfélagi, en einnig til "ess a! „standa á 

bremsunni“ og berjast gegn "eim – "áttum eins og til dæmis eignarrétti í krafti 

fjármagns. #ví er ekki einfaldlega hægt a! segja a! menningararfur sé kapítalískt 

fyrirbæri. Hann er hvort tveggja: A!gangsmi!i a! kapítalísku hagkerfi og 

breytingaafl sem hægt er a! n$ta gegn ágangi "ess kerfis.  

 #egar hópur e!a einstaklingur, til dæmis rá!ama!ur, notar or!i! 

„menningararfur“ er hann a! kalla eftir vi!brög!um "ess samfélags sem 

                                                
227 Jófrí!ur. Eigin rannsókn, bls. 1.  

228 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 1.  

229 Hildur og Oddn$. Eigin rannsókn, bls. 4. 
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skilgreinir sig í gegnum menningararfinn. Í "ri!ja kafla var bent á a! rá!amenn 

geri slíkt á "jó!legum samkomum, eins og l$!veldis- e!a kristnitökuhátí!inni, 

"egar "eir eru a! reyna a! ná til hópsins. Or!i! „menningararfur“ krefst "ess a! 

fólk líti í eigin barm, e!a „inn“ á vi!, og spyrji sig áleitinna spurninga: Hver er 

ég? Hver er minn hópur? Hvernig vil ég a! a!rir sjái mig? Hver er minn réttur 

gagnvart mínum menningararfi? Or!i! slær á tilfinningalega og jafnvel vi!kvæma 

strengi "ar sem einn "rá!ur menningararfsins er melankólískur tregi og mögu-

leikinn á „trygg!“ vi! vi!föng sem eru á heljar "röm. #a! er mín von a! "essi 

fjór!i og sí!asti kafli ritger!arinnar hafi s$nt lesendum fram á hversu mikilvægt 

valdatæki menningararfurinn er. Mikilvægt er a! hafa í huga a! menningararf má 

bæ!i nota til "ess a! krefjast breytinga – skora á hólm a!rar sjálfsmyndir og 

valdaformger!ir – og til a! hafna breytingum. #egar um er a! ræ!a jafn náin 

tengsl efnahags, pólitíkur og menningar eins birtist í menningararfinum ver!a 

hagsmunaárekstrar óhjákvæmilegir. #ví skyldi engan undra a! flestir vi!-

mælendur mínir hafi átt í har!ri baráttu vi! a!ra hópa sem hafa ekki sömu 

hagsmuna a! gæta og "eir sjálfir. 

 

Í upphafi kaflans sag!i ég lítillega frá samræ!u vi! félaga mína um núverandi 

ástand mi!bæjar Reykjavíkur. #eim fannst borgin skemmtilegri núna en í fyrra. 

#eir fögnu!u n$jum almenningsreitum og veltu fyrir sér breytingunum. Í kjölfari! 

haf!i ég samband vi! Óttar Martin hjá Torfusamtökunum. Ég spur!i hann hvort 

hann tæki undir "etta, a! andrúmslofti! í mi!bænum væri betra en fyrir hrun. 

Óttar reyndist ekki jafn jákvæ!ur og félagar mínir. Hann benti á a! líklegast hef!i 

ekkert breyst, a!eins skorti fjármagn – og allt myndi a! líkindum falla í sama fari! 

um lei! og peningar taki aftur a! renna inn fyrir landssteinana. Hann svara!i 

spurningunni sem ég lag!i fyrir hann "annig:  

[É]g held a! allt "etta risti ekki djúpt, sé raunar smávægilegt, gleymum 
"ví ekki hvernig hústakan á Vatnsstíg enda!i, löggan ey!ilag!i húsi!, 
"ví eignarrétturinn er enn"á konungur réttanna á Íslandi … Ég held 
nefnilega a! "etta „jákvæ!a ástand“ í mi!borginni sé bara tímabundi! 
ástand, vegna fjárskorts, a! kaupendur eru hvergi, ekki neins annars. 
#a! hafa engar betri tillögur komi! fram um hvernig megi standa a! 
var!veislu gömlu húsanna – sem nota bene standa mörg tóm núna, 
grotna ni!ur, vegna "ess a! eigendur "eirra vilja "a!, alveg eins og 
fyrir hrun … Semsagt, "a! "arf alveg jafn miki! a! berjast fyrir 
„augljósum“ (í okkar augum) menningar- og sögulegum húsum/gildum 
í mi!bænum. Baráttan er ekki hætt, hva! "á unnin, bara í pásu "ví allir 
"eir sem ma!ur var a! slást vi! fóru á hausinn e!a flú!u land. En "eir 
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koma aftur, og "á heldur rugli! áfram, ver!ur me!al annars au!veldara 
"ví "á ver!a öll "essi tómu hús or!in handón$t, og bara formsatri!i a! 
láta rífa "au. Og persónulega held ég a! um lei! og einhver me! næga 
se!la mætir og vill byggja á reitnum ["ar] sem "essi gar!ur var n$lega 
opna!ur, "á fær hann "a!, jafnvel "ótt á daginn komi a! borgarbúar fíli 
hann, sæki í hann, a! reiturinn skapi mi!bæjarlíf.230 

Me! ö!rum or!um: Fulltrúar kapítalismans skilja ekki gildi gamalla húsa fyrir 

hópa e!a samfélag, e!a kæra sig kollótta um slíkt tal. #eir fá a! kaupa allt sem 

"eir vilja en eins og Sartre greindi í afstö!u antí-semítistans, „eiga“ "eir samt sem 

á!ur ekki neitt. Um lei! upplifir hópurinn sem fyrir er "á erfi!u tilfinningu a! hafa 

ekki sinn eigin menningararf til yfirrá!a. Hann „á“ menningararfinn, en ræ!ur "ó 

engu um örlög hans. Gömlu húsin standa á stangli innan um heimili borgarbúa. Í 

"eim loga engin ljós. #au minna á legsteina, e!a minnisvar!a um glata!an tíma. 

Menningararfurinn – sagan, sjálfsmyndin, endurminningar og "au gildi sem 

hópurinn merkir sig me! í núinu – er brotinn undir vald sem hópurinn ræ!ur ekki 

vi! og líkar ekki vi!. Yfirrá! yfir "eim "áttum sem hópur skilgreinir sem sinn 

menningararf geta veri! honum lífsspursmál. Yfirrá! yfir slíkum "áttum ver!ur a! 

tryggja eigi sjálfsmyndirnar sem me! "eim eru smí!a!ar a! hafa persónulega og 

menningarlega merkingu fyrir "eim sem tengja sig tilteknum menningararfi. Séu 

"au ekki til sta!ar grasserar óánægja og vonleysi „inn“ á vi!. Fólki lí!ur beinlínis 

illa: „[É]g ver! bara fúll "egar ég hugsa um mi!bæ Reykjavíkur, [ég] skammast 

mín nánast fyrir hann,“ sag!i Óttar a! lokum í tölvupóstinum, og minnir "ar 

jafnframt á a! menningararfurinn sé ekki bara hlutur, ummerki e!a atferli, heldur 

einnig „vi!“ hér, sem tengjum okkur ákve!num menningararfi me! "ví a! nota 

hann.  

 

 

 

                                                
230 Tölvupóstur nr. 1. Óttar Martin Nor!fjör!: Re: Hefur eitthva! breyst? 6. júlí, 2009. Birt me! 
gó!fúslegu leyfi Óttars. Sjá vi!hengi.  
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Ni!urlag 

Í ö!rum kafla ritger!arinnar sag!i ég menningararf vera hlut, ummerki e!a atferli. 

Hér vil ég draga "á skilgreiningu til baka. Vi!mælendur mínir tölu!u mjög líti! 

um menningararf – hluti, ummerki og atferli – "rátt fyrir lei!andi spurningar 

mínar og vangaveltur. Hinsvegar ræddu vi!mælendur mínir talsvert um atbur!arás 

n$li!inna daga, út frá pólitískum, efnahagslegum og menningarlegum nálgunum, 

og um "a! sem "eir köllu!u „hugsunarleysi!“ í samfélaginu. Ni!urstö!ur 

rannsóknar minnar benda "ví í "á áttina a! menningararfur geri einstaklingum og 

hópum kleift a! tjá sig um núverandi samfélagsástand, en "ó me! annarskonar 

áherslum en gengur og gerist til dæmis í stjórnmálum e!a í hversdagslegri 

hagsmunabaráttu. Tilvísun í menningararf hefur bur!i til a! brei!a bæ!i yfir "á 

hagsmunabaráttu og "a! breytingaafl sem b$r í notkun hópa á menningararfi – 

e!a ákve!num hlutum, ummerkjum e!a atferlum sem vísa aftur til fortí!ar, sem 

hópurinn talar í „gegn“ um. #essi yfirbrei!sla, e!a „blekking“, au!veldar hópum 

a! koma skilabo!um á framfæri: Krafa "eirra e!a óskir byggjast ekki einungis á 

hversdagslegum löngunum, heldur gamalli hef!. Hún er álitin vera flóknari og 

„vir!ulegri“ en dægur"ras dagsins í dag. #essa yfirbrei!slu má hinsvegar sjá í 

ö!ru ljósi, sem mikilvægt menningarlegt au!magn hópa.  

Menningararfur ver!ur til "egar hópur fólks ákve!ur a! taka upp sameigin-

leg merki og standa saman a! tilteknum skilabo!um. #au geta me!al annars birst 

sem samræ!a vi!, e!a andóf gagnvart, gjör!um stærri hópa e!a rá!andi valds. 

#annig stu!la tilvísanir í menningararf a! samræ!u hópa á milli, stórra og smárra 

– undiroka!ra og rá!andi – um valdatengslin í samfélaginu. Sá hópur sem vísar í 

menningararf bendir jafnframt á a! "au gætu veri! ö!ruvísi, eins og til dæmis 

"egar skipuleggjendur "orrablótsins í Bolungarvík e!a Glitnis í London taka sér 

vald til a! bjó!a ö!rum valdameiri hópum a! vera me! í blótinu. Andófi! sem 

felst í tilvísunum í menningararf getur veri! allt frá "eim lágmarksmót"róa a! líta 
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fram hjá rá!andi valdakerfi, sem og "eim tillögum og breytingum sem stofnanir 

e!a a!rir hópar leggja til, og allt til opinskárrar og me!vita!rar neitunar og 

beinnar andspyrnu. #egar "orrablótsnefnd Bolvíkinga svarar gagnr$ni á reglur 

blótsins me! "ví a! vísa til hef!ar, "á er "a! dæmi um lágmarksmót"róa. #egar 

Torfusamtökin hinsvegar l$sa yfir stu!ningi vi! hústökuna á Vatnsstíg er "a! til 

dæmis um me!vita!a neitun og beina andspyrnu vi! lög og reglur yfirvalda. 

Menningararfur getur a! "essu leytinu til veri! sameiningartákn "eirra sem eru 

sammála um a! tilteknum "áttum í samfélaginu "urfi a! breyta, e!a a! halda vi!, 

og a! áherslur "ess skuli "ví vera a!rar; "jó!búningasaumakonur sameinast gegn 

breyttri notkun á búningnum, í "orrablótsnefnd Bolvíkinga sitja konur sem vilja 

halda í "átttökuregluna umdeildu og me!limir Torfusamtakanna eru sammála um 

a! me!fer! verktaka á gömlum húsum í mi!bænum sé óásættanleg. 

 

Einu sinni á ári fara lofa!ar og giftar konur í Bolungarvík út af heimilum sínum til 

"ess a! skipuleggja eina vinsælustu skemmtun sjávarplássins. Sú uppákoma og 

mikilvægi hennar fyrir hópinn vir!ist hafa „raunverulegri“ virkni sem menningar-

arfur en sá arfur sem láti! er í ve!ri vaka a! sé var!veittur me! henni; a! blóti! 

sjálft sé alltaf eins, ákve!in athöfn sem aldrei hafi veri! breytt a! rá!i. #ví er varla 

hægt a! hanka "orrablótsnefndina á hvort svi!akjammar e!a kjúklingaleggir séu í 

trogunum, e!a öl e!a diet-coke í drykkjarglösunum. Ástundun á menningararfi 

krefst ekki "ess a! öll „leikmyndin“ sé rétt – "a! er a! segja a! hún vísi einhli!a 

til fortí!ar. Sjálf benti ég "orrablótsnefnd Bolvíkinga á a! vísanir í hef! ættu ekki 

vi! um "orrablót "eirra "ar sem ákve!in mótsögn væri fólgin í "ví a! vísa í hef! 

"egar innrei! nútímans mætti svo augljóslega merkja í ótal ö!rum atri!um 

blótsins. Sú ábending var "á meint sem gagnr$ni á andsvar nefndarinnar vi! 

skrifum Gu!rúnar Soffíu. Nú vil ég hinsvegar meina a! menningararfur dvelji 

handan "ess einfalda lögmáls a! nútímama!urinn sé ekki fær um a! endurvekja 

fortí!ina í sinni „upprunalegustu“ mynd. Menningararfur spyr fyrst og fremst um 

"átttöku fólks í ákve!inni hópamyndun, "ar sem hópurinn sameinast endurteki! 

um ákve!in skilabo! og setur sér ákve!in markmi!. 

Endurtekning, endurminningar, sameiginleg sjálfsmynd hóps og sameiginleg 

markmi! hans eru me!al "eirra "átta sem gera menningararfinn mögulegan, 

fremur en a! fari! sé eftir ströngum reglum um hva! sé raunverulega „gamalt“ og 

„n$tt“ – „alvöru“ og „plat“. #au Handler og Linnekin bentu á a! hef!in og 
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tilvísanir í menningararf væru samtímafyrirbæri. #au eru gjörólík "ví sem á!ur fór 

fram "ví fólk dagsins í dag s$nir menningararf og hef!ir, ólíkt forfe!runum sem 

svi!settu ekki sitt hversdagslega athæfi á "ennan hátt. Menningararfurinn skír-

skotar engu a! sí!ar aftur til fortí!ar "eirra hópa sem eigna sér arfinn, "ar sem 

raunverulegar útsk$ringar á núverandi stö!u "eirra kunna einnig a! dvelja. 

Ástæ!an fyrir bágborinni stö!u indíánahópa má rekja aftur til atbur!a fyrri alda, 

"anga! sem menningararfur "eirra vísar. Um lei! minnir arfurinn á a! sagan hef!i 

jafnvel geta! or!i! ö!ruvísi, menningararfurinn vitnar um a! einu sinni hafi 

indíánar veri! konungar í eigin ríki.  

 

Menningararfur er lifandi tjáning fólks sem b$r í síbreytilegu samfélagi. 

Einstaklingar og hópar "urfa sífellt a! meta stö!u sína og breg!ast vi! breytingum 

me! sam"ykkt e!a höfnun. #á er vi! hæfi a! spyrja: Er sjálfsmynd "eirra ógna! á 

einhvern hátt? Hva! me! lífsvi!urværi "eirra e!a tilvist? Hvernig geta "eir tala! 

gegn "ví sem ógnar og "rengir a! "eim? Menningararfur sem táknmynd fyrir 

menningarlegt au!magn vir!ist skipta "ar miklu máli. Hvorki "jó!búninga-

saumakonunum né Torfusamtökunum hefur tekist a! standa vör! um sína 

hagsmuni me! "ví a! skírskota til annarra einnig sterkra táknmynda, eins og 

frelsis e!a l$!ræ!is. Ómögulegt er "ó a! meta "a! hér og nú hvernig skírskotanir 

til menningararfs dugi hópunum í baráttu sinni. Svo framarlega sem "ær eru 

nota!ar mun menningararfurinn "ó geta sagt $mislegt um ástand okkar daga, og 

átök hópa í samtímanum.  

Reglur sem smí!a!ar eru í kringum menningararf, svo sem "átttökuskilyr!i 

#orrablóts Bolvíkinga, vitna um áherslur hópsins og a! hverju hann beinir 

spjótum sínum sérstaklega. #annig er tilvísun í menningararf ekki a!eins 

mikilvæg tjáningarlei! heldur einnig pólitískur gjörningur. Hún gerir tilkall til 

"ess a! stjórna fólki me! ákve!num reglum um heg!un, sé "a! á anna! bor! 

"átttakendur í gjörningnum. Á #orrablóti Bolvíkinga er kvenskyns "átttakendum 

til dæmis skylt a! mæta í "jó!búning og „vera me!“ í trogi. Blóti! hefur "ó einnig 

áhrif á "á sem fá ekki a! vera me!; "eim er ekki í sjálfvald sett a! ákve!a hvort 

"eir vilji mæta.  

Rannsókn mín á #orrablóti Bolvíkinga benti til "ess a! reglan um "átttöku-

rétt og "au „sérkenni“ sem blóti! dregur upp af Bolvíkingum eru "eim sem standa 

a! blótinu afskaplega mikilvæg. Ef horft er til skrifa Katrínar um „bolvísku 
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fornkvinnurnar“ kemur í ljós a! blóti! getur einnig veri! mikilvægt "eim sem 

ekki mega taka "átt í "ví. #eir geta sé! blóti! sem dæmi um dugna!, drifkraft 

og/e!a sérstö!u Bolvíkinga, og "eir geta jafnvel líkt konunum í "orrablóts-

nefndinni vi! forna kappa. Í inngangi ritger!arinnar sag!i ég frá "átttökureglu 

#orrablóts Bolvíkinga og spur!i af hverju konurnar í "orrablótsnefndinni vilji ekki 

leyfa einhleypum og fráskildum a! vera me!, um lei! og allskonar n$mó!ins 

fyrirbæri hafa "ó grei!an a!gang. Ég tel a! greining mín á menningararfi geti 

svara! "eirri spurningu hér og nú. 

Ef ákve!i! væri a! ógiftir og fráskildir einstaklingar mættu koma á #orra-

blót Bolvíkinga myndi valdajafnvægi "orrablótsins raskast. Breytingin myndi gera 

bo! eiginkonu til eiginmanns ó"arfa: Ef allir í Bolungarvík mættu mæta, af hverju 

ætti "á eiginmönnum e!a samb$lismönnum a! vera bo!i! sérstaklega? #átttöku-

reglan hverfist um samband eiginmanns og eiginkonu, e!a konu og karls í 

sambú!. Konan í sambandinu heldur í taumana á "ví augnabliki sem hún stendur í 

gættinni og gæti meina! maka sínum a! mæta me! sér á blóti!, en ákve!ur sí!an 

a! leyfa honum a! vera me!. Hér er um a! ræ!a "a! sem Slavoj %i&ek hefur 

kalla! innantóma bendingu. Láti! er eins og a! konan eigi um tvo kosti a! velja, 

en "ó ver!ur hún alltaf a! velja sama kostinn. Vegna "essa stafar ríkjandi 

valdastrúktúrum ekki ógn af "orrablótsnefnd Bolvíkinga: #rátt fyrir bendingarnar 

er enginn ófyrirsjáanlegur mót"rói vi! valdafyrirkomulagi! í sjávarplássinu í 

uppsiglingu. Bo!i! er "ví einskonar leikur á milli maka "ar sem konunni er gefi! 

vald til "ess a! rá!a örlögum mannsins síns eitt augnablik. Me! "ví a! karlarnir 

fallast á a! "a! sé á valdi kvennanna er fri!urinn á milli "eirra endurn$ja!ur, "ó 

a!eins gegn "ví a! konurnar „velji "ann kostinn“ a! bjó!a "eim. A! "ví leytinu til 

er #orrablót Bolvíkinga skylt karnívali, líkt og greina má í hinni árlegu Gay-pride 

gle!igöngu í mi!bæ Reykjavíkur. Fyrirkomulagi! dregur upp mynd af misjöfnum 

samfélagsstö!um og lætur sem svo a! "eir sem séu „undir“ í samfélaginu geti allt 

eins veri! í ofan á. Vel heppna! "orrablót s$nir fram á a! eiginkonur og konur í 

sambú! geti sta!i! undir atbur!i "ar sem huga "arf a! mörgu misjöfnu, allt frá 

tæknimálum til skemmtiatri!a. Í kjölfari! vir!ist undirskipu! sta!a "essara 

kvenna vera tilkomin vegna sam"ykkis "eirra sjálfra. #ær s$na fram á a! "ær séu 

ekki „óhæfari“ en karlmennirnir – "ær eru „bolvískar fornkvinnur“ – og "annig er 

árétta! a! valdamunur kynjanna sé tilfallandi og jafnvel há!ur sam"ykki 

kvennanna. #essi samfélagssáttmáli er endurn$ja!ur árlega. #annig má einnig 
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segja a! konurnar sem koma a! #orrablóti Bolvíkinga n$ti sér "orrablótsformi! 

sem menningarlegt au!magn til a! styrkja sjálfsmynd sína, skapa tengsl sín á milli 

og koma skilabo!um út í samfélagi!. Í augum yngri kvenna getur "essi leikur a! 

valdi á milli karla og kvenna virst gamaldags. Einhverskonar sam"ykki gagnvart 

valdamun karla og kvenna hl$tur a! vera nau!synlegt svo leikurinn á milli "eirra 

heppnist. #ví álit ég gagnr$ni Gu!rúnar Soffíu alls ekki óvi!eigandi e!a ranga á 

nokkurn hátt.  

 

Samkvæmt fjór!a kafla ritger!arinnar má nota menningararf á a! minnsta kosti 

tvo strategíska vegu andspænis "eirri fjöl"ættu samfélagslegu "róun sem er haldi! 

saman í hugtakinu sí!kapítalismi. Í fyrsta lagi má nota menningararf sem eins-

konar kröfu um "átttöku í hagkerfinu og hlutdeild í valdastrúktúrum "ess, líkt og 

"orrablót Glitnismanna í London bar keim af. Í ö!ru lagi er hægt a! beita 

menningararfi sem einskonar höfnun kerfisins e!a hluta "ess, líkt og "egar 

Torfusamtökin hafna eignarrétti lögmæts eiganda Vatnsstígs fjögur. Gagnvart sí!-

kapítalisma er menningararfinum teflt fram sem einskonar fé, inneign e!a au!lind. 

Hann er nota!ur af hópum, oft í stærra samfélagi en hópurinn kennir sig fyrst og 

fremst vi!, gagnvart "eim sem búa yfir óvéfengjanlegu au!magni. Menningararf 

má nota sem slíka skiptimynt, e!a „innistæ!u“. Honum er gefi! ákve!i! gildi 

me!al annars me! "ví a! vera ger!ur fágætur og sérstakur. Hann heldur fleirum 

frá sér („hinum“) en hann hleypir a! sér („okkur“). #eir sí!arnefndu státa sig af 

honum sem sínum „sérkennum“ – sem enginn annar búi yfir í nákvæmlega sömu 

mynd. Gagnvart kapítalisma getur menningararfurinn "ví virka! sem einskonar 

valdatæki sem lætur minnihlutahópa líta út fyrir a! hafa efni á "ví sem "eir 

krefjast. #eir hafa „innistæ!u“ fyrir fullri "átttöku í hnattrænu samfélagi eftir-

nútímans. Hópurinn gerir "ar me! tilkall til "ess a! vera me! í stærri samfélögum, 

samræ!um og samhengjum. Hann er jafnvel talin vera „"jó! á me!al "jó!a“ ef 

hugsa! er um "ann hóp sem #jó!menningarhúsi! endurspeglar.  

Til er brandari sem varpar nokkru ljósi á mótsagnakennda virkni slíks 

menningarlegs au!magns; "ess a! draga a! sér og hrinda frá sér – krefjast athygli 

annarra, en útiloka "á "ó frá "átttöku. Sá brandari útsk$rir jafnvel betur en nokkur 

fræ!ileg greining hversu mikils vir!i menningarlegt au!magn getur veri! minni-

hlutahópum í samskiptum vi! a!ra: „Venjulegur gaur“ rekst á Keith Richards, 

me!lim hljómsveitarinnar Rolling Stones, úti á götu, "ar sem Keith er í stökustu 
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vandræ!um. Hann stendur allsber úti á götu eftir a! eiginma!ur konu sem hann 

var!i nóttinni me! kom a! "eim, og henti honum öfugum út. „Venjulegi gaurinn“ 

lánar Keith nokkrar spjarir af sér og hringir á leigubíl. Keith spyr í "akklætisskyni 

hvort hann geti ekki launa! manninum grei!ann. Ma!urinn hugsar sig um og 

segir: „Reyndar. Ég er á lei!inni á stefnumót í kvöld á veitingasta! me! konu sem 

mér líst vel á, en ég óttast a! hún sé of mikil skutla fyrir svona gaur eins og mig. 

Værir "ú til í a! kíkja vi! á veitingasta!inn og heilsa upp á mig?“ Keith kinkar 

kolli og segir: „Ekkert mál!“ Um kvöldi! situr gaurinn til bor!s me! konunni 

"egar Keith gengur inn. Hann lítur á gaurinn og heilsar honum me! virktum: 

„Blessa!ur! Hva! er a! frétta?“ Gaurinn lítur á Keith og segir: „#ekki ég "ig? 

Afsaki!, en ég er upptekinn,“ og sn$r sér aftur a! konunni.  

Segja má a! hér sé um anna! tilbrig!i vi! innantóma bendingu a! ræ!a. Rétt 

eins og konurnar í Bolungarvík rá!i hvort "ær bjó!a karlmönnunum á "orrablóti!, 

svo lengi sem "ær kjósa a! bjó!a "eim, "á má segja a! me! "orrablótinu fari 

samfélagi! Bolungarvík fram á a! vera virt sem skipuleggjandi ver!mæts atbur!ar 

– til "ess sí!an a! geta neita! ö!rum um "átttöku í honum. Innantóma bendingin 

felur í sér endurn$jun á sáttmála, auk "ess a! vera vir!isaukandi. Bo!i!, "átttöku-

skilyr!i! og höfnunin fela í sér framlei!slu á menningarlegu kapítali me! sama 

hætti og a! vísa Keith Richards frá bor!i sem hann vildi aldrei setjast vi!. 

Efnislega hefur ekkert breyst – enginn bættist vi! bor!i! – en merking 

a!stæ!nanna tekur stakkaskiptum. 

Laurajane Smith segir a! "a! sé mikilvægt hverjum undiroku!um hóp a! 

hafa óskoru! yfirrá! yfir "ví sem hann liti á sem „sinn“ menningararf. Menningar-

arfurinn veiti hópum ákve!na sjálfsmynd, og me! honum „"ekkist“ "eir út á vi!. 

Me! "ví a! hafa full yfirrá! yfir eigin menningararfi geta "essir hópar haft meiri 

stjórn á ímynd sinni út á vi! – "eir geta "á reynt a! stjórna hvernig a!rir sjá "á, 

líkt og „venjulegi gaurinn“ í brandaranum eftir a! hafa bjarga! Keith Richards úr 

vandræ!unum. Konan í brandaranum stendur "á fyrir hina, "á sem vi! viljum 

„s$nast“ fyrir og eiga nægilegt menningarlegt kapítal gagnvart. Frá "eim "iggjum 

vi! svo eigin sjálfsmynd til baka. #ess vegna eru yfirrá! undiroka!ra hópa yfir 

eigin menningararfi afskaplega mikilvæg: #au felast me!al annars í "ví a! fá a! 

rá!a yfir eigin líkama, umhverfi og athöfnum. #ess vegna er spurningin sem 

Smith tíunda!i í bók sinni ekki einungis spurning um yfirrá! yfir hlutum, 

ummerkjum og atferli – spurt er um yfirrá! hóps yfir eigin lífi og tilvist: „Ef vi! 
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frumbyggjarnir megum ekki rá!a yfir okkar eigin menningararfi, hverju í 

andskotanum megum vi! "á rá!a?“  

Undiroka!ir hópar geta einnig „tala! í gegnum“ menningararfinn til "ess a! 

koma mikilvægum atri!um, óskum e!a kröfum á framfæri. Skilabo!um sem væri 

jafnvel erfitt a! koma á framfæri ella. Gagnvart yfirvaldi, valdameiri stofnunum 

e!a ö!rum hópum er mikilvægt a! eiga menningarlegt kapítal til a! hópur geti 

mælt me! einni sterkri rödd út á vi!. Mikilvægi "ess a! geta tala! „í gegnum“ 

menningararfinn endurspeglast me!al annars í notkun Torfusamtakanna á fyrir-

bærinu. Hvernig geta samtökin til dæmis réttlætt brot á eignarrétti, innbrot 

hústökufólks inn í húsnæ!i nánar tilteki!, ö!ruvísi en me! "ví a! vísa í 

annarskonar eignarrétt, "ann sem fólginn er í menningararfinum „okkar“? Erfitt er 

a! ímynda sér a!rar a!fer!ir sem í dag væru ekki au!veldlega afgreiddar sem 

lögbrot e!a einhverskonar ó!s manns æ!i. Ver!mætamat menningararfsins er "ó 

há! stund og sta!, og hefur "ví ekki alltaf nákvæmlega sömu virkni. Í "ví 

samhengi má til dæmis ímynda sér byltingarástand "ar sem vísa! væri sérstaklega 

í menningararf til a! rægja ákve!na hluti, ummerki e!a atferli, og í kjölfari! sé 

"eim "ví skipt út fyrir annarskonar tákn og merki. 

 

Í "ri!ja kafla ritger!arinnar benti ég á hversu stór partur s$ningin er af menningar-

arfinum. Í gegnum arfinn s$num vi! ö!rum hvernig vi! erum. #jó!minjasöfn, 

"jó!menningarhús, minnisvar!ar, menningararfur og a!rar „sjálfsmyndaveitur“ 

"jóna "ar veigamiklu hlutverki. Eitt af hlutverkum rá!amanna er a! krækja í 

"essar veitur, móta "ær og n$ta bæ!i til a! afmarka "ann hóp sem rá!amennirnir 

vilja ná til, og til "ess a! réttlæta núverandi yfirvald. Tilvísanir til fortí!ar setja 

atbur!i og ástand dagsins í dag í sögulegt samhengi. Slíkar tilvísanir geta styrkt 

ríkjandi valdastrúktúra me! "ví a! láta "á líta út fyrir a! vera sjálfsag!a, 

einskonar rökrétt framhald af fyrri tímum. Sterk tengsl menningararfsins vi! 

fortí!ina hafa getu til a! brei!a yfir bresti, pólitík, átök fortí!arinnar, og "á 

möguleika sem ekki ur!u fyrir valinu. En einmitt vegna "essa tel ég afar 

mikilvægt a! sko!a hver notar or!i! hverju sinni. Hva!a stö!u gegnir hann í 

samfélaginu? Hver talar „í gegnum“ menningararf, og í hva!a tilgangi? 

Menningararfur er táknræn smí!. Hann er túlkandi hugtak, frekari en 

l$sandi. Vi! "urfum a! líta af "eim hlut, ummerki e!a atferli sem flokkast sem 

menningararfur, og á athöfnina í kringum hann til a! skilja hva! er á sey!i. #a! 
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sem "á blasir vi! er lifandi samfélag fólks sem á í $mis konar valdabaráttu, hvort 

sem hún er há! gegn stærri samfélögum, valdastrúktúrum samfélagsins sem 

hópurinn b$r vi!, aflei!ingum hnattvæ!ingar e!a lögbundnum eignarrétti. Í 

gegnum menningararfinn geta hópar tjá! "a! sem stendur hjarta "eirra næst: 

Hvert "eir sæki sjálfsmynd sína, í hverju hún felist, hverjum "eir tilheyri, hva!a 

fortí! "eir samsami sig sérstaklega, hva!a endurminningar "eim sé annt um og – 

sí!ast en ekki síst – hvers "eir krefjist af samfélaginu sínu, e!a ö!rum 

samfélögum í kringum "á. Menningararfur, eins og hann var nota!ur af 

vi!mælendum mínum árin 2007 og 2008, haf!i pólitískar og efnahagslegar 

skírskotanir ekki sí!ur en menningarlegar. Á tímum eignarréttarvæ!ingar og sí!-

kapítalisma vakna ákve!nar spurningar um menningararf sem eru kannski 

einkum: Hver eru mín réttindi gagnvart sjálfsmynd minni, fortí!, endur-

minningum og "eim skilgreiningum sem ég merki mig daglega me! sem 

Íslendingur?  

Í fjór!a kafla ritger!arinnar reyndi ég a! svara "essum spurningum me! "ví 

a! draga fram tvö ólík eignarhugtök. #a! fyrra "arfnast ekki mikilla sk$ringa vi!, 

"a! er lögvarinn eignarréttur "eirra sem kaupa hluti, ummerki – e!a jafnvel atferli, 

líkt og „háls-hringja“ fólki! í Tælandi upplifir dags daglega – me! fjármagni e!a 

löglegu afsali yfirrá!a. Sí!ara eignarhugtaki! er "a! sem Sartre l$sti í bók sinni 

Anti-Semite and Jew. #a! er eignarréttur sem helgast af hef!, sá sem Torfu-

samtökin tefldu til dæmis fram gegn verktökum og eiganda Vatnsstígs fjögur. 

Honum svipar til útleggingarinnar á eignarrétti sem UNESCO l$sti fyrir 

Talibönunum í Afganistan: Fyrst tala!i stofnunin um mikilvægi Búdda-

líkneskjanna fyrir ákve!na hópa, og svo l$sti hún "ví yfir a! Talibanarnir ættu 

ekki líkneskin og gætu "ví ekki rá!i! örlögum "eirra. Í fyrra dæminu, dæmi antí-

semítistans, er hugmyndinni um eign sem hef!bundin yfirrá! beitt til a! mismuna 

minnihlutahóp e!a a!komufólki. Í sí!ara dæminu er reynt a! beita sömu hugmynd 

um eignarrétt á forsendum arfleif!ar til a! berjast gegn hreinsunum múslimskra 

yfirvalda á menningararfi sem tilheyra "eim ekki. Átök UNESCO vi! Talibanana 

s$na hversu mikilvægar spurningar um eignarrétt eru "egar kemur a! 

menningararfi og hversu flóki! fyrirbæri! er. Vegna slíkra vangaveltna leyfi ég 

mér a! halda "ví fram a! í menningararfinum búi breytingarafl sem ég stórlega 

vanmat í upphafi rannsóknar minnar. #a! er afli! sem s$nir rá!andi valda-

strúktúrum mót"róa og tekur sér vald til a! álykta sjálft um eigin hag. Útsk$ringa 
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er jafnvel ekki "örf, annarra en a! hér sé um hef! e!a menningararf hópsins a! 

ræ!a. 

Menningararfur er tæki sem hópar nota frammi fyrir miklum og illvi!rá!an-

legum breytingum til a! taka völdin í eigin hendur, ef ekki í reynd "á í "a! 

minnsta táknrænt, me! innantómri bendingu. Arfurinn er hópum menningarlegt 

au!magn til a! skora á hólm utana!komandi sjálfsmyndir, sem og a!rar valda-

formger!ir, til a! storka gildum e!a spyrna vi! fótum. Vel má afbyggja tilvísanir í 

menningararf og benda á hversu undarlegar "ær eru, en um lei! má hópurinn a! 

baki tilvísananna ekki gleymast. Hva! er hann a! segja „í gegnum“ menningar-

arfinn? Hversu óraunverulegur e!a óraunhæfur sem menningararfurinn kann a! 

vir!ast "á er mikilvægi hans fyrir hópinn raunverulegt. #a! er mikilvægi "ess a! 

fá a! standa jafnfætis ö!rum hópum, og hafa eitthva! um sitt eigi! líf, örlög og 

umhverfi a! segja.  
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Fylgiskjal  

Tölvupóstur 1 
 
Titill:   Re: Hefur eitthva! breyst?  
Frá:   Óttar Martin Nor!fjör! <ottarmn@gmail.com>  
Dagsetning:   mán, júlí 6, 2009 12:20 am  
Til:   Bryndís Björgvinsdóttir <bryndbj@hi.is>  
 
Hæ hæ 
 
Ég veit ekki hva! skal segja. #a! hafa nokkrir gó!ir hlutir gerst a! undanförnu, "essi 
fallegi gar!ur sem var n$lega opna!ur, hústökurnar, kaffihúsi! í Hljómskálagar!inum, 
eins og "ú nefnir, mætti líka tala um a! framkvæmdir séu loksins hafnar á reitnum sem 
brann fyrir meira en tveimur árum, a! gamli Sirkus eigi a! opna aftur, sem Pólar beer. 
Örugglega eitthva! fleira. 
 
En ég held a! allt "etta risti ekki djúpt, sé raunar smávægilegt, gleymum "ví ekki hvernig 
hústakan á Vatnsstíg enda!i, löggan ey!ilag!i húsi!, "ví eignarrétturinn er enn"á 
konungur réttanna á Íslandi (og jafnvel "ótt margir hafi "pælt" í eignarréttinum eftir 
hústökuna, komi! sjálfum sér á óvart me! "ví a! vera sammála hústakendum, m.ö.o. 
tilbúin a! líta framhjá eignarréttinum, "á er enginn tilbúinn a! hafna honum, taka 
róttækara skref, jafnvel í einhvers konar sameignarrétt á tómum húsum í mi!bænum, í 
anda "ess sem tí!kast á Spáni, í Englandi og Hollandi). 
 
Ég held nefnilega a! "etta "jákvæ!a ástand" í mi!borginni sé bara tímabundi! ástand, 
vegna fjárskorts, a! kaupendur eru hvergi, ekki neins annars. #a! hafa engar betri tillögur 
komi! fram um hvernig megi standa a! var!veislu gömlu húsanna - sem nota bene standa 
mörg tóm núna, grotna ni!ur, vegna "ess a! eigendur "eirra vilja "a!, alveg eins og fyrir 
hrun - e!a hvernig megi standa a! var!veislu borgarmyndar (í sta! einstakra húsa eins og 
nú tí!kast) og koma "annig í veg fyrir a! falleg hús séu rifin (eins og Vatnsstígur 4).  
Mi!borgin er enn"á í rúst, á heilt liti!, og peningaröfl stjórna honum enn"á, n$legt dæmi 
er au!vita! Mál og menning, sem litlu muna!i a! yr!i rekin burt af Laugaveginum. 
Semsagt, "a! "arf alveg jafn miki! a! berjast fyrir "augljósum" (í okkar augum) 
menningar- og sögulegum húsum/gildum í mi!bænum. Baráttan er ekki hætt, hva! "á 
unnin, bara í pásu "ví allir "eir sem ma!ur var a! slást vi! fóru á hausinn e!a flú!u land. 
En "eir koma aftur, og "á heldur rugli! áfram, ver!ur me!al annars au!veldara "ví "á 
ver!a öll "essi tómu hús or!in handón$t, og bara formsatri!i a! láta rífa "au. 
 
Og persónulega held ég a! um lei! og einhver me! næga se!la mætir og vill byggja á 
reitnum sem "essi gar!ur var n$lega opna!ur, "á fær hann "a!, jafnvel "ótt á daginn komi 
a! borgarbúar fíli hann, sæki í hann, a! reiturinn skapi mi!bæjarlíf. #a! hefur ekkert 
breyst í hugsuninni, "a! eru bara minni peningar í kerfinu. Og "a! er einmitt kjarninn. 
Borgarfulltrúi, Húsafri!urarnefnd, arkitektadeild Listaháskólans, jafnvel Torfusamtökin, 
eru of vanmáttug til a! takast á vi! fjárfestana, "au voru "a! fyrir hrun og eru "a! núna, 
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vir!ast engu "ora. Hvers vegna er ekki har!ar gengi! a! "ví a! gera eitthva! vi! "essi 
tómu hús sem útrásarvíkingarnir "keyptu" og "eiga"? 
Au!vita! eiga "eir ekkert í "eim, ekki í nafni neins eignarréttur, "ví "eir keyptu húsin 
me! okkar peningum, me! "ví a! skuldsetja okkur. Eigum vi!, borgarbúar, "ví ekki 
húsin? Hvers vegna ganga "essi hagsmunasamtök ekki lengra í "ví a! tala opinskátt um 
ástandi!? E!a hvers vegna nota "au ekki tækifæri!, á me!an "a! er læg! yfir 
byggingarframkvæmdum, til "ess a! koma í gegn regluger!um sem banna alls kyns hluti, 
eins og a! götumynd/borgarmynd sé skekkt me! "ví a! leyfa ni!urrif á gömlum húsum 
sem ættu a! vera fri!u!? 
 
#annig a!, ég veit a! "etta er or!i! alltof langt hjá mér, "á finnst mér "allt" "etta sem 
hefur gerst í Rvk a! undanförnu ekki bæta fyrir "a! sem hefur veri! ey!ilagt í borginni, 
og alls ekki gefa nein sérstök fyrirheit um a! borgarmál séu a! komast í lag. Til "ess "arf 
miklu róttækari breytingar og miklu róttækari heildars$n á Reykavík, "ví "a! er "a! sem 
borgina skortir, heildaryfirs$n (Dæmi: Höf!atorgsturninn skyggir á vitann á Sjómanna-
skólanum! Sem er ólöglegt, "ví "a! "arf vita vi! allar innsiglingar - hvernig getur svona 
nokku! gerst? #a! er greinilega enginn a! pæla í hlutum eins og heildars$n í borginni). 
Vi! "urfum líka a! hugsa borgarskipulag í áratugum, jafnvel heilli öld, ekki bara árum 
e!a mánu!um eins og hér tí!kast. Væri jafnvel spurning hvort ekki "yrfti a! endurvekja 
aftur stö!una "húsameistari ríkisins", sem hef!i "a! verkefni eitt a! hafa yfirs$n, halda 
borgarskipulagi, hætta a! leyfa ey!ileggingu á menningarver!mætum - einhvern 
mennta!an arkitekt sem ekkert byggingarfyrirtæki ætti, heldur væri hlutlaus. 
 
Jæja, vona a! ég hljómi ekki of neikvæ!ur, "ví ég er "a! ekki. Ver! bara fúll "egar ég 
hugsa um mi!bæ Reykjavíkur, skammast mín nánast fyrir hann. Vona a! "etta "va!ur í 
mér gagnist í eitthva!. Vi! heyrumst, 
 
kv. Óttar 
 
 
 

 


