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Útdráttur
Í þessari heimildaritgerð verður leitast við að skoða þær breytingar sem verða á
hugsunarhætti og viðhorfum íslensku þjóðarinnar fyrir áhrif efnislegrar menningar við
þá röskun sem varð á högum og háttum við hernám Breta og Bandaríkjamanna. Litið
verður til tímabilsins frá seinni heimsstyrjöld fram á 21.öldina. Helstu efnistök tengjast
áhrifum hersetu Breta og Bandaríkjamanna á líf Íslendinga. Hvernig neyslumynstur,
háttarlag, orðfæri og hugarfar breytist fyrir áhrif þess að ólíkir menningarheimar
mætast. Skoðað verður í þessu ljósi hvaða þátt efnisleg menning hefur á sjálfsmynd
Íslendinga, sem breytast frá því að vera fábrotnir bændur og útvegsmenn í það að verða
veraldarvanir heimsborgarar. Eins hvort sú fullyrðing að Ísland hafi verið það land í
Evrópu sem varð fyrir mestri mennningarinnrás í kjölfar síðari heimstyrjaldinnar hafi
við rök að styðjast. Ein spurning sem vaknar er sú hvort síðari heimstyrjöldin og
hersetan hafi flýtt fyrir nútímavæðingu lands og þjóðar eða hvort nútímavæðingin hefði
orðið þrátt fyrir þá atburði.
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Inngangur

Ég ímynda mér að áhugi minn á stríðsárunum á Íslandi hafi kviknað þegar ég var tíu ára
gömul. Þá varð ég svo lánsöm að eiga þess kost að sjá leiksýninguna Land míns föður í
Iðnó. Leikritið var eftir Kjartan Ragnarsson sem jafnframt var leikstjóri sýningarinnar
og fjallaði einmitt um „blessað stríðið“ og hernám Breta og Bandaríkjamanna á Íslandi.
Ég varð fyrir afskaplega sterkri upplifun. Ég fór margsinnis í leikhúsið til að sjá
sýninguna og í hvert sinn varð allt jafn heillandi og undursamlegt. Leikararnir á sviðinu
í búningum sem undirstrikuðu tíðarandann, ljósin, leikmyndin, djasstónlistin, dansarnir
og söngvarnir endursköpuðu andrúmsloft stríðsáranna. Samspil alls þessa hreif mig og
ég fékk innsýn í aðra veröld. Veröld sem var. Annars konar viðhorf og lífssýn þeirra
sem lifðu og hrærðust í þeirri veröld. Það er þessi minning og endurupplifun sem varð
til þess að ég valdi það sem ritgerðarefni að gera því einhvers konar skil hvernig
sjálfsmynd og lífsviðhorf þjóðar breytast við að verða fyrir menningarinnrás á borð við
þá sem átti sér stað á Íslandi við komu tveggja stærstu hervelda heimsins. Ekki síst sú
staðreynd að þegar yfir lauk varð ekkert eins og áður.
Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða þær breytingar sem verða á
hugsunarhætti og viðhorfum þjóðar fyrir áhrif efnislegrar menningar og einkum litið til
tímabilsins frá seinni heimsstyrjöld fram á 21.öldina. Efnisheimurinn er fyrir manninn
alltumlykjandi. Efnisleg menning er eitthvað sem að stendur nærri fólki. Hún hverfist
um hluti en ekki endilega efnin sem hlutirnir eru gerðir úr. Félagsfræðingar á borð við
Bourdieu til að mynda hafa mikið verið að skoða tengsl milli efnislegrar menningar og
stéttarstöðu í frönskum samfélögum. Einkum í formi ýmis konar neyslu. Hugmyndin
var einmitt að skoða þau miklu áhrif sem verða sökum mikilla breytinga á efnislegri
menningu hér á landi á stríðsárunum. Hvernig sjálfsmynd unga fólksins verður fyrir
áhrifum og ný kynslóð verður til. Merkisberar nýrra viðhorfa. Einnig tek ég fyrir þá
miklu breytingu sem verður á neyslumenningunni sjálfri.
Með efnislegri menningu er gott að lesa heiminn en ekki eingöngu textann sem
skrifaður er um hann. Með því að skoða hana af einhverju viti þá þarf að gera það út frá
etnógrafísku sjónarhorni, vera í samskiptum við hana og þekkja hana á eigin skinni.
Mikilvægt er því að skoða samþættun hins efnislega og hið félagslega, það er að segja
að áherslan sé sett á að hlutir séu í félagslegu samhengi. Efnisleg menning hefur haft
gríðarleg áhrif á viðhorf og hugsunarhátt Íslendinga og má í því ljósi benda á ýmsar
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staðreyndir sem færa okkur heim sanninn um það. Í kreppunni fyrir stríð þekktist aðeins
viðvarandi vöruskortur en eftir stríðið flæddu nýjar vörur inn í landið. Hernámið hafði
víðtæk áhrif á afkomu þjóðarinnar og má enn í dag finna áhrif þess í menningunni.
Þótt hér sé um að ræða hefðbundna heimildaritgerð hef ég kosið að haga
efnistökunum þannig að í stað þess að skipta efninu upp í sögulega kafla annars vegar
og fræðilega kafla hins vegar, vel ég að flétta efnisþáttunum saman til halda betra flæði
og skapa skemmtilegri hugblæ.
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1. kafli. Sjálfsmynd þjóðar
Hin íslenska þjóð er í eðli sínu nýlenduþjóð en Ísland er eyja í miðju Norður Atlantshafi og talið er að fólksflutningar þangað hefjist á síðari hluta níundu aldar. Þar
býr nú sjálfstæð þjóð, Íslendingar. Þessi var sýn þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar í
mannlífsspeglinum á ofanverðri 19. öld.
BORÐSÁLMUR
Það er svo marg ef að er gáð,
sem um er þörf að ræða.
Ég held það væri heillaráð
að hætta nú að snæða.
Heyrið þið snáða!
Hvað er nú til ráða?
Það mun best að bíða
og hlýða.
Á einum stað býr þrifin þjóð
með þvegið hár og skjanna.
Við húsbændurna holl og góð
sem hundrað dæmi sanna.
Hvað er að tarna?
Hvað sagðirðu þarna?
Mættum við fá meira
að heyra!
Á einum stað býr einnig fólk
sem alltaf vantar brýni.
Það lifir þar á mysu og mjólk,
en mest á brennivíni.
Æ, hvaða skrambi!
Ætli þeir standi á þambi?
Mættum við fá meira
að heyra!
Þar eru blessuð börnin frönsk
með borðalagða húfu.
Og yfirvöldin illa dönsk
á annarri hverri þúfu.
Hættu nú, herra!
Hér mun koma verra,
sem þér er betra' að þegja' um
en segja' um.
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Ísland var undir stjórn Dana en varð fullvalda ríki árið 1918 og árið 1944 var
stofnað lýðveldi á Þingvöllum með pompi og prakt. Þrátt fyrir að hafa verið hluti af
danska ríkinu og töluð hafi verið danska á sunnudögum tókst að varðveita tungumálið.
Sumir vilja þakka það einum Dana að nafni Rasmus Christian Rask en það má svo sem
liggja á milli hluta hér. Hins vegar er það ástkæra ylhýra málið sem hefur gert okkur
sérstök í áranna rás. Margir fræðimenn hafa haldið því fram að það sé sjálft tungumálið
sem að geri þjóð að þjóð og að sérstaða þjóða komi skýrast fram í tungumálinu (Herder,
1887). Þeir sem að hafna því að þjóðerni sé manninum eðlislægt frá fornu fari eru
módernistar. Þeir hafa aðra sýn og hún er sú að þjóðerni skapist við breytingar í gegnum
hundruð ára tímabil og því sé upprunann ekki að finna í sögu þjóðanna eða menningu.
Þeir sjá fyribærið sem ímyndað samfélag sem sem elur af sér þjóðerni undir ákveðnum
pólítískum aðstæðum á ákveðnum tímapunkti (Guðmundur Hálfdánarson, 2001).
Í þessu, eins og svo mörgu öðru, er ekkert rétt eða rangt því það eru margir
áhrifavaldar; pólítík, landfræðileg afmörkun, menning, saga og tungumál svo einhver
dæmi séu tekin. Þessi samfélagslega sjálfsmynd hefur tekið miklum breytingum á
síðustu áratugum. Stór hluti þessara breytinga hér á landi voru hin menningarlegu áhrif
sem fylgdu dvöl breska og bandaríska herliða hér á landi frá 1940 – 1945 og síðar
setuliðsins á Keflavíkurvelli eftir undirritun varnarsamnings Íslands og Bandaríkjanna
1951 og langt fram á áttunda áratug síðustu aldar.
Maðurinn er í eðli sínu félagsvera og hefur það lítið breyst í gegnum aldanna
rás, því viljum við tilheyra hópi. Hægt er að greina einstaklinginn í gegnum þessa
félagslegu sjálfmynd með því að skoða hvaða hóp hann velur sér. Sá hópur sem oftast
verður fyrir valinu er hinn ríkjandi hópur. Lewin (1955) kom fram með þá kenningu að
einstaklingurinn móti sitt samfélag með sinni hegðun en að umhverfið hafi einnig áhrif.
Það eru þrír þættir sem hann vill benda á sem vega hvað þyngst í hinni samfélagslegu
sjálfsmynd; einstaklingurinn sjálfur, hegðun hans og umhverfið sem hann hrærist í. Við
mótun samfélagsins eru þessir þrír þættir jafn áhrifamiklir. Við breytingar í umhverfinu,
ásamt nýjum áhrifaþáttum, bendir allt til þess að samfélagið fylgist að og breytist
samhliða þessum nýju áhrifum. Umhverfið hefur því áhrif á einstaklinginn og á
sambærilegan hátt hefur einstaklingurinn áhrif á samfélagið (Brooks, 2003).
Koma hersins til Íslands hafði gríðarleg áhrif á Ísland og á líf Íslendinga.
Áhrifin má finna á ýmsum sviðum og því ekki skrýtið að margir kalli Ísland
„Kanaþjóð“. Guðbergur Bergsson rithöfundur sagði í viðtali við DV í júní 2011 að
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Kaninn hefði frelsað þjóðina. Með komu hans áskotnaðist almenningi peningar og gat
þar af leiðandi keypt sér bækur. Einnig telur Guðbergur að þjóðin hafi með komu
Kanans verið frelsuð frá germönsku ofurvaldi bændastéttarinnar. Í daglegu tali þekkt
sem bændamenning en hann sjálfur kallar bændaómenningu. Kaninn hafi einfaldlega
umbylt öllu nema kirkjunni.

2. kafli. Það er komið stríð
Þeir voru klæddir mosagrænum fötum, háum leðurstígvélum og með hjálma á höfði,
gyrtir breiðum beltum og í þau fest vopn og önnur amboð. Í gegnum stírurnar sýndist
margri ungmeynni að hér stæði Clark Gable í hverju rúmi (Bjarni Guðmarsson og Hrafn
Jökulsson, 1989, bls. 29).

Það urðu þáttaskil í sögu Íslendinga þegar breski herinn steig hér á land 10. júní 1940.
Það voru um 2.000 breskir hermenn sem hernámu landið og urðu þeir 25.000 þegar
mest var. Á stríðsárunum var fjölmennasti erlendi her í heiminum hér á landi miðað við
fólksfjölda og því ekki hjá því komist að áhrifin yrðu umfangsmikil í Reykjavík og
víðar við komu hersins. Það ber að hafa í huga að Reykjavík er umfangsminni á þessum
árum. Borgin er að mestu innan Hringbrautarinnar, teygir sig frá Ánanaustum í vestri og
beygir framhjá Landspítalanum til norðurs að Snorrabraut niður að sjó eða að
Skúlagötunni (Eggert Þór Bernharðsson, 2000).
ÍR húsið við Landakot, KR húsið, sem stóð þar sem ráðhús Reykjavíkur er í dag,
Austurbæjarbarnaskólinn og Miðbæjarbarnaskólinn eru meðal þeirra bygginga sem
breski herinn lagði þegar í stað undir sig. Herinn taldi sig þurfa á þessu rými að halda til
að hýsa sína menn og starfsemi þeirra. Menntaskólanum í Reykjavík var umsvifalaust
breytt í aðalbækistöðvar, Hafnarhúsið og Hótel Borg voru sömuleiðis tekin yfir af
hernum (Sævar Þ. Jóhannesson, 2011). En það rými sem þessi hús buðu upp á var
öldungis ófullnægjandi svo í fyrstu var gripið til þess úrræðis að notast við tjöld en síðar
um sumarið var hafist handa við að byggja herskála (e. barracks) eða braggana eins og
þeir voru seinna nefndir.
Var þetta gert með aðstoð íslenskra verkamanna og fyrr en varði voru hundruðir
bragga risnir vítt og breitt um alla Reykjavík og við það myndaðist mikil nálægð við
hermennina. Þeir reistu einnig bragga fyrir utan byggðina en þegar að Bandaríkjamenn
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komu héldu þeir sig nánast eingöngu fyrir utan. Þeim þótti víst lítið til Bretabragganna
koma og byggðu sína eigin en neyddust til að nota þá bresku á meðan þeir biðu (Eggert
Þór Bernharðsson, 2000).

Mynd 1.
Myndin er af Skipton Camp á Skólavörðuholtinu og er tekin í ársbyrjun 1941.

Með komu Bandaríkjamanna, sem komu hingað fyrst í júlí 1941, varð meira
skipulag á uppsetningu braggahverfanna. Þeir dreifðu sér um alla borgina og einnig út á
Seltjarnarnes. Hafði mikill fjöldi hermanna aðsetur á Framnesinu, bæði á Valhúsahæð,
við Hæðarenda, Bollagörðum og í Suðurnesi. Til að verja innsiglinguna til Reykjavíkur
voru settar upp loftvarnarbyssur og fallbyssur á Valhúsahæð. Vegna hernámsins voru
settar strangar reglur um umferð á svæðinu og íbúum Nessins voru fengin sérstök
vegabréf. Stærstu braggabyggðinni á Seltjarnarnesi var gefið nafnið Grotta Camp og var
það staðsett efst á Valhúsahæðinni (Heimir Þorleifsson, 1991). Hermannabyggðir voru
þannig nefndar Kampar og voru þeir nokkrir í kringum Eiði, einn fyrir vestan
Mýrarhúsaskóla og einn syðst í Eiðislandi.
Einn daginn varð ég vitni að æfingu hjá breska hernum. Ég varð eiginlega bæði
undrandi og smeykur í senn. Bretarnir voru þennan dag að reyna fallbyssur, sem
voru einhvers staðar fyrir austan bæinn. Skotmarkið var Akurey. Skutu þeir
yfir bæinn á skotmarkið. Voru þeir furðu hittnir og sáust ryk- og reykmekkirnir
þyrlast upp af eynni (Jón B. Pétursson, 1975, bls. 130).
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Mynd 2.
Fallbyssur á Valhúsahæð.

Hersetan setti vissulega mikinn svip á bæjarlífið í Reykjavík og úti á landi ekki
síður. Mikil hræðsla hafði gripið um sig og óttuðust menn mjög loftárásir og jafnvel að
Þjóðverjar myndu gera innrás. Vegna þessa töldu ráðamenn þjóðarinnar að íslensk saga
og

menning

væru

í

bráðri hættu og því

skyldi

æskunni

ásamt

öðrum

menningarverðmætum og væntanlegum söguminjum komið í öruggt skjól. Var flestum
börnum á aldrinum sex til þrettán ára komið fyrir í sveit eða á sumardvalarheimilum.
Þar áttu þau að kynnast hinu „rétta þjóðlífi“ og sveitasælunni. Herdís Helgadóttir (2001)
lýsir sveitasælunni eitthvað á þessa leið;
Allur búrekstur var með gamla laginu eins og tíðkast hafði um aldir....
Vinnutæki voru ekki til. Eina hjólið var hverfisteinninn. Handknúin skilvinda
sem var í eldhúsinu til að vinna mjólkina. Rjóminn var strokkaður í smjör í
gömlum tréstrokk, undanrennu stundum hleypt í skyr og oft búinn til ostur....
Mitt verk var einnig að sækja kýrnar,aðstoða við að koma kartöflunum í
moldina,gefa hænsunum sem voru í litlum torfkofa ofan við túngarðinn... Þá tók
við smölun og rúningur á fénu og síðan var ullin þvegin úr hlandi sem hafði
verið safnað í tunnu í skemmunni allt árið (bls. 108 og 109).

Hún bætir því við að hún hafi, ásamt fleirum sem komið var fyrir á afskekktum
bæjum, kynnst því hvernig þjóðin hafði dregið fram lífið um aldaraðir með þessum
fábreyttu búskaparháttum. Þótti þeim þegar frá leið lítið til menningarinnar og „hins
rétta þjóðlífs í sveitinni“ koma, og prísuðu þau sig sæl að vera ung að árum og hafa
sloppið frá því að lifa við slíka hræðilega einangrun, sífellt strit og líf sem snérist að
mestu um sauðfé (ibid).
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Elínborg Ólafsdóttir var unglingur á stríðsárunum og minntist hún nábýlis við
hermennina m.a. svo:
Þeir byggðu sér kampa hér allt í kring, og rétt fyrir ofan húsið okkar voru
geysistórar tréfallbyssur, sem voru reyndar óvirkar, en notaðar til þess að hræða
Þjóðverjana. Við urðum að ganga framhjá bröggunum þegar við sóttum mjólkina
og þá áttu þeir til að kasta til okkar súkkulaði og bróðir minn, sem var í kerru,
fékk alltaf appelsínur. Samt var ég hálfsmeyk við þá, stóð ógn af þessum skrýtna
klæðnaði og byssunum sem þeir báru á bakinu....Svo var rekin greiðasala hér í
næsta húsi og þar ríkti oft mikill gleðskapur á kvöldin. Þeir fóru um allt og
maður komst ekki hjá því að kynnast þeim (Bryndís Schram, 1984, bls. 38 og
39).

Mynd 3.
Hópur barna í herskálahverfi.

Bandaríkjamenn reyndust engu minni barnavinir en Bretar. Þeir voru duglegir að
gauka að börnunum úrvali af nýstárlegu sælgæti og ávöxtum, en voru öllu strangari
hvað varðaði aðgang að herbækistöðvum. Sælgæti og ávextir var ekki það eina sem þeir
gáfu börnunum, þeir kenndu þeim líka leiki eins og baseball sem við þekkjum betur
sem kýló. Óhugnalegt og skrýtið í senn að hugsa til þeirra staðreynda að á sama tíma
voru börn annars staðar í Evrópu sem lifðu við ógn og skelfingu. Þau voru flutt
þúsundum saman í dauðabúðir Hitlers og Stalíns og á meðan virtist mörgum íslenskum
börnum sem stríðið væri eitt óslitið ævintýr (Þór Whitehead, 2002).
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3. kafli. Bretavinnan
Hver einasti maður og kona, sem á nokkra siðferðilega ræfla eftir, nokkur slitur
af manndómi, verður að gera sér ljóst, að við eigum algerlega að einangra
okkur - algerlega að útiloka daglega umgengni við setuliðið, nema það sem
óumflýjanlegt er fyrir báða aðila, svo sem í atvinnulífi eða verzlunarskiftum
(Steindór Sigurðsson, 1940).

Þrátt fyrir þessi ummæli var Steindór Sigurðsson einna fyrstur manna sem mætti til
vinnu fyrir Bretana. Skyldi kannski engan undra því vissulega hafði sprenging orðið í
samfélaginu því heimskreppan hafði áhrif hér eins og annars staðar. En á meðan aðrar
þjóðir voru að vinna sig út úr kreppunni þá hafði hún verið að þyngjast hér.
Sauðfjársjúkdómar herjuðu á landbúnaðinn alveg fram til ársins 1950. Borgarastyrjöldin
á Spáni, sem að hófst árið 1936 og stóð til ársins 1939, hafði þau áhrif að það lokaðist
fyrir aðal útflutning Íslendinga sem var saltfiskurinn - svo brýst út stríðið (Þór
Whitehead, 1980). Viðvarandi atvinnuleysi hvarf eins og dögg fyrir sólu með komu
Bretans. Til marks um þá breytingu sem varð þar á voru tæplega 800 manns á
atvinnuleysisskrá í nóvember 1939 en árin 1941 og 1942 var enginn skráður atvinnulaus
í Reykjavík og öll stríðsárin voru það aðeins nokkrir tugir þegar mest var (Tómas Þór
Tómasson, 1983).
Atvinnuleysið hvarf á styrjaldarárunum eða mjög fljótlega eftir að herinn kom
vegna þess að herinn þurfti á miklu vinnuafli að halda og hófst þar með mikill
uppgangur í atvinnulífi Íslendinga. Eða eins og Sigrún Pétursdóttir komst að orði í bók
Herdísar Helgadóttur (2001): „ Á stríðsárunum varð til ný þjóð á Íslandi. Áður hafði
fólk verið þjakað af næringarleysi. Vinnumórallinn breyttist líka því harkan áður fyrr
var alveg hroðaleg, fólk átti að vinna eins og vélar. Þetta breyttist allt þegar herinn kom,
þá varð alveg kúvending og allt í einu hægt að velja um vinnu“(bls.117). Það var hafist
handa við að byggja vegi, flugvelli, braggabyggðin reis og allskonar afleidd vinna sem
kom í kjölfarið. Þessi vinna var kölluð Bretavinnan. Með aukinni atvinnu og auknum
kaupmætti opnuðust gáttir fyrir nýjungar í neyslumenningu fólksins. Við þessar
breytingar hafði unga fólkið skyndilega mikil fjárráð og gat því leyft sér meira en áður.
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Mynd 4.
Breskur hermaður og íslenskur verkamaður.

Fréttirnar af uppganginum í kringum hernámið urðu til þess að fjölmargir
Íslendingar sem bjuggu í dreifbýli hópuðust til Reykjavíkur á vormánuðum til að freista
gæfunnar. Húsnæðismálin í Reykjavík höfðu ekki verið upp á marga fiska frá
kreppuárunum sökum gjaldeyrisskorts til efniskaupa. Því var ekki mikið um húsnæði
fyrir alla verkamennina og fjölskyldur þeirra sem að fluttust á mölina (Tómas Þór
Tómasson, 1983). „Byltingin varð svo mikil á efnahagslega sviðinu að hún verkaði á
allt annað. Síðan komu húsnæðisvandræðin. Það var hið neikvæða við þetta,“ sagði
Sigrún Pétursdóttir (Herdís Helgadóttir, 2001, bls. 117).
Allir sem vettlingi gátu valdið fengu vinnu hjá Bretanum, sem borgaði mun
betur

en

íslenskir

vinnuveitendur.

Konur

sáu

atvinnutækifæri

og

auglýstu

þvottaþjónustu fyrir hermenn, sem hafði miklar breytingar í för með sér og þá aðallega
fyrir þær sem gátu komið sér upp aðstöðu til að taka að sér mikla þvotta. Fram að þessu
höfðu laun kvenna við þvotta verið smánarlega lág og því urðu ótrúleg efnahagsleg
umskipti hjá þeim konum sem stunduðu þessa iðju. Þær sem duglegastar voru höfðu
laun sambærileg verkamönnum í Bretavinnunni. Þetta var í fyrsta sinn í Íslandssögunni
þar sem konur upplifðu að vinna þeirra væri metin til jafns við vinnu karlmanna. Við
þetta aukna fjárhagslega vald urðu konur sjálfstæðari; fengu rétt á við karla og urðu
fjárráða. Afleiðingar sem gátu hlotist af þessari breytingu voru þær að það hrikti í
stoðum hinna karllægu viðhorfa og þar með það forskot sem þeir höfðu, sérstaklega
þegar laun kvenna voru orðin sambærileg þeirra. Við þessar breytingar jafnaðist staða
kynjanna innan veggja heimilisins er varðaði ráðstöfun á peningum, sjálft heimilishaldið
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og aðrar mikilvægar ákvarðanir ( Mahler og Pessar, 2006).
Þó voru nokkrir ráðamenn sem litu neikvæðum augum á þessa vinnu og vildu
helst koma í veg fyrir öll samskipti á milli fjölskyldna og hermanna (Herdís Helgadóttir,
2001). Agnar Kofoed-Hansen lögreglustjóri á þessum árum komst svo að orði: „...einn
versti hvati lauslætisins var Bretaþvotturinn svokallaði. Þar með voru þeir komnir inn á
gafl á hundruðum, ef ekki þúsundum heimila í landinu. Harmleikirnir sem spruttu af
þessum óskaplega samgangi hers og þjóðar urðu fleiri en nokkurn órar fyrir” (ibid, bls.
121). Slíkt tal um lausungarhátt og siðspillingu kvenna varðandi vinnu þeirra fyrir
hermennina varð fljótlega áberandi. En áfram voru samskipti karla og hermanna
sjálfsögð og ekki talin geta haft siðspillandi áhrif í för með sér. Þessi þvottavinna
íslenskra kvenna lagðist af þegar Bandaríkjamenn komu og áttu íslenskir ráðamenn
eflaust sinn þátt í því.

Mynd 5.
Konur að hengja út þvottinn.

Í árslok 1943 fóru hermennirnir úr bröggunum og ákvað bæjarstjórn að taka þá
til notkunar sem íbúðarhúsnæði „til bráðabirgða”. Við þessa ákvörðun mætti segja að
sérstakur kafli í sögu húsnæðismála borgarinnar hafi byrjað og varð næsta
aldarfjórðunginn mikið til umræðu sem „braggavandamálið”. Húsnæðisskorturinn í
höfuðborginni var gríðarlegur á þessum tíma og lengi vel á eftir og flutti fólk inn í
braggana jafnóðum og hermennirnir fluttu út. Braggarnir leystu húsnæðisvandann sem
skapaðist við þessa miklu fólksflutninga tímabundið. Hinsvegar voru þeir engan veginn
heilsusamlegt húsnæði enda grasseruðu berklar og aðrir sjúkdómar í þessu umhverfi og
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var komið langt fram á sjöunda áratuginn þegar síðustu braggarnir voru fjarlægðir
(Eggert Þór Bernhaðsson, 2000).

4. kafli: Nýr tónn
Það verður menningarsprengja í samfélagi Íslendinga við komu hersins og við þessa
miklu krafta sem sprengjan veldur myndast togstreita milli gilda sem ríkjandi kynslóð
vill halda í heiðri og nýrra strauma sem berast að landi. Gott dæmi er tónlist sem fólk
hlustar á og nýtur í amstri daganna. Á þessum tíma hefur þjóðin hlustað á ríkisútvarpið í
15 ár. Dagskráin að miklum hluta talað mál, klassísk tónlist, íslensk einsöngslög og
„listræn gildi” jafnan höfð í heiðri. En hversu mikið höfðaði útvarpsdagskráin til ungs
fólks?
Eftirminnilegustu upplifanir fólks af tónlist verða til á unglingsárum og snemma
á fullorðinsárum (Saarikallio, 2008). Á því skeiði vex þörfin fyrir tónlist og jafnframt
nauðsyn þess að standa á eigin fótum. Sumir ganga svo langt að segja að ástríðan fyrir
tónlist sé sterkasta einkenni unglingsáranna. Í tónlistinni finna unglingar og ungt fólk
sér sameiginlegan vettvang og er hún mikilvægur þáttur í samskiptum þeirra og
menningu (Bakagiannis og Tarrant, 2006).
Dægurlagatónlistin eða djasstónlist sótti mjög svo í sig veðrið eftir hernámið (þá
er ekki átt við nútímadjass) Andrew’s sisters, Glen Miller og hljómsveit, Duke Ellington
og fleiri náðu miklum vinsældum. Það sem gerðist var að tónlistarsmekkur ungdómsins
breyttist og á sama tíma voru þessar breytingar fordæmdar af eldri kynslóðum. Þeim
þótti ungdómurinn vera að ánetjast slæmri erlendri tónlist og mætti telja að við þessi
áhrif verði ákveðin uppreisn unga fólksins. Því voru ekki allir jafn ánægðir og unga
fólkið með þá tónlist sem hljómaði um alla borg á stríðsárunum og þótti hún sýna
hversu varnarlítil hin uppvaxandi kynslóð væri gegn erlendum áhrifum (Eggert Þór
Bernharðsson, 2011). Fylgjendur ýmissa tónlistarstefna hafa sterkar staðalímyndir í
augum almennings, þannig að tónlistarval unglingsins getur verið til marks um það
hvernig hann kýs að haga lífi sínu.
Áhrifum frá evrópskri hámenningu, það er að segja klassískri tónlist, voru öllu
ákjósanlegri í hugum margra. Það ber að hafa það í huga að á þessum tíma voru
Íslendingar að feta sig í átt til sjálfstæðis og á meðan Danmörk var hersetin af
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Þjóðverjum notuðu Íslendingar tækifærið til að stofna lýðveldi með formlegum hætti á
Þingvöllum 17. júní 1944. Því þurftu Íslendingar að sýna umheiminum að þeir væru
efnahagslega, pólítískt og menningarlega sjálfstæðir (ibid). Því er ekki um að kenna
einhverri ákveðinni andúð á tónlistarstefnum heldur snerist þetta meira um það hvað
hinni ríkjandi stétt þótti tilhlýðilegt í menningarmálum þjóðarinnar eða jafnvel hvernig
hún taldi affararsælast að ganga í augun á umheiminum.
„Andstæðingar dægurtónlistar töldu staðfest djúp milli göfugrar tónlistar og
djassins, sem eingöngu væri til þess fallinn að æra æskuna. Í staðinn fyrir þögult fólk
sem sæti grafkyrrt og nyti hinnar klassísku tónlistar birtist æpandi og iðandi lýður þegar
djassinn væri annars vegar” (Eggert þór Bernharðsson, 1998b, bls. 364)
Síðari tíma rannsóknir sýna okkur að tónlistarsmekkur unglinga er snar þáttur í
því að skapa leið að myndun félagshópa og þannig getur tónlistarhlustun haft bein eða
óbein áhrif á félagslega hugsun unglinga og hegðunarmynstur þeirra (North, 2000). Því
er ekki fjarri lagi að fólki hafi hugnast að flokka þessa tvær tegundur tónlistar eftir þeim
áhrifum sem þeim þótti hún skapa. Það var „andlega” tónlistin sem vakti hjá unnendum
sínum falslausa hrifningu og veitti þeim holl viðfangsefni til umhugsunar og úrlausnar.
Á hinn bóginn var það „líkamlega” tónlistin sem kveikti á vöðva- og taugakerfi sem
orsakaði þær hreyfingar sem fylgdu djasstónunum (Eggert þór Bernharðsson, 1998b).
Fram að þessum tíma hafði venjan verið sú að haldnir voru virðulegir dansleikir
á vegum klúbba eða félaga. Á slíkum böllum voru aðalhljóðfærin harmonikka, fiðla og
píanó og megináherslan lögð á íslenska tónlist, ættjarðarlög og alþýðumúsík í anda
þýskra og danskra slagara. En með komu hersins urðu miklar breytingar þar á. Það voru
ýmsir staðir sem unga fólkið gat sótt til að fara á böll og hlusta á djasstónlist. Sem dæmi
voru stórir braggar notaðir undir böll og voru þeir helstu samkomustaðir hermannanna
(ibid).
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Mynd 6.
Það er draumur að vera með dáta og dansa fram á nótt.

Það þekktist til að mynda ekki að skemmtanir væru í boði nánast öll kvöld
vikunnar, en sú varð raunin þegar Hótel Borg var tekin yfir af hernum og gerð að
offiseraklúbbi. Þar dunaði dansinn dátt mörg kvöld í viku og voru dægurlög spiluð af
miklum móð. Með tilkomu Kanans 1941 fór að bera meira á djassmúsík í bænum og þá
aðallega svokallaðri swing tónlist. Reyndar virtist nánast öll dægurtónlist ganga undir
samheitinu djass og gilti þá einu hvers konar dansmúsík var þar á ferðinni. Með nýrri
tónlist komu nýir dansar og mætti því segja að vinsældir dansa eins og skottís, vals og
polka hafi farið dvínandi (Eggert Þór Bernharðsson, 1998). Í djasstónlistinni var
ákveðið frelsi sem gaf dansinum frjálslegri hreyfingar eða öllu erótískari. Þessi dans
bauð upp á nýjan hraða og kallaðist þessi sveifla jitterbug eða tjútt og hitti dansinn beint
í mark hjá íslensku kvenþjóðinni. Ekki var alls staðar tjúttað eins. Stúlkur á Akureyri og
stúlkur t.d. í Vestmannaeyjum höfðu sinn sérstaka stíl á tjúttinu (Þórey Aðalsteinsdóttir,
munnleg heimild, 20. október 2011) .
Ekki kunnu allir jafn vel að meta hið nýja hljómfall og hina ómstríðu bláu tóna
djassins og höfðu einkum íhaldssamir menningarfrömuðir horn í síðu hinnar léttlyndu,
lítt háleitu tónlistar. Þeir héldu áfram ötulli baráttu sinni fyrir því að stofna hér á landi
alvöru symfóníuhljómsveit í líkingu við þær sem var að finna í höfuðborgum hins
vestræna heims. Það varð hins vegar ekki að veruleika fyrr en árið 1950, mörgum til
mikillar gleði. Margir íslenskir tónlistarmenn sem urðu meðlimir hennar höfðu verið
iðnir við það að spila á þessum hermannaböllum og margir hverjir uppistaðan í slíkum
böndum. Margir upprennandi tónlistarmenn lærðu hljóðfæraleik af hermönnunum.
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Þannig mætti segja að þeir hafi verið í báðum heimum, voru djassistar í þessum
dægurlagaflutningi og svo í hinum symfóníska heimi (Eggert Þór Bernharðsson, 2011).
Seeger (1962) fjallar um tónlist sem form samskipta og að hún sé menningarlega
mótuð í því umhverfi sem hún fyrirfinnst í. Þannig má sjá tónlist sem hefð innan
menningar sem tiltekinn atburð í sínu eigin rúmi og tíma. Hún hefur sitt eigið auðkenni,
með sitt eigið sjálf sem dregur að sér athygli. Með öðrum orðum, að tónlistin leiðir
beinlínis af sér samskipti, tilfinningatengsl og nýtist meðal annars til skemmtunar.
Þeir voru ekki margir skemmtistaðirnir sem buðu upp á hina nýju tegund
tónlistar sem var að ná yfirhöndinni hjá ungu kynslóðinni á Íslandi. Hótel Hekla eða
Honky Tonk Place, eins og Kaninn nefndi það, bauð upp á slíka tónlist ásamt Hótel
Borg eins og áður hefur komið fram. Skemmtanahaldið á Hótel Heklu varð ekki langlíft
og lagðist af 1943 þegar hótelið brann til kaldra kola. En það var sá staður sem að hafði
á sér versta orðsporið vegna slagsmála og gjálífis.
Þetta var eins og suða í potti, þar sem lokið á aðeins eftir að lyftast svo út úr flói,
og þess var vanalega ekki langt að bíða að lokið lyftist í þessum sal. Á einu
augnabliki varð allt logandi í slagsmálum út af stúlkum, milli þeirra sem voru
búnar að kynda mest undir, og átökin leiddust með leifturhraða út um salinn
(Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson, 1989, bls. 87).
Herinn rak sjálfur samkomuhús og voru böll haldin þar. Þar voru hlutföll
kynjana vægast sagt ójöfn og eflaust slegist um hverja stúlku. Ekki nema von að
„ástand” hafi myndast í Reykjavík. Hvernig áttu íslenskar konur að standast sjarma
hermannanna?

Mynd 7.
Myndarlegir hermenn.
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En verst þótti hinum prúðbúnu Íslendingum að eiga engan stað til að njóta
veitinga í kyrrlátu umhverfi. Hvergi var að finna staði þar sem hægt var að njóta góðra
samvista og samræðna. Allir staðir virtust vera fullir af öskrandi djassistum og yfirfullir
af útlendingum. Ágætis lýsing er gefin í bókinni um Ástandið (1989). „Samkvæmi á
þessum stöðum voru sneydd upplyftandi gleði, en einkenndust af holum hlátrum,
hranalegum píkuskrækjum, ruddalegum brigslyrðum, spörkum og hnefahöggum.
Iðulega urðu árekstrar milli hermanna og íslenskra karlmanna sem lauk með ryskingum,
pústrum og stundum blóðugum slagsmálum, en síðan komu íslenskir og breskir
lögregluþjónar á vettvang og hirtu hvorir sína landa (Bjarni Guðmarsson og Hrafn
Jökulsson, bls. 90).
Sú staðreynd að fólk hafði meira fé á milli handanna varð til þess að
áfengisneysla jókst umtalsvert. Þetta þótti það mikið vandamál að stjórnvöld sáu sér
ekki annað fært en að grípa í taumana og setja áfengisskömmtun á fullorðna Íslendinga.
Árangur þess var misjafn og sitt sýndist hverjum. Samkvæmt Sólveigu Guðmundsdóttur
í bók Herdísar Helgadóttur (2001) hafði þetta þveröfug áhrif.
Við áfengisskömmtunina fóru allir að kaupa vín. Ég drakk ekki og gat bara selt
miðana mína. Hver maður sem átti afmæli gat fengið meira af víni. Upp úr
þessari skömmtun byrjaði sá siður að hafa áfengi í afmælisveislum og öllum
veislum, líka fermingarveislum. Maður heyrði sögur af strákum sem fóru á
fyllerí við fermingu að það rann ekki af þeim fyrr en þeir voru fertugir. Þessi
áfengisskömmtun jók mjög á drykkjuskapinn (bls.177).

Mynd 8.
Bretarnir voru þó síst skárri. Drykkjulæti þeirra þóttu með ósköpum og kenndu bresk yfirvöld
íslenska brennivíninu þar um.
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Sökum aðgerðarleysis hjá Bretanum varð áfengisdrykkja oft þeirra helsta
dægradvöl og urðu sumir dátanna býsna drykkfelldir. Bretinn var auðvitað vanur því að
eiga greiðan aðgang að bjór í sínu heimalandi en það var annað upp á teningnum hér á
Íslandi enda bjórinn ekki leyfður fyrr en árið 1989. Enda bjórinn talinn hinn mesti
skaðvaldur fyrir landann og öllu nær að drekka heldur sterka brennivínið þar sem
bjórinn væri lúmskur og tækju menn því ekki eftir þegar víman skylli á. Yfirmenn
hernámsliðins fóru að gefa því gaum að íslenski þjóðardrykkurinn færi ekki vel í þeirra
menn. Eða eins og segir í bókinni Ástandið (1989) eftir þá Bjarna Guðmarsson og Hrafn
Jökulsson; „þeir sem áður sátu stilltir og prúðir í sætum og supu hóflega af krúsum
sínum, umbreyttust á örskammri stund í grenjandi fyllirafta”(bls. 96). Því gáfu þeir
íslenskum ráðamönnum tvo kosti; annars vegar að þeir leyfðu þeim að flytja inn sitt öl
eða að hefja framleiðslu á því fyrir herinn. Seinni kosturinn var vissulega ákjósanlegri
þar sem að ríkið gæti hagnast á brugginu.
Því varð svo úr að Egill Skallagrímsson hóf að brugga ölið sem bar nafnið
Pilsner Beer með 4% styrkleika og að sjálfsögðu eingöngu fyrir hermenn. Mikið var
áfram um skemmtanir, á stöðum eins og Hótel Borg, Hótel Heklu og Ingólfscafé, eins
og fram hefur komið áður, enda miklir óvissutímar og lífshætta á næsta leiti. Hermennirnir höfðu þó í ýmsu tilliti jákvæð áhrif á íslenska karlmenn. Þeir sáu að þarna
voru komnir verðugir keppinautar og fóru þeir því að hafa sig meira til; rökuðu sig
daglega, settu upp Battersbyhatta, klæddu sig í jakkaföt og gengu um í vel burstuðum
leðurskóm þegar þeir fóru í bæinn eða á böllin. Ekki sakaði að reyna að ilma vel eins og
þeir með því að setja smá skvettu af rakspíra á vangana (Tómas Þór Tómasson, 1983).

5. kafli „Þetta er nú meira ástandið“
Allt óþarfa samneyti við setuliðið stefnir sjálfstæði voru og menningu í alvarlega hættu
(Höfundur ókunnur, Verkamaðurinn 1941, bls. 2).

Það skapaðist ástand í samfélaginu. Ofurfjöldi ungra karlmanna var á landinu og
sérstaklega á Reykjavíkursvæðinu. Þetta var séð sem ákveðin ógn þar sem heill her af
ungum karlmönnum með kynorkuna í hádegisstað var mættur í þetta litla samfélag
(Eggert Þór Bernharðsson, 2011). Ekki þótti þeim mikið um að vera og mörgum þeirra
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sjálfsagt hundleiddist í fásinninu. Ummæli frá einum breskum hermanni um veru hans á
Íslandi var á þessa leið: „Einsemd og óblíð veðrátta. Langar og dimmar vetrarnætur og
hvassir ískaldir vindar. Samgönguerfiðleikar, lélegar póstsamgöngur, of lítið af bjór.
Aðgerðaleysi og leiðindi eru helstu óvinir okkar“ (Bjarni Guðmarsson og Hrafn
Jökulsson, 1989, bls. 217). Böllin og bíóin voru aðal skemmtanirnar sem og að sitja á
kaffihúsum eða veitingastöðum sem að fjölgaði mjög með komu þeirra. Svo var það
auðvitað kvenfólkið.

Mynd 9.
Erlendir hermenn á kaffihúsi spjalla við afgreiðslustúlku.

Lögreglan kvartar sérstaklega undan því...að hermenn hafa leyft sér of frjálsa
framkomu gagnvart konum yfirleitt, og leiddi þetta til nokkurra vandræða í
gærkveldi. Það er óþolandi, ef nokkrar siðlausar stúlkur verða til þess að gefa
hermönnunum ranga hugmynd um íslenskar konur (Alþýðublaðið, 1940, bls. 4).

Ástandsnefnd var skipuð. Þessi nánu samskipti við setuliðsmenn urðu oft tilefni
til þess að fara yfir skyldur kvenna gagnvart sjálfu þjóðerninu. Staðreyndin var hins
vegar sú að ómögulegt var fyrir hina íslensku karlmenn að lenda í svipuðum aðstæðum
sem myndi þá reyna á þjóðerni þeirra. Ef að til landsins hefðu streymt þúsundir ungra
erlendra meyja ætli karlmenn hefðu þá einskorðað samskiptin á sama hátt og krafist var
af kvenfólkinu? Við þessum vangaveltum vissu allir svarið, karlmenn hefðu hlýtt eðli
sínu rétt eins og hermennirnir (Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson 1989).
Blaðagrein með fyrirsögninni, Siðferðisástandið í sambandi við setuliðið er ægilegra en
nokkurn grunaði, blasti við lesendum Nýs Dagblaðs 28. Ágúst 1941, þar kom fram
meðal annars:
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Það er til að mynda engan veginn sambærilegt, hvort stúlka er trúlofuð
setuliðsmanni og hyggst að giftast honum eða hvort hún gengur frá manni til
manns undir áhrifum áfengis. Þjóðernislega séð er og á þessu tvennu mikill
munur. Það er að vísu ekki hollt okkar fámennu þjóð, ef margar íslenzkar stúlkur
færu af landi brott, ef til vill þær sem mest eftirsjá væri að. En aðalhættan er þó
fólgin í því að hér myndist stór vændiskvennastétt, sem segir sig úr lögum við
siðað þjóðfélag. Í fyrsta lagi myndi fjöldi stúlkna, ef ekkert er aðhafst, smám
saman fara að dæmi slíkra kvenna, jafnvel þótt í þeim væri sæmilegur efniviður,
ef vel væri á haldið, því að slíkt lausungarlíf hefur á sér nokkurn ævintýraljóma
sem margir eiga örðugt með að standast jafnt fyrir það þótt eymd og
umkomuleysi þeirra, sem þátt taka í ævintýrunum, séu sæmilega vitibornu fólki
ljós. En auk þess er það staðreynd, að hinir bezt gerðu eiga að tiltölu miklu færri
afkvæmi, og um uppeldi þeirra barna, sem eiga vændiskonu að móður, þarf
engum getum að leiða (Höfundur ókunnur, bls. 4).

Hermennirnir voru fastir á lítilli eyju og miklum erfiðleikum bundnir. Eðlilega
sóttu þeir í kvenfólkið, herstjórnin hafði ekki gert neinar ráðstafanir til þess að flytja
konur til landsins til að svala þörfum þeirra. Fljótt á litið virtist sem svo að ætlast hafi
verið beinlínis til þess að íslenskar konur kynfæddu hermennina (Bjarni Guðmarsson og
Hrafn Jökulsson, 1989). Íslenskum konum þóttu Bandaríkjamenn enn meira heillandi en
Bretarnir. Þær töldu þá vera bæði kurteisari og tillitssamari við fyrstu kynni. Ólíkt
flestum íslenskum karlmönnum, sem hneigðust frekar að rustaskap og brennivínsdrykkju. En aðdráttarafl Bandaríkjamanna á íslenskar konur fólst ekki eingöngu í
háttvísi þeirra. Þetta voru margir hverjir myndarmenn; vel klæddir, vel fjáðir, gáfu
eftirsóttar gjafir og veittu rausnarlega. Þeir spiluðu líka nýja og eggjandi tónlist auk þess
ilmuðu þeir af Old Spice. Að ógleymdri þeirri spennu og rómantík Hollywood sem þeir
báru með sér og fyrirheit um allsnægtir nýja heimsins (Þór Whitehead, 2002).
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Mynd 10.
Ungt uppáklætt par.

Margir hermannanna voru einfaldlega einmana ungir menn, jafnvel bara í leit að
vináttu. Sumir hverjir voru fjölskyldumenn sjálfir og óskuðu eftir að kynnast íslenskum
fjölskyldum. Þetta reyndist þeim ekki auðvelt þar sem almennt voru íbúarnir kuldalegir
og fráhrindandi, þó voru undantekningar á því. Sumir urðu ástfangnir og giftu sig eins
og gengur og gerist. Talið er að rösklega fjögur hundruð íslenskar konur hafi gengið að
eiga hermenn, um helmingurinn Bandaríkjamenn, sem bannað var að kvænast hér 19421944 af tillitsemi við stjórnvöld og almenningsálitið. Þetta voru konur á aldrinum 18-34
ára og voru nefndar „stríðsbrúðir” (ibid). Það var nokkuð algengt að stúlkum væri
einfaldlega bannað að hafa nokkur samskipti við erlenda hermenn. En eins og flestum er
kunnugt um þá eru boð og bönn oft meira til þess fallin að gera hlutina eftirsóknarverðari og þær sem ekki þessu sinntu voru fljótar að fá á sig stimpil.

6. kafli. Áhrifamáttur kvikmyndanna
Kenningar Foucault um valdið hafa meðal annars verið notaðar af femínistum samhliða
femínískum kenningum til þess að kafa dýpra og reyna að skilja hvers vegna vald hefur
ávallt verið eignað körlum (McNay, 1992). Foucault aðhylltist þá kenningu að hegðun
kynjanna væri mótuð af valdi sögunnar; því væri líkaminn ekki náttúrulegur heldur
menningarleg afurð. Þessa kenningu notar McNay til að skýra út hvers vegna konur
hafa í gegnum söguna fengið minna vægi og taldar veikari sökum þess að líkaminn
hefði mótast af menningarlegum ástæðum undir valdinu (ibid).
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Kvikmyndir hafa frá upphafi haft mikið áhrifavald. Kvenpersónurnar sem birtust
á hvíta tjaldinu voru töfrandi og fallegar og konur fóru að herma eftir stíl
kvikmyndastjarnanna sem höfðu sífellt meiri áhrif á tískumeðvitund almennings.
Kvikmyndirnar sem sýndar voru í kvikmyndahúsunum virtust hafa mjög mótandi áhrif á
unga fólkið. Það var af öllum mætti að reyna að fóta sig í nýju samfélagi og átti erfitt
með að byggja á þeim gömlum hefðum sem höfðu skapast. Foreldrar, ásamt ömmum og
öfum, ólust upp í sveit og þekktu þá umgengnishætti vel og hvernig lífið gekk fyrir sig.
Í þéttbýlinu höfðu hinsvegar þróast öðruvísi umgengnishættir og annars konar hefðir
höfðu myndast. Það voru vissulega öðruvísi lifnaðarhættir í borg en á sveitabæ. Hvert
átti unga fólkið að leita í öllum þessum hræringum og menningarlegu umbrotum? Það
virðist sumpart sem það hafi horft til kvikmyndanna og lært af þeim (Eggert Þór
Bernharðsson, 2011).

Mynd 11.
Það mynduðust oft langar biðraðir í kvikmyndahúsin.

Það mætti þó segja að með kvikmyndunum kynntist unga fólkið nýjum háttum.
Með þeim opnaðist einhver gluggi að umheiminum sem auðveldaði þeim að tileinka sér
nýja umgengishætti þéttbýlisins. Þannig voru kvikmyndirnar sjálfar gildur skóli fyrir
þessar nýju kynslóðir. Þessar erlendu kvikmyndir náðu miklum vinsældum og höfðu
mikil áhrif á hegðun og hátterni unga fólksins sem var að alast upp við nýjar aðstæður á
nýjum tíma þar sem nútíma Ísland er farið að mótast (Eggert þór Bernharðsson, 1998b).
Við þetta myndaðist heilmikil umræða í samfélaginu og má sjá glögg dæmi um það í
blöðum frá þessum tíma. Þar má meðal annars sjá að verið er að finna að því að
íslenskir karlmenn séu að menga sína íslensku tungu með því að tala eins og amerískir
töffarar. Alls konar slettur og slangur fóru að láta á sér kræla og þótti því ástkæra ylhýra
málið vera í bráðri hættu statt (Eggert Þór Bernharðsson, 2011).
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Jeanine Basinger (1995), prófessor í kvikmyndafræði, skrifaði í bók sinni A
Woman's View: How Hollywood Spoke to Women, 1930-1960, um það hvernig
kvikmyndir, sem áttu að höfða til kvenkynsáhorfenda á fjórða, fimmta og sjötta áratug
síðustu aldar sendu villandi skilaboð til kvenþjóðarinnar. Í bók sinni fjallar hún um það
hversu mikil áhrif fatnaður í bíómyndum hafði á kvenpersónur, allt frá því að vera
eingöngu varningur yfir í það að skapa ímynd fyrir konuna. Í bókinni Foucault and
Feminism (1992) fjallar Lois McNay um valdakenningar Foucault, hún túlkar þær á sinn
hátt og vill meina að valdið hafi færst yfir á líkama einstaklingsins. Hvenær erum við
við sjálf? Aldrei samkvæmt Foucault sökum þess að það er hið samfélagslega vald sem
að segir okkur hvernig við eigum að haga okkur. Íslenskar konur voru engin
undantekning. Þær greiddu hár sitt eins og erlendar kvikmyndastjörnur og saumuðu
kjóla eins og þær gengu í, allt til að geta verið í stíl við það sem var að gerast í
Hollywood. Þetta sést vel þegar ljósmyndir frá þessum tíma eru skoðaðar. Þessi áhrif
voru ekki bara til skamms tíma – hvað er að gerast í dag? Enn þann dag í dag gætir
gífurlegra áhrifa frá bandarískum skemmtanaiðnaði, einkum meðal unga fólksins. Enda
hefur tækninni fleygt fram síðan á stríðsárunum en fjölbreytni og framboð á
afþreyingarefni hefur aukist svo að ýmsum hinna eldri þykir jafnvel nóg um – eins og á
öðrum tímum.
Strákarnir voru þó engir eftirbátar stúlknanna en fyrirmyndir þeirra voru
vissulega karlhetjurnar. Konur sem voru um tvítugt á þessum árum (1941-1950) voru
almennt áhugasamari um útlönd frekar en það sem þjóðlegt gæti talist í klæðnaði og
voru afar nýjungagjarnar sem rekja mátti einmitt til kvikmynda og erlendra tímarita sem
bárust til landsins, sér í lagi frá Bandaríkjunum. Ef að konur girntust kápu líkt og
leikkonan Bette Davis klæddist í einhverri kvikmyndinni það árið, var slík kápa
ófáanleg í verslunum á Íslandi. Því áttu íslenskar stúlkur og konur engan annan kost en
að sauma sjálfar eitthvað sambærilegt.
Terence Turner (2007) er mannfræðingur sem heldur því fram að maðurinn í
öllum þekktum samfélögum hafi tilhneigingu til að skreyta sig, hylja með einhverskonar fötum eða breyta mannlegu útliti sínu á einn eða annan hátt. Allt þarf þetta þó að
vera í samræmi við það sem þykir viðeigandi í hverju samfélagi fyrir sig. Á síðari hluta
20.aldar var orðið „tíska“ (það sem tíðkast) allt í einu á allra vörum, sérstaklega eftir
tilkomu hinnar byltingakenndu fatalínu franska tískukóngsins Christian Dior árið 1947.
Hún bar nafnið New Look eða Nýtt útlit. Áhrif hennar og ný stefna í hömlulausu
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háttalagi unglinga átti eftir að breyta andrúmsloftinu á Íslandi allt fram á áttunda
áratuginn. Rokktónlistin og unglingamenning tímabilsins fól í sér vissa ögrun við
samfélagið og boðaði algjöra andstæðu við höft og þjóðrækni fyrri tíma og var gömlum
borgaralegum gildum varpað fyrir róða (Rokkárin á Íslandi, 2006).
Gekk þessi þróun mun lengra eftir því sem að árin liðu og náði hæstu hæðum á
hippatímabilinu svokallaða. Þá varð´68 kynslóðin fyrir miklum alþjóðlegum áhrifum í
klæðaburði og ytra útliti. Bæði kynin hættu að klippa á sér hárið og konur brenndu
brjóstahaldarana sína sem tákn um meira frelsi. Skræpóttar blússur og útvíðar buxur
voru aðalmálið. Við höfum vissulega þörf fyrir að skreyta okkur og oft er sjálfsmyndin
fólgin í því hvernig við lítum út. Ingold (2007) talar um að við lærum meira um
efnisheiminn með því að skoða athafnirnar í honum en hlutina sjálfa. En út frá hverju
myndum við sjálfsmynd okkar? Samkvæmt Grossberg (1997) er sjálfsmyndin ætíð
mynduð út frá félagslegu umhverfi sem getur verið margbreytilegt, það sé það sem við
miðum okkur við og þar með skapast sjálfsmyndin .Útlitsbreytingar geta einnig snúist
um það að fólk sé ekki lengur fært um að stjórna eigin lífi, sökum reglna samfélagsins
sem settar eru af yfirvaldinu. Því leitar það nýrra lausna til að öðlast stjórn á eigin lífi,
eða í hið minnsta tilfinningunni, með því að stjórna eigin útliti (Hershman, 1974).

Mynd 12.
Söngleikurinn sívinsæli Hárið.

Athafnir okkar geta litið út fyrir að vera mjög flóknar ef við tökum sögu þeirra í
burtu en ef við skoðum söguna þá sjáum við hvernig hlutirnir hafa þróast skref fyrir
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skref og þá fyrst verður merking þeirra ljós. En við gleymum oft sögunni,
aðdragandanum eða fyrirrennaranum að einhverju fyrirbæri. Mary Douglas vill meina
að líkaminn endurspegli trúarlegu stefnu fólks og þá hina félagslegu formgerð hvers
samfélags fyrir sig. Með því sé hægt að lesa út frá líkamanum hvort stjórnun yfirvalda
sé á háu eða lágu stigi í samfélaginu (Douglas, 2008). Það er hægt að sjá þetta með því
að skoða hvers konar stjórn einstaklingur hefur á eigin líkama og þá á móti hversu mikla
stjórn samfélagið (eða ríkisvaldið) hefur yfir einstaklingnum. Fólkið var að mótmæla
stríði og auðvaldinu. Hvers vegna var það sýnt meðal annars með því að láta hárið
vaxa? Með því að leyfa hárinu að vaxa frjálst voru reglur samfélagsins brotnar.

Með

því að vera með sítt hár þá sé einstaklingurinn að sýna fram á að hann standi fyrir utan
samfélagið (Hallpike, 1969). Með því að snöggklippa það (e. crewcut), eins og menn
þurftu að gera sem að gengu í herinn, þýddi það endurkomu inn í samfélagið.
Með hárinu eru þessir tveir þættir, efnislegi og félagslegi, holdgerðir og sýna
opinberlega hvað það er sem fólk samsamar sig með eða aðskilur sig frá. Hár og
fatnaður getur því staðið fyrir táknræna birtingu trúarskoðunar, pólitísks viðhorfs,
kynferðis, félagslegrar stöðu, starfsgreinar og hugmyndafræðilegrar sjálfsmyndar fólks
svo einhver dæmi séu tekin (Synnott, 1993). Við höldum áfram að skreyta okkur en
vitum kannski ekki alveg hvers vegna. Erum kannski aldrei alveg sátt í eigin skinni og
höfum þar af leiðandi þessi mikla þörf fyrir að vera öðruvísi til að ná sáttum við sjálf
okkur. Við sköpum okkur sjálfsmynd með því að neyta vissra hluta, þess sem við
veljum fyrir okkur sjálf.

7. kafli. Neyslubreytingar og áhrif þeirra
Hlutir hafa aldrei gildi í sjálfu sér, heldur er það fólgið í því hvernig fólk metur þá.
Hlutir eiga það til að hafa hátt gildi ef það er okkur erfitt að eignast þá (Appadurai,
1986).

Miklar breytingar voru að eiga sér stað í menningu okkar og mannlífi á stríðsárunum.
Eins og fram hefur komið snarfjölgaði íbúum landsins með tilkomu hernámsliðsins og
með nýjum vörum breyttust neysluvenjur Íslendinga umtalsvert. Á sama hátt breyttist
viðhorf fólks gagnvart peningum frá því að vera brýn nauðsyn í vissan lífstíl.
Á meðan Marx taldi að tryggja mætti vinnusemi með launum taldi Weber
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hugarfar skipta máli hvað varðaði merkingu vinnunnar og markmiða hennar. Marx sá
menn hins vegar sem gráðuga að eðlisfari sem gat þá leitt til aukinnar neyslu. Að mati
Webers er það vinnusemi og vinnuviðhorf fólks sem skiptir máli þegar kemur að
athafnasemi og frumkvæði þar sem hún er forsenda efnahagslegrar framþróunar og
velmegunar samfélagsins (Stefán Ólafsson, 1996). Umfjöllun um neyslu hefur verið háð
siðferðislegri afstöðu fræðimanna sem er yfirleitt mótuð á neikvæðum grundvelli.
Ofneysla er eitthvað sem að auðvaldið og efri stéttir hafa notað lengi til að sýna mátt
sinn. Almenn neyslumenning sem verður til með kapitalismanum

fær á sig vissa

formgerð og neysla verður ákveðinn lífstíll.
Mikil umræða hefur skapast við þessa siðferðislegu afstöðu margra fræðimanna
að fordæma neysluna eingöngu. Daniel Miller vill skoða neysluna eins og hún er, hvað
hún gerir og hvað hún sýnir. Mary Douglas hefur verið gagnrýnin á hagfræðileg líkön af
neyslu og reynt að fá inn fólkið í sjálfri neyslunni og atbeina fólksins (Woodward,
2007). Bæði í mannfræði og félagsfræði kemur orðið atbeini fyrir eða gerendahæfni sem
þýðir að fólk hefur getu og rými til þess að gera eitthvað annað við hlutina en að vera
bara beinir þiggjendur. Þetta hugtak getur náð yfir hóp gerenda eins og ríki og fyrirtæki.
Eriksen (2001) vill meina að það sé jafnvel hægt að skipta atbeina hugtakinu út fyrir
hugtakið samskipti. Ef hægt er að öðlast skilning á því sem að gerist þegar samskipti eru
að eiga sér stað, þá má sjá að athyglin beinist að gagnverkandi einkennum atbeinis.
Auknum kaupmætti Íslendinga fylgdu einnig ókostir. Sem dæmi um slíkt má
nefna mikinn vöruskort sem einkenndi verslun á Íslandi en eftir hernám Breta urðu
aðalviðskiptalönd Íslendinga Bretland, Bandaríkin og Kanada. Á sama tíma misstu
Íslendingar viðskipti við áður mikilvægar þjóðir eins og Þýskaland og herteknu lönd
Þjóðverja, m.a. Danmörku. Með þessum nýju viðskiptavinum komu til landsins nýjar
vörur sem urðu auðvitað hluti af þeirri „Ameríkaníseringu“ sem Íslendingar eru enn
undir miklum áhrifum af í dag. Þessi verslun gekk þó síður en svo greiðlega fyrir sig.
Mikil hætta var á kafbátaárásum og tundurduflum á siglingaleiðum til Bandaríkjanna og
Bretlands svo örðugt var að halda uppi miklu vöruúrvali. Innflutningur miðaðist
aðallega við nauðsynjar en raftæki og bílar urðu að bíða betri tíma (Eggert Þór
Bernharðsson, 1998).
Með hnattvæðingu hefur mikilvægi meðvitundarinnar um menningarlega
sjálfsmynd aukist og má sjá það í margbreytilegu neyslumynstri (Eriksen, 2001). Við
þessar miklu félagslegu breytingar verður til mikil nýjungagirni í samfélaginu og
30

breytist neyslan í samræmi við það ásamt menningunni. Vörur sem að streymdu inn í
landið voru vitaskuld framandi fyrir landann á þessum tíma. Mikið framboð var af
sælgæti, gosi og sígarettum svo einhver dæmi séu tekin. Það voru þó íslenskir
athafnamenn sem áttu sinn þátt í því að hafa áhrif á breytingu á vöruframboði. Margir
hverjir sáu sér hag í því að opna sjoppur þar sem breskir hermenn gátu gætt sér á fish
and chips, ristuðu brauði, eggjum, beikoni og auðvitað tei. Þetta var svo sannarlega
algjör nýjung hér á landi. Fjölmargar verslanir sem seldu munaðarvörur er áður voru
næstum óþekktar tóku að blómstra. Bretarnir voru líka duglegir við að deila auðæfum
sínum af framandi vörum, eða eins og Hjálmar Vilhjálmsson (1977) ritar í Seyðfirskum
hernámsþáttum:
Ýmislegt höfðu Bretar í fórum sínum, einkum matarkyns, sem ýmsir girntust.
Má t.d. nefna ávexti, grænmeti, ódýrar sígarettur o.m.fl. Þar eð Bretar virtust
mjög rausnarlegir og ónízkir í eðli sínu hófust fljótt nokkur viðskipti milli þeirra
og fólksins í bænum. Það er óhætt að fullyrða að svipað var uppi á teningnum
um allt land eða a.m.k. þar sem hernámslið var statt (bls. 106 og 107).

Gjafaskipti eru mikilvæg í öllum samfélögum og oft grundvöllur samskipta. Með
gjöfinni er verið að búa til skuld og greiðist hún seinna og endurgjaldið stjórnast af
gjöfinni sjálfri. Með því að gefa gjafir myndast tengls á milli manna (Mauss, 1970) og
með þeim er hægt að tryggja friðinn. Mannfræðingurinn Marcel Mauss er eflaust
þekktastur fyrir gjafaskiptakenningarnar sínar. Í þeim kenningum heldur hann því fram
að engin gjöf sé óeigingjörn gjöf. Í öllum tilfellum er búist við að fá eitthvað tilbaka.
Mauss tókst að sýna fram á að með gagnvænum skiptum gætu menn tengst hvor öðrum,
hvort sem um einstaklinga eða hópa væri að ræða. Með gjafaskiptum er komið á trausti
sem nauðsynlegt er að hafa í samskiptum, fólk sameinast og myndar tengsl (ibid).
Sumarið 1941 tóku Bandaríkin að sér hervernd Íslands og fór þá að kveða við
nýjan tón. Þeir höfðu greinilega úr meira fé að spila og komu með aðrar vörur en
frægasta varan sem kom með þeim var Coca Cola drykkurinn sívinsæli. Á
jólatrésskemmtunum hersins var börnunum í Keflavík boðið á jólaball, þá sáu
Keflvíkingar fyrst þennan fræga gosdrykk. Það sem einnig kom með þeim var
Hershey’s súkkulaði, amerískar sígarettur og Juicy Fruit tyggigúmmíið svo einhver
dæmi séu tekin.
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Mynd 13.
Vinsældir Coca Cola hjá börnum og unglingum urðu umtalsverð og er enn.

Þær breytingar sem fylgdu komu Kanans er vel lýst í bók Jóns Hjaltasonar
(1959) sagnfræðings um hernámsárin fyrir norðan. Setuliðsskipan á Akureyri og
Eyjafirði í maí og september 1942 gerbreytti því samfélagi sem hafði skapast í tíð Breta.
Reykingar landans hafi þó haldið áfram að aukast stórkostlega en sígaretturnar
brögðuðust öðruvísi. Sjoppurnar sem höfðu boðið upp á fish and chips lögðust af og
pylsur í pylsubrauðum sáust í fyrsta sinn hverfa ofan í Íslendinga. Poppkornsmenning
Bandaríkjanna gerði einnig vart við sig en varð þó ekki nærri jafn útbreidd og pylsurnar.
Poppkorn, saltaðar jarðhnetur og ferskir ávextir þykja sjálfsagðar vörur í dag en í
þá daga voru t.d. ávextir eingöngu fáanlegir fyrir jólin. Juicy Fruit tyggigúmmíið komst
í efsta sæti vinsældalista barnanna yfir sælgæti en bandarísku hermennirnir virtust eiga
nóg af því og munaði ekki um að bjóða tyggjó og súkkulaði á báðar hendur. Það fór
ekki fram hjá neinum, hvorki börnum né fullorðnum, að bandarísku hermennirnir voru
töluvert loðnari um lófana en þeir bresku. Það voru t.a.m. hermennirnir í Trípóli-Kampi
sem fluttu með sér tæki til ísgerðar til að framleiða ís fyrir Bandaríkjamenn. Áður en
það kom til sögunnar var ekki ekki hægt að kaupa sér ís í ísbúðinni eins og við þekkjum
í dag. En íslensku börnin voru fljót að komast á bragðið og mætti segja að með
ísgerðinni í Trípóli-Kampi hafi runnið upp ísæði á Íslandi (Marshall, 1990). Vinsældir
íss á Íslandi eru með ólíkindum þegar horft er til veðurfars og hefur hann kælt ófáan
Íslendinginn niður í gegnum árin, hvernig svo sem viðrar. Bandarísku hermennirnir
voru vel birgðir af allskyns varningi og voru örlátir á hann. Gott dæmi um það eru
niðursoðnir ávextir í dósum sem þóttu hið mesta hnossgæti og voru vinsæll eftirréttur á
32

hátíðis- og tyllidögum í marga áratugi á eftir. Bandarískar vörur sem okkur finnast
sjálfsagðar í hillum stórverslana á Íslandi eru fremur sjaldséðar á Norðurlöndum og
jafnvel víða í Evrópu.
Það kemur fram í Sögu Reykjavíkur 1940-1990 seinni hluta, að munaðarvörur
eins og sælgæti og gosdrykkir hafi fallið í góðan jarðveg hjá Íslendingum á
stríðsárunum en fram að þeim tíma hafði hvorki framboðið verið mikið af slíkum vörum
né peningar nægir til að leyfa sér slíkan munað. Allur þessi munaðarvarningur var góð
skiptimynt í viðleitni setuliðsins til að vingast við landsmenn og konur.

Mynd 14.
Reykvískar sælgætisverksmiðjur juku framleiðslu um rúmlega 100 tonn af át- og
suðusúkkulaði á þremur árum og brjóstsykur fór úr tæpum 23 tonnum í ríflega 60.
Þessar tölur sýna gífurlega aukningu á skömmum tíma. Enn fremur margfaldaðist
framleiðsla á annars konar sælgæti og gosdrykkjum. Öl- og gosdrykkjagerðir bæjarins
framleiddu um 1,2 miljónir lítra af öli og gosi árið 1940 en nærri 3,5 miljónir 1945.
Verksmiðjan Sanitas hafði fengið einkaleyfi fyrir gosdrykknum Pepsi-Cola og í hópinn
bættist einnig Vífilfell sem framleiddi Coca-Cola við miklar vinsældir, ekki síst á meðal
bandarísku hermannanna (Eggert Þór Bernharðsson, 1998).
Því fór engin varhluta af því að neysla á ýmsum afurðum jókst gífurlega með
komu setuliðsins, sérstaklega þess bandaríska. Viðbrigðin voru mikil hjá íbúum
Sigluness þegar herinn kvaddi árið 1944. Með brottför hersins hurfu sígaretturnar og þá
hættu Nesmenn að reykja, enda lágu sígarettur þá ekki lengur á lausu og allra síst frítt
(Jón Hjaltason, 1959). Neyslan virðist því alltaf vera í samræmi við þær félagslegu
aðstæður sem fólk er í en hún er líka stéttaskipt. Bourdieu sem er félags- og
mannfræðingur markaði ákveðin spor í rannsóknum í mannfræði þegar litið er til
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efnislegrar mannfræði í formi neyslunnar. Hvernig megi tengja hana við stéttarvitund
fólks sem einskonar anga af því að vera í samræmi hvort við annað, til að kerfið haldist
óbreytt. Hann fjallar um í bók sinni Distinction: A Social Critique of the Judgment of
Taste (1984) um stéttaskiptinguna í Frakklandi. Þar segir hann að ákveðin stétt innan
samfélagsins hafi sín sérstöku einkenni, viðmið og gildi með tilliti til menntunar,
atvinnu, lífsviðhorfa og svo framvegis. Sem dæmi um það eru skoðaðir áhrifaþættir
félagslegrar stöðu verkamannsins innan samfélagsins, sem eru umhverfi og sú
félagslega staða sem einstaklingurinn elst upp við. Hann mótast af klæðaburði,
matarvenjum, menntun og viðmiðum verkamannastéttarinnar. Þau viðmið eru
félagslega og menningarlega mótuð á löngum tíma og hafa fest sig í sessi hjá
kynslóðum fyrri tíma. Hérna á hann við þá menningarlegu arfleifð sem veltur mjög á
reynslu fyrri kynslóða eða fjölskyldna sem hafa mótað stéttina í gegnum langa sögu
stéttarinnar (ibid).

Mynd 15.
Mikið var um úrval af vörum frá Bandaríkjunum í verslunum.

8. kafli. Kanasjónvarpið og Kanaútvarpið
Skömmu eftir að Bandaríkjamenn komu fór mjög að bera á lesefni frá heimalandi þeirra
og voru hasarblöðin hvað vinsælust hjá strákum um fermingu og kvikmynda og
tískublöð hjá stúlkum og konum. Tímaritamenning hóf þá innreið sína. En það var ekki
það eina, krakkar byrjuðu að tileinka sér stríðsleiki og þá sérstaklega drengir. Þeim þótti
gaman að ganga um með trériffla og fleiri vopn í þeim dúr. Börn og unglingar voru líka
fljót að læra nýtt tungumál og nú var tískan að sletta á ensku frekar en dönsku.
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Áhrifa hernámsins gætti löngu eftir að stríðinu lauk. Eftir stóðu auðir hermannabraggar
um allar jarðir sem urðu síðar íverustaðir fátækrar íslenskrar alþýðu. Eftir varð einnig
herstöðin í Keflavík og ratsjárstöðvar víða um land og ekki má gleyma Kanaútvarpinu
og sjónvarpinu sem höfðu mikil áhrif á íslenska dægurmenningu.
Ballmenningin blómstraði á stríðsárunum og hélt áfram að gera það að þeim
loknum. Bandarísku hermennirnir komu með plötur í stöflum og gáfu oft íslenskum
vinum sínum, þannig dreifðist tónlistin að hluta til á milli manna. Einnig dreifðist hún
með hljómsveitunum sem komu til landsins á þessum árum. Í þessari nýju tónlist var
auðvitað verið að syngja með enskum texta og unga fólkið vildi læra þá utan af. Þetta
smitaðist síðan út í hið talaða mál. SKT (skemmtiklúbbur Templara) var vinsæl
sönglagakeppni og í henni eignuðust Íslendingar mjög fín lög með íslenskum textum.
Með þessari keppni var verið að bregðast við ástandinu á styrjaldarárunum og fyrst eftir
stríðið þar sem öll tónlist var meira og minna á ensku. Þetta hélt síðan áfram með
Skemmtiklúbbnum og fleiri stöðum (Eggert Þór Bernharðsson, 1998b).
Í dag er rekin vinsæl útvarpstöð sem höfðar til yngra fólks og nefnist hún
Kaninn. Þetta nafn er ekki gripið úr lausu lofti því að þrátt fyrir að stríðinu hafi verið
lokið þá var ennþá bandarískt varnarlið á herstöðinni á Keflavíkurflugvelli. Frá upphafi
var aðalstarfsemi herstöðvarinnar að hafa ratsjáreftirlit með allri flugumferð um landið
og til ársins 1987 var flugvöllur varnarliðsins alþjóðaflugvöllur Íslands. Daglegt starf
varnarliðsins voru varnir landsins og hlutdeild þess í varnarkerfi NATO (Friðþór Eydal,
2006).Varnarliðið var með bækistöðvar í grennd við Keflavíkurflugvöll og rak útvarp
og sjónvarp. Þetta kölluðu Íslendingar Kanaútvarpið og Kanasjónvarpið. Kanaútvarpið
hóf útsendingar árið 1951 og var um helmingur af því efni sem að spilað var djass og
danstónlist. Útvarpsbylgjurnar náðu lengra en eingöngu yfir vistarverur hermannanna
og nutu Suðurnesjamenn líka góðs af.
Þótti þetta kærkomin tilbreyting frá harmonikkunni eða karlakórunum sem að
réðu ríkjum á Gufunni (Rás 1) ásamt löngum fræðsluerindum og upplestri á fornritum.
Með því að leggja vel við hlustir gat ungt fólk náð betri tökum á enskunni og hlustað á
nýjungar í tónlist. Þrátt fyrir að hlutverk stöðvarinnar hafði verið hugsað sem upplyfting
fyrir hermenn og annað starfsfólk hersins (Karl Jóhann Garðarsson, 2006).
Kanaútvarpið bauð upp á þá tegund tónlistar sem æska landsins óskaði eftir að
heyra og því gætti togstreitu milli þess og ríkisútvarpsins, sérstaklega þegar beinar
útsendingar voru frá Civilian Club á föstudagskvöldum þar sem KK-sextettinn spilaði.
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Á útvarpsstöðinni starfaði a.m.k. einn íslenskur þáttagerðamaður, en það var Ólafur
Stephensen sem sá um útvarpsþátt undir dulnefninu Sonny Greco (Ólafur J.
Engilbertsson, 2007).
Áhrif erlendrar tónlistar, ekki síst bandarískrar, gætti í miklum mæli á
Suðurnesjum á þessum tímum og eitthvað frameftir. Ungt fólk á svæðinu hafði forskot á
kynnum við rokkið og á sjötta og sjöunda áratugnum spruttu upp hljómsveitir á
Suðurnesjum sem spiluðu slíka tónlist. Hljómar spiluðu oft á varnarliðssvæðinu og
vöktu svo mikla lukku að þeir voru oftar en ekki hvattir til að reyna fyrir sér erlendis
(Þór Tjörfi Þórsson, 2006). Víst er að vera varnarliðsins hafði margvísleg áhrif,
tónlistarmaðurinn Rúnar Júlíusson segir svo frá í ævisögu sinni:
Það fór auðvitað ekki hjá því að við fylgdumst með eins og við gátum með því
sem gekk á hjá nágrönnunum í Heiðinni. Þarna voru náttúrulega nýjungar og allt
annað mynstur en það sem við þekktum. Bæði neyslumynstur og annað,- tækni,
tæki og ýmislegt, sem var bara ekki til á Íslandi. Þetta var framandi heimur.
Þarna var djúkbox og alls konar hlutir sem fundust ekki utan girðingar (Ásgeir
Tómasson, 2005, bls. 24).

Íslenskir tónlistarmenn vildu meina að það væri mun meira upp úr því að hafa að
spila fyrir Kanann heldur en Íslendinga. Siggi Johnnie, sem var söngvari hljómsveitarinnar Fimm í fullu fjöri, sem var vinsæl á árunum 1956-1964, segir frá því að þeir
spiluðu suður í Rockville fyrir Kanana og þénuðu þar á einu kvöldi það sama og á fimm
kvöldum í Silfurtunglinu. Hann segir einnig að þeir hafi legið yfir útsendingum
Kanaútvarpsins með upptökutæki til taka upp ný lög og bæta þeim strax inn á lagalista
hljómsveitarinnar. Af þessum orðum má glöggt sjá að erlendir straumar náðu að hafa
áhrif á útsendingarsvæði stöðvarinnar áður en þeir breiddust víðar um landið (Gunnar
Lárus Hjálmarsson, 2001). Gunnar Þórðarsson tónlistarmaður, segir í bók sinni
Hljómagangur að Kanaútvarpið hafi haft gríðarleg áhrif, þar voru nýjustu lögin í flokki
amerískrar dægurtónlistar spiluð og var því leiðandi útvarpsstöð í dægurtónlist þegar
hann var að alast upp (Jóhann Hjartarson, 2008). Bæði Gunnar og Rúnar telja að áhrif
varnarliðsins hafi haft afgerandi áhrif í sköpun þeirra á tónlist. Með Kanaútvarpinu
öðluðust þeir aðgang að bandarískri tónlist sem var ekki hægt að nálgast á þeim tíma
með neinum öðrum hætti.
Fyrsta skrefið í átt að frjálsu útvarpi var svo tekið árið 1983 þegar Ríkisútvarpið
lét undan þrýstingi og setti á laggirnar Rás 2. Formleg saga Rásar 2 hófst 1. desember
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árið 1983 undir stjórn Þorgeirs Ástvaldssonar, fyrsta útvarpsstjóra rásarinnar (Guðjón
Friðriksson, 2000). Einn af fyrstu starfsmönnum Rásar 2 var Ásgeir Tómasson og hafði
hann m.a. þetta að segja um upphaf Rásar 2:
Þegar ljóst varð að pólitískur vilji fyrir því að rekstur útvarps- og sjónvarpsstöðva
yrði gefinn frjáls og kröfur ungs fólks urðu æ háværari um að bæta stöðu
dægurtónlistar og dægurmenningar hvers konar fór sífellt vaxandi ákváðu
yfirmenn Ríkisútvarpsins að hrinda af stað annarri útvarpsrás, Rás 2. Þeir sem
þangað réðust til starfa höfðu sumir hverjir reynslu af þáttagerð hjá
Ríkisútvarpinu. Aðrir komu úr diskóbransanum og enn aðrir voru með öllu
reynslulausir. Skiptar skoðanir voru um það í upphafi hvers konar efni ætti að
bjóða upp á hinni nýju rás. Andrés Björnsson, þáverandi útvarpsstjóri, hygg ég að
hafi tekið af skarið. Stöðin átti fyrst og fremst að leika dægurtónlist; vera létt
undirspil í amstri dagsins, eins og útvarpsstjóri komst að orði. Til að undirstrika
þetta var Þorgeir Ástvaldsson ráðinn forstöðumaður...Fyrir okkur lá því í upphafi
að vinna einkum og sér í lagi með tónlist. Fyrirmyndirnar voru því eðlilega Radio
Luxembourg og BBC Radio One. Að auki voru sum okkar dálítið mótuð af
Kanaútvarpinu, þar sem tónlistarþættirnir voru gjarnan kryddaðir með stuttum
talmálsinnslögum... Með þessu hygg ég að grunnurinn hafi verið lagður að
íslensku tónlistarútvarpi, sem aðrir byggðu síðan á þegar einkaútvarpsstöðvarnar
urðu til 1986 og þar eftir (Ásgeir Tómasson, 2007).

Kanasjónvarpið hóf útsendingar sínar árið 1955 og voru það fyrstu
sjónvarpssendingar á Íslandi en RÚV hóf ekki sendingar fyrr en ellefu árum síðar. Leyfi
fyrir sjónvarpssendingum hersins var bundið við að styrkur þeirra færi ekki yfir viss
mörk og að geislunum væri beint að stöðinni sjálfri. Brátt kom í ljós að sjónvarpsmerkið
náðist á Suðurnesjum, Hafnarfirði og Reykjavík og brugðust þá margir við og urðu sér
úti um sjónvarpstæki og loftnet til að geta fylgst með dagskránni. En þetta sjónvarpsefni
þótti ekki öllum vera íslenskri þjóð sæmandi og lögðu þingmenn Alþýðubandalagsins
fram tillögu á Alþingi um lokun sjónvarpsstöðvarinnar en höfðu ekki erindi sem erfiði
(Friðþór Eydal, 2006). Ríkissjónvarpið hóf útsendingar árið 1966 og í framhaldi af því
voru sjónvarpssendingar af Vellinum takmarkaðar þannig að þær náðust aðeins á
Suðurnesjum og syðst í Hafnarfirði. Þannig var útsendingum haldið áfram til ársins
1974, þá voru þær færðar inn í kapalkerfi sem leidd voru í hús á varnarliðssvæðinu og
hvergi utan þess (ibid). Óneitanlega voru því áhrif Kanaútvarpsins og Kanasjónvarpsins
gríðarleg og þá einkum á Suðurnesjum. Þessir miðlar fluttu bandarísk áhrif beint inn á
heimili íslenskrar alþýðu sem tók vel á móti.
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Lokaorð
Ekki gerðu Þjóðverjar innrás; loftvarnarbyssurnar stóðu þöglar uppi á íslenskum
hæðardrögum og vélbyssuhreiður, loftvarnarbyrgi og aðrar stríðsminjar urðu vettvangur
barnaleikja. Mannlífið bar menjar hernámsins sem fljótt á litið virtist ekki hafa haft áhrif
til hins verra heldur þvert á móti. Atvinnulífið, efnahagur þjóðarinnar og menning hafði
gefið þjóðinni nýtt auðkenni. Látum liggja milli hluta hvort það var til góðs eður ei en
miðað við æviskeið þjóðar varð hún vestræn í bæði háttum og hugsun á örskotsstundu.
Ef til vill mætti segja að þjóðin hafi verið á gelgjuskeiði í því tilliti að hún færðist frá
því að vera bænda- og fiskimannasamfélag í átt til hins tæknivædda nútíma með þeirri
menningarlegu fjölbreytni sem fylgdi í kjölfarið.
Hinn vestræni nútími hefði fyrr eða síðar barið að dyrum á Íslandi en hernámið
flýtti vissulega fyrir því. Það færði okkur auk þess gríðarlegt fjármagn með tilkomu
Marshallaðstoðarinnar þrátt fyrir að hér á landi hefði ekki verið háð ein einasta orrusta
en tilgangur Marshalláætlunarinnar var að byggja upp stríðshrjáðar þjóðir. Féð nýttist
okkur því enn betur fyrir vikið. Því hefur verið haldið fram að Marshallaðstoðin hafi
skapað grunninn að nútíma Íslandi með aukinni uppbyggingu atvinnu- og efnahagslífs á
árunum sem fylgdu í kjölfarið. Aftur fór svo þjóðin í gegnum kreppu og var þá gripið til
skömmtunarseðla. Öflug verkalýðsbarátta hófst í kjölfar þess að sumir einstaklingar
virtust geta sópað að sér fé á meðan aðrir lápu dauðann úr skel. Enn á ný upphófst nýtt
tímabil í sögu þjóðarinnar þegar síldin kom og við strendur landsins var svartur sjór af
síld. Velmegun skapaðist og fólk gat komið sér vel fyrir en svo hvarf síldin aftur og
þannig hefur líf þjóðarinnar gengið í sveiflum og mannlífið einkennst af skorpuvinnu .
Sagt hefur verið um Íslendinga að þeir séu „hvatvísir áhlaupamenn“ eða að hér ríki andi
veiðimannasamfélagsins eða jafnvel gullgrafarasamfélagsins.
Það ber að líta til þess að Íslendingar búa á eyju og hafa þannig lifað við hvort
tveggja í senn: einangrun og áhrif úr mörgum áttum. Ísland var talið hernaðarlega
mikilvægt á dögum kalda stríðsins þar sem það stóð mitt á milli Ameríku og Evrópu en
að sama skapi höfum við orðið fyrir sterkum áhrifum beggja vegna Atlantsála. Einkum
skók okkur þó hin bandaríska menningarinnrás á stríðsárunum og enn í dag er Ísland
undir sterkum amerískum áhrifum þótt rætur menningarinnar liggi til Skandinavíu og
Evrópu.
Neysluhyggja Íslendinga ríður ekki við einteyming og sú tilhneiging að hamstra
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í búið er líklega arfleifð frá árunum þegar vöruskortur var viðvarandi eða verkföll
yfirvofandi. Nýjungagirni hinnar nýríku þjóðar hefur einnig verið áberandi og
verslunarhættir, kaupmennska og afþreying bar strax merki þess á þessum
umbrotatímum. Opnun skemmtigarðsins Tívoí í Vatnsmýrinni árið 1946 ber glögglega
vott um þessa ævintýraþrá íslenskra athafnaskálda sem áttu eftir að setja mark sitt á
þjóðlífið þegar fram liðu stundir. Allt þetta sagði mikið fyrir um hver þróunin mundi
verða eins og síðan hefur komið á daginn. Tónlistarstraumar hafa átt greiðan aðgang að
íslenskum tónlistarunnendum og kvikmyndir frá Hollywood eru allsráðandi í
kvikmyndahúsum. Smæð þjóðarinnar gerir það auðvitað að verkum að henni tekst að
tæknivæðast á skömmum tíma og stór hluti þjóðarinnar er fljótur að tileinka sér
tækninýjungar. Eyþjóðina norður í dumbshafi þyrstir í að sýna og sanna að hún sé ekki
eftirbátur annarra og keppir á öllum sviðum að því að vera stór smáþjóð á meðal risanna
í austri og vestri.
Steinn Steinarr orti fyrir margt löngu:
Ísland minn draumur mín þjáning mín þrá
mitt þróttleysi og viðnám í senn,
þessi vængjaða auðn með sín víðerni blá
hún vakir og lifir þó enn.

Þversögnin felst í því að þrátt fyrir að vera fámenn smáþjóð þá er hún uppfull af stolti
yfir því að tala sína sérkennilegu tungu, vinna afrek á heimsvísu, vera sérstök, öðruvísi
af því hún býr á mörkum hins byggilega heims á eyju elda og ísa.
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