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Inngangur 
„Einn sagði: Knattspyrna er þér mikilvægari en lífið og dauðinn. Ég svaraði: Sjáðu 

til, hún er enn mikilvægari en það.“1 Fyrir mér ásamt fleiri milljónum manna er 

knattspyrna lífstíll, hún er eitthvað sem ekki er hægt að vera án og alltaf hægt að 

tala um.  

Eftir að hafa æft knattspyrnu í mörg ár með U.M.F. Sindra á Hornafirði og fylgst 

vel með liðinu eftir að ég gaf upp atvinnumannadrauminn og hóf nám við 

guðfræði, þá rann svolítið upp fyrir mér. Knattspyrnan getur haft gífurleg áhrif á 

mann og í raun og veru er knattspyrnan lífstíll sem fylgir manni hvert sem maður 

fer. Þótt haldið sé til sólarlanda þá er fundinn staður í næsta nágrenni til að 

fylgjast með sínu liði á Englandi. Eða þegar Sindri er að keppa þá er hringt 

nokkrum sinnum í einhvern í áhorendastúkunni til að vita stöðuna í leiknum. En 

þrátt fyrir að knattspyrnan sé stór hluti af mínu lífi þá tel ég mig ekki vera 

heltekinn af knattspyrnunni. Ég leyfi mér að missa af leikjum og hef ekki enn farið í 

knattspyrnuferð til Englands, þó innst inni voni ég að að það gerist bráðlega.  

Frá því ég man eftir mér hef ég fylgst með og spilað knattspyrnu. Ég var það 

heppinn að alast upp úti á landi þar sem nóg var af auðum svæðum og var meðal 

annars eitt svoleiðis svæði fyrir aftan húsið sem ég ólst upp í. Þar eyddum ég og 

bróðir minn heilu sumrunum ásamt hópi af öðrum drengjum. Ekki voru sett upp 

knattspyrnumörk fyrir okkur á þessum stað og því þurftum við ávallt að búa til 

okkar eigin markstangir. Til að byrja með var notast við peysur, úlpur eða annað 

sem við vorum með á okkur. Oft var deilt um hvað mörkin ættu að vera stór og 

miklar deilur spruttu um hvort boltinn hafi farið inn eða ekki þegar hann rúllaði 

yfir stöngina. Nokkrum sinnum fóru einhverjir í fýlu og fóru heim. Eitt sumarið 

varð heppnin með okkur þegar við fengum fjórar spýtur sem voru reknar niður í 

jörðina, tvær og tvær fyrir sitthvort markið.  

Í minningunni virtist alltaf hafa verið gott veður. Við bræðurnir vorum varla 

vaknaðir þegar við vorum komnir út og byrjaðir að spila á móti hvor öðrum og 

vorum úti þangað til við fórum að sofa. Stundum var komið að fyrra bragði til 

okkar og við beðnir að koma út og spila. Ekki man ég eftir að ég eða bróðir minn 

                                                           
1
 William „Bill“ Shankly: "Someone said, 'Football is more important than life and death to 

you' and I said, 'Listen, it's more important than that'." 
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hafi nokkurn tímann neitað. Við drifum okkur í skóna, náðum í boltann og gripum 

markmannshanskana með. Já það mátti ekkert vanta, þó að enginn af 

vinahópnum hafi verið að æfa mark þá urðum við að eiga flotta og góða hanska. 

Þegar ég er spurður hvaða lið ég styðji segi ég án þess að hika „ég er 

Manchester-maður“ eða „ég er United-maður“ og á ég þá við að ég styðji 

Manchester United. En afhverju styð ég þetta lið, hvað varð til þess að ég fór að 

halda með United? Ég var aldrei undir neinni pressu heima með hvaða liði ég ætti 

að halda. Ég var ekki klæddur í einhvern liðsbúning við fæðingu eða mér sagt með 

hvaða liði ég ætti að halda. Ég hugsa að ástæðan fyrir því að ég hafi byrjað að 

halda með Manchester United megi rekja til þess að þegar ég var yngri fór ég 

mikið í heimsókn til hjóna sem áttu dreng á unglingsárum, Ella, og hann hélt með 

Manchester United. Ég leit mjög upp til hans og var oft að veltast inn í herbeginu 

hans og skoða Manchester United veggspjöld sem þar hengu á veggjum. Þetta 

varð til þess að ég fór að styðja United. Ég þakka Guði fyrir að hann studdi United 

en ekki Liverpool. Fyrir mér kemur enginn í staðinn fyrir menn eins og Eric 

Cantona sem, að mínu mati, er og verður besti leikmaður Manchester United. 

Hann hefur í gegnum tíðina verið kallaðir kóngurinn á Old Trafford2 vegna þeirrar 

hylli sem hann hefur hlotið fyrir hæfileika sína. 

 Ég man að ég fylltist mikilli aðdáun þegar ég fylgdist með honum og vildi líkjast 

honum í einu og öllu. Ég, ásamt fleirum, komumst næst því með því að bretta upp 

á kragann á íþróttabolunum okkar, en það var aðalsmerki Cantona. Cantona var 

líka mikill heimspekingur og er hægt að líkja honum að einhverju leiti við Ólaf 

Stefánsson, handboltakappa, þegar hann var að svara spurningum fréttamanna 

eftir sigurleikina á Ólympíuleikunum í Kína. Hnittin svör hans skildu fréttamennina 

oft eftir með stórt spurningarmerki í augunum. Eitt þekktasta svar Cantona var 

þegar hann svaraði spurningum fréttamanna um hvað honum fyndist um það að 

vera hundeltur af fréttamönnum eftir hið fræga „kung-fu“ spark hans í áhanganda 

Crystal Palace árið 1995. En í þeim leik lét hann reiði sína bitna á áhangandanum 

eftir að hafa verið rekinn af velli með rautt spjald og sparkaði í hann. Hann svaraði 

með þvi að segja „Þegar mávarnir elta togarann er það vegna þess að þeir halda 

                                                           
2
 Heimavöllur Manchester United. 
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að sardínum verði hent í sjóinn.“3 Þrátt fyrir að Cantona hætti snögglega 

knattspyrnuiðkun árið 1997 eru enn sungnir söngvar um hann á heimaleikjum 

Manchester United. Í dag líta núverandi leikmenn til Cantona og vilja ná þeim 

árangri og frama sem hann gerði á sínum tíma hjá United. En það er ekki bara Eric 

Cantona sem hefur hlotið svona mikla hylli hjá stuðingsmönnum United og öðrum 

aðdáendum enskrar knattspyrnu. Menn eins og George Best og Bobby Charlton 

hafa hlotið svipaða aðdáun. Fyrir mitt leyti eru þessir þrír menn, hetjur, dýrlingar 

og jafnvel frelsarar Manchester United. En hvað veldur þessari ást minni og 

margra annarra á knattspyrnu. Hvað er það við knattspyrnuna sem gerir hana að 

svo miklum menningarviðburði að fólk er tilbúið að ferðist mörg hundruð 

kílómetra til að koma saman og sjá 90 mínútna leik þar sem 22 leikmenn berjast 

um að koma leðurtuðru í mark hvors annars?  

Í þessari ritgerð, sem fellur undir svið trúfarlífsfélagsfræðinnar, er fengist við 

spurninguna hvort knattspyrna sé trúartrögð, eða lífstíll og menning. Margir hafa 

viljað líkja knattspyrnu við trúarbrögð enda sjást margar tengingar þar á milli. Því 

hefur meðal annars verið haldið fram að knattspyrna sé ein af hinum nýju 

trúarbrögðum mannsins. Knattspyrnuáhugi hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár og 

áratugi og þá sérstaklega í Evrópu. Á meðan hefur ásókn í kristna kirkju farið 

minnkandi. Dæmi um minnkandi kirkjusókn má sjá meðal kaþólikka í Þýskalandi. 

Frá árinu 1950 og til og með 2005 hefur kirkjusókn farið úr 50,4% niður í 14,2%.4 

Hér  verður meðal annars skoðað hvernig guðfræði, félagsfræði og menning hafa 

áhrif á eina vinsælustu og útbreiddustu íþrótt heims í dag. 

Í fyrsta kaflanum verður fjallað um knattspyrnu sem lífstíl og hvernig hún getur 

gefið mörgum áhangendum tilgang. Einnig verður tekið fyrir hvernig knattspyrna 

er alin upp í börnum. Næst er menning skilgreind og í framhaldi af því sagt frá 

félagsmótun og hvað innan hennar mótar einstaklinginn. Því næst verður tekinn 

fyrir sá þáttur menningar sem hefur hlotið óverðskuldaða athygli innan og utan 

knattspyrnunnar svokölluð lágmenning. Undir lok kaflans er svo fjallað um hvernig 

knattspyrna  getur myndað samheldni og samhug. 

                                                           
3
 „When the seagulls follow the trawler, it is because they think sardines will be thrown 

into the sea.“  
4
 Fowid: Gottesdienstteilnehmer Katoliken 1950 – 2005. 
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Í öðrum kafla er þjóðríkistrú tekin fyrir og fjallað um hana almennt. Svo er 

komið inná hvað franski félagsfræðingurinn Émile Durkheim álítur sem trú. 

Knattspyrna og þjóðríkistrú eru borin saman og athugað hvort einhver tengsl séu 

þar á milli. Því næst er knattspyrnan borin saman við kristna trú og sameiginlegir 

þættir skoðaðir. Með þessum samanburði er hugsanlega hægt að sjá afhverju 

sumir velja knattspyrnu fram yfir kirkjuna. Því næst er fjallað um hluti sem koma 

spánskt fyrir sjónir eins og kapellur inni á knattspyrnuvöllum og Kirkju Maradona. 

Afstaða kaþólikka til knattspyrnunnar er skoðuð og aðkoma kirkjunnar að stofnun 

nokkurra enskra knattspyrnuliða.  

Þriðji kaflinn tekur svo saman þessa tvo ofangreinda kafla í eitt dæmi þar sem 

fjallað er um einn mesta knattspyrnubæ landsins, Akranes. Fyrst er fjallað um sögu 

knattspyrnunnar á Akranesi og hvernig samfélagið þar hefur í gegnum árin tekið 

virkan þátt í knattspyrnunni. Að lokum er knattspyrnan á Akranesi skoðuð sem 

þjóðríkistrú. Það er gert með því að bera saman hugmyndafræði 

þjóðríkistrúarinnar og útskýringar fjögurra manna sem allir eru tengdir 

knattspyrnunni á Akranesi á einn eða annan hátt.  

Í lokaorðunum tek ég svo saman helstu þætti ritgerðarinnar og skoða frá 

báðum hliðum hvort knattspyrna sé í raun trúarbrögð eða ekki.  

 

Hvað er trú? 
Trú er víðfemt hugtak sem mikið er notað í dag. Margir hafa hins vegar ekki velt 

fyrir sér skilgreiningunni á þessu orði og vita því ekki að til er fjöldinn allur af trúm. 

Trú hefur verið flokkuð í nokkuð margar skilgreiningar. Þessar skilgreiningar eru 

meðal annars Þjóðríkistrú (Civil religion) og skilyrðislaus trú (Implict Religion) en 

það er eitthvað sem er trúarlegt án þess að birtist sem trú í tjáningu. En geta þessi 

hugtök með einhverju móti tengst knattspyrnu? 

Gott er að byrja á því að skoða hvað sé átt við með orðinu trú. Samkvæmt 

Íslenskri orðabók er trú skilgreind meðal annars sem: traust eða hafa tiltrú. Þá er 

átt við að hafa trú eða treysta einhverjum eða trúa að eitthvað sé til. Einnig er 
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talað um traust og tilbeiðslu á goðmögnum eða vættum og dýrka eitthvað sem 

guð, trúa á einn sannan guð.5  

Rétt er að skoða hvernig orðið trú er skilgreint í kristinni hefð. Gríska orðið 

πίστις merkir trú eða fullkomið traust sem beinist að persónu eða persónum og 

túlkað sem tengsl á milli til dæmis Guðs og manns eins og í tilviki Abrahams og 

Guðs í Róm. 4.3.6 Einnig má sjá skilgreiningu á trú í einu rita Nýja testamentisins, 

Hebreabréfinu. Þar er sagt að „Trúin er fullvissa um það, sem menn vona, 

sannfæring um þá hluti, sem eigi er auðið að sjá.“7 Einnig kemur fram í sama bréfi 

að: „Ógerlegt er að þóknast Guði án trúar því að sá sem vill nálgast Guð verður að 

trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er leita hans.“8 Í grein sem 

Sigurður Árni Þórðarson birtir á trú.is segir hann meðal annars þetta um trú:  

Trúin er skuldbindandi og lífsmótandi samband, en ekki einhver innri 

tilfinning eða innri stemming. [...] trú er gjarnan tengd bæn. Hvað er bæn, jú 

samtal við Guð. Bænin er mál tengsla. [...] Trú er það, að innlifast hinum 

guðlega vilja og leita lífshátta, sem ríma við þann vilja. Trú er það að vera 

beintengdur inn í elsku Guðs og þiggja þaðan mörk fyrir eigin neyslu, 

hugsun, tilfinningar, þarfir og störf. [...] Trú er annað hvort trú til Guðs, 

samband við Guð eða ekki.9  

Þegar saga evangeliskar kristinnar trúar er skoðuð þá má sjá að ávallt er gerður 

greinarmunur á milli trúarinnar sjálfrar og inntaki hennar. Hér er átt við að 

einstaklingsbundin trú kemur fram í trausti og mótar einstaklingin, og trú beinist 

að viðfangi sínu sem þekkingaratriði. Lúther og aðrir siðbótarmenn túlkuðu trú 

sem persónulegt traust og Lúther leit svo á að trúin veitti hjálpræði þegar hún 

tengir einstaklinginn við Guð.10 Samkvæmt þessum skilgreiningum virðist trúin 

byggjast á trausti og trú á einhverjum guði. Þessi trú virðist ekki endilega eiga við 

                                                           
5
 Mörður Árnason (ritstj.), Íslensk orðabók 2002, s. 1611. 

6
 Johannes P. Louw og annar, Greek-English Lexicon of the New Testament Based on 

Semantic Domains 1988, s. 371, 376 – 377. 
7
 Hebreabréf 11.1. 

8
 Hebreabréf 11.6. 

9
 Sigurður Árni Þórðarson, Trú eða óregla. 

10
 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Guðfræði Marteins Lúthers í ljósi túlkunar hans í 

Jóhannesarguðspjalli 1535 – 1540, 2000, s. 493. 
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um andlega guði heldur einnig veraldlega guði, rétt eins og þrælar álitu eiganda 

sinn.  

 

Afhelgun og trú 
Því hefur verið haldið fram að trú sé að deyja út og að mannskepnan, með alla 

sína þekkingu, þurfi ekki á hindurvitnum að halda. Menn eins og Bryan R. Wilson 

hafa haldið því fram að afhelgun hefur átt sér stað meðal annars útaf 

skynsemishyggju eða vísindahyggju og þar með dregið úr vægi trúarlegra 

útskýringa.11 Daniéle Hervieu-Léger kemur með áhugaverða kenningu um 

afhelgun. Hún heldur því fram að afhelgun hafi ekki aðeins í för með sér minni 

áhrif trúarstofnana heldur einnig myndunar nýrra trúarbragða.12 Svo virðist sem 

knattspyrna geti hugsanlega verið ein af þessum nýju trúarbrögðum. Enski 

rithöfundurinn Stephen Tomkins segir frá því í grein sem hann skrifaði hjá BBC að 

knattspyrna sé trúarbrögð13. „Hún [Knattspyrnan] lítur ekki aðeins út fyrir að vera 

dýrkun, hún hefur tekið yfir nánast allt mynstur bresks lífs og hegðun sem tilheyrði 

kristninni.“14  

Fram hafa komið kenningar gegn afhelguninni, svokallaðar 

afafhelgunarkenningar.15 Þar fara menn eins og Rodney Strak, William Bainbrigde 

og Peter Berger fremstir í flokki. Berger ritstýrði bókinni The Desecularization of 

the World (1999) og segir hann þar að þegar trúarstofnanir verða úreldar þá 

aðlagist trúarbrögðin nýjum aðstæðum. Afhelgun í þeirri mynd sem 

afhelgunarsinnar tala um er því ekki til, þó alltaf eigi einhver afhelgun sér stað.16  

Upp hafa sprottið hin og þessi hugtök sem talin eru líkjast mjög trúm eða 

trúarbrögðum en gera það í raun ekki. Það sama má segja um að sum hugtök gefa 

í skyn að þau séu trúarbrögð. Eitt þessara hugtaka er Implict Religion. Hugtakið 

Implicit Religion er ekki gamalt og er upphaflega komið fram vegna merkingarlegra 

                                                           
11

 Meredith B. McGuire, Religion. The Social Context 2002, s. 287. 
12

 Daniéle Hervieu-Léger, „Secularization and Religious Modernity in Western Europe.“ 
Religion, Mobilization, and Social Action 1998, s. 17 – 21. 
13

 Stephen Tomkins, Matches made in heaven. 
14

 Stephen Tomkins: „It doesn‘t just look like worship, it has taken over almost all the 
patterns og British life and behavior that used to belong to Christianity.“ 
15

 Desecularization. 
16

 Peter L. Berger (ritstj.), The Desecularization of the World 1999, s. 3. 
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erfiðleika sem stöfuðu af útskýringu á merkingu og gildi á átrúnaði. Sá sem hefur 

rannsakað Implicit Religion einna mest er Edward I. Bailey. Hann hefur meðal 

annars skrifað nokkrar bækur um þetta málefni þar á meðal Implicit Religion: an 

Introduction (1998) og Implicit Religion in Contemporary Society (1997). Bailey 

segir meðal annars að Impilcit Religion sé í raun skuldbinding fólks og skiptir þá 

ekki máli hvort það taki á sig trúarlega mynd eða ekki. Hægt er að segja að Implicit 

Religion sé að mestu byggt upp af reynslu kristni og veraldlegu samfélagi og er 

hvorki að finna hrifningarástand (ecstatic) né sé hún  stofnanaleg eins og gömlu 

trúarbrögðin eru. Einnig er Implicit Religion ekki með spádóma líkt og söguleg 

trúarbrögð. En það sem stendur upp úr hjá Bailey varðandi trú og trúarbrögð er að 

hann lítur á þau sem skuldbindingu. Sú skilgreining á kannski vel við það sem 

koma skal í þessari ritgerð. 
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I. Knattspyrna sem lífstíll 

Knattspyrna gefur lífinu tilgang 
Fyrir margan manninn er knattspyrna lífið. Það er lifað fyrir knattspyrnuna og allt 

snýst um hana. Þetta sést víða um heim meðal annars á Bretlandseyjum þar sem 

knattspyrnan er orðin að menningarlegu fyrirbæri. Þar eltir hópur fólks sitt lið 

hvert sem það fer, hvort sem það er næsta bæjarfélag eða þvert yfir Evrópu. Hjá 

þessu fólki fer allur frítími í knattspyrnuna og sérstaklega umræðu um hana. Það 

hittist og talar um knattspyrnu, annað hvort til að dásama eða úthúða einhverja 

vissa leikmenn eða lið. Aðrir hafa engan áhuga á knattspyrnu og skilja ekkert í 

þessum mikla áhuga. Rithöfundur bókarinnar Faith of Our Fathers: Football as a 

Religion, Alan Edge, segir skemmtilega frá því þegar fólk gerir lítið úr áhuga á 

knattspyrnu og knattspyrnuofstæki.  

Það eru auðvitað enn nokkrir sem halda því fram að knattspyrnuofstæki sé 

ekkert meira en tveggja tíma brjálæði síðdegis á laugardögum. Það er 

greinilegt að þessar manneskjur hafa aldrei komið nálægt stað þar sem 

knattspyrnuáhugamenn koma saman á meðan tímabili stendur. Hver veit, 

kannski hafa þessar manneskjur aldrei farið til kirkju. Kannski ekki einu sinni 

komið til skírnar.17 

Fyrir marga eins og fram hefur komið virðist knattspyrna ekki bara vera leikur, hún 

er eitthvað miklu meira en það. Sumir hugsa ekki um annað og lifa fyrir 

knattspyrnuna. Það kannast flestir við þessa manneskju. Knattspyrnan er alltaf í 

umræðunni hjá henni og reynir hún að snúa öllum og fá þá til að halda með sínu 

uppáhaldsliði. Alan Edge segir frá því að hann hafi upplifað sína fyrstu prófraun 

sem harður Liverpool aðdáandi þegar frændi hans hætti að reyna fá hann til að 

styðja erkifjendurna í Everton. Þegar frændi  hans hætti þessu fór Edge fyrst að líta 

á sig sem alvöru Liverpool aðdáanda, hann hafði hlotið eldskírnina þegar þessari 

baráttu lauk. Það er nokkuð magnað og ótrúlegt hversu blind og gagnrýnislaus ást 

og tryggð getur verið við eitt félag. Maður getur haldið með einhverju félagi án 

                                                           
17

 Alan Edge, Faith of Our Fathers 2007, s. 19: „There are still those, of course, who 
consider football fanaticism to be nothing more than simply a couple of hours‘ deranged 
lunacy ona Saturday afternoon. Clearly, they‘ve never been near a football hotbed during 
the cricket season. Who knows, maybe they‘ve never ever been to church. Perhaps not 
even for a christening.“ 
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þess að hafa komið á staðinn þar sem liðið er staðsett og án þess að hafa farið á 

leik með liðinu. Það eina sem hann hefur upplifað með liðinu er kannski í gegnum 

sjónvarpið. Svona tryggð er nokkuð hjartfólgin, þversagnakennd, mjög óhugguleg 

en þrátt fyrir það er hægt að flokka slíkan mann sem sannan aðdáanda.18 Þegar 

ástin og tryggðin er komin á þetta stig mun viðkomandi styðja lið sitt í einu og öllu, 

í gegnum súrt og sætt og aldrei hvika frá því. Oft, þrátt fyrir slakt gengi, þá er liðið 

enn besta lið sem til er, það var bara óheppið. 

Á Íslandi í dag hefur hver og einn í raun sjaldan val um hvaða lið hann skuli 

halda með. Gott dæmi um það er Hlíðahverfið í Reykjavík sem er rauðlitað af 

Valslitunum og einnig Akranes þar sem hver og einn er nánast skildugur til að 

halda með ÍA. Reyndar er það þannig úti á landi að krakkar hafa ekki úr miklu að 

velja, annað hvort styður þú heimaliðið eða þú ert ekki með í umræðunni. 

Undanfarin ár hefur íslensk knattspyrnumenning verið að þróast og núna fyrst er 

að myndast knattspyrnumenning á Íslandi. Knattspyrnuáhugamenn eru farnir að 

hittast fyrir leiki, og jafnvel án þess að  það sé leikur, til að ræða hluti sem tengjast 

knattspyrnunni og mynda þannig samfélag, knattspyrnusamfélag. Stofnuð hafa 

verið stuðningsmannafélög í kringum lið vítt og breytt um landið og hafa þessir 

hópar verið drífandi afl í samfélagi knattspyrnuáhugamanna. Þeir hafa sums staðar 

náð að rífa upp áhugann á ný eftir að hann hafi legið niðri í einhvern tíma. Þá 

aðallega vegna aukins úrvals af afþreyingu. Eitt besta dæmið er eflaust 

stuðningsmenn FH, svokölluð Hafnarfjarðarmafían, en stuðningurinn þar í bæ 

hafði verið í lægð í einhver ár þó svo knattspyrnuáhuginn hafði verið mikill. Nú í 

dag er mafían, eins og stuðningsmannafélagið er kallað dagsdaglega, eitt öflugasta 

stuðningsmannafélag á landinu.  

 

Knattspyrna skapar samheldni og samhug 

Fólk kemur saman á ýmsum stöðum og horfir á knattspyrnu, hlustar á lýsingar eða 

ræðir knattspyrnuleiki. Á Íslandi hefur sú hefð myndast, líkt og á öðrum stöðum í 

heiminum, að lið hvort sem það er íslenskt eða erlent eigi sér sérstakt athvarf 

meðal knattspyrnuáhugamanna. Besta dæmið hér á Íslandi er eflaust barinn 

                                                           
18

 Edge, Faith of Our Fathers 2007, s. 45. 
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Rauða ljónið sem ávallt hefur verið kenndur við KR. En afhverju er verið að hittast 

fyrir leiki, eftir þá eða jafnvel þegar ekkert er að gerast og ræða málin? Margir 

mæta til að fá staðfestingu á skoðunum sínum og til að eiga í samfélagi við aðra 

stuðningsmenn. Þannig verða menn vissir í skoðun sinni á liðinu og samhugur 

skapast á milli áhangenda liðsins sem gerir það að verkum að þeir mynda eina 

heild sem stendur á bakvið liðið. En samhugur myndast einnig á 

knattspyrnuleikjum. Söngvar eru sungnir saman, stuðningsmenn gráta saman og 

hlæja saman. 

Samhugur í kringum knattspyrnuna er áberandi í litlum samfélögum og sést 

það mjög vel á Íslandi. Í mörgum bæjarfélögum á Íslandi er knattspyrnan og 

knattspyrnulið bæjarins eitthvað sem bæjarbúar geta flykkst í kringum og er þeim 

sameiginlegt. Á milli bæjarfélaga er svo mismikill áhugi á knattspyrnu en þar sem 

áhuginn er mikill lifa íbúar og hrærast í knattspyrnuheiminum. Knattspyrnan 

verður því að einskonar menningarlegu fyrirbæri í viðkomandi bæ. Þegar vel 

gengur á sviði knattspyrnunnar þá helst það oft saman við velgengni og drifkraft í 

samfélaginu og svo öfugt þegar illa gengur. Um þennan samhug verður fjallað um í 

kaflanum um knattspyrnuna á Akranesi.  

Með knattspyrnuna sem tótem19 þá finnur fólk að það er hluti af einhverri 

heild, það fær tilgang og gleði og samkennd myndast. Samkennd og samhugur er 

hluti af því sem myndar menningu. Menning verður ekki til nema fólk samsami sér 

öðrum og er samheldni stór þáttur af því.  

 

Menning 
Áður en lengra er haldið þá er vert að skoða hvernig menning er skilgreind. Orðið 

menning er eitt mest notaða hugtak í félagsfræðinni. Oft þegar orðið menning er 

notað er verið að vísa til hámenningar eins og lista, bókmennta og fleira. En 

menning er miklu meira en bara hámenning. „Menning vísar til lífsforma sem fólk 

lifir eftir í samfélagi við aðra en lifir samt í stærra samfélagi.“20 Öll samfélög eru 

sameinuð á þann hátt að meðlimir þess eru skipulagðir í mótuð félagsleg sambönd 

                                                           
19

 Sjá umfjöllun um Durkheim og tótemkenningu hans í öðrum kafla. 
20

 Anthony Giddens, Sociology 2001, s. 22. „Culture refers to the ways of life of the 
members of a society, or of groups within a socitey.“  
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samkvæmt sérstakri menningu. Engin menning getur lifað án samfélags og eins 

getur samfélag ekki lifað án menningar. Án menningar væru manneskjur í raun 

ekki „mennskar“.21 Við hefðum ekki tungumál til að tjá okkur, enga meðvitund og 

það að hugsa eða rökræða væri lítið sem ekkert.22 Félagsfræðingar segja að 

menning sé ekki eitthvað sem erfist heldur er hún ávallt áunnin. Félagsleg 

menning samanstendur af óáþreifanlegum atriðum eins og trú, hugmyndum og 

gildum, sem og áþreifanlegum hlutum eins og táknum, efnum og fleiru.23 

Grundvallahugmyndir í öllum menningum segja hvað sé álitið merkilegt og 

eftirtektarvert í ákveðinni menningu. Þessar hugmyndir eða gildi (value) gefa 

manninum merkingu og leiða þá áfram dag fyrir dag. Dæmi um þetta er að á 

vesturlöndum er ríkjandi gildi um einkvæmni. Boð (norms) eru svo einskonar 

hegðunarreglur sem eiga við í gildi viðkomandi menningar.  Þetta tvennt gegnir því 

hlutverki að móta manneskjuna og kveða á um hvernig hún á að haga sér í 

viðkomandi menningu. Þó að staðla og gildi sé að finna í hverri menninu þá eru 

þessi tvö atriði mjög ólík eftir samfélögum. Á sumum stöðum er 

einstaklingshyggjan allsráðandi en á öðrum stöðum er lögð áhersla á mikla 

samvinnu. Mismunandi gildi eru einnig að finna innan menningar, sumir aðhyllast 

guðstrú á meðan aðrir eru meira fyrir vísindin.  

Mikið af hegðun okkar og hefðum er sprottið frá menningu og er því álitin 

venjuleg hegðun. Hins vegar er atferli manna mjög mismunandi og sú hegðun sem 

telst í lagi er mismunandi eftir menningu. Oft er til dæmis mikill munur á milli þess 

sem vestræn menning álitur í lagi og annarra menningaheima. 

Innan menningarhugtaksins er til eitthvað sem hefur verið nefnt 

menningarkimi (subculture). Menningarkimi er frekar vítt hugtak og á ekki bara 

við um þjóðarbrot eða hópa sem tala sama tungumál, heldur er hér um að ræða 

hóp fólks sem hægt er að greina frá fjöldanum vegna þess menningarlega 

mynsturs sem þeir lifa eftir. Hér er til dæmis átt við tölvuhakkara, 

náttúruverndasinna, hippa og knattspyrnuáhugamenn. Þó svo að menning gegni 

mikilvægu hlutverki í að varðveita gildi og staðla samfélagsins þá getur hún einnig 

                                                           
21

 Anthony Giddens, Sociology 2001, s. 22. 
22

 Sama. 
23

 Sama. 
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stuðlað að breytingum og þar kemur menningarkiminn inn í. Menningarkiminn 

hafnar í raun öllum ríkjandi gildum og stöðlum í samfélaginu og kemur inn með 

hugmyndir gegn ríkjandi menningu. Hópur fólks með sömu skoðanir getur haft 

mikil áhrif á samfélagið í kringum sig. Með því að hafa þessi áhrif sýnir hópurinn 

það að fólk hefur frelsi til að tjá skoðanir sínar, vonir og trúarskoðanir.24  

 

Félagsmótun 
Menning er eitthvað sem er lært, hún er ekki meðfædd. Sú framkvæmd sem börn 

og aðrir nýir meðlimir þjóðfélags nota til að læra inná það þjóðfélag sem þau eru í 

hefur verið nefnt félagsmótun. Hægt er að segja að félagsmótun tengi saman 

ólíkar kynslóðir sem gerir það að verkum að menning myndast og helst kynslóð 

eftir kynslóð. 

Þjóðfélag er bæði hlutlægt og huglægt, og til að skilja að þjóðfélög þarf að taka 

þetta tvennt til greina. En einstaklingur er ekki fæddur meðlimur í samfélagi, hann 

þarf sjálfur að hafa fyrir því að komast inn í þjóðfélagið. Hver og einn einstaklingur 

er hins vegar fæddur með þann hæfileika að vera mjög móttækilegur fyrir 

þjóðfélaginu. Það gerist því einhverntíman í lífi sérhvers einstaklings að hann 

verður hluti af einhverju þjóðfélagi. Fyrsti hlutinn er svokölluð innfærsla 

(internalization). Innfærsla er þegar viðkomandi áttar sig á eða skilur hvað aðrir 

eiga við og áttar sig á heiminum sem skiljanlegum og félagslegum raunveruleika.25  

Til er tvennskonar félagsmótun, frumfélagsmótun og síðfélagsmótun. 

Frumfélagsmótun á sér stað fyrr í félagsmótunarferlinu, eða á uppvaxtarárum 

einstaklings og þangað til að hann verður meðlimur í þjóðfélaginu.  Talið er að 

frumfélagsmótun sé sú miklilvægasta í félagsmótun hvers einstaklings þar sem 

hún mótar það sem á eftir kemur í síðfélagsmótun. Sú kennsla sem á sér stað í 

frumfélagsmótun hefur áhrif á einstaklinginn tilfinningarlega og er því ekki byggt 

upp á vitmunalegri kennslu. Ef þessi kennsla hefði ekki tilfinningaleg áhrif á þann 

sem tekur á móti henni myndi hún ekki virka. Einstaklingur samsamar sig með 

þeim sem hann lítur upp til á margvíslegan tilfinningarlegan hátt. Hann fer að 
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 Sama rit: s. 24 – 25. 
25

 Berger og annar, The social construction of reality : a treatise in the sociology of 
knowledge 1967, s. 130. 
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herma eftir þeim sem hann lítur upp til og gerir það að sínu. Dæmi um þetta er 

þegar barni er kennt að halda með réttu liði í ensku knattspyrnunni. Í mörgum 

tilfellum er byrjað að móta barn áður en það kemur í heiminn. Það er búið að 

kaupa búning með því liði sem foreldrarnir styðja en þó oftast er það faðirinn sem 

ræður með búningaval. Oftar en ekki er búið að ákveða að barnið skuli byrja að 

æfa knattspyrnu sem fyrst og jafnvel stefnt á það að barnið skuli fara í 

atvinnumennskuna. Svo þegar barnið fæðist er nánast það fyrsta sem er gert að 

klæða það í liðsbúninginn. Barnið fær því sjaldan að velja hvaða lið það eigi að 

styðja og er það alið upp þannig að það eigi að halda með vissu liði en leggja fægð 

á önnur lið.  Með þessu myndast samsömun sem gerir það að verkum að 

einstaklingurinn verður frekar í stakk búinn til að skilgreina sjálfan sig. 

Frumfélagsmótun lýkur svo þegar samband eða tengsl myndast við einhverja 

ótengda viðkomandi. Þá telst hann meðlimur í þjóðfélaginu en þó að þessum hluta 

félagsmótunar ljúki þá líkur félagsmótunin í raun og veru aldrei. 

Þegar frumfélagsmótun líkur þá tekur síðfélagsmótun við. Þetta stig á sér stað 

á seinni hluta barnæskunnar og heldur áfram fram á síðasta dag. Í sumum 

þjóðfélögum fylgja ákveðnir helgisiðir þeirri breytingu að færast úr 

frumfélagsmótun yfir í síðfélagsmótun. Dæmi um það eru hinar ýmsu 

manndómsvígslur. Það sem nú mótar einstaklinginn er ekki lengur fjölskyldan og 

nánustu vinir. Núna taka við skólar, jafningar, félagasamtök, fjölmiðlar og fleiri 

sem hjálpa til við mótunina. Viðkomandi þarf ekki lengur að geta samsamað sig 

með þeim sem hann er að læra af. Þau félagslegu áhrif sem þessir aðilar eða 

stofnanir hafa á einstaklinginn hjálpa honum að læra gildi, staðla og skoðanir sem 

mynda menningu hans. Síðfélagsmótun er því einskonar innvígsla í 

stofnanavæddan hliðarheim. Einstaklingurinn lærir að mynda fjarlægð milli sjálfs 

síns og raunveruleika þess annars vegar, og hlutdrægna sjálfsins og þess 

raunveruleika hins vegar. Þennan mikilvæga þátt er aðeins hægt að framkvæma 

eftir að frumfélagsmótun lýkur. Þegar síðfélagsmótun hefst myndast svokallaðar 

þrengingar í félagsmótun og álítur viðkomandi að heimur foreldra síns sé í raun 

heimurinn. Þegar hann áttar sig á því að svo er ekki myndast þessar þrengingar.  

Í síðfélagsmótun eru komnar líffræðilegar hömlur sem hindra að einstaklingur 

geti lært það sem er í boði, þetta á til dæmis við um eggjatýnslu þá þarf fyrst að 
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kunna að síga niður kletta. Eins getur einstaklingur ekki fengið háskólagráðu án 

þess að vera búinn með grunn- og framhaldsskóla.  

 

Knattspyrnulágmenning 
Margir tengja knattspyrnu og knattspyrnuáhuga við fótboltabullur. Fótboltabullur 

eru hópur af fólki, oftast karlmönnum, sem telja sig 

vera yfir aðra áhangendur hafna. Fótboltabullur eru 

þekktar fyrir að vera „sannir“ stuðningsmenn liðsins  

en er þó lítill hluti af þeim sem fylgjast með 

knattspyrnu.  

Oft eru fótboltabullur og samtök tengd þeim 

tengd kynþáttahatri. Þetta hatur í garðs eins 

kynþáttar fær að njóta sín á knattspyrnuleikjum og 

felst meðal annars í hrópum í átt að leikmönnum 

hins liðsins. Fótboltabullur hafa meira að segja tekið 

uppá því að heilsast með nasistakveðju. Dæmi um þetta mátti sjá í leik S.S. Lazio 

og A.S. Roma á Ítalíu árið 1999. Þar létu stuðiningsmenn Lazio vel í ljós hatur sitt 

gagnvart gyðingum en margir stuðningsmenn A. S. Roma eru gyðingar. Útbúinn 

var 50 metra borði sem á var ritað „Auschwitz er ykkar bær, gasklefarnir eru ykkar 

heimili“ og var hann strengdur yfir eina stúkuna.   

Fótboltabullur urðu áberandi á 7. áratug síðustu aldar en fyrir það höfðu verið 

ryskingar á milli félaga og þá oftast milli nágrannaliða. Á þessum tíma, þá 

sérstaklega í Bretlandi, voru  fótboltabullur þekktar fyrir klæðaburð sinn og 

hárgreiðslu. Þetta var hópur fólks sem var yfirleitt snoðað, í einhversskonar 

hermannaklossum og stuttum gallabuxum og gengu undir nafninu snoðhausar 

(Skinnheads). Með tímanum breyttust þessir hópar í svokölluð samtök (Firms) 

með það að markmiði að slást við samtök sem studdi önnur knattspyrnulið. 

Samtök sem þessi nota oft ólíkar aðferðir til að skelfa aðra áhangendur og 

knattspyrnumenn. Hafa sumar fótboltabullur viðurkennt að þær séu háðar ofbeldi 

og þetta sé eins og hver önnur fíkn.26 Sumar bullur láta sér nægja að hrópa óyrði 
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 Franklin Foer, How Soccer Explains the World 2004, s. 93. 

Mynd 1: Stuðningsmenn S.S. 
Lazio með nasistakveðjur 
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að liðum en aðrar láta nokkur hnefahögg fylgja. En ofbeldið hefur gengið mun 

lengra en það. Dæmi eru um að grjót hafi verið notuð, hnífar og jafnvel byssur. 

Eins hafa orðið mannslát af völdum bullanna, bæði beint og óbeint. Fólk hefur 

flúið í skelfingu á undan þeim og hafa einhverjir troðist undir fólksfjöldanum  eða 

lent undir girðingum eða veggjum sem hafa gefið sig þegar fólk hefur reynt að 

flýja. Í kringum aldamótin fóru bullurnar að nota nýstárlega aðferð til að skelfa 

leikmenn, þjálfara, eigendur liða og jafnvel dómara. Þær hófu að senda 

morðhótanir sem olli því að sumir hættu afskiptum sínum af knattspyrnu. 

Fótboltabullur hafa því myndað sér sína eigin menningu eða menningarkima sem 

við hin eigum ekki hlutdeild að.  

 Teiknarinn Halldór Baldursson, 

þá hjá 24 stundum, hitti kannski 

naglann á höfuðið með þessari 

teikningu þann 14. febrúar 2008. 

Sú hegðum sem knattspyrnu-

áhangendur sýna í öfgafullum 

skilningi svipar mjög til margra 

öfgahópa hinna ýmsu trúarbragða. 

Fyrir þeim er þeirra kirkja hin eina 

sanna kirkja og engin önnur er rétt. 

Að vissu leyti er hægt að segja að 

þeir sem eru í þessum öfgahóp séu 

þeir sem eru fótboltabullur. Þeir 

eru tilbúnir að gera allt fyrir sitt lið, jafnvel fórna sér fyrir það.  

Rétt er að minnast einnig á aðra lágmenningu sem er tengd knattspyrnunni. Á 

Ítalíu hefur umræðan um mútuþegni verið mikið í umræðunni. Árið 2006 kom upp 

mál sem hefur verið kallað Calciopoli eða Moggiopoli  en þá var þáverandi forseti 

Juventus, Luciano Moggi, meðal annars dæmdur fyrir að hafa ofmikil áhrif á hverjir 

voru fengnir til að dæma leiki liðsins. Einnig var Juventus dæmt niður um eina 

Mynd 2: Skopmynd úr 24 stundum. 
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deild og svipt um tvo deildarmeistaratitla. Önnur félög á Ítalíu voru einnig tengd 

þessu hneiksli þar á meðal A.C. Milan og ACF Fiorentina.27 

Reynt hefur verið að koma í veg fyrir alla óréttvísi og lágmenningu innan 

knattspyrnunnar. Ríkisstjórn Englands hefur sett lög sem eiga að að koma í veg 

fyrir óspektir hjá fótboltabullum. Þessi lög, Football (Disorder) Act 2000, banna 

meðal annars öllum hugsanlegum fótboltabullum að ferðast til annarra landa.28 

Það getur hins vegar verið hættulegt að banna hugsanlegar bullur þar sem 

venjulegir áhangendur gætu lent í því að fá þann stimpil að vera fótboltabullur. 

Lögrelgan hefur einnig tekið harðar á óspektum og virðist þetta hafa virkað þar 

sem meðal annars var minna um óspektir á síðasta heimsmeistaramóti en gert var 

ráð fyrir.  

II. Knattspyrna og trú 

Þjóðríkistrú 
Þjóðríkistrú (Civil Religion) er mikilvægur hluti að trúarflórunni. Hún setur fram þá 

hugmynd að trú geti myndast vegna sameiginlegra þátta, þrátt fyrir að um ólíka 

hópa sé að ræða. Þjóðríkistrú er samansafn sagna, hugmynda, athafna og tákna 

sem tengja saman fortíð, nútíð og framtíð samfélagssins og sameina þegnanna í 

eitt heildstætt þjóðfélag.29 Þjóðríkistrúin er hafin yfir kirkjudeildir og, þjóðfræðileg 

og trúarleg mörk, hún er í raun sameiningartákn fólks. Þjóðríkistrúin hefur sína 

helgisiði þar sem meðlimirnir minnast merkilegra atburða og endurnýja hollustu 

sína við samfélagið. Slíkir helgisiðir verða trúarlegir á þann hátt að fólkið, eða í 

raun þjóðin, álítur sig hærra setta en annað fólk eða aðrar þjóðir.30 Þetta má 

meðal annars sjá í þjóðríkistrúarátökum á Norður – Írlandi en þjóðríkistrú getur 

verið sérstaklega áhrifamikil á viðsjárverðum tímum eins og í stríðum og 

styrjöldum. Besta dæmið um þjóðríkistrú eru Bandaríkin.  

Bandaríkin eru fjölmenningarsamfélag þar sem algjört trúfrelsi ríkir. Trúarbrögð 

úr öllum áttum heimsins virðast dafna vel og allir virðast geta fundið eitthvað við 
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 Dan Warren, Italian football‘s tangled web. 
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 Football (Disorder) Act 2000. 
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 McGuire, Religion  2002, s. 202. 
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sitt hæfi. Vegna þessa myndast margir smáir hópar sem virðast ekki eiga samleið 

með öðrum hópum. Það sem hins vegar heldur Bandaríkjunum saman sem þjóð er 

þjóðríkistrúin. Robert N. Bellah, einn fremsti fræðimaður í þjóðríkistrú og þá 

Bandarískri þjóðríkistrú,  heldur því fram að sameiningarafl Bandaríkjanna sé 

þjóðríkistrúin.31 Hann telur að margar borgaralegar athafnir hafa tekið á sig 

trúarlega mynd, til dæmis minningardagurinn (Memorial Day), þjóðhátíðardagur 

Bandaríkjanna (4. júlí) og innsetning forseta Bandaríkjanna. Allir þessir dagar 

upphefja ágæti þjóðarinnar og einingu hennar. Vegna þess hversu þjóðríkistrúin í 

Bandaríkjunum er sterk þá hefur hún hlotið sitt eigið nafn, Bandarísk þjóðríkistrú 

(American Civil Religion). Þessi einstaka þjóðríkistrú sækir meðal annars mikið í 

gyðing-kristna hefðir þar sem innflytjendur eru sagðir vera hinir útvöldu og 

Bandaríkin séu fyrirheitna landið og hin nýja Jerúsalem. Aðrir hlutir og atriði hafa 

einnig fengið trúarlega merkingu. Staðir sem eru ótengdir trúarlegum atburðum 

hafa verið gerðir trúarlegir. Meðal annars minnisvarði í höfuðborginni Washington 

sem og höfuðborgin sjálf, fæðingarstaðir forseta, minnisvarðar um stríð og aðra 

sérstaka staði þar sem Bandaríkjamenn fara í pílagrímsferðir. Einnig er vert að 

minnast á bandaríska fánann, en fáninn hefur orðið að trúarlegu tákni eða 

sameingingartákni Bandaríkjanna. Hann blaktir við nánast hverja byggingu í 

landinu og fólk ber mikla virðingu fyrir honum. Biblían er annað sameiningartákn 

Bandaríkjanna. Þá er ekki átt við innhald hennar heldur vegna þess að hún táknar 

að Guð sé hinn hinsti dómari á sannleikann og réttlæti.32  

Þjóðríkistrú hefur einnig sínar hetjur, goðsagnir og dýrlinga. Einn frægasti 

dýrlingurinn er Abraham Lincoln. Líf Lincoln, ræður og gjörðir eru einkennandi 

fyrir þjóðríkistrú. Aðrir dýrlingar eru meðal annars frægustu forsetar 

Bandaríkjanna (til dæmis G. Washington, Franklin D. Roosevelt og John F. 

Kennedy), alþýðuhetjur (meðal annars Davy Crooket og Charles Lindbergh) og 

stríðshetjur (til að mynda MacArthur og Theodore Roosevelt). Goðsagnir í 

Bandaríkjunum er meðal annars Ameríski draumurinn. Öll þessi atriði eru ef til vill 

ekki trúarleg eins og trúarleg atriði hjá til dæmis Rómversk-kaþólskum en þau eru 

samt sérstök og ekki skal vanhelga þau. 
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Þótt það sé ekki eins áberandi og í Bandaríkjunum þá er þjóðríkistrú að finna á 

Íslandi. Dregið hefur úr þessari þjóðríkistrú en hún var mjög sterk upp úr miðri 20. 

öldinni. Dr. Pétur Pétursson hefur skrifað um þjóðríkistrú á Íslandi og í upphafi 

greinar sinnar Civil Religion in Iceland minnist hann á að ekki skuli rugla saman 

þjóðríkistrú og öðrum tengdum hugtökum eins og ríkistrú (State Religion). 

Pétur segir í greininni að Íslendingasögurnar og bókmenntaarfur Íslendinga séu 

eitt aðalatriðið í þjóðríkistrú Íslendinga. Eins eru persónur og tákn hins heiðna 

heims hluti af þjóðtrú Íslendinga. Á þessu stigi eru mismundandi trúarbrögð ekki 

deiluefni því trúarbrögð eru ekki aðalefnið hér. Þetta sést kannski einna best að á 

19. öldinni þegar Íslendingar voru að leita eftir sínu eigin einkenni. Þá var ekki 

leitað til trúarinnar heldur var farið í bókmenntaarfinn þar sem tungumálið stóð 

uppúr. Það sem einkenndi þjóðina var sem sagt ekki trúin heldur tungumálið sem 

var enn það sama og við landnám. Þetta aðgreindi Íslendingana frá Dönum og 

öðrum löndum í Skandinavíu.33 

Í þjóðsöng okkar Íslendinga má sjá að Guð er samofinn sögu þjóðarinnar. Pétur 

heldur því fram að Guð sé ein helsta skírskotun í þjóðríkistrú okkar Íslendinga. Í 

texta þjóðsöngsins er það Guð sem táknar samfélagið. Robert  N. Bellah myndi 

einnig flokka þjóðsönginn undir þjóðríkistrú. Hvergi er minnst á Jesú Krist en 

Bellah telur að vöntun á Jesú Kristi sé eitt af einkennum þjóðríkistrúar. Í textanum 

er minnst á guð en þá ekki endilega kristinn Guð og er þessi guð miðlægur í 

textanum.34  

Passíusálmar Hallgríms Péturssonar eru einnig byggðir svipað upp. Píslir Krists 

eru tákn um píslir þjóðarinnar. Fljótlega urðu sálmarnir vinsælustu trúarlegu 

bókmenntir landans og voru lesnir á nánast hverju heimili fram á 20. öldina. Því 

hefur verið haldið fram, þó sérstaklega af kirkjuræknu fólki, að sálmarnir hafi veitt 

þjóðinni styrk og hugrekki til að ganga í gegnum erfiðleika sem þjóðin hefur glímt 

við.35 

Þónokkur munur er á þjóðríkistrú Íslendinga og Bandaríkjamanna. 

Bandaríkjamenn leggja áherslu á mikilmennsku Guðs og mikilmennsku þjóðarinnar 
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Countries of Europe 1984, s. 159 
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en Íslendingar leggja áherslu á mikilmennsku Guðs en lítilmennsku þjóðarinnar. 

Íslendingar eru stoltir af því að vera lítil þjóð. Þessi lítilmennsku hugsunarháttur er 

algjörlega á skjön við hugsunarhátt Bandaríkjamanna því, samkvæmt þeim, útvaldi 

Guð þá meðal annarra þjóða sem sína sérlega sendisveit og í því felst 

mikilmennskan. Verkefni Bandaríkjanna er sem sagt að koma á frelsi og lýðræði 

meðal allra þjóða heimsins. Þetta gera Bandaríkjamenn í nafni Guðs. Það að 

berjast í nafni Guðs er eitthvað sem Íslendingar þekkja ekki, enda hafa ekki verið 

mörg stríðin sem Íslendingar hafa háð. Einnig má sjá mun á hvernig Íslendingar og 

Bandaríkjamenn líta á sínar þjóðríkirstrúarhetjur. Bandaríkjamenn tengja sinn 

frelsara við hinn líðandi þjón Drottins36 á meðan Íslendingar tengja Jón Sigurðsson, 

sem ávallt er talinn „messías“ okkar Íslendinga, engan veginn við Biblíuna. Þó hefst 

17. júní ávallt á messu áður en blómsveigur er lagður að styttu Jóns við Austurvöll. 

Með þessu hefur kirkjan orðið hluti af þjóðríkistrú Íslendinga.37  

   

Émile Durkheim 
Émile Durkheim (d. 1917) var franskur félagsfræðingur sem eyddi góðum hluta af 

fræðimennsku sinni í að rannsaka trúarbrögð, þó svo að hann væri yfirlýstur 

guðleysingi og leit ávallt á sig sem raunhyggjumann. Durkheim skilgreinir trú 

einhversstaðar á milli hins helga og óguðlega. Hann taldi að trúarbrögð væru sönn 

á vissan hátt og að þeirra hlutverk væri að uppfylla þarfir mannanna og var því 

ósammála flest öllum öðrum raunhyggjumönnum um hlutverk trúarbragða. Eitt 

frægasta verk Durkheim er eflaust bókin The Elementary Forms of the Religious 

Life (Les Formes élémentaires de la vie religieuse) sem gefin var út árið 1912. Þessi 

bók hefur verið talin ein áhrifamesta félagsfræðirannsókn sem gerð hefur verið 

um trúarlíf.38 Í þessari bók skilgreinir Durkheim trúarbrögð á þennan hátt: 
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Trúarbrögð  eru kerfi hugmynda og athafna sem varða helga hluti það er að 

segja fyrirbæri sem aðgreind hafa verið með bannhelgi, og sameinar alla þá 

sem lúta því í siðrænt samfélag sem kalla mætti kirkju.39  

Durkheim taldi að eina leiðin til þess að geta rannsakað trúarbrögð einstaklings 

væri að setja sig í spor hans. Hann taldi áhrifaríkast að rannsaka frumstæðustu 

trúarbrög að hans mati til að finna grunnþætti trúarbragðanna. Þessar rannsóknir 

hans byggðust því mest upp á trúm í litlum hefðbundnum samfélögum og helsta 

viðfangsefnið voru ástralskir frumbyggjar og tótemtrú þeirra. Samkvæmt 

Durkheim þá er tótemismi eitt einfaldasta form af trúarbrögðum sem fyrir finnst.40 

Tótem er einskonar heilagur hlutur fyrir hóp af fólki, upphaflega eitthvað dýr 

eða jurt, sem hefur sérstaka merkingu fyrir viðkomandi hóp. Samsömun hópsins 

við tótemið eflir samstöðu innan hans þar sem allir tengjast því bæði vegna 

sameiginlegs nafns og vegna almennt viðurkenndu gildismati. Durkheim heldur því 

sem sagt fram að hlutverk trúarbragða sé fyrst og fremst félagslegt. Í kringum 

þetta tótem skapast virðing og hinir ýmsu helgisiðir verða til. Helgiathafnir til 

heiðurs tóteminu tengir hópinn saman og veitir honum samkennd, tilgang og 

gleði. Þar sem tótemið er miðlægt í helgiathöfnum, þakkar hópurinn (til dæmis 

frumbyggjar Ástralíu) því reynslu sína og rekur áhrifamáttinn til þess. Þegar frá 

líður minnir tótemið fólkið á reynslu þess og hátíðir viðhalda síðan reynslunni af 

tóteminu og helgi þess. Í tóteminu er að finna frumorsök alls, lögmál, sem hægt er 

að samsama sig við. Durkheim segir að tótemið hafi tvíþætta merkingu, önnur er 

sú að tótemið táknar sýnilega mynd þess, það er Guð. Hin merkingin er sú að það 

táknar samfélagið  í heild sinni, það er ættflokkinn eða hópinn. Með þessa 

tvíþættu merkingu að leiðarljósi kemst Durkheim að því að þar sem tótemið 

táknar bæði Guð og hópinn þá hlýtur það að vera eitt og hið sama.  

Því hefur svo verið haldið fram að tótemtrú Durkheim væri ekki trúarbrögð því 

í henni væri engin trú á Guð eða guði. Durkheim hafnaði þessu algjörlega, hann 

sagði að forsenda þess að hægt væri að tala um trúarbrögð væri ekki guðstrú 

                                                           
39
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heldur væri slík trú aðeins ein birtingarmynd trúarbragða. Í þessu tilliti talaði hann 

um aðgreiningu hins heilaga frá hinum veraldlega og sagði það vera megin 

einkenni allra trúarbragða.41 Tilvera mannsins er óhjákvæmilega grundvölluð á trú 

og þá á ekki endilega við um guðstrú. Guðstrú er raunverulegt fyrirbrigði, jafnvel 

þótt hún sé í raun annars eðlis en hinir trúuðu átta sig á. Trúarbrögð eru 

birtingarmyndir viðkomandi þjóðfélaga og runnin frá þeim. Ef trúarbrögð væru 

ekki sönn þá hefðu þau aldrei lifað af öld eftir öld, telur Durkheim. Frá því að 

þróast úr frumstæðum trúarbrögðum yfir í heimstrúarbrögð og þjóðríkistrú þá 

telur Durkheim að öll samfélög þurfi reglulega að halda athafnir til að 

endurstaðfesta sameiginlega merkingu og megin hugmyndir. Útaf þessu þá sá 

hann engan mun á milli minningarhátíða eins og páska og jóla, og hátíða 

þjóðríkistrúa eins og þjóðhátíðardags og þakkargjörðardags.42 Niðurstaða 

Durkheim var sú að þar sem táknin skýra raunveruleikann og staðsetja manninn í 

honum eru þau forsenda samfélagsins. Einstaklingar notuðu táknin sem 

fyrirmyndir til að skipuleggja líf sitt. Trúarbrögð voru því þannig upphaf 

rökhugsunar en vísindin og heimspekin ávöxtur þeirra.  

 

Knattspyrna og þjóðríkistrú 

Margir halda því fram að knattspyrna sé trúarbrögð. Sé knattspyrna skoðuð útfrá 

kenningum Durkheim má sjá að hún getur vel tilheyrt trúarbrögðum. Durkheim 

heldur því fram að hlutverk trúarbrögða séu í raun félagsleg. Guðstrú er óþörf en 

það sem þarf er eitthvað tótem. Þetta svipar mjög til þjóðríkistrúarbragða og 

hvernig þau eru skilgreind. Því er hugsanlega hægt að halda fram að knattspyrna 

sé ein tegund trúar, þá þjóðríkistrú. 

En hvernig er hægt að sjá að knattspyrna sé þjóðríkistrú? Eins og fram 

hefurkomið þá hefur þjóðríkistrúin að geyma nokkur lykilhugtök sem hafa verið 

gerð trúarleg í augum hins trúaða. Eitt af aðal hugtökunum er samheldni. 

Samheldni er þetta félagslega sem gerir það að verkum að fólk nái að tengjast 

öðrum og mynda hóp í kringum eitthvað ákveðið tótem. Fyrir 
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knattspyrnuáhugamönnum getur þetta tótem verið liðsmerki einhvers 

knattspyrnuliðs, litur á búningum liðsins eða eitthvað annað sem hefur sérstaka 

merkingu fyrir viðkomandi hóp. Aðrir helgir hlutir sem komast þó ekki í stöðu 

tótems eru meðal annars liðsbúningur og bikarar. Samheldni má einnig sjá þegar 

fólk sameinast í kringum hátíðir tengda knattspyrnunni. Í raun er hægt að líta á 

heimsmeistaramótið sem hátíð, það er knattspyrnuhátíð sem fyrir mörgun er 

heilög. Það sama má segja um Evrópukeppnina í knattspyrnu. Margir taka sér frí 

frá vinnu til að horfa á leikina eða fara í ferðir til að upplifa stemminguna fyrir 

alvöru. Eins má segja að þeir allra hörðustu aðdáendur líti á upphaf 

keppnistímabils sem hátíð, deildin hafi risið uppá ný, enn strekari en hún var áður. 

Knattspyrnulið halda einnig minningahátíðir um hina ýmsu atburði. Hjá 

Manchester United er slík hátíð haldin þar sem minnst er flugslyssins í Munchen 

árið 1958. Í því slysi létust átta leikmenn liðsins sem og 15 aðrir sem voru í 

flugvélinni. Einnig hefur Hillsborough slysið sem varð 96 Liverpool aðdáendum að 

bana árið 1989 orðið að mikilli athöfn með trúarlegri merkingu.  

Allskyns minnisvarðar hafa verið reistir til minningar um leikmenn og liðna 

atburði í knattspyrnusögunni. Oftast eru það knattspyrnufélögin sem reisa þessa 

minnisvarða fyrir framan leikvanga sína. Stundum eru slíkar styttur einnig reistar í 

almenningsgörðum eða á öðrum opinberum stöðum. Tveir merkir minnisvarðar 

eru við Old Trafford, leikvang Manchester 

United. Annar þeirra er klukka sem er ávallt 

fjórar mínútur yfir þrjú en það er sá tími þegar 

Munchen slysið varð. Hinn minnisvarðinn sýnir 

hina heilögu þrenningu Manchester liðsins, eins 

og styttan er kölluð. Styttan er af þremur helstu 

stjörnum liðsins frá upphafi, George Best, 

Bobby Charlton og Denis Law. Minnisvarðar á 

borð við þessa tvo, þá sérstaklega sá fyrri, hefur 

gríðarlega merkingu fyrir aðdáendur 

Manchester United þó svo að þeir láti ekki mikið yfir sér. Þeir hafa að geyma 

sameiningartákn fyrir áhangandann sem fær hann til að finna fyrir samkennd með 

félaginu og öðrum áhangendum.  

Mynd 3: Hin heilaga United þrenning. 
Stytta reist til heiðurs Denis Law, 
George Best og Bobby Charlton fyrir 
utan Old Trafford. Var hún afhjúpuð í 
maí 2008.  
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 Hetjur, dýrlinga og jafnvel frelsara má finna í knattspyrnunni. Pele, einn 

frægasti knattspyrnumaður allra tíma, er einn af þeim sem er álitinn hetja 

knattspyrnunnar og jafnvel dýrlingur. Annar leikmaður sem hefur verið tekinn í 

dýrlingatölu er Ducan Edwards, fyrrum leikmaður Manchester United og enska 

landsliðsins. Í St. Francis kirkjunni í Dudley á Englandi má finna tvo steinda 

kirkjuglugga með mynd af Duncan Edwards. Edwards var hluti af svokölluðu 

„Busby Babes“ liði Manchester sem lenti í flugslysinu í Munchen árið 1958. Hann 

lá á Rechts der Isar sjúkrahúsinu í 15 daga áður en hann lést aðeins 21. árs að 

aldri. Þremur árum seinna voru 

kirkjugluggarnir afhjúpaðir og við það 

tækifæri sagði Sir Matt Busby, þjálfari 

Manchester United „Það verður aðeins einn 

Duncan Edwards og hver sá drengur sem 

sækist eftir því að líkjast Duncan eða gera 

hann að fyrirmynd mun ekki ganga illa.“43 

Með þessari setningu kemur það 

bersýnilega í ljós að Duncan er álitinn 

dýrlingur, þó sérstaklega í Dudley. Þeim mun 

farnast vel sem taka hann sér til fyrirmyndar 

í hugsunum og gjörðum. Dýrkun á Diego A. 

Maradona virðist vera komin enn lengra, 

fyrir sumum er hann álitinn frelsari og hefur 

verið stofnuð kirkja í kringum þennan eina 

leikmann. Um kirkjuna  Iglesia Maradoniana 

verður fjallað hér að neðan.  

Annað sem er að finna bæði í þjóðríkistrú og knattspyrnu er 

útvalningarhugtakið. Þar er átt við leikmenn sem skera sig sérstaklega út vegna 

hæfileika sinna. Sumir hafa staðist þær væntingar sem gerðar voru á meðan sumir 

staðna í hæfileikum sem verður svo til þess að þeir verða aðeins meðal góðir 

knattspyrnumenn. Hinir útvöldu geta tekið að sér það sem kallast á ensku Clutch 
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eða að taka af skarið en það er andstæðan við að guggna á ögurstundu. Þeir sem 

taka af skarið fyrir sitt lið eru þeir sem eru tilbúnir að gera allt fyrir liðið og standa 

og falla með því sem þeir gera en gera það samt vel. Í flest öllum tilfellum gengur 

það eftir sem þeir taka sér fyrir hendur, eins og að skora mark úr vítaspyrnu og 

tryggja liði sínu sigur á ögurstundu. Þetta eru leikmenn eins og Steven Gerrard hjá 

Liverpool og Ryan Giggs hjá Manchester United.  

Að lokum ber að skoða hvernig kraftaverk innan þjóðríkistrúar tengjast 

knattspyrnunni. Einhverjir telja sig upplifa kraftaverk í knattspyrnunni. Bænum sé 

svarað og menn bænheyrðir. Dæmi um þetta er þegar markverðir verja á 

ótrúlegan hátt sem verður kannski til þess að liðið vinni leikinn eða að sigurmörk 

séu skoruð á lokamínútu. Sé áfram haldið að taka dæmi um Manchester United þá 

álitu margir það hreint kraftaverk að liðið hafi unnið Meistaradeildina árið 1999. 

Liðið var undir með einu marki þegar komið var fram yfir venjulegan leiktíma en á 

tveimur mínútum náði liðið að skora tvö mörk og tryggja sér 

Meistaradeildartitilinn. Með þessum sigri varð Manchester United fyrsta liðið í 

Evrópu til að vinna Meistaradeildina, deildar- og bikarkeppnina í sínu landi. 

Þessi ofangreind atriði sameina einstaklinga og gera það að verkum að þeir telji 

sig tilheyra hópi og sjái tilgang með því sem þeir eru að gera og því sem þeir trúa. 

Fólk frá öllum heimshornum kemur saman og myndar samfélag í kringum 

knattspyrnu. Það gerir það að verkum, samkvæmt Bellah, að knattspyrnan er 

þjóðríkistrú.   

 

Knattspyrna og kristin trú 
Ef knattspyrna og kristin trú eru borin saman má sjá margt sem er sameiginlegt. 

Bæði knattspyrnan og kristin trú hafa dygga og einlæga fylgjendur. Báðir þessi 

hópar ferðast oft langar leiðir til að tilbiðja eða standa með liði sínu. Þegar farið er 

að tilbiðja, hvort sem það er í kirkju eða á knattspyrnuvelli, er oftast klætt sig upp. 

Knattspyrnuáhugamenn fara í liðsbúninginn og kirkjugestir í betri fötin.  Í kirkju 

eru sungnir vissir söngvar við ákveðin tilefni og það sama er hægt að segja um 

knattspyrnuleiki. Eins er staðið upp á vissum tímum bæði í messum og á leikjum.  
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Thomas Mitchell er einn þeirra sem skrifað hefur um að knattspyrna sé hin 

nýju trúarbrögð í Evrópu. Í stúdentablaðinu The Daily Targum árið 2002 sagði 

hann meðal annars að knattspyrna og kristni44 ættu það sameiginlegt að hafa 

útilokað konur í hæstu embættin. Hann á þar við að konur fá ekki prestsembætti 

hjá kaþólikkum en kvennaknattspyrna hefur fengið lítinn sem engan stuðning. Hún 

er sjaldan sýnd í sjónvarpinu og fær ekki mikinn fjárhagslegan stuðning.45 Einnig 

fjallar Mitchell um mikilvægi dagsetninga bæði í kristinni trú og í knattspyrnunni. Í 

kristinni trú eru nokkrar dagsetningar mikilvægari en aðrar eins og páskar, fastan 

og jólin. Í knattspyrnunni, þá helst í löndum eins og Englandi, Þýskalandi, Ítalíu og 

Spáni er dagsetning eins og mánaðarmót ágúst/september mikilvæg. Þá á sér stað 

einskonar fögnuður vegna fæðingu nýs knattspyrnutímabils og er hægt að líkja því 

við jólin þar sem kristnir fagna fæðingu Jesú.46 Apríl og maí eru einnig mikilvægir í 

knattspyrnunni en þá er tímabilið á enda og má sjá líkingu þar við páskahátíðina, 

þó sérstaklega föstudaginn langa þegar Jesú er krossfestur. Þegar komið er undir 

lok tímabilsins hellist yfir margan áhugamanninn um knattspyrnu blanda af sorg 

og gleði. Í júní og júlí kemur svo „fastan“ hjá knattspyrnuáhugamönnunum en þá 

er sumarfrí í knattspyrnunni.47 Í rauninni er fastan aðeins annað hvert ár því inn 

kemur Heimsmeistarakeppnin og svo Evrópukeppnin. Greinilegt er því að margt er 

líkt með knattspyrnu og kristinni trú. Hins vegar er enn spurning um hvort þetta sé 

hið sama, það er hvort knattspyrna sé í raun ein gerð trúar.   

 

Kapellur og kirkja 
Hvort sem um er að ræða leikmenn eða áhorfendur þá leita sumir til æðri 

máttarvalda þegar í leikinn er komið. Prestar eru beðnir um að biðja fyrir 

uppáhaldsliðinu eða þá að viðkomandi leggst á bæn og biður fyrir liðinu sínu eða 

gegn hinu liðinu. BBC og The Guardian greina bæði frá því að fyrir átta liða úrslit 

heimsmeistaramótsins í knattspyrnu árið 2002 hafi Jeremy Fletcher, prestur í 

ensku biskupakirkjunni í Southwell í Nottinghamskíri á Englandi, farið með 
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óvenjulega bæn.48 Hann kallaði bænina A Prayer for the Quarter Final en þessi átta 

liðaleikur var á milli Englands og Brasilíu. Bænin var ákall til Drottins um að gefa 

Englendingum þann styrk sem þurfti til að sigra Brasilíumenn. Bænin hljóðaði 

svona:  

 

Arise, O Lord, and not let Brazil prevail over us,  

Put them in fear O lord. 

Rise up, O Lord, lift up your hand,  

confound the might of Ronaldo and Rivaldo  

and put Ronaldinho to confusion. 

O God, if nothing else, award us a dubious  

offside goal in the last minute,  

That the world may know that you are our God, 

And through you we will triumph over our adversaries, 

This time making it all the way to the final,  

Even if it is on a Sunday and no on will go to church. 

Amen49   

The Guardian hefur eftir Fletcher að hann hafi áður beðið fyrir enska landsliðinu 

og með góðum árangri. Hann vildi þó ekki mógða neinn heldur var þetta aðeins 

gert til að ná því hugarástandi sem þjóðin var í.50 

Tvö knattspyrnulið í Evrópu hafa sett upp kapellu á leikvöngum sínum, svo fólk 

geti komið saman í bæn fyrir leiki 

og leitað eftir styrkingu. Þetta eru 

Barcelona sem spilar leiki sína á 

Camp Nou og þýska liðið Schalke 04 

sem spilar sína leiki á Veltins-

leikvanginum. Svavar A. Jónsson 

talar um Veltins-leikvanginn og 

kapelluna þar í grein sinni Á 
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Mynd 5: Kapella á Veltins-leikvanginum.  
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grænum grundum á Trú.is. Svavar greinir frá því að kapellan, sem er hönnuð af 

Alexander Jokisch, sé svört og hvít rétt eins og fótbolti. Altaristaflan hefur mörg 

þúsund strik sem mynda krossa en gætu hæglega einnig táknað net í marki. Það 

standa svo ellefu súlur við altarið, en í hverju knattspyrnuliði spila ellefu inná í 

einu. Hins vegar ef presturinn er kominn upp að altarinu þá eru hann og súlurnar 

tólf talsins, rétt eins og fjöldi lærisveinanna. Kapellan hefur verið notuð á ýmsa 

vegu til dæmis til skírna og giftinga. Kapellan er einnig notuð sem griðarstaður 

fyrir leikmenn, þjálfara, dómara, eigendur liða, áhangendur og blaðamenn í 

þessum harðandi heimi knattspyrnunnar. Svarar segir að hér sé gott og 

áþreifanlegt dæmi um samvinnu kirkjunnar og íþróttahreyfingarinnar.51  

Það ráku margir upp stór augu í kringum aldamótin 2000 þegar það kom í 

blöðunum að búið væri að stofna kirkju í kringum argentíska leikmanninn Diego 

Armando Maradona, Iglesia Maradoniana. Margir áhangendur hafa litið á sína 

uppáhalds knattspyrnumenn sem guð en hér var komin kirkja beintengd við 

Maradona. Kirkja Maradona eins og hún nefnist á íslensku var stofnuð fyrst árið 

1998 en fyrsta samkoma kirkjunnar var ekki fyrr en árið 2001.52 Kirkjan var 

stofnuð, að sögn stofnenda, til að tilbiðja besta knattspyrnumann Agentínu ef ekki 

heimsins fyrr og síðar. Merki kirkjunnar er D10S en það er sambreiskingur úr 

tölunni 10 og spænska orðinu Dios sem þýðir Guð. BBC segir frá því að þessi 

óvenjulega kirkja sé með sitt eigið dagatal og í ár, árið 2009, sé árið 48 D.D. eða 

desputes de Diego (eftir Diego). Nýtt ár hjá kirkjunni hefst 30. október ár hvert en 

það er fæðingardagur Maradona. Einnig heldur hún sín eigin jól og eru þau á sama 

tíma og nýja árið hefst. Söfnuðurinn kemur saman á þeirra jólunum í Handar Guðs 

kapellunni í Rosario, Argentínu, en kapellan er nefnd eftir frægasta marki 

Maradona. Jólatré meðlima er ekki skreytt með venjulegu jólaskrauti heldur með 

myndum af Maradona og litlum knattspyrnuskóm. Kirkjan hefur meira að segja sín 

eigin tíu boðorð en talan tíu skipar stóran sess í þessari trú þar sem Maradona 

klæddist ævinlega treyju með tölunni tíu þegar hann spilaði leiki. Eitt af 

boðorðunum í kirkju Maradona er að skíra syni sína Diego.53  
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Þó svo að fólk sé í þessari kirkju eða þessum söfnuði þá segir einn af 

stofnendunum, Alejandro Veron, að þau sé enn rómversk kaþólsk. Þau séu með 

guð skynseminnar sem er Kristur og svo eru þau með guð hjartans sem er 

Maradona.54 Einnig segir Veron að um 20.000 manns hafi verið meðlimir 

kirkjunnar árið 2003 og meðlimirnir komi hvaðanæva úr heiminum, þar á meðal 

frá Íslandi.   

Oft sjást leikmenn rífa upp smá gras, krossa sig með því og kyssa um leið og 

þeir koma inná völlinn. Þetta gerist einnig þegar labbað er inní kaþólskar kirkjur en 

þá notar fólk vígt vatn í staðinn fyrir grasið. Það eru líka nánast 

undantekningarlaust kaþólikkar sem gera þetta þegar þeir koma inn á völlinn. En 

fyrir hverju eru þeir að biðja og til hverns eru þeir að biðja? Leikmenn eru að biðja 

um styrk í komandi leik og hjálp um sigur. En ekki aðeins er leitað styrkjar til Guðs, 

heldur leita knattspyrnumenn og aðrir kaþólskir íþróttamenn einnig til dýrlings 

íþrótta, Sebastian. Sebastian kom frá auðugri rómverskri fjölskyldu og menntaðist 

hann í Milan. Hann varð yfirmaður í rómverska hernum og eftirlæti Diocletianusar 

keisara. Sebastian tók uppá því að heimsækja kristna í fangelsin í ofsóknum 

Diocletianusar á þá og veita þeim vistir og huggun. Hann var sagður hafa 

framkvæmt kraftaverk og fengið hermenn og landstjóra til að taka kristna trú. 

Sebastian var ákærður fyrir að vera kristinn, bundinn við tré, skotinn með örvum 

og skilinn eftir til að deyja. Hann hins vegar lifði þetta af og snéri aftur til að 

predika yfir Diocletianusi. Diocletianus lét þá berja hann til dauða í kringum 288 

e.kr.  

 

Kristin trú og knattspyrnulið 

Á fundi árið 2008 sem Benedict XVI páfi átti með nokkrum atvinnumönnum ítalska 

boltans og sendinefnd neðrideildar liða á Ítalíu vildi hann að „...knattspyrna yrði  

farvegur menntunar, gilda, heiðarleika, samstöðu og bræðralags sérstaklega fyrir 

yngri kynslóðina.“55 Tveimur árum áður, eða árið 2006, hafði Vatikanið stofnað 

knattspyrnulið. Við stofnun liðsins sagði Tarcisio Bertone kardináli: „Ég útiloka ekki 
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þann möguleika að í framtíðinni muni Vatikanið tefla fram knattspyrnuliði með 

bestu gildin og á heimsmælikvarða.“56  Í október árið 2008 sameinaðist Vatikanið 

AC Ancona, liði sem spilaði í 2. deild eða Seríu B. Með sameiningunni voru 

innleiddar nýjar aðferðir, meðal annars fjölskyldustefna þar sem fjölskyldur fá 

ódýr sæti á völlinn. Eins þá stefnu að þeir leikmenn sem sýna óíþróttamannslega 

hegðun fá harða refsingu. Páfinn sagðist vona að sameiningin og stefnubreytingin 

hjá Ancona myndi hafa leiðandi fordæmi fyrir aðra.  

Frá því að enska úrvalsdeildin57 var stofnuð í kringum tímabilið 1992-1993 og til 

ársins 2006 hafa 39 lið leikið í deildinni 12 af þessum liðum eina uppruna sinn að 

rekja til kirkjunnar. Peter Lupson segir frá því í bók sinni Thank God for Football að 

hann hafi komist að því með hjálp dagblaðsgreina, greina úr tímaritum, 

minningum manna, fundaskrám og fleiru að minnsta kosti 12 félög eru komin frá 

kirkjum landsins.58 En hvað varð til þess að kirkjan fór að skipta sér að íþróttum og 

þá helst að knattspyrnu? Lupson greinir frá því að uppúr miðri 19. öldinni hafi 

komið fram svokölluð Muscular Christianity.59 Með þessari kristni var lögð áhersla 

á gagnlega tjáningu á kristinni trú með öðrum og stangaðist hún á við persónulega 

guðrækni. Á þessum tíma var mikil áhersla lögð á hreyfingu hjá kristnum 

söfnuðum. Kirkjunnarmönnum fannst þessi nálgun mjög góð en þó ekki nógu góð. 

Þeir voru sammála um að góð lífsskilyrði byggðust upp á góðri heilsu viðkomandi 

og góðu umhverfi. Það væri hins vegar ekki hægt að horfa fram hjá siðferðislegum 

og trúarlegum efnum. Farið var að velta því fyrir sér hvernig hægt væri að 

upphefja siðferðislegu og trúarlegu hliðina á sama tíma og hin líkamlega heilsa 

væri í fyrirrúmi. Hvernig væri hægt að iðka heilbrigða sál í hraustum likama. Þeirra 

svar var knattspyrna. Þeim fannst knattspyrnan sýna drengilega framkomu, 

hugrekki, sjálfstjórnun og óeigingirni en allt þetta prýddi kristin herramann.60 

Lupson segir frá því að 25% allra knattspyrnuliða sem stofnuð voru í 

Birmingham á árunum 1876 – 1884 voru tengd trúarstofnunum.61 Einnig segir 
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Lupson frá því að það voru ekki endilega prestar sem stofnuðu þessi 

knattspyrnulið, þó svo að það hafi oft gerst eins og með lið eins og Barnsley FC og 

Swindon Town. Frumkvæðið kom einnig frá öðrum meðlimum kirkjunnar. Dæmi 

um það er að kirkjukórinn í Holy Trinity Church í Boordesley stofnaði krikketfélag 

sem síðar varð að knattspyrnuliðinu Birmingham City FC, skólastjórinn í Christ 

Church Boys‘ School í Bolton setti á fót knattspyrnulið í sunnudagaskólanum sem 

síðar varð Bolton Wanderers. Það var svo prestsdóttir í Manchester sem beitti sér 

fyrir því að knattspyrnulið væri stofnað sem varð svo að Manchester City. 

Síðustu áratugi hafa íþróttafélög verið að átta sig á mikilvægi menntunar 

samhliða knattspyrnunni. Menntun hjálpar til við að ýta undir að breyta rétt. 

Fáfræði er eitthvað sem yfirleitt stuðlar að fordómum og rangri breytni. 

Forráðamenn íþróttafélaga sjá þetta og leggja mun meiri áherslu á að ungt fólk 

leiti sér menntunar jafn því að stunda íþróttir af fullum krafti. Gísli Gíslason 

formaður rekstrar félags meistaraflokks ÍA segir knattspyrnuna og íþróttir almennt 

skipta miklu máli í aga og þroska. Segir hann að ÍA hafi lagt mikla áherslu á það hjá 

meistaraflokki félagsins sem og hjá öðrum flokkum að þeir drengir sem spila 

knattspyrnu með félaginu sinni líka skólanum.  

Við... fullyrðum það ef að strákar sem eru að æfa fótbolta mæta ekki í 

skólann... og hafa ekki fókus á þann hluta lífsins þá hafa þeir ekki heldur 

fókus á íþróttirnar. Við höfum alveg dæmi um stráka sem hafa hæfileika í 

fótbolta en skortir hæfileikann til þess að halda utanum lífið sitt að öðru 

leiti. Við teljum að ef það eru líkur á að þú ætlir að ná árangri í fótbolta þá 

verðuru líka að ná árangri í náminu.62  

III. Knattspyrnubærinn Akranes 

Saga knattspyrnunnar á Akranesi 
Akranes virðist í fyrstu vera ósköp venjulegur kaupstaður með rúmlega 6000 

íbúum og byggir lífsviðurværi sitt á fisk og sementframleiðslu. En þeir sem hafa 

fylgst með knattspyrnu undanfarin ár tengja Akranes frekar við góða knattspyrnu 
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en fisk eða sement. Enda er það engin furða þar sem 

Íþróttabandalag Akraness (ÍA) hefur alls 18 sinnum orðið 

Íslandsmeistarar en fyrsti titillinn kom árið 1951.63 

Sigurður Sigurðsson segir í bókinni Skagamenn skoruðu 

mörkin: Saga knattspyrnunnar á Akranesi I að:  

Í ungdæmi mínu var Akranes þekkt fyrir góðar kartöflur, fallegar 

stúlkur, já og Harald Böðvarsson. Við ungu mennirnir hér í höfuðborginni 

handan við Flóann gerðum okkur tíðförult upp á Skaga til að líta á dýrðina 

(þ.e. stúlkurnar) og höfðum þá ekki grun um að síðar á lífsleiðinni ættum við 

erindi til Akraness til að líta annarskonar dýrð, unga og snjalla 

knattspyrnukappa heimamanna – Gullaldarliðið svonefnda. [...] Það er löngu 

viðurkennt að Akurnesingar hafa valdið þáttaskilum í íslenskri knattspyrnu. 

Ágæti þeirra hafði áhrif á aðra knattspyrnuflokka, menn fóru að æfa betur 

og meira og árangurinn lét ekki á sér standa, og áhorfendur á þessum árum 

nutu góðs af.64 

Mikill fjöldi knattspyrnumanna frá Akranesi hafa farið út í atvinnumennskuna 

undanfarin 30 ár. Að meðaltali fór einn knattspyrnumaður í atvinnumennskuna á 

ári frá 1976 til 2005.65 Þessi fjöldi þykir ótrúlegur miðað við að á þessum árum 

bjuggu aðeins um 3000 – 5000 manns á Akranesi. Einstakur atburður átt sér þó 

stað á árunum 1999 – 2000 þegar þrír bræður frá Akranesi fóru í 

atvinnumennskuna hjá stórliðum í Evrópu. Að auki var faðir þeirra aðalþjálfari hjá 

einu rótgrónasta félagsliði í Englandi, Stoke City.  

Skrifaðar hafa verið ótal blaðagreinar og sjónvarpsþættir gerðir um samfélagið 

og knattspyrnumenninguna á Akranesi undanfarin ár. Meðal annars gerði UEFA 

(Knattspyrnusamband Evrópu) ellefu mínútna þátt um Akranes sem sýndur var á 

heimasíðu UEFA.  En hvað veldur því að svona margir knattspyrnumenn frá Íslandi 

og einkum frá  Akranesi nái svona góðum árangri í knattspyrnu erlendis? 
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Knattspyrna hófst formlega á Akranesi vorið 1922. Þá stofnuðu ungir drengir á 

aldrinum 10 – 14 ára knattspyrnufélag eftir að hafa sótt samkomur í kirkjunni sem 

séra Friðrik Friðriksson sá um. Séra Friðrik vann mikið með ungum drengjum og 

fjallaði mikið um íþróttir í máli sínu. Hann stóð meðal annars að stofnun 

knattspyrnufélagsins Vals í Reykjavík, knattspyrnufélagins Hauka í Hafnarfirði og 

KFUM og KFUK í Reykjavík. Séra Friðrik hafði hvatt drengina til að leggja stund á 

knattspyrnu og stofna með sér knattspyrnufélag. Á fyrstu æfingunni fékk félagið 

nafnið Kári en sú æfing var haldin á Langasandi sem síðar varð eitt aðal 

æfingasvæði Akurnesinga næstu áratugina.66 Þeir drengir sem stunduðu 

knattspyrnu með Kára voru flest allir af Uppskaganum. Ákváðu því drengir sem 

áttu heima á Vestur- og Niðurskaganum að stofna knattspyrnulið. Í fyrstu var það 

nefnt Njörður en var síðar breytt yfir í Knattspyrnufélag Akraness (KA). Strax frá 

upphafi kepptu þessi tvö lið frá Akranesi við hvort annað og var meðal annars 

keppt um farandbikar um hverjir væru Akranesmeistarar. Áhugi Akurnesinga á 

knattspyrnu jókst til muna með stofnun þessara félaga  og mikill rígur myndaðist. 

Þrátt fyrir þennan ríg unnu félögin vel saman því mörg verkefni biðu þeirra á 

komandi árum.67  

Það var svo árið 1933 að félögin réðu í fyrsta sinn til sín sameiginlegan þjálfara, 

Axel Andrésson. Koma Axels varð til þess að æfingar urðu markvissari og allt 

íþróttalíf á Akranesi fékk endurnýjun lífdaga. Þetta varð til þess að hreppsnefndin 

fékk fyrir-spurn um nýtt vallarsvæði. Vel var brugðist við því og fengu 

íþróttafélögin svæði á Jaðarsbökkum sem enn í dag er aðal íþróttaaðstaða 

Akurnesinga.  

Í upphafi gekk ekki vel þegar keppt var við önnur lið úr nágrannabyggðum 

Akraness. Oftast þegar farið var í keppisferð var notast við sameiginlegt lið Kára og 

KA. Þrátt fyrir að vera með sameiginlegt lið þegar keppt var við önnur lið var ávallt 

mikil togstreita á milli félaganna tveggja. Menn vissu að ef þetta samstarf ætti að 

ganga þyrfti að eyða þessari togstreitu og besta leiðin til þess væri að sameina 

liðin undir einn hatt. Það var samt mikil hræðsla við það því íþróttalífið hjá þessum 

félögum var mjög blómlegt og því varð að fara einhvern milliveg. Þessi millivegur 
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varð að veruleika þegar ákveðið var að byggja íþróttahús við Laugarbraut en sú 

framkvæmd var algjörlega á ábyrgð félaganna tveggja. Öll vinnan við húsið var í 

sjálfboðavinnu nema að yfirsmiðnum voru borguð laun. Því hefur verið haldið 

fram að íþróttahúsið, sem var í notkun í 30 ár, eigi stóran þátt í þeim árangri í 

knattspyrnu sem náðst hefur á Akranesi á löngu tímabili.68 Um þetta leiti, eða árið 

1946, var Íþróttabandalag Akraness (ÍA) stofnað. Með stofnun ÍA runnu Kári og KA 

saman í eitt.  

ÍA hóf þátttöku með 

meistaraflokki í keppninni um 

Besta knattspyrnulið Íslands 

árið 1946. Fínn árangur náðist 

á næstu árum en það var svo 

árið 1951 sem ÍA gerði sér 

lítið fyrir og vann sinn fyrsta 

titil og fór í gegnum mótið 

taplausir. Þessi titill 

Akurnesinga markaði tímamót því þeir urðu fyrsta liðið utan 

höfuðborgarsvæðisins til að vinna þennan titill. Með þessum titli hófst gullöld 

knattspyrnunnar á Akranesi. Sá sem fór fyrir Akranesi á þessum tíma var einn 

ástsælasti knattspyrnumaður Akurnesinga fyrr og síðar, Ríkharður Jónsson. Hann 

hafði sýnt mikla knattspyrnuhæfileika á unglingsaldri og var valinn í landssliðið 16 

ára gamall, þó hann hafi ekki spilað þá. Hann fór svo seinna til Þýskalands og æfði 

þar með TuS Neuendorf í þrjá mánuði. Þegar hann kom til baka hafði hann með 

sér breytta leikaðferð, þrekæfingar og fleira sem ekki tíðkaðist hér á landi á þeim 

tíma. Hann fór strax að þjálfa ÍA eftir heimkomuna og kenndi liðsfélögunum 

þennan nýja stíl. Hann fór að vera með miklar þrekæfingar sem gerði það að 

verkum að leikmenn voru komnir í hörkuform þegar liðið fór að spila um vorið. 

Ríkharður blandaði saman stuttu og löngu spili sem þekktist ekki hér á landi. 

Stíllinn hafði aðallega byggst upp á svokölluðu enska kick-and-run þar sem 

boltanum var sparkað fram og upp í horn og sendur þaðan fyrir markið.  
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Fyrsti titillinn var í höfn þegar að síðasta leiknum var komið. Sá leikur var á 

móti Víking og fór leikurinn fram í Reykjavík. Akurnesingar flyktust til Reykjavíkur 

til að fylgjast með sínum mönnum 

spila á móti Víking og að taka móti 

bikarnum. Mikill fögnuður varð hjá 

þeim rúmlega 300 manns sem 

mættu frá Akranesi á leikinn þegar 

Ríkharður Jónsson lyfti bikarnum á 

loft við hátíðlega athöfn á 

Melavellinum. Leikmenn og 

áhangendur ÍA urðu svo samferða 

upp á Akranes með Laxfossi seinna 

um kvöldið. Um miðnætti þegar komið var til Akraness voru um 700 manns mættir 

á bryggjuna til að taka á móti meisturunum og hylla þá. Karlakórinn Svanir hóf 

söng um leið og Laxfossinn lagðist við 

bryggju og Sveinn Finnsson hélt svo 

ávarp. Frá 1951 – 1960 urðu ÍA alls sex 

sinnum Íslandsmeistarar. Einnig unnu 

þeir Litlu bikarkeppnina alls 4 sinnum á 

árunum 1961 – 1967. Á þessum tíma óx 

ÍA hratt, knattspyrnulega séð. Árið 1951 

eignuðust Akurnesingar einnig sína fyrstu 

landsliðsmenn, það voru þeir Ríkharður Jónsson69 og Þórður Þórðarson. Ekki 

vannst titill árið 1952 en þrátt fyrir það þá verður það ár lengi í minnum haft. Það 

var þetta ár sem ÍA gjörsigraði hið svokallaða Rínarúrval á Melavellinum. 

Áhorfendur, sem skiptu þúsundum, ætluðu vart að trúa því og var um hálfgert 

kraftaverk að ræða í augum landsmanna og ekki síst í augum Akurnesinga.  

Mikil hátíð átti sér stað þegar Hamborgarúrvalið heimsótti Akranes árið 1954. 

Aldrei áður hafði lið utan höfuðborgarsvæðisins boðið erlendu liði í heimsókn. Öllu 

var flaggað á Akranesi þegar liðið mætti, ræður voru haldnar og lúðrablástur þar á 

milli. Bærinn var skreyttur í tilefni dagsins og bæjarblaðið þennan dag var helgað 
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Þjóðverjunum, leiðarinn í blaðinu var meira að segja á þýsku. Það sem var einna 

merkilegast við þessa heimsókn var að um 4000 manns komu á Jaðarsbakka að 

horfa á leikinn en á þessum tíma bjuggu aðeins um 3000 manns á Akranesi. 

Þónokkuð var um það að Akurnesingar kepptu við erlend knattspyrnulið eða 

landslið á þessum tíma en árangur var mjög misjafn.70  

Það var svo um haustið 1966, við lok fyrsta gullaldartímabilsins, sem þáttaskil 

urðu í íslenskri knattspyrnu. Þá ákvað Ríkharður að leggja skóna á hilluna eftir að 

hafa spilað knattspyrnu með meistaraflokki í 20 ár. Auk þess að hafa verið einn 

besti knattspyrnumaður landsins á þessum tíma þá var hann einnig lengstum 

spilandi þjálfari ÍA. Frá árunum 1951 – 1955 var hann markahæstur Íslandsmótsins 

og spilaði alls 33 landsleiki og skoraði í þeim 17 mörk. Hann hafði gífurleg áhrif á 

knattspyrnuna á Akranesi og vakti ávallt athygli fyrir knattspyrnuhæfileika sína. Í 

nóvember 2008 var Ríkharður gerður að heiðursborgara Akraness í Akraneskirkju. 

Gunnar Sigurðsson, forseti bæjarstjórnar sagði meðal annars þetta í ræðu í tilefni 

dagsins: 

Þegar litið er yfir farinn veg og saga Akraness s.l. 50 ár skoðuð er ljóst að 

knattspyrna er þar sá þáttur sem ber höfuð og herðar yfir aðra þætti 

samfélagsins.  Í öllum könnunum um ímynd Akraness og nú síðast í könnun 

Háskólans á Bifröst árið 2007 er það knattspyrnan á Akranesi sem langflestir 

nefna þegar spurt er að því hvað fólki dettur fyrst í hug þegar Akranes er 

nefnt.  Um það eru einnig allir sammála að tilvísun til knattspyrnunnar er 

jákvæð ímynd sem áunnist hefur með afrekum einstaklinga og liðsheilda, 

sem skapað hafa bæjarfélaginu sérstöðu meðal annarra sveitarfélaga og eflt 

með íbúunum stolt, sem ekki verður metið til fjár.[...] Sigrar Ríkharðar 

Jónssonar og afrek hafa ávallt verið sigrar Akraneskaupstaðar og íbúanna á 

Akranesi.  Framganga hans innan sem utan vallar hefur alla tíð áunnið 

bæjarfélaginu velvild og jákvæða umfjöllun, sem skipt hefur bæjarbúa miklu 

máli og styrkt ímynd Akraness.71 

 Árið eftir að Ríkharður hætti afskiptum að knattspyrnu féll ÍA um deild.  
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Annað gullaldartímabil Akurnesinga hófst árið 1974 með ráðningu Georg Kirby. 

Kirby var enskur knattspyrnuþjálfari sem innleiddi nýjar víddir og nýtt viðhorf inn í 

íslenska knattspyrnu. Kirby kom með margar nýjar og spennandi áherslur á 

æfingarnar sem varð til þess að margir fjölmenntu einungis til að fylgjast með 

æfingum ÍA. Þessar æfingar virtust hafa jákvæð áhrif því að árið 1974 og 1975 

urðu ÍA Íslandsmeistarar. Sigmundur Ó. Steinarsson skrifaði eftirfarandi um sigur 

ÍA á Íslandsmótinu 1974: „Það hlýtur að vera gaman að leika knattspyrnu þegar 

maður hefur góða stuðningsmenn á bak við sig – stuðningsmenn sem fylgja manni 

í gegnum sætt og súrt og taka þátt í gleði og sorgum. Þá er ekki ónýtt fyrir 

Skagamenn að hafa hinn frábæra þjálfara, George Kirby, við hliðina á sér.“72  Kirby 

fór svo til Kuwait og þjálfaði þar árið 1976 en kom aftur og var á Akranesi í nokkur 

ár með hléum. Því hefur ávallt verið haldið fram, af þeim sem þekktu til Georg 

Kirby, að hann hafi valdið byltingu í knattspyrnumálum á Akranesi.73  

Líkt og fyrra gullaldarliðið léku Skagamenn fjölmarga leiki við erlend lið en 

frægasta viðeign ÍA var á móti Barcelona. Leikurinn var í Evrópukeppni bikarhafa 

og hóf Barcelona titilvörn sína á móti Skagamönnum. Mikil umfjöllun var um 

þennan leik í blöðum landsins og umræðum fólks í landinu. Þegar kom að leiknum 

mættu alls 7500 á Laugardalsvöllin til að fylgjast með stórstjörnunum í Barcelona 

taka á móti litla liðinu frá Akranesi. Skemmst er frá því að segja að samanlagt 

tapaði ÍA 6-0.  

ÍA urðu tvöfaldir meistarar árið 1983 – 1984 er þeir unnu deildina og 

bikarkeppnina. En á þessum tíma varð kvennalið ÍA einnig Íslandsmeistari. 

Fram til 1990 sigldi ÍA lignan sjó í 1. deildinni og var ávallt um miðja deild. Það 

var svo um sumarið 1990 sem allt gekk á afturfótunum og féll liðið niður í 2. deild. 

ÍA hafði þar með lokið 22 ára samfelldri göngu í efstu deild. Víðir Sigurðsson segir 

frá í bók sinni Íslensk Knattspyrna 1990 að „Það voru gífurleg vonbrigði, ekki bara 

fyrir þá sjálfa [leikmennina] heldur alla íslenska knattspyrnuáhugamenn. Akranes 

með sína sögu, hefð og titla – knattspyrnubærinn sjálfur má nú sætta sig við 2. 
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deildarknattspyrnu á árinu 1991.“74 Eftir tímabilið tók Guðjón Þórðarson við liðinu 

og verkefnið var að komast strax upp úr 2. deildinni. Guðjóni tókst ætlunarverk 

sitt og unnu ÍA 2. deildina mjög auðveldlega árið eftir. Þetta sama ár varð 

kvennaliðið bikarmeistari og aftur árið 1989, 1991 – 1993. 

Árið 1992 hófst þriðja gullaldartímabil ÍA. Skagamenn urðu yfirburðarlið næstu 

sex ár og unnu Íslandsmeistaratitilinn á ári hverju til ársins 1996. Á þessum tíma 

urðu þeir einnig bikarmeistarar tvisvar sinnum. Akranes virtist á þessum tíma 

framleiða góða knattspyrnumenn. Knattspyrnumenn eins og Arnar og Bjarki 

Gunnlaugssynir, Þórður og Bjarni Guðjónssynir, Stefán Þ. Þórðarson, Árni Gautur 

Arason, Haraldur Ingólfsson og fleiri. En allir þessir menn eiga það sameiginlegt að 

hafa orðið atvinnumenn í knattspyrnu einhverntímann á lífsleiðinni. Eftir 1996 

hefur ÍA unnið Íslandsmeistartitilinn einu sinni (2001) og bikarmeistartitilinn 

tvisvar sinnum (2000, 2003). Sumarið 2008 var ekki gott fyrir ÍA en þá féll liðið um 

deild í annað skiptið í sögu félagsins. Hugsanlega er það þó byrjun á nýju ævintýri 

hjá ÍA.  

Fjölskyldutengslin innan ÍA-liðsins eru mjög mikil enda er Akraneskaupstaður 

ekki stór og liðið mest byggt upp af heimamönnum. Það er athyglisvert að skoða 

að margir þeirra sem fóru mikinn í fyrsta gullaldarliði ÍA eignuðust syni sem gerðu 

svo garðinn frægan uppúr 1970 þegar annað gullaldartímablilið hófst. Ekki nóg 

með það heldur voru flest allir leikmenn með fjölskyldutengsl sín á milli. Þrír 

bræður léku með fyrsta gullaldarliðinu og voru þar afburða góðir. Þetta voru þeir 

Ríkharður, Þórður og Jón Jónssynir. Allir eiguðust þeir syni sem léku svo á öðru 

gullaldartímabilinu, Jón Leó Ríkharðsson, Karl Þórðarson og Sigurður Jónsson. Ætt 

Þórðar Þórðarsonar er þekkt á Akranesi bæði fyrir góða knattspyrnumenn og 

flutningafyrirtækið ÞÞÞ. Synir Þórðar þeir Teitur og Ólafur Þórðarsynir voru báðir 

miklir máttarstólpar í liðinu á sínum tíma og síðar meir virtir þjálfarar. Það má svo 

ekki gleyma einni annarri merkri knattspyrnufjölskyldu en það er fjölskylda  

Guðjóns Þórðarsonar. Guðjón var bakvörður á árunum 1968 – 1971 en nú í dag 

þekkja flest allir sem fylgjast með knattspyrnu Guðjón sem einn allra besta þjálfara 

sem Ísland hefur eignast. Hann stýrði ÍA í gegnum þriðja gullaldartímabilið og tók 

síðan við KR og gerði þá að bikarmeisturum. Enginn hefur náð eins góðum árangri 
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og hann með íslenska landsliðið og einnig hefur hann stjórnað liðum í Englandi svo 

eitthvað sé nefnt. Synir hans, Þórður, Bjarni og Jóhannes Karl, hafa svo náð 

miklum frama í knattspyrnu og gerst atvinnumenn. Þeir bræður eiga svo 

hálfbróðir, Björn Bergmann Sigurðsson, sem nýlega hefur gerst atvinnumaður. 

Mun þetta vera aðeins brot af þeim fjölskyldutenglsum sem hafa verið innan 

Akranesliðsins. 

Það er nokkuð ljós að Akranes hefur eitthvað sem veldur því að margir góðir 

knattspyrnumenn koma þaðan. Eitt af því getur verið samheldni og samhugur. En 

þetta er meðal annars að finna í þjóðríkistrú.  

 

Þjóðríkistrú Akurnesinga 
Eftir að hafa skoðað sögu Akraness og knattspyrnunnar í bænum má vel sjá hvað 

knattspyrnan hafði mikil áhrif á lífið í bænum, þá sérstaklega um miðja 20. öldina 

og seinnihluta hennar. Knattspyrnan varð mjög fljótlega að menningarfyrirbæri í 

bænum sem nánast allir áttu hlutdeild að. Líklega náði knattspyrnan svona miklum 

vinsældum af því að nánast frá því að menn fóru að sparka í bolta á Langasandi 

varð mikill áhugi fyrir íþróttinni. Gísli Einarsson, bæjarstjóri Akraness, telur að 

knattspyrnusagan á Akranesi sé mjög gömul þar sem knattspyrnan var aðal 

frístundaiðkun sjómanna og verkamanna.75 Fleiri bættust í hópinn og fóru að spila 

knattspyrnu og í framhaldi af því mynduðust þessi tvö lið á Akranesi, Kári og KA. 

Rígurinn varð strax mikill á milli liðanna og fólk fór að bera saman félögin. Gísli 

Gíslason, fyrrum bæjarstjóri Akraness og núverandi formaður rekstrarfélags 

meistaraflokks ÍA, greinir frá þessum deilum. Þar kemur meðal annars fram  

að fólkið á niðurskaganum...  var... „fínna fólk“ og á efriskaganum var 

„almúginn“... menn skipuðust að einhverju leiti í félögin eftir því og það 

skapaði ákveðinn ríg á milli félaganna.76  

Það var kannski ekki fyrr en árið 1951 sem knattspyrnan varð allra á Akranesi eftir 

fyrsta Íslandsmeistaratitilinn. Gísli Gíslason heldur því fram að með þessum sigri 

hafi ÍA orðið málsvari landsbyggðarinnar gagnvart íþróttafélögunum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þetta hafði mikil áhrif á knattspyrnuna á Akranesi því nú 
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voru þeir ekki aðeins að spila fyrir Akranes heldur fyrir alla landsbyggðina. 77 

Líklega hitti Gísli naglann á höfuðið  þarna þar sem ÍA er eitt sigursælasta 

knattspyrnulið landsbyggaðarinnar.  

Gísli Gíslason er í engum vafa um að knattspyrnan sé menning uppá Akranesi: 

[Það er] engin spurning [að] í mínum huga er hún [knattspyrnan] menning, 

hún er ákveðin alþýðumenning sem snýr að hinum venjulega bæjarbúa og 

er tvímælalaust íþróttamenning gagnvart þeim sem eru iðkendur. Það hefur 

alltaf verið... innprentað hjá ungum börnum, aðallega strákum lengst af, að 

ætla sér að verða góður fótboltamaður. 78 

Hann telur hefðina svo sterka og menninguna ríka að það fleyti liðinu lengra en 

önnur félög sem hafa jafnvel betri aðstöðu og þjálfara. Það sem mörgum liðum 

vantar en ÍA hefur er íþróttamenningarlegur bakgrunnur. Þessi bakgrunnur 

„verður ekki keyptur, hann verður bara áunnin á löngum tíma“79 segir Gísli.  

Alveg frá því að fyrsti titillinn kom í höfn og jafnvel fyrr horfðu ungir 

Akurnesingar aðdáunaraugum í átt til ÍA liðsins. Liðið og leikmenn liðsins urðu svo 

að hetjum þegar fyrsti titillinn vannst. Ungu drengirnir í bænum litu á menn eins 

og Ríkharð Jónsson, Þórð Þórðarson og fleiri sem fyrirmyndir. Nálægð við 

leikmennina hvatti drengina enn frekar til að spila knattspyrnu og ýtti undir vilja 

þeirra til að ná langt á því sviði. Þórður Guðjónsson, leikmaður og 

framkvæmdarstjóri ÍA, lét hafa eftir sér að allir eigi sér einhverjar fyrirmyndir. Því 

sterkari og betri sem fyrirmyndirnar eru því betra er það fyrir börnin að reyna að 

feta í fótspor þeirra. Það að eiga fyrirmynd og einhverja framtíðarsýn hjálpaði 

Þórði mikið og segir hann að um sex ára aldur hafi hann verið búinn að ákveða að 

gerast atvinnumaður í knattspyrnu.80 Hann leit svo á það sem manndómsvígslu að 

komast í hóp hjá meistaraflokknum og áleit sig fullorðinn eftir það, aðeins 15 ára. 

Gísli Gíslason telur að markmið flestra drengja, eftir að þeir komast í 2. flokk, sé að 

ná að spila með meistaraflokk liðsins.81 
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Það er ekki aðeins unga fólkið sem lítur upp til knattspyrnumanna. Hinir 

fullorðnu halda líka uppá vissa leikmenni í liðinu. Þeir leikmenn sem stóðu sig vel 

fengu og fá enn vissa virðingu hjá fullorðna fólkinu á Akranesi. Framkoma við 

knattspyrnumenn á Akranesi er allt önnur en sú sem gerist út í heimi vegna 

nálægðarinnar sem er á Skaganum. Gísli Gíslason segir að „Framan af snérist þetta 

stolt manna fyrst og fremst um einstaka leikmenn, hvort sem það var nú 

Ríkharður Jónsson, Þórður eða Eyjólfur Hafsteinsson eða Karl Þórðarson, Matthías, 

Teitur Þórðarson og svona má lengi telja....“82 Einn maður í fyrsta gullaldarliðinu 

fékk þó meiri virðingu en aðrir. Ríkharður Jónsson var hetja í augum allra á 

Akranesi, hann var alþýðuhetja sem breytti knattspyrnunni á Akranesi. Óhætt er 

að segja að það hafi myndast goðsögur í kringum Ríkharð. Dæmi um þessar 

goðsögur er að hann fæddist með mikla knattspyrnuhæfileika og var boðið að fara 

út í heim að æfa þar knattspyrnu. Þegar hann sneri aftur þá kom hann með nýjan 

knattspyrnustíl sem breytti því hvernig knattspyrna var hugsuð og spiluð á Íslandi 

á þeim tíma. Þórður Guðjónsson heldur því hins vegar fram að persónudýrkun sé 

lítil sem engin á Íslandi þar sem Íslendingar líta á sig meira sem jafninga. Úti í 

heimi er þetta hinsvegar öðruvísi. Þegar hann var í atvinnumennsku í knattspyrnu 

voru menn nánast teknir í guðatölu þegar vel gekk. „[Það] er svolítið sérstakt að 

lenda í svona atvikum af því að manni finnst að maður sé ekkert merkilegri en 

aðrir þó að maður sé að spila fótbolta en fólk lítur þannig að mann, það er bara 

hluti af þessu.“ 83  

Hópkennd og  samkennd er ríkjandi meðal Akurnesinga. Það kemur sýnilega í 

ljós ef gengi liðsins er skoðað og það borið saman við lundarfar bæjarfélagsins. Svo 

virðist sem þetta tvennt sé samtvinnað eða hafi að minnsta kosti verið það á 

síðustu öld. Þessi samkennd hefur þó minnkað undanfarin ár þar sem bæjarfélagið 

hefur stækkað ört. Gísli Gíslason og Gísli Einarsson eru sammála um að samkennd 

og hópkennd fyrirfinnist á Akranesi. Gísli Einarsson segir meðal annars: „Það var í 

öllu, það miðaði illa í árangri við vinnu þegar gekk illa knattspyrnu en gekk vel við 
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vinnu þegar vel gekk í knattspyrnu, þetta var alveg samtvinnað Akranessálinni“.84 

Gísli Gíslason tekur ekki alveg jafn stekt til orða en lýsir því þannig:  

þó það séu ekki til neinar vísindalega sannanir fyrir því, en það er alveg 

óhætt að segja að það hafi verið merkjanlegt. Til dæmis árið 1990 þegar illa 

gekk, þá fór það reyndar þá daga saman við atvinnuleysi og erfiðleika í 

atvinnulífinu, það jók á depression í bæjarfélaginu sem aftur lagaðist árið 

1992 til 1996 þegar menn eru Íslandsmeistarar 5 ár í röð. Þau árin sem ég 

var bæjarstjóri á erfiðum tíma þá skipti það miklu málið fyrir bæjarsálina að 

vel gekk og menn gátu verið svolítið brattir út á við.85  

Líklega er það þessi nálægð sem veldur því að bæjarfélagið samsami sér við liðið 

og öfugt. Allir taka þátt af lífi og sál og láta sig knattspyrnuna varða. Leikmenn vilja 

því gera það sem þeir geta til að gera samfélaginu til hæfis og standa sig vel.  

Á hverju ári er haldið knattspyrnumót 7. flokks drengja á Akranesi. Þetta mót 

sýnir glöggt þá samheldni sem er til staðar hjá bæjarbúum Akraness. Hvert eitt og 

einasta foreldri leggur sitt af mörkum svo að mótið verið sem glæsilegast. Gunnar 

Sigurðsson, fyrrum framkvæmdarstjóri og formaður knattspyrnufélags ÍA, telur að 

þetta mót væri gjörsamlega óvinnanlegt verk ef foreldranir væru ekki svona 

virkir.86 Sama segir Þórður framkvæmdarstjóri en hann nefnir að „aðkoma 

bæjarbúa er mjög mikil í þessu [móti], séu teknir foreldrar, ömmur og afar og 

jafnvel systkin þeirra sem sem stunda knattspyrnu hérna þá voru þetta um 1500 

manns sem komu að vinnu við mótið á einn eða annan hátt.“87 

Annað dæmi um samheldni Akurnesinga átti sér stað þegar bæjarstjórn 

Akranes ákvað hvaða litur skyldi vera á nýja fjölnota íþróttahúsi bæjarins. 

Bæjarstjórnin ákvað að nota hvítan og bláan lit bæjarfélagsins en stór hluti af 

íbúum fannst það fráleitt og vildi að guli litur ÍA yrði notaður á húsið. Þeir sem fóru 

fyrir þessum mótmælum fannst blái og hvíti liturinn ekki hæfa íþróttamannvirki 

bæjarins þar sem litur ÍA væri gulur og svartur. Þórður var einn af þeim sem 

mótmæltu þessum lit á húsinu. Hann sagði að félagði ætti að vera duglegri að: 
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flagga og vera óhræddir að standa fyrir [gula litnum], hvort það sé í 

keppnisferðum, eða í leikjum, eða á æfingum eða á íþróttamannvirkjunum 

okkar. Hvort þau tilheyri íþróttafélaginu eða Akranesbæ, þá er það sama 

hvert þú ferð þá tengja allir Akranes við gula litinn þó að það sé blátt í 

Akranesmerkinu. Hvort einhverjum finnist það ljótt eða ekki þá á það ekki 

að snúast um hvort mannvirki séu ljót eða heldur á þetta að snúast um hvað 

tengir okkur og hvað bindur okkur saman.88  

Í augum Þórðar þá virðist guli liturinn vera einskonar tótem sé þetta skoðað út frá 

skilningi Durkheim. Guli liturinn er það sem bindur fólkið saman. Rétt eins og Jesús 

sem var tilbúinn að deyja á krossinum þá eru margir tilbúnir að gera allt til þess að 

halda gula lit ÍA í heiðri. Guli liturinn og ÍA merkið er heilagt fyrir flesta íbúa 

Akraness og í raun er hægt að segja að íbúa tengja sig frekar við gula litinn en hinn 

bláa lit sem er í merki Akraneskaupstaðar. Akurnesingurinn Ólafur Þórðarson, 

þáverandi þjálfari Fram orðar nokkuð réttilega þegar hann talar um halda heiðri 

liðsins á lofti í sinni ýktustu mynd. Hann sagði um lið ÍA eftir leik þeirra við 

Fram:“[...] hérna eru menn tilbúnir að fara út á völl og deyja fyrir félagið sitt. Og 

það er það hugarfar sem við erum að leita eftir.“89  

Það er ekki aðeins litur félagsins sem bindur samfélagið saman. Stórir atburðir 

eins og Íslandsmeistaratitill eða leikur við heimsfrægt lið getur haft þau áhrif að 

samfélagið þjappist saman og myndi eina stolta heild. Þetta sást meðal annars 

þegar ÍA vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil árið 1951. Þegar ÍA kom til Akraness 

um kvöldið eftir að hafa unnið titilinn þá beið þeirra fjöldi manns á bryggjunni. Um 

1000 bæjarbúar, að meðtöldum þeim sem voru um borð í bátnum Laxfossi, voru 

mættir þetta kvöld til að hylla meistaranna sem gerir 38% bæjarbúa miðað við að 

árið 1951 bjuggu 2649 á Akranesi.90 Eins er koma Hamborgarúrvalsins árið 1954 

dæmi um samheldni bæjarfélagsins. Þegar úrvalið mætti var búið að setja bæinn í 

sinn fínasta búning. Það sem er kannski merkilegast við þessa heimsókn er að það 

mættu 4000 manns til að horfa á leikinn en á þessum tíma bjuggu aðeins um 3000 
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manns á Akranesi. Líklegt er þó að ekki hafi allir Akurnesingar mætt á 

knattspyrnuvöllinn en meirihlutinn þó. Samheldni bæjarbúa er því mikil.  

Það að vera Akurnesingur og spila með Akranesi er eitthvað sem skiptir íbúa 

miklu máli. Það var sérstaklega ríkt í samfélaginu hér áður fyrr þegar allir 

bæjarbúar þekktu alla og gátu samsamað sig við viðkomandi. Þórður Guðjónsson 

segir að þegar hann snéri aftur úr atvinnumennskunni að það hafi skipt fjölskyldu 

hans og vini miklu máli að spila með ÍA á nýjan leik. Einnig segir Þórður að „það 

hafi verið mjög mikilvægt og maður fann líka bara ánægjuna innan þess hóps að 

koma aftur. Það kom aldrei neitt annað til greina og ánægðin og jákvæðnin sem 

maður fékk er mklu meira en nokkuð annað sem hægt er að fá í staðinn.“91
 

Akranes virðist standa undir þeim fullyrðingum að vera knattspyrnubær 

Íslands. Ákveðin menning hefur myndast í kringum knattspyrnuna í bænum. 

Hugsanlega þjóðríkistrú, eða jafnvel trúarbrögð.  

Lokaorð 
Er knattspyrna trúarbrögð? Ég tel að það fari alveg eftir því hvernig hugtakið trú er 

skilgreint. Ef trúarbrögð eru skilgreind líkt og Durkheim gerir þá er knattspyrna 

trúarbrögð en hann notar víða hlutverkaskilgreiningu í útskýringunni sinni á trú. 

Hann segir trúarbrögð vera dýrkun á einhvern hlut sem gerir það að verkum að 

það sameinar alla í eitt samfélag. Samkvæmt hlutverkaskilgreiningu þá  

eru trúarhreyfingar táknkerfi um altæka skipan tilverunnar sem tiltekinn 

hópur sameinast um og veitir einstaklingnum heildstæða merkingu og 

tilgang með lífinu. Slíkt táknkerfi þarf ekki að skírskota til yfirnáttúrulegs 

veruleika enda geta stjórnmálastefnur flokkast sem trúarbrögð út frá 

þessum forsendum.“92  

Paul Tillich útskýrir víða hlutverkaskilgreiningu á þann hátt að trúarbörgð eru það 

sem maðurinn lætur sig varða með ítrustum hætti (ultimate concern). Það að trúa 

er virkt ferli sem breytist við breyttar aðstæður, lífsmáti sem á sér rætur í 

viðhorfum og þekkingu. Sjálf mannsins mótast sem sagt í þessu virka ferli.93  
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Sumir vilja hins vegar skilgreina trúarbrögð út frá innihaldsskilgreiningu á trú. 

Samkvæmt innihaldsskilgreiningum er trú hver sú hugmynd sem skírskotar 

til handanveruleika, yfirnáttúrulegra afla eða guða en ýmsir ganga svo langt 

að segja hvers kyns fullyrðingar um tilvist þeirra séu í raun trúarlegar því að 

vísindamenn geti hvorki sannað slíkt né afsannað sem tilgátu.94  

Fyrir marga sem aðhyllast innihaldsskilgreiningu eru þeir ekki sammála því að 

knattspyrna sé trúarbrögð heldur aðeins áhugamál. Knattspyrna hefur ekki það 

sem trúarbrögð eiga að hafa, eins og táknkerfi um hina altæku skipan tilverunnar 

og handanveruleika. Mótrök gegn þessu geta verið að fyrir suma 

knattspyrnuáhugamenn er knattspyrnan það stór þáttur af lífi viðkomandi að hún 

verður hin altæka skipan tilverunnar.  

Sé knattspyrna trúarbrögð er vert að skoða hana út frá félagslegri stöðu 

trúarhreyfinga í trúarlífsfélagsfræði. Knattspyrnuna mætti setja undir trúardeild 

eða kirkjudeild (denomination). Flokkunarkerfið sem hér er stuðst við aðhyllist 

meðal annars Meredith B. McGuire og Harold Becker. Í þessu flokkunarkerfi er að 

finna flokka eins og kirkju (Church), sértrúarsöfnuð (sect), einstaklingsmiðlæga 

aðdáendahreyfingu (cult) og kirkjudeild (denomination). Bandaríski 

trúarlífsfélagsfræðingurinn og siðfræðingurinn Richard Niebuhr taldi að kirkjudeild 

væri í byrjun sértrúarsöfnuður sem aðlagar sig þjóðfélaginu og verður að 

kirkjudeild. Sértrúarsöfnuður er neikvæður gagnvart öðrum trúarhreyfingum og 

ríkjandi þjóðfélagi og viðurkennir ekki réttmæti annarra trúarhópa. Kirkjudeild er 

hins vegar jákvæð gangvart þjóðfélaginu og viðurkennir réttmæti annarra 

trúfélaga.95 

Annar vinkill á þessari umræðu er kenning Daniéle Hervieu-Léger. Hún segir að 

trúarbrögð mótist af hefð, hefðin myndist í varðveislu sameiginlegra minninga og 

endurmótun þessara minninga. Þetta verður til þess að hægt sé að tengjast 

samfélaginu. Hervieu-Léger segir að vægi trúar minnki ekki í Vestur-Evrópu vegna 

aukinnar skynsemishyggju heldur vegna þess að nútímaþjóðfélögin þar eru ekki 

lengur jafn fær um að varðveita hinar sameiginlegu minningar og áður. Hún vill 

skilgreina trúarbrögð sem:  
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vísun til löghelgaðs hefðarvalds. Út frá þessum sjónarhóli gefa öll 

trúarbrögð til kynna ... trúarsamfélag sem er bæði ákveðinn félagshópur ... 

og „ímynduð ættartala“ þar sem röð kynslóða hinna trúuðu í fortíð og 

framtíð eru kortlögð. Vísunin í hefðina ... virkar ad intra, sem leið til 

félagslegrar samsömunar ..., og ad extra, sem leið til að útiloka þá sem eiga 

engan hlut í ættartölunni.96 

Með þessari skilgreiningu heldur Hervieu-Léger því fram að við samsömum okkur 

með þeim sem hafa sömu forfeður. Hér er þó ekki verið að tala um eiginlega 

forfeður heldur einskonar fyrirmyndir úr fyrndinni.  

Nægir þetta til þess að knattspyrna sé trúarbrögð eða er hún bara ósköp 

venjulegt áhugamál? Eitt er ljóst að knattspyrna hefur haft gríðarleg áhrif á þau 

samfélög þar sem hún hefur náð vinsældum. Þetta sést meðal annars á Akranesi 

og nánast öllu Englandi. Páfinn hefur einnig tekið hana upp á sína arma og líst 

henni sem góðri uppeldisaðferð til að kenna siðferði og bræðalag. Þrátt fyrir 

þessar tengingar við kristna trú þá er ekki hægt að segja að knattspyrnan sé 

trúarbrögð á sama hátt og kristnin er. Knattspyrna væri þá ný tegund trúarbragða 

og væri ekki komin til taka yfir hina kristnu trú heldur væri hún aðeins viðbót í 

hina miklu trúarflóru heimsins.  

 

  

                                                           
96

 Hervieu-Léger, „Secularization and Religious Modernity in Western Europe.“ 1998, s. 23. 



50 
 

Heimildaskrá 

Útgefið efni 

 

Berger, Peter L., 1999: The Desecularization of the world: A Global Overview. (The 

Desecularization of the world. Resurgent religion and World Politics. Ritstj. 

Peter L. Berger.) Washington, Ethics ans Public Policy Center. 

Berger, Peter L. og Thomas Luckmann, 1967: The social construction of reality : a 

treatise in the sociology of knowledge. New York, Anchor Books. 

Biblían, 2007. Reykjavík, JPV útgáfa.  

Brown, D. MacKenzie, 1965: Ultimate Concern. Tillich in Dialogue. London, SCM 

Press LTD. 

Durkheim, Émile, 1995: The Elementary Forms of Religious Life. New York, The 

Free Press. 

Edge, Alan, 2007: Faith of Our Fathers. Football as a Religion. Edinborg, 

Mainstream Publishing Company LTD. 

Foer, Franklin, 2004: How Soccer Explains the World. New York, Harper Perennial. 

Giddens, Anthony, 2001: Sociology. Fjórða útgáfa. Cambridge, Polity Press. 

Hervieu-Léger, Daniéle, 1998: „Secularization and Religious Modernity in Western 

Europe. (Religion, Mobilization, and Social Action. Ritstj. Anson Shupe & 

Bronislaw Misztal.) Westport, Praeger.  

Jón Gunnlaugsson, Sigtryggur Sigtryggsson og Sigurður Sverrisson, 1984: 

Skagamenn skoruðu mörkin. Saga knattspyrnunnar á Akranesi I. Akranes, 

Hörpuútgáfan. 

Jón Gunnlaugsson, Sigtryggur Sigtryggsson og Sigurður Sverrisson, 1985: 

Skagamenn skoruðu mörkin. Saga knattspyrnunnar á Akranesi II. Akranes, 

Hörpuútgáfan. 

Louw, Johannes P. og Eugene A. Nida (ritstj.), 1988: Greek-English Lexicon of the 

New Testament Based on Semantic Domains, Volume 1: Introduction & 

Domains.Volume 2: Indices. New York, United Bible Societies. 

Lupson, Peter, 2006: Thank God for Football! Bretland, Azure. 



51 
 

Pétur Pétursson, 1984: „Civil Religion in Iceland.“ The Church and Civil Religion in 

the Nordic Countries of Europe. Genf. S. 155 – 165. 

Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2000: Guðfræði Marteins Lúthers í ljósi túlkunar hans í 

Jóhannesarguðspjalli 1535 – 1540. Reykjavík, Hið íslenska bókmenntafélag. 

McGuire, Meredith B., 2008: Religion. The Social Context. Fimmta útgáfa. Illinois, 

Waveland Press, Inc. 

Mörður Árnason (ritstj.), 1983: Íslensk orðabók. Þriðja útgáfa, aukin og 

endurbætt. Reykjavík, Edda.  

Víðir Sigurðsson, 1990: Íslensk Knattspyrna 1990. Reykjavík, Bókaútgáfan 

Skjaldborg. 

 

Gögn af vefnum 

Bjarni Randver Sigurvinsson: Hvað eru trúarbrögð? 

http://tru.is/pistlar/2006/01/hvad-eru-truarbrogd (10.10.2008). 

'Church of Maradona' Celebrates Former Player's Birth. 

http://www.wwrn.org/article.php?idd=1152&sec=41&cont=8 (22.2.2009).  

Dan Warren: Italian football‘s tangled web. 

http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/europe/4989484.stm (25.4.2009).  

England‘s call for ’Hand of God ‘. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2055310.stm (13.4.2009). 

Football (Disorder) Act 2000. 

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/ukpga_20000025_en_1 (25. 

4.2009). 

Fowid: Gottesdienstteilnehmer Katoliken 1950 – 2005. 

http://fowid.de/fileadmin/datenarchiv/Gottesdienstteilnehmer_Katholiken

_1950-2005.pdf (14.5.2009). 

Hafliði Breiðfjörð: Óli Þórðar: Héru er menn tilbúnir að deyja fyrir félagið. 

http://www.fotbolti.net/fullStory.php?id=47958 (12.1.2009). 

Hagstofan. http://www.hagstofan.is (18.11.2008)  

Opinber heimasíða Iglesia Maradoniana. http://www.iglesiamaradoniana.com.ar/ 

(22.2.2009). 



52 
 

Pope backs football life lessons. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7179757.stm (27.1.2008).  

Reverend prays that God is onside. 

http://www.guardian.co.uk/football/2002/jun/20/worldcupfootball2002.sp

ort20 (13.4.2009). 

Ríkharður Jónsson heiðursborgari Akraness. 

http://www.akranes.is/frettir/nr/80109/ (12.1.2009). 

Sigurður Árni Þórðarson: Trú eða óregla.http:// www.sigurdurarni.annall.is 

(7.10.2008). 

Stephen Tomkins: Matches made in heaven. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3828767.stm (27.1.2008). 

Thomas Mitchell: Is soccer Europe‘s substitute religion? 

http://www.dailytargum.com/2.4988/is-soccer-europe-s-substitute-

religion-1.1521644 (27.1.2009). 

Tim Vickery: The ’Hand of God‘ Church. 

http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/2396503.stm (27.1.2008).  

 

Óútgefið efni 

Gunnar Stígur Reynisson: Viðtal við Gísla Einarsson og Gunnar Sigurðsson 

(27.8.2008). Sjá viðauka I. 

Gunnar Stígur Reynisson: Viðtal við Gísla Gíslason (29.8.2008). Sjá viðauka II. 

Gunnar Stígur Reynisson: Viðtal við Þórð Guðjónsson (28.8.2008). Sjá viðauka III. 

Sigurður R. Eyjólfsson, 2008: How can Iceland produce so many professional 

football players? (29.8.2009). 

 

Myndaskrá 

Mynd 1: Mynd fengin af http://goodfellasfab73.spaces.live.com/blog/ (7.3.2009) 

Mynd 2: Mynd fengin úr 24 stundum sem birtist þann 14.2.2008. Höfundur: 

Halldór Baldursson. (14.2.2008). 

Mynd 3: Mynd fengin af http://www.flickr.com (3.4.2009). 

Mynd 4: Mynd fengin af http://www.usatoday.com (10.4.2009). 

Mynd 5: Mynd fengin af http://www.veltins-arena.de (23.04.2009). 



53 
 

Mynd 6: Mynd fengin af http://www.fotbolti.net (2.5.2009). 

Mynd 7: Mynd fengin frá Ljósmynda- og héraðsskjalasafns Akraness. (8.5.2009). 

Mynd 8: Mynd fengin frá Ljósmynda- og héraðsskjalasafns Akraness. (8.5.2009). 

Mynd 9: Mynd fengin frá Ljósmynda- og héraðsskjalasafns Akraness. (8.5.2009). 

 

 

 

 

 

 

  



54 
 

Viðauki I 

 

Viðtal við Gísla Einarsson, bæjarstjóri Akraness, og Gunnar Sigurðsson á skrifstofu 

Gísla á Akranesi, 27. september 2008. Þar sem Gísli situr aðallega fyrir svörum.  

 

Afhverju hefur fótboltinn náð svo gífurlegum vinsældum hérna á Akranesi? 

Það er svolítið merkilegt, þar er reyndar mjög gömul knattspyrnu saga. Hér eru 

allar aðstæður til knattspyrnuiðkunar frá náttúrunnar hendi betri en gengur og 

gerist og þar er um að ræða Langisandurinn , sem er sandfjaran hérna frá þar sem 

núna er sementsverksmiðjan og inn að höfða, og aðal þjálfunaraðastaða 

Akurnesinga var þar og sjómenn og verkamenn sem hér unnu við fiskvinnskustörf 

á sínum tíma, þeirra frístundaiðkun var knattspyrnan. Það var leikið fyrst með 

hrútsblöðrum niðri á sandinum, síðan þróðist upp hér knattspyrnan og það varð 

mjög snemma á síðustu öld, eða fyrir 1950, að þá var kominn hér öflugur hópur 

iðkenda sem mynduðu knattspyrnulið og hefðin er síðan þá. Dæmigerð saga síðan 

þá að þegar var hér knattspyrnuleikur á milli Fram og Akranes, á árinu 1957 eða 

átta, þá Akranes var að vinna Fram með miklum mun og þegar áhorfendur voru á 

leið niður að Akraborg þá sáu þeir strák og hund sem voru að leika sér að bolta í 

garði og þá sögðu Framararnir: „ Það er ekki furða að þeir nái árangri þessir 

Akurnesingar úr því hundarnir spila líka knattspyrnu.“ En ég veit ekki hvort hefðin 

á sér miklu fleiri skýringar en hér gegnum tíða hafa komið mikill fjöldi 

knattspyrnumanna og núna í dag eigum við sennilega meira en heilt lið úti í 

Evrópu sem er að spila knattspyrnu þó svo að gengi liðsins í dag akkúrat sé ekki 

nógu gott.  

 

Hvað veldur því að ungt fólk, þó helst drengir, ná þessum árangri í fótboltanum 

sem hefur náðst hérna undanfarin ár? 

Það er nú alveg öruggt að það er einhver hæfileikar sem eru í ættum, því að til 

dæmis Ríkharður Jónsson, hans ætt meira og minna þar sem eru strákar, þeir hafa 

náð mjög góðum árangri. Sigurður Jónsson er bróðursonur Ríkharðs Jónssonar og 

margir fleiri af systkinabörnum Ríkharðs Jónssonar þar sem strákar eiga hlut. Svo 

eru það líka stelpurnar, þær eru margar hérna sem eru í kvennaknattspyrnunni í 
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Reykjavík því kvennaknattspyrnan hefur á erfitt uppdráttar hérna á Akranesi. En 

þetta er eitthvað í genum en hefðin ræður gífurlega miklu.  

KFUM, Friðrik Friðriksson, hann var í miklu uppáhaldi hjá mér og öðrum. Ég 

man eftir honum frá því ég var smápeyji og ég man eftir honum þegar hann kom 

hingað, séra Friðrik. Og hann hafði mikla ánægu af þessu og því ég nefni KFUM að 

hér var aðalstarfssemi á sunnudagsmorgnum í Frón, Kristrún hét kona sem kennd 

var við Kristrúnu í Frón og þar fór fram æksulýðsstarf og þar líka haldið uppá 

íþróttastarf og þar var það aðallega knattspyrna. Ef við förum að huga þetta útfrá 

þínu námi þá er þetta nokkuð merkilegt.  

 

Á hverju er það einna helst að merkja að knattspyrnan skipar stóran þátt í lífi 

fólks á Akranesi? 

Þetta bæjarfélag á meðan það var í kringum 2400-500 manns og átti sér besta lið 

Íslands árum saman. Það skapar þessa hefð að knattspyrna og samfélagið það 

snérist allt um það [knattspyrnuna]. Bátarnir fóru ekki á sjó ef það var mikilvægur 

leikur. Það var bara þannig. Samanber ættina Þórður Þórðarson eða ÞÞÞ eins það 

er kallað, þeir eru búnir að vera með bifreiðarútgerð hér í yfir 50 ár og Þórður 

Þórðarson heitin hann var mikill knattspyrnumaður.  Ólafur Þórðarson og Teitur 

Þórðarson eru synir hans og þar snýst allt um knattspyrnu en núna er bærinn 

orðinn 6600 manns og þá fer þetta aðeins farið að deyfast það er ekki þannig að 

þú hittir mann út á götu og þú talir bara um knattspyrnu en bara fyrir 12 árum 

síðan ef það var slakt gengi Akranesliðsins þá voru allir hnuggnir ef að það var gott 

gengi þá voru allir glaðir, en þetta hefur ekki jafnmikil áhrif inní lífið [eins og það 

gerði áður]. En Jaðarsbakkarnir sem eru knattspyrnusvæði okkar og íþróttasvæði 

eru afar mikilvæg í uppeldi og lífi ungafólksins og það fer alveg saman. En það er 

vont að átta sig alveg á því en það er sennilega gott gengi í upphafi og flinkir 

strákar sem æfðu sig, æfðu sig og æfðu sig að það er sennilega grunnurinn að 

þessari sterku og ríku knattspyrnuhefð.  

 

Þú talaðir um að þegar vel gengur í boltanum eða þegar illa gekk þá fannstu það 

alveg á samfélaginu? 
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Það var í öllu, það miðaði illa í árangri við vinnu þegar gekk illa knattspyrnu en 

gekk vel við vinnu þegar vel gekk í knattspyrnu, þetta var alveg samtvinnað 

Akranessálinni. 

 

Hefur þetta aðeins dvínað í dag? 

Já þetta hefur ekki nálægt því jafnmikil áhrif, menn taka því eins og hverju öðru 

hundsbiti þó að þeir séu ekki sáttir með gengi liðsins. Menn sjá þá alltaf í gegn 

mjög góða einstaklinga sem eru mjög efnilegir og menn sjá handan við hornið þá 

erum við komnir aftur á toppinn. Í dag ræður fjármagnið miklu og okkar bestu 

menn ekki bara farið erlendis heldur einnig í önnur lið [hérlendis] sem hafa 

efnahagslega getu eða að minnsta kosti efnhagslega áræði til að ráða ungu 

mennina til sín. 

 

ÍA-hjartað slær ekki jafn fast og áður fyrr? 

Nei, en þó má þó minna á það að þeir ágætu drengir Arnar og Bjarki, þeir komu 

um leið og hendinni var lyft eftir þeim og þar slær fast Skagahjartað. Þeir eru mjög 

raunsæir og gera sér grein fyrir því að það er ekki vist að hægt sé að ná árangri 

núna en þeir gera það sem þeir geta. Það gleður mjög gömul hörtu.  

 

Hvernig tengist fótboltinn inní menningu staðarins? 

Það er til dæmis hægt að tengja hana inní bæjarstjórna hérna á Akranesi. 

Ríkharður Jónsson var hér bæjarfultrúi um tíma og Guðmundur heitin 

Sveinbjörnsson sem var alþýðuflokksmaður, hann var lífin og sálin í mörgu að því 

sem snéri að íþróttum þó að hann sjálfur var ekki iðka íþróttir og það má segja um 

marga fleiri. Sé talað um pólitík þá er ekki hægt að sjá neina mynd af póltikinni, 

hún er eins blöndum og mennirnir eru margir sem þar starfa en blómaskeið 

Akranes þá var nánast þverskurðurinn af fólkinu sem bjó hér með. 

Knattspyrnumenningin lifir hér á Akranesi. Viðeigum íþróttasafn þar sem við 

höldum sögu um velgengnina og líka þegar það hafa verið daprir tímar. Það hafa 

verið daprir tímar, við höfum fallið á milli deilda. Þegar við höfum komið upp aftur 

þá hefur venjulega komið langt blómaskeið, kannski í 5 – 6 ár.  
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Akranes er lítið samfélag. 

Akranes er lítið samfélag, töluvert þétt og getur verið það fram undir 7000 manns 

en eftir það þá fer þetta að breytast töluvert mikið. Hægt er að sjá þetta á 

Akureyri til dæmis. Eftir að samfélagið þar fór yfir 7000 manns hætti fólk að 

þekkjast. Fyrir 5000 manna fjölda þá þekktust allir, það var bara þannig. Í svona 

samfélögum eins og hér eru þau góð vegna þess að þú berð hag nágranna þíns 

fyrir brjósti meðan þetta er ekki stærra en svo þróast þetta út í eitthvað annað.  

 

 

Akranes er lítið samfélag og margar ef ekki flest allar fjölskyldur eiga einhvern 

sem er að spila knattspyrnu með IA og þá oftar en ekki meistarflokk IA. 

Það þekktust allir, allir þekktu alla frá uppúr og niður úr. Allir Akurnesingar þekktu 

sína menn. Þessir menn voru fyrirmynd annarra. Það hefur kannski aðeins dofnað, 

en þeir voru fyrirmynd.  

 

En myndir þú segja að fótbolti væri lífstíll fyrir íbúana hérna á Skaganum? 

[ Knattspyrnan] var lífstíll en það hefur dregið úr því en fyrir marga einstaklinga er 

það hörmulegt ef gengið liðsins er ekki gott. [Gísli kynnir Gunnar Sigurðsson 

fyrrum formann ÍA í yfir 20 ár] Gunnar er lifandi dæmi um þann athafnasama 

einstakling sem var í forustu og baráttu fyrir allt þetta en var kannski ekki mikið í 

liðinu sjálfur.  

 

Nú hefur verið haldið fótboltamót fyrir yngri kynslóðina hérna í mörg ár, finnst 

þér bæjarbúar duglegir að aðstoða ÍA við að gera þetta að góðu og skemmtilegu 

móti fyrir bæði börnin og foreldra þeirra? 

Eftir því sem ég best veit þá leggur bæjarfélagið mjög rausnarlega til þessa móts 

og foreldrar koma hér [ásamt börnunum] og hér standa leikskólabörnin við 

gönguleiðirnar sem farnar voru og safnaðist svo saman við torgið fyrir framan 

bæjarskrifstofurnar og veifuðu fánum og óskuðu öllum liðum til hamingju ekki 

bara ÍA-liðinu. Knattspyrnuhöllin var svo full af foreldrum og ungum 

knattspyrnumönnum og þetta fólk hefur verið hér síðast liðin ár og það hefur farið 
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þannig að ég hitti fólk útum allt land sem lætur af því hvað það sé gott að koma á 

Akranes á knattspyrnumótið.  

Gunnar Sigurðsson: Byltingin hefur verið sú síðan ég byrjaði í þessu og til dagsins í 

dag að þetta væri gjörsamlega óvinnandi ef foreldrarnir væru ekki svona virkir.  

 

Þar sem knattspyrnan er svona mikilvæg fyrir samfélagið hérna á Akranesi væri 

hægt að líta á hana sem sameiningartákn fyrir Akurnesinga? 

Já. Í öllum skoðanakönnunum og öllum athugunum sem gerðar hafa verið að þá 

ber knattspyrnuna hæst síðan hefur Akraborgin verið lifandi tákn fyrir Akurnesinga 

og svo sementsverksmiðjan sem er hugum fólks fyrir utan Akranes en 

knattspyrnan er örugglega stærsta sameiningartákn Akurnesinga gegnum alla 

tíma, alveg frá því að Langasandinum og æfingaaðstöðunni þar og því sterka 

samfélagi sjómanna og verkamanna sem byggði upp fyrsta íþróttahúsið hérna, 

það var með ólíkindum hvernig það var gert, allt sjálfboðavinna. Það er svona sál 

Akurnesinga, í gegnum knattspyrnuna og knattspyrnuna fyrst og fremst á 

Akranesi. En þetta er aðeins að teyjast núna út, gólf er líka orðið vinsælt. Hér er 

stunduð knattspyrna eldri íþróttamanna stunduð fram undir að þeir eru komnir á 

grafarbakkann. 

 

Skipta einstaka knattspyrnumenn hlutverki fyrir Akurnesinga. Er mikilvægt að 

þeir búi á Akranesi? 

Ekkert neinu smá máli. Það skiptir það miklu máli að maður eins og Ríkharður 

Jónsson sem alltaf hefur átt hér heima. Hann getur ekki annað orðið en einstök 

ímynd fyrir Akranes og fyrir knattspyrnumenn. Hann er einn fremsti 

knattspyrnumaður sem við höfum átt, það er trúlegt. Þetta er maður sem var 

málarameistari og stundaði vinnu sína hér og rak sitt fyrirtæki. Það skiptir mjög 

miklu máli að okkar menn eigi heima hér og leikmenn séu héðan. En hinsvegar ber 

Akranesliðið sömu merki og önnur lið í dag, það er sótt eftir einstaklingunum og 

fjármunir ráða ansi miklu hvað leikmenn lenda.  

 

 



59 
 

Viðauki II 

 

Viðtal við Gísla Gíslason, formann rekstrar félags meistaraflokks ÍA og fyrrum 

bæjarstjóra Akraness á skrifstofu hans, 29. september 2008.  

 

Knattspyrnan hérna á Akrnanesi skipar stóran sess í lífi fólks. Er hægt að flétta 

þetta inní menningu staðarins að einhverju eða jafn öllu leyti? 

Sé farið rétt aðeins til baka þá voru tvö félög á Akranesi, það voru Kári og KA og 

alveg frá fyrstu tíð var svona venjulegur bæjarrígur og mórall á milli þeirra og þar 

skiptist bærinn í tvær fylkingar í rauninni. Það hefur verið sagt af eldra fólki sem 

tók þátt í þessu [fótboltanum á þessum tíma ] að fólkið á niðurskaganum, sem var 

svona „fínna fólk“ og á efriskaganum var „almúginn“ og menn skipuðust að 

einhverju leiti í félögin eftir því og það skapaði ákveðinn ríg á milli félaganna. Til að 

byrja með var þetta svona innri bæjarbarátta sem svo í kringum 1950 þá snúa 

menn bökum saman og útávið koma menn sem íþróttabandalag Akranes. Þá gerist 

þetta undur árið 1951 þá verða menn Íslandsmeistarar í fyrsta skiptið og þá kemur 

þessi gullöld með þessum köppum sem jafnan og oft er vitnað til síðan, sem eru 

þá Ríkharður Jónsson fyrstur og fremstur og Þórður Þórðarson, Donni og fleiri og 

fleiri. Það má kannski segja að þá fer þetta [knattspyrnan] að verða mikið 

metnaðarmál fyrir mælikvarða bæjarins. Þegar Skaginn verður Íslandsmeistari þá 

er það fyrsta félagið sem verður Íslandsmeistari utan höfuðborgarsvæðisins sem 

aftur leiðir til þess að Skaginn varð ákveðinn málssvari og vörn landbyggðarinnar 

gagnvart íþróttahreyfingunni á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur lifað reyndar 

nokkuð lengi og verður maður var við það að víða út á landi þar sem menn sem 

fygjast með fótbolta á annað borð horfa til Skagans miklu frekar en til liða annað á 

höfuðborgarsvæðinu. Þetta á sér ákveðna samsvörun í FH í handboltanum. Þetta 

hefur á nokkurs vafa haft mikið að segja um mótunina á fótboltanum  á 

Skaganum, menn fundu part af þessari tilfinningu að þeir væri ekki bara að spila 

fyrir Skagann, svona framan af. Ég held að eftir því sem árin hafa liðið þá hins 

vegar hefur byggst upp gríðarleg hefð og byggir á þessum grunni frá þessum  

stjörnum á þessum tíma og það er alveg tvímælalaust að þessi hefð er að vissu 

leiti og engin spurning í mínum huga er hún [fótboltahefðin] menning, hún er 
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ákveðin alþýðumenning sem snýr að hinum venjulega bæjarbúa og er 

tvímælalaust íþróttamenning gagnvart þeim sem eru iðkendur. Það hefur alltaf 

verið frá þessari tíð þá hefur það verið eiginlega innprentað hjá ungum börnum, 

aðallega strákum lengst af, að ætla sér að verða góður fótboltamaður. Það verður 

kannski líka að horfa á það að, núna segir maður svolítið sem allir eru kannski ekki 

alveg sammála en eigi við rök að styðjast, að Akranes byggist fyrst og fremst upp á 

útgerð og fiskvinnslu og fólkið sem þangað kemur í gegnum tíðina er fyrst og 

fremst alþýðufólk mikið af Vestfjörðum, menntunarstig var ekki mjög hátt og það 

er að mínu viti að tvímælalaust að það er ákveðin tenging að þetta var sú 

afþreying sem það fólk hafði mestan áhuga á og það má reyndar segja að ef þú 

horfir á Skagaliðið alveg frá 1951og nánast til dagsins í dag að það hafa verið 

umfram allt mest allt iðnaðarmenn sam hafa verið í fótboltanum. Nú hefur að vísu 

þessi mynd aðeins breyst bæði með fjölbrautarskóla og Hvalfjarðargöngum og 

menntunarstig á Akranesi hefur augljóslega hækkað á síðustu 20 árum, en það má 

segja hins vegar að alveg ótvírætt að eins og margir aðrir staðir á Íslandi að þá hafi 

menntunarstigið ekki verið mjög hátt og langskólagengnir menn voru ekki margir. 

Þess vega er hægt að segja alveg klárt að þetta hafi verið alþýðumenning sem 

dafnaði svo í fótboltanum.  Eing og ég nefndi við þig um daginn að í kringum 1992 

þá var viðtal við mig í útvarpi um þetta eflaust útaf því tilefni að Skagamenn urðu 

Íslandsmeistarar það árið. Þá einmitt nefndi ég það að knattspyrna á Akranesi væri 

ekki bara íþrótt heldur menning. Þetta þótti mönnum, sérstaklega á 

höfuðborgarsvæðinu, meðal annars á hinu háa Alþingi, fannst þetta vera stór 

fullyrðing og að ég væri að taka stórt upp í mig en ég hins vegar stend alveg 

fyllilega við það að þessi menning er ekki síðri en mörg önnur menning í sjálfu sér 

og alveg klárt alþýðumenning. Það er líka merkilegt að velta vöngum yfir því 

hvernig þetta verður til og auðvitað eru aðstæður þá á þessum tíma að það var 

ekki mikið um aðra afþreyingu, það má því segja að á öðrum stöðum hafi íþróttir 

spilað mikið inní sem og félagslíf. Ungmennafélagshreyfingin er sterk á ákveðnum 

stað en þarna, þá sérstaklega fyrir þennan árangur árið 1951, þá verður til þessi 

neisti sem snýst um fótbolta sem að er ekki með sama hætti neinstaðar 

annarsstaðar eins og á Skagnum. Það er að vísu mjög öflug íþróttamenning á 

öðrum stöðum sem hefur þróast um langan tíma eins og í Vestmannaeyjum en þar 



61 
 

var fótbolti ekki endilega í forgrunni fyrr en miklu miklu seinna og þá snérist 

íþróttahreyfingin ekki síður um frjálsar íþróttir eða sund eða eins og í 

Vestmannaeyjum sem snérist í kringum viðburði í kringum þjóðhátið. En svona 

afmarkað um fótbolta sést hvergi annarsstaðar, þar sem heilt bæjarfélag 

samsamar sig við leikmenn og félagið.  

 

Knattspyrnan er semsagt alþýðumenning í þínum augum? 

Alveg tvímælalaust. Það er partur af því er bæði mjög almennur áhugi á fótbolta 

sem hefur verið um langa tíð landlægt á Skaganum, menn hafa mikinn áhuga á 

fótbolta og ekki bara það heldur hafa menn í gegnum tíðina verið í miklu návígi við 

leikmenn á hverjum tíma, þannig að það hefur markað ákveðna hluti, þeir hafa 

verið virkir þátttakendur og þeir sem voru betri [í fótboltanum] voru með með 

betri mönnum í samfélaginu, áberandi og eftir þeim tekið. Síðan er einn parturinn 

af því að áhuginn hefur verið svona almennur að nálægðin var svona mikil, það 

virkaði á mjög jákvæðan hátt til þess að menn vildu standa sig og vildu gera betur 

og vildu standa sig metnaðurinn var mikill. Svo var metnaður fyrir hönd Akranes 

útá við að hann var og hefur alltaf verið mjög mikill, það má reyndar segja, ég hef 

haldið því reyndar líka fram, að áður en göngin komu að þá var Akranes svolítið 

eins og eyjasamfélag. Það var mín upplifun þegar ég kom upp á Skaga árið 1982 

sem að vísu hefur svo aftur breyst núna með göngunum að það hefur verið miklu 

meiri tilfærsla á milli höfuðborgar og Akranes. En alveg tvímælalaust þá markaðist 

þetta að því að menn voru einir út á Skaga og sjálfum sér nógir. Þannig að þetta 

hafði örugglega mikil áhrif á hvernig þetta þróaðist og mótaðist. 

 

Finnur þú fyrir miklum samhug meðal íbúa Akraness varðandi liðið? 

Já. Það birtist í ansi mörgum myndum. Í fyrsta lagi má segja að útá við þá eru 

menn mjög þéttir á velli þegar kemur að Skagaliðinu. Þá standa menn saman allir 

sem einn. Maður var og er var við það að allan þennan tíma sem ég var bæjarstjóri 

og síðar þá er alveg óhemju stolt  þegar vel gengur og menn eru mjög 

upplitsdjarfir og kátir. Það má sama segja að þegar illa gengur eins og gerðist 1990 

þegar liðið féll í 1. deild þá var eftir sem áður ekki síður stuðningur og það er að 

gerast aftur núna þegar illa gengur, þá þjappa menn sér saman og ég verð að segja 
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alveg eins og er að það hefur komið mér skemmtilega á óvart núna í sumar, 

auðvitað eru menn óhressir með sitt lið þegar illa gengur, en stuðningurinn á 

vellinum er í raun og veru meiri þegar illa gengur en þegar vel hefur gengið. Það er 

mjög athyglisvert og það er tvímælalaust partur af þessu stolti  sem liggur í 

bæjarbúum. Það má líka að segja að það eru nokkrir atburðir sem eru með 

ólíkindum á Akranesi, ég get nefnt árið 1995 og 1996. 1996 var spilað við KR í 

úrslitaleik íslandsmótsins og 1995 þegar spilað var við Raith Rovers á Skaganum  

og síðan og svo aftur í kringum 1960 þegar Rínarúrvalið kemur til Akraness, þá eru 

menn að fá á völlinn um og yfir 6000 manns. Það var svo miklu meira afrek á 

sínum tíma þegar Rínarúrvalið kemur þá er Akranes ekki nema svona 3500 manna 

bær. En með sama hætti má segja að þegar Akranes var 5000 manns þá voru að 

koma fleiri á völlin en sem búa í bænum og að stæstum hluta Skagamenn.  Maður 

sér það líka í útileikjum Skagamanna að oft á tíðum gegn all flestum félögum að 

undanskildum Keflavík, FH, KR og Val þá eru fleiri Skagamenn á vellinum en 

heimamenn heimaliðsins. Það er alveg ótrúlegt hvað fólk lætur sig þetta varða. 

Framan af snérist þetta stolt manna fyrst og fremst um einstaka leikmenn, hvort 

sem það var nú Ríkharður Jónsson, Þórður eða Eyjólfur Hafsteinsson eða Karl 

Þórðarson, Matthías, Teitur Þórðarson og svona má lengi telja, að svona þegar leið 

á 8. áratuginn og eftir það þá kemur það upp þegar Skaginn fer í Evrópukeppnina 

en Skaginn er núna búnir að spila yfir 70 leiki í Evrópukeppni sem er meira en 

nokkrir aðrir [á Íslandi] að þá eru það ekki neinir aukvissar sem Skagamenn hafa 

verið að spila við meðal annars eins og Barcelona, Kaiserlauten,  Koln, Feyenoord, 

Aberdeen og svo framvegis og oft á tíðum náð mjög góðum úrslitum og það lifir 

býsna lengi í minningunni þeir leikir. Og það er líka partur af þessu líka sem hefur 

gert það að verkum að til dæmis Evrópuknattpsyrnusambandið hefur gert 

sérstakann þátt um fótbolta á Akranesi sem snýi hvernig standi á því að fiskiþorp á 

Íslandi geti framleitt 40 atvinnumenn í knattspyrnu og náð bara góðum árangri á 

alþjóðlegum mælikvarða og haldið áfram að framleiða leikmenn sem eru í fremstu 

röð. Þá segi ég að skýringin er sú að hefðin er svo sterk, menningin rík að það er 

sem fleytir mönnum lengra en mörg önnur félög sem hafa fína aðstöðu, ágæta 

þjálfara en þá vantar þennan íþrótta- menningarlegagrunn til þess að byggja á, 

hann verður ekki keyptur, hann verður bara áunnin á löngum tíma.  
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Fannst þú fyrir því í samfélaginu á Akranesi meðan þú varst bæjarstjóri og núna 

sem formaður meistaraflokks að afköst meðal íbúa jukust þegar vel gekk og 

þegar illa gekk þá minnkuðu afköstin? 

Já, ég leyfi mér að halda það þó það séu ekki til neinar vísindalega sannanir fyrir 

því, en það er alveg óhætt að segja að það hafi verið merkjanlegt. Til dæmis árið 

1990 þegar illa gekk, þá fór það reyndar þá daga saman við atvinnuleysi og 

erfiðleika í atvinnulífinu, það jók á desperation í bæjarfélaginu sem aftur lagaðist 

árið 1992 til 1996 þegar menn eru Íslandsmeistarar 5 ár í röð. Þau árin sem ég var 

bæjarstjóri á erfiðum tíma þá skipti það miklu málið fyrir bæjarsálina að vel gekk 

og menn gátu verið svolítið brattir út á við. Það skipti miklu máli varðandi 

móralinn innanbæjar og hvernig menn glímdu svo við daglegu vandamál í 

samfélaginu. Fyrir mitt leyti er það alveg tvímælalaust [að það sjáist munur á 

afköstum] þó það sé ekki hægt að benda á það í tölum. Það sýndi sig einna helst 

og er enn í dag að hvernig svo sem gengur þá er fótboltinn á Akranesi nánast alltaf 

umræðuefni bæði innanbæjar og í rauninni bara hvar sem maður kemur. Maður 

er til dæmis á fundum hérna í Reykjavík, ég get nánast sagt að meira en helmingur 

alla funda sem ég sit þeir byrja á spjalli um fótbolta og gengi Skagaliðsins hvort því 

gengur vel eða illa. Reyndar hefur það aukist eftir að Skagamönnum byrjað að 

ganga illa því menn segja að Skaginn eigi að vera með bestu liðunum og annað í 

þeim dúr. Maður segir þá bara á mót að það sé rétt en það er ekkert sjálfgefið 

þetta er allt saman sem menn þurfta að vinna fyrir og það vill til að stundum 

gengur illa þá verðum við að taka því en umræðan er í raun og veru meiri þegar 

Skagamönnum gengur illa en þegar gengur vel, menn taka því eiginlega meira 

sjálfgefnu að gangi vel. 

 

Þar sem þú ert einnig formaður 2. flokks ÍA, myndir þú segja að það væri viss 

manndómsvigsla fyrir drengina í 2. flokk að fá að æfa með og jafnvel spila með 

meistaraflokk ÍA. Að þeir væri loks búnir að ná markmiðinu og væri orðnir 

fullorðnir? 

Já það er það alveg tvímælalaust. Það er mjög ríkt í þeim sem fara í þeim sem fara 

í fótbolta á Akranesi að í fyrsta lagi ætla þeir að spila með meistaraflokki og þeir 
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ætla sér að verða atvinnumenn, margir af þeim. Það er alveg tvímælalaust að þeir 

strákarnir koma upp í 2. flokk þá líta þeir á það sem markmið að komast í 

meistaraflokksliðið. Það er svona ákveðin manndómsvígsla að koma í þann hóp 

manna sem hafa spilað með meistaraflokki. Það er allt af töluvert af strákum sem 

koma upp og ílengjast og eru í fótbolta alveg til 35 – 6 ára aldurs en svo eru líka 

ákveðinn hópur sem leggur mikið á sig til að komast í meistaraflokkinn og spila 

einhverja leiki og hætta síðan og eru þá búnir að ná því árangri að komast í 

hópinn, það mjög athyglisvert líka.  

 

Hvert myndir þú segja að væri uppeldislegt gildi knattspyrningar hérna á 

Akranesi og yfir höfuð? 

Það er alveg ótvírætt. Minn bakrunnur er sá að ég kem úr Vesturbænum og er 

alinn þar upp, kem svo upp á Akranes árið 1981 og er því alinn upp hjá KR, bæði í 

körfubolta og fótbolta, og ég fullyrði það gagnvart sjálfum mér að 

íþróttahreyfingin og íþróttaiðkun hafi mikil áhrif á hvernig mínu lífi var stýrt. Ég var 

heppinn að því leyti að til dæmis í körfuboltanum voru langskólagegnir menn og 

það hafði meðal annars tvímælalaust áhrif að ég hélt áfram sjálfur í skóla þótt að 

mjög framan af hafi verið mjög lélegur námsmaður, en tók mér svo taki og kláraði 

lögfræði og ég þakka það vissu leyti íþróttunum að þær hafi kennt manni aga og 

ákveðinn lífstíl og ég hef lifað eftir því uppá Skaganum. Það var mjög auðvelt fyrir 

mig sem áhugamann um íþróttir að koma inn í það samfélag og ekki síður að vera 

bæjarstjóri með áhuga á íþróttum og það gerði mér að mörgu leiti hlutina mikið 

auðveldari en kannski hefðu verið með öðrum hætti. Ég hef alltaf prédikað það að 

fótboltinn eða íþróttirnar almennt að þær skipti mjög miklu máli upp á þroska og 

aga og við hjá knattspyrnufélaginu í meistaraflokknum og öðrum flokknum höfum 

lagt áherslu á það, en hvort það hafi verið árangur af því eða ekki, að þessir strákar 

sem eru hjá okkur að þeir sinni líka skólanum. Við nefnilega fullyrðum það ef að 

strákar sem eru að æfa fótbolta mæta ekki í skólann eða eru að detta út og hafa 

ekki fókus á þann hluta lífsins þá hafa þeir ekki heldur fókus á íþróttirnar. Við 

höfum alveg dæmi um stráka sem hafa hæfileika í fótbolta en skortir hæfileikann 

til þess að halda utanum lífið sitt að öðru leiti. Við teljum að ef það eru líkur á að 

þú ætlir að ná árangri í fótbolta þá verðuru líka að ná árangri í náminu, það er 
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hægt að heimfæra upp á ýmsa einstaklinga sem við þekkjum.  Þetta á kannski líka 

við um aðrar íþróttir að því leiti að fótboltinn er ekkert svona sérstakur í þessu upp 

á Skaga umfram aðrar greinar en ég alveg gallharður á því að íþróttir geta hjálpað 

mönnum og hjálpa mönnum tvímælalaust að halda utanum aðra hluti í lífinu.  

 

Þar sem knattspyrnan er svona mikilvæg fyrir samfélagið hérna á Akranesi væri 

hægt að líta á hana sem trú fyrir Akurnesinga? 

Já. Það er alveg tvímælalaust sameiningartákn fyrir Akurnesinga. Knattspyrnan 

hefur ekki þróast með sama hætti og til dæmis hjá Val. Þar sem aðkoma Friðriks 

Friðrikssonar markar svolítið alla þeirra umgjörð og er mjög nálæg og í rauninni, 

Valur og Friðrik og það starf sem hann vann í, það er svolítið öðruvísi með 

Skagann. Að vísu var Friðrik á Akranesi líka og var það gerður að heiðursborgara 

en hans framlag var fyrst og fremst varðandi Vatnaskóg þannig að hann kom ekki 

að iþróttum að þeim mæli sem þá var en þó það hafi ekki verið þessi kirkjulegu 

tengsl þá er það nú samt svo að þeir prestar sem hafa verið á Skaganum hafa verið 

diggir áhugamenn um knattspyrnu og láta það sig varða. Það hafa verið að meira 

sega haldnar fótboltmessur, þó stopult. Þetta hefur verið vissulega nálægt 

mönnum en þó kannski ekki meða sama hætti og hjá Val. Það má segja um séra 

Eðvard sem er núna, hann er mikill áhugamaður um fótbolta og spilaði lengi vel 

fótbolta. Mér er það nú sérstaklega minnisstætt þá var Skaginn að spila úrslitaleik 

á Laugardalsvellinum en það bar upp á mikla messu í Akraneskirkju og biskupinn 

var og allir klerkarnir í Borgarfjarðarhéraði þá fóru flestir bæjarfulltrúarnir en ég 

sat eftir í kirkjunni því þá kallaði skyldan umfram fótboltann en hinsvegar þá hélt 

séra Eðvarð okkur upplýsta um stöðu mála í messunni.  

 

Nú varst þú lengi bæjarstjóri hérna á Akranesi (1987 – 2005) og ert núna 

formaður meistaraflokks ÍA. Auðveldaði knattspyrnan þér að vera bæjarstjóri? 

Alveg tvímælalaust. Bæði auðveldaði það og gerði starfið ennþá áhugaverðara. Ég 

var bæjarstjóri frá 1987 – 2005, tæp 19 ár, og almennt er starfið er það fjölbreitt 

og skemmtilegt og fyrir þá sem vilja vera innan um fólk og taka þátt í 

samfélagsverkefnum sem eru í gangi á hverjum stað. Þá var auðvitað fótboltinn til 
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viðbótar og eiginlega rjóminn á kökunni. Þegar vel gekk var gríðarlega gaman, þá á 

auðvitað líka við um gólfið og sundið. 

Svo eru strákarnir í liðinu líka góðir vinir manns og kunningjar og það eru bara 

forréttindi að fá að fylgja þeim í gegnum súrt og sætt bæði innan lands og erlendis 

og í rauninni að geta komið fram fyrir hönd bæjarfélagsins með íþróttafélaginu án 

þess að hafa nokkra minnimáttarkennd gagnvart einum né neinum, hvort það sé 

Alex Ferguson hjá Manchester United eða einhvern frá Wales, þannig að 

sjálfsmyndin  sem hefur verið sköpuð á Akranesi er gríðarlega sterk og hún er 

mjög mikils virði fyrir hina almennu bæjarsál og bæjarmyndina í heild. Maður sér 

náttúrulega í öðrum bæjarfélögum þar sem menn eignast eitthvað sem þeir eiga 

sérstakt það skiptir miklu máli fyrir bæjarsálina. Það er hægt að nefna 

Vestmannaeyjar þar sem þeir fylgjast vel með sínum mönnum sem eru farnir 

hvort sem það er Hermann Hreiðarsson eða Ásgeir Sigurvinsson. Það sama má 

segja um Suðurnesin í körfuboltanum það skiptir þá mjög miklu máli. Núna til 

dæmis gengur þeim vel í fótboltanum og það er bara býsna létt yfir þeim, það er 

reyndar ákveðið viðmót á Suðurnesjunum að mínu viti sem hefur verið að breytast 

í jákvæða átt. Ég við meina að íþróttirnar eiga ekki síst þátt í því að styrkja þá 

sjálfsmynd.  Svo um aðra bæji sem eiga að hafa burði til að skipa sér í fremstu röð 

en ná því ekki og skorti þetta sameiningartákn sem að hjálpar bænum að koma 

honum á framfæri. Það er alveg tvímælalaust að ef maður tekur umfjöllun um 

fótbolta í gegnum tíðina, í blöðum og fjölmiðlum, innanlands og erlendis, þá hefur 

það verið ótrúlega mikið lán yfir Skagnum að því að umfjöllun um fótbolta á 

Akranesi leiðir alltaf til umfjöllunar um samfélagið og sveitarfélagið og það eru 

ómæld verðmæti í þeirri umfjöllun sem skapast útfrá fótboltanum  
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Viðauki III 

 

Viðtal við Þórð Guðjónsson framkvæmdarstjóra ÍA á skrifstofu hans, 28. 

september 2008. 

 

Viðtal við Þórð Guðjónsson 

 

Knattspyrnan hérna á Akrnanesi skipar stóran sess í lífi fólks. Er hægt að flétta 

þetta inn í menningu staðarins að einhverju eða jafn öllu leyti? 

Knattspyrnan er stór hluti af bæjarlífinu. Núna er til dæmis deyfð yfir öllu og er 

það í beinum tenglsum við fótboltann, það gengur illa í fótboltanum í ár og 

bæjarfélagið líður fyrir það. En knattspyrnan er orðin algjörlega samofin sögu 

bæjarfélagsins, frá því að fyrstu gullaldarmennirnir okkar rifu sig upp og stofnuðu 

þetta hérna [ÍA] og komu þessu í gang og urðu fyrsta liðið utan 

höfuðborgarsvæðisins til að vinna Íslandsmeistaratitilinn þá hefur knattspyrnan 

verið Skagamönnum gríðarlega hugleikinn. Við erum 6000 manna bæjarfélag og á 

völlinn koma um 1500 manns og er það annsi stór hluti af heildarfjöldi og ef þetta 

er borið saman við aðra stórborg erlendis. Ég bjó til dæmis í Bochum í Þýskalandi 

lengi lengi og það var um hálf milljón sem bjó þar og við vorum með eitthvað um 

30.000 á vellinum og ef þetta er sett í samhengi við það þá erum við að tala um að 

það ætti að vera um 100.000 manna völlur sem ætti alltaf að vera fullur. Þetta er 

alveg ótrúlegt hvað hefðin fyrir knattspyrnunni er sterk á Akranesi. Sama er ef þú 

ferð á útvöll hjá okkur þá erum við að jafnaði með 500 – 1000 manns sem fylgja 

okkur, þetta er ótrúlega samfléttað lífi fólks hérna á Akranesi.  

 

Nú hefur þú verið leikmaður hérna á Akranesi sem og verið úti í 

atvinnumennskunni, til að mynda á Englandi. Leistu ávallt á þig sem Akurnesing 

þegar þú spilaðir erlendis? 

Ég er fyrst og fremst Skagamaður samt verð ég að segja að í þau 13 ár sem ég lék 

erlendis þá leit ég fyrst og fremst á mig sem Íslending og þó að við fjölskyldan 

hefðum alltaf sagt að komum alltaf þar sem ræturnar liggja og við munum flytja á 

Skagann þegar þessu lyki þá leit maður fyrst og fremst á sig sem Íslending og var 
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stoltur af því. En var samt duglegur að auglýsa Ísland og þá knattspyrnumenningu 

sem ég kom frá því fólk bara trúði því ekki að ég kæmi frá svona litlum stað og þá 

hélt fólk að ég væri bara sá eini sem hefði nokkurntímann orðið atvinnumaður frá 

þessum litla stað en svo þegar ég fór að telja upp og fólk kannaðist við og þekkti 

jafnvel aðra atvinnumenn sem komu frá þessu litla þorpi þá fannst fólki það bara 

ótrúlegt 

 

Eitthvað hlýtur fólk hafa þá sagt að þú ættir bræður sem væru líka 

atvinnumenn? 

Það var mjög sérstakt. Við spiluðum saman um tíma, allir saman, í sama liðinu og 

svo hittumst við Bjarni aftur í Þýskalandi  og spiluðum þar saman. Við meira að 

segja í því að við spiluðum æfingarleik við Jóhannes þegar hann var hjá öðru liði í 

Þýskalandi. Fólk átti mjög erfitt með að trúa þessu að við værum bræður.  

 

Hver voru tengsl þin við ÍA þegar þú varst í atvinnumennskunni? 

Tengslin voru nokkuð góð. Ég fylgist vel með liðinu, bræður mínir voru hér og ég 

fylgist með þeim vaxa upp og svo var pabbi að þjálfa einhvern hluta af þessum 

tíma. Svo náttúrulega kom maður heim um jól og sumar og fór strax á völlinn á 

sumrin. Tenglsin við við ÍA hafa alltaf verið sterk. Það er eins og ég segi, ég hef 

alltaf verið fyrst og fremst Skagamaður og þau tengsl rofnuðu aldrei.  

 

Áður en þú gengur inn á völlin ferðu með einhverjar bænir eða áheit eða áttu 

þér einhvern vendargrip? 

Já að vissu leiti. Persónulega finnst mér það ósanngjarnt að biðja guð um að hjálpa 

mér að sigra aðra guðsmenn. Ég hef eiginlega aldrei skilið það að ætla guði það að 

hjálpa mér eitthvað frekar en öðrum. Ég hef aldrei lagt út í það að beina mér í 

þessar áttir, þó að ég hafi sótt styrk minn í bænir og annað slíkt bara til að hjálpa 

sjálfum mér. En ekki eitthvað út í þetta. Það eru aðrir og mikilvægari hlutir sem 

hafa forgang.  

 

Finnur þú fyrir því hérna í samfélaginu þegar vel gengur í boltanum eða eins og 

núna, þegar illa gengur? 
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Já ég held að það sé alveg hægt að tengja þetta beint saman. Þegar vel gengur þá 

er jákvæðni í bænum og drifkraftur og annað slíkt töluvert meiri því fólk 

nátturulega nærist á umtalinu á fótbolta. Þegar vel gengur er jákvæðara umtal í 

gangi og fyrir vikið verður meiri jákvæðni í bænum sem slíkum ef illa gengur byrja 

menn að nagast og skammast og neikvæðnin nær oft yfirhöndinni, hvort það 

viljandi eða óviljandi og ósjálftrátt þegar mikil neikvæðni er í gangi út i um allan 

bæ, því þetta er rætt allsstaðar, það er alveg sama hvert þú ferð eða kemur eða er 

það er verið að tala um fótbolta einhversstaðar að sú neikvæðni smitast út í 

bæjarfélagið og þó að ég tel það vera óæskilegt þá er það bara fylgihlutur 

knattspyrnunnar.  

 

Þannig að samhugurinn er mikill meðal bæjarbúa? 

Já það má alveg segja það, stæstra tenging bæjarbúa við hvorn annan er gegnum 

knattspyrnuna. Það er alveg deginum ljósara. 

 

Akranes er lítið samfélag og margar ef ekki flest allar fjölskyldur hérna eiga 

einhvern sem er að spila knattspyrnu með ÍA og þá oftar en ekki meistaraflokk 

ÍA. Samanborið við þá staði sem þú hefur verið á, er einhver munur á fólk þekki 

einhvern persónulega í liðinu eða að þeir eru álitnir hálfgerðir guðir sem eiga að 

vera gallalausir? 

Ég held að það sé stórmunur á þessu, sérstaklega ef við tökum bara Ísland, 

smæðin er það mikil hérna ef maður myndi skoða þá 1500 manns sem eru á 

vellinum þá geta flestir þeirra tengst við einhvern á vellinum, gegnum einn eða tvo 

aðila. Ber maður þetta saman við útlönd þá er sú tenging nánst ekki til. Fyrir 

stuðningsmenn erlendis sem komast í einhverja smá tengingu við einhvern 

leikmann þá er það eins og að vinna í lottói. Það er allt öðruvísi litið á leikmenn 

erlendis heldur en nokkurntíman hér. Hér á Íslandi er lítið um þessa 

persónudýrkun, við lítum frekar á okkur sem jafningja en erlendis er það þannig að 

ef vel gengur þá er maður nánast tekinn í guðatölu og fólk bara virkilega dýrkar 

þig. Þetta er svolítið sérstakt að lenda í svona atvikum að því að manni finnst að 

maður sé ekkert merkilegri en aðrir þó að maður sé að spila fótbolta en fólk lítur 

þannig að mann, það er bara hluti af þessu.  
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Nú lætur þú þér ekki duga að spila með ÍA heldur ert þú einnig 

framkvæmdarstjóri félagsins. Þú virðist gjörsamlega lifa fyrir íþróttir og 

fótboltann. Mynduru segja að fótbolti sé lífstíll sem erfitt er að losna við þegar 

maður er dottinn inn í hann? 

Já ég er algjörlega á því að fótbolti lífsmynstur sem maður býr sér. Ég, í raun, þekki 

ekkert annað, frá því að ég man eftir mér hefur maður verið í fótbolta, tengst 

fótbolta, hugsað, lifað og hrærst í þessum heimi, það er alveg á hreinu. Það sem 

ég er að gera hérna með því að vinna sem framkvæmdarstjóri mér finnst ég geta 

hjálpað til þar sem ég hef mikla reynslu þar á meðal erlendis frá og annað slíkt og 

hef mikla innsýn í það hvernig mér finnst að fótboltaklúbbur eigi að ganga og 

annað slíkt og mitt takmark hér er að vinna og starfa í uppbyggingunni, ekki bara 

til þess að til þess að meistaraflokkur sé að ná árangri heldur til þess að krakkar 

kynnist þessum lífstíl, því þetta er heilbrigður og góður lífstíll. En hvort sem menn 

verða svo virkilegir afreksmenn í íþróttinni eða ekki þá er þetta gríðarlega sterkt 

vopn í baráttunni gegn andfélagslegum aðstæðum svo sem óreglu og eiturlyfjum 

og svo framvegis, ekki bara það að hreyfa sig og stunda heilbrigðar íþróttir og 

halda líkamanum í lagi heldur er félagsskapurinn sem myndast í þessu oftast 

sterkur og góður og karakterarnir þarna inni eru sterkir að þeir geta hjálpað þér að 

fara út á einhverjar ólitlar brautir.  

 

Að byrja sem ungur drengur í fótbolta og sjá stóru strákana í meistaraflokknum, 

leistu á þá sem fyrirmynd og vildir feta í þeirra fótspor? 

Algerlega, ég held að allir eigi sér einhverjar fyrirmyndir og því sterkari og betri 

sem þessar fyrirmyndir eru því betra er það fyrir krakkana, þau reyna að feta í 

fótspor þeirra. Ég held að eiga sér einhverja fyrirmynd, einhverja framtíðarsýn á 

því sem maður ætlar sér að gera að það hefur hjálpað mér persónulega gríðarlega 

mikið og mótað mig sem leikmann og einstakling. Mig minnir að ég hafi verið sex 

ára þegar ég ákvað að verða atvinnumaður í fótbolta, hvort ég byrjaði markvisst 

að vinna að því þá veit ég ekki en í kringum fermingaraldurinn þá tók ég það skref 

að vinna í að því að verða atvinnumaður.  
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Myndir þú segja að þegar þú mættir á fyrstu æfingu meistaraflokks að þú hafir 

litið á þig sem fullorðinn einstakling. Með því að æfa og spila með meistaraflokk 

værir þú orðinn fullorðinn? 

Já það má segja það, ég held að ég hafi verið 15 ára þegar ég fór á mína fyrstu 

meistaraflokksæfingu og einhvernveginn fannst manni að maður væri bara 

tilbúinn þá. Maður var orðinn einn af körlunum þó að það hafi tekið um rúmt ár 

að komast inn í endalega hópinn og annað slíkt en það var gríðarlega skemmtilegt 

augnarblik og þetta var viss manndómsvígsla að vera kominn í hóp þeirra 

fullorðnu. Þó að það séu 20 ár liðin frá því þá fannst manni að maður var einn af 

þeim [meistarflokksmönnunum, þeir fullorðnu] frá þessari stundu.  

 

Nú hefur verið haldið fótboltamót fyrir yngri kynslóðina hérna í mörg ár, finnst 

þér bæjarbúar duglegir að aðstoða ÍA við að gera þetta að góðu og skemmtilegu 

móti fyrir bæði börnin og foreldra þeirra?  

Þó ég sé Skagamaður og allt það þá héld ég að þetta sé eitthvað jákvæðasta og 

skemmtilegasta mót sem er haldið er á Íslandi. Þetta er 7. flokkur karla og eru um 

1000 þátttakendur, það er hægt að áætla að það hafi komið um 10.000 

aðstandendur á einn eða annan hátt og fylgst með. Á meðan mótið fór fram var á 

meðaltali 3000 manns á tjaldsvæðunum eða í heimahúsum og svo var gríðarlegur 

fjöldi sem keyrði frá Reykjavik hingað á hverjum degi og jákvæðnin, gleðin og 

ánægðin skein úr öllum hérna. Þannig að þetta mót hefur skapað sér sess sem 

gíðarlega jákvætt mót og aðkoma bæjarbúa er mjög mikil í þessu [móti], séu teknir 

foreldrar, ömmur og afar og jafnvel systkin þeirra sem sem stunda knattspyrnu 

hérna þá voru þetta um 1500 manns sem komu að vinnu við mótið á einn eða 

annan hátt. Það meðan þessu stendur þá tengist bæjarlífið og snýst algjörlega um 

þetta mót, undirbúningurinn fyrir, frágangurinn eftir og svo meðan mótinu 

stendur. Til dæmis kvöldvakan er víðsfræg, þar er stærsti kökubasar sem þekkist á 

Íslandi þar sem hver og einn iðkandi kemur með tvær kökur þannig að það voru 

um 1000 kökur sem voru á boðstólnum þetta kvöld og allt bara frítt í raun og veru. 

Það skilar sér nokkuð vel að þetta mót snýst ekki um peninga, auðvitað kostar að 

taka þátt í þessu [móti] en öllum kostnaði er haldið í lágmarki og einmitt þetta 

kvöld finnst foreldrum alveg ótrúlegt að labba inn í íþróttahúsið allt uppdekkað og 
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fullt af kökum og enginn þarf að borga krónu fyrir, það hefur skilað sér, að ég held, 

í mikilli velvild til mótsins og til bæjarins og sé mjög jákvætt fyrir okkur hérna.  

 

Skiptir það þig og fjölskyldu þína miklu máli að þú spilar með ÍA? 

Þó að ég segi alveg satt, þá ræddi ég við önnur félög þá í raun gat ég ekki farið 

neitt annað en á Akranes. Frá fysta degi sem ég fór erlendis var alltaf ákvörðunin 

sú að koma til baka. Þó ég eigi góða vini víðsvegar um heiminn og liðið mjög vel á 

mörgum stöðum sem ég hef verið á þá kom aldrei upp sú hugsun að setja að 

erlendis. Fyrir fjölskylduna og fyrir vinina að við skildum koma aftur og fara í ÍA 

held ég að það hafi verið mjög mikilvægt og maður fann líka bara ánægjuna innan 

þess hóps að koma aftur. Það kom aldrei neitt annað til greina og ánægðin og 

jákvæðnin sem maður fékk er miklu meira en nokkuð annað sem hægt er að fá í 

staðinn.  

 

Guli liturinn er afar áberandi hérna á Akranesi og þegar heyrðist að íþróttahöllin 

átti að vera blá þá komu upp miklar deilur. Hvað finnst þér um það? 

Ég var nú fremstur í þeim flokki. Maður fór í alla sína kontakta og tengsl til að 

stoppa þennan afleik. Það er nokkuð skemmtileg saga með þennan gula lit því að 

þegar ÍA var stofnað árið 1946 voru tvö félög hérna, Kári og KA, og voru 

erkifjendur og voru svo sameinuð undir formerkjum ÍA. Byrjað var að spila í 

hvítum og ljósbláum búningum, held ég. Svo var það þannig að það var ungur 

Skagamaður í námi í Koln, hann fékk það hlutverk í kringum 1950 að kaupa búning 

úti því menn mættu bara í ljósbláu skyrtunum sínum þegar var spilað. Eina 

skilyrðið var það að hann [búningurinn] þyrfti að vera aðgreinur frá félögunum í 

Reykjavík, þá voru Framarar bláir, KR-ingarir hvítir og svartir, og Valur rauður og 

framvegis. Þá kom þessi guli litur en hvort hann sé tekinn frá Dortmund í 

Þýskalandi það veit ég ekki en síðan þá myndaðist þessi sterka hefð og þessi sterka 

ímynd gula litarins, sérstaklega eftir að liðið varð fyrsta liðið utan 

höfuðborgarsvæðisins til að vinna Íslandsmeistaratitilinn. Þetta er eitthvað sem 

mér finnst að við ættum að vera duglegir að flagga og vera óhræddir að standa 

fyrir hvort það sé í keppnisferðum, eða í leikjum, eða á æfingum eða á 

íþróttamannvirkjunum okkar. Hvort þau tilheyri íþróttafélaginu eða Akranesbæ, 
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þá er það sama hvert þú ferð þá tengja allir Akranes við gula litinn þó að það sé 

blátt í Akranesmerkinu. Hvort einhverjum finnist það ljótt eða ekki þá á það ekki 

að snúast um hvort mannvirki séu ljót eða heldur á þetta að snúast um hvað 

tengir okkur og hvað bindur okkur saman.  


