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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um þætti Spaugstofunnar veturinn 2008-2009. Þann vetur var 

mikill órói í samfélaginu vegna efnahagshrunsins í október 2008. Spaugstofumenn 

gerðu ástandinu góð skil í þáttum sínum og deildu gjarnan hart á menn og málefni.  

 Í fyrsta kafla er skoðað í hverju ádeila þeirra fólst og hvernig grín gerir slíka 

gagnrýni mögulega þar sem það er skýrt í hugum flestra að margt megi segja undir 

formerkjum húmors sem annars þætti ekki ásættanlegt.  

Í öðrum kafla er fjallað um húmor sem sprettur upp eftir hörmungar og 

hvernig hann getur ýmist hjálpað fólki við að komast yfir áfallið sem gjarnan fylgir 

hörmungum eða virkað sem leið til að mótmæla þeirri miklu fjölmiðlaumfjöllun sem 

slíkum atburðum fylgir og gerir það að verkum að þær fara ekki framhjá neinum. 

 Í þriðja og síðasta kaflanum er fjallað um hvernig grín Spaugstofumanna 

þjappaði þjóðinni saman á móti stjórnvöldum og svokölluðum útrásarvíkingum og 

leitaðist jafnframt við að hughreysta fólkið í landinu. Þjóðareinkennið ,,þetta reddast“ 

fær sinn skerf af gríni sem og hið undirliggjandi menningarlega gildi að auðgast og 

fara í útrás sem er ennþá ríkjandi meðal landsmanna þrátt fyrir að síðasta útrás hafi 

endað illa.  
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Inngangur 

Í byrjun október 2008 urðu þrír stærstu viðskiptabankar Íslands gjaldþrota sem hafði í 

för með sér mikla niðursveiflu fyrir atvinnulíf og efnahag á Íslandi. Fjöldi fólks missti 

vinnuna, bæði í bönkunum sjálfum, byggingariðnaði og mörgum öðrum 

atvinnugreinum. Gengi krónunnar féll og innfluttar vörur hækkuðu í verði. Þrátt fyrir 

að blikur hefðu verið á lofti um að velgengni síðustu ára stæði á brauðfótum komu 

þessir atburðir fólkinu í landinu að óvörum. Ekkert annað komst að í fjölmiðlum en 

umfjöllun um ástandið sem hafði skapast, hverjum það væri að kenna, hvaða áhrif það 

mundi hafa á þjóðina og hvort ætti eftir að sjá til sólar í fjárhag landsmanna. 

 Það voru þó ekki bara hinir hefðbundnu fréttamiðlar sem gerðu hrunið að sínu 

helsta umfjöllunarefni heldur fór dægurmenning að litast verulega af 

efnahagsástandinu. Spaugstofan var meðal þeirra miðla sem glöggt mátti sjá að væri 

undir áhrifum kreppunnar. Spaugstofan er skipuð þeim Karli Ágústi Úlfssyni, Pálma 

Gestssyni, Sigurði Sigurjónssyni og Erni Árnasyni auk þess sem Randver Þorláksson 

var hluti af henni fram til ársins 2007. Þeir félagar hafa haldið úti vikulegum 

skemmtiþáttum nánast óslitið frá árinu 1989 og hafa þeir alla tíð verið sýndir á 

laugardagskvöldum í Ríkissjónvarpinu.
1
 Þegar þetta er skrifað hefur Spaugstofan 

runnið sitt skeið á enda eftir veturinn og ekki lítur út fyrir að þeir muni aftur birtast á 

skjám landsmanna. Í gegnum tíðina hefur verið gert góðlátlegt grín að mönnum og 

málefnum í þáttunum en eftir bankahrunið í október 2008 breyttist ekki bara margt í 

samfélaginu heldur einnig margt við Spaugstofuþættina. Sú breyting og orsakir 

hennar er rannsóknarefni þessarar ritgerðar. 

 Ég er alin upp á heimili þar sem aldrei voru aðrar sjónvarpsstöðvar í boði en 

Ríkissjónvarpið. Það var fastur liður að horfa á Spaugstofuna á laugardagskvöldum og 

lengi vel var hún samviskusamlega tekin upp svo hægt væri að horfa aftur á þættina. 

Spaugstofan skipaði því stóran sess í æsku minni og Spaugstofumenn voru eins og 

hverjir aðrir heimilisvinir. Þegar ég fór að fullorðnast og hafa annað fyrir stafni á 

laugardagskvöldum en að horfa á miðaldra karla í kvenmannsfötum hafði ég þó enn 

sterkar taugar til þessara gömlu æskuvina og ennþá á ég það til að raula lög sem 

Spaugstofan hefur gert að sínum með eigin texta. 

                                                 
1
 Spaugstofan, Um okkur. 
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Þegar kom að því að velja umfjöllunarefni fyrir lokaritgerð var nýafstaðinn 

vetur þar sem miklar sviptingar voru í atvinnu-, efnahags- og stjórnmálalífi landsins. 

Spaugstofan, líkt og flestir aðrir í samfélaginu, brugðust við þeim miklu breytingum 

með háværri gagnrýni á ríkisstjórnina, Fjármálaeftirlitið og fleiri aðila sem þóttu 

ábyrgir fyrir því hvernig fór. Þrátt fyrir að hafa ekki séð marga af þeim þáttum sem 

sýndir voru veturinn 2008-2009 var ég mjög hrifin af þeim sem ég sá og varð vör við 

mikla umfjöllun um þá í samfélaginu. Það vakti áhuga minn á því að skoða þættina 

betur. Haustið 2008, á miklum örlagatímum fyrir Íslendinga, sat ég námskeið um 

húmor hjá þjóðfræðingnum Elliott Oring sem alla jafna stundar rannsóknir sínar og 

kennslu við California State University í Los Angeles. Þar opnuðust augu mín fyrir 

þeim miklu möguleikum sem liggja í húmorsrannsóknum auk þess sem Oring var 

mjög áhugasamur um það grín sem spratt upp eftir hrunið og þótti miður að skilja 

ekki íslensku til að geta fylgst með.  

Hér á eftir verður leitast við að útskýra hvað það var við hrunið sem gaf 

Spaugstofumönnum byr undir báða vængi í sínu gríni og hvernig grínið gefur heimild 

til að segja hluti sem þættu óviðeigandi undir öðrum formerkjum. Auk þess verður 

skoðað hvernig fortíðarþrá og þjóðerniskennd birtast í þáttunum. 

Rannsóknarspurningin sem leitað er svara við er: Hvernig takast Spaugstofumenn á 

við hrunið í þáttum sínum? 

Rannsóknin 

Til þess að rannsaka viðbrögð Spaugstofunnar við efnahagshruninu beitti ég þremur 

aðferðum. Í fyrsta lagi horfði ég á alla Spaugstofuþætti vetrarins 2008-2009. Ég horfði 

ýmist á þættina á safnadeild Ríkisútvarpsins eða gat nálgast þá á stafrænu formi hjá 

Kristínu Einarsdóttur þjóðfræðingi, sem hafði tekið þá upp á sínum tíma. Ég skráði 

hugrenningar mínar um þættina. Fljótlega kom í ljós að það sem ég skrifaði hjá mér 

skiptist upp í nokkra flokka eftir efnistökum Spaugstofumanna. Þegar að úrvinnslu og 

skrifum kom horfði ég aftur á þau atriði sem mér fannst sérstaklega merkileg og oft 

kviknuðu þá fleiri hugmyndir og nýjar spurningar. 

 Í öðru lagi tók ég tvö viðtöl. Til að svara þeim spurningum sem kviknuðu hjá 

mér við áhorf þáttanna leitaði ég til Karls Ágústs Úlfssonar, handritshöfundar 

Spaugstofunnar, sem var boðinn og búinn að ræða við mig. Karl Ágúst varð fyrir 

valinu umfram aðra Spaugstofumenn þar sem hann hefur skrifað handritið að 

þáttunum þau 20 ár sem Spaugstofan hefur verið í loftinu og á því stærstan þátt í að 
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móta efni þeirra. Ég hitti Karl Ágúst á skrifstofu Spaugstofumanna í  Útvarpshúsinu 

við Efstaleiti. Hann gat upplýst mig um margt við gerð þáttanna sem átti eftir að 

nýtast vel við rannsóknina,  staðfest sumar hugmyndir mínar, kollvarpaði öðrum og 

komið með nýjar. Ég spurði Karl Ágúst nokkuð opinna spurninga eins og til dæmis: 

,,Hver fannst þér vera tilgangurinn með þáttunum síðasta vetur?“, ,,Voruð þið að 

vonast eftir að hafa einhver áhrif með ykkar ádeilu?“, ,,Voruð þið á einhverjum tíma í 

vafa um að það sem þið væruð að gera væri við hæfi?“ og ,,Hafið þið látið umræður í 

samfélaginu, neikvæðar eða jákvæðar, hafa áhrif á ykkur?“. Auk þessara opnu 

spurninga voru aðrar sem snéru að einstökum atriðum í þáttunum eins og til dæmis 

um lagið ,,We don´t need no education“ sem þeir settu í sinn eigin búning og hvers 

vegna Elton John kæmi svo mikið við sögu í þáttunum. 

 Auk þess að ræða við Karl Ágúst tók ég viðtal við Guðrúnu Halldórsdóttur, 50 

ára hjúkrunarfræðing. Guðrúnu komst ég í samband við í gegnum Facebook hópinn 

,,Við mótmælum því að Spaugstofan hætti í vor“ þar sem hún hafði sig nokkuð í 

frammi. Það vakti áhuga minn á því að ræða við hana enda er áhugavert að fá 

skoðanir almennings á störfum Spaugstofunnar. Guðrún tók vel í þá bón og einn 

morgun í mars hitti ég hana að nýlokinni næturvakt hjá henni á Borgarspítalanum. 

Hún reyndist hafa heilmargt áhugavert um Spaugstofuna að segja enda hefur hún 

fylgst með henni síðan hún birtist fyrst á skjám landsmanna ef frá eru talin sjö ár þar 

sem hún var búsett í Svíþjóð. Þær spurningar sem ég lagði fyrir Guðrúnu voru af 

svipuðum toga og þær sem Karl Ágúst svaraði en snérust þó um viðhorf hennar til 

þáttanna. Að ósk Guðrúnar sendi ég henni hluta af spurningunum fyrir samtal okkar 

svo hún gæti brætt svörin með sér. Meðal þeirra spurninga sem ég leitaði svara við hjá 

Guðrúnu eru: ,,Hefurðu lengi fylgst með Spaugstofunni?“, ,,Fannst þér ádeila þeirra 

vera þörf?“, ,,Fannst þér þeir einhverntíman ganga of langt?“, ,,Manstu eftir 

einhverjum atriðum eða þáttum sem þér finnst standa upp úr?“ og ,,Fannst þér þeir 

einblína of mikið á kreppuna?“. 

 Í þriðja lagi skoðaði ég bloggfærslur þar sem fólk tjáði sig bæði um 

Spaugstofuna  og um ástandið í samfélaginu almennt. Blogg eru ágætur gluggi inn í 

hugarheim þjóðarinnar þó að tæplega sé hægt að segja að bloggarar séu þversnið af 

þjóðinni. Þau gefa þó ákveðna hugmynd um hvaða tilfinningar eru að bærast með 

fólkinu í landinu. Auk þess skoðaði ég samskiptasíðuna Facebook og ummæli sem 

birtust á síðum hinna ýmsu hópa sem til eru, bæði um Spaugstofuna og sem gagnrýni 
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á ákveðna hluti í samfélaginu. Stór hluti þjóðarinnar nýtir sér Facebook og því veitir 

það víðari innsýn í hugarheim almennings en bloggin gera.  

Fræðin 

Gífurlega margir fræðimenn, innlendir sem erlendir, hafa rannsakað húmor. Ýmist út 

frá formi hans og eðli eða inntaki hans og áhrifum á viðtakendur hans. Skrif um 

húmor má rekja allt aftur til hins gríska Platóns og fram til mastersritgerðar 

þjóðfræðingsins Dagbjartar Guðmundsdóttur um skopstælingar sem spruttu upp eftir 

hrunið og kom út haustið 2009. Þar á milli koma fræðimenn frá ólíkum tímum með 

ólíkan bakgrunn.  

Franski heimspekingurinn Henri Bergson gaf út bókina, Le rire sem kom fyrst 

út árið 1900. Þar leitast Bergson við að greina af hverju mannfólkið hlær út frá 

mismunandi sjónarhornum. Hann komst að þremur megin niðurstöðum um hlátur. Í 

fyrsta lagi að fólk hlæi eingöngu að öðru fólki og gjörðum þess. Í öðru lagi að til þess 

að geta hlegið þurfi fólk að vera í ákveðnu hugarástandi og nægilega fjarlægt þeim 

sem hlegið er að. Í þriðja lagi telur hann að hlátur sé alltaf félagsleg athöfn.  

Annar heimspekingur, Ted Cohen, skrifaði áhugaverða bók sem ber heitið 

Jokes: Philosophical thoughts on Joking Matters og kom út árið 1997. Cohen fjallar 

meðal annars um brandara og húmor út frá því hvernig þeir varpa ljósi á tengsl 

brandara og rökhugsunar auk þess sem hann fjallar um hve nauðsynlegur 

sameiginlegur bakgrunnur sé til að skilja brandarana. Cohen leitast ekki við að setja 

fram eina heildstæða kenningu um brandara heldur veltir einungis fram sínum eigin 

hugrenningum.  

Sálfræðingar hafa líka skrifað um húmor og þar ber fyrstan að nefna Sigmund 

Freud. Rit hans Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten kom út árið 1905 og 

varpar áhugaverðu ljósi á brandara og hvernig þeir tengjast, líkt og draumar, 

undirmeðvitund fólks og eru leið fyrir hið óæskilega til að komast út. Freud yfirfærir 

því í raun kenningar sínar um sálgreiningu og bælingu yfir á brandara. Annar 

sálfræðingur, John Grieg, skrifaði bókina The Psychology of Laughter and Comedy. 

Þar leitast hann við að greina hvað það er sem fær fólk til að hlægja. Hann kom fram 

með þá kenningu að hlátur sé þeim sem hlegið er að til minnkunar.  

 Bók Arthur Koestler, The Act of Creation, sem kom út árið 1964 og bók 

þjóðfræðingsins Elliott Oring, Jokes and Their Relations, sem kom út árið 1992 hafa 

reynst mér vel. Í bók sinni fjallar Koestler um það hvernig skapandi hugsun á sér stað. 
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Hann fjallar um það ferli út frá mörgum sviðum sköpunar, meðal annars húmor. 

Hugtakið tvítenging (e. bisociation) er runnið undan rifjum hans en það er þegar tvær 

hugmyndir sem í fyrstu virðast ólíkar renna saman í eina. 

 Oring skoðar húmor frá mörgum mismunandi hliðum í bók sinni. Ég notast 

mestmegnis við þá kafla sem fjalla um hvernig brandarar geta sýnt heift eða andúð og 

hvernig þeir tengjast hörmungum. Tengsl brandara við viðbrögð eftir hörmungar 

rannsakar Oring út frá þeim bröndurum sem fóru í gang eftir að geimskutlan 

Challenger sprakk í loft upp skömmu eftir flugtak árið 1986. Oring telur að mikil 

fjölmiðlaumfjöllun um hörmungar hafi þau áhrif að brandarar séu frekar sagðir um 

efni sem er á mörkunum að sé viðeigandi að grínast með. Það að fréttir af stórslysum 

og dauða séu sagðar á milli auglýsinga um gosdrykki og sápu geri hörmungarnar 

óraunverulegar og ýti undir að um þær séu sagðir brandarar. 

 Fleiri fræðimenn hafa rannsakað tengsl brandara við áföll og hörmungar svo 

sem Bill Ellis sem einnig fjallar um Challenger slysið í grein sinni ,,The Last 

Thing…Said: The Challenger disaster jokes and closure“. Ellis er þó ekki sammála 

þeirri miklu áherslu sem Oring leggur á þátt fjölmiðla í hörmungabröndurum heldur 

telur þá frekar vera leið fólks til að geta talað um hið óhuggulega. Christie Davies fer 

yfir þróun hörmungahúmors í greininni ,,Jokes That Follow Mass-Mediated Disasters 

in a Global Electronic Age“ sem ég styðst nokkuð við. Þar rekur hann ósmekklega 

brandara um dauða fólks og aðrar hörmungar til fyrri hluta 20. aldar og nefnir til að 

mynda dæmi um brandara um dauða Lincoln. Hann er að mestu leyti sammála Oring 

um að fjölmiðlar ýti undir tilvist hörmungabrandara og þá sérstaklega sjónvarpið. 

Giselinde Kuipers hefur einnig gert hörmungar að rannsóknarefni sínu og 

rannsakaði sérstaklega brandara sem sagðir voru um árásina á Tvíburaturnana 11. 

september 2001. Hún gerir grein fyrir þeim niðurstöðum í greininni, ,,“Where Was 

King Kong When We Needed Him?” Public Discourse, Digital Disaster Jokes, and 

the Functions of Laughter after 9/11.“ Hún telur að slíkir brandarar séu ekki alltaf leið 

til að tala um það sem annars er erfitt að tala um og heldur því jafnvel fram að þeir 

beri stundum vott um yfirlæti. Þjóðfræðingurinn Gunnella Þorgeirsdóttir hefur einnig 

rannsakað brandara um árásina og gerði þeim skil í BA- ritgerð sinni Hlátur eða 

grátur: Viðbrögð netsamfélagsins við atburðunum 11. september 2001. Hún er þó 

ekki sammála Kuipers og telur að brandarar um þennan mikla harmleik beri vott um 

ótta við frekari hörmungar. 
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Auk þeirra rita sem áður eru nefnd hafði ég spánýja rannsókn þjóðfræðingsins 

Dagbjartar Guðmundsdóttur á skopstælingum sem gengu manna á milli í kjölfar 

hrunsins  til hliðsjónar við framkvæmd þessarar rannsóknar. Mín rannsókn, líkt og 

rannsókn Dagbjartar, leitast við að varpa ljósi á þann tilgang sem brandarar þjóna en 

við skoðum hins vegar ólíka miðla. Dagbjört ályktar að þeir brandarar sem sagðir 

voru í kjölfar hrunsins hafi þjónað því hlutverki að skipta fólkinu í landinu í einn hóp 

og viðskiptajöfrum og stjórnmálamönnum, þeim sem bera þóttu ábyrgð á hruninu, í 

annan. 

Til viðbótar því að leggjast yfir þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á húmor 

setti ég mig inn í skrif um þjóðerni Íslendinga í ýmsum myndum. Guðmundur 

Hálfdánarson gerir því góð skil í bók sinni Íslenska þjóðríkið. Þar fjallar hann meðal 

annars um þá þætti sem gera þjóðum kleift að hugsa um sig sem þjóð. Sameiginleg 

saga er stór hluti af þeim þætti. 

 Í ímyndarskýrslu forsætisráðuneytisins sem kom út árið 2008 má sjá 

áhugaverðar hugmyndir um einkenni Íslendinga og nokkuð aðra söguskoðun en í bók 

Guðmundar. Í kjölfar hrunsins hefur hins vegar mikið verið skrifað um hvernig þau 

einkenni sem talin eru jákvæð í skýrslunni áttu þátt í að blása hagkerfi landsins út að 

þolmörkum þess uns það sprakk. Mannfræðingurinn Kristín Loftsdóttir skrifaði 

greinina ,,Kjarnmesta fólkið í heimi: Þrástef íslenskrar þjóðernishyggju í gegnum 

lýðveldisbaráttu, útrás og kreppu“ sem varpar áhugaverðu ljósi á einkenni þjóðarinnar 

og nýtist vel við greiningu á þáttum Spaugstofunnar. Hið sama gerðu 

heimspekingarnir Páll Skúlason í greininni ,,Lífsgildi þjóðar“ þar sem hann fjallar um 

hve græðgi og siðleysi hafi verið orðin rótgróin í íslensku samfélagi og að 

nauðsynlegt sé að þjóðin fari að einbeita sér að öðrum gildum. Ólafur Páll Jónsson 

lýsir svipaðri skoðun í grein sinni ,,Lýðræði, réttlæti og haustið 2008“. 

Ritgerðin skiptist í þrjá aðalkafla auk þess sem greint er frá niðurstöðum í 

sérstökum kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um þá ádeilu sem birtist í þáttum 

Spaugstofunnar veturinn 2008-2009. Ádeila þeirra er sett í samhengi við kenningar 

um húmor og hvernig leyfilegt er að segja margt í skjóli hans. Auk þess er fjallað um 

af hverju Spaugstofumenn fóru að deila á ráðamenn og þá sem áberandi höfðu verið í 

viðskiptalífinu. 

Í öðrum kafla er gerð grein fyrir kenningum um yfirlæti og spennulosun með 

húmor. Tekin eru dæmi um hvað í gríni Spaugstofunnar er yfirlæti og hvað er 

spennulosun. Auk þess er fjallað um þann húmor sem birtist í kjölfar hörmunga líkt 

og bankahrunsins. 
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Í þriðja kafla er fjallað um hvernig hræðsla og óöryggi birtist í samfélaginu í 

gegnum grín um ótta við erlend áhrif. Auk þess er fjallað um hvernig fortíðarþrá 

birtist í þáttunum og hvernig reynt er að þjappa þjóðinni saman á þessum erfiðu 

tímum.  
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1. kafli - Ádeila 
Lengi hefur tíðkast að deila á stjórnvöld og þá sem eru áberandi í þjóðlífinu. Á 

söguöld voru ortar níðvísur og fólk galt jafnvel fyrir þær með lífi sínu. Í dag blómstrar 

ádeila á menn og málefni sem aldrei fyrr þó fátítt sé að fólk tapi lífinu fyrir slíkt á 

Íslandi. Margvíslegar birtingarmyndir ádeilu eru þekktar og þeim hefur fjölgað með 

nýtilkominni tækni. Á bloggsíðum birtast skopmyndir, vísur og brandarar sem gera 

grín að þekktu fólki, ákveðnum hópum eða starfsgreinum. Dagblöð eru með 

skopmyndateiknara í vinnu sem hafa það hlutverk eitt að sýna samfélagið í spéspegli 

á degi hverjum og með tilkomu samskiptasíðunnar Facebook hefur myndast nýr 

grundvöllur fyrir beitta ádeilu þar sem spretta upp hópar þar sem skorað er á fólk að 

láta af störfum eða taka tilteknar ákvarðanir í sínu starfi. Sem dæmi má nefna hópinn 

,,Ekki meir Geir“ sem 6729 manns sáu ástæðu til að ganga í til að hvetja Geir H. 

Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, til að láta af störfum.
2
 Slík ádeila sem og önnur 

ádeila sem birtist á netinu er ekki mjög áberandi. Stundum er hún nafnlaus og fólk 

þarf jafnvel að hafa fyrir því að leita að henni. Ef fólk vill ekki sjá hana er mjög 

auðvelt að komast hjá því. Spaugstofan er hins vegar sýnd á besta tíma í sjónvarpi 

allra landsmanna og hefur mikið áhorf. Hún er því sett fram opinberlega fyrir allra 

augum. 

Öllu gamni fylgir nokkur alvara 

Flestir sem heyra brandara átta sig á því að þeim er ekki ætlað að vera teknir alvarlega 

en leiða ekki endilega hugann að ástæðunum fyrir því sem þó geta verið nokkrar. 

Samkvæmt Elliott Oring er húmor ein tegund af leik, eða vitrænn leikur (e. 

intellectual play) eins og hann kallar það.
3
 Sem slíkur lýtur hann mörgum sömu 

lögmálum og leikir. Leikur á sér alltaf afmarkaðan stað og stund, sem vissulega á við 

Spaugstofuna, og í honum gilda ákveðnar reglur sem allir verða að hlíta til að hann 

gangi upp. Spaugstofan þarf einnig að virða félagsleg viðmið samfélagsins og má ekki 

segja það sem talið er óviðeigandi. Leikurinn er flótti frá raunveruleikanum þó 

vissulega sé oft talið að hann geti hjálpað þeim sem taka þátt í honum að öðlast færni í 

hinum raunverulega heimi. Þegar leikurinn hefst breytist hugarástand okkar og við 

erum viðbúin því að allt geti gerst. Þessi skilgreining á því hvað afmarki leiki er 

                                                 
2
 Facebook, Ekki meir Geir. 

3
 Oring, Jokes and Their Relations, 28.  
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almennt kennd við hollenska sagnfræðinginn Johan Huizinga. Í bók sinni Homo 

ludens, sem kom út árið 1938, gerir hann grein fyrir leikjahugtakinu.
4
 Þær 

takmarkanir sem leikjum eru settar eiga einnig vel við um Spaugstofuna. Hún á sér 

stað og stund í sjónvarpsdagskránni og er skýrt afmörkuð af upphafsstefinu og 

kreditlistanum í lokin. Upphafsstefið gefur áhorfendum til kynna að það sem komi á 

eftir sé leikur, ekki alvara, og eigi að túlka sem slíkt. Ef ekki eru gefin skýr skilaboð 

um að það sem verði sagt næst sé brandari getur farið illa. Við aðstæður þar sem fólk 

læðir brandara inn í samtal koma setningarnar ,,hefurðu heyrt þennan“ eða ,,það 

minnir mig á einn góðan“ gjarnan á undan brandaranum sjálfum.
5
 Í Spaugstofunni 

gerist þess ekki þörf fyrir hvern og einn brandara þar sem upphafsstefið er það sem 

gefur til kynna að hér á eftir komi brandarar. 

 Grín er því rækilega afmarkað sem önnur tegund samskipta sem ekki þurfi að 

taka alvarlega. Það er því ekki að undra að í nafni þess leyfist að segja nánast hvað 

sem er og unnt sé að ráðast á fólk eða hópa samfélagsins með orðunum einum. Flestir 

vita þó að öllu gríni fylgir nokkur alvara. Þeir sem heyra grínið gera sér óneitanlega 

oft grein fyrir þeirri andúð sem þar birtist en þeir láta hana þó ekki setja sig út af 

laginu. Hún er ekki tekin bókstaflega ef allir vita að aðeins er um grín að ræða. Auk 

þess getur verið varasamt fyrir þann sem verður fyrir barðinu á rætnu gríni að 

móðgast og lýsa yfir óánægju sinni með þá mynd sem dregin er upp af honum. Slík 

viðbrögð mætti túlka sem svo að honum finnist grínið eiga rétt á sér og hann taki það 

til sín. Með því mætti segja að fórnarlamb grínsins viðurkenni að það sem er verið að 

gagnrýna það fyrir sé rétt, gjarnan vanhæfni, heimsku eða græðgi í tilfelli 

Spaugstofunnar hrunveturinn 2008-2009. Joan Emerson nefnir dæmi um slíkt í grein 

sinni ,,Negotiating the Serious Import of Humor“ þar sem skopmyndateiknarinn Al 

Capp birti myndaseríu þar sem Joanie Phoanie var aðalsöguhetjan. 

Þjóðlagasöngkonan Joan Baez varð mjög móðguð og var handviss um að þarna væri 

verið að gera grín að sér og renndi þar með styrkari stoðum undir að hún væri fölsk og 

sviki undan skatti líkt og persónan í teiknimyndasögunum. 
6
 

 Með því að segja brandara um þá sem hafa mikil áhrif á líf manns eða eru 

manni æðri að einhverju leyti er gerð uppreisn gegn valdinu og þannig nást 

nokkurskonar yfirráð yfir þeirri manneskju sem gert er grín að í þá litlu stund sem 

                                                 
4
 Huizinga, Homo ludens, 7-10. 

5
 Oring, Jokes and Their Relations, 81. 

6
 Emerson, Negotiating the Serious Import of Humor, 190.  
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brandarinn varir þar sem sá sem segir brandarann fær að ráða afdrifum 

brandaraþolandans í stutta stund. Þessu heldur heimspekingurinn Ted Cohen fram í 

bók sinni Jokes. Þar segir hann einnig að brandari sé ekki góð leið til að ná valdinu 

aftur en stundum sé hún eina leiðin sem sé í boði. ,, If your joke works, you will make 

people laugh at your oppressor, and if you are very lucky you may even make your 

oppressor laugh at himself “.
7
 

 Arthur Koestler setur fram þá kenningu að fólk eigi erfitt með að samsama sig 

þeim sem ekki fylgi viðmiðum samfélagsins og eigi því erfitt með að sýna þeim 

samúð eða setja sig í þeirra spor enda sé hin framandi vera varla hluti af samfélaginu. 

,,The creature who does not “belong” to the tribe, clan, cast or parish is not really 

human; he only aspires or pretends to be “like us”.“
8
 Útrásarvíkingarnir áttu hús í 

hverri heimsálfu og ferðuðust á milli þeirra í einkaþotum á meðan þeir borðuðu 

sérvalið japanskt nautakjöt. Heimur þeirra var því gjörólíkur reynsluheimi flestra 

Íslendinga. Því tekur fólk það ekki nærri sér að þeir séu dregnir niður í svaðið þar sem 

fáir geta samsamað sig með þeim og eiga þar með erfiðara með að sýna stöðu þeirra 

samúð. 

Fjölmiðlar og hlutverk þeirra 

Fjölmiðlar gegna því hlutverki í samfélaginu að greina frá því sem er að gerast í 

heiminum og veita stjórnvöldum og stofnunum aðhald, enda eru þeir oft kallaðir 

fjórða valdið.
9
 Fjölmiðlar þóttu hins vegar ekki standa sig sem skyldi eftir 

bankahrunið heldur halda þeim sem taldir voru bera ábyrgð fyrir utan sviðsljósið. 

 Spaugstofumenn voru lítt hrifnir af fjölmiðlaumfjöllun um bankahrunið sem 

og undanfara þess. Karl Ágúst segir meðal annars að: ,,Fjölmiðlaumfjöllun á þessum 

tímum á Íslandi er náttúrulega alveg einstaklega kostuleg. Vegna þess að stærstu 

fjölmiðlarnir eru ýmist í eigu eða stjórnað af þeim sem áttu beinan þátt í hruninu og 

það er ekki hægt að horfa framhjá því“.
10

 Vegna þessa fannst Spaugstofumönnum að 

þeir yrðu að taka virkan þátt í ádeilunni sem var í gangi í samfélaginu. Meðlimir í 

hópnum ,,Við mótmælum því að Spaugstofan hætti í haust“ virtust hafa verið hrifnir 

af umfjöllun Spaugstofunnar ,,Þeir hafa sjaldan verið betri en í vetur, og þar fyrir utan 

                                                 
7
 Ef brandarinn gengur upp mun fólk hlæja að kúgaranum og ef þú ert mjög heppinn mun kúgarinn 

einnig hlæja að sjálfum sér. Cohen, Jokes, 44. 
8
 Veran sem tilheyrir ekki ættbálknum, ættinni, hópnum eða stéttinni er í raun ekki mennsk, hún reynir 

bara eða þykist vera eins og við. Koestler, The Act of Creation, 75. 
9
 Peterson, Fjölmiðlafræði, 14.  

10
 Viðtal við Karl Ágúst Úlfsson, 3. mars 2010, 1. 
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eru þessir þættir nauðsynleg þjóðfélagsgagnrýni.“
11

 er meðal ummæla sem þar voru 

látin falla. 

 Raunar tók Spaugstofan eignarhald og aðgerðarleysi fjölmiðla margoft fyrir í 

þáttum sínum og það gjarnan á ansi beittan hátt. Til að mynda í þætti sem fór í loftið 

8. nóvember 2008. Þar sýna þeir Jón Ásgeir Jóhannesson á fundi með mörgum 

eintökum af sjálfum sér þar sem hann kaupir og selur sjálfum sér flesta fjölmiðla 

landsins til að tryggja að ekki verði fjallað illa um hann.
12

 Þarna eru þeir að deila á 

eignarhald Jóns Ásgeirs á fjölmörgum fjölmiðlum sem hann neitaði gjarnan að 

viðurkenna. Erfitt gat verið að sýna fram á hver átti hvaða fyrirtæki þar sem 

eignarhald gat verið mjög flókið. Ádeilan átti hins vegar bara eftir að harðna eftir því 

sem leið á veturinn. Í þætti sem birtist 22. nóvember var enn deilt á Jón Ásgeir þar 

sem hann tók við Lydduverðlaunum, grínútgáfu af Edduverðlaununum, fyrir mesta 

andvaraleysi ársins fyrir hönd íslenskra fjölmiðla. ,,Við hétum því að grjóthalda kjafti 

yfir því að útrásin væri að fara úr böndunum og allt gæti farið til fjandans ef við 

héldum svona áfram og hér er sönnunin fyrir því að okkur tókst það.“
13

 Ádeila þeirra í 

þætti frá 10. janúar 2009 rímar skemmtilega við annað fyrra grín. Þar berst 

Fréttablaðið, sem einmitt er í eigu Jóns Ásgeirs, inn um bréfalúgur landsmanna í sömu 

breidd og klósettpappír, viðtakendanum til mikillar gleði þar sem það er ,,Mikið að 

fjölmiðlar gera gagn í kreppunni“.
14

  

Kryddsíldarþáttur Stöðvar 2 sem sýndur var á gamlársdag 2008 varð einnig 

fyrir barðinu á gagnrýni Spaugstofunnar. Í þessum tiltekna þætti var kreppan eðlilega 

mikið í umræðunni. Fulltrúar stjórnmálaflokkana fengu þó lítinn frið til að svara þeim 

spurningum sem Sigmundur Ernir bar upp við þá þar sem mótmælendur börðu potta 

og voru með læti fyrir utan Hótel Borg þar sem þættirnir voru teknir upp. Að lokum 

voru rafmagnskaplar skemmdir svo útsendingin rofnaði og Stöð 2, sem er meðal 

annars í eigu Jóns Ásgeirs, varð að eigin sögn fyrir töluverðu fjárhagslegu tjóni.
15

 

Hversu mikið tjónið var er reyndar umdeilanlegt og hefur vefmiðillinn Nei það eftir 

tæknimanni Saga film að tjón á tækjabúnaði megi mæla í hundruðum þúsunda króna 

en ekki milljóna eins og fulltrúar Stöðvar 2 héldu fram.
16

  

                                                 
11

 Facebook, Við mótmælum því að Spaugstofan hætti í vor.  
12

 Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 8. nóvember 2008. 
13

 Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 22. nóvember 2008. 
14

 Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 22. nóvember 2008. 
15

 Morgunblaðið, Kryddsíld lokið vegna mótmæla. 
16

 Nei, vefmiðill, Forstjóri Stöðvar 2 líkti reynslu af mótmælum við nauðgun. 
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Í útgáfu Spaugstofunnar af atburðarrásinni halda þingmennirnir hins vegar að 

mótmælendurnir séu að mótmæla síldaráti þar sem þeir vilji friða síldina. Það er í 

samræmi við aðra ádeilu sem Spaugstofan gerir á stjórnvöld um hvernig þeir misskilja 

alltaf vilja almennings. Ekki er nóg með að hart sé deilt á þingmennina heldur eru 

Sigmundi Erni, umsjónarmanni þáttarins, lögð eftirfarandi orð í munn: ,,Vegna þess 

að hér eru að verða stórviðburðir er það skylda okkar sem fréttamiðils að hætta 

útsendingu“.
17

 Þarna er gert lítið úr því starfi sem fjölmiðlamenn unnu á þessum tíma. 

Karl Ágúst viðurkennir að þættir þeirra Spaugstofumanna hafi ekki alltaf verið 

með það sem aðaláherslu að vera fyndnir heldur hafi þeir að nokkru leyti verið að 

fylla í það skarð sem fjölmiðlaumfjöllunin skapaði. 

Stundum er það sem við erum að gera einfaldlega fréttaskýring og 

einhverskonar útskýring á því hvað er að gerast í samfélaginu. Sko, 

þegar við veljum að líkja ástandinu við eitthvað annað, bara ef við 

veljum að líkja ástandinu við farþegaflugvél sem er stjórnlaus þá er 

það ákveðin skýring. Það kannski útskýrir þetta að einhverju leyti 

fyrir einhverjum hópi. Aukinn skilningur eða öðruvísi skilningur er 

kannski áhrif sem við getum haft.
 18

 

Áhorf á Spaugstofuna ætti því að geta gefið fólki skýrari mynd af því hvernig ástandið 

er  heldur en áhorf á hlutdræga fjölmiðla. Guðrún, viðmælandi minn, er sammála 

Karli Ágústi. ,,Stundum þegar maður er búinn að horfa á Spaugstofuna segir maður 

bara ,,akkúrat svona, þetta er akkúrat svona“.“
19

 Spaugstofan virðist því auka skilning 

einhverra áhorfenda á því sem er að gerast í þjóðfélaginu. 

Spaugstofumenn gera mikið af því að minna fólk á hagsmunatengsl þeirra sem 

eiga fjölmiðlana sem og aðgerðarleysi þeirra þegar kemur að því að greina frá 

atburðum. Til að mynda gera þeir grín að allri umfjölluninni sem var um Davíð 

Oddsson í tengslum við þrásetu hans á stóli Seðlabankastjóra í þætti laugardagsins 14. 

febrúar 2009. ,,Þar sem nú er afar brýnt að fjalla um ástand mála í samfélaginu ætlum 

við í þessum fréttatíma að einbeita okkur af alefli að ástandi Davíðs Oddssonar. Við 

munum fjalla ítarlega um mataræði Davíðs og drykkjusiði...“.
20

 Þarna gera 

Spaugstofumenn grín að umfjöllun fjölmiðla sem snérist frekar að smáatriðum sem 

ekki skiptu máli en þeim málefnum sem raunverulega hefði þurft að fjalla um. 

                                                 
17

 Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 10. janúar 2009. 
18

 Viðtal við Karl Ágúst Úlfsson, 3. mars 2010, 1. 
19

 Viðtal við Guðrúnu Halldórsdóttur, 11. mars 2010, 2. 
20

Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 14. febrúar 2009. 
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Fjölmiðlar sættu margskonar gagnrýni fyrir störf sín því að Spaugstofan 

gagnrýnir þá einnig fyrir að einblína um of á hrunið og að vera of neikvæðir. Það sést 

til að mynda í atriðum þar sem geðlyfi er bætt í drykkjarvatn landsmanna til að vega 

upp á móti allri neikvæðu umfjölluninni í fjölmiðlum,
21

 fréttastefið boðar hrylling
22

 

og barn verður fyrir ,,fréttaeitrun“ eftir að hafa séð fréttir en allir aðrir 

fjölskyldumeðlimir höfðu sett upp heyrnarhlífar.
23

 Það er því vandlifað fyrir fjölmiðla 

þar sem þeir mega ekki fjalla of lítið um hrunið en heldur ekki eyða of miklu púðri í 

umfjöllun um það. Fjölmiðlar geta haft áhrif á brandara á marga vegu. Í þessu tilfelli 

hafa þeir áhrif með því að sinna ekki störfum sínum á fullnægjandi hátt og kalla því á 

ádeilu.  

Stjórnvöld og stofnanir 

Það eru þó fleiri en fjölmiðlar sem fá að finna fyrir því í Spaugstofunni. Ráðherrar, 

alþingismenn, Fjármálaeftirlitið, útrásarvíkingar og forseti Íslands fengu það líka 

óþvegið í þáttum Spaugstofunnar veturinn 2008-2009. Sú ádeila er oft á tíðum mun 

beinskeyttari en ádeilan á fjölmiðlana enda var þáttur fjölmiðla í aðdraganda hrunsins 

og atburðarrásinni sem fór í gang eftir það ekki eins stór og margra annarra. Karl 

Ágúst segir að þeir Spaugstofumenn hafi ekki komist hjá því að fjalla um kreppuna 

þar sem þátturinn geri grín að málefnum líðandi stundar og kreppan hafi verið eina 

málið sem var í gangi á þessum tíma. Auk þess fannst þeim það vera skylda sín að 

halda uppi umræðu um það sem hefði gerst. Þeir vildu halda kastljósinu á: 

því hvað það var í raun og veru sem olli því hvernig fór, að það væru 

ákveðnir einstaklingar sem bæru ábyrgð á því hvernig ástandið væri 

orðið allt í kringum okkur og að það væru einstaklingar og hópar sem 

bæru ábyrgð sem það gæti ekki komist undan, ætti ekki að fá að 

komast undan.
24

  

Nánast allir þættir vetrarins voru uppfullir af ádeilu. Það yrði því of langt mál að 

fara að telja öll þau dæmi upp en þess í stað verður sagt frá þeim dæmum sem mér 

finnst helst lýsandi fyrir ádeilu þeirra. Strax í öðrum þætti vetrarins, sem fór í loftið 4. 

október 2008, ber á grófri ádeilu þar sem samlíking við partý og þynnku er áberandi, 

en slíkar samlíkingar voru vinsælar eftir hrunið. Davíð Oddsson hafði boðið til 

einkavæðingarveislu þar sem bankarnir voru gefnir á silfurfati. Núna er partýið hins 
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Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 25. október 2008. 
22

Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 29. nóvember 2008. 
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 Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 14. febrúar 2009. 
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vegar búið en Elton John heldur áfram að spila. Hann syngur ,,menn verða af aurum 

apar“ við lagið ,,Circle of life“ á meðan myndir af útrásarvíkingum fljóta yfir 

skjáinn.
25

  

Þetta var ekki í eina skiptið sem þeir beittu þeirri tækni að láta myndir af þekktu, 

umdeildu fólki líða yfir skjáinn meðan lag með beittum texta var spilað. Í þætti 

laugardagsins 8. nóvember 2008 eru myndir af útrásarvíkingum birtar undir lagi 

hljómsveitarinnar Pink Floyd, ,,Another brick in the wall“, sem í þeirra meðförum er 

sungið, ,,við borgum ekki ykkar skuldir, mokið ykkar eigin flór“.
26

 Strax í næsta þætti 

er svipað lokaatriði nema að þessu sinni syngur Elton John ,,Er ekki hægt að hætta að 

bulla og gefa einhver svör“
27

, við lagið ,,Sorry seems to be the hardest word“ meðan 

myndir af alþingismönnum birtast á skjánum. Þetta þema varð að vikulegum viðburði 

hjá þeim því strax í þættinum á eftir var hið sama upp á tengingum. Lokaatriðið var 

lagið ,,Ísland er land þitt“, við textann ,, Ísland var land þitt og aldrei við gleymdum 

íslenskum vöxtum sem greiddum við þá“.
28

 Undir þessari beittu ádeilu birtast myndir 

af bankastjórum hinna föllnu banka. 

Þetta form ádeilunnar fékk þó nokkurt frí og sást ekki aftur fyrr en 17. janúar 

2009. Þá var krafan um afsögn ríkisstjórnarinnar og nýjar kosningar orðin hávær en 

ekki bólaði á neinum breytingum og enginn virtist tilbúinn til að axla ábyrgð og segja 

af sér. Það endurspeglaði Spaugstofan með því að spila lag Johnny Mandel og Mike 

Altman, ,,Song from M*A*S*H“ með textanum ,,suicide is painless“ í lok þáttarins 

meðan myndir af ráðherrum í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar birtust á 

skjánum.
29

 Það var jafnframt í síðasta skipti sem þessu formi ádeilu var beitt. Það gæti 

stafað af því að í lok janúar var stjórnarsamstarfinu slitið og efnt til nýrra kosninga. 

Það er áhugavert að þessi ákaflega beitti texti hafi birst svo stuttu áður en 

stjórnarsamstarfinu var slitið. Það gæti endurspeglað að þol þeirra og þjóðarinnar 

allrar hafi verið þanið til hins ýtrasta. 

 Spaugstofumenn höfðu lengi gagnrýnt aðgerðarleysi stjórnvalda og þá 

staðreynd að enginn var að segja af sér eða axla ábyrgð á sínum gjörðum. Ég var 

áhugasöm um hvort þeir hefðu verið að vonast eftir því að hafa áhrif á valdhafa með 
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 Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 4. október 2008. 
26

 Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 8. nóvember 2008. 
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 Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 15. nóvember 2008. 
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 Karl Ágúst Úlfsson, Spaugstofan, 15. nóvember 2008. 
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gagnrýni sinni. Karl Ágúst segir að svo hafi ekki verið en hins vegar vonist þeir til að 

geta haft áhrif á almenning.  

Ég geri mér ekki grillur um að ég geti afnumið óréttlætið með því 

sem ég geri en kannski get ég hvatt eða brýnt fólk til þess að sætta sig 

ekki við það og takast á við það. Og ég meina okkar leið er sú að 

deila á það sem okkur finnst eiga það skilið og grínast að þeim sem 

okkur finnst þurfa á því að halda.
30

 

Það gerðu Spaugstofumenn svo sannarlega í umræðunni um afsagnir ráðherra og 

annarra ráðamanna. Hæstar voru raddirnar sem kröfðust afsagnar Davíðs Oddssonar 

sem þá var Seðlabankastjóri og Geirs H. Haarde sem þá var forsætisráðherra. Árni 

Mathiesen fjármálaráðherra og Björgvin G. Sigurðsson viðskiptamálaráðherra fengu 

líka sinn skerf. Fyrsta dæmið um ádeilu á að Davíð sitji ennþá má finna í þætti frá 8. 

nóvember 2008. Þar sýna þeir Davíð í sjónvarpsviðtali þar sem spyrillinn spyr hvort 

hann hafi ekki hugsað sér að segja af sér. Davíð bregst ókvæða við og svarar: ,,Segðu 

bara sjálfur af þér“.
31

 Þessi viðbrögð Davíðs í gervi Arnar Árnasonar vísa sennilega í 

orð sem Davíð lét falla á blaðamannafundi í Seðlabankanum 28. október 2008. Þar 

svaraði hann blaðamanni sem spurði hvort hann hefði íhugað að segja af sér vegna 

mikilla mótmæla almennings með orðunum ,,Hefur þú velt því fyrir þér að hætta þínu 

starfi?“
32

 

 Þrátt fyrir að Spaugstofumenn hafi oft verið svo grófir sem raun ber vitni fann 

ég ekki nein dæmi um að fólki hefði þótt þeir ganga of langt í gagnrýni sinni. Þeir 

hafa oft hneykslað fólk í gegnum tíðina og bæði verið kærðir fyrir guðlast og klám. 

Fyrir utan þau atvik hafa þeir sjaldan sætt gagnrýni fyrir hvernig þeir taka á málunum 

ef frá er talin gríðarlega mikil gagnrýni á hvernig þeir tóku Ólaf F. Magnússon, 

fyrrverandi borgarstjóra, í gegn og gerðu grín að andlegum veikindum hans. Andúð 

við það sést vel á bloggheimum sem fannst þar ómaklega vegið að veikum manni. 

Dæmi um slík viðbrögð má til dæmis sjá í orðum Gests Guðjónssonar sem segir 

,,Persónulega finnst mér meðferð þeirra á Ólafi F fyrir neðan allar hellur og sýnir 

vanvirðingu og fordóma gagnvart veikindum hans.“
33

 Engin viðbrögð voru hins vegar 

sjáanleg í bloggheimum yfir allri ádeilu Spaugstofumanna í kjölfar hrunsins. 

Viðmælanda mínum fannst þeir heldur ekki vega ómaklega að mönnum í ádeilu 
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 DV, Davíð grínast mitt í hruninu. 
33

 Gestur Guðjónsson, Hvað fannst fólki um Spaugstofuna í kvöld? 

- 16 -



 17 

sinni.
34

 Umræða um veikindi borgarstjóra virðist því hafa verið viðkvæmari en ádeila 

á stjórnvöld og útrásarvíkinga sem gæti stafað af því að ekki þyki rétt að gera grín að 

veikindum fólks. 

 Mokið ykkar flór 

Spaugstofumenn eru einkar lagnir við að koma ádeilu sinni á framfæri í gegnum söng 

enda þykir Karl Ágúst snjall textasmiður. Að búa til texta við þekkt lög er ein tegund 

af paródíu eða skopstælingu. Þá kallast efni nýja textans á við texta þess gamla. Oft 

gefur það ádeilunni aukið vægi en stundum er innihald gamla lagsins þó ekki 

aðalatriðið heldur hentar lagið einfaldlega því sem á að koma á framfæri.
35

 Arthur 

Koestler heldur því fram í bók sinni The Act of Creation, að skopstælingar séu 

beittasta form húmors og gefi annars innantómu gríni dýpri merkingu. Koestler segir 

að skopstælingar séu hannaðar til að ,,deflate hollow pretence but also to destroy 

illusion in all its forms; and to undermine pathos by harping on the trivial, all-too-

human aspects of the victim.“
36

 Skopstælingar gefa það því skýrt til kynna að þeir 

sem gert er grín að eru mannlegir rétt eins og aðrir þegnar samfélagsins sem unnt er 

að gera grín að. 

 Í Spaugstofunni þennan vetur voru flutt fjölmörg lög með beittum textum. 

Lögin voru gjarnan lögð þekktum einstaklingum í munn líkt og Geir H. Haarde, 

Davíð Oddssyni eða Elton John. Almenningi var einnig lagt orð í munn í þáttunum. 

Eitt slíkt lag var flutt í þætti þann 8. nóvember 2008. Unglingar fluttu hið þekkta lag 

,,Another Brick in the Wall“ sem Pink Floyd gerði vinsælt. Í stað þess að deila á 

skólakerfið í Bretlandi líkt og í upprunalegu útgáfu lagsins, deildu unglingarnir hart á 

útrásarvíkinga og hvernig ástandið í samfélaginu ætti eftir að hafa áhrif á lífsgæði 

þeirra í framtíðinni. Það gerðu þau með því að syngja textann: ,,Við borgum ekki 

ykkar skuldir, mokið ykkar eigin flór. Hey lúðar, mokið ykkar flór. Þetta er okkar land 

sem sekkur í ykkar skít“.
37

 

Þarna nást fram áhrif með því að minna fólk á að græðgi ákveðinna aðila af 

þeirri kynslóð sem nú er við völd eigi eftir að hafa gríðarleg áhrif á komandi 

kynslóðir. Sú nálgun virðist hafa náð vel til margra. Bloggarar og Facebook notendur 

                                                 
34

 Viðtal við Guðrúnu Halldórsdóttur, 11. mars 2010, 2. 
35

 Denith, Parody, 9-11. 
36

 Hleypir loftinu úr innantómri þykjustu en eyðir jafnframt sjónhverfingum í hvaða formi sem þær eru; 
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hafa tjáð sig um að þetta atriði standi uppúr þegar litið er til Spaugstofuþátta vetrarins. 

Egill Helgason skrifaði stutta færslu um þetta tiltekna atriði þar sem hann dásamar 

þáttinn og segir: ,,Þættirnir síðustu vikurnar eru með því besta sem hefur komið frá 

Spaugstofunni og, í gær – „lúðar, mokið ykkar flór!“ Er það ekki alveg kjarni 

málsins?“
38

 Margir skrifuðu athugasemdir við þessa bloggfærslu Egils og flestir voru 

sammála. Einn notandi setur inn þessa athugasemd: ,,Þetta var eins og talað frá mínu 

hjarta og birta svo myndir af glæpageginu [svo] tær snild [svo].“ Annar notandi segir: 

,,Frábær þáttur í gær. Speaking truth to power: ein af grunnstoðum lýðræðis. 

Spaugstofumenn eru svo sannarlega einir af þeim örfáu sem eru að standa sig í 

kreppuni [svo]–og eru í raun betri en nokkurntíman [svo] áður.“ Guðrún 

Halldórsdóttir, viðmælandi minn, var einnig á sama máli og fannst þetta atriði 

einstaklega vel heppnað. ,,Það fannst mér algjörlega magnað af því að þar sýndu þeir 

þetta rosalega vel. Það er unga fólkið sem tekur við og þarf þá að borga sukkið 

þeirra“.
39

 Þetta fólk virðist því hafa kunnað vel að meta ádeilu Spaugstofunnar sem 

birtist í orðum unglinganna.  

 Auk þess að minna okkur á hversu dökk framtíð gæti beðið komandi kynslóða 

er annað sem vekur athygli mína í þessu atriði. Í textanum er bæði talað um að moka 

flór og sökkva í skít. Hvort tveggja eru samlíkingar sem Spaugstofumenn áttu eftir að 

nota aftur í þáttum sínum þennan vetur. Til að mynda ,,sökkvum við hratt ofan í 

hyldjúpan kúk“ vegna Davíðs Oddssonar í þætti laugardagsins 25. október 2008.
40

 

Sérfræðingarnir Magnús og Eyvindur, gamaldags bændur sem fyrst komu fram í 

áramótaskaupi, voru fengnir til að gegna ráðherrastöðum í nýrri ríkisstjórn þar sem 

aðstæðurnar sem landið var komið í var ,,stærsti flór sem hefur þurft að moka á 

Íslandi“ og það að moka flór er þeirra sérgrein.
41

 Auk þess lét Guðlaugur Þór 

Þórðarson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, rannsaka sig áður en hann lét loka 

meltingarfæradeildinni þar sem hann ,,gerir alltaf upp á bak“.
42

 Orðræðan í kringum 

hrunið var oft á tíðum tengd hægðum, hvort heldur sem var hjá Spaugstofunni eða í 

almennu krepputengdu gríni. Til dæmis var nafni bankans Glitnis breytt í Skitnir í 
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skopmynd sem gekk á netinu auk þess sem klósettpappírsrúllu var komið fyrir í merki 

hans.
43

 

Hægðahúmor er sívinsæll enda er hann mjög einfaldur. Líkamsvessar eru tabú 

í okkar samfélagi og að tala opinskátt um tabú fær fólk annað hvort til að hlæja eða 

verða móðgað. Þjóðfræðingurinn Alan Dundes vill meira að segja meina að ,,What is 

taboo in a society is frequently a favorite topic in the folklore of that society.
44

 Það 

ætti því ekki að vera skrítið að líkamsvessar veki hlátur hjá fólki. Hægðahúmor má 

rekja allt aftur til hinna grísku gamanleikja auk þess sem margir rithöfundar hafa fært 

sér hann í nyt í gegnum tíðina. Hann rataði til að mynda inn í verk Mark Twain og var 

mikið notaður í verkum hins rússneska Rabelais.
45

 Míkhaíl Bakthín hefur rannsakað 

skrif Rabelais og fjallar um þau í bók sinni Tvortsjestvo Fransua Rable í narodnaja 

kúltúra srednevekovja í Renessansa. Þar gerir hann grein fyrir kenningum um 

kjötkveðjuhátíðir. Á slíkum hátíðum var húmor ríkur þáttur þar sem það sem áður var 

æðra er fært á lægra plan en það sem var óæskilegt og í felum, til dæmis allt neðan 

beltis, fær aukið vægi. Húmorinn getur auk þess átt þátt í því að lækka valdhafana 

tímabundið í tign því, eins og Bakhtín orðar það sjálfur: ,, Not only parody in its 

narrow sense but all the other forms of grotesque realisim degrade, bring down to 

earth and turn their subject into flesh.“
46

 Henri Bergson lýsir því jafnframt í riti sínu 

Le rire að með því að draga athyglina frá því andlega að hinu líkamlega sé vakinn upp 

hlátur. Líkamleg starfsemi fólks þyki fyndin, sérstaklega ef að hún veldur vandræðum 

eða skömm.
47

 

 Með hægðahúmor í ádeilu sinni má því segja að Spaugstofumenn séu að 

vekja athygli á vanhæfni valdhafa og nota í því skyni markvist orðasamböndin ,,að 

gera upp á bak“ eða ,,gera í buxurnar“, sem lýsa því með litríkum hætti að mikil 

mistök hafi verið gerð. Auk þess gætu þeir verið að minna fólk á að þeir sem gerðu 

þessi mistök sem bitna nú á allri þjóðinni eru manneskjur en ekki guðir sem ættu því 

vel að geta viðurkennt vanhæfi sitt og sagt af sér. 
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Líkingamálið sem vísar til hægða lýsir mistökum hvort heldur sem 

viðkomandi á að hafa ,,gert í buxurnar“ eða ,,gert upp á bak“. Hvort tveggja er tengt 

við sökudólga hrunsins, útrásarvíkinga og þingmenn. Að vera í djúpum skít er hins 

vegar gjarnan notað til að lýsa því að einhver sé í vandræðum. Líkingamál sem vísar 

til hægða lýsir því þeim sem ,,komu okkur í skítinn“. Það er áhugavert þar sem hægðir 

eru einnig tengdar við auð og peninga.   

 Í kenningu sinni um sálgreiningu tengir Freud hægðir og peninga saman. 

Þjóðfræðingurinn Alan Dundes gerir kenningu Freuds skil í bók sinni Parsing 

through Customs. Þar fjallar hann um að kenningu Freuds um að saur í draumum 

tákni fjársjóð eða auð megi vel tengja við þjóðfræðiefni. Hann nefnir til dæmis að í 

þjóðsögum komi það gjarnan fyrir að saur breytist í gull. Þjóðsögurnar eru þó flestar 

mun eldri en kenningar Freuds svo þessi hugmynd virðist hafa lifað lengi meðal 

fólks.
48

 Táknfræði Freuds hefur lifað með fólki og virðist það til dæmis vera algengt 

að ráða drauma með tilliti til hennar. Á síðunni draumur.is segir til dæmis: 

,,Mannasaur er ævinlega fyrir peningum, því meiri saur, því meiri peningar.“
49

 Tíð 

notkun Spaugstofumanna á hægðum og hægðatengdum bröndurum í þáttum sínum á 

sér því greinilega hliðstæðu í öðru þjóðfræðiefni.  

Elton John 

Spaugstofan hefur í gegnum árin skapað margar persónur sem hafa eignast sinn sess í 

þáttunum. Sumar persónurnar voru hugarburður þeirra félaga líkt og hinn smávaxni 

Ragnar Reykás. Auk þess að skálda persónur hafa þeir gert mikið af því að herma eftir 

þekktum persónum. Sumar þeirra birtast oftar en aðrar enda liggur fólk misvel við 

höggi eftir því hvað það tekur sér fyrir hendur hverju sinni. Ýmsar nýjar persónur hafa 

orðið fastagestir veturinn 2008-2009 sem ef til vill voru ekki eins áberandi fyrir 

bankahrunið.  

 Ein af þeim persónum sem sjaldan hafði sést fyrir hrun var breski 

dægurlagasöngvarinn Elton John leikinn af Erni Árnasyni. Hann þreytti þó frumraun 

sína í Spaugstofunni á hátindi góðærisins þegar hann var fenginn til að syngja í 

fimmtugsafmæli Ólafs Ólafssonar, stjórnarformanns Samskipa.
50

 Það vakti mikla 

athygli en Ólafur var þó ekki sá eini sem átti eftir að fá þekkt fólk til að skemmta í 

veislum. Elton John varð þó mun lífseigari í þáttum Spaugstofunnar en nokkur annar 

                                                 
48

 Dundes, Parsing through Customs, 17-18. 
49

 Draumur, Saur. 
50

 Morgunblaðið, Elton John á Íslandi. 
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tónlistarmaður sem ég vil meðal annars tengja við þá einföldu staðreynd að Örn nær 

honum nokkuð vel og að lög hans henta mjög vel við nýja texta. 

Önnur ástæða gæti verið fyrir langlífi Elton John í þáttunum. Hann kom fyrst 

til sögunnar vegna flottrar veislu á hátindi góðærisins ,,Hann er svona, eins og ég segi, 

táknmynd fyrir montið og mikilmennskuflippið á þessu liði. [...] Og það er allt í lagi 

að minna fólk á það með reglulegu millibili að svona var ruglið í okkur“
51

 segir Karl 

Ágúst um ástæður þess að Elton John er óspart notaður í þáttum vetrarins. Í fyrsta 

þættinum sem tekur sérstaklega á kreppunni og var sýndur 4. október 2008 var eins og 

áður sagði sýnt frá einkavæðingarpartýinu sem hafði runnið sitt skeið og var notað 

sem myndlíking fyrir góðærið. Þar var Elton John hins vegar ennþá staddur og það í 

sama jakka og þegar hann spilaði í fimmtugsafmæli Ólafs meðan allt lék í lyndi. Þar 

syngur hann þó að menn verði af aurum apar en ekki fjörugt lag eins og áður. Þarna 

eru Spaugstofumenn því að vitna í sitt fyrra grín. Slíkt er algengt þegar brandarar eru 

sagðir og kallast metahúmor. Þar er stólað á að áheyrendur þekki til brandarans sem 

vísað er til, að öðrum kosti gengur dæmið ekki upp.
52

 Slíkar vísanir eru einnig 

algengar í kvikmyndum, bókmenntum og jafnvel tónlist. Brandarar um brandara, 

metahúmor er hluti af þjóðfræði um þjóðfræði sem kallast metaþjóðfræði (e. 

metafolklore).
53

 Aftur er vísað til þessa atriðis þegar vísindamenn í leit að skýringum 

um hvað gerðist á ,,Íslantis“ ráfa inn á yfirgefið Þjóðminjasafnið og sjá þar Elton John 

brúðu, ennþá í sama jakkanum, sem syngur ef hann er trekktur upp. Í þetta skiptið 

syngur hann þó ,,Bæbæ kæra þjóð, þú getur ekki borgað og best er því að hafa sig 

brott“,
54

 við lag Elton John ,,Candle in the Wind“.  

Elton John fær þó líka sína sjálfstæðu brandara. Hann er látinn vera í hlutverki 

andans í sögunni um Óladín, sem einmitt er Ólafur í Samskip, sem birtist í þætti 24. 

janúar 2009. Þar kemur Elton John úr lampa sem Ólafur finnur þegar hann er að reyna 

að koma auðæfum sínum undan og syngur fyrir hann góðærisrokk sem er skopstæling 

byggð á hinu þekkta lagi ,,Crocodile Rock“.
55

 Ólafur á því erfitt með að hrista Elton 

John af sér.   

Spaugstofan virðist hafa verið mjög meðvituð um hlutverk Elton John sem 

táknmyndar fyrir ruglið og gerir grín að því strax í upphafi vetrar. Í þætti sem sýndur 
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var 1. nóvember 2009, áður en Elton John varð áberandi í þáttunum ákveða þeir að 

benda fólki á hvaða mynd þeir hafa af honum . Í þættinum er talað við fólk á förnum 

vegi um kreppuna og Elton John leikinn af Erni er einn af þeim sem tekinn er tali. Þar 

segist hann vera sár yfir því að fólki finnist hann vera birtingarmynd spillingar þar 

sem hann hafi engu um það ráðið að hann var ráðinn til að spila í einhverju afmæli. 

Hann segir jafnframt að öll þessi umræða sé farin að hafa áhrif á textasmíðar hans og í 

kjölfarið er sýnt myndskeið þar sem hann situr við píanóið og semur lag og syngur við 

,,Listen Davíð are you cold, there is no króna anymore“
56

, við lag Elton John 

,,Nikita“. Það mætti segja að þarna séu Spaugstofumenn að gera grín að sínu eigin 

gríni um Elton John. Með því að grípa til metahúmors leggja Spaugstofumenn nokkra 

ábyrgð á herðar áhorfendum og treysta þeim til að skilja brandarana og þær vísanir 

sem í honum felast. Að nota metahúmor sem vitnar í húmor sem ákveðinn hópur á að 

skilja gerir aðgreiningu hópa ennþá skýrari. Þeir sem ekki hafa fylgst með 

Spaugstofunni geta ekki verið vissir um að skilja brandarana. 

Almenningur 

Spaugstofan er aldrei eyland. Með gríni sínu bregðast Spaugstofumenn við því sem er 

að gerast í samfélaginu hverju sinni. Spaugstofan var þó ekki ein um að láta 

stjórnvöld og útrásarvíkinga finna til tevatnsins í kjölfar hrunsins. Fjölmargir 

brandarar, söngtextar og skopmyndir gengu mann á milli strax eftir hrunið og gera 

enn. Dagbjört Guðmundsdóttir gerði þeim góð skil í meistararitgerð sinni í þjóðfræði.
 

57
 Það efni sem hún rannsakaði var oft á tíðum líkt því gríni sem birtist í 

Spaugstofunni og grínið snérist gjarnan að sömu mönnum og málefnum. Það var þó í 

eðli sínu nokkuð ólíkt þar sem það grín sem Dagbjört rannsakaði var nafnlaust og ekki 

hugsað til birtingar í opinberum miðli líkt og Ríkissjónvarpið er. 

 Spaugstofumenn voru meðvitaðir um hina hlið spéspegilsins en segjast þó 

ekki  hafa stuðst við það efni sem gekk manna á milli. Hins vegar er áhugavert að 

nokkrum dögum eftir að þeir birtu skopútgáfu sína af ,,Ísland er land þitt“ með 

textanum ,,Ísland var land mitt“ flutti Hallgrímur Helgason sína útgáfu af sama texta í 

þætti Egils Helgasonar, Kiljunni.
 58

 Texti Hallgríms er frekar ólíkur texta 

Spaugstofumanna en þó er áhugavert að í báðum útgáfum er talað um betlarastaf. Það 

gæti stafað af því að ekki er hlaupið að því að finna staðgengil línunnar ,,Ísland með 
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glitrandi norðljósa traf“ sem má finna í frumútgáfunni. Skopútgáfur af þessum sama 

texta gengu einnig á milli manna með aðstoð internetsins stuttu eftir hrunið og voru að 

sögn Dagbjartar með fyrstu skopstælingunum sem fóru í slíka dreifingu.
59

 Karl Ágúst 

telur að það sé engin tilviljun að fólkið í landinu og Spaugstofumenn fái sömu 

hugmynd enda séu margar hugmyndir það augljósar að margir geti fengið þær á sama 

tíma.
60

 ,,Ísland er land þitt“ er hugljúft lag sem margir þekkja og er auðvelt að gera að 

dramatískri ádeilu. Nánar verður fjallað um notkun Spaugstofunnar á laginu í þriðja 

kafla. 

Símtöl og tölvupóstar sem berast Spaugstofumönnum beint eru ekki einu 

viðbrögðin sem almenningur sýnir við þáttum þeirra heldur má einnig finna slík 

viðbrögð á internetinu. Bloggarar er margir hverjir óhræddir við að tjá sig um það sem 

þeim líkar og mislíkar. Ég fann engar neikvæðar athugasemdir á netheimum um 

ádeilu þeirra á kreppuna og hvernig brugðist var við henni. Í raun fann ég engar 

neikvæðar athugasemdir um Spaugstofuna ef frá eru taldir nokkrir hneykslaðir 

bloggarar sem fannst þeir vega ómaklega að Ólafi F. Magnússyni, fyrrverandi 

borgarstjóra. Bloggið hefur þó dalað nokkuð í seinni tíð en samskiptavefurinn 

Facebook tekið við. Þar er auðvelt að fylgjast með skoðunum fólks á málefnum 

líðandi stundar því það er duglegt að búa til hópa til að lýsa ánægju sinni eða óánægju 

með hvaðeina sem brennur á því. Á Facebook finnast til að mynda hóparnir ,,Við 

mótmælum því að Spaugstofan hætti í vor“ sem í eru 3765 manns sem vilja alls ekki 

að Spaugstofan hverfi af skjáum landsmanna eins og reglulega kemur upp í 

umræðuna. Þó eru ekki bara hópar á Facebook sem styðja Spaugstofuna heldur einnig 

hópar sem finnst hún muna fífil sinn fegurri. Til dæmis hóparnir ,,Hvað var eiginlega í 

Spaugstofunni áður en kreppan kom?“ og ,,Spaugstofan fari í langt frí“ sem er þó 

einungis með 59 meðlimi. Áhugavert er að skoða hvað meðlimir þessara hópa segja á 

síðum þeirra því þar má sjá mörg skemmtileg sjónarmið. Á síðu þeirra sem vilja að 

Spaugstofan fari í frí er ekki margt sagt en þar taka þeir sem fara fyrir hópnum þó 

fram að þeim finnist ástæða til að breyta sjónvarpsdagskránni ,,Er ekki tími til kominn 

að bjóða upp á eitthvað annað á laugardagskvöldum ... jafnvel eitthvað skemmtilegt 

og fyndið.“
61

. Það virðast því ekki allir vera sammála um gæði Spaugstofunnar.  
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 Einnig er fróðlegt að skoða síðu þeirra einstaklinga sem ekki vilja að 

Spaugstofan hætti. Þar lýsir fólk gjarnan skoðunum sínum á þeim þáttum sem hafa 

verið í loftinu og mikilvægi þeirra og virðast margir þar á þeirri skoðun að 

Spaugstofumenn gegni of stóru hlutverki í þjóðmálaumræðunni til að rétt sé að blása 

þáttinn af. Ummæli eins og ,,Ég held að almenningur myndi einfaldlega aldrei sætta 

sig við það ef Spaugstofunni yrði kippt út. Þetta er eini almennilegi spegillinn sem við 

höfum á það sem er og var að gerast í þjóðfélaginu,“ sem kona á miðjum aldri skrifaði 

á vegg Facebook síðunnar ,,Við mótmælum því að Spaugstofan hætti í vor“ þann 27. 

febrúar 2010, bera þess skýrt merki. Þau eru af svipuðum toga og ummæli annarar 

konu sem skrifaði eftirfarandi athugasemd þann 21. febrúar 2010: ,,Skítt að missa 

einu fréttastofuna sem mark er á takandi... svona í ljósi liðinna atburða og líðandi 

stundar !!“
62

  

 Spaugstofumenn fundu sig knúna til að deila á stjórnvöld og útrásarvíkinga í 

kjölfar efnahagshrunsins meðal annars vegna þess að þeim fannst fjölmiðlar ekki vera 

að standa sig sem skyldi. Karl Ágúst segir jafnframt að í Spaugstofunni hafi alla tíð 

verið gert grín að málefnum líðandi stundar og veturinn 2008-2009 hafi 

efnahagshrunið, orsakir þess og afleiðingar einfaldlega verið einu málefnin sem 

fjallað var um og það sem virtist brenna á fólki.  

 Meðal þeirra aðferða sem notaðar voru við ádeiluna voru skopstælingar þar 

sem lög Elton John við nýja texta voru áberandi. Auk þess var hægðahúmor nokkuð 

áberandi. Slíkur húmor brýtur gegn tabúum samfélagsins og er því auðveld leið til að 

fá fólk til að hlæja. Hann er því í senn bæði einfaldur og margbrotinn sé kenning 

Freuds um sálgreiningu tekin með í reikninginn. 
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2. kafli - Hörmungahúmor 

Þegar ég ákvað að skrifa um það hvernig Spaugstofan tók á kreppuna datt mér fyrst í 

hug að gera það með hliðsjón af kenningum um hörmungahúmor. Eftir því sem ég 

kafaði dýpra í efnið komst ég hins vegar að því að hægt væri að nálgast þættina með 

fleiri kenningum. Auk þess var ég nokkuð efins um að kenningar um 

hörmungahúmor ættu í raun við um hrunið, hvort rétt væri að kalla það hörmung.  

Á ensku er talað um ,,disaster jokes“ og mikið hefur verið skrifað um þá 

brandara sem gengu manna á milli eftir að geimskutlan Challenger sprakk í loft upp 

í beinni útsendingu árið 1986
63

, Díana prinsessa lést í hörmulegu bílslysi árið 1997
64

 

eða ráðist var á Tvíburaturnana árið 2001
65

. Allir þessir atburðir eiga það 

sameiginlegt að í þeim lét fólk lífið, þeir vöktu mikla sorg, þeir voru ófyrirséðir og 

fengu mikla umfjöllun fjölmiðla. Tæplega er hægt að segja að hið sama hafi átt við 

um hrunið. Enginn lét beinlínis lífið vegna þess þó farið hafi af stað sögur um hrinu 

sjálfsvíga. Hrunið vakti vissulega upp miklar tilfinningar meðal fólks en sorg er 

kannski ekki þeirra sterkust heldur koma reiði og óöryggi fyrst upp í hugann þó 

eflaust hafi einhverjir syrgt glataðan ævisparnað eða ekki séð fram á að geta 

framfleytt fjölskyldu sinni. Það er heldur ekki hægt að segja að hrunið hafi verið 

algjörlega ófyrirséð þar sem erlendir hagfræðingar höfðu keppst við að lýsa yfir 

áhyggjum sínum af stöðu bankanna og rætt hafi verið um þau slæmu áhrif sem of 

mikil þensla gæti haft í för með sér. Þó var iðulega gert lítið úr hrakspám 

hagfræðinga og fólk var tregt til að trúa því að bólan ætti eftir að springa, hvað þá 

með svo miklum afleiðingum. Mikil fjölmiðlaumfjöllun einkenndi þó hrunið líkt og 

hina hörmulegu atburðina og varla hefur liðið sá fréttatími síðan hrunið varð þar 

sem ekkert hefur verið minnst á aukið atvinnuleysi, slæma stöðu heimilanna eða 

Icesave málið.  

Samkvæmt ensk-íslenskri orðabók merkir enska orðið ,,disaster ,,ógæfa, 

hörmung eða stórslys“.
66

 Með hliðsjón af því er alls ekki úr vegi að segja að hrunið 

hafi verið ,,disaster“. Viðbrögð við því voru líkt og stórslys hefði orðið. Því tel ég að 
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þrátt fyrir að hrunið sé ekki af sama toga og þær hörmungar sem þeir brandarar 

fjalla um sem greindir eru í rannsóknum og kenningum sem hér hafa verið nefndar 

sé engu að síður hægt að setja það undir sama hatt og athuga hvernig kenningar um 

hörmungahúmor koma heim og saman við umfjöllun Spaugstofunnar um 

efnahagshrunið. 

Kenningar um brandara 

Áður en farið verður nánar í hörmungahúmor tel ég nauðsynlegt að fjalla stuttlega um 

helstu kenningar sem uppi eru um brandara, tilgang þeirra og hvað geri þá fyndna. 

Slíkar kenningar eru margar, raunar heldur Leonard Feinberg því fram í bók sinni The 

Secret of Humor að síðustu árþúsundin hafi komið fram yfir hundrað kenningar um 

húmor sem þó hafi hlotið misjafnt brautargengi.
67

 Hér verða einungis nefndar þær 

kenningar sem þykja mikilvægar fyrir þessa rannsókn.   

Fyrst ber að nefna misræmiskenninguna (e. incongruity theory). Hún byggir á 

því að með því að nefna tvo ólíka hluti í sömu andrá skapist misræmi sem sé fyndið. 

Arthur Koestler fjallar um misræmi í bókinni The Act of Creation. Koestler kom fram 

með kenningu um tvítengi (e. bisociation) sem gengur, líkt og aðrar kenningar um 

misræmi, út á að tveir hlutir sem venjulega fari ekki saman sameinist. Koestler bætir 

því jafnframt við að þeir tveir eðlisólíku hlutir sem komi fram veki hugrenningar á 

tveimur sviðum í einu eða eins og Koestler orðar það sjálfur: ,,I have coined the term 

„bisociation‟ in order to make a distinction between the routine skills of thinking on a 

single „plane‟, as it were, and the creative act, which, as I shall try to show, always 

operates on more than one plane“.
68

 Elliott Oring bætti við þá kenningu og segir að 

húmorinn sé í því að misræmið verði í raun viðeigandi. Þegar kengúra talar og pantar 

sér drykk á bar samræmist það ekki væntingum okkar eða hugmyndum um hvað sé 

mögulegt. Slíkt misræmi verður þó viðeigandi þegar fáránleikinn gleymist og 

kengúran gagnrýnir verðlagningu staðarins sem verður að teljast nokkuð 

hversdagslegt.
69

   

Önnur kenning er yfirlætiskenningin (e. superiority theory) sem gengur, eins 

og nafnið gefur til kynna, út á að við grínumst á kostnað annarra til að gefa til kynna 
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að við séum betri en þeir. Því segjum við brandara sem gera grín að heimsku 

Hafnfirðinga og bendum á það í leiðinni að við séum sjálf ekki eins heimsk og þeir. 

Brandararnir verða því nokkuð meinfýsnir. Slíkt viðhorf má rekja allt aftur til Forn 

Grikkja.
70

 Hugmyndir um kenninguna hafa þróast nokkuð í gegnum tíðina og margir 

hafa túlkað hana á mismunandi hátt. Heimspekingurinn Hobbes var til að mynda 

þeirrar skoðunar að hlátur stafaði af þeirri vissu að vera æðri þeim sem gert væri grín 

að.
71

 Henri Bergson fjallar einnig nokkuð um hlutdeild yfirlætis í húmor. Hann lítur 

svo á að yfirlæti gangi út á að niðurlægja þá sem gert er grín að. Hann leitast til að 

mynda við að útskýra af hverju fólk hlær þegar það sér aðra detta sem er sennilega 

algengasta yfirlætið í gríni. Hann segir að líkaminn framkvæmi oft hreyfingar sem 

væru að öllu jöfnu eðlilegar en taki ekki tillit til breyttra aðstæðna sem orsaki óhapp 

eða fall, til dæmis ef manneskja reiknar með að tröppur í stiga séu færri en þær í raun 

eru og dettur vegna þess að hún bregst ekki rétt við aðstæðum.
72

 Elliott Oring segir 

jafnframt að nánast allt grín gangi út á að hlæja að öðrum.
73

 Grieg segir einnig í bók 

sinni The Psychology of Laughter & Comedy að hlátur sé þeim sem hlegið er að til 

minnkunar. Þegar vinir hlæja að kjánaskap eða klaufsku vinar síns er hann fljótur að 

jafna sig. Hlátur getur hinsvegar verið túlkaður sem birtingarmynd andúðar og þá 

getur sviðið undan honum.
74

  

Þriðja kenningin sem hér verður greint frá er lausnarkenningin (e. relief 

theory) sem gjarnan er kennd við Sigmund Freud. Hann heldur því fram að brandarar 

losi spennu og virki sem einskonar ventill til að tappa af reiði og öðrum tilfinningum. 

Hann segir að þeir þjóni sama hlutverki og draumar og hleypi bældum tilfinningum 

upp á yfirborðið.
75

 Freud gekk út frá því að flest fólk kæmi sér upp nokkurskonar 

andlegum vörnum sem hindruðu að hugsað væri um óæskilega hluti, nokkurskonar 

innri ritskoðun. Þegar fólk laumast til þess að hugsa um hina óæskilegu hluti vegna 

brandara losni um andlega spennu. Það gæti útskýrt hversvegna fólk hlær að klúrum 

bröndurum eða öðru vafasömu efni.
76

  

Þessar kenningar eru þó nokkuð ólíkar í eðli sínu. Fyrri tvær kenningarnar lýsa 

þeim hvötum sem liggja að baki því að brandararnir eru sagðir eða hlegið að þeim á 
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meðan misræmiskenningin skoðar uppbyggingu brandara og hvernig hún hefur áhrif á 

að þeir þykja fyndnir. Brandarar af öllum þremur tegundum eiga það þó sameiginlegt 

að vera kastað á loft þegar hörmungar ber að garði. 

Kenningar um hörmungahúmor 

Margir fræðimenn í ýmsum fræðigreinum hafa skrifað um hvaða tilgangi brandarar 

um áföll þjóni. Eins og gjarnan vill verða þegar margir mynda sér skoðun um sama 

hlutinn eru ekki allir á sama máli. Þjóðfræðingurinn Alan Dundes er á þeirri skoðun 

að með því að segja brandara um hræðilega atburði sem átt hafa sér stað sé fólk að 

skapa fjarlægð frá þeim og reyna að komast yfir þá.
77

 Oring birtir í bók sinni grein 

eftir blaðamanninn Roger Simon sem birtist upphaflega í Los Angeles Times stuttu 

eftir Challenger slysið 1986, þar sem sjö geimfarar fórust þegar geimskutlan sprakk í 

loft upp. Þar lýsir Simon undrun sinni á því hvernig almenningur geti sagt jafn ljóta 

brandara og þá sem gengu manna á milli eftir slysið. Hann telur ástæðuna þá að fólk 

sé að finna einhverja leið til að tala um það sem er of alvarlegt og hræðilegt til að tala 

um. Þeir heimili því nokkurs konar geðlausn.
78

  

Hugmynd Simon um tilgang slíkra brandara er studd ýmsum rökum. Í 

Bandaríkjunum eru til dæmis starfandi samtök sem nota húmor við meðferðir eftir 

áföll. Þau líta meðal annars á húmor sem leið til að komast yfir áföll eins og sjá má í 

skilgreiningu þeirra á því hvernig þau nota húmor og hlátur skjólstæðingum sínum til 

hagsbóta:  

Therapeutic humor is any intervention that promotes health and 

wellness by stimulating a playful discovery, expression or 

appreciation of the absurdity or incongruity of life‟s situations.This 

intervention may enhance health or be used as a complementary 

treatment of illness to facilitate healing or coping, whether physical, 

emotional, cognitive, social or spiritual.
79

 

    Elliott Oring hefur hins vegar aðra skoðun á tilgangi brandara. Hann lítur til dæmis 

ekki svo á að Challenger slysið hafi valdið öllum þeim sem áttu eftir að segja um það 

brandara persónulegri sorg. Þess í stað telur hann að sú gríðarlega fjölmiðlaumfjöllun 

sem allir þessir atburðir hafa fengið hafi áhrif á að brandarar verða til. Hann telur að 
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með því að segja brandara og hlæja að þeim sé fólk í raun að mótmæla því að 

stöðugum frásögnum af sorg og dauða fólks, sem kemur þeim ekki við, sé þröngvað 

upp á það af fjölmiðlum. Áhorfendur séu þar með að mótmæla því að fjölmiðlar geri 

þeim upp tilfinningar eða segi þeim hvað eigi að bærast í brjósti þeirra þar sem fólk sé 

fullfært um að finna sínar tilfinningar sjálft eða meta hvaða viðbrögð séu viðeigandi á 

hverri stundu.
80

 

 Þjóðfræðingurinn Bill Ellis skrifaði, líkt og Oring, um Challenger slysið. Hann 

gagnrýnir þá ályktun sem Oring dregur að brandararnir séu uppreisn gegn fjölmiðlum 

þar sem honum finnst ekki hægt að draga slíka ályktun út frá bröndurum af blaði án 

þess að hafa upplýsingar um hvar þeir voru sagðir og hvenær. Honum finnst ekki 

hægt að draga slíka ályktun út frá rannsóknaraðferð Oring. Sjálfur réðst hann í 

umfangsmikla söfnun á bröndurum sem fól meðal annars í sér að sendir voru út 260 

spurningarlistar.
81

 Út frá þeim svörum ályktar hann að grín um áföll þjóni þeim 

tilgangi að gera fólki kleift að tala um þau og eiga síðasta orðið um atburðinn á máli 

sem fjölmiðlar geta ekki notað: ,,The traditional form of the joke allows both the teller 

and the listener to disclaim responsibility for the content of the joke“
82

, segir Ellis. 

 Christie Davies hefur skrifað mikið um húmor í kjölfar hörmunga, meðal 

annars greinina ,,Jokes that follow mass-mediated disasters in a global electronic 

age“. Davies er á sömu skoðun og Oring um að fjölmiðlar hafi mikil áhrif á tilvist 

þessara brandara og segir að þeir verði yfirleitt til örstuttu eftir að umfjöllun um 

atburðinn birtist í fjölmiðlum og þá sérstaklega sjónvarpi. Hann telur að sjónvarpið 

hafi áhrif á þessa brandara og segir til dæmis að ,,The incongruity of things seen is 

greater than that of things read or heard, and more likely to give rise to jokes“
83

 Líkt 

og Oring telur hann að framsetning hræðilegra frétta í sjónvarpi, sem sé í eðli sínu 

ruslakista frétta, auglýsinga og misgóðra þátta, geri það að verkum að erfitt sé að taka 

því sem þar birtist alvarlega.
84

 Davies er auk þess sammála því að hörmungahúmor sé 

uppreisn gegn fjölmiðlum. Hann segir að ,,Many young people were clearly 

responding to being lectured about their moral responsibilities by inventing jokes that 
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mocked their media mentors.“
85

 Davies segir að ungmenni mótmæli því iðulega að 

láta predika yfir sér og segi því ljóta brandara sem  óþarfi sé að tengja við 

spennulosun.
86

 

 Giselinde Kuipers rannsakaði þá brandara sem spruttu upp eftir árásirnar á 

Tvíburaturnana, sem voru hermdarverk sem kostuðu þúsundir manna lífið, og er að 

mörgu leyti sammála Oring um ástæðu þess að brandararnir verði til. Ástæðan fyrir 

því að henni finnst það of mikil einföldun að segja að allir sem segi ljóta brandara séu 

að reyna að jafna sig eftir áfall er þó önnur en sú sem Oring nefnir. Hún telur að sú 

staðreynd að brandarar um árásina á Tvíburaturnana voru sagðir um allan heim geri 

þá kenningu ótrúverðugri þar sem henni finnst ekki líklegt að fólk í Hollandi, sem hún 

skoðaði sérstaklega, hafi orðið fyrir verulegu áfalli við árásina. Því hljóti einhverjar 

aðrar hvatir að liggja að baki þegar það fólk segi slíka brandara. Hún telur jafnvel að í 

einhverjum tilfellum túlki slíkir brandarar yfirlæti í stað vorkunnar. Það útiloki þó 

ekki að slíkir brandarar hjálpi einhverjum að takast á við sorgina.
87

  

 Íslenski þjóðfræðingurinn Gunnella Þorgeirsdóttir skoðaði einnig þá brandara 

sem gengu manna á milli eftir árásirnar á Tvíburaturnana. Að hennar mati 

endurspegla brandararnir um Tvíburaturnana ,,þessa hræðslu, þennan ótta við 

hugsanlegar afleiðingar árásarinnar og þá hugsun að nú sé tími til að snúa vörn í 

sókn.“
88

 Annar íslenskur fræðimaður sem hefur rannsakað hörmungabrandara 

sérstaklega er Dagbjört Guðmundsdóttir sem eins og áður segir rannsakaði brandara 

sem gengu á milli fólks eftir hrunið. Fjölmargir fræðimenn, bæði innlendir og erlendir 

hafa því skrifað um tilgang hörmungarbrandara og komist að ólíkum niðurstöðum þó 

allir séu sammála um að þeir hjálpi fólki eftir slíka atburði. 

Eðli hörmungabrandara 

Fleira einkennir hörmungabrandara en ástæðurnar fyrir að fólk segir þá. Líkt og aðrar 

tegundir brandara hafa þeir sín sérkenni sem skilur þá frá öðrum bröndurum. 

Giselinde Kuipers rannsakaði sérstaklega hvað einkennir slíka brandara og heldur því 

fram að þeir séu í eðli sínu ógeðslegir. Það sem geri þá fyndna sé misræmið á milli 
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hins ósmekklega og þess saklausa í brandaranum.
89

 Sú fullyrðing er ekki fráleit með 

hliðsjón af rannsóknarefni Orings og Davies sem skoða brandaraflokka sem 

einkennast af látnum börnum, hörmungum og limlestingum sem ekki getur talist 

fallegt umfjöllunarefni.
90

 Grín Spaugstofunnar er hins vegar sjaldan ógeðfellt enda 

setja þeir sitt grín fram undir nafni og litið er á þættina sem fjölskylduþætti svo taka 

verður tillit til þess að börn gætu verið að horfa. Þættir Spaugstofunnar eru því að 

mörgu leyti frábrugðnir því hörmungagríni sem mest hefur verið skoðað. Bæði vegna 

þess að þeirra grín er ekki nafnlaust og er með trygga opinbera birtingu í sjónvarpi á 

meðan flest hörmungagrín gengur nafnlaust milli manna á internetinu eða munnlega. 

Eins gengur þeirra grín ekki út á að hlæja að dauða og limlestingum heldur 

efnahagslegum óförum, aðdraganda þeirra og afleiðingum. Þeir gera auk þess meira 

grín að þeim sem þeir telja vera valdir að óförunum en að fórnarlömbunum sem er 

sjaldgæft í öðrum brandaraflokkum þar sem fórnarlömbin eru oftast skotspónn 

grínsins.  

Hitt atriðið sem Kuipers telur að sé mjög einkennandi fyrir hörmungabrandara 

á öllu betur við Spaugstofuna. Hún heldur því fram að með því að notast við atriði 

sem venjulega eru talin mjög saklaus, til dæmis auglýsingar, ævintýri og leiki barna, 

líkt og Spaugstofumenn gera, verði hryllingurinn sem gjarnan einkenni þá viðburði 

sem ljótir brandarar eru sagðir um, fyndinn með misræminu.
91

 Þetta einkenni slíkra 

brandara er nokkuð áberandi í þáttum Spaugstofunnar. Í þætti sem sýndur var 24. 

janúar 2009 og deildi mjög hart á Geir H. Haarde þáverandi forsætisráðherra og 

ríkisstjórn hans, eru ævintýri aðal uppistaðan. Jón Sigurðsson, þjóðfrelsishetja 

Íslendinga, stígur út úr málverki og segir Geir dæmisögur. Allar dæmisögurnar eru 

byggðar á þekktum barnaævintýrum eins og Nýju fötunum keisarans, Geitunum 

þremur og Sætabrauðsdrengnum.
92

 Þekktustu afbrigði þessara ævintýra fela allar í sér 

siðaboðskap sem gæti hafa gleymst í brjálæðinu og ofneyslunni sem var ríkjandi fyrir 

hrunið. Þessi siðaboðskapur heldur sér í því tilbrigði sem birtist í þáttunum en 

boðskapurinn verður enn beittari með því að gera útrásarvíkinga og stjórnmálamenn 

að persónum í ævintýrunum og tengja meint vanhæfi þeirra og græðgi við svipaða 

eiginleika söguhetja ævintýrisins. Tenging við svo saklaust efni vekur upp sterkar 

tilfinningar líkt og reiði en veldur jafnframt hlátri. 
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Yfirlæti 

Yfirlætiskenningin gengur út á að við segjum brandara á kostnað annarra til að vekja 

athygli á neikvæðum eiginleikum þeirra og gerum þar með ljóst að við búum ekki yfir 

sömu slæmu eiginleikum. Slíkt yfirlæti má víða greina í þáttum Spaugstofumanna. 

Útrásarvíkingarnir eru fyrst og fremst skotspónar slíks gríns í þáttunum. Fyrir hrunið 

öfundaði fólk þá vegna lífsstíls sem var framandi flestum Íslendingum og þótti ef til 

vill betur við hæfi erlendra auðjöfra eða kóngafólks. Svo hlakkaði í fólki þegar á 

daginn kom að auðurinn var bara loftbóla sem sprakk. Þrátt fyrir að sumir auðmenn 

hafi stigið fram í fjölmiðlum og sagst standa uppi slyppir og snauðir eftir hrunið 

virðast þeir ekki hafa hlotið mikla samúð fyrir vikið, eins og þessi ummæli á 

bloggsíðu Láru Hönnu Einarsdóttur bera vott um: ,,Ef Pálma Haraldssyni er svona 

annt um sitt stórlaskaða mannorð, sem hann sá algjörlega sjálfur um að fleygja í 

ræsið, er ekki úr vegi að benda honum á hvernig hann getur lappað upp á það.“
93

 

 Jón Ásgeir Jóhannesson var eitt af aðalfórnarlömbum Spaugstofunnar 

enda var hann sá af útrásarvíkingunum sem mest hafði verið í fjölmiðlum og er 

þekktastur meðal almennings. Auður hans og húseignir víða um heim höfðu líka 

vakið andúð margra. Auk þess hafði verið réttað yfir honum vegna meintra 

efnahagsbrota fyrirtækis hans og hann fundinn sekur um minniháttar bókhaldssvindl 

og fékk þriggja mánaða skilorðsbundin dóm.
94

 Því gæti verið að fólki hafi fundist Jón 

Ásgeir vel að sinni ádeilu kominn. Eitt atriði sem gerir nokkuð út á andúð þjóðarinnar 

á Jóni Ásgeiri birtist í þætti laugardagsins 21. mars 2009. Þar er hann í Kolaportinu að 

selja snekkjuna sína og einkaþotuna. Það vekur einfaldlega athygli á þeirri slæmu 

stöðu sem hann er í. Það sem bætir um betur er að hann er líka að selja ömmu sína og 

sálu sína. Spaugstofumenn gætu því verið að vekja athygli á því hve annt Jóni Ásgeiri 

er um peninga og að hann svífist einskis til að græða meira. Í þessu felst mikið 

yfirlæti af því að þjóðin er ekki eins gráðug og vond og hann og myndi aldrei detta í 

hug að selja ömmu sína. Í þætti sem sýndur var 17. janúar 2009 reynir Geir H. Haarde 

að selja þjóðarsálina á eBay, uppboðsvef á netinu.
95

 Jón Ásgeir er því greinilega að 

grípa til sömu lausna og Geir sem gekk þó lengra og reyndi að selja alla þjóðina. 

Geir H. Haarde er, líkt og Jón Ásgeir, ákaflega vinsælt fórnarlamb hjá 

Spaugstofunni. Hann var forsætisráðherra þegar hrunið varð og þótti ekki taka á 
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málunum af nógu mikilli festu. Í þætti frá 24. febrúar 2009 er deilt mjög hart á Geir 

og aðgerðaleysi hans en á þeim tíma voru mótmæli á Austurvelli orðin mjög algeng. 

Reiðir mótmælendur brenndu Oslóartréð 21. janúar 2009 og í þætti Spaugstofunnar 

lýsir Geir undrun sinni á því að verið sé að kveikja í trénu svona seint, ,,ég hélt að það 

væri alltaf gert um jólin“.
96

 Þarna er gert grín að takmörkuðum skilningi Geirs á því 

sem var að gerast í þjóðfélaginu. Það er ítrekað enn frekar síðar í þessum tiltekna 

þætti. Þar á Geir ekki að heyra að mótmælendur hrópa ,,Vanhæf ríkisstjórn“ heldur 

heyrist honum þeir segja ,,Vannærð ríkisstjórn“ sem honum finnst lýsa umhyggju 

þeirra fyrir stjórninni eða ,,Vana ríkisstjórn“. Þegar hann loks heyrir hvað 

mótmælendur eru að segja veltir hann því fyrir sér hvaða ríkisstjórn þeir séu eiginlega 

að meina að sé svo vanhæf.
97

 Þarna er dregin upp sú mynd af Geir að hann sé ekki í 

tengslum við fólkið í landinu. 

Spennulosun 

Eins og nánar var fjallað um í upphafi þessa kafla eru uppi kenningar um að brandarar 

virki eins og tæki til spennulosunar og geti því gert fólki kleift að losna við bældar 

tilfinningar og reiði. Slíkar kenningar útskýra þær hvatir sem fá okkur til að segja 

brandara.
98

 Leonard Feinberg, doktor í enskum fræðum, skýrir þetta vel í bók sinni 

The Secret of Humor. Hann segir að flestir séu svo miklar tilfinningaverur að vorkunn 

í garð allra sem lenda í hörmungum mundi reyna of mikið á. Því hafi náttúran séð 

manneskjunni fyrir hlátrinum sem losi hana frá óþægindunum sem vandræðagangur, 

mistök og óþægindi annarra valdi. Hann segir að hlátri fólks sé alltaf beint að “some 

maladjustment, something inappropriate, which would displease us if we didn‟t laugh 

at it.“
99

 

 Spaugstofumenn losa fyrst og fremst spennu með því að deila á útrásarvíkinga 

og stjórnmálamenn. Spaugstofumenn segja það sem aðrir voru að hugsa en voru ekki í 

aðstöðu til að tjá. Sem fyrr er Jón Ásgeir vinsælt fórnarlamb Spaugstofumanna. Í þætti 

frá 15. nóvember 2008, mjög stuttu eftir að hrunið varð, gera Spaugstofumenn grín að 

þeirri staðreynd að útrásarvíkingarnir sem þóttu bera mikla ábyrgð á hvernig ástandið 

væri orðið hefðu ekki verið dregnir til ábyrgðar. Einn liður í því gríni var 

ferðaþjónustufyrirtæki sem bauð upp á rútuferðir um höfuðborgarsvæðið, svokallaðan 
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,,Skandala hring“. Þar voru ríkmannleg hús banka- og auðmanna skoðuð auk þess sem 

svo vel vildi til að Jón Ásgeir var á gangi þar sem rútan átti leið um og 

leiðsögumaðurinn greip tækifærið og sagði ,,veifið Jóni Ásgeiri, eins og þið sjáið er 

ekki verið að handtaka neinn“.
100

 Annað dæmi um spennulosun sem beinist að Jóni 

Ásgeiri er auglýsing um bókina Ótrúlegt en satt, sem vísar til bókarinnar Ripley’s 

Believe It or Not. Þar segir að það sé ótrúlegt en satt að Jón Ásgeir sleppi mjög vel frá 

þessu öllu saman á meðan alþýðan þarf að borga fyrir klúður útrásarvíkinganna.
101

 

 Það mætti segja að Spaugstofumenn hafi lagt ákveðið fólk í einelti í gríni sínu. 

Þeirra á meðal er Davíð Oddson sem var Seðlabankastjóri er hrunið varð. Hann þótti 

bera nokkra ábyrgð á því hvernig fór þar sem hann var einnig forsætisráðherra í stjórn 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í 10 ár. Á þeim tíma voru bankarnir 

einkavæddir en Spaugstofan hefur deilt mikið á hvernig staðið var að sölu 

þeirra.
102

Auk þess var deilt á að Davíð, sem Seðlabankastjóri, hefði átt að geta séð 

fyrir hvað væri í uppsiglingu og brugðist við því, sem hann þótti ekki gera rétt. Slíka 

ádeilu á Davíð má finna á netinu.
103

 

Í þætti frá 18. október 2008 er íslenska þjóðarbúinu líkt við skipið Titanic. Davíð 

Oddsson stendur í brúnni og hamast á vélarsímanum, en í stað þess að senda skilaboð 

niður í vélarrúm um á hvaða hraða vélin eigi að ganga sendir hann skilaboð um 

hversu háir stýrivextirnir eigi að vera. Þegar allt er komið í kaldakol spilar hann svo á 

hörpu meðan skipið sekkur.
104

 Það er vísun í sögnina um að Neró hafi spilað á fiðlu 

meðan Róm brann.  

Margir voru Davíð mjög reiðir og hlýtur að hafa þótt gott að sjá deilt svo 

harkalega á hann. Bloggfærslur frá þessu tímabili gefa þá hugmynd að sú hafi verið 

raunin. ,,Það er best að hlusta ekki á raðlygara eins og Davíð Oddsson. Íslenska þjóðin 

á rétt á sannleikanum, en hann fæst ekki með því að hlusta á Davíð Oddsson“
105

 

skrifaði bloggarinn Jón Frímann á bloggsíðu sína 14. júlí 2009. Ummæli 

rithöfundarins Eiríks Arnar Norðdahl 9. október 2008 lýsa svipuðu áliti á Davíð.  

,,Davíð á bágt – en lækningin er ekki að kóa með obsessífum, siðblindum og 
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hrokafullum manni og horfa á hann tortíma sér og okkur í leiðinni. Það hjálpar 

engum.“
106

  

Ég bjóst við því að einhverjum hefði þótt Spaugstofumenn ganga of langt en 

fann hins vegar ekki nein merki um slíkt í bloggheimum. Viðmælandi minn var heldur 

ekki á þeirri skoðun að þeir hefðu gengið of langt í ádeilu sinni. ,,Þeir mega alveg taka 

vissa aðila algjörlega í karphúsið, útrásarvíkingana til dæmis og Davíð og svona, sem 

eiga það virkilega skilið“.
107

 Samkvæmt heimspekingnum Ted Cohen eru brandarar 

vel heppnaðir ef bæði sá sem segir hann og sá sem heyrir hann eru á sömu skoðun, 

báðir fá þá tilfinningu að þeir séu sammála.
108

 Kenning Cohen gæti því skýrt hvers 

vegna fólkinu í landinu fannst ekki of langt gengið í ádeilu á stórnmálamenn og 

auðjöfra, það var einfaldlega sammála. 

Góðlátlegt grín 

Í Spaugstofunni gefur ekki einungis að líta grófa ádeilu heldur er þar einnig mikið af 

góðlátlegu gríni. Þó er það svo að jafnvel góðlátlega grínið snýst um kreppuna. Karl 

Ágúst útskýrir þetta þannig að þeir fjalli alltaf um málefni líðandi stundar í þáttum 

sínum og að þennan veturinn hafi kreppan einfaldlega verið eina málefnið sem nokkru 

skipti: ,,Það varð einhvern veginn allt annað að víkja. Það sem gat talist almennt létt 

spaug var einhvern veginn ekki lengur framkvæmanlegt án þess að litast af öllu sem 

var að gerast í kringum okkur.“
109

 Góðlátlega grínið birtist í atriðum þar sem 

hversdagslegir viðburðir, eins og til dæmis að fara með bílinn í viðgerð, litast af 

kreppunni. Þar sem áður var óheppinn bíleigandi sem fór með bílinn í viðgerð til 

Krumma sem ,,massaði etta“ aðeins varð nú óheppinn Hummer eigandi sem verður 

sífellt fyrir því að skemmdarverk eru unnin á bílnum. Krummi fer í málið og áður en 

bíleigandinn veit ef er stóri Hummerinn orðinn að litlum fólksbíl að því undanskildu 

að hann er ennþá alveg eins rúmgóður.
110

 Þetta atriði mætti túlka sem svo að grínið sé 

á kostnað þess sem var svo vitlaus að kaupa sér Hummer og sýni hvað samfélagið sé 

vont við ríka fólkið. Á yfirborðinu lítur þetta þó út eins og góðlátlegt grín.  

 Í þáttunum deildu Spaugstofumenn mjög á að engir ráðherrar eða 

embættismenn hefðu sagt af sér í kjölfar hrunsins. Sambærilegar skoðanir mátti finna 

víða í samfélaginu. Bjarni Helgason bloggar þann 21. janúar og segir: ,,Það er alveg 
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ótrúlegt að ríkisstjórnin skuli halda að hún geti setið áfram eins og ekkert sé“.
111

 

Sigríður Inga Sigurjónsdóttir segir: ,,Ábyrgðarleysið er algjört í óhæfri ríkisstjórn 

landsins. Heimilin í landinu eru að niðurlotum kominn vegna óráðsíu 

stjórnmálamannanna. Ríkisstjórnin hefur ekkert gert til að koma fólki til hjálpar.“
112

 

Mótmæli á Austurvelli urðu að tíðum viðburðum og voru gjarnan fjölmenn.
113

 

Stundum enduðu mótmælin á því að fólk fór að beita ofbeldi og vinna 

skemmdarverk.
114

 Spaugstofan talar lítið um þá staðreynd en reynir þess í stað að gera 

gott úr mótmælunum á margvíslegan hátt. Kokkur Alþingis notar eggin sem grýtt er í 

Alþingishúsið í eggjakökur ,,þjóðin má þó eiga það að hún vill ekki að við 

sveltum“.
115

 Kokkur Alþingis virðist vera jafn veruleikafirrtur og Alþingismennirnir 

sem þóttust ekki skilja vilja þjóðarinnar. Eggjakast mótmælanda varð þeim efniviður í 

fleiri brandara. Gert var grín að því að framvegis þyrfti að framvísa skilríkjum og 

eggjaleyfi til að geta keypt egg þar sem þau væru hættuleg vopn. Að því loknu var 

sýnt frá æfingum ,,Skoteggjafélags Reykjavíkur“ þar sem skotmarkið var á 

pappaspjald með mynd af Alþingishúsinu.
116

 Það má því segja að líka hafi verið reynt 

að sjá spaugilegu hliðarnar á hlutunum.  

 Viðmælanda mínum fannst grín Spaugstofumanna vera nauðsynlegt til að létta 

lund þjóðarinnar. ,,Ekki það að þetta sé bara skemmtidagskrá heldur finnst mér þetta 

líka í rauninni vera góð sálgæsla, í alvörunni, fyrir þjóðina vegna þess að þetta er búið 

að vera hrikalegt.“
117

 Það kemur því ekki á óvart að allt grín Spaugstofunnar snérist 

um að gagnrýna þá sem þess þóttu þurfa. Í þætti sem sýndur var þann 4. október 2008 

er gott dæmi um þetta. Maður fer á fasteignasölu í leit að húsnæði og það eina sem er 

fáanlegt á hans verðbili er torfbær.
118

  

Annar slíkur brandari birtist í þætti laugardagsins 21. mars 2009. Þar er íbúi í 

einu af nýju hverfum borgarinnar sem framkvæmdir í stöðvuðust, látinn lýsa því yfir 

hvað það sé gott að búa þar. Það sé ekkert mál að halda hávær partý því ekki kvarti 

nágrannarnir og það sé ekkert mál að keyra fullur því það sé hvort eð er aldrei neinn á 

ferli.
119

 Þarna er gert góðlátlegt grín að þeim hálfbyggðu hverfum sem mátti finna 
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víða á höfuðborgarsvæðinu eftir hrunið. Bent er á kostina við að búa þar sem hefðu 

sennilega búið töluvert fleiri ef ekki hefði komið til samdráttar í 

byggingarframkvæmdum.  

 Góðlátlega grínið bendir einnig á leiðir út úr kreppunni, til að mynda að fara 

að stunda vafasama viðskiptahætti. Dæmi um þetta er að gera Surtsey að skattaparadís 

norðursins líkt og Tortóla eyjar eru skattaparadís suðursins. ,,Höldum siðleysinu 

heima“
120

 var kjörorð þess gríns. Nokkrir brandarar ganga auk þess út á að eiturlyf séu 

lausnin við kreppunni. Í þætti frá 18. október 2008 mótmæla þeir sem stóðu að rekstri 

amfetamínverksmiðju í Hafnarfirði því að henni hafi verið lokað þar sem hún hefði 

getað tryggt þjóðarbúinu miklar gjaldeyristekjur.
121

 Þarna er verið að vísa í að fundist 

hafði nokkuð fullkomin amfetamínverksmiðja í iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði.
122

 

Dæmi eru um að bloggarar hafi grínast með að það væri synd að loka verksmiðjunni 

og flytja þar með iðnað úr landi svo þarna hafa Spaugstofumenn verið nokkuð í takt 

við samfélagið. Einn bloggaranna er Oddgeir Einarsson sem nefnir dæmi um ókosti 

þess að loka slíkum verksmiðjum: ,,Einn vinkillinn á þessu máli er að nú fara 

peningarnir til erlendra framleiðenda.“
 123

 Í lokaþætti seríunnar, 28. mars 2009, er 

svipað uppi á teningnum. Þar er lagt til að ríkið taki yfir rekstur á öllum 

kannabisræktunarstöðvum sem fundist hafa víðsvegar um land. Stóri kosturinn fyrir 

ríkisstjórnina við að eiga birgðir af kannabis væri að láta það fylgja með 

aðgerðarpakka ríkisstjórnarinnar til bjargar heimilunum til þess að þjóðin taki ekki 

eftir því hve lélegar aðgerðirnar eru.
124

 Þarna er gert grín að því hvernig mögulega 

væri hægt að forða þjóðinni út úr þeim aðstæðum sem hún er komin í. Auk þess má 

finna nokkra ádeilu í atriðinu því deilt er á hversu getulaus ríkisstjórnin er í málinu. 

Annað dæmi er atriði úr þætti laugardagsins 31. janúar þar sem tekið var viðtal 

við Pálma Gestson í gerfi Harðar Torfasonar, tónlistarmanns, sem stóð fyrir 

mótmælafundum á Austurvelli til að krefjast úrbóta. Þar er Hörður látinn segja að 

mótmæli geti orðið undirstöðuatvinnugrein landans og að við gætum farið að flytja út 

mótmælendur til staða þar sem þeirra væri þörf. Atriðinu lýkur kaldhæðnislega með 

því að leggja Herði þau orð í munn að við getum farið í ,,...bullandi útrás með 
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mótmælin okkar“.
125

 Það er greinilegt að sumt breytist aldrei og að hugur Íslendinga 

stendur alltaf til útlanda í leit að auði og frægð. 

 Bröndurum á léttu nótunum fjölgaði eftir því sem lengra leið frá hruninu. Það 

stafar sennilega af því að vissa fjarlægð þarf frá alvarlegum viðburðum til að 

spennulosun eða yfirlæti geti hætt að vera aðalatriðið í gríninu og brandari geti verið 

sagður húmorsins vegna.
126

 Það tekur til dæmis tíma að hætta að gagnrýna hvernig 

staðið var að Icesave málinu og geta þess í stað farið að gera grín sem tengist því bara 

lauslega líkt og gert var í þætti laugardagsins 21. mars, sem var jafnframt næstsíðasti 

þáttur vetrarins. Þar er gert grín að rússneska skautaparinu Boris og Svetlönu en þau 

ákváðu að skapa sér sín eigin atvinnutækifæri og stofna veitingastað á skautasvelli. 

Staðurinn fékk nafnið Icesave en aðsókn að honum var ekki mikil þrátt fyrir 

gríðarmikla kynningu í fjölmiðlum.
127

 Þarna er hið umdeilda Icesave mál nýtt til að 

búa til brandara án þess að fara út í pólitíkina í kringum það.  

Í síðustu tveimur þáttum vetrarins birtust á ný atriði sem ekki höfðu sést síðan 

fyrir kreppu, ,,Fólkið á bak við tjöldin“. Um er að ræða atriði þar sem störf, sem 

almenningur áttar sig jafnvel ekki á að einhver sinni, eru kynnt. Til dæmis voru í 

þessum þáttum ,,maðurinn sem er sírenan í sjúkrabílnum“
128

 og ,,maðurinn sem blæs 

lofti í dekkin á bílum á bensínstöð“.
129

 Þessi atriði voru nokkuð algeng veturinn fyrir 

hrun og þjónuðu þá hlutverki nokkurskonar uppfyllingarefnis. Endurkoma þeirra á 

skjáinn fannst mér bera vott um að loks væri hægt að gera grín að einhverju öðru en 

kreppunni. 

Sálfræðingurinn Steven M. Sultanoff hefur skrifað um húmor sem tæki til að 

takast á við áföll. Hann segir að mikill munur sé á því að gera grín að ákveðnu fólki 

annars vegar og að aðstæðum hins vegar. Þegar gert sé grín að ákveðnu fólki sé 

líklegra að það sé tekið illa upp heldur en þegar gert er grín að almennum hlutum eins 

og til dæmis aðstæðum í samfélaginu. Sultanoff bætir þó við að þrátt fyrir að grín sem 

beinist að almennum atriðum sé venjulega ekki talið meiðandi geti annað verið upp á 

teningnum eftir áföll og hörmungar. Við slíkar aðstæður samsvari þeir sem urðu fyrir 

áhrifum af slæmu atburðunum sig þeim svo sterkt að þeir líti jafnvel á almenna 

brandara um ástandið sem persónulega móðgun við sig. Þegar lengra líði frá 
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atburðunum verði hins vegar aftur í lagi að grínast með þá.
130

 Það gæti útskýrt 

hversvegna góðlátlegt grín jókst jafnt og þétt yfir veturinn hjá Spaugstofumönnum. 

Þrátt fyrir að þeir hafi ekki verið að gera grín að tilteknum einstaklingum í því 

góðlátlega gríni sem fjallað var um er líklegt að þeir sem voru í sambærilegum 

aðstæðum hefðu ekki verið tilbúnir til að hlægja að aðstæðum sínum strax eftir 

hrunið.  

Eftir árásirnar á Tvíburaturnana voru skemmtisamkomur í Bandaríkjunum 

blásnar af og útsendingum skemmtiþátta frestað. Þegar þeir fóru aftur í loftið var farið 

varlega af stað í gríninu. Ekki þótti viðeigandi að grínast eða skemmta sér stuttu eftir 

þetta mikla áfall sem bandaríska þjóðin varð fyrir. Það var ekki fyrr en mánuði eftir 

árásirnar sem var í raun gefið leyfi til að hlæja og grínast aftur þegar 

fjáröflunarsamkoman ,,NY Finds It Can Laugh Again“ var haldin. Giselinde Kuipers 

fjallar um þessa atburðarás í grein sinni um brandarana sem farið var að segja eftir 

árásirnar á Tvíburaturnana. Hún vekur þó sérstaka athygli á því að ekki var farið að 

gera grín að atburðunum sjálfum opinberlega fyrr en nokkru seinna. Brandarar voru 

þó farnir að ganga á meðal almennings stuttu eftir árásirnar.
131

 Það er því nokkur 

munur á því sem fólk má segja sín á milli og þess sem þykir viðeigandi í fjölmiðlum 

eða á opinberum vettvangi. Fjölmiðlar og skemmtikraftar gera sitt besta til að vera 

innan velsæmismarka og særa engan eftir hörmulega atburði en almenningur getur 

sagt það sem hann vill. 

Skemmtiþættir voru ekki blásnir af á Íslandi eftir hrunið enda var það 

eðlisólíkt árásinni á Tvíburaturnana. Ekki þótti óviðeigandi að gera grín að hruninu og 

afleiðingum þess strax eftir að það varð. Í Spaugstofunni ber mikið á yfirlæti í garð 

ráðamanna og útrásarvíkinga og mikilli andúð á þessum aðilum var lýst sem er hægt 

að flokka sem spennulosun. Það var ekki fyrr en lengra var liðið frá hruninu og mesta 

reiðin var runnin af fólki sem farið var að gera góðlátlegt grín að þeim aðstæðum sem 

þjóðfélagið var komið í. 

 Í þáttum Spaugstofunnar veturinn 2008-2009 má sjá hvernig húmor getur 

þjónað margvíslegum hlutverkum eftir hörmungar. Í honum fá neikvæðar tilfinningar, 

svo sem yfirlæti og vantraust á stjórnvöldum, útrás. Slík spennulosun hefur verið 

rannsökuð af mörgum fræðimönnum sem eru þó ekki á einu máli um tilgang brandara 

um hörmungar. Sumir vilja meina að þeir geri fólki kleift að tala um þá hræðilegu 

                                                 
130

 Sultanoff, Levity Defies Gravity. 
131

 Kuipers, “Where Was King Kong When We Needed him?”, 72-73.  

- 39 -



 40 

atburði sem orðið hafa á meðan aðrir hallast að því að þeir lýsi vandlætingu fólks á 

fjölmiðlum og því hvernig þeir þvinga staðreyndum um slys og hamfarir inn á fólk. 

 Burtséð frá tilgangi hörmungabrandara eiga þeir marga sameiginlega 

eiginleika. Misræmi er þeirra algengast. Hinu ógeðfelda sem gjarnan fylgir 

stóráföllum er oft á tíðum blandað saman við saklausari efni, gjarnan barnaefni eða 

auglýsingar, sem ýtir undir fáránleika þeirra. Þegar ákveðin fjarlægð hefur náðst frá 

hinum hræðilegu atburðum minnkar vægi yfirlætingar og spennulosunar í 

bröndurunum og þeir færast nær því að verða einungis góðlátlegt grín að því sem 

gerst hefur þó að vissulega kraumi ádeila gjarnan undir yfirborðinu. 

 

- 40 -



 41 

3. kafli - Þjóðerni og þjóðareinkenni 

Þjóðerniskennd fyrir hrun 

Þegar góðærið var í fullum gangi var þjóðerniskennd mjög rík á Íslandi. Þjóðin taldi 

sig vera hægt og rólega að sölsa undir sig heiminn, eiga fallegasta land í heimi, 

hreinasta vatnið og fallegustu konurnar. Ég fór á ráðstefnu í Kaupmannahöfn með 

ungum skátum frá öllum Norðurlöndunum í september 2008. Þar áttu þátttakendur frá 

hverju landi að kynna sitt land. Þrátt fyrir að krónan hefði lækkað gífurlega og teikn 

væru á lofti um að efnahagsundrið gæti verið að líða undir lok vorum við uppfull af 

stolti. Fulltrúar allra þjóðanna voru með flottar glærur þar sem þau kynntu sögu 

landsins, stöðu skátastarfs í landinu og náttúru og menningu. Við vorum síðust og 

höfðum ekki undirbúið neitt, ,,þetta reddast“ var viðhorfið. Við stóðum einfaldlega 

upp og sögðumst vera best í heimi, með fallegustu konurnar, besta vatnið, Björk og 

Sigurrós. Auk þess sögðum við að norðurljósin hjá okkur væru miklu flottari en hjá 

Svíum, við ættum sko líka ísbirni eins og Norðmenn, Eivör væri nú eiginlega meiri 

Íslendingur en Færeyingur og við ættum Magasin du Nord. Þetta féll ekki í kramið hjá 

skátasystkinum okkar.  

Þessi stórbokkaháttur okkar var hins vegar ekki úr lausu lofti gripinn. 

Ímyndarskýrsla forsætisráðuneytisins, Ímynd Íslands: Styrkur, staða og stefna, var birt 

í mars 2008 eftir að skipuð hafði verið nefnd til að leggja fram tillögur um hvernig 

mætti styrkja ímynd landsins út á við. Í nefndinni sátu fjórir forkólfar úr 

viðskiptalífinu og einn menningarfrömuður. Þeir fengu til liðs við sig rýnihópa sem 

jafnframt gáfu álit sitt á því hvað þeim fannst einkenna Ísland og íslenska menningu 

og hvaða atriði væri rétt að leggja áherslu á út á við.
132

 Í skýrslunni kemur margt 

áhugavert fram. Gerð er tillaga að ímyndarstefnu fyrir Ísland þar sem meðal annars er 

lögð áhersla á hversu vel gekk að komast frá fátæktinni sem svo lengi hafði einkennt 

Ísland. ,,Þjóðin bjó lengstum við kröpp kjör en þegar hún fékk frelsi og sjálfstæði tók 

hún stökk frá því að vera þróunarland til þess að verða ein ríkasta þjóð í heimi á innan 

við öld“.
133

 Þjóðin á að vera stolt af því að hafa risið upp úr öskustónni og vera nú 

meðal ríkustu þjóða heims. Auk þess leggur nefndin áherslu á ,,að tryggja að Ísland 
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verði áfram ,,best í heimi“ - land sem býður þjóð sinni mestu lífsgæði sem völ er 

á“.
134

 

Ekki voru allir hrifnir af ímyndarskýrslu forsætisráðuneytisins og innihaldi 

hennar þegar hún kom út. Sagnfræðingafélag Íslands gagnrýndi þá söguskoðun sem í 

henni birtist sem samræmdist ekki fræðilegum rannsóknum síðustu áratuga. 

Þjóðfræðingurinn Bryndís Björgvinsdóttir vekur athygli á þessari gagnrýni í grein 

sinni ,,Þegar rétt skal vera ,,rétt““ sem birtist í Lesbók Morgunblaðsins í september 

árið 2008. Auk þess gagnrýnir hún að í skýrslunni virðist tilgangurinn vera að vekja 

athygli á þeim þáttum í fari þjóðarinnar sem þykja æskilegir en kjósa að sleppa þeim 

sem ekki þykja eins æskilegir. Í rauninni sé verið að velja að afneita þekkingu.
135

  

Það að Ísland og Íslendingar væru talin best í heimi og farsælt í viðskiptum var 

engin tilviljun samkvæmt orðræðunni í góðærinu. Í grein Kristínar Loftsdóttur, 

Kjarnmesta fólkið í heimi, fjallar hún um hvernig víkingaeðli þjóðarinnar var lofað í 

hástert og talið orsök þess hversu mikið hún skaraði framúr. Kristín talar um að meðal 

þeirra orða sem gjarnan hafi mátt heyra þegar eiginleikum þjóðarinnar var lýst hafi 

verið ,,vinnusemi, þor og sköpunarkraft[ur], en slíkir eiginleikar eru oft taldir eiga sér 

rætur í sérstöku þjóðareðli Íslendinga sem mótaðist á landnámsöld.“
136

 Mikið var gert 

úr því að eiginleikar landnámsmanna sem byggðu landið hafi lifað með þjóðinni og 

verið ástæða þess hversu fullkomnir og hugdjarfir Íslendingar væru sem aftur ætti 

stóran þátt í velgengni fjármálamanna.  

Það mætti því segja að þjóðin hafi verið full trúar á getu fjármálamanna sem 

og annarra framamanna og talið að framtak þeirra kæmi þjóðinni á kortið og tryggði 

efnahagslega velferð hennar. Ekki er hægt að undrast að forstjórar bankanna og þeirra 

fyrirtækja sem fóru í útrás hafi gengið undir nafninu ,,útrásarvíkingar“. Heitið var 

hrósyrði þegar útrásin var í blóma en átti síðar eftir að snúast í andhverfu sína. 

Brostin sjálfsmynd 

Þegar hrunið varð að veruleika kom í ljós að fjármálafólkið hafði komið þjóðarbúinu 

á kaldan klaka og að útrásin sem áður átti að færa velmegun kallaði skuldabagga og 

atvinnuleysi yfir þjóðina. Sjálfsmyndin ,,best í heimi“ var brostin eins og má sjá í 

birtingarmyndum þátta Spaugstofunnar.  
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Í þætti laugardagsins 22. nóvembers 2008 sjást nokkur dæmi um hina brostnu 

sjálfsmynd. Í fyrsta lagi þegar Jón Sigurðsson, baráttumaður fyrir sjálfstæði 

þjóðarinnar, lætur sig hverfa af málverki sem hangir uppi í Alþingishúsinu þegar 

Björn Bjarnason, þáverandi dómsmálaráðherra, ætlar að fara að vitna í hann í ræðu 

sinni. Skömmu síðar sést styttan af honum grýta húsið með eggjum og segja ,,ég 

mótmæli“
137

, sem er tilvitnun í fræg ummæli Jóns Sigurðssonar sem hann lét falla á 

þjóðfundinum 1851. Þar skammast sá sem hafði barist einna harðast fyrir sjálfstæði 

þjóðarinnar sín fyrir ráðamenn og vill ekki að nafn hans sé lagt við athafnir þeirra. 

Samkvæmt skýrslu forsætisráðuneytisins sem áður var fjallað um er eitt af því sem 

einkennir þjóðir hvað ríkisstjórn hennar gerir.
138

 Skortur á  aðgerðum stjórnvalda gæti 

því hafa átt þátt í að brjóta niður sjálfsmynd þjóðarinnar. Ekki var nóg með að 

útrásarvíkingarnir hefðu brugðist heldur voru stjórnvöld heldur ekki að taka á 

málunum af þeirri festu sem þurfa þótti. Þetta grín Spaugstofumanna lýsir yfirlæti í 

garð Björns. 

 Í sama þætti birtist hin slæma sjálfsmynd með enn skýrari hætti. Þar er flutt 

lagið ,,Ísland er land þitt“, nema hvað að í stað hins hefðbundna texta er kominn annar 

öllu beittari.  

Ísland var land þitt og aldrei við gleymdum, íslenskum vöxtum sem 

greiddum við þá, íslenska féþúfu auðvaldið dreymdi um, íslenskir 

toppar með launin sín há. [...] Íslensk er höndin sem eggjunum grýtir, 

íslensk er röddin sem loks segir stopp, íslenskur hnefinn og hnúarnir 

hvítir, heimta að allt verði greitt upp í topp.
139

  

Þessi texti gefur nokkra hugmynd um brostið þjóðarstolt þar sem Ísland var land 

okkar en er það ekki lengur. Upprunalega útgáfa textans nýtur þó nokkurrar hylli og 

lagt hefur verið til við Alþingi að það verði gert að þjóðsöng Íslendinga þar sem það 

þykir þjálla en núverandi þjóðsöngur.
140

 Að búa lag sem er að sumra mati nánast 

ígildi þjóðsöngs í neikvæðan búning lýsir særðu stolti. Textinn leggur hins vegar líka 

áherslu á að við séum Íslendingar og að við látum ekki bjóða okkur þetta lengur. Að 

því leitinu til þjappar það þjóðinni saman. Nánar verður fjallað um slíka eflingu 

hópvitundar hér á eftir.  
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 Þáttur laugardagsins 24. janúar 2009 er annað gott dæmi um hvernig hin 

brostna sjálfsmynd birtist í sambland við reiði fólksins. Í þættinum eru Geir H. Haarde 

og Jón Sigurðsson í aðalhlutverkum í Alþingishúsinu og mótmælendur á Austurvelli 

berja potta og hrópa ,,vanhæf ríkisstjórn“ fyrir utan. Geir segist ekki sjá eftir neinu 

sem hann hefur gert en það gerir Jón Sigurðsson hins vegar. 

 Þegar ég horfi á þig þá sé ég eftir því að hafa staðið í þessari 

sjálfstæðisbaráttu. Til hvers allt þetta streð fyrst það tókst svona 

auðveldlega að klúðra því. Bara að Danir vildu taka aftur við okkur, 

það væri skásta niðurstaðan.
141

 

Þarna lýsa Spaugstofumenn ekki einvörðungu vonleysi þjóðarinnar heldur felst einnig 

mikið yfirlæti í því að segja að Jón Sigurðsson, sjálf frelsishetja þjóðarinnar, 

skammist sín fyrir stjórnvöld. Með því er ýjað að vanþóknun á verkum stjórnvalda. 

Ótti við erlend áhrif 

Fljótlega eftir hrunið var farið að tala um að Rússar eða Norðurlandaþjóðirnar myndu 

veita Íslendingum lán. Stuttu eftir að fyrst var farið að orða slíkar lánveitingar gerðu 

Spaugstofumenn grín að þeim áhrifum sem lán og möguleg skilyrði fyrir þeim gætu 

haft á Ísland og íslenskt menningarlíf. Í þætti laugardagsins 11. október 2008 er gert 

nokkuð grín að hinum mikla ótta við rússnesk áhrif og skilyrðum sem gætu verið fyrir 

lánum frá Rússum. Í þættinum er umsjónarmaður Stundarinnar okkar rússneskur og 

hann tjáir sig um þennan ótta Íslendinga: ,,Pútín setja bara eitt skilyrði, hann segja 

Vladimir Kotroskin, frændi minn, hann fá að stjórna Stundinni okkar og þess vegna er 

ég hérna.“
142

 Þegar barnaefni er tengt við alvarleg efni, til dæmis gífurlega há lán, 

skapast misræmi. Lán og skuldir kalla fram ákveðnar hugsanir í hugum fólks en 

barnaefni allt aðrar. Þegar þessum tveimur ólíku hugsunum er svo blandað saman 

getur það vakið hlátur.
143

 Tenging við börn og barnaefni er algeng í gríni en eins og 

Kuipers fjallar um í grein sinni sést það sérstaklega oft í hörmungahúmor. Hún telur 

að tenging alvarlegra atriða, við önnur léttvægari geti skapað reiði meðal áheyrenda 

og reiðin og andúðin sé eitt af því sem fái fólk til að kunna að meta slíka brandara þar 

sem þurfi að finna slíkum tilfinningum einhvern viðurkenndan farveg.
144

 Alan Dundes 

fjallar einnig um tengingu barnalegra hluta við grín. Hann segir að brandarar séu í 

flestum tilfellum flótti frá raunveruleikanum þar sem hið fáránlega flytur fólk frá 
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andúð og ótta yfir í öruggar aðstæður með hjálp gríns. Eins og Dundes orðar það 

sjálfur: ,,Jokes thus can function as a steam valve, allowing the defense of aggressive 

expression against something that is causing a threat (and thus creating anxiety) by 

regressing to childish expressions of wit.“
145

 Vísun Spaugstofumanna í Stundina 

okkar gefur áheyrendum samkvæmt þessu tækifæri til að fjarlægjast ótta sinn við 

yfirvofandi rússnesk áhrif með því að gefa þeim tækifæri til að hlæja að öllu saman. 

 Í sama þætti syngur Geir H. Haarde óð til hins rússneska láns. Í bakgrunni eru 

Alþingishúsið og Dómkirkjan með turnum eins og rússneskar kirkjur, Lækjartorg 

orðið rautt og Perlan með babúsku á toppnum. Allt eru þetta skýrar tilvísanir í 

rússneska byggingarlist og menningu. Samkvæmt Geir eru þessi rússnesku áhrif á 

merkar byggingar í Reykjavík þó í lagi vegna þess að: ,,Þar sem doðinn og roðinn í 

austri var áður er nú kommafrítt bú, því öll genin frá Lenín eru á bak og brott nú, já 

það veit mín trú. Því nú er hún Grýla gamla dauð, æ gefðu mér stíl í sárri nauð.“
146

 

Þarna kveður Geir Rússagrýluna niður og réttlætir lánið. Þó að einhver áhrif fylgi með 

þá er það allt í lagi því ,,við fáum stíl í sárri nauð“ og fjármagnið frá Rússunum getur 

hjálpað stjórnvöldum að halda uppi velferðarþjónustu og flytja inn þær vörur sem þörf 

er á.  

Sú staðreynd að Rússland sé ekki lengur kommúnískt ríki virðist hafa meira að 

segja um að lánið sé í lagi en hin mögulegu erlendu áhrif. Geir H. Haarde og 

Sjálfstæðisflokkurinn hefðu sennilega aldrei íhugað samstarf við Rússa ef 

kommúnisminn væri ennþá við lýði þar í landi enda fara sjónarmið markaðshyggju 

flokka líkt og Sjálfstæðisflokksins ekki vel við kommúnískar áherslur. Dagbjört 

Guðmundsdóttir fjallar einnig um ótta Íslendinga við lán frá Rússum. Henni finnst 

slíkur ótti eðlilegur þar sem ,,Mikið óvissuástand ríkti á Íslandi þessa daga eins og 

áður hefur komið fram og þessi væntanlega skuldbinding við Rússa var að vissu leyti 

ógnvekjandi. Ísland er lítið land með fámenna þjóð og hverfur nánast í samanburði 

við Rússland“.
147

 

 Alan Dundes fjallar þó nokkuð um brandara og hvernig þeir tengjast 

staðalímyndum af þjóðum í bók sinni Cracking Jokes. Brandaraflokkar sem gera grín 

að meintum einkennum heilu hópanna eða þjóðanna svo sem gyðinga eða Pólverja fá 

mikla umfjöllun. Dundes telur að slíkir brandarar ýti undir þær staðalímyndir sem fólk 
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hefur og geti jafnvel orðið til þess að fólk trúi virkilega á þær.
148

 Spaugstofumenn 

tæpa vissulega á staðalímyndum af Rússlandi með því að nefna kommúnismann og 

Rússagrýluna sem lengi þótti ógna Íslendingum. Þeir eru þó ekki að segja að svona sé 

Rússland í dag og það beri að óttast heldur vekja þeir athygli á því að margt hafi 

breyst þar í landi og að Rússagrýlan sé dauð svo ekki sé neitt að óttast.  

 Hræðsla við rússnesk áhrif var þó ekki það eina sem gerði Íslendinga órólega 

þar sem Norðmenn buðust einnig til að veita Íslendingum lán. Í Spaugstofunni hefur í 

gegnum árin reglulega komið fyrir samsæriskenningaglaður karakter sem hefur 

áhyggjur af öllum þeim norsku áhrifum sem landinn verður fyrir, meðal annars vegna 

norskættaðra alþingismanna. Hinum samsæriskenningaglaða hugnast ekki lán frá 

Norðmönnum því hann heldur að það muni leiða til þess að við lendum aftur undir 

stjórn Noregskonungs.
149

 Ótti við að lenda aftur undir stjórn Norðmanna er nokkuð 

áhugaverður ef litið er til þess vilja sem Spaugstofumenn lýsa í þáttunum til að ganga 

Dönum aftur á hönd. Karakternum er hins vegar þekktur fyrir að vera illa við 

Norðmenn og gjarnan af órökréttum ástæðum svo þetta birtist frekar sem almennt grín 

en viðbrögð við raunverulegum ótta þjóðarinnar.  

 Annað afbrigði af ótta við erlend áhrif birtist í þætti laugardagsins 7. mars. Sá 

þáttur gerist allur um borð í farþegaflugvél sem ber nafnið TF-ÍSL og er nánast 

stjórnlaus. Í flugvélinni er Morgunblaðið boðið til sölu líkt og svo oft í flugvélum. Þar 

biður Ástrali um að fá að kaupa eintak af blaðinu. Hinir farþegarnir reiðast þessu og 

vilja ekki að útlendingur kaupi Moggann. Þarna er vafalítið verið að bregðast við 

þeim fréttum að ástralski fjárfestirinn Steve Cosser hafi gert tilboð í Morgunblaðið 

ásamt hollenskum samstarfsmanni sínum.
150

 Morgunblaðið hefur lengi þótt stoð í 

menningarlífi landans og því hefur hugsanlega farið um einhverja þegar svo leit út um 

stund sem útlendingur gæti eignast blaðið. Cosser átti þó ekki hæsta boð í blaðið svo 

rekstur þess var áfram í höndum Íslendinga.
151

 

 Ótti við erlend áhrif er ekki nýr af nálinni. Fólk hefur tilhneigingu til að vera 

hrætt við hið ókunnuga. Timothy Tangherlini hefur rannsakað hvernig ótti við þá sem 

eru framandi birtist í dönskum sögnum. Áður fyrr þóttu álfar og tröll framandi og 

tilheyrðu ekki samfélaginu. Upplýst nútímafólk er hins vegar efins um tilvist álfa og 

trölla en í þeirra stað komu innflytjendur, rónar og geðsjúklingar sem tilheyra ekki 
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hinum viðurkennda hópi samfélagsins sem þekkir og virðir reglur þess. Slíka 

breytingu skýrir Tangherlini fyrst og fremst með því að áður fyrr hafi fólk ferðast 

minna á milli staða og því séð færra fólk sem talist gæti framandi en tengsl við 

náttúruna hafi verið meiri og af undarlegum vættum í náttúrunni hafi stafað 

raunverulegri ógn.
152

 Þættir Spaugstofunnar eru vissulega ekki sagnir eins og 

rannsóknarefni Tangherlini en þó er vel hægt að skoða þann ótta sem birtist með 

hliðsjón af kenningum hans. Birtingaformið var að Rússar geti haft áhrif á 

menninguna. Erlend menning hefur lengi hrætt Íslendinga. Þegar herinn dvaldi á 

Miðnesheiði hafi fólk til að mynda gífurlegar áhyggjur af þeim neikvæðu áhrifum sem 

Kanasjónvarpið kynni að hafa á íslenska menningu.
153

 

Afturhvarf til fortíðar 

Vísbendingar um fortíðarþrá urðu einnig mjög algengar í þáttum Spaugstofunnar eftir 

hrun. Fortíðarþráin í þáttunum þjónar margvíslegum ólíkum tilgangi. Hana má túlka 

sem tilraun til þess að leita í gömul gildi sem reyndust ekki eins skaðleg efnahagslífi 

þjóðarinnar auk þess sem vísanir í fortíðina geta líka þjónað þeim tilgangi að reisa 

þjóðarstoltið við. Með þessu afturhvarfi til fortíðar vildu Karl Ágúst og félagar 

gagnrýna hversu hratt var farið eftir að bankarnir voru einkavæddir. Eins og hann 

orðar það sjálfur: ,,Hefðum við ekki átt að fara aðeins hægar? Þurftum við að verða 

fjármálaveldi alheimsins á einu ári, jafnvel þó við stigjum þetta skref út í 

einkavæðingu bankanna.“
154

  

 Mörg atriði í þáttunum ríma vel við orð Karls Ágústs um hve hratt var farið og 

hve gildismat þjóðarinnar breyttist mikið á stuttum tíma. Gott dæmi um hvernig hin 

gömlu gildi nýttust þjóðinni betur eftir hrun má sjá í þætti laugardagsins 25. október 

2008. Þar ætlar þjóðin ,,aldrei, aldrei, aldrei, aldrei aftur í útrás, aðeins treysta á kerti 

og spil og væna flís af feitum sauð.“
155

 Fyrir góðærið var þjóðin nægjusöm og lét ekki 

fégræðgi hlaupa með sig í gönur líkt og síðari kynslóðir áttu eftir að gera. 

 Þessi kynslóðarmunur sést einnig vel í þætti laugardagsins 11. október 2008 þar 

sem birtist auglýsing frá leikfangaversluninni ,,Bones´R´us“ í stað ,,Toys´R´us“. 

,,Fyrri kynslóðir á Íslandi léku sér að leggjum og skeljum og byggðu upp öflugt og 

heilbrigt samfélag. Kynslóðinni sem ólst upp við tölvuleikina tókst að leggja þetta 
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sama samfélag í rúst á aðeins örfáum mánuðum.“
156

 Þar sannaðist því hið fornkveðna 

að heimur versnandi fer og hið gamla sem við þekkjum er betra en hið nýja sem ekki 

er fullreynt. Þessar staðhæfingar stangast þó á við þær hugmyndir sem áður voru 

reifaðar um að hið forna víkingaeðli hefði verið það sem hratt Íslendingum út í 

útrás.
157

 Kristín Loftsdóttir leysir þessa þversögn í grein sinni um ,,Kjarnmesta fólkið 

í heimi“. Hún telur að víkingaeðlið sé ennþá jákvæður eiginleiki þrátt fyrir að græðgi 

þess hafi bitnað á lífsgæðum þjóðarinnar. Í stað þess að leggja áherslu á græðgina líkt 

og áður var gert er nú hin mikla samstaða, sem Kristín heldur fram að hafi einkennt 

þjóðveldisöldina, það sem talið er jákvætt. Hún telur jafnframt að á erfiðleikatímum 

veiti: ,,vísun í þjóðerni og eðlislægar þjóðernishugmyndir ákveðna leiðsögn og 

útskýringu á framtíð og fortíð.“
158

 Í fortíðinni megi finna ráð um hvernig gott geti 

verið að haga framtíðinni. 

 Efni sem vísar til fortíðar getur hins vegar haft annan tilgang. Í þætti 

laugardagsins 18. október voru sýndar gamlar fréttamyndir frá sigrum í sögu 

þjóðarinnar svo sem þorskastríðinu.
159

 Sagnfræðingurinn Guðmundur Hálfdánarson í 

bókinni Íslenska þjóðríkið segir meðal annars að sameiginlegar minningar þjóðarinnar 

séu hluti af því sem verði til þess að fólk skilgreini sig sem þjóð og skapi samkennd 

og: ,,þær gera það að verkum að þegnunum finnst þeir eiga sameiginlega fortíð og 

örlög“.
160

 Vísun Spaugstofumanna í fortíð þjóðarinnar virðist því gegna ákveðnu 

hlutverki. 

Orð Guðmundar um ,,sameiginlega fortíð og örlög“ vöktu jafnframt athygli 

mína. Mikið er gert úr hinni sameiginlegu fortíð þjóðarinnar í þáttunum en hin 

sameiginlegu örlög sem blasa við þjóðinni eru ekki síður stór þáttur í að þjappa henni 

saman. Ef þjóðin vill ekki sætta sig við þau örlög að kaupmáttur og grunnþjónusta 

minnki þá verður hún að standa saman og mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda í von um 

að geta knúið fram kosningar til Alþingis, sem var einmitt það sem hún gerði. 

Áfram áfram Ísland 

Hin bugaða þjóð var því fljót að rísa upp og þjappa sér saman um að mótmæla 

vanhæfni valdhafanna. Þegar ég ræddi við Guðrúnu, viðmælenda minn, sagði hún 

svolítið sem vakti mig til umhugsunar. Aðspurð um hvort þættirnir einblíndu of mikið 
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á kreppuna sagði hún ,,það er þetta sem fólk þarf að hlusta á í dag og sjá að þeir 

standa með þjóðinni. Þeir eru að gera þetta fyrir þjóðina, ég sé þetta þannig“.
161

 Þessi 

ummæli vöktu mig til umhugsunar um hvort sú staða væri nú komin upp í 

samfélaginu að myndast hefðu hópar hinna góðu og hinna vondu, þjóðin í þeim fyrri 

og útrásarvíkingar og stjórnvöld í hinum síðari. 

Í grein Tangherlini, sem áður er getið, skilgreinir hann ,,hina“ í samfélaginu, 

þá sem eru okkur framandi. Áður var greint frá því hvernig útlendingar ásamt fleiri 

hópum hafa verið settir í þessa stöðu. Hann kemur með nánari skilgreiningu á hverjir 

eru ,,við“ og hverjir ,,hinir“. Hann segir að þeir sem tilheyri samfélaginu þekki reglur 

þess. Þessar reglur segir hann byggðar á ,,Ethnic boundaries – boundaries which are 

based on a sense of common origin, common beliefs and values, a common sense of 

survival. “
162

 Útrásarvíkingarnir deila vissulega sama bakgrunni og þjóðin en segja 

mætti að gildi þeirra og lífsbjargarhvöt hafi verið orðin önnur en sú sem aðrir þegnar 

þjóðarinnar höfðu. Því mætti segja að þeir hafi verið orðnir að öðrum hóp en þjóðin 

enda var líferni þeirra töluvert framandi fyrir aðra Íslendinga. 

 Grín getur hjálpað til við að skilgreina hópana og greina þá að ef 

útrásarvíkingar eru einn hópur og þjóðin annar. Slíka hópamyndun má vel greina í 

þáttum Spaugstofunnar. Skýrt dæmi er í þættinum 28. febrúar 2009. Þar fær 

neikvæður Íslendingur sem varla nennir fram úr rúminu um morguninn sendan 

geisladisk í pósti. Diskurinn inniheldur yfirgengilega hresst lag sem er ætlað að benda 

honum á að hann sé bestur því hann sé Íslendingur. ,,Þú getur verið þakklátur fyrir 

margt, þú ert heilbrigður, andar að þér hreinu lofti og þú ert ekki einu sinni sköllóttur. 

Þú ert Íslendingur, við berum höfuðið hátt.“ segir rödd á geisladisknum. Neikvæði 

maðurinn hættir snarlega að vera súr og sér að hann má ekki gefast upp þar sem slíkt 

hæfi ekki hraustum Íslendingi. Hann hefur upp raust sína og syngur: ,,Ég er 

Íslendingur, slyngur, gefst því aldrei upp þó á móti mér blási kalt, ég ber höfuðið hátt 

og hlæ við dátt svona barlómur nær ekki nokkurri átt, syngjum áfram, áfram 

Ísland.“
163

 Þarna er þjóðarstolt Íslendinga og samstaða efld á gamansaman hátt. 

 Í þætti laugardagsins 24. janúar, sem áður hefur verið fjallað um, er þjóðin að 

mótmæla. Geir H. Haarde þykist lengi vel ekki skilja hvað fólkið er að hrópa. Að 

lokum áttar hann sig á því að fólkið er að segja ,,vanhæf ríkisstjórn“. Hann er þó ekki 
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tilbúinn til að segja af sér fyrr en landsfundur Sjálfstæðisflokksins hefur ályktað um 

málið. Hann tekur til við að rappa um að hann muni ekki segja af sér. Jón Sigurðsson 

svarar honum með setningunni ,,hlustaðu sauður þetta er þjóðin“ sem Geir svarar með 

,,þjóð sem á skítugum stígvélum óð inn“. Jón segir ,,þetta eru kjósendur þekkja þig 

nokk jú“ og þá endar Geir  á að segja ,,þetta er skríll og því segi ég fokk jú. Já berjið 

þið potta og trommur og vatnsfat, ég prumpa á ykkur og geri ekki rassgat“.
164

 Þegar 

rappinu er lokið fá myndir af mótmælendum að njóta sín sem og taktföst hróp þeirra, 

,,vanhæf ríkisstjórn“, sem andlitin á málverkinu af þjóðfundinum eru látin taka 

undir.
165

 Það undirstrikar þá skoðun að þjóðfrelsishetjurnar skammist sín fyrir 

ríkisstjórnina sem var við völd.  

Ekki er skrítið að Jón Sigurðsson sé notaður í slíku samhengi. Hann er 

þjóðarhetja Íslendinga og sameiningartákn samkvæmt Guðmundi Hálfdánarsyni sem 

gerir Jóni Sigurðssyni og áhrifum hans á þjóðarvitund Íslendinga góð skil í bók sinni. 

Hann segir jafnframt að vegna þess hve óumdeildur Jón Sigurðsson hefur verið en 

einnig óræður geti allir búið til sína eigin útgáfu af honum og hans skoðunum. Hann 

sé því ,,…kjörinn til mats og endurmats, skilnings og misskilnings, sköpunar og 

endursköpunar.“
166

 Spaugstofumenn hafa því getað nýtt hann til ádeilu á störf 

ríkisstjórnarinnar því enginn getur sagt að það sé eitthvað sem Jón Sigurðsson hefði 

aldrei gert.  

Orð Jóns ,,þetta er þjóðin“ gætu verið svar við ummælum Ingibjargar Sólrúnar 

Gísladóttur, sem var utanríkisráðherra þegar hrunið átti sér stað. Hún sagði á 

borgarafundi í Háskólabíói 24. nóvember 2008 ,,Ég skil að ýmsir hér í salnum vilji 

okkur burt. En ég er ekki viss um að þeir sem eru í salnum séu þess umkomnir að tala 

fyrir þjóðina.“
167

 Þessi ummæli afbökuðust fljótt í ,,þið eruð ekki þjóðin“ og reittu 

marga til reiði. Þeirra á meðal var Jónas Kristjánsson fyrrverandi ritstjóri DV, sem 

heldur nú úti bloggsíðunni jonas.is. Þar segir hann ,,Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 

hrækti á fundinn í Háskólabíó í gær“.
168

 Þetta tiltekna atriði í Spaugstofunni vekur 

hins vegar athygli á því að mótmælendur séu þjóðin hvað svo sem Ingibjörgu Sólrúnu 

eða Geir kann að finnast. 
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Það grín sem Dagbjört Guðmundsdóttir skoðar í rannsókn sinni á 

skopstælingum í kjölfar bankahrunsins sýnir einnig mikla heift í garð 

stjórnmálamanna og útrásarvíkinga. Hún tók eftir því að textar með mikla þýðingu 

fyrir þjóðina væru nýttir í grínið. Út frá því ályktar hún að þjóðin sé að leggja áherslu 

á sameiningartákn sín og reyni að komast í gegnum erfiðleika hrunsins. Þeir sem 

stóðu að hruninu séu hins vegar ekki fullgildir meðlimir samfélagsins lengur og eigi 

engan þátt í því að byggja upp nýtt samfélag.
169

 Af öllu þessu má draga þá ályktun að 

orð viðmælenda míns séu ekki svo fjarri lagi og þjóðin hafi raunverulega flykkt sér 

saman á móti útrásarvíkingunum.  

Þetta reddast 

Viðhorfið ,,þetta reddast“ er orðið eitt af þjóðareinkennum Íslendinga og rataði meira 

að segja inn í ímyndarskýrslu forsætisráðuneytisins sem hluti af þeim lykilskilaboðum 

sem Ísland vill senda frá sér. Krafturinn í fólkinu, áræði þess og dugnaður eru 

eiginleikar sem eftirsóknarvert er að kynna út á við. Í skýrslunni segir orðrétt: 

,,Óbilandi bjartsýni og trú á eigin getu gerir þeim á stundum mögulegt að framkvæma 

hið ógerlega, og þegar það tekst ekki taka þeir því af æðruleysi þess sem veit að 

,,þetta reddast“.“
170

 Þar virðist þetta einkenni þykja eftirsóknarvert en grín 

Spaugstofumanna málar ekki sömu mynd. 

Í þáttum Spaugstofunnar er gert þó nokkuð grín að ,,þetta reddast“ einkenninu 

og ýjað að því að ástandið í landinu sé því að kenna. Í þætti 4. október 2008 leggur 

Geir H. Haarde fram frumvarp á Alþingi um viðhorf þjóðarinnar sem talið var hluti af 

vandanum. Hann vill setja strangar reglur um almenn viðhorf á meðal þjóðarinnar. 

,,Ég held að það sé einmitt þetta hugarfar sem er að koma okkur á vonarvöl,“ segir 

hann og bætir við: ,,Frumvarpið er ekki flókið, það felur einfaldlega í sér það að 

héðan í frá verður bannað, ég endurtek bannað, að segja þetta reddast.“
171

 Of mikil 

bjartsýni og visst kæruleysi þjóðarinnar hefur komið henni í koll og nú þarf að taka á 

málunum af festu. 

,,Þetta reddast heilkennið“ er þó ekki eina karaktereinkenni Íslendinga sem 

stendur efnahagsþróun hér á landi fyrir þrifum samkvæmt Spaugstofunni. 11. október 

er Geir H. Haarde látinn biðla til fólks um að draga úr neyslu enda ,, sjáum við það 
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glöggt hvert glæfraskapur í fjármálum hefur leitt okkur“.
172

 Slíkar fullyrðingar renna 

þó út í sandinn þegar einn af blaðamönnunum á fundinum fær að koma með þá 

tilkynningu að ,,Það var verið að opna nýja verslunarmiðstöð á Korputorgi og það eru 

víst alveg geðveikir prísar í gangi, alveg geðveikir.“
173

 Í kjölfarið hlaupa allir 

fundargestir út og láta tilmæli Geirs um minni einkaneyslu sem vind um eyru þjóta. 

Raunin var líka sú að þegar hin nýja verslunarmiðstöð opnaði 4. október 2008, þegar 

allt var í kaldakolum í efnahagslífi þjóðarinnar, flykktust Íslendingar þangað.
174

 

Fleirum en Spaugstofumönnum fannst það skjóta skökku við: ,,Hvað eru Íslendingar 

að væla um það að það sé kreppa og engin lifi hana af og eitthvað þvílíkt, þegar mörg 

hundruð Íslendingar lögðu leið sína í nýju verslunarmiðstöðina, Korputorg síðustu 

helgi“
175

 skrifar Hrafnhildur Helga Guðmundsdóttir á bloggsíðu sína stuttu eftir opnun 

Korputorgs. Þjóðinni virðist einfaldlega ekki vera viðbjargandi þegar ,,góðir prísar“ er 

annarsvegar. 

Eyðslusemi þjóðarinnar birtist einnig á annan hátt hjá Spaugstofunni. Í þætti 

laugardagsins 6. desember eru hjón í verslunarferð fyrir jólin og hafa ekki einu sinni 

efni á dós af grænum baunum. Þá sjá þau Jón Ásgeir Jóhannesson í búðinni og konan 

vindur sér að honum og segir við hann: ,,þú ert búinn að steypa okkur í botnlausar 

skuldir með ruglinu og græðginni. Við höfum ekkert unnið okkur til sakar annað en 

að hafa tekið nokkur verðtryggð lán og nú ert þú búinn að setja þjóðarbúið á hausinn 

þannig að við eigum orðið ekki fyrir mat.“ Hann býðst því til að lána þeim fyrir 

jólunum: ,,Nú bara valsið þið hérna um allt, verslið eins og ykkur sýnist og svo borgið 

þið ekki krónu fyrr en í mars. Þá bara setjum við þetta á raðgreiðslur, þið getið verið 

fram að næstu jólum að borga þetta ef þið viljið“. Þau taka því fegins hendi og fara að 

moka úr hillunum ofan í körfuna. Jón Ásgeir sést svo ganga í burtu með geislabaug.
176

 

Þetta atriði gerir grín að því hve fljót þjóðin er að fyrirgefa og hvernig hún fellur alltaf 

aftur í gryfju græðginnar og safnar sér meiri og meiri skuldum. 

Spaugstofumenn eru því ekki einungis að gera grín að stjórnvöldum og 

útrásarvíkingum heldur fær þjóðin öll sinn skerf. Grín að fólkinu í landinu er hins 

vegar yfirleitt góðlátlegt og gefur áhorfendum tækifæri til að hlæja að sjálfum sér. 

Aðspurður um grín að einkennum þjóðarinnar segir Karl Ágúst: ,,Við verðum að 
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hlæja að sjálfum okkur. [...] Ég meina Ragnar Reykás og allt þetta er allt saman ádeila 

á okkur öll og þar með okkur sjálfa líka. Þannig að sko... en það háð eða það grín er 

það sem er ætlast til að við hlæjum svolítið saman að okkur sjálfum.“
177

 Það er 

mikilvægt að taka sjálfan sig ekki of alvarlega og að geta hlegið að sér, hvort sem það 

á við um einstaklinga eða þjóðir. Alan Dundes hefur til að mynda rannsakað brandara 

sem Gyðingar segja um sjálfa sig. Hann telur að brandararnir hafi hjálpað þeim að 

komast yfir þau áföll sem hafa dunið yfir þá sem þjóð, til dæmis Helförina.
178

  

Spaugstofumenn eru þó ekki þeir einu sem hafa tekið eftir þessum breyskleika 

þjóðarinnar. Páll Skúlason, heimspekingur og fyrrverandi rektor Háskóla Íslands er 

þeirrar skoðunar að til að unnt sé að byggja upp samfélagið eftir hrunið þurfi að 

endurskoða gildismat þjóðarinnar. Hann telur að slík uppbygging geti orðið snúin þar 

sem ,,hér hefur ríkt háskaleg hugmyndafræði sem hefur gegnsýrt samfélagið og valdið 

usla og upplausn í andlegu lífi og stjórnmálum ekki síður en í efnahagslífinu.“
179

 Páll 

vill því leggja aukna áherslu á þær þrjár dyggðir sem hann telur mikilvægar, 

hófstillingu, hugrekki og visku.
180

 Dyggðirnar sem Páll aðhyllist og þær sem voru við 

lýði meðan ,,þetta reddast“ var í hávegum haft eru því ólíkar. 

Ólafur Páll Jónsson segir í grein sinni, ,,Lýðræði, réttlæti og haustið 2008“, að 

í því uppgjöri sem fór af stað eftir hrunið hafi andúð á þeim lífsgildum sem þjóðin 

tamdi sér komið skýrt fram. Græðgin hafi orðið sjálfsagður hlutur sem þótti síður en 

svo skammarlegur: ,,Græðgi var upphafin sem jákvæður eiginleiki í fari einstaklinga 

og á vettvangi þjóðlífsins var leitast við að opinbera græðgina og skeytingarleysi um 

siðferðileg og náttúruleg verðmæti með gegndarlausu bruðli.“
181

 Víkingaeiginleikarnir 

sem taldir voru búa með þjóðinni og gera hana betri en aðra í fjármálaheiminum 

reyndust því ekki eftirsóknarverðir. Víkingarnir voru vissulega hugrakkir og 

hugumstórir en sennilega hefur það verið græðgi í auð og völd sem rak þá áfram í 

leiðangra sína þar sem ekki var skeytt um áhrif ránsferða þeirra á fórnarlömbin.   

Sjálfsmynd þjóðarinnar, hvort sem hún er brostin eða heil á ný, virðist tengjast 

fortíðinni órofa böndum. Drápseðli víkinganna var talið kostur þegar græðgin tröllreið 

landinu en þegar síga fór á ógæfuhliðina var litið til annarra gamalla gilda, hófsemi og 

nýtni, sem betri kosta. Þegar þjóðarstoltið brast fór þjóðin að óttast erlend áhrif sem 
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fylgt gætu mögulegum lánum erlendra stórríkja. Þjóðin reis þó aftur upp úr öskustónni 

og fylkti sér saman í andstöðu við stjórnvöld og útrásarvíkinga. Þrátt fyrir andúð á 

þeim gildum sem urðu ríkjandi í þjóðfélaginu eru þau lífseig meðal þjóðarinnar og 

birtast til að mynda í frasanum ,,þetta reddast“, sem Spaugstofumenn gerðu talsvert 

grín að. Það er í samræmi við þekkt dæmi um að heilu þjóðirnar geri óspart grín að sér 

til að komast yfir þá erfiðleika sem þær glíma við. 
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Niðurlag 
Íslenska þjóðin er í sárum eftir efnahagshrunið í október 2008. Margir höfðu tamið sér 

kostnaðarsaman lífstíl og fjárfest í stórum húseignum og dýrum bílum og eiga eftir 

hrun erfitt með að standa í skilum. Aðrir urðu aldrei varir við góðærið í samfélaginu í 

veskinu sínu en eru í verri stöðu eftir hrun en þeir voru fyrir það. Margir hafa misst 

vinnuna, húsnæðið eða bæði og óhætt er að segja að allir finni fyrir þrengingum í 

efnahagslífi þjóðarinnar og hækkandi verðlagi sem því fylgir þó vissulega hafi þær 

mismikil áhrif á kjör fólks. 

 Áhrifa hrunsins fór mjög fljótlega að gæta víðsvegar í samfélaginu. Um fátt 

annað var rætt á kaffistofum landsins en hvað hefði gerst, hverjum væri um að kenna 

og hvort ekki hefði verið hægt að koma í veg fyrir þann skell sem efnahagslífið fékk. 

Samhliða umræðum um ástandið fóru brandarar og skopmyndir að ganga manna á 

milli sem leituðust við að skýra hvað hafði gerst á sinn eigin hátt. 

 Spaugstofumenn brugðust einnig við hruninu í þáttum sínum og þóttu ná 

nýjum hæðum í sínu gríni. Þeir voru óhræddir við að taka hart á stjórnmálamönnum 

og fólki í fjármálageiranum. Í rannsókn minni á þáttum þeirra frá hrunvetrinum 2008-

2009 komst ég að því að margir samverkandi þættir gætu haft áhrif á hve grófum 

þeim leyfðist að vera.  

 Hlutverk fjölmiðla er að greina hlutlaust frá því sem gerist á samfélaginu á 

máta sem nær til fólksins í landinu. Spaugstofumönnum fannst fjölmiðlar landsins 

ekki sinna þessu hlutverki sínu sem skyldi, meðal annars vegna þess að stór hluti af 

fjölmiðlunum var í eigu útrásarvíkinga. Því fannst Spaugstofunni það vera skilda sín 

að gera það sem þeim fannst fjölmiðlar ekki vera að gera nógu vel, að segja frá 

hlutunum eins og þeir virkilega voru. Spaugstofumenn tóku ekki einungis að sér að 

gera það sem þeim fannst fjölmiðlarnir ekki vera að gera nógu vel heldur gagnrýndu 

þeir einnig vinnubrögð þeirra og skoðun þeirra á þeim kom skýrt fram í gríni þeirra.  

 Spaugstofumenn deildu þó ekki einungis á fjölmiðlana og útrásarvíkingna 

heldur fengu stjórnvöld og stofnanir einnig sinn skerf. Grín sem gert var á kostnað 

stjórnvalda var oft grófara en það sem var á kostnað útrásarvíkinga. Til dæmis voru 

sýndar myndir ráðherrum úr þeirri ríkisstjórn sem var við völd þegar hrunið varð og 

spilað undir lag með textanum ,,Suicide is painless“. Stuttu eftir að fyrrgreint atriði fór 

í loftið var stjórnarsamstarfinu slitið eftir ítrekuð, hávær mótmæli á Austurvelli og 

boðað til nýrra kosninga. Atriðið hefur því sennilega verið sýnt þegar þanþol 
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þjóðarinnar gagnvart ríkisstjórninni var teygt út að ystu mörkum. Samkvæmt 

viðbrögðum almennings á netinu virðist fólk þó ekki hafa hneykslast yfir grófri ádeilu 

Spaugstofumanna. Það bendir til þess að fólkið í landinu og Spaugstofan hafi verið 

nokkuð sammála um að sú ádeila sem birtist í þáttum hennar hafi verið réttlætanleg. 

 Spaugstofunni gafst tækifæri til að segja fréttir á óvæginn máta undir merkjum 

grínsins. Grín er ein tegund af leik og ber sem slíkt ekki að taka alvarlega. Grín 

Spaugstofunnar, þeirra leikur, er skýrt afmarkað af upphafsstefi og kreditlista og 

áhorfendum ætti að vera ljóst að það sem þar fer á milli er ekki alvara heldur einungis 

leikur. Spaugstofan nýtir þessa heimild sína til að segja það sem öðrum leyfist ekki 

óspart til að taka þá sem þeim finnst þeir eiga það skilið í karphúsið. Fórnarlömb 

grínsins láta það sjaldnast í ljós að þeim mislíki það sem um þau er sagt. Það getur 

reynst vafasamt þar sem það að taka gríni alvarlega og flytja það þar með úr tilbúnum 

heimi leiksins yfir í raunveruleikann þykir benda til þess að þú takir því sem þar er 

sagt alvarlega. Þar með gefur sá sem móðgast til kynna að það sem sagt er í gríni sé 

rétt. 

 Lokaatriði þáttarins frá 8. nóvember 2008 þar sem unglingar syngja lagið ,,We 

don´t need no education“ við textann ,,Við borgum ekki ykkar skuldir, mokið ykkar 

eigin flór“ slóg í gegn. Það þótti sýna einkar vel að það væri unga kynslóðin sem á 

endanum þyrfti að borga fyrir fjárglæfrastarfsemina og óstjórnina í samfélaginu. Í 

texta lagsins kemur saur nokkuð við sögu. Það var ekki í eina skiptið sem líkingamál 

tengt hægðum kom við sögu í þáttum vetrarins eða öðru krepputengdu gríni yfir 

höfuð. Líkingamál tengt hægðum og annari líkamsstarfsemi var nokkuð algegng eftir 

hrunið. Líkleg ástæða fyrir því gæti verið að orðanotkun tengd hægðum, til dæmis ,,að 

gera upp á bak“ eða ,,að gera í buxurnar“ er gjarnan tengd við það að gera mikil 

mistök. Þessi mikla notkun á hægðum í húmornum er einnig athyglisverð með tilliti til 

þess að í kenningum sálfræðingsins Freuds eru hægðir tengdar við peninga. Í 

þjóðsögunum breytist skítur oft í gull og það að dreyma skít þykir vera fyrir miklum 

auði. Meltingarstarfsemi er tabú í samfélaginu en það að brjóta reglurnar og tala um 

það sem ekki má þykir vera örugg leið til að fá fólk til að hlæja.  

 Hægðahúmor var ekki eina þemað sem varð gegnumgangandi í þáttum 

Spaugstofunnar. Elton John kom einnig mikið við sögu. Ástæða þess að hann var 

mikið notaður var að hann hafði á hátindi góðærisins spilað í fimmtugsafmæli Ólafs 

Ólafssonar, stjórnarformanns Samskipa, sem fékk mikla athygli fjölmiðla. 

Spaugstofumenn gerðu grín að þeim flutningi á sínum tíma svo að eftir hrunið varð 
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táknrænt að nota Elton John áfram til að minna fólk á hve langt þjóðin gekk í neyslu 

sinni í góðærinu. Brandararnir sem Elton John kom við sögu í vísuðu margir hverjir til 

fyrsta atriðisins sem hann kom fyrir í eða fyrra gríns vetrarins. Þar var því gert ráð 

fyrir að áhorfendur hefðu fylgst með Spaugstofunni upp á síðkastið og skildu því 

brandarana. Brandarar um brandara kallast metabrandarar og skipta þeim sem heyra 

þá í hópa eftir því hvort þeir hafa þá þekkingu sem þarf til að skilja þá.  

 Þegar ég hóf að rannsaka Spaugstofuna var ég efins um hvort að styðjast mætti 

við kenningar um hörmungahúmor við umfjöllun um hrunið, hvort að það gæti talist 

vera hörmung. Þrátt fyrir að hrunið hafi ekki valdið dauða eða limlestingum fjölda 

manna líkt og hörmungar gjarnan gera fékk það mikla fjölmiðlaumfjöllun sem einnig 

einkennir hörmungar. Því tel ég að hægt sé að flokka að sem hörmung.   

 Þeir fræðimenn sem rannsakað hafa hörmungahúmor eru ekki á einu máli um 

tilgang þeirra. Alan Dundes tengir þá helst við spennulosun og að fólk segi ljóta 

brandara um hörmulega atburði þar sem það sé eina leiðin til að tala um þá. Elliot 

Oring lítur hinsvegar svo á að tilgangur þeirra sé að mótmæla þeirri gríðarlegu 

umfjöllun sem hörmungar fá í fjölmiðlum. Bill Ellis tengir brandarana einnig við 

fjölmiðla en á annan hátt en Oring. Hann telur að fólk segi hörmungabrandara til að 

eiga síðasta orðið í umræðunni á máli sem fjölmiðlarnir geta ekki endurtekið. 

Giselinde Kuipers segir hinsvegar að þeir lýsi ekki einungis sorg eða of mikilli 

fjölmiðlaumfjöllun heldur geti þeir einnig lýst yfirlæti og nefnir brandara um árásirnar 

á Tvíburaturnana sem dæmi. Leonard Feinberg vill auk þess meina að hlátur komi í 

stað vorkunnar. Fólk ræður ekki við það að vorkenna öllum sem eiga um sárt að binda 

og því hlæjum við til að bregðast við á einhvern hátt. Engin af þessum kenningum er 

réttari en önnur og þær geta allar nýst við rannsóknir á þáttum Spaugstofunnar. 

 Fyrir hrun höfðu þættir Spaugstofunnar gengið út á að gera grín að málefnum 

líðandi stundar. Eftir hrun urðu það og orsakir þess að helsta umfjöllunarefninu enda 

var það nánast eina málefni líðandi stundar sem var í umræðunni og skipti máli. 

Góðlátlegt grín varð nánast ómögulegt án vísana í kreppuna. Þegar lengra leið frá 

hruninu fór að sjást í þáttunum krepputengt grín sem ekki gerði grín að ákveðnum 

mönnum eða fyrirtækjum heldur fjallaði almennt um lífið í landinu eftir kreppu og 

hvernig almenningur reyndi að aðlaga sig breyttum aðstæðum eða var ekki að 

aðlagast og sýndi ennþá sömu hegðun og kom þjóðinni á kaldan klaka. Slíkt grín 

hefði ekki verið mögulegt strax eftir hrun þar sem hætt hefði verið við að fólk hefði 
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móðgast það sem almennt grín um slæma atburði á viðkvæmu augnabliki getur verið 

viðkvæmt.  

 Í góðærinu fyrir hrun var útrásarvíkingur hrósyrði þar sem hinir miklu 

viðskiptahæfileikar þóttu arfleið frá víkingunum. Sjálfsálit Íslendinga var mjög mikið 

og land og þjóð voru að eigin mati ,,best í heimi“. Í hruninu hrundi hinsvegar 

spilaborgin og ljóst varð að Ísland og útrásarvíkingarnir uppfylltu ekki lengur hið 

gamla slagorð. Spaugstofan endurspeglaði brostna sjálfsmynd bugaðrar þjóðar í 

þáttum sínum á margan hátt. Jón Sigurðsson, þjóðfrelsishetja, var sagður skammast 

sín fyrir stjórnvöld og sungið var um að Ísland hefði verið land mitt.  

 Samhliða hinni brostnu sjálfsmynd kom fram hræðsla við erlend lán sem rætt 

var um að þyggja, meðal annars frá Norðmönnum og Rússum. Fólk óttaðist að sett 

yrðu ósanngjörn skilyrði með lánunum sem gætu ógnað sjálfstæði þjóðarinnar eða 

menningu hennar. Hræðsla við það sem við þekkjum ekki hefur þekkst lengi eins og 

sjá má í þjóðsögum og ævintýrum þar sem vondu verurnar eru iðulega framandi. Með 

því að tengja lánin við barnalega hluti, til dæmis Stundina okkar, sem var gert í 

þáttum Spaugstofunnar gafst fólki leið til að losa um slíkan ótta.  

 Þar sem þau gildi sem viðgengist höfðu í samfélaginu þóttu ekki leiða til góðs 

var farið að leita aftur fortíðina að einhverju sem virkar. Nokkuð var gert út á 

fortíðarþrá í þáttunum. Til dæmis áttu börn sem léku sér að leggjum og skel að hafa 

betri áhrif á samfélagið en kynslóðin sem lék sér í tölvuleikjum. Kristín Loftsdóttir 

sagði í grein sinni um málefnið að í fólk leitaði gjarnan í fortíðina á óvissu tímum þar 

sem það teldi að í sögunni megi finna góð ráð um hvernig gott sé að haga hlutunum.  

 Með öllu sínu gríni var Spaugstofan, hvort sem það var ætlun eður ei, að 

skipta þjóðinni í tvo hópa. Útrásarvíkingar og stjórnvöld voru í öðrum en þjóðin öll í 

hinum. Mikilvægi þess að þjóðin standi saman var dregið fram í þáttunum. Jón 

Sigurðsson var notaður sem málsvari fyrir þjóðina. Sem þjóðfrelsishetja landsins er 

áhrifaríkt að láta hann standa með þjóðinni og hafa ýmugust á stjórnvöldum. 

Útrásarvíkingarnir urðu auðveld skotmörk og fólk virðist ekki hafa haft mikla samúð 

með þeim. Í gríni sínu gerði Spaugstofan mikið úr því hve lífstíll þeirra hefði verið 

yfirgengilegur og ólíkur því sem flestir Íslendingar áttu að venjast. Með því var dregið 

fram hve ólíkir þeir væru þjóðinni og henni í raun framandi og eins og áður sagði 

vekur það sem er framandi vissan ótta og gerir fólki erfitt að finna til samkenndar.  

 Hér að framan var leitast við að svara spurningunni: hvernig takast 

Spaugstofumenn á við hrunið í þáttum sínum? Spaugstofan deildi hiklaust á 

- 58 -



 59 

stjórnvöld og útrásarvíkinga og gat það þar sem að hægt er að segja margt í gríni sem 

annars væri ekki hægt að segja. Almenningi virtist ekki hafa þótt Spaugstofan ganga 

of langt í sínu gríni enda leyfist meira gagnvart opinberum persónum þar sem litið er 

svo á að gert sé grín að stöðu þeirra en ekki persónuleika. Grínið gat virkað sem 

ventill til að losa reiði, spennu og aðrar tilfinningar eða sem leið til að rísa upp gegn 

yfirþyrmandi fjölmiðlaumfjöllun um kreppu, gjaldþrot og atvinnuleysi. Það sem er 

einna skýrast að þættirnir gerðu var að skapa samkennd með þjóðinni og þjappa henni 

saman gegn þeim sem ábyrgð þóttu bera á því að efnahagur þjóðarinnar hrundi, 

stjórnvöldum og útrásarvíkingum.  

Meðan á skrifum þessarar ritgerðar stóð gerðust áhugaverðir atburðir á Íslandi. 

Í tvígang fór að gjósa í nágrenni við Eyjafjallajökul. Fyrst á Fimmvörðuhálsi og svo á 

jöklinum sjálfum. Þegar þessi orð eru rituð er seinna gosið ennþá í fullum gangi og 

veldur meiri röskunum á flugsamgöngum í heiminum en áður hafa þekkst. Daginn 

áður en seinna gosið hófst kom skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis út. Lengi hafði 

verið beðið eftir skýrslunni þar sem hún átti að varpa ljósi á aðdraganda hrunsins. Það 

er viðeigandi að ljúka skrifum um svo örlagaríkt tímabil í sögu þjóðarinnar og 

þjóðfræðiefni sem spratt upp í kjölfarið á öðru örlagaríku tímabili sem einnig er að ala 

af sér ógrynni af spennandi þjóðfræðiefni.  

 Áhugavert hefði verið að styðjast við skýrslu rannsóknarnefndarinnar við 

þessa rannsókn ef hún hefði komið út fyrr í rannsóknarferlinu en ekki undir lok þess. 

Það væri verðugt rannsóknarefni að ráðast í heildstæða rannsókn á þáttum 

Spaugstofunnar eftir hrun með tilliti til þeirra gagna sem nú liggja fyrir um orsakir 

þess.  

 

 

 

.  

- 59 -



 60 

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir 

Bakhtin, Mikhail. Rabelais and His World. Bloomington: Indiana University Press, 

1984. 

Bergson, Henri. Laughter. Í Comedy. Wylie Sypher. London: The Jon Hopkins 

University Press, 1956. 61-146. 

Bryndís Björgvinsdóttir. Þegar rétt skal vera ,,rétt“. Lesbók Morgunblaðsins, 13. sept. 

2003, 3. 

Cohen, Ted. Jokes: Philosophical Thoughts on Joking Matters. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1999. 

Dagbjört Guðmundsdóttir. Húmor sem vopn almennings: Skopstælingar í kjölfar 

bankahrunsins á Íslandi. Óbirt MA-ritgerð í þjóðfræði við Háskóla Íslands, 

Félags-og mannvísindadeild, 2009. 

Davies, Christie. Jokes That Follow Mass-Mediated Disasters in a Global Electronis 

Age. Í Of Corpse. Death and Humor in Folklore and Popular Culture. Peter 

Narváez (ritstjóri). Logan: Utah University Press, 2003. 15-34. 

Denith, Simon. Parody. London: Taylor and Francis Books, 2000. 

Dundes, Alan. Cracking Jokes: Studies of Sick Humor Cycles and Stereotypes. 

Berkley: Ten Speed Press, 1987. 

Dundes, Alan. Parsing through Customs: Essays by a Freudian Folklorist. 

Wisconsin: The University of Wiscinsin Press, 1987. 

Dundes, Alan. Six Inches from the Presidency: The Gary Hart Jokes as Public 

Opinion. Western Folklore, 48, 1989, 43-45. 

Ellis, Bill. The last thing…said: The Challenger Disaster Jokes and Closure. 

International Folklore Review, 8, 1991, 110-124. 

Emerson, Joan P. Negotiating the Serious Import of Humor. Í Sociometry, 32, 1969, 

196-181. 

Feinberg, Leonard. The Secret of Humor. Amsterdam. Rodopi:1978. 

Forsætisráðuneytið. Ímynd Íslands: Styrkur, staða og stefna. (skýrsla). Reykjavík: 

Forsætisráðuneytið, 2008. 

Freud, Sigmund. Jokes and Their Relation to the Unconscious. London: W.W. 

Norton, 1960. 

- 60 -



 61 

Guðmundur Hálfdánarson. Íslenska þjóðríkið – uppruni og endimörk. Reykjavík: Hið 

íslenska bókmenntafélag, 2001. 

Grieg, J.Y.T. The Psychology of Laughter and Comedy. New York: Cooper Square 

Publishers, 1969. 

Gunnella Þorgeirsdóttir. Hlátur eða grátur: Viðbrögð netsamfélagsins við 

atburðunum 11. september 2001. Óbirt BA-ritgerð í þjóðfræði við Háskóla 

Íslands, Félagsvísindadeild, 2004. 

Henderson, Jeffrey. The Maculate Muse: Obscene Language in Attic Comedy. New 

York: Oxford University Press, 1991. 

Hobbes, Thomas. Leviathan. London: Cambridge University Press, 1996. 

Huizinga, Johan. Homo Ludens. Boston: The Beacon Press, 1950. 

Hörður Vilberg Lárusson, ,,Hernám hugans. Hugmyndir manna um áhrif 

Keflavíkursjónvarpsins á íslenskt þjóðerni“, Ný saga 10 (1998). 19-37. 

Koestler, Arthur. The Act of Creation. London: Arkana, 1964. 

Kristín Loftsdóttir. Kjarnmesta fólkið í heimi: Þrástef íslenskrar þjóðernishyggju í 

gegnum lýðveldisbaráttu, útrás og kreppu. Ritið, 2-3, 2009, 113-140. 

Kuipers, Giselinde. “Where Was King Kong When We Needed Him?” Public 

Discourse, Digital Disaster Jokes, and the Functions of Laughter after 9/11. The 

Journal of American Culture, 28, 2005, 70-84. 

Mulder og Nijholt. Humour Research: State of the Art. Enschede: University of 

Twente. 

Oring, Elliott. Jokes and Their Relations. Kentucky: The University Press of 

Kentucky, 1992. 

Oring, Elliott. Engaging Humor Urbana: Universiti of Illinois Press, 2003. 

Ólafur Páll Jónsson. Lýðræði, réttlæti og haustið 2008. Skírnir, 183 (haust), 2009, 

281-307. 

Páll Skúlason. Lífsgildi þjóðar. Skírnir, 183 (vor), 2009, 39-53. 

Peterson, Lars og Åke. Fjölmiðlafræði. Reykjavík: Mál og Menning, 2005. 

Ramanujan, A.K. Tell it to the Walls: Tales about Tales. Í Folklore: Critical Concepts 

in Literary and Cultural Studies, 4. bindi. Alan Dundes (ritstjóri). London: 

Routledge, 2005. 326- 349. 

- 61 -



 62 

Sultanoff, Steven M. Levity Defies Gravity: Using Humor in Crisis Situations. 

Therapeutic Humor, 6, 1995, 1-2. 

Sævar Hilbertsson (ritstjóri). Í Orðabók. Reykjavík: Orðabókaútgáfan, 2000. 

Tangherlini, Timothy. From Trolls to Turks: Continuity and Change in Danish 

Legend Tradition. Scandinavian Stuides 67, 1995, 32- 62. 

Heimildir á netinu 

Association for Applied and Therapeutic Humor. About us [án árs]. Á 

http://www.aath.org/about.htm. Síðast skoðað 21. apríl 2010. 

Bjarni Helgason, Vanhæf ríkisstjórn, 2009. Á 

http://blog.hi.is/bjh8/2009/01/21/vanhæf-rikisstjorn/. Síðast skoðað 15. apríl 2010. 

Draumur [án árs]. Á http://www.draumur.is/draumabok/?i=924. Síðast skoðað 13. 

apríl 2010. 

DV. Davíð grínast mitt í hruninu 2008. Á 

http://www.dv.is/brennidepill/2008/10/30/hlaturmildur-david/. Síðast skoðað 18. 

apríl 2010. 

Eiríkur Örn Norðdahl. Davíð Oddsson á ekki bágt 2008. Á 

http://www.norddahl.org/2008/10/davið-oddsson-a-ekki-bagt/. Síðast skoðað 18. 

apríl 2010. 

Egill Helgason. Mokið ykkar flór, 2008. Á 

http://silfuregils.eyjan.is/2008/11/09/mokid-ykkar-flor/. Síðast skoðað 13. apríl 

2010.   

Ekki meir Geir [án árs]. Á 

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=50813052792. 

Síðast skoðað 18. apríl 2010. 

Gestur Guðjónsson. Hvað fannst fólki um Spaugstofuna í  kvöld?, 2008. Á 

http://gesturgudjonsson.blog.is/blog/gesturgudjonsson/entry/426209/. Síðast 

skoðað 13.apríl 2010 

Hrafnhildur Helga Guðmundsdóttir. Allt að verða brjálað? ? 2008. Á 

http://hrabbah.bloggar.is/blogg/401152/Allt_ad_verda_brjalad. Síðast skoðað 1. 

apríl 2010. 

Jónas Kristjánsson. Þið eruð ekki þjóðin 2008. Á 

http://www.jonas.is/leidarar/greininp.lasso?id=10752. Síðast skoðað 18. apríl 

2010. 

Jón Frímann. Eftirá útskýringar Davíðs Oddssonar 2009. Á 

http://www.jonfr.com/?p=2099. Síðast skoðað 18. apríl 2010.  

- 62 -

http://www.aath.org/about.htm.%20Síðast%20skoðað%2021
http://blog.hi.is/bjh8/2009/01/21/vanh%C3%A6f-rikisstjorn/
http://www.draumur.is/draumabok/?i=924
http://www.dv.is/brennidepill/2008/10/30/hlaturmildur-david/
http://www.norddahl.org/2008/10/davi%C3%B0-oddsson-a-ekki-bagt/
http://silfuregils.eyjan.is/2008/11/09/mokid-ykkar-flor/
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=50813052792
http://gesturgudjonsson.blog.is/blog/gesturgudjonsson/entry/426209/
http://hrabbah.bloggar.is/blogg/401152/Allt_ad_verda_brjalad.%20Síðast%20skoðað%201
http://www.jonas.is/leidarar/greininp.lasso?id=10752
http://www.jonfr.com/?p=2099


 63 

Lára Hanna Einarsdóttir. Hallgrímur Helga rappar í Kiljunni, 2008. Á 

http://blog.eyjan.is/larahanna/2008/11/20/hallgrimur-helga-rappar-i-kiljunni/. 

Síðast skoðað 13. apríl 2010. 

Lára Hanna Einarsdóttir. Pálmi í Fons og mannorðið, 2010. Á 

http://blog.eyjan.is/larahanna/2010/03/25/palmi-i-fons-og-mannordid/. Síðast 

skoðað 26. mars 2010.  

Morgunblaðið. Dómar staðfestir í Baugsmáli 2008. Á 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/06/05/domar_stadfestir_i_baugsmali/. 

Síðast skoðað 26. mars 2010. 

Morgunblaðið. Elton John á Íslandi 2007. Á 

http://www.mbl.is/mm/folk/frettir/2007/01/20/elton_john_a_islandi/. Síðast 

skoðað 13. apríl 2010. 

Morgunblaðið. Höfuðpaurar á reynslulausn 2008. Á 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/10/16/hofudpaurar_a_reynslulausn/. 

Síðast skoðað 26. mars 2010. 

Morgunblaðið. Kryddsíld lokið vegna mótmæla 2008. Á 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/12/31/kryddsild_lokid_vegna_skemmd

arverka/. Síðast skoðað 19. apríl 2010.  

Morgunblaðið. Nýir eigendur taka við Árvakri 2009. Á 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/04/01/nyir_eigendur_taka_vid_arvakri/

. Síðast skoðað 20. maí 2010. 

Morgunblaðið. Þúsundir mótmæla á Austurvelli, 2008. Á 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/11/15/thusundir_motmaela_a_austurvel

li/. Síðast skoðað 15. apríl 2010. 

Nei, vefmiðill. Forstjóri Stöðvar 2 líkti reynslu af mótmælum við nauðgun 2008. Á 

http://this.is/nei/?p=2554. Síðast skoðað 18. apríl 2010. 

Nei, vefmiðill. ,,Þið eruð ekki þjóðin“ 2008. Á http://this.is/nei/?p=1059. Síðast 

skoðað 18. apríl 2010.  

Oddgeir Einarsson. Viðskipti úr landi 2008. Á 

http://www.oddgeire.blog.is/blog/oddgeire/entry/676563/. Síðast skoðað 18. apríl 

2010. 

Sigríður Inga Sigurjónsdóttir, Vanhæf ríkisstjórn, 2009. Á 

http://sisvet.blog.is/blog/sisvet/entry/778536/. Síðast skoðað 15. apríl 2010. 

Sigríður Ingvarsdóttir og Hilmar Gunnlaugsson. Nýr þjóðsöngur 2004. Á 

http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=831931. Síðast skoðað 18. 

apríl 2010. 

- 63 -

http://blog.eyjan.is/larahanna/2008/11/20/hallgrimur-helga-rappar-i-kiljunni/
http://blog.eyjan.is/larahanna/2010/03/25/palmi-i-fons-og-mannordid/
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/06/05/domar_stadfestir_i_baugsmali/
http://www.mbl.is/mm/folk/frettir/2007/01/20/elton_john_a_islandi/
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/10/16/hofudpaurar_a_reynslulausn/
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/12/31/kryddsild_lokid_vegna_skemmdarverka/
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/12/31/kryddsild_lokid_vegna_skemmdarverka/
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/04/01/nyir_eigendur_taka_vid_arvakri/
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/04/01/nyir_eigendur_taka_vid_arvakri/
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/11/15/thusundir_motmaela_a_austurvelli/
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2008/11/15/thusundir_motmaela_a_austurvelli/
http://this.is/nei/?p=2554
http://this.is/nei/?p=1059
http://www.oddgeire.blog.is/blog/oddgeire/entry/676563/
http://sisvet.blog.is/blog/sisvet/entry/778536/
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=831931


 64 

Spaugstofan fari í langt frí [án árs]. Á http://www.facebook.com/pages/Spaugstofan-

fari-i-langt-fri/286867032723?ref=search&sid=628159548.2935646180..1 Síðast 

skoðað 13. apríl 2010. 

Spaugstofan. Um okkur [án árs]. Á http://dagskra.ruv.is/spaugstofan/umokkur/. Síðast 

skoðað 18. apríl 2010.  

Teitur Atlason. Bragðarefurinn Davíð Oddsson 2009. Á 

http://www.eimreidin.is/2009/09/trikksterinn-davi-oddson.html. Síðast skoðað 18. 

apríl 2010. 

Við mótmælum því að Spaugstofan hætti í vor [án árs]. Á 

http://www.facebook.com/group.php?gid=358533326368&ref=ts. Síðast skoðað 

13. apríl 2010. 

Vísir. Hundruð Íslendinga hafa streymt inn í nýja verslunarmiðstöð 2008. Á 

http://www.visir.is/article/20081004/FRETTIR01/52435814/1213. Síðast skoðað 

18. apríl 2010.  

Vísir. Reyndu að bera eld að dyrum Alþingishússins 2009. Á 

http://visir.is/article/20090122/FRETTIR01/9448938. Síðast skoðað 15. apríl 

2010.  

Vísir. Steve Cosser ræðir við Jón Ásgeir 2009. Á 

http://www.visir.is/article/20090222/VIDSKIPTI06/550847678. Síðast skoðað 18. 

apríl 2010. 

Munnlegar heimildir 

NG 1. Viðtal Nönnu Guðmundsdóttur við Karl Ágúst Úlfsson 3. mars 2010. Viðtalið 

er í vörslu höfundar. 

NG 2. Viðtal Nönnu Guðmundsdóttur við Guðrúnu Halldórsdóttir 11. mars 2010. 

Viðtalið er í vörslu höfundar.  

Sjónvarpsþættir 

Karl Ágúst Úlfsson. Spaugstofan (sjónvarpsþáttur). Ríkissjónvarpið: 4. október 2008. 

11. október 2008. 18.október 2008. 25. október 2008. 1. nóvember 2008. 8. 

nóvember 2008. 15. nóvember 2008. 22. nóvember 2008. 29. nóvember 2008. 6. 

desember 2008. 13. desember 2008. 10. janúar 2009. 17. janúar 2009. 24. janúar 

2009. 31. janúar 2009. 7. febrúar 2009. 14. febrúar 2009. 14. mars 2009. 21. mars 

2009. 28. mars 2009.    

 

 

 

- 64 -

http://www.facebook.com/pages/Spaugstofan-fari-i-langt-fri/286867032723?ref=search&sid=628159548.2935646180..1
http://www.facebook.com/pages/Spaugstofan-fari-i-langt-fri/286867032723?ref=search&sid=628159548.2935646180..1
http://dagskra.ruv.is/spaugstofan/umokkur/
http://www.eimreidin.is/2009/09/trikksterinn-davi-oddson.html.%20Síðast%20skoðað%2018
http://www.facebook.com/group.php?gid=358533326368&ref=ts
http://www.visir.is/article/20081004/FRETTIR01/52435814/1213.%20Síðast%20skoðað%2018
http://www.visir.is/article/20081004/FRETTIR01/52435814/1213.%20Síðast%20skoðað%2018
http://visir.is/article/20090122/FRETTIR01/9448938.%20Síðast%20skoðað%2015
http://www.visir.is/article/20090222/VIDSKIPTI06/550847678.%20Síðast%20skoðað%2018


 65 

 

  

 

 

- 65 -



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: all odd numbered pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 479.99, 31.94 Width 42.00 Height 25.00 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Odd
         3
         AllDoc
         169
              

       CurrentAVDoc
          

     479.9854 31.9447 41.9987 24.9992 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     65
     66
     64
     33
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: all odd numbered pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 490.69, 20.55 Width 38.67 Height 29.33 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Odd
         3
         AllDoc
         169
              

       CurrentAVDoc
          

     490.6866 20.5532 38.6682 29.3345 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     5
     69
     68
     35
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 6 to page 69
     Font: Times-Roman 11.0 point
     Origin: bottom right
     Offset: horizontal 28.35 points, vertical 28.35 points
     Prefix text: '- '
     Suffix text: ' -'
     Use registration colour: no
      

        
      -
     BR
     - 
     2
     TR
     1
     0
     344
     232
    
     0
     11.0000
            
                
         Both
         64
         6
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     28.3465
     28.3465
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     5
     69
     68
     64
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



