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Ágrip 

Árið 1920 vann íshokkílið Fálkanna gull á Ólympíuleikunum fyrir hönd Kanada 

en lið Fálkanna samanstóð af annarri kynslóð Vestur-Íslendinga fyrir utan einn 

kanadískan varamann. Ýmislegt mælti á móti því að liðið ætti möguleika á að ná 

þessum árangri en nefna má að liðið var skipað vinum sem komu úr litlu 

samfélagi, þeim var meinað að taka þátt í aðalíshokkídeild Winnipeg, þeir voru 

fátækir og höfðu lítinn frítíma og allir sem höfðu aldur til gegndu herþjónustu 

stuttu fyrir Ólympíuleikana.  

Rannsóknarspurningin er: Hvaða þættir höfðu áhrif á það að lið Fálkanna 

varð Ólympíumeistari í íshokkí árið 1920? Undirspurningarnar eru: Hverjir voru 

eiginleikar liðsins og hlutverk þjálfarans í mótun liðsins? Hvert var hlutverk 

Íslendingasamfélagsins og samfélagsins í Kanada?  

Rannsóknin er heimildarannsókn þar sem aðallega var notast við kanadísk 

dagblöð frá þessum tíma, íslensk dagblöð í Kanada, samtímafrásagnir, bækur og 

greinar. Helstu niðurstöður eru þær að aðalsigur Fálkanna var í raun að verða 

fulltrúi Kanadamanna á Ólympíuleikunum en Norður Ameríkuliðin höfðu mikla 

yfirburði yfir evrópsku liðin og íshokkí var á þessum tíma þjóðaríþrótt 

Kanadamanna. Leikmannahópurinn var afar sterkur en að auki bjó liðið yfir 

mikilli samheldni, bæði félagslega og sem lið, og þjálfarinn gat nýtt hæfileika 

hvers og eins á vellinum með ótrúlegum hætti. Liðið lenti í miklu mótlæti sem 

þjappaði því saman en átti engu að síður stuðning heimamanna og hollusta 

leikmanna og ráðamanna við liðið var einstök. Mikilvægt var fyrir leikmennina 

að sanna sig sem kanadískir ríkisborgarar og um leið að sanna sig fyrir 

foreldrum sínum sem fórnuðu miklu fyrir fjölskyldur sínar. Margt má læra af 

Fálkunum, meðal annars að fámenn samfélög geta náð árangri í afreksíþróttum. 

Hvaða eiginleika leikmennirnir hafa tileinkað sér og hvernig þeir spila saman 

skiptir mestu máli enda eru einungis sex leikmenn inni á vellinum í einu.  
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Abstract 

The Winnipeg Falcons – their victory at the 1920 Olympics 

In the year 1920 the Winnipeg Falcons won the ice hockey gold medal at the 

Olympics in Belgium. The team was Canadian but consisted of boys from 

Icelandic origin apart from one native Canadian. There were several factors 

working against the team and were on it’s road to victory; including the fact 

that the team members were friends coming from a small Icelandic community 

in Canada, they were not allowed to participate in the city´s senior league, they 

were poor and had little freetime and all the players, that were old enough, 

served Canada in World War I just prior to the Olympics.  

The research question is: Why did the Winnipeg Falcons win the Olympic 

gold in ice hockey in the year 1920? What were the teams characteristics and 

the role of their coach? What influence did the Canadian society and the 

Icelandic community inside Canada have?  

In this reasearch resources from newspapers from that time were used 

along with Icelandic newspapers in Canada, other contemporary resources, 

books and articles. The main findings is that the most important victory 

happend in Canada, not in Belgium, because of the supremacy of the North 

American teams over the European teams during that time. At that time ice 

hockey had become Canada´s national sport. The team was very talented and 

had very high amount of cohesion; both social cohesion and task cohesion, and 

the coach had the abilty to bring out the best in every player. The team met 

unjustice and prejudice that made the group stronger but they had the support 

of the public in Winnipeg and the loyalty of the players and leaders of the team 

was very high. It was important for the players to prove themselves as 

Canadian citizens and at the same time prove their worth to their families that 

sacrificed so much for the future of their children. There are many things we 

can learn from the story of the Falcons; including that a community with a small 

population can have a success in team sports, the most important thing is the 

characteristics of the players, and the team, and how they play together since 

only six players are needed on the court at the same time.  
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1 Inngangur 

Verkefni þetta er til M.Ed.-gráðu í íþrótta- og heilsufræðum og er 

heimildarannsókn sem fjallar um vestur-íslenska íshokkíliðið Fálkana og 

ástæður þess að liðið náði jafn langt og raunin varð. Liðið varð Ólympíumeistari 

í íshokkí árið 1920 fyrir hönd Kanada en allir voru leikmennirnir af annarri 

kynslóð Vestur-Íslendinga fyrir utan einn varamann sem var Kanadamaður af 

breskum ættum. Efniviður verkefnisins er hvernig þessir íslenskættuðu strákar 

fóru að því að ávinna sér rétt til að keppa á Ólympíuleikunum fyrir hönd 

Kanada, sem þá var besta íshokkíþjóð heims ásamt Bandaríkjamönnum, og 

vinna síðan gull á Ólympíuleikunum árið 1920. 

Ýmislegt mælti á móti því að liðið ætti möguleika á að ná slíkum árangri. Í 

fyrsta lagi má nefna að liðið var skipað vinum af annarri kynslóð Vestur-

Íslendinga sem komu úr litlu samfélagi í Winnipeg en þeir leituðu ekki lengra til 

að styrkja lið sitt. Í öðru lagi var liðinu meinað að taka þátt í aðalíshokkídeild 

Winnipeg, Winnipeg city league, en fékk loks inngöngu í deildina árið 1919 eða 

aðeins tæpu ári fyrir Ólympíuleikana. Einnig voru flestir leikmennirnir fátækir og 

höfðu lítinn frítíma og þeir sem höfðu aldur til gegndu herþjónustu stuttu fyrir 

leiktímabilið 1919-1920.  

Hvaða þættir stuðluðu að slíkum árangri? Velgengni liðsins var engin tilviljun 

enda um afar hæfileikaríkan og einstakan hóp leikmanna að ræða sem ólst upp 

við sérstakar samfélagslegar aðstæður. Einstakur baráttuvilji, samheldni og 

hollusta leikmannanna og ráðamanna við liðið var mikilvægt skref á leiðinni að 

gullinu. Einnig var þáttur þjálfarans, Fred Steamer Maxwell, án efa mjög mikill 

enda var hann afar sérstakur persónuleiki og viðist hafa vitað nákvæmlega hvað 

hann var að gera.  

Í heimildaleitinni fannst lítið af íslenskum heimildum um Fálkana, annað en 

oft og tíðum stuttar fréttagreinar frá vestur-íslenskum dagblöðum þess tíma, en 

kanadískir fræðimenn hafa verið iðnari við skriftir um liðið. Fyrst má nefna Fred 

Thordarson sem var vestur-íslenskur samtímamaður leikmannanna og starfaði 

fyrir liðið. Hann skrifaði góða og mikilvæga grein sem nefnist The Romance of 

the Falcons en þar fer hann yfir sögu íshokkíiðkunar Vestur-Íslendinga og sögu 

Fálkanna.  

Annar Kanadamaður, Ryan Eyford, skrifaði greinina From Prairie Goolies to 

Canadian Cyclones: The Transformation of the 1920 Winnipeg Falcons þar sem 

hann dregur í efa þá fordóma sem ríktu gegn Fálkunum á þessum tíma en því til 
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sönnunar nefnir hann jákvæða umfjöllun um liðið í fjölmiðlum og þá staðreynd 

hversu fljótt liðið breyttist úr „liðinu sem enginn vildi” yfir í hetjur í augum 

Kanadamanna.  

Samlandi hans, Eric Zweig, sagnfræðingur og íþróttafréttamaður, hefur 

skrifað hvað mest um liðið en helst má nefna bók hans: Long shot: How the 

Winnipeg Falcons won the first Olympic hockey gold en síðar skrifaði hann 

greinina The return of the Falcons sem er eins konar útdráttur úr fyrri bókinni. 

Helsta umfjöllunarefni hans er fordómarnir sem Fálkarnir urðu fyrir og hvernig 

liðið náði fram ákveðinni hefnd með því að verða besta lið Kanada og vinna 

Ólympíuleikana. Skrif hans eru þó meira lýsandi en greinandi en hann fjallaði 

mikið um aðstæður í Kanada, hástéttina sem þar réði ríkjum og um þátttöku 

liðsmanna í fyrri heimsstyrjöldinni.  

Að lokum má nefna bókina When Falcons fly eftir David Square en bókin er 

skáldsaga, lauslega byggð á sögulegum atburðum en kvikmyndarétturinn á 

bókinni hefur nú þegar verið seldur. 

Það sem rannsakandi telur helst vanta í þær upplýsingar sem aðgengilegar 

eru um Fálkana eru meira greinandi skrif en lýsandi og álítur rannsakandi meðal 

annars skorta greinandi ástæður þess að liðið sigraði á Ólympíuleikunum og 

rannsókn á því hvað lá að baki því að Fálkarnir urðu besta lið Kanada. Einnig 

athugun á tengslum uppruna strákanna og árangurs þeirra. Þeir voru ekki 

aðeins Kanadamenn heldur ólust þeir upp í sérstöku innflytjendasamfélagi og 

hafði það eflaust áhrif á árangur þeirra.  

 

Rannsóknarspurningin er:  

Hvaða þættir höfðu áhrif á það að lið Fálkanna varð Ólympíumeistari í íshokkí 

árið 1920?  

 Hverjir voru eiginleikar liðsins og hlutverk þjálfarans í mótun liðsins?  

 Hvert var hlutverk Íslendingasamfélagsins og samfélagsins í Kanada?  

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla auk inngangs, útdráttar og formála. Fyrst er 

fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar, því næst verður farið yfir 

aðferðafræðina sem notast var við, niðurstöður og umræður koma þar á eftir 

en þær mynda saman einn kafla og loksins koma lokaorð sem fjalla um þann 

lærdóm sem draga má af Fálkunum.  

Í upphafi fræðilega kaflans er fjallað um Vestur-Íslendinga og aðstæður á 

Íslandi og í Kanada á tímum Vesturferða en á meðan tíðin var góð í Kanada voru 

aðstæður á Íslandi afar erfiðar. Rætt er um hversu hratt Vestur-Íslendingarnir 

aðlöguðust breyttum aðstæðum og um sjálfsmynd þeirra á nýjum slóðum. 
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Einnig er fjallað um þá fordóma sem innflytjendur utan bresku eyjanna urðu 

fyrir í Kanada og sérstöðu þeirra sem eru af annarri kynslóð innflytjenda.  

Því næst er sjónum beint að íþróttum og hefst sú umfjöllun á 

þjóðernishyggju og tengslum hennar við íþróttir en íshokkí varð einskonar 

sameiningartákn kanadísku þjóðarinnar því þjóðin var sundurleit á þessum 

tíma. Eftir það er fjallað um íþróttina íshokkí og ólíka þróun hennar innan 

Evrópu og Norður-Ameríku. Fjallað verður um Ólympíuleikana árið 1920 og um 

sögu Fálkanna sem voru fulltrúar Kanada á leikunum. Íslendingasamfélagið var í 

upphafi ekki áhugasamt um íshokkíiðkun ungu kynslóðarinnar en það breyttist 

eftir að strákarnir sönnuðu sig.  

Í lok fræðilega kaflans er fjallað um það hvað einkennir sigursæl lið almennt 

og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á farsælum liðum. 

Á eftir fræðilega kaflanum kemur aðferðafræðikaflinn þar sem fjallað er um 

rannsóknarsnið verkefnisins, verklag og skráningu og úrvinnslu en verkefnið er 

að mestu leyti unnið upp úr dagblöðum bæði kanadískum og vestur-íslenskum 

auk annarra samtímaheimilda, bóka og fræðigreina. 

Þriðji kaflinn er niðurstöður og umræður en höfundur taldi best að sameina 

þessa tvo kafla. Hann skiptist í fjóra undirkafla. Í upphafi er fjallað um sigurinn á 

Ólympíuleikunum og þá yfirburði sem norður-amerísku liðin höfðu og þá 

staðreynd að íshokkí var orðið þjóðaríþrótt Kanadamanna á þessum tíma og því 

mikilvægt fyrir þjóðina að vinna sigur. Einnig sendu Bandaríkin úrvalslið á 

leikana á meðan Kanadamenn sendu sitt besta félagslið þar sem leikmennirnir 

höfðu æft mikið saman. Næst er fjallað um sigur Fálkanna í Kanada en deildin 

sem þeir spiluðu í var afar sterk. Leikmennirnir voru hæfileikaríkir, hópurinn 

samheldinn og þjálfarinn afar fjölhæfur og góður í sínu starfi. Þriðji undirkaflinn 

fjallar um baráttu liðsins í Winnipeg en liðið fékk ekki að spila með aðaldeild 

Winnipeg-borgar fyrr en árið fyrir Ólympíuleikana. Liðið sýndi ávallt drengilega 

framkomu, átti stuðning heimamanna og öll fjölmiðlaumfjöllun um liðið var 

þeim hliðholl. Einnig er fjallað um einstaka hollustu allra leikmanna við liðið sitt 

og hvernig sú hollusta kom liðinu áfram í gegnum mótlæti. Fjórði og síðasti 

undirkaflinn fjallar um áhrif uppruna Fálkanna og Íslendingasamfélagsins á 

árangur strákanna og sérstöðu annarrar kynslóðarinnar. Einnig verður fjallað 

um hvernig skýr sjálfsmynd, aðlögunarhæfni og sjálfstraust þeirra átti þátt í 

sigrinum. 

Síðasti kaflinn er lokaorð en þar er fjallað um þann lærdóm sem draga má af   

sögu Fálkanna en liðið var afar góð fyrirmynd í öllu tilliti.  
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Svörin við rannsóknarspurningunni og undirspurningum eru eftirfarandi:  

 

Hvaða þættir höfðu áhrif á það að lið Fálkanna varð Ólympíumeistari í íshokkí 

árið 1920?  

Margir þættir höfðu áhrif á það að lið Fálkanna varð Ólympíumeistari í 

íshokkí árið 1920. Í fyrsta lagi höfðu norður-amerísku liðin mikla yfirburði í 

íþróttinni á þessum tíma og í raun aðeins spurning um það hvort Kanada eða 

Bandaríkin ynnu sigur. Að auki sendu Kanadamenn félagslið á leikana en 

leikmennirnir höfðu æft saman í langan tíma, meðan aðrar þjóðir sendu 

úrvalslið á leikana þar sem leikmenn höfðu ekki jafn mikla reynslu í að vinna 

saman og Fálkarnir. Íshokkí var orðin þjóðaríþrótt Kanadamanna á þessum tíma 

og því enn mikilvægara fyrir liðið að koma heim með gullið fyrir þjóðina. 

 

Hverjir voru eiginleikar liðsins og hlutverk þjálfarans í mótun liðsins?  

Liðið var afar hæfileikaríkt, bæði innan vallar sem utan, og bjó yfir mikilli 

samheldni; bæði félagslegri og liðssamheldni og var jafnvægi þar á milli. 

Hollusta allra leikmannanna og aðstandenda liðsins var mikil og allir unnu 

óeigingjarnt starf í þágu félagsins og véku einstaklingshagsmunir fyrir 

hagsmunum heildarinnar. Þjálfari liðsins virðist hafa verið einstök persóna og 

hæfileikaríkur þjálfari og jók hann sjálfstraust strákanna og útbjó afar áhrifarík 

leikkerfi fyrir liðið.  

 

Hvert var hlutverk Íslendingasamfélagsins og samfélagsins í Kanada?  

Fálkarnir höfðu að öllum líkindum skýra sjálfsmynd sem þeir fengu frá 

Íslendingasamfélaginu og sú sjálfsmynd að vera Íslendingar virðist hafa styrkt 

sjálfstraust þeirra. Þrátt fyrir að komast ekki inn í aðaldeild Winnipeg-

deildarinnar vegna fordóma ráðandi stéttar íþróttarinnar, áttu þeir stuðning 

almennings og íshokkíaðdáenda, bæði vegna hæfileika sinna og drengskapar. 

Einnig hefur sérstaða annarrar kynslóðarinnar eflaust haft áhrif á árangurinn en 

sérstaða hennar var sú að einstaklingar af annarri kynslóð innflytjenda lögðu 

sérstaklega hart að sér til þess að standa sig í nýjum heimkynnum og vera 

þannig foreldrum sínum til sóma sem fórnuðu heimalandi sínu fyrir framtíð 

afkomendanna.
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins er afar víður enda nauðsynlegt að líta í öll 

horn í þessari rannsókn sem er í raun þverfagleg vegna þess að auk 

íþróttafræðinnar eru sagnfræði og félagsfræði mikilvægar stoðir hennar.  

2.1 Vesturfarar og aðstæður í Kanada og á Íslandi 

Aðstæður í Kanada og á Íslandi voru mjög ólíkar á seinni hluta 19. aldarinnar og 

voru þessar ólíku aðstæður helstu ástæður brottflutnings Íslendinga til Kanada. Á 

Íslandi voru aðstæðurnar á þessum tíma afar bágbornar en landsmönnum fjölgaði 

mikið en atvinnulífið styrktist ekki á sama tíma og voru tækifæri ungs fólks til að 

hefja búskap fá. Harðindi á 7. og 9. áratugum aldarinnar og Öskjugos árið 1875 

höfðu einnig mikil áhrif á flutninga fólks úr landi1 en að auki var mikil fátækt í 

landinu og lélegar samgöngur. Aðrar ástæður eins og ævintýraþrá og 

frelsishugsjónir hafa eflaust einnig verið sterkir áhrifaþættir en tæpur þriðjungur 

landsmanna flutti vestur um haf á árunum 1870 til 1910 en flestir fóru frá 

Norður- og Austurlandi.2  

Í Kanada voru aðstæður hins vegar blómlegar á þessum tíma. Í upphafi 

bjuggu frumbyggjar í Kanada en Frakkar fluttust þangað í miklum mæli eftir að 

Evrópumenn fundu landið. Um miðja 18. öld jókst síðan hlutfall breskra og 

bandarískra innflytjenda í landinu og urðu þessir innflytjendur stærsta 

þjóðarbrotið og ráðandi hópur í Kanada. Kanada varð að bandalagsríki árið 1867 

við sameiningu nýlendnanna New Brunswick, Nova Scotia, Ontario og Quebec 

en þau tvö síðast töldu voru áður ein nýlenda (Kanada) sem skipt var upp í tvö 

fylki. Lögin um sameininguna komu frá breska þinginu en í inngangi The British 

North American Act stóð að sameiningin myndi stuðla að velferð fylkjanna og 

efla hagsmuni breska heimsveldisins. Þremur árum seinna, eða árið 1870, urðu 

tvær nýlendur, Manitoba og Northwest territories, einnig hluti af bandalagsríki 

Kanada.3 

Seint á 19. öld réðust Kanadamenn í miklar framkvæmdir og komu á fót 

lestarkerfi í landinu sem auðveldaði flutninga í þessu stóra landi. Menn fluttust 

búferlum vestur til sléttanna, framleiðsla jókst sem olli aukinni eftirspurn eftir 

                                                           
1
 Viðar Hreinsson, 1999. 

2
 Guðjón Arngrímsson, 1998.  

3
 Martin, G., 1995. 
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vinnuafli og efnahagslífið blómstraði. Kanadíska ríkisstjórnin hóf herferð til þess 

að auka innflutning vinnuafls til landsins en metfjöldi innflytjenda kom til 

Kanada snemma á 20. öldinni.4 Í þessum hópi innflytjenda voru Íslendingar í leit 

að tækifærum og að betra lífi vestanhafs.  

Íslendingarnir, sem fluttust vestur um haf, höfðu áhuga á að halda í eigin 

menningararf og sýndu því áhuga að stofna íslenska nýlendu og var fundið 

svæði við suðvesturströnd Winnipegvatns, sem nú er í Manitoba, og var svæðið 

kallað Nýja-Ísland. Íslendingar settust einnig að á öðrum svæðum Kanada, 

meðal annars í Winnipegborg, en síðar fluttust margir frá Nýja-Íslandi til 

Winnipeg.5  

Þetta íslenska samfélag í Kanada hafði nokkra sérstöðu í landinu þar sem 

fjöldamargir innflytjendur voru fyrir en þar sem íslensku innflytjendurnir komu 

úr fámennu þjóðfélagi var samfélagið eins og ein stór fjölskylda enda þekktust 

margir þeirra á Íslandi fyrir flutningana. Þeir sem fluttust vestur voru margir 

hverjir fátækir bændur en þeir voru síður en svo fáfróðir eða ólæsir, miklu 

fremur var þarna um að ræða menn í leit að nýjum og fjölbreyttari tækifærum. 

Flestir Vesturfaranna vissu að þeir myndu aldrei snúa aftur til Íslands og því var 

það þeim afar mikilvægt að varðveita það sem þeir gátu af arfleifð sinni í hinum 

nýju heimkynnum.6  

2.1.1 Aðlögun og sjálfsmynd 

Aðlögun Íslendinga að aðstæðunum í Kanada virðist almennt hafa gengið mjög 

vel. Vestur-Íslendingar virðast hafa verið fúsir til að taka þátt í ýmsum 

samfélagslegum verkefnum sem stuðlaði enn frekar að skjótri aðlögun þeirra að 

nýja heimalandinu.7 Dæmi um þetta má finna í frásögn Gudrun Hallson sem 

upphaflega vildi ekki yfirgefa heimaland sitt en fylgdi eiginmanni sínum vestur 

yfir haf. Hugarfar hennar breyttist þó fljótlega og er ein ástæða þess að hún og 

fjölskylda hennar tóku virkan þátt í að byggja upp samfélagið í bænum Eriksdale 

og þau sáu samfélagið blómstra og dafna. Þegar Gudrun komst á efri ár gat hún 

ekki hugsað sér betri stað en nýju heimkynnin sín.8  

                                                           
4
 Boyd, M. og Vickers, M., 2000. 

5
 Líndal, W.J., 1967. 

6
 Thor, J., 2002. 

7
 Líndal, W.J., 1967. 

8
 Hallson, Gudrun, [án ártals].  

In our own small way, we have watched and helped Eriksdale to grow into a thriving, 
progressive community. [...] Eriksdale has been good to us. It is a community of which 
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Íslendingarnir lögðu hart að sér að viðhalda íslenskunni og voru iðnir við að 

gefa út dagblöð í Vesturheimi og voru þau á íslenskri tungu. Tilgangur 

útgáfunnar var tvíþættur; annars vegar að efla þjóðernisvitund Íslendinganna 

og hins vegar að aðstoða þá við að aðlagast nýrri menningu og nýju lífi. 

Blaðaútgáfa Íslendinganna var einn liður í aðlögun að samfélaginu vestra því í 

dagblöðunum gátu Íslendingarnir lesið um kanadískar stofnanir, stjórnmál í 

Kanada og um lifnaðarhætti heimamanna á tungumáli sem þeir skildu.9 

Íslendingarnir bundust sterkum böndum við nýja heimahaga en þessu til 

stuðnings má benda á fjöldamörg ljóð sem ort voru til Kanada.10  

Ljóð Frímanns Anderson, Vínland, er gott dæmi um hugarfar Íslendinga 

varðandi nýja heimalandið en í kvæðinu fjallar hann um Kanada á afar 

jákvæðan máta þar sem hann lofar náttúruna, frelsið og framann. Ljóðið birtist í 

fyrsta tölublaði Heimskringlu árið 1886. 

 

Vínland 

Vínland fríða, Vínland góða 

Vesturheimur, kveðju bezta! 

Heimur frelsis, heimur frama, 

Heimur fríðra kappa lýða. 

 

Enn þá stendur aldnar standa, 

Áður þar sem hetjur fóru. 

Ljómar tign og svipur sami, 

Sem þá stund er Vínland fundu. 

 

 

Frítt er láð og himinn heiður, 

háreist fjöll yfir grænum völlum; 

geislar standa á glæstum tindum, 

glóa vötn og hlægja skógar. 

[...] 

                                                                                                                                               

we can all be justly proud. It is home and we love it. [...]. I can think of no better resting 
place. 
9 Oleson, T. J., 1953. 
10

 Líndal, W.J., 1967. 
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Skógar mynda marar strendur, 

Mærir lundir falda grundir 

Bylgjar eflur, bráðið silfur 

Bakkar móti sólu hlakka. 

[...] 

Jörð af móki myrku vakin 

magni ítra, þjóða lýtur; 

byggjast fríðum, frjálsum þjóðum, 

fögur grund og bjartar lundir. 

 

Hetjur yfir hauðri lifa; 

heróp snjallir lúðrar gjalla. 

Fram til sennu frelsis vinur; 

framsókn nýja skulum heyja.11 

 

Í fyrsta erindinu er skrifað: „Heimur frelsis, heimur frama” og gæti það vísað til 

þeirra tækifæra sem gáfust í Kanada en ekki á Íslandi en atvinnu var þar nægja 

að finna og þar voru einnig almenningsskólar. Um miðbik ljóðsins er fjallað um 

gjöfula og fallega náttúru landsins en landið er víða skógi vaxið og sólríkt.  

Algengt var að semja óð til náttúru Íslands en náttúra Kanada virðist samkvæmt 

kvæðinu vera engu síðri. Í síðustu tveimur erindunum er bent á þau tækifæri 

sem gefast í þessu nýbyggða landi en jörðin var „af móki myrku vakin” og því 

margir möguleikar fyrir duglegt fólk sem fluttist til landsins. Kvæðið endar á afar 

jákvæðum nótum og með orðunum: „Framsókn nýja skulum heyja” sem bendir 

til bjartsýni höfundar á betri tækifærum í nýja landinu.  

Íslendingar virðast almennt hafa verið jákvæðir gagnvart nýju heimalandi og 

þakklátir fyrir þau tækifæri sem þar gáfust og gátu Íslendingar sem voru fátækir 

í gamla landinu loksins séð sómasamlega fyrir fjölskyldum sínum. Í bréfi sem 

birtist í Manitoba free press árið 1895 lýsir G. Helgason reynslu sinni og hinu 

nýja og betra lífi í Vesturheimi. Bréfið var skrifað á ensku en er hér þýtt yfir á 

íslensku: 

 

Þegar ég kom til Kanada átti ég ekki neitt. Ég þurfti að fá lán til 

þess að komast til landsins. Ég hef nú búið í þessu landi í tvö ár, 

                                                           
11

 Anderson, F., 1886.  
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byrjaði skuldugur en nú skulda ég engum manni neitt og gæti 

auðveldlega selt eignir mínar fyrir rúmlega $300. Veðurfarið hér er 

að mínu skapi og vinnan er mun betri en almenn vinna á Íslandi. Ég 

er ekki að hvetja til fólksflutninga frá Íslandi en ég er mjög 

ánægður með sjálfan mig fyrir að hafa komið hingað og ég myndi 

ekki flytja til baka þótt mér væri borgað fyrir það. Bráðum mun ég 

eignast mitt eigið bú í þessu fylki og get tryggt fjölskyldu minni 

örugga framtíð. Börnin mín munu geta notið þess að fara í 

almenningsskóla sem eru starfandi allt árið um kring.12 

  

Höfundur bréfsins var augljóslega þakklátur nýju heimalandi og þeim 

breytingum sem urðu á lífi hans og afkomendum hans við flutninginn. Í Kanada 

var betri vinnu að fá, aukin tækifæri til menntunar og skaplegra veðurfar. Hann 

nýtti sér þau tækifæri sem gáfust og fór frá því að eiga ekkert á Íslandi í að 

eignast brátt sitt eigið bú og geta séð fyrir afkomendum sínum sem hefur án 

vafa verið honum afar mikilvægt. 

Þrátt fyrir jákvætt hugarfar Íslendinga gagnvart nýju heimalandi og þakklæti 

Íslendinga fyrir möguleikann til betra lífs gleymdu þeir ekki móðurjörðinni og 

var þeim afar mikilvægt að halda í íslenskar hefðir og menningararf. Margir 

hverjir höfðu sterkar taugar heim til Íslands eins og sjá má á fjölmörgum ljóðum 

en eitt það þekktasta er Úr Íslendingadagsræðu eftir Stephan G. Stephansson 

sem er án efa einn þekktasti Vestur-Íslendingurinn: 

 

Þótt þú langförull legðir 

sérhvert land undir fót 

bera hugur og hjarta 

samt þíns heimalands mót, 

frænka eldfjalls og íshafs, 

sifji árfoss og hvers, 

dóttir langholts og lyngmós, 

sonur landvers og skers! 

 

 

 

                                                           
12

 Helgason, G., desember 1895. 
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Yfir heim eða himin, 

hvort sem hugar þín önd, 

skreyta fossar og fjallshlíð 

öll þín framtíðar lönd! 

Fjarst í eilífðar útsæ 

vakir eylendan þín: 

nóttlaus voraldar veröld, 

þar sem víðsýnið skín. 

 

Það er óskaland íslenskt, 

sem að yfir þú býr, 

aðeins blómgróin björgin, 

sérhver baldjökull hlýr, 

frænka eldfjalls og íshafs, 

sifji árfoss og hvers, 

dóttir langholts og lyngmós, 

sonur landvers og skers! 

 

Kvæðið er í anda rómantísku stefnunnar og er líkt öðrum ættjarðarkvæðum. 

Höfundur nefnir að þó farið sé frá heimalandinu gleymist það ekki samanber 

fyrstu fjórar línur kvæðisins. Hann tengir saman náttúru landsins og fjölskyldu, 

samanber síðustu fjórar línur kvæðisins, en fjölskyldubönd eru afar sterk og 

haldast þótt farið sé til annars lands því taugar til heimalandsins geta verið jafn 

sterkar.  

Íslendingarnir báru síns heimalands mót en einn liður í viðhaldi 

þjóðernisvitundar þeirra var Íslendingadagurinn en Vestur-Íslendingarnir 

byrjuðu snemma að halda sínar eigin þjóðhátíðir. Fyrsta þjóðhátíð Vestur-

Íslendinga var haldin 2. ágúst 1874 í Wisconsin-fylki í Bandaríkjunum en í 

Winnipeg var dagurinn fyrst haldinn hátíðlegur árið 1890 og hefur síðan verið 

haldinn árlega um verslunarmannahelgina. Hátíðin var síðar flutt til borgarinnar 

Gimli þar sem hún er haldin enn þann dag í dag.13 Þessi hátíð er næstelsta 

árlega hátíð þjóðarbrots í Norður-Ameríku en aðeins írsk hátíð er fáeinum árum 

eldri. Dagskráin hefur ekki breyst mikið öll þessi ár en keppt er í ýmsum 

                                                           
13

 Oleson, T. J., 1953. 
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greinum, fjallkona er skipuð og minni Íslands og minni Kanada hafa ávallt verið 

flutt á þessum degi.14  

Vesturfararnir virðast hafa verið afar stoltir af uppruna sínum og viðhaldið 

þessu stolti í áranna rás. Því til stuðnings er hér brot úr minni Íslands sem flutt 

var á Íslendingadeginum árið 1933 en höfundur þess telur að Íslendingar séu 

góð viðbót við flóru mannlífsins í Kanada því í sögu þjóðarinnar er heil fylking 

afreksmanna og þjóðskörunga og hann heldur því fram að þjóðblöndun sé af 

hinu góða:  

Rennur vér augum yfir sögu Íslands, ber hæst heila fylkingu 

afreksmanna og þjóðskörunga; þeir gnæfa eins og fjallatindar upp 

úr jafnsléttu meðalmennskunnar.  

[...] 

Af hvaða orsökum íslenzka þjóðin, þrátt fyrir mannfæð, einangran 

og erfið kjör, hefur staðið jafn framarlega meðal menningarþjóða 

og raun ber vitni. Til þessa merkilega fyrirbrigðis, ætla ég, að liggi 

þrjár höfuðástæður: ætterni Íslendinga og uppruni, áhrif íslenzkra 

staðhátta og áhrif íslenzkra fornbókmennta, hinna sögulegu erfða í 

heild sinni. 

Það er löngu viðurkent [svo] af sagnfræðingum, að til Íslands hafi 

fluttst [svo] á landnámstíð margt úrvalsmanna að allri atgervi, 

frjálshuga menn og framsæknir, eigi aðeins frá Noregi heldur 

einnig vestan um haf. Í Íslendingseðlinu renna því saman straumar 

frá tveim merkum kynþáttum og mikilshæfum, en þó harla ólíkum; 

Annarsvegar athafnasemi og útsækni hins norræna manns; hins 

vegar fegurðarást og skáldhneigð Keltans [...] Nú sýnir reynslan, að 

þjóðablöndun fæðir af sér aukinn þjóðþroska.15 

Höfundur virðist ekki þjást af mikilli minnimáttarkennd vegna uppruna síns 

enda eiga þaðan heil fylking „afreksmanna og þjóðskörunga” ættir að rekja. 

Höfundur er líklega að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust íslensku 

innflytjendanna enda hefur „íslenzka þjóðin, þrátt fyrir mannfæð, ... staðið 

framarlega á meðal menningarþjóða” og því ekki ástæða til að láta fámenni 

Íslendingasamfélagisins standa í vegi fyrir innflytjendunum frekar en Íslendingar 
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 Magnusson Schimnowski, C., 1996. 
15

 Beck, R., 3. ágúst 1933. 
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hafa gert í gegnum árin. Samkvæmt höfundi ræðunnar áttu Íslendingar ekki 

einungis að vera stoltir af þjóðerni sínu heldur gátu þeir orðið nýja landinu til 

mikils gagns enda voru þeir duglegir að taka þátt í samfélagslegum verkefnum. 

Blaðagrein birtist í Kanada um lið Fálkanna rétt áður en leikmennirnir héldu 

af stað til Antwerpen. Í greininni bendir höfundurinn á augljósar framfarir 

Íslendinga sem kanadískra borgara þar sem besta íshokkílið Kanada hafi nær 

eingöngu verið skipað mönnum af íslenskum ættum sem flestir gegndu 

herþjónustu fyrir Kanada. Hann bætir síðan við að íslenskir innflytjendur hafi 

það fram yfir aðra innflytjendur að þeir hafi ekki beðið um neina sérstaka 

meðferð heldur reynt að aðlaga sig að kanadískum lifnaðarháttum og tekist að 

gera það hratt. Kennsla í skólum Íslendingasamfélagsins hafi farið fram á ensku 

en íslenska og saga Íslands eingöngu kennd inni á heimilunum en flestir hinna 

fullorðnu hafi mjög fljótt náð valdi á enskri tungu. Þetta sýni að íslenskir 

innflytjendur hafi haft það að forgangsverkefni að gerast kanadískir þegnar.16   

2.1.2 Sérstaða annarrar kynslóðar innflytjenda 

Ein ástæða Vesturferðanna var von um að geta séð fjölskyldu sinni farborða og 

því yfirgáfu foreldrarnir heimaland sitt og tengsl sín þar fyrir afkomendur sína. 

Leikmenn Fálkanna voru allir nema einn af annarri kynslóð Vestur-Íslendinga en 

sú kynslóð hefur þá sérstöðu að hafa upplifað að einhverju leyti það sem 

foreldrar þeirra höfðu gengið í gegnum og deildu þeirri reynslu með foreldrum 

sínum. Þessi kynslóð þurfti að vinna mikið ásamt foreldrum sínum og varð vitni 

að þeirri fórn sem foreldrar þeirra færðu til þess að hún sjálf gæti lifað betra lífi 

og fengið aukin tækifæri í lífinu.17 Íslendingar fengu veður af þeim góðu 

skilyrðum sem menn bjuggu við í Ameríku og fréttir um almenningsskóla sem 

ekki voru við lýði á Íslandi á þessum tíma og var það mikil hvatning fyrir 

íslenskan almenning að flytjast vestur um haf.18 Börn Vesturfaranna vildu vera 

fórnarinnar virði og því var ákaflega mikilvægt fyrir þau að standa sig vel í því 

sem þau tóku sér fyrir hendur í nýja heimalandinu. 

Önnur sérstaða þessarar kynslóðar var að hún hafði aldrei séð Ísland og 

þekkti landið aðeins af afspurn frá foreldrum sínum. Í bók Lauru Goodman 

Salverson sem var af annarri kynslóð Vestur-Íslendinga sést vel hvernig hún sá 

Ísland í rómantískum dýrðarljóma sem einkennir þann sem ekki þekkir landið af 

eigin raun: 19   
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 Falcons given a royal send off, 24. mars 1920. 
17

 Boyd, M. og Vickers, M., 2000. 
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 Líndal, W.J., 1967. 
19

 Viðar Hreinsson, 1999. 



 

27 

Við ystu sjónarrönd hafði sólin dýft glóandi ásjónu sinni í sægrænt 

hafið og ljósaskipti sumarkvöldsins stóðu yfir – þessi stórkostlegu 

birtubrigði sem einkenna lönd miðnætursólarinnar! Hólar og 

hæðir, dalir og fjöll, voru umvafin skuggaslóða, gegnsæjum og 

léttum skuggum sem minntu á slæður ótal álfkvenna. Skuggarnir 

héngu eins og ský inni í djúpum gljúfrunum og liðu eins og svipir 

yfir hraunið. Þeir lögðust yfir árnar, renndu sér niður hlíðarnar og 

boðuðu komu kvöldsins. Örlítil græn slétta lét sig dreyma í örmum 

kristalstærs fjarðar. Hátt yfir gnæfði fjallið, stoltur og ógnvekjandi 

risi þar sem örlaganornirnar spunnu sinn flókna vef. Úr brjósti 

fjallsins hríslaðist lítill lækur, tær eins og ást hinna ungu og bjartur 

sem morgundöggin; hann hló og söng á leið sinni til sjávar.  

Hér, mitt í allri þessari fegurð stóð bær Einars Hallssonar.20 

Í textanum minnist Laura á það hversu einstakt og hreint landið er en sem 

dæmi um þetta má nefna: „Þessi stórkostlegu birtubrigði sem einkenna lönd 

miðnætursólarinnar”, „í örmum kristalstærs fjarðar” og „ lítill lækur, tær eins og 

ást hinna ungu”. Goðsagnir eru heldur ekki langt undan en hún minnist á 

„slæður ótal álfkvenna” og „fjallið, stoltur og ógnvekjandi risi þar sem 

örlaganornirnar spunnu sinn flókna vef”. 

Annað dæmi úr bók Lauru er þegar eldfjallað við bæinn fer að gjósa: 

Helga litla hafði nýlokið við bænirnar sínar og hjúfraði sig syfjulega 

upp í mjúku hvítu rúminu þegar daufur skjálfri fór eins og 

þreytulegt andvarp um jörðina. Hún settist upp og lagði við hlustir, 

meira forvitin en hrædd, því svona hlutir eru ekki óvenjulegir í 

eldfjallalandi. 

„Mamma”, kallaði hún, „heyrirðu ekki tröllið rymja?”21 

Að hennar mati var ekkert óvenjulegt við það að daufur skálfti færi um jörðina 

„því svona hlutir eru ekki óvenjulegir í eldfjallalandi”. Hún kallar Ísland 

eldfjallaland sem er í senn dulúðlegt og vísar til sérstöðu landsins. Enn eru 

goðsagnir ekki langt undan en fjallinu er líkt við tröll og eldgosinu við hljóðin úr 

tröllinu. 
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 Salverson, L., 1929 og Viðar Hreinsson, 1999. 
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 Salverson, L., 1929 og Viðar Hreinsson, 1999. 
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2.1.3 Fordómar í Kanada  

Sameining nýlendanna í Kanada var gerð af hálfu breska þingsins enda voru 

innflytjendur af breskum uppruna í meirihluta í landinu. Fordómar mynduðust 

gagnvart innflytjendum sem ekki voru af breskum ættum í Kanada í kringum 

aldamótin 1900. Madison Grant skrifaði hina vinsælu bók The passing of the 

Great Race árið 1916 en í henni notaði hann vísindaleg rök til þess að sýna fram 

á að norræni kynstofninn væri æðri öðrum kynstofnum og vildi hann meðal 

annars stöðva innflutning fólks af öðrum kynstofnum til Norður-Ameríku.22 

Hugmyndir almennra borgara af breskum ættum voru mun mildari en 

hugmyndir róttæklinga en samkvæmt þeim voru enskir og skoskir innflytjendur 

æðstir í hópi innflytjenda í Kanada og á eftir fylgdu aðrir „óæðri” hópar í réttri 

röð eftir „gæðum” þeirra. Þessi uppröðun var réttlætt með hagkvæmum rökum 

eins og kostnaði við það að mennta þá einstaklinga sem ekki töluðu ensku, 

hræðslu við smitsjúkdóma og lönguninni til þess að stofna enn stærra breskt 

heimsveldi.23 

Íslendingar urðu fyrir fordómum vegna uppruna síns og Laura Salverson 

minntist talsvert á þessa fordóma í bókum sínum og reyndi að fá Kanadamenn 

til þess að líta á Íslendinga sem æðri hóp innflytjenda enda voru þeir af 

norrænum ættum og áttu að hennar mati merkilega sögu og sagnahefð.24 

Terrence Craig nefnir að Íslendingar hljóti að hafa haft það gott vegna þessarra 

kosta og mun betra en til dæmis gyðingar en staða gyðinga var nálægt botni 

gæðalistans.25 Því má hins vegar ekki gleyma að Kanadamenn vissu margir 

hverjir ekki mikið um Íslendinga eða uppruna þeirra í upphafi. Þessu til 

stuðnings má nefna eftirfarandi yfirlýsingu sem var viðbrögð nokkurra 

Kanadamanna við því þegar Íslendingar komu fyrst til Winnipeg og tekið var á 

móti þeim en samkvæmt þessum viðbrögðum áttu Íslendingar að vera nær því 

að vera dvergar en menn: 

Við vitum alveg hvernig Íslendingar líta út. Þeir eru lágvaxnir, um 

120 cm á hæð, sterkbyggðir og þéttir. Þeir hafa sítt, svart hár og 

líkjast Eskimóum. Þetta fólk er ekki Íslendingar. Þeir eru hvítt fólk.26  
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 Craig, T., 1987. 
26

 Kristjanson, W., 2010. 



 

29 

Þrátt fyrir að blöðin í Winnipeg hafi skrifað vel upplýstar fréttir um Íslendinga og 

borið þeim vel söguna höfðu margir Kanadamenn talsverðar ranghugmyndir um 

það hvernig Íslendingar voru en það hlýtur að hafa gert Íslendingum erfiðara 

um vik að sanna sig í nýja landinu og bæta stöðu sína í samanburði við aðra 

innflytjendur.  

2.2 Þjóðernishyggja og íþróttir 

Vestur-Íslendingar voru iðnir við að viðhalda menningu sinni og þjóðararfi og 

virðist sjálfsmynd þeirra, bæði innan Íslendingasamfélagsins og í Kanada, hafa 

skipt þá miklu máli.      

Þjóðernishyggja hefur í raun tvenns konar merkingu. Í fyrsta lagi útskýrir 

þjóðernishyggja það viðhorf fólksins sem tilheyrir þjóðinni að sjálfsmynd þess 

skipti máli og í öðru lagi merkir þjóðernishyggja þær aðgerðir sem meðlimir 

þjóðarinnar taka sér fyrir hendur til þess að taka eigin ákvarðanir (e. self 

determination) og ná þannig fullveldi. Hið fyrrnefnda skoðar kenningar um þjóð 

og sjálfsmynd þjóðar sem er oftast skilgreint með tilliti til sameiginlegs uppruna, 

þjóðernis (e. ethnic) og menningarlegra tengsla.27 Að auki er hægt að skipta 

þjóðernishyggju í tvennt: Önnur tegundin er upprunatengd þjóðernishyggja (e. 

ethnic nationalism) en hún er óbreytanleg og snýst um sameiginlegan uppruna. 

Hin tegundin er borgaraleg þjóðernishyggja (e. civic nationalism) og snýst um 

það að borgararnir tengist ákveðnu svæði.28 

Íþróttir eru nátengdar þjóðernishyggju enda hafa íþróttakappleikir milli 

þjóða snúist um fleira en aðeins íþróttina sjálfa.29 Á íþróttakappleikjum er 

þjóðfánum veifað og þjóðsöngur leikinn en þjóðernishyggjan kemur bæði fram 

formlega, eins og í upphafi leiks eða við verðlaunaafhendingu, og óformlega þar 

sem áhorfendur þjappa sér saman eftir þjóðerni.30 Íþróttir stuðla að 

uppbyggingu þjóðarvitundar, sjálfsmyndar þjóðar og ættjarðarást.31  

Í flestum nútímaþjóðfélögum eru afreksíþróttir álitnar ein af 

aðalundirstöðum einingar þjóðarinnar (e. national unity). Góður árangur í 

íþróttum er einnig talinn hafa áhrif á alþjóðlega stöðu og virðingu (e. prestige) 

                                                                                                                                               

We know what the Icelanders are like. They are short, about four feet tall, rather stout 
and thick set, with long, black hair and much like the Eskimos. These people are not 
Icelanders. They are white people. 
27

 Stanford encyclopedia of philosophy, 2010.  
28

 Jarvie, G., 2006.  
29

 Jarvie, G., 2006.  
30

 Bairner, A., 2011. 
31 Jarvie, G., 2006.  
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þjóðarinnar og jákvæð áhrif á þjóðarstoltið og samheldni þjóðarinnar. 

Sérstaklega eru þjóðaríþróttir líklegar til þess að öðlast táknrænt gildi fyrir 

þjóðernið.32  

Í Kanada var hlutverk íþrótta mikilvægt í uppbyggingu sjálfsmyndar 

þjóðarinnar (e. national identity) en kanadíska þjóðin var mjög sundurleit á 

þessum tíma enda var landið byggt af innflytjendum af ólíkum uppruna sem 

höfðu þar af leiðandi enga sameiginlega sögu eða goðsagnir til að byggja á 

sjálfsmynd sína en hjá flestum þjóðum þróast sjálfsmynd þjóðarinnar eðlilega 

yfir ákveðinn tíma og grundvallast að stórum hluta á sameiginlegri tungu, sögu 

og menningu.33  

Íshokkí barst til landsins á svipuðum tíma og Kanada varð sambandsríki og 

snemma var mikill áhugi á íþróttinni. Íshokkí var orðið þjóðaríþrótt Kanada fyrir 

árið 1920 en íþróttum í landinu á síðari hluta 20. aldarinnar var ætlað að styðja 

við líkamlegt ágæti, tilfinningalegt aðhald, drengilega framkomu og aga. Það er 

því áhugavert að íshokkí hafi orðið að þjóðaríþrótt Kanadamanna þar sem 

leikurinn grefur í raun undan þessari hugmyndafræði því hann er einnig þekktur 

fyrir fólsku og ofbeldi. Á hinn bóginn gaf íþróttin mönnum tækifæri til þess að 

sýna karlmennsku sína og íþróttin varð að vissu leyti táknræn34 enda er hún af 

mörgum sögð byggja á þjóðareinkennum (e. national character) Kanadamanna 

sem eru að vera harðgerð, hreinskilin og gagnsöm (e. utilitarian).35 Íþróttin er 

þar að auki spiluð á frosnu yfirborði, þ.e. svelli, sem er táknrænt fyrir líf  

landnema í Kanada og harða baráttu þeirra fyrir að byggja sér nýtt líf.36 Eins og 

Robidoux orðar það (í íslenskri þýðingu): „Íshokkí er holdgervingur þrárinnar 

fyrir að komast lífs af [...] Látum heiminn kynnast einbeittu fólki sem er 

harðgert vegna veðráttunnar*...+.” 37 

Enn þann dag í dag er íshokkí mun meira en leikur í augum Kanadamanna. 

Leikurinn er mikilvægur þáttur í menningu þeirra og þáttur í að skilgreina 

Kanadamenn sem slíka.38 Þessu til stuðnings má geta þess að árið 2010 unnu 

Kanadamenn (bæði karlaliðið og kvennaliðið) sigur í íshokkí á Ólympíuleikunum 

                                                           
32

 van Hilvoorde og Stokvis, 2010. 
33

 Robidoux, M., 2002. 
34

 Robidoux, M., 2002. 
35

 Bairner, A., 2001. 
36

 Robidoux, M., 2002. 
37

 Robidoux, M., 2002.  

Hockey celebrates the heat and passion of survival. [...] Let the world recognize the 
fierce resolve of people toughened by their climate [...]. 
38

 Earle, N., 1995. 
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sem haldnir voru í Vancouver í Kanada og í fréttagrein sem birtist í mars sama 

ár í Bretlandi var fjallað um mikilvægi sigursins fyrir þá. Í úrslitaleik karla léku 

Kanadamenn við Bandaríkjamenn og var leikurinn jafn og spennandi. Eftir 

leikinn brutust út mikil fagnaðarlæti í öllu landinu og dönsuðu Kanadamenn á 

götum Vancouverborgar. Kanadamenn þeyttu bílflautur sínar og aðdáendur 

klæddust kanadísku íshokkítreyjunum og hrópuðu „Kanada, Kanada!“. 

Ennfremur sagði í grein þessari að íshokkí væri þráhyggja Kanadamanna og að 

margir þeirra byrji að læra á skauta um leið og þeir læra að ganga en að auki má 

nefna að leikurinn birtist á fimm dollara seðlinum þeirra.39 

 

 

 

Mynd 1. Kanadíski fimm dollara seðillinn
40

  

 

Ýmsir Kanadamenn tjáðu sig um mikilvægi íþróttarinnar fyrir þjóðina og 

eftirfarandi eru fimm beinar tilvitnanir teknar úr greininni sem nefna að íshokkí 

sameini þjóðina og að leikurinn sé „þeirra” íþrótt.  

 

„Íþróttin sameinar íbúa landsins. Þetta er frábær íþrótt fyrir okkur, þetta er 

okkar íþrótt.” 

                                                           
39

 Yanchyk, B., 2010.  

„It unifies the country, it's an amazing sport for us. It's our sport." 

„For us to win our game – and we truly believe it is our game – is just phenomenal." 

„Canada is hockey, everyone watches it, everyone plays it." 

„This is our game and this is our day.” 

„Hockey is a huge part of the culture and a phenomenon that is incomparable to 
anything else and (Canada) therefore deserves the title of home of hockey."

39
 

40
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„Fyrir okkur að vinna í okkar íþrótt – og okkur finnst þetta svo sannarlega vera 

okkar íþrótt – er ólýsanlegt.” 

„Kanada er íshokkí. Allir horfa á íþróttina og allir leika hana.” 

„Þetta er okkar leikur og þetta er okkar dagur. ” 

„Íshokkí er stór partur af menningu okkar og fyrirbæri sem er ekki hægt að líkja 

við neitt annað. Kanada á því skilið að fá titilinn „heimkynni íshokkís”.” 

2.3 Íshokkí  

Íshokkí varð mjög fljótt þjóðaríþrótt Kanada en íþróttin bandý er forveri íshokkís 

en bandý var spilað í Evrópu frá miðöldum og er enn spilað á Norðurlöndum. Í 

nútímaformi var íshokkí spilað á Englandi á 20. öld og breiddist síðan út um alla 

Evrópu á seinni helmingi 20. aldar. Breskir hermenn með bækistöðvar í Kanada 

innleiddu leikinn í Norður-Ameríku á tímabilinu 1850-1870 en í landinu voru 

fyrir innflytjendur, aðallega holleskir innflytjendur auk indíána, sem spiluðu 

svipaðan leik. Oft er talað um að upphaf íshokkís hafi verið í desember árið 

1879 þegar leikur var háður á milli tveggja liða McGill-háskólans í Kanada með 

reglum sem byggðu á vallarhokkí eða í Montreal árið 1875 en þá var fyrsti 

íshokkíleikurinn skráður.41 Hins vegar er ómögulegt að segja nákvæmlega til um 

upphaf íshokkís enda voru margar íþróttir leiknar á ís á miðri 19. öldinni eins og 

shinney, hurling og bandy. Árið 1877 varð til pökkur í staðinn fyrir gúmmíbolta 

en það er eitt mikilvægasta atriðið í umbreytingu leiksins í nútímaíshokkí.42 

Árið 1880 var fyrsti íshokkíklúbburinn stofnaður en hann nefndist McGill 

University Hockey Club og var í Kanada. Á þessum tíma var íshokkí á góðri leið 

með að verða ein af vinsælustu íþróttunum í Kanada og fyrsta 

íshokkísambandið, Amateur Hockey Association of Canada, var stofnað árið 

1885. Leikvellir voru byggðir víðsvegar um landið en einnig var stofnunum og 

deildum komið á fót. Árið 1893 gaf landstjóri Kanada, sem þá var Stanley 

lávarður af Preston, farandbikar sem gefa átti besta liðinu í Kanada ár hvert og 

nefnist bikarinn Stanley-bikarinn og er enn þann dag í dag keppt um hann sem 

ein eftirsóknarverðustu verðlaunin í íshokkí.43  

Stuttu seinna byrjaði íshokkí af miklum krafti í Bandaríkjunum eða laust eftir 

1890 og árið 1896 var American Amateur Hockey League stofnað. Í upphafi voru 

bestu leikmenn bandarísku deildarinnar Kanadamenn en fyrsta alvöru 

atvinnuliðið var stofnað árið 1903 í Bandaríkjunum og í Kanada árið 1908.44  
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Evrópubúar byrjuðu aðeins seinna að leika íshokkí með nýjum reglum en 

leikurinn var fyrst leikinn samkvæmt þeim reglum árið 1898 í Evrópu. Fyrstu 

félögin í álfunni voru stofnuð árið 1903 á Bretlandi og í Frakklandi en íþróttin 

barst til Evrópu frá Kanada í gegnum Bretland. Árið 1908 stofnuðu Frakkar, 

Svisslendingar og Belgar, ásamt Bretum, Alþjóðlegu íshokkídeildina (Ligue 

International de Hockey sur Glace (LIHG)) en fyrsti formaður deildarinnar var 

franskur. Seinna sama ár gekk Bohemia eða Bæheimur (stærsti hluti Tékklands) 

inn í deildina. Síðar hlaut deildin einnig enskt nafn og var þá nefnt International 

Ice hockey federation (IIHF). Árið 1909 var ákveðið að halda árlegt 

Evrópumeistaramót í íshokkí og árið 1911 var ákveðið að í deildinni skyldi leikið 

samkvæmt þeim reglum sem giltu um íþróttina í Kanada.45 Evrópumeistaramót í 

íshokkí voru haldin fjórum sinnum fyrir fyrri heimsstyrjöldina en árið 1910 

sigruðu Bretar á fyrsta Evrópumótinu en það var haldið í Sviss. Bohemia fór 

síðan með sigur af hólmi árin 1911 og 1914 en Belgía sigraði árið 1913.46 

Heimstyrjöldin fyrri stöðvaði framgang íþróttarinnar tímabundið, sérstaklega í 

Evrópu, eða þar til Ólympíuleikarnir árið 1920 voru haldnir.47 Íshokkí leysti 

bandý af hólmi í mestallri Evrópu en Norðurlandaþjóðirnar héldu þó áfram að 

spila bandý samhliða íshokkí.48  

Í Kanada var íshokkí upphaflega spilað í austurhluta landsins en vinsældir 

íþróttarinnar breiddust hratt út um gjörvallt landið. Íshokkí varð mjög vinsæl 

íþrótt meðal íbúa Winnipeg í Manitoba og árið 1892 var stofnað 

íshokkísambandið Manitoba and Northwestern Amateur Hockey Association. 

Sambandið sendi frá sér úrvalslið þetta sama ár sem vann níu af ellefu leikjum 

sínum í Kingston, Montreal og Quebec.49 

2.4 Ólympíuleikarnir í Antwerpen 

Ólympíuleikarnir árið 1920 voru fyrstu Ólympíuleikarnir eftir fyrri heims-

styrjöldina og fóru fram í Antwerpen í Belgíu. Þessi ákvörðun var af pólitískum 

toga því Belgar fóru illa út úr fyrri heimsstyrjöldinni og með vali á Antwerpen 

var borginni og Belgum sýndur stuðningur eftir stríðshörmungarnar sem dundu 

yfir landið. Upphaflega áttu Ólympíuleikarnir að fara fram í Búdapest í 

Ungverjalandi en eftir stríðið var Þjóðverjum og bandamönnum þeirra meinuð 

þátttaka á Ólympíuleikunum 1920 og því voru leikarnir fluttir til Belgíu. 
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Lokaákvörðunin kom aðeins einu ári áður en leikarnir voru haldnir og því var 

skipulagið og aðstaðan ekki eins og best var á kosið enda landið illa leikið eftir 

stríðið eins og áður segir. Aldrei áður höfðu Ólympíuleikar verið haldnir með 

svo litlum undirbúningi.50 Það kemur því ekki á óvart að erfitt er að finna góðar 

heimildir um Sumarólympíuleikana í Antwerpen sem fóru fram árið 1920 en 

opinbera skýrslan frá belgísku ólympíunefndinni var ónákvæm og ókláruð.51  

Eins og fram hefur komið var í fyrsta sinn keppt í íshokkí á Ólympíuleikum 

árið 1920 en þá voru ekki til sérstakir vetrarleikar Ólympíuleikanna og var 

íshokkí því hluti af sumarleikunum. Sjö þjóðir tóku þátt í íshokkímóti leikanna 

en auk Kanadamanna og Bandaríkjamanna voru það lið Tékkóslóvakíu, 

Svíþjóðar, Frakklands, Belgíu og Sviss.  

Í Tékkóslóvakíu (Bóhemíu) kom íþróttin í staðinn fyrir „bandy hokej” stuttu 

eftir aldamótin 1900 og lið voru stofnuð fljótlega eftir það. Árið 1909 var 

Bóhemíu boðið til Charmonix í Frakklandi til þess að taka þátt í alþjóðlegri 

keppni í fyrsta skipti en á mótinu voru meðal annars nokkrir leikmenn frá 

Kanada. Bóhemía tapaði öllum sínum leikjum á mótinu enda í fyrsta sinn sem 

þeir léku eftir settum reglum. Þeir æfðu þó áfram af fullum krafti og árið 1911 

urðu þeir Evrópumeistarar í fyrsta sinn.52 

Svíar ákváðu að taka þátt í íshokkí á Ólympíuleikunum 1920 þrátt fyrir að 

hafa ekki tekið upp íshokkí í landinu en á þessum tíma spiluðu þeir svipaðan leik 

innanlands, bandý. Ákvörðunin um að taka þátt í mótinu byggðist meðal annars 

á því að Svíar stóðu mjög framarlega í bandý og áttu atvinnumenn í íshokkí sem 

léku erlendis. Í liði þeirra voru þrír atvinnumenn í íshokkí  en að öðru leyti voru 

bandýleikmenn í liðinu. Fréttir um þátttöku Norður-Ameríkuliðanna í mótinu 

komu einnig seint og fyrir mótið töldu Svíar sig því sigurstranglega.53 

Kanadamenn og Bandaríkjamenn höfðu mikla yfirburði á vellinum og var 

leikurinn þeirra á milli fyrirfram talinn vera úrslitaleikur mótsins en bæði lið 

sigruðu öll evrópsku liðin með miklum yfirburðum. Tækjabúnaður norður-

amerísku liðanna vakti hrifningu evrópsku liðanna sem og framúrskarandi geta 

þeirra á vellinum.54 Oscar Söderlund frá Stockholms Tidningen sagðist aldrei 

hafa séð aðra eins íþróttakeppni eins og leikinn á milli Kanadamanna og 

Bandaríkjamanna og hver og einn leikmaður var afburðaíþróttamaður. 

Upprunalega textann má finna neðanmáls:  

                                                           
50

 Findling, J. og Pelle, K., 1996. 
51

 Findling, J. og Pelle, K., 1996. 
52

 Velinger, J. og Bock, K., 2004. 
53

 Hansen, K., 1996. 
54

 Hansen, K., 1996. 



 

35 

Ég hef aldrei séð annan eins íþróttakappleik. Hver einn og einasti 

leikmaður innan vallarins var fullkominn fimleikamaður á skautum 

og skautaði af miklum hraða án þess að þurfa að hugsa sig um. 

Leikmennirnir stukku af mikilli leikni yfir kylfur og aðra leikmenn og 

breyttu auðveldlega um stefnu án þess að missa hraða. Þeir 

skautuðu jafnt áfram sem aftur á bak. Á meðan á þessu öllu stóð 

höfðu leikmennirnir fullkomna stjórn á pökknum.55 

Leikið var eftir Bergvall-kerfinu en þau lið sem töpuðu á móti sigurvegurunum 

léku um annað sætið og þau lið sem töpuðu á móti liðinu í öðru sæti léku um 

það þriðja.56 Fálkarnir sigruðu Bandaríkjamenn 2-0 og alla sína leiki á mótinu og 

unnu því til gullverðlauna. Bandaríkjamenn töpuðu einungis einum leik og unnu 

því silfur og bronsverðlaunin fóru til Tékkóslóvakíu sem aðeins tapaði fyrir 

Bandaríkjunum og Kanada. Bergvall-kerfið var gagnrýnt harkalega eftir mótið 

vegna leiksins um bronsið þar sem Svíar töpuðu naumt fyrir Tékkóslóvakíu 0-1 

þrátt fyrir að hafa verið talið betra lið af ýmsum aðilum. Gagnrýnin kom 

sérstaklega vegna þess að Svíar spiluðu flesta leiki á mótinu, eða sex leiki á 

aðeins sjö dögum, á meðan Tékkóslóvakar spiluðu aðeins þrjá leiki og voru því 

óþreyttari í leiknum um bronsið. Erik Bergvall sagði eftir leikana að kerfið hefði 

ekki verið notað rétt en eftir að hvert lið hafði spilað einn leik áttu öll liðin sem 

höfðu tapað að taka þátt í nýrri umferð.57 

Tafla eitt sýnir lokastöðu mótsins. Kanada sigraði eins og fyrr segir í öllum 

sínum leikjum og var með markahlutfallið 29-1 en Bandaríkjamenn sigruðu í 

þremur leikjum og töpuðu einum og voru með markahlutfallið 52-2. Það vekur 

athygli að Svíar skoruðu 17 mörk og fengu á sig 20 í sínum sex leikjum á meðan 

Tékkóslóvakía skoraði eitt mark en fékk á sig 31 í þremur leikjum. 
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I have never seen the like of this sports competition. Every single player on the rink was 
a perfect acrobate on the skates, skated at tremendous speed without regard to himself 
or anyone else, jumped over sticks and players with ease and grace, turned sharply with 
perfect ease and without losing speed, and skated backwards just as easily as forwards. 
And during all this, the puck was held down on the ice and was dribbled forwards by 
means of short shoves of the stick.  
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Tafla 1. Lokastaðan58  

Sæti Þjóð 
Sig

rar Töp 
Mörk 

skoruð 
Mörk 

fengin á sig 

1 Kanada 3 0 29 1 

2 Bandaríkin 3 1 52 2 

3 Tékkóslóvakía 1 2 1 31 

4 Svíþjóð 3 3 17 20 

5 Frakkland 0 1 0 4 

5 Belgía 0 1 0 8 

5 Sviss 0 2 0 33 

 

2.5 Saga Fálkanna  

Vestur-Íslendingar byrjuðu að spila íshokkí í kringum 1897. Í Winnipeg voru 

starfandi tvö íslensk íshokkífélög; Icelandic Athletic club (IAC) og the Vikings. Í 

þá daga var leikurinn mun grófari en síðar varð ásamt því að hlífðarbúnaður var 

minni. Leikirnir á milli Íslendingafélaganna voru sérstaklega grófir og blóðugir og 

mikill baráttuhugur í mönnum. Árið 1909 sameinuðust Íslendingafélögin IAC og 

the Vikings í eitt félag sem hlaut nafnið the Falcons (eða Fálkarnir) en á þessum 

tíma var Winnipegborg að stækka mjög ört og ákveðið að sameina krafta 

íslensku liðanna á móti öðrum félögum í borginni.59  

Fálkarnir fengu í upphafi ekki inngöngu í aðaldeildina í Winnipeg, Winnipeg 

senior city league, en leiktímabilið 1910-1911 stofnuðu Fálkarnir sjálfstæðu 

Manitoba-deildina (Manitoba Independent League) sem var einskonar önnur 

deild ásamt fjórum öðrum félögum: Monarchs, the Winnipegs, Kenora og 

Brandon.60 Í lok tímabilsins voru Fálkarnir og Monarchs jafnir að stigum en í stað 

þess að leika um það hvort liðið kæmist inn í aðaldeild borgarinnar, Winnipeg 

Senior City League, var Monarchs-liðið tekið inn í deildina án nokkurs umspils. 

Fálkarnir héldu þó áfram að leika í Manitoba Independent League ásamt Selkirk, 

Winnipeg A.A.A. og Portage la Praire en markmiðið var ávallt að komast upp í 

aðaldeildina. 
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Tímabilið 1911-1912 hélt liðið áfram að keppa innan deildarinnar en félagið 

lenti í miklum peningavandræðum þetta tímabil og í lok tímabilsins voru engir 

peningar eftir.  

Næsta tímabil, 1912-1913, komu tveir af verðandi Ólympíuförum inn í 

félagið en það voru Konnie Johannesson og Frank Fredrickson og sigraði félagið 

í deildinni þetta ár. 

Tímabilið 1914-1915 gekk markmaðurinn Wally Byron til liðs við Fálkana og 

sigraði liðið í Manitoba Independent League. Liðið fékk inngöngu í B-riðil 

aðaldeildarinnar og lék þar með Victorias og Winnipegs en í A-deildinni léku 

meðal annarra the Monarchs, 61st Battalion og the All Stars. Þetta ár vann 61st 

Battalion deildina og liðið vann síðan Allan-bikarinn. Chris Friðfinnsson kom inn 

í lið Fálkanna þetta ár. 61 

Tímabilið þar á eftir, 1916-1917, léku Fálkarnir allir með 223rd Battalion 

Hockey Team í Winnipeg Patriotic League en vegna þess að allir leikmenn 

Fálkanna sem höfðu aldur til tóku þátt í fyrri heimsstyrjöldinni náðu þeir ekki 

góðum árangri það tímabilið og þarf það ekki að koma neinum á óvart.62 Næstu 

árin spiluðu leikmennirnir ekki íshokkí vegna stríðsins og voru Frank Fredrickson 

og Konnie Johannesson sendir til Kairó til að starfa við flugskóla.63 

Árið 1919-1920 kom liðið saman á ný og nefndi Fred Thordarson að 

strákarnir hefðu komið sterkir heim eftir dvöl sína erlendis í stríðinu og að 

minnsta kosti tveir þeirra hafi tekið mikinn vaxtarkipp sem hafi gagnast liðinu 

vel við að ná sér aftur á strik eftir um það bil þriggja ára brottveru frá íshokkí. Á 

þessum tíma komu þrír yngri menn inn í liðið sem ekki höfðu haft aldur til þess 

að taka þátt í stríðinu en seinna urðu þeir Ólympíumeistarar. Það voru Mike 

Goodman, Huck Woodman og Slim Halderson.64  

Eftir að hafa ítrekað verið neitað um inngöngu í aðaldeildina komust 

Fálkarnir loks inn í hana í upphafi leiktímabilsins 1919-1920 en það var að miklu 

leyti H.M. Hannessyni ofursta að þakka. Fred Thordarson segir að ráðamönnum 

deildarinnar hafi ekki fundist lið Fálkanna nógu gott til þess að keppa í 

aðaldeildinni.65  

Mikil fjölmiðlaumfjöllun vegna baráttunnar bar árangur og var stofnaður 

annar riðill sem stóð jafnfætis þeim sem fyrir var. Í honum léku Selkirk, Brandon 
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og Fálkarnir og var þessi riðill afar sterkur. Þetta sama ár varð Fred „Steamer” 

Maxwell þjálfari liðsins. Fálkarnir sigruðu í sínum riðli deildarinnar og lið the 

Monarchs bar sigur úr býtum í hinum riðlinum. Fálkarnir og the Monarchs 

mættust síðan í tveimur leikjum til að fá úr því skorið hvort liðið væri 

sigurvegari deildarinnar og unnu Fálkarnir sannfærandi sigur: 5-0 og 10-1.66  

Með sigri á the Monarchs unnu Fálkarnir réttinn til þess að leika á móti Fort 

William Stalwart Brigade en sigurvegari þessarar viðureignar yrði fulltrúi 

vestursins um Allan-bikarinn. Fálkarnir unnu sigur á Fort William Stalwart 

Brigade örugglega; 7-2 og 9-1 og fóru því til Toronto til að leika til úrslita um 

Allan-bikarinn. Í Toronto kepptu Fálkarnir á móti Háskólaliði Toronto sem hafði 

unnið sigur í austrinu og unnu Fálkarnir fyrri leikinn 8-3 og sigruðu í hinum síðari 

3-2. Með þessum sigrum unnu þeir réttinn til þess að keppa fyrir hönd Kanada á 

Ólympíuleikunum í Antwerpen árið 1920.67 

Ólympíulið Fálkanna var skipað átta leikmönnum en þeir voru; Frank 

Fredrickson (fyrirliði), Harold „Slim” Halderson, Konrad „Konnie” Johannesson, 

Robert John „Bobby” Benson, Magnus „Mike” Goodman, Kristján „Chris” 

Friðfinnson, Alan Charles „Huck” Woodman (varamaður) og Walter „Wally” 

Byron (markmaður). Huck Woodman var eini leikmaður liðsins sem ekki var af 

íslenskum ættum en allir leikmennirnir voru fátækir og þurftu að vinna mikið 

samhliða æfingum sínum.68  

Eftir Ólympíuleikana gerðust nokkrir leikmanna Fálkanna atvinnumenn. Þar 

er fyrst að nefna Frank Fredrickson. Hann gerðist atvinnumaður leiktímabiðið 

1920-1921 og lék þá með Victoria Aristocrats sem seinna urðu Victoria Cougars 

og með félaginu vann hann Stanley-bikarinn árið 1925. Árið eftir sigurinn, eða 

tímabilið 1926-27, gerði Frank samning við Detroit Cougars og varð hann þá 

launahæsti leikmaður NHL-deildarinnar (National Hocey League). Hann varð 

fyrstur manna í deildinni til að vera allt í senn, leikmaður, þjálfari og 

framkvæmdastjóri liðs, en það var með Pittsburgh árið 1929. Hnémeiðsli urðu 

svo til þess að hann lagði skautana á hilluna árið 1932. Hann var þjálfari 

Princeton University Tigers árið 1933. Hann fluttist síðar til vesturstrandar 

Kanada þar sem hann hélt áfram að þjálfa og náði góðum árangri tímabilið 

1949-1950 með íshokkíliði University of British Columbia. Hann var innlimaður í 

frægðarsetur íshokkís, Hockey Hall of Fame, árið 1958 og í UBC Sports Hall of 

Fame and Museum árið 1983.69 
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Næstan má telja Slim Halderson en hann byrjaði atvinnuferil sinn með 

Saskatoon Crescents árið 1920. Hann fluttist síðan til Victoria Aristocrats árið 

1921 og lék þar með fyrrum félaga sínum Frank Fredrickson og vann ásamt 

honum og liði þeirra Stanley-bikarinn árið 1925. Slim Halderson lék síðan með 

ýmsum liðum, t.d. Detriot Cougars og Toronto Maple Leaves, þar til hann hætti 

að leika íshokkí árið 1937.70 

Konrad Johannesson lék með Winnipeg Maroons árið 1925 og síðan með 

Moose Jaw Maroons og Regina Capitals og árið 1928 lék hann í Seattle í 

Bandaríkjunum.71  

Robert „Bobby” Benson lék með Slim Halderson í Saskatoon Crescent árið 

1920 en árið 1922 fór hann til Calgary Tigers og lék þar í þrjú ár. Hann lék með 

Boston Bruins 1924-1925 og ýmsum öðrum liðum þar til hann hætti árið 1929.72  

Magnus „Mike” Goodman neitaði fjölda tilboða um atvinnumennsku og lék 

með liði Fálkanna til ársins 1921.73  

Kristján „Chris” Friðfinnsson lék sem áhugamaður í Winnipeg til 1929 eða 

þar til hann gerðist farsæll þjálfari fyrir University of Alberta.74 

Alan Charles „Huck” Woodman lék einnig sem áhugamaður og var fyrirliði 

Kenora Thistles árið 1922.75 

Walter „Wally” Byron hélt áfram í marki Fálkanna til ársins 1923 og var 

talinn einn besti markmaður í áhugamennsku í íshokkí.76 

2.6 Fálkarnir og samfélag Vestur-Íslendinga  

Eins og áður kom fram byrjuðu Íslendingar snemma að spila þessa kanadísku 

íþrótt og virðast hafa verið einna fyrstir innflytjenda til þess að stofna 

íshokkífélag. 

Hockey er sérstaklega canadískur leikur. Það er hvorki smábær né 

stórbær til í landinu, sem ekki státar sig af einum eða fleirum 

Hockey félögum, og þar sem Íslendingar eru niðurkomnir, hafa þeir 

tekið meiri eða minni þátt í þessum þjóðlega leik. En þeir eru líka 

                                                           
70

 Square, D., 2007. 
71

 Square, D., 2007. 
72

 Square, D., 2007. 
73

 Square, D., 2007. 
74

 Square, D., 2007. 
75

 Square, D., 2007. 
76

 Square, D., 2007. 



 

40 

þeir einu af hinum mörgu útlendu þjóðflokkum, sem byggja þetta 

mikla Vesturland, sem hafa komið á fót alþjóðlegum 

Hockeyfélagsskap innan vébanda síns eigin þjóðfélags, og sem hafa 

síðan haft dug og djörfung til að keppa um æðsta heiður í þessu 

tilliti, sem fáanlegur er í Vestur-Canada, [...]77 

Þrátt fyrir að Vestur-Íslendingar hafi iðkað íshokkí talsvert virðist 

Íslendingasamfélagið í Kanada ekki hafa haft mikinn áhuga á íshokkííþróttinni og 

sýndi því Íslendingafélaginu lítinn áhuga í upphafi eins og sést í frétt sem birtist í 

Heimskringlu árið 1913:  

Falcon hockey félagið er eins og að undanförnu að keppa í vetur 

við hin hockey félögin. Og nú eru landarnir komnir í bezta amateur 

hocky félagsskap, sem til er í landinu, eftir margra ára þrautseiga 

baráttu [...] Það voru heldur fáir áhorfendur, sérstaklega 

Íslendingar. En það er nú eins og gengur og gjörist, -landinn, þó 

hann tali mikið um þjóðrækni, þá hefir hann enga ánægju af að 

horfa á Íslendinga etja kappi við annara þjóða menn!78  

Það voru þó ýmsir aðilar sem höfðu áhuga á framgöngu Fálkanna og fannst 

mikið til þess koma hversu vel Íslendingafélagið stóð sig í íshokkí sem var síður 

en svo minna merkilegur árangur en frammistaða Íslendinganna á öðrum 

sviðum. Eftirfarandi er brot úr grein sem birtist í Heimskringlu árið 1910, tíu 

árum fyrir Ólympíuleikana:  

Saga íslenzkra Hockey leikara er [...] að mínu áliti okkur 

Íslendingum í sinni röð ekki minni sómi en frammistaða okkar 

framúrskarandi námsmanna, business manna, bænda og annara 

[svo] duglegra landa, sem hafa nálega í öllum greinum, þar sem um 

samkepni [svo] við hérlenda menn hefir verið að ræða, borið 

höfuðið hátt og staðið framarlega og oft fremstir í röðinni.79 

Þessi sami höfundur hvetur síðan landa sína til þess að sýna drengjunum meiri 

stuðning því þeir hefðu tækifæri til þess að auka hróður Íslendinga í Kanada 

sem virðist hafa verið innflytjendum mikilvægt verkefni: 
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Ég álít það sem skyldu allra Íslendinga, sem unna karlmannlegum 

íþróttum, að veita þessum ungu og efnilegu mönnum sitt ítrasta 

fulltingi. [...] með því að sækja dyggilega alla þá kappleika sem fara 

fram hér í bænum, - láta þá finna til þess, þegar til orustu kemur, 

að þeir eiga vini trausta og trygga, sem vaka yfir hverri þeirra 

hreyfingu og gleðjast yfir drengilegri framsókn eða karlmannlegri 

vörn, og sem vildu gjarnan af fremsta megni stuðla til þess að 

sigurinn yrði Falcons, - og Íslendinga.80   

Áhugi Vestur-Íslendinga jókst hinsvegar eftir því sem Fálkarnir fikruðu sig nær 

sigrinum á Ólympíuleikunum. Eftir að Fálkarnir unnu Allan-bikarinn birtist 

forsíðufrétt um sigurinn í Heimskringlu þar sem meðal annars var skrifað: 

Allir gátu Falcons sér góðan orðstýr – hver einn og einasti: allir voru 

kappar og hreystimenn. [...] Þeir hafa orðið þjóðflokki vorum til 

hins mesta sóma og skráð orðið "Islendingur" með gullnu letri í 

íþrótta-annála þessa lands.81 

Fálkarnir voru að mati höfundar greinarinnar „kappar og hreystimenn” líkt og 

hetjurnar fornu og voru þannig Íslendingasamfélaginu til sóma.  

Eftir að Íslendingarnir sönnuðu getu sína í íshokkí breyttist íþróttin úr því að 

vera áhugamál, sem Íslendingasamfélagið sýndi lítinn áhuga, í það að vera 

tilvalin leið til þess að bæta sjálfsmynd Íslendinga og auka hróður þeirra í 

Kanada.  Hugsanlega hafði íþróttin einnig þann möguleika að koma Íslendingum 

í flokk æðri innflytjenda í Kanada. Eftirfarandi er brot tekið úr Manitoba free 

press stuttu eftir sigurinn:  

  

Fálkarnir [...] hafa sýnt heiminum styrkinn sem ungir Kanadamenn 

búa yfir. Árangur þeirra er óvænt upphefð fyrir kanadíska borgara 

af íslenskum ættum því strákarnir eru allir af hinum öfluga 

norræna stofni sem er að sýna ótrúlegan styrk í nýjum 

heimkynnum vestanhafs.82 
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2.7 Eiginleikar sigursælla liða  

Samfélagslegar aðstæður Fálkanna í Kanada voru afar sérstakar en það er einnig 

mikilvægt að átta sig á því hvað gerir hóp manna að sigursælu liði þegar árangur 

þeirra er skoðaður. Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um hvernig best sé 

að gera hóp að liði og hvað einkenni árangursrík lið en ýmislegt er sameiginlegt 

með lögmálum farsælla liða eða hópa í atvinnulífinu og í íþróttum. Katzenbach 

og Smith nefna sérstaklega fimm atriði sem orsakir þess að lið nái góðum 

árangri en það eru fámenni, hæfileikar, sameiginleg markmið og tilgangur, 

sameiginleg nálgun og sameiginleg ábyrgð.83 Hvað varðar íþróttir sérstaklega 

má þó bæta við áhrifum samheldni og mikilvægu starfi þjálfarans. 

2.7.1 Fámenni 

Fámennir hópar (lið) eru almennt farsælli en fjölmennir og það virðist vera 

farsælast að í liðinu séu helst færri en tíu manns. Innan smærri hópa verða öll 

samskipti auðveldari, ákvarðanataka verður þægilegri og minna er um 

persónulega árekstra.84 

Persónulegir árekstrar geta haft mikil áhrif á liðið í heild en árekstrarnir geta 

ýmist verið á milli liðsfélaga eða á milli liðsins og þjálfara. Ýmsar ástæður geta 

verið fyrir þessum árekstrum, til dæmis þegar einum liðsmanni líkar ekki við 

einhvern annan liðsmann eða einhver ágreiningur er manna á milli eða 

samkeppni. Þessir árekstrar geta síðan meðal annars leitt til kvíða innan liðsins, 

komið í veg fyrir að frekari hæfni lærist og grafið undan valdi þjálfarans.85  

Samkvæmt rannsókn Widmeyer, Brawley og Carron, árið 1990, er þó 

mikilvægt að hópurinn sé ekki of fámennur því það getur bitnað á frammistöðu 

liðsins og félagslegri samheldni þess og það af sömu ástæðu: Of fáum er úr að 

velja.86  

Slakt einstaklingsframtak í liði (e. social loafing) er einnig algengara í 

fjölmennum hópum en fyrirbærið er þekkt í hópframtaki en það er þegar 

einstaklingur innan hóps leggur sig minna fram en hann myndi gera ef um 

                                                                                                                                               

unusual gratification to Canadian citizens of Icelandic birth or descent for the boys who 
have won this high honor for Canada are practically all of the vigorous Norse stock, 
which is showing remarkable strength and virility in its new home on this side of the 
Atlantic. 
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einstaklingsframtak væri að ræða. Þetta fyrirbæri er líklegra til að eiga sér stað 

þegar ekki er hægt að sjá framtak hvers og eins innan hópsins, þegar markmiðið 

er þýðingarlítið, þegar meðlimir hópsins þekkjast ekki og þegar einstaklingurinn 

trúir því að framlag sitt skipti litlu máli fyrir heildarútkomuna.87 

2.7.2 Hæfileikar og sameiginleg nálgun 

Til þess að lið verði farsælt er mikilvægt að meðlimir hópsins séu hæfileikaríkir á 
ýmsum sviðum en hægt er að skipta þessum tegundum hæfileika í þrjá flokka: Í 
fyrsta lagi tæknilega hæfileika og getu, í öðru lagi hæfileika til að finna lausn á 
vandamálum og taka ákvarðanir og í þriðja lagi samskiptahæfileika.88 

Það þarf varla að taka fram mikilvægi þess að leikmenn íþróttaliðs búi yfir 
tæknilegum hæfileikum og getu í íþróttinni til þess að liðið nái árangri. En 
tæknileg geta og hæfileikar eru einskis nýt ef ekki er hægt að nýta hæfileika 
allra inni á vellinum í samstarfi við hina leikmennina.89 Þannig tengist 
sameiginleg nálgun allra leikmannanna hæfileikum því í sameiginlegri nálgun 
felst það að skipta jafnt með sér verkum og að hver og einn sé í sínu sérhæfða 
hlutverki innan hópsins og í því hlutverki þar sem hæfileikar hans nýtast best.90 

Þetta ætti einnig að vera liður í því að koma í veg fyrir slakt 

einstaklingsframtak innan liðsins (e. social loafing) því framlag hvers og eins er 

sýnilegt og framlagið mikilvægt fyrir hópinn í heild sinni. 

Það er ákveðinn hæfileiki að hafa getu til þess að finna viðeigandi lausnir á 

vandamálum og að hafa burði til þess að taka góðar ákvarðanir. Undir þetta 

fellur meðal annars það að finna viðeigandi leikaðferð og sjá og nýta þau 

tækifæri sem gefast.91 Það er þjálfarans að finna leikaðferð sem er heppileg 

fyrir leikmannahópinn og leikmannanna að vera útsjónarsamir inni á vellinum. 

Þriðja og síðasta tegund mikilvægra hæfileika innan liða eru 

samskiptahæfileikar92 en í íþróttum er mikilvægt að leikmennirnir vinni vel 

saman innan vallarins. Það reynist liðum yfirleitt best þegar liðsmennirnir hafa 

styrk á mismunandi sviðum sem styðja við hæfileika annarra liðsfélaga og hver 

og einn einstaklingur styrkir þannig liðið.93 Hughes og Franks benda á að farsæl 

lið leiki boltanum almennt meira sín á milli en lið sem ekki eru farsæl.94 

                                                           
87

 Horn, T., 2008. 
88

 Katzenbach og Smith, 1999. 
89

 Lavin, J., 2005. 
90

 Katzenbach og Smith, 1999. 
91

 Katzenbach og Smith, 1999. 
92

 Katzenbach og Smith, 1999. 
93

 Katzenbach og Smith, 1999. 
94

 Hughes, M. og Franks, I., 1997.  



 

44 

2.7.3 Markmið, tilgangur og sameiginleg ábyrgð 

Mikilvægt er að allir leikmenn liðsins hafi sameiginleg markmið og tilgang. 

Charles Garfield fann það út að tilfinning fyrir markmiðinu (e. a sense of 

mission) einkenndi þá sem skara fram úr bæði í íþróttum og í viðskiptum. 

Farsæl lið hafa skýr markmið og trú á því að markmiðið sé virkilega þess virði að 

ná því. Á hinn bóginn voru lið sem ekki voru farsæl ekki nógu einbeitt í því að 

stefna að settu marki meðal annars vegna þess að markmið einstaklinganna 

höfðu forgang fram yfir markmið liðsins.95 

Að auki er mikilvægt að allir leikmenn liðsins beri sameiginlega ábyrgð, 

meðal annars ábyrgð á bæði sigrum og töpum liðsins. Það er mikilvægt að allir 

aðilar í hópnum beri traust hver til annars og skuldbindi sig til þess að ná 

markmiðum liðsins í sameiningu.96
 

2.7.4 Samheldni í hópíþróttum 

Augljóslega eru fleiri þættir en hæfileikar sem skipta máli þegar kemur að 
árangri í liðsíþróttum. Lið með hæfileikaríkum leikmönnum standa sig oft verr 
en búast mætti við á meðan önnur lið með slakari leikmenn koma á óvart með 
sigri. Samheldni er þáttur sem hefur mikil áhrif á árangur, góðan og slakan, þar 
sem þau lið sem þjappa sér fast saman og eru samhent í hugsun og gerðum eru 
yfirleitt sigursælli.97  

Samheldni hefur verið skilgreind sem síbreytilegt ferli sem sést á 
tilhneigingunni til þess að halda hópinn og vera sameinaður í sókn sinni eftir 
sameiginlegum markmiðum og/eða ánægju meðlima hópsins.98 Samheldni 
getur auk þess bæði verið félagsleg samheldni (e. social cohesion) og 
liðssamheldni (e. task cohesion). Félagsleg samheldni er þegar meðlimum 
hópsins kemur vel saman persónulega, líkar vel hverjum við annan og líta á aðra 
meðlimi hópsins sem félaga sína. Liðssamheldni er þegar liðsfélagarnir vinna vel 
saman og eru sammála um hvað sé góður árangur og hvaða leiðir eigi að velja 
til að ná honum.99 Tengslin á milli samheldni og árangurs hafa verið rannsökuð 
nokkuð ítarlega og sýna flestar þær rannsóknir jákvæð tengsl á milli samheldni 
og góðs árangurs. Carron, Coleman og Wheeler100 fundu mjög sterk, jákvæð 
tengsl á milli samheldni og árangurs og fundust þau einnig í rannsóknum 
Widmeyer og Martens101 og Bird102. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að tengslin 
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geta verið bæði jákvæð og neikvæð103 en fáar rannsóknir sýna engin tengsl. 
Meðal jákvæðra afleiðinga mikillar samheldni ná nefna minni kvíða leikmanna, 
meiri ánægju þeirra, meiri fórnir einstaklinga fyrir liðið, meiri vinnu einstaklinga 
fyrir liðið, aukið sjálfstraust leikmanna, sameiginlega ábyrgð á ósigrum liðsins og 
aukinn árangur.104  

Hardy, Eys og Carron minnast á það að flestar rannsóknir sem gerðar hafi 
verið á samheldni hafi fjallað um jákvæðar afleiðingar mikillar samheldni og þeir 
gagnrýna það hugarfar sem virðist ríkja um að þeim mun meiri sem samheldnin 
sé því betra. Rannsóknin fólst í því að athuga hvort íþróttafólk fyndi eitthvað 
neikvætt við of mikla samheldni og niðurstöður þeirra gáfu til kynna að 56% 
þátttakenda fundu neikvæða þætti tengda öflugri félagslegri samheldni og 31% 
fundu neikvæða þætti tengda sterkri liðssamheldni. Meðal ókosta of sterkrar 
félagslegrar samheldni voru ómarkvissari æfingar og félagsleg einangrun, minni 
einstaklingsábyrgð á verkefninu og keppni getur haft slæm áhrif á samband 
vina. Meðal ókosta mikillar liðssamheldni voru lakari félagsleg sambönd, 
samskiptavandamál, þrýstingur um að valda ekki vonbrigðum og minni ánægja 
af leiknum. Hardy, Eys og Carron  minnast í þessu samhengi á mikilvægi þess að 
jafnvægi ríki á milli félagslegrar samheldni og liðssamheldni. Ef önnur tegund 
samheldninnar er mikil en hin ekki getur það valdið togstreitu innan liðsins með 
lakari árangri en vænta mætti. Ef þær eru hins vegar báðar í miklum mæli ætti 
að vera mjög jákvætt að hafa mikla samheldni og auka farsæld liðsins.105  

Zaccaro, Rittman, og Marks fjalla um það að þegar lið verður fyrir mótlæti er 
það líklegra til þess að standast mótlætið ef liðssamheldnin er góð. Ennfremur 
eru liðin sem eru með mikla liðssamheldni og lenda í mótlæti líklegri til þess að 
leggja sig enn betur fram og þróa með sér viðeigandi framkvæmdaáætlun.106  

Það getur hins vegar verið erfitt starf að byggja upp liðssamheldni og þá 

sérstaklega þegar lið eru kölluð saman með stuttum fyrirvara.107 

2.7.5 Þjálfarinn 

Hlutverk þjálfarans er afar mikilvægt og fjölbreytilegt en meðal annars er starf 

hans fólgið í því að auka samheldni liðsins og finna viðeigandi og árangursríka 

leikaðferð. Þjálfarinn er leiðtogi hópsins og mikilvægt að hann búi yfir þeim 

eiginleikum sem einkenna farsæla þjálfara. 
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Jeff Janssen skrifaði bók sem nefnist The seven secrets of successful coaches 

en í henni fjallar hann um þá sjö þætti sem mikilvægt er að þjálfarar búi yfir til 

þess að verða trúverðugir þjálfarar og ná sem mestu út úr leikmönnum sínum.  

Í fyrsta lagi tekur hann fram mikilvægi persónuleika þjálfarans. Þjálfarinn 

þarf að vera heiðarlegur og segja leikmönnunum ávallt sannleikann. Að auki 

þarf hann að vera á háu siðferðisstigi og hafa einbeittan vilja til að gera hið 

rétta.108 Lyle fjallar um þau svið sem geta skapað hættu á því að þjálfarar víki af 

vegi góðs siðferðis en þau eru: Í persónulegum samskiptum við leikmenn, þegar 

munur er á valdi, að hafa áhrif á frammistöðu og útkomu liðsins, að geta ekki 

viðhaldið félagslegu hlutverki sínu (e. social role) og með óviðeigandi 

markmiðssetningu fyrir liðið.109 Að auki þarf þjálfarinn að gera sér grein fyrir 

eigin persónuleika og einnig persónuleika leikmannanna og læra hvernig á að 

koma fram við hvern og einn. Úthverfur (e. extroverted) þjálfari á auðveldara 

með að setja sig í spor úthverfs leikmanns en hann þarf einnig að kunna að eiga 

góð samskipti við leikmenn sem eru innhverfir (e. introverted).110  

Í öðru lagi er mikilvægt að þjálfarinn þekki vel undirstöðuatriði íþróttarinnar 

og leikkerfi. Án þessarar þekkingar hefur þjálfarinn enga burði til þess að leiða 

lið sitt að sigri og leikur liðsins verður ómarkviss.  

Í þriðja lagi þarf þjálfarinn að hafa ástríðu fyrir íþróttinni og verja tíma í það að 

gera liðið árangursríkt. 

Í fjórða lagi er nauðsynlegt að þjálfaranum þyki vænt um leikmennina sem 

manneskjur og vilji þeim vel. Hann þarf að kynnast þeim persónulega og sýna 

þeim áhuga. 

Í fimmta lagi verður þjálfarinn að byggja upp sjálfstraust leikmannanna og 

láta þá vera ánægða með sjálfa sig.  

Í sjötta lagi er mikilvægt að þjálfarinn hlusti vel á það sem leikmennirnir hafa 

að segja og að hann sé opinn og heiðarlegur. Hann þarf að skilja leikmennina og 

minna þá á hlutverk sitt. 

Í sjöunda og síðasta lagi þarf þjálfarinn að hafa stjórn á tilfinningum sínum, 

sama hvort um er að ræða æfingar eða leiki og hvort sem liðið er að vinna eða 

tapa. Hann þarf einnig að hafa fáar reglur sem allir þurfa að fara eftir, sama 

hvort um er að ræða leikmann í byrjunarliði eða varamann.111  
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Hlutverk þjálfarans er að miklu leyti fólgið í því að auka samheldni liðsins og 

hafa áhrif þjálfarans á samheldni verið talsvert rannsökuð. Turman gerði 

rannsókn á því hvaða aðferðir þjálfarans virkuðu letjandi eða hvetjandi á 

samheldni liða. Þeir þættir sem íþróttamönnum fannst virka letjandi á 

samheldni liðsins voru móðgandi talsmáti, æðra/óæðra samband, óréttlæti, 

vangeta til tjáskipta, gert gys að leikmönnum og ómarkviss stjórnun. Þeir þættir 

í starfi þjálfarans, sem íþróttamönnunum fannst virka hvetjandi á liðsheildina, 

voru stjórnun sem veitir innblástur, persónulegt samband leikmanna og 

þjálfara, hvatning, stuðningur, hollusta, húmor, skýrt VIÐ á móti ÞEIM og 

markviss stjórnun.112 
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3 Aðferð 

Rannsóknarefni verkefnisins eru ástæður þess að lið Fálkanna stóð uppi sem 

sigurvegari í íshokkí á Ólympíuleikunum árið 1920. Best hefði verið að 

rannsóknin hefði verið gerð fyrir um það bil 60 árum til þess að fá lifandi 

frásagnir leikmannanna sjálfra og annarra samtímamanna en þar sem allir 

leikmenn liðsins eru látnir styðst verkefnið aðeins við ritaðar heimildir. Það kom 

höfundi mikið á óvart hversu lítið er til af efni um Fálkana á Íslandi og almennt 

áhugaleysi Íslendinga um þetta afrek. Þess má einnig geta að ekki virðist vera 

almenn vitneskja meðal Íslendinga um afrek Fálkanna því fæstir sem höfundur 

hefur rætt við um verkefni sitt höfðu heyrt minnst á liðið og afrek þess.   

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsókn þessi er heimildarannsókn en upphaflega var ætlunin að gera 

tilfellarannsókn (e. case study) og styðjast að verulegu leyti við viðtöl tekin við 

aðstandendur leikmannanna, bréf, skýrslur, fjölmiðlagögn og fleira af því tagi. 

Haft var samband við son eins leikmannsins í upphafi verkefnisins og svaraði 

hann því að faðir hans og aðrir leikmenn liðsins hafi verið afar hógværir menn 

og í raun ekki talað mikið um afrek sín eftir að Ólympíuleikunum lauk og því 

væri lítið að græða á afkomendum leikmannanna.113 Þá var lítið annað eftir en 

ritaðar heimildir svo að úr varð hrein heimildarannsókn. Reyndar þurfti talsvert 

að hafa fyrir heimildaöfluninni eins og síðar verður vikið að.   

Þegar fortíðin er rannsökuð er misjafnt hversu mikið er til af viðeigandi 

heimildum og hver aðgangur rannsakanda að þeim er. Því lengra sem liðið er frá 

atburðinum því erfiðara getur verið að finna efni en um nýlega atburði er oft 

mikið til af heimildum og mikilvægt að velja vel úr þeim. Dagblöð eru oft einu 

heimildirnar um ákveðið efni og endurspegla þann tíma sem skoðaður er. Þau 

geta þó einnig verið óáreiðanleg enda greinarnar oft skrifaðar á stuttum tíma. 

Við rannsóknir er einnig hægt að notast við skáldskap sem getur gefið innsýn í 

viðhorf, hugmyndir og gildismat fólks á ákveðnu tímabili í tilteknu samfélagi.114   
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3.2 Verklag 

Heimildaöflunin fór aðallega fram á veraldarvefnum en einnig á bókasöfnum og 

skjalasöfnum, bæði Héraðsskjalasafni Austfirðinga og á þjóðdeild 

Þjóðarbókhlöðunnar.  

Mikið var notast við gömul dagblöð við gerð verkefnisins og má fyrst nefna 

dagblaðið Winnipeg free press sem var ómetanleg heimild við gerð þessarar 

ritgerðar. Þetta dagblað heldur uppi vefsíðu þar sem gagnasafn þess er 

aðgengilegt frá árinu 1874. Það hét þó Manitoba free press til ársins 1931 en 

eftir það var nafninu breytt í Winnipeg free press. Í blaðinu var talsvert fjallað 

um baráttu Fálkanna í Kanada sem og á Ólympíuleikunum og var blaðið liðinu 

ávallt hliðhollt og bar því vel söguna.115 Þegar höfundur þessa verkefnis lagði til 

við Landsbókasafnið að það gerðist áskrifandi að dagblaðinu Winnipeg free 

press vegna þess að þar eru margar góðar og skemmtilegar heimildir um 

Vestur-Íslendinga (og að sjálfsögðu um Fálkana) fékk höfundur það svar að 

málið hefði verið skoðað en ekki talin ástæða til þess að safnið gerðist 

áskrifandi að dagblaðinu. 

Vefsíðan Tímarit.is kom einnig að mjög miklu gagni en þar má meðal annars 

finna dagblöð Vestur-Íslendinga í Kanada eins og Heimskringlu, Lögberg og 

Voröld og eru þessi dagblöð ómetanlegar heimildir um Vestur-Íslendinga og 

fáeinar heimildir má þar finna um Fálkana. Tilgangurinn með útgáfu 

dagblaðanna var að efla þjóðernisvitund Íslendinga í Kanada og aðstoða þá við 

að aðlagast nýrri menningu og nýju lífi116 og sést það vel þegar dagblöðin eru 

skoðuð. Í þeim eru fjöldamörg ljóð ort bæði til Kanada og til Íslands. Hægt er að 

slá inn leitarorð á síðunni og flokka niðurstöðurnar eftir dagblaði og ártali og fá 

þannig viðeigandi niðurstöður.  

Aðrar íslenskar heimildir sem notaðar voru við gerð verksins voru bækur 

sem höfðu helst það hlutverk að dýpka skilning höfundar á samfélagslegum 

aðstæðum leikmanna Fálkanna. 

Talsvert meira fannst af kanadískum en íslenskum heimildum um Fálkana og 

má þar fyrst nefna the Romance of the Falcons sem skrifuð var af Fred 

Thordarson sem var samtímamaður Fálkanna og var í framkvæmdastjórn (e. 

executive) liðsins á Ólympíuleikunum árið 1920 en áður var hann sjálfur 

leikmaður liðsins. Greinin hefur að geyma góða lýsingu á sögu liðsins, sigrum 

þess og eiginleikum leikmannanna.117 
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Önnur grein kom höfundi að miklu gagni en hún er eftir Svíann Kenth Hansen og 

nefnist The birth of swedish ice hockey – Antwerp 1920. Greinin fjallar ítarlega 

um íshokkímót Ólympíuleikanna árið 1920 frá sjónarhorni Svía og vitnar Hansen 

mikið til sænskra dagblaða frá þessum tíma.118 Höfundi þessa verkefnis fannst 

nauðsynlegt að finna heimild sem ekki kom frá Íslendingum, Vestur-

Íslendingum eða Kanadamönnum og ekki spillir það fyrir að greinin er mjög 

vönduð og skemmtilega skrifuð. 

Sá samtímafræðimaður sem veit eflaust mest um Fálkana er Eric Zweig sem 

er íþróttasagnfræðingur frá Kanada en hann hefur fjallað talsvert um liðið og 

fékk ég góðar heimildir úr fórum hans, til dæmis greinina Return of the 

Falcons.119 

Ein af eftirlætisheimildum höfundar við gerð þessarar ritgerðar er frásögn 

Gudrun Hallson en Gudrun var systir langömmu höfundar. Hún fluttist til 

Kanada um aldamótin 1900. Móðursystir rannsakandans fór sumarið 2011 til 

Kanada og heimsótti frændfólk sitt þar og kom til baka með myndir, frásagnir 

og bækur sem nýttust vel. Tengdasonur Gudrun, Ryckman, skrifaði bókina 20th 

century and me sem höfundur gluggaði í sér til skemmtunar en svo skemmtilega 

vildi til að hann talaði um Fálkana í þessari bók og það var ánægjulegt að fá 

sjónarhorn Kanadamanns sem þá hafði enga tengingu við Íslendingasamfélagið. 

Upp komu ýmis vandamál við gerð verkefnisins en helstu aðferðafræðilegu 

gallar rannsóknarinnar voru að ekki var hægt að taka viðtöl við leikmenn liðsins 

en hefði þessi rannsókn verið gerð talsvert fyrr (áður en höfundur fæddist) 

hefði það verið hægt og getað orðið ómetanleg heimild um kanadíska, íslenska 

og vestur-íslenska íþróttasögu. Annar galli er bakgrunnur höfundar en hann 

hefur einungis bakgrunn úr íþróttafræði og íslensku en engan úr sagnfræði. Það 

kann þó líka að vera styrkur verkefnisins að sagan er hér metin út frá öðrum 

sjónarhornum en tíðast er og tengd fræðum sem óvanalegt er að tengja 

sögunni, til dæmis þjálfun og íþróttasálfræði, jafnvel félagsfræði íþrótta. 
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3.3 Skráning og úrvinnsla 

Skráning 

Haustið 2009 hófst vinnan að verkefninu og rannsóknaráætlun var útbúin. Það 

sama haust gerðist höfundur áskrifandi að gagnasafni Winnipeg free press og 

las allar greinar sem tengdust Fálkunum frá árunum 1919-1920 en lítið var 

skrifað um þá fyrir þann tíma. Að auki las höfundur bækur um Vestur-Íslendinga 

til þess að koma sér inn í hugarheiminn sem þá ríkti og fór í gegnum 

Heimskringlu, Lögberg og Voröld inni á vefsíðu timarit.is.  

Allar upplýsingar sem fundust um Fálkana í dagblöðunum voru skráðar á 

word-skjal með fyrirsögnunum heimildir úr Winnipeg Free Press og heimildir úr 

vestur-íslenskum blöðum. Upplýsingarnar voru ýmist skráðar orðrétt niður eða 

boðskapurinn endursagður og dagsetningar og ártal skrifað við hverja 

skráningu.  

Við lestur bóka um Vestur-Íslendinga voru nokkur lykilorð skráð undir 

fyrirsögn og nafni bókarinnar og blaðsíðutal fyrir neðan lykilorðin. 

Skáning annarra greina fór fram á svipaðan hátt. Allar mikilvægar 

upplýsingar voru skráðar niður með lykilorðum ásamt nafni höfundar 

viðkomandi greinar og blaðsíðutali. Sýnishorn þessarar skráningar er í viðauka 

1. 

Allar hugmyndir og vangaveltur skráði höfundur niður í sérstaka 

rannsóknardagbók. Sýnishorn úr dagbókinni er í viðauka 2. 

 

Úrvinnsla 

Eftir að hafa skráð niður allar helstu upplýsingar um Fálkana var allt efnið lesið 

aftur og nokkur áberandi þemu fundin. Þessum þemum var skipt niður í nokkra 

flokka og urðu þeir flestir að undirköflum í verkefninu. Þemun voru síðan 

flokkuð eftir efni og skyld þemu sett undir sama yfirkaflann. 

Þar sem víða er reynt að ráða í textann og túlka hann með tilliti til þess 

samtíma sem hann er skrifaður á má segja að hér sé einnig stuðst við sögulega 

orðræðugreiningu eins og henni er m.a. lýst af íslensku fræðimönnunum Ingólfi 

Á. Jóhannessyni120 og Þórunni Blöndal121, sbr. einnig Kristínu Björnsdóttur122. 
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Ritun hófst vorið 2010 og var byrjað að skrifa niðurstöðu- og umræðukaflann en 

samhliða var fræðilegur kafli ritaður. Niðurstöðu- og umræðukafli voru 

sameinaðir í einn kafla þar sem tilgangslítið þótti að skrifa niðurstöðukafla með 

hráum niðurstöðum.   

Í ritgerðinni eru beinar tilvitnanir talsvert notaðar og er það aðallega og 

vísvitandi gert til þess að lesandinn fái innsýn í þær heimildir sem notast var við 

sem margar hverjar eru afar skemmtilegar aflestrar.  
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4 Niðurstöður og umræður 

Það eru ýmsar ástæður fyrir því að Fálkarnir urðu Ólympíumeistarar í íshokkí 

árið 1920 og erfitt að halda því fram að hægt sé að gera tæmandi lista yfir 

ástæðurnar. Ýmis þemu voru þó fundin við gerð þessarar rannsóknar en í henni 

er leiðinni að sigri Fálkanna á Ólympíuleiknum skipt niður í fjóra yfirflokka. 

Þessir flokkar eru: Sigurinn á Ólympíuleikunum, sigurinn í Allan-bikarnum í 

Kanada, barátta Fálkanna innan Winnipegborgar og að lokum áhrif upprunans 

og Íslendingasamfélagsins á liðið. 

Fyrsti flokkurinn, sigurinn á Ólympíuleikunum, fjallar um ástæður þess að 

Kanadamenn sigruðu í öllum sínum leikjum á Ólympíuleikunum og urðu þannig 

Ólympíumeistarar í íshokkí. Á þessum tíma var íshokkí orðið þjóðaríþrótt 

Kanadamanna og ákveðið sameiningartákn þjóðarinnar en það gerði sigurinn 

enn mikilvægari fyrir leikmennina og kanadísku þjóðina. Norður-Ameríkuliðin 

höfðu mikla yfirburði yfir evrópsku liðin á þessum tíma og því var aðeins 

spurning hvort það yrðu Kanadamenn eða Bandaríkjamenn sem myndu hreppa 

titilinn. Í ljós kom að kanadíska liðið spilaði betur saman en lið Bandaríkjamanna 

en Fálkarnir sendu félagslið á leikana á meðan Bandaríkjamenn sendu úrvalslið.  

Annar yfirflokkurinn fjallar um sigur Fálkanna í Allan-bikarnum í Kanada en 

liðið samanstóð af afar hæfileikaríkum leikmönnum sem allir höfðu sitt sérstaka 

hlutverk innan liðsins en þjálfari liðsins stóð sig mjög vel í að nýta hæfileika 

hvers og eins leikmanns. Lið Fálkanna var að auki mjög samheldið og voru bæði 

félagsleg samheldni liðsins og liðssamheldni þess í mjög háum gæðaflokki. Þess 

má einnig geta að jafnvægi ríkti á milli beggja tegunda samheldni sem er afar 

mikilvægur þáttur ætli lið sér að vera farsælt. Að auki var Manitoba-deildin, sú 

deild sem Fálkarnir kepptu í, mun sterkari deild en Winnipeg-deildin og 

einkenndust leikirnir í Manitoba-deildinni af mikilli hörku og baráttu en það átti 

sinn þátt í að styrkja lið Fálkanna.  

Þriðji yfirflokkurinn fjallar um baráttu liðsins í Winnipeg fyrir því að komast 

inn í aðalíshokkídeild borgarinnar en það var ein helsta hindrunin í vegi 

Fálkanna og hefði getað kostað Kanadamenn gullið á Ólympíuleikunum hefðu 

stjórnendur deildarinnar ekki leyft liðinu að spila. Fordómar gagnvart 

innflytjendum sem ekki voru af breskum ættum voru ríkir meðal svokallaðra 

broddborgara en þrátt fyrir þá fordóma og mótbyr sem liðið lenti í fékk það 

almennt stuðning frá almenningi og fjölmiðlum í borginni enda léku þeir vel og 

drengilega og voru ímynd karlmennskunnar. Hollusta leikmannanna, þjálfarans 
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og aðstandenda liðsins við liðið var ótrúlega mikil og gegndi mikilvægu hlutverki 

en til dæmis má nefna að þessir þættir höfðu mikil áhrif á það að liðið var að 

lokum tekið inn í aðaldeild borgarinnar. 

Fjórði yfirflokkurinn fjallar um áhrif upprunans og Íslendingasamfélagsins á 

árangur liðsins. Vestur-Íslendingar höfðu skýra og jákvæða sjálfsmynd og voru 

samheldin þjóð en allir voru leikmennirnir nema einn af annarri kynslóð Vestur-

Íslendinga. Þeir sem eru af þessari kynslóð leggja oft afar hart að sér til þess að 

standa sig vel í öllu því sem þeir taka sér fyrir hendur. Vestur-Íslendingar 

aðlöguðust hratt nýjum staðháttum og nýju samfélagi og gerðu það að 

forgangsverkefni án þess þó að glata eigin einkennum sem gaf strákunum að 

einhverju leyti kosti beggja heima.  

4.1 Sigurinn á Ólympíuleikunum 

Það var engin tilviljun að Kanadamenn unnu til gullverðlauna á 

Ólympíuleikunum árið 1920 en á þessum tíma var íþróttin orðin þjóðaríþrótt 

Kanadamanna og var ákveðið sameiningartákn í augum þegna landsins og því 

mikilvægt fyrir þjóðina að standa uppi sem sigurvegari. Slagurinn um gullið stóð 

í raun á milli Kanadamanna og Bandaríkjamanna því íþróttin var enn ung í 

Evrópu og lítil framþróun hafði átt sér stað utan Norður-Ameríku en lið þaðan 

höfðu mikla yfirburði á þessum tíma. Kanadamenn sendu félagslið á mótið á 

meðan Bandaríkjamenn sendu úrvalslið.  

4.1.1 Þjóðaríþrótt Kanadamanna 

Íþróttir tengjast þjóðerniskennd órjúfanlegum böndum og nokkuð ljóst að 

íshokkí er og var mun meira en aðeins íþrótt í augum Kanadamanna. Íþróttir 

eiga sinn þátt í að byggja upp sjálfsmynd þjóðar, þjóðarvitund og ættjarðarást 

og um aldamótin 1900, þegar þjóðin var afar sundurleit þar sem mörg 

þjóðarbrot bjuggu í landinu, blómstraði íþróttin í Kanada. Íshokkí varð að 

ákveðnu sameiningartákni sundurleitrar þjóðar og tengdist nýfenginni 

þjóðarímynd Kanadamanna en íþróttin var fyrir þeim táknræn fyrir hið erfiða líf 

landnámsmannsins. Leikurinn var auk þess spilaður á ís sem er táknrænt fyrir 

veðurfar landsins þar sem frosthörkur eru algengar á vetrum og vötn ísilögð en 

leikurinn er spilaður af kænsku, hörku og leikni.123  

Fyrir Ólympíuleikana árið 1920 var íþróttin þegar orðin þjóðaríþrótt 

Kanadamanna og því var afar mikilvægt fyrir þjóðarsál Kanadamanna að standa 

uppi sem sigurvegarar á Ólympíuleikunum en samkvæmt van Hilvoorde, Elling 

og Stokvis tengist góður árangur í íþróttum alþjóðlegri stöðu og virðingu 
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þjóðarinnar.124 Það var einnig eflaust afar mikilvægt fyrir leikmenn Fálkanna að 

sanna sig sem Kanadamenn þar sem leikmennirnir voru allir kanadískir borgarar 

sem deildu ekki uppruna með ráðandi stétt landsins. Að koma heim með 

gullverðlaun frá Ólympíuleikunum í þjóðaríþrótt landsins verður að teljast góð 

leið til þess að sanna gildi sitt og stöðu innan þjóðfélagsins.  

4.1.2 Yfirburðir Norður - Ameríkuliðanna 

Það kemur ef til vill ekki á óvart að lið frá Norður-Ameríku hafi sigrað á 

Ólympíuleikunum árið 1920 þar sem íþróttin var ennþá mjög ung í Evrópu. 

Aðrar þjóðir virtust skorta reynslu sem sást meðal annars á bágbornum búnaði 

og slakri tækni. Lið Svía samanstóð aðallega af bandýleikmönnum og var þetta í 

fyrsta skipti sem Svíþjóð spilaði íshokkí en þar í landi var bandýíþróttin ennþá 

spiluð af miklum krafti.125 Eftir að Svíar unnu sigur á Belgum 8-0 óskaði Frank 

Frederickson, fyrirliði Fálkanna, Svíum til hamingju með sigurinn og sagði á 

ensku: „Well done, but it was not ice hockey” eða í íslenskri þýðingu: „Vel gert 

en þetta var ekki íshokkí“.126  

Lýsingar blaðamanna þjóðanna á burðum annarra liða keppninnar voru 

einnig mjög ólíkar. Tékkóslóvökum var lýst af kanadískum blaðamönnum sem 

klaufalegum á vellinum því þeir reyndu að hlaupa á skautunum í stað þess að 

skauta og voru með einhæfan skotstíl þar sem þeir notuðu einungis 

úlnliðsskot.127 Þessi lýsing var mjög ólík lýsingu sænsku fjölmiðlanna á burðum 

liðs Tékkóslóvakíu en þar var sagt að Tékkarnir væru góðir á skautum, með 

góðan leikskilning og góða kylfubeitingu.128 Þessi munur á lýsingu kanadískra og 

sænskra blaðamanna sýnir muninn á stöðu íþróttarinnar í þessum tveimur 

löndum og fram kemur skýr munur á mati og skilningi þjóðanna á íþróttinni.  

Einnig var mikill munur á útbúnaði liðanna en evrópsku liðin höfðu nær 

engan varnarbúnað og voru aðeins með einfaldar fóta- og hnéhlífar á meðan 

amerísku liðin voru með sterkar fóta- og hnéhlífar, í styrktum buxum, með 

handleggja- og axlapúða og með þykka langa hanska. Að auki var talsverður 

munur á fótabúnaði liðanna en skautar Kanadamanna og Bandaríkjamanna 

voru með há og sveigð blöð í stað lágra og einfaldra skauta evrópsku liðanna.129 
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Þessi laki útbúnaður evrópsku liðinna hefur eflaust ekki verið þeim til 

framdráttar á mótinu. 

Oscar Söderlund blaðamaður hjá Stockholms Tidningen líkti amerísku 

liðunum við geislandi og ferskt kampavín en evrópsku liðunum líkti hann við 

flatt ódýrt öl.130 Það er ef til vill best að nota orð hans til vitnis um þá yfirburði 

sem amerísku liðin höfðu yfir hin liðin. Eftirfarandi er lýsing hans, þýdd yfir á 

íslensku, á því þegar lið Svía sá tilburði kanadíska og ameríska liðsins í fyrsta 

skipti og sá hraðann og snerpuna sem liðin bjuggu yfir. Einnig er þetta skrautleg 

lýsing á viðbrögðum áhorfenda sem fögnuðu ákaft hæfileikum liðanna en 

upprunalega textann má sjá neðanmáls:  

Þegar strákarnir sáu kanadíska og bandaríska liðið keppa í fyrsta 

skipti horfðu þeir fyrst þegjandi á leikinn og síðan hver á annan og 

síðan sögðu þeir einum rómi ‘Ja hver fjárinn!’ Leikmennirnir á 

vellinum sýndu nefninlega þvílíka snilli sem stákarnir höfðu aldrei 

séð áður. Snerpan, hraðabreytingarnar, valdið yfir pökknum og 

leiknin þegar þeir skutu honum með ótrúlegum hraða í markið. 

Áhorfendur, sem sáu þessi tilþrif, trúðu ekki sínum eigin augum og 

voru yfir sig hrifnir. Í stað þess að sitja hljóðir kölluðu þeir og 

hrópuðu og æstu sig upp líkt og þeir væru á kraftaverkasamkomu 

talandi tungum en ekki siðsamt venjulegt fólk með áhuga á 

íþróttum. 131      

Þar sem munurinn á stöðu evrópsku liðanna og þeirra amerísku var mjög 

áberandi á þessum tíma var ljóst frá upphafi Ólympíuleikanna að hin 

raunverulega barátta um Ólympíugullið stæði á milli Bandaríkjamanna og 

Kanadamanna. 
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When the boys saw the Canadians and the Americans play for the first time, they first 
looked silently on the play, then on one another, and then they said with one voice ‘I’ll 
be darned!’ You see, these chaps really could play in a way that you never had known. 
The swiftness, the quick turns and dribbling, the recklessness and mastery with which 
they shot the puck with extraordinary speed into the goal, made one’s head spin, it 
captivated and thrilled the spectators so that they could not keep quiet, but had to 
shout and applaud and excite themselves, as if they were a Storm and Monsen 
audience, speaking with tongues, instead of decent ordinary people with an interest in 
sports.  
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4.1.3 Félagslið á móti úrvalsliði 

Eins og margoft hefur verið drepið á var allt frá upphafi leikanna augljóst að 

baráttan um gullið stæði á milli Bandaríkjamanna og Kanadamanna enda var 

beðið eftir leiknum þeirra á milli með mikilli eftirvæntingu. Leikurinn á milli 

þjóðanna var besti leikur sem spilaður hafði verið í Evrópu fram að þessu og var 

uppselt á leikinn.132  

Mikilvægur munur var á liðum Kanadamanna og Bandaríkjamanna en 

Kandamenn sendu félagslið á leikana þar sem meðlimir félagsins höfðu spilað 

saman í langan tíma, á meðan Bandaríkjamenn sendu úrvalslið þar sem valinn 

maður var í hverri stöðu. Bandaríkjamenn sýndu því áhuga fyrir mótið að senda 

sitt besta félagslið á leikana en sökum þess að ekkert lið í Bandaríkjunum var 

eingöngu skipað bandarískum leikmönnum völdu þeir þann kostinn að senda 

úrvalslið. Önnur ástæða þess að Bandaríkjamenn sendu úrvalslið á leikana var 

að leyft var að fara með 14 leikmenn alls en aðeins sjö fengu að spila inni á 

vellinum í einu en ekkert af þremur bestu liðum Bandaríkjanna hafði úr svo 

mörgum góðum leikmönnum að spila. Í yfirlýsingu frá ISHU (International 

Skating and Hockey Union) kom fram að það yrðu mistök og svik við föðurlandið 

ef þjóðin myndi senda 14 menn á leikana vitandi að það væru betri leikmenn 

skildir eftir heima.133 Bandaríkjamenn vildu því tryggja það að þeir myndu senda 

sína bestu íshokkímenn á leikana og hafði það einnig áhrif á það að úrvalslið var 

sent á leikana. 

Það sem lið Fálkanna hafði fram yfir lið Bandaríkjanna var að liðið hafði haft 

mun lengri tíma til þess að mynda liðsheild og samheldni en lið Bandaríkjanna 

sem var valið um mánuði fyrir leikana og lokaliðið ákveðið aðeins viku fyrir 

leikana. Lið Bandaríkjanna hafði því ekki mikla reynslu í að spila saman en léku 

þó tvo æfingaleiki stuttu fyrir leikana.134 Samkvæmt flestum rannsóknum, svo 

sem rannsókn Hardy, Eys og Carron, eru vel samstæð og samheldin lið yfirleitt 

sigursælli en lið sem ekki hafa náð jafnlangt í þessum efnum.135 Lið 

Bandaríkjamanna hafði stuttan tíma til þess að mynda liðsheild sem eflaust 

hefur degið úr möguleikum þeirra á sigri en samkvæmt Carron, Burke og 
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Shapcott er það erfitt verkefni að byggja upp liðsheild og þá sérstaklega þegar 

lið hefur verið kallað saman með stuttum fyrirvara.136 

Munurinn á liðsheild og leikstíl liðanna sást einnig greinilega í leikjunum en 

samkvæmt Hanson byggðu Kandamenn spil sitt aðallega upp á samvinnu en 

Bandaríkjamenn treystu meira á getu einstakra leikmanna liðsins og þá 

sérstaklega á getu aðalmanna liðsins, þeirra Herbert Drury og Albert Conroy 

sem reyndu mörg hraðaupphlaup. Aftur á móti tóku Fálkarnir hlutunum rólega, 

höfðu gaman af leiknum og gáfu yfirleitt margar sendingar manna á milli áður 

en þeir skutu á markið.137 Samkvæmt Hughes og Franks er það eitt einkenni 

farsælla liða að eiga margar snertingar í hverri sókn138 og gaf gott samspil 

Fálkanna og reynsla þeirra af samspili þeim gott forskot.  

Blaðamaður Manitoba free press greinir frá því að í leik Bandaríkjamanna og 

Kanadamanna hafi Fálkarnir verið betri allan tímann og átt mun fleiri 

marktækifæri en bandaríska liðið. Markmaður Bandaríkjamanna hafi hins vegar 

staðið sig mjög vel og komið í veg fyrir að munurinn yrði meiri en raun bar vitni. 

Höfundur greinarinnar segir einnig að Bandaríkjamenn hafi fyrir leikinn búist við 

sigri en að það hafi komið þeim í opna skjöldu að leikmenn kanadíska liðsins 

skautuðu mun hraðar en hröðustu leikmenn bandaríska liðsins139 en þess má 

geta að Herbert Drury var talinn hraðasti skautamaður í íshokkí þar til Mike 

Goodman kom til sögunnar og var talinn vera afar góður íshokkímaður en 

eigingjarn sóknarmaður.140 Þetta er þó ekki í samræmi við bandarískar heimildir 

sem segja að í brottfararræðu liðsins til leikanna hafi formaður Ólympíunefndar 

Bandaríkjanna, Gustavus Kirby, sagt það mikilvægt að Bandaríkin myndu senda 

sitt allra besta lið á leikana því liðið myndi lenda í gríðarmikilli baráttu þar. 

Fellowes sagði fyrir hönd leikmannanna að þeir ættu von á mikilli baráttu á milli 

Kanadamanna og Bandaríkjamanna en hefðu trú á því að bandaríska liðið myndi 

ná fram sigri.141 Það má því ekki gera ráð fyrir því að bandaríska liðið hafi 

vanmetið lið Fálkanna eins og kanadísku blöðin gefa í skyn enda voru margir 

kanadískir leikmenn að spila í Bandaríkjunum.  

Bandaríkjamenn sögðu eftir mótið að sú aðferð Kanadamanna að senda 

félagslið á leikana hafi verið mun betri en sú að senda úrvalslið á leikana enda 
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hafi lið Fálkana verið framúrskarandi liðsheild þó að úrvalslið væri betri fulltrúi 

fyrir þjóðina.  

Leikmenn Fálkanna mynduðu sanna liðsheild en liðið lék eins og vel 

smurð vél. Framúrskarandi hæfileikar þeirra sem liðs sást vel undir 

álagi. Bandaríska liðið var úrvalslið þar sem einstaklingar voru 

valdir í liðið og er úrvalslið án efa betri fulltrúi fyrir þjóðina en 

staðreyndin er sú að aðferð Kanadamanna var mun áhrifaríkari. 142 

Að auki virðast yfirburðir Fálkanna almennt hafa verið meiri heima í Kanada en 

þeir voru í þessum leik við Bandaríkjamenn því leikurinn á milli Kanadamanna 

og Bandaríkjamanna á Ólympíuleikunum fór 2-0 samanborið við 5-0 og 10-1 

sigur þeirra á móti The Monarchs, 7-2 og 9-1 gegn Fort Williams og 8-3 og 3-2 á 

móti Háskólaliði Toronto.143 Þess má einnig geta að þetta var í fyrsta skipti í sex 

ár sem sama liðið vann báða úrslitaleikina í baráttunni um Allan-bikarinn í 

Kanada.144 Hefðu Fálkarnir ekki verið fulltrúar Kanadamanna á 

Ólympíuleikunum hefði gullið hugsanlega ekki komið í hlut Kanada árið 1920.  

4.2 Sigurinn í Kanada 

Það er mikilvægt að átta sig á því að helsti sigur Fálkanna var í raun og veru ekki 

á Ólympíuleikunum í Antwerpen heldur heima í Kanada því aðrar þjóðir stóðu 

ekki jafn vel á (s)velli og Kanadamenn og Bandaríkjamenn gerðu á þessum tíma. 

Ein helsta hindrunin á leið Fálkanna að Ólympíugullinu var að fá að vera fulltrúi 

Kanada á leikunum en lið Fálkanna hafði talsverða yfirburði umfram önnur lið í 

landinu á þessum tíma.  

Lið Fálkanna var skipað afar hæfileikaríkum og fjölhæfum leikmönnum og 

náðu nokkrir þeirra framúrskarandi árangri í atvinnumennsku með öðrum liðum 

eftir að Ólympíuleikunum lauk. 

Þjálfari liðsins tímabilið 1919-1920 var Fred „Steamer” Maxwell og virðist 

hann hafa verið stórkostlegur þjálfari. Fred jók sjálfstraust leikmannanna og 
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náði því besta út úr hverjum manni auk þess sem hann byggði upp afar áhrifarík 

leikkerfi. 

Það er áhugavert að sjá hversu samheldið lið Fálkanna var og virðist sem 

bæði félagsleg samheldni og liðssamheldni þeirra hafi verið afar mikil og 

samræmi þar á milli en ekki er liðum til farsældar þegar önnur tegund 

samheldninnar er sterkari en hin. 

Það lið sem næst kom Fálkunum að getu í Kanada var að öllum líkindum lið 

Selkirk en liðið hefði þó aldrei orðið jafn gott og raunin varð hefði það ekki 

fengið sína hörðu samkeppni frá Fálkunum og eiga liðin því hvort öðru mikið að 

þakka enda leikirnir þeirra á milli harðir og jafnir og styrktu bæði liðin.  

4.2.1 Hæfileikar leikmannanna 

Fálkarnir höfðu afar sterkan og hæfileikaríkan leikmannahóp og voru hæfileikar 

hvers leikmanns liðsins nýttir til hins ítrasta með aðstoð þjálfarans Fred 

Steamer Maxwell. Eins og kom fram í fræðilega kaflanum settu Katzenbach og 

Smith fram fimm atriði sem gera lið að árangursríku liði. Eitt af þessum atriðum 

eru hæfileikar og skiptir þar einna mestu máli tæknilegir hæfileikar og geta en 

að auki minnast þeir á mikilvægi þess að skipta jafnt með sér verkum og að hver 

og einn væri í sínu sérhæfða hlutverki.145 Þessi atriði eru þættir sem Fálkarnir 

bjuggu yfir en allir höfðu leikmennirnir mikla tæknilega hæfileika og getu og 

voru hæfileikaríkir á skautum og í íshokkí. Þjálfari liðsins sá síðan um að allir 

væru í sínu sérhæfða og mikilvæga hlutverki. Þess má geta að nokkrir 

leikmanna liðsins höfðu einnig bakgrunn úr öðrum íþróttagreinum sem gegndi 

sínu hlutverki í mótun leikmannanna og varð þeim styrkur inni á 

íshokkívellinum. 

Mike Goodman var mikill og fjölhæfur íþróttamaður en hann varð 

Manitobameistari í skautahlaupi árin 1918, 1919 og 1920 og Kanadameistari 

árið 1920 skömmu fyrir Ólympíuleikana. Hann var einnig mikill sundmaður og 

var Vestur-Kandameistari í einnar mílu sundi og var beðinn um að keppa í sundi 

í úrslitum á meistaramóti Kanada í Montreal þar sem hann hafði tækifæri til að 

komast á Ólympíuleikana 1920 í greininni. Hann hafnaði boðinu því hann hafði 

ekki efni á að fara til Montreal. Þar sem Mike æfði einnig skautahlaup gat hann 

nýtt hæfileika sína á íshokkívellinum en þar var Mike afar hraður leikmaður, 

enda Kanadameistari í skautahlaupi. Hlutverk hans í liðinu var að hlaupa 

sóknarmenn andstæðinganna uppi (e. back check) og átti hann ekki að leyfa 

neinum manni að komast áfram að marki Fálkanna. Mike skaraði fram úr í 

þessu hlutverki sínu og gat hann hlaupið menn uppi þótt þeir væru á hinum 

                                                           
145

 Katzenbach og Smith, 1999.  



 

63 

helmingi vallarins.146 Til marks um það hversu hratt Mike Goodman skautaði 

birtist frásögn í Manitoba free press skömmu eftir Ólympíuleikana. Þar var sagt 

frá því að eftir Ólympíuleikana seldu Bandaríkjamennirnir allan búnaðinn sinn 

og nokkrir Kanadamenn seldu aukaskautana sína. Mike Goodman voru boðnar 

háar upphæðir fyrir skautana sína en hann neitaði að selja þá. Voru menn þá 

sannfærðir um að hann hefði neitað að selja skautana sína því hann hefði falið 

mótor innan á þeim.147 Mike Goodman var sagður geta skautað hraðar 

afturábak en flestir íshokkíleikmenn gátu skautað áfram en sjálfur sagði hann að 

hann hefði getað orðið betri íshokkíleikmaður hefði hann ekki verið svona 

fljótur á skautum því það bitnaði á kylfubeitingu hans.148  

Wally Byron var markmaður liðsins en Wally hafði bakgrunn úr hafnabolta 

sem hann lék á sumrin á meðan ekki var spilað íshokkí. Í hafnabolta er mikilvæg 

hæfni að geta gripið boltann og þessi hæfni kom honum að góðum notum við 

að grípa bolta sem stefndu í markið. Wally hafði einnig mikla snerpu og innsæi 

og markmannshæfileikar hans urðu til þess að hann var í miklu uppáhaldi hjá 

áhorfendum.149 

Frank Frederickson var mjög góður alhliða leikmaður. Hann var fimur á skautum 

og leikinn með kylfuna en hans helsti hæfileiki var skotfimin. Skotfimi hans var 

því nýtt til hins ítrasta og fór Frank því upp völlinn með sókninni í hvert skipti.150  

Slim Halderson hafði góða meðferð á pökknum og var því látinn fara upp 

ísinn í sókninni með pökkinn (e. puck carrier). Hann var mjög hávaxinn en kom 

andstæðingum sínum á óvart með því að fara mun hraðar upp ísinn en menn 

bjuggust við. Það er því lítil furða að Mike Goodman, Frank Fredericksson og 

Slim Halderson áttu saman kraftmiklar sóknir en þeir sýndu þar að auki góðan 

varnarleik.151  

Í varnarlínu Fálkanna voru tveir mjög ólíkir en hæfileikaríkir menn. Konnie 

Johannesson var hávaxinn eins og Slim Halderson og hafði langa seilingu. 

Konnie var góður að spá fyrir um tilætlanir mótherjanna og var það hans helsta 

hlutverk inni á vellinum. Bobby Benson var hins vegar smávaxinn en 

sterkbyggður og afar snöggur. Hann var kallaður „jumping jack” og enginn 

maður var of stór fyrir hann til þess að stökkva upp á og höfðu áhorfendur mjög 
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gaman af því að horfa á hann inni á vellinum. Þeir tveir mynduðu góða 

varnarlínu og var samvinna þeirra ótrúleg og vörn Fálkanna aldrei klofin.152 

Allir höfðu leikmennirnir sína sérstöku hæfileika inni á vellinum en einnig 

hafði liðið mikla samskiptahæfileika sín á milli enda var samvinna sóknarinnar 

og samvinna varnarinnar til fyrirmyndar og lék liðið allt sem ein samstæð 

heild.153 Þar sem allir leikmenn liðsins höfðu sitt eigið jafnmikilvæga hlutverk er 

líklegt að komið hafi verið í veg fyrir „social loafing” enda var hver og einn 

einstaklingur afar mikilvægur fyrir liðsheildina. Lausn vandamála hlýtur einnig 

að vera auðveldari viðfangs þegar leikmaður er í sínu sérhæfða verkefni inn á 

vellinum. 

4.2.2 Liðsheildin/samheldni 

Samheldni er mikilvægur þáttur í árangri liðs og flestar rannsóknir sýna jákvæð 

tengsl á milli samheldni og góðs árangurs. Hardy, Eys og Carron  minnast á 

mikilvægi þess að jafnvægi ríki á milli félagslegrar samheldni og liðssamheldni 

en mikið misræmi þarna á milli geti haft neikvæð áhrif á árangur liðsins.154 

Fálkarnir eru að mínu mati gott dæmi um lið með órofa samheldni að segja má 

og mikið samræmi á milli félagslegrar samheldni og liðssamheldni. 

Leikmennirnir komu allir úr litlu Íslendingasamfélagi í Winnipeg og í 

bréfaskriftum mínum við son varnarmannsins Konnie Johannesson sagði hann 

mér að leikmenn Fálkanna hafi verið félagar og stundum hist utan vallar og 

töluðu þá saman á íslensku.155 Þrátt fyrir afburða félagslega samheldni bitnaði 

það ekki á liðssamheldninni því þeir virðast aldrei hafa misst sjónar á markmiði 

sínu sem í upphafi var að komast inn í aðaldeildina í Winnipeg og samspil þeirra 

innan vallar sýndi hversu mikil samstaða var innan liðsins en Fred Thordarson 

líkti liðinu við vel smurða vél.156  

Leikmenn liðsins gerðu sér vel grein fyrir mikilvægi góðrar samheldni en í 

viðtali sem tekið var við Frank Fredericksson segir hann frá því að á meðan hann 

spilaði með Detroit Cougars hafi honum og liðinu ekki gengið sem skyldi og 

sagði hann að ósætti innan liðsins hafi átt stóran þátt í því. Þegar honum var 

skipt til Boston Bruins var liðið í næstneðsta sæti deildarinnar en eftir að Frank 

kom í liðið náði það fyrsta sætinu. Hann segir sjálfur að það hafi ekki bara verið 

af því að hann kom inn í liðið heldur léku liðsmennirnir saman sem ein heild. 
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Hann sagði sjálfur að með samvinnu og sameiginlegu átaki geti maður gert mun 

meira en sem einstaklingur.157   

Þess má geta að lið Fálkanna var ekki aðeins skipað þeim sjö leikmönnum 

sem spiluðu inni á vellinum og þjálfara þess heldur var hlutverk forráðamanna 

félagsins mikið og mikilvægt. Án þeirra hefði liðið aldrei komist inn í 

aðaldeildina en Herbert Axford og H. M. Hannesson börðust hetjulega fyrir liðið 

en nánar verður fjallað um það í kaflanum um hollustu liðsins. Óeigingjarnt starf 

forráðamanna félagsins reyndist félaginu mikilvægt skref á leiðinni að 

Ólympíuleikunum. 

4.2.3 Þjálfari Fálkanna, Fred „Steamer” Maxwell 

Hlutverk þjálfarans í sigri Fálkanna var án alls efa mjög mikilvægt en þjálfari 

liðsins tímabilið 1919-1920 var Fred „Steamer” Maxwell og virðist hann hafa 

staðið sig mjög vel í sínu starfi. Fred George „Steamer” Maxwell fékk 

viðurnefnið „Steamer” vegna hæfileika sinna á íshokkívellinum en áður en hann 

gerðist þjálfari í íshokkí var hann afar hæfileikaríkur leikmaður í íþróttinni. Árið 

1910 lék hann með liði The Winnipeg Monarchs og unnu þeir meðal annars 

Allan-bikarinn tímabilið 1914-1915.158 Hann var mikilsmetinn þjálfari en hann 

þjálfaði meðal annars gamla félagsliðið sitt The Winnipeg Monarchs í tvö ár 

áður en hann hóf störf sem þjálfari Fálkanna.159 

Fred Steamer Maxwell hafði afar sérstakan persónuleika og lifði eftir 

ákveðnum lífsreglum og hafði sterka siðferðiskennd. Þessu til stuðnings má 

nefna það að Fred hætti að spila íshokkí árið 1916 þegar hann komst að því að 

sumir leikmanna liðsins sem hann lék með, Winnipeg Monarchs, höfðu þegið 

gjafir og peninga fyrir að spila með liðinu tímabilið 1914-1915 en liðið átti að 

vera áhugamannalið. Að auki má nefna að honum var síðar boðið að gerast 

atvinnumaður í íshokkí með Toronto Granites og voru boðnar háar 

fjárupphæðir fyrir en þrátt fyrir það neitaði hann tilboðinu og tímabili seinna 

hóf hann glæstan feril sinn sem þjálfari.160 Samkvæmt Jeff Janssen er þetta eitt 

af leyndarmálum sigursælla þjálfara að hafa sterka siðferðistilfinningu og vilja til 

þess að gera hið rétta161 rétt eins og Fred Maxwell virðist hafa búið yfir. 
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Annað „leyndarmál” farsælla þjálfara er að hafa þekkingu á undirstöðuatriðum 

íþróttarinnar og leikkerfum162 en þetta var án efa einn helsti styrkur Fred 

Maxwell. Hann hafði áður náð góðum árangri sem leikmaður og sem þjálfari en 

leikkerfin sem hann setti upp fyrir leikmenn Fálkanna var eitt af meginvopnum 

liðsins en nánar verður vikið að því síðar. 

Það er erfitt að efast um ástríðu Fred Maxwell á íþróttinni þar sem hann 

kaus sjálfur að vera áhugamaður öll þessi ár þrátt fyrir að hafa fengið tilboð um 

að gerast atvinnumaður. Þegar liðið fór á Ólympíuleikana fór Fred Maxwell ekki 

með liðinu en Fred Thodarson segir að það hafi verið í anda Fred Maxwell að 

fara ekki því hann var stórlyndur, örlátur og hugsaði ekki einungis um sjálfan 

sig. Hann var ekki að sækjast eftir frægð og frama heldur leitaðist hann við að 

gera það sem honum fannst vera rétt.163 

Fréttabrot birtist í Manitoba free press rétt áður en strákarnir lögðu af stað 

til Evrópu en þar fjallar höfundur greinarinnar um það hversu óheppilegt það 

hafi verið að þjálfarinn, Steamer Maxwell, hafi ekki komist með strákunum út 

því liðið bæri mikið traust til hans og liðsmenn efuðust ekki um að hann vissi 

hvað væri þeim fyrir bestu. 164 Fréttabrotið má sjá neðanmáls.  

Eitt mikilvægasta hlutverk þjálfara er að auka samheldni liðsins og samspil. 

Samkvæmt Turman er mikilvægt að þjálfarar tileinki sér vissar þjálfunaraðferðir 

til þess að liðið nái sem bestri samheldni en nauðsynlegt er að leikmönnum 

finnist þeir vera jafnir og að allir gegni mikilvægu hlutverki.165 Steamer Maxwell 

lagði mikla áherslu á það að allir leikmennirnir inni á vellinum hefðu sitt (jafn) 

mikilvæga hlutverk og samdi ný og áhrifarík leikkerfi sem bæði höfðu áhrif á 

frammistöðu leikmanna og samheldni liðsins. Steamer lýsti leikkerfunum mjög 

ítarlega þannig að strákarnir vissu nákvæmlega hvað þeir áttu að gera þegar 

leikurinn hófst. Í sókninni vissu leikmenn Fálkanna nákvæmlega hver ætti að 

hlaupa með pökkinn og hver átti að fylgja með. Hver og einn leikmaður hafði 

einhverja framúrskarandi eiginleika sem einkenndi leikstíl hans en nýja 

leikkerfið byggði á því að nýta hæfileika hvers leikmanns til hins ítrasta. Til að 

mynda var skautahlauparinn Mike Goodman látinn hlaupa sóknarmenn 
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andstæðinganna uppi því hans helsti hæfileiki var hraðinn. Slim Halderson var 

látinn hlaupa fimlega upp með pökkinn því hans helsti kostur var 

pakkarmeðferð og varnarmaðurinn Konnie Johannesson hafði m.a. það hlutverk 

sjá fyrir hvað andstæðingarnir ætluðu sér.166  

Katzenbach og Smith fjalla um mikilvægi þess fyrir liðsheildina að finna lausn 

vandamála, þar á meðal að finna viðeigandi leikaðferðir til þess að frammistaða 

hópsins verði eins og best verður á kosið.167 Steamer Maxwell lagði mikla 

áherslu á þetta atriði því hann lærði hvernig hin liðin spiluðu og fann út aðferðir 

sem miðuðu að því að leikmenn Fálkanna gætu spilað á móti andstæðingum 

sínum eins og best verður á kosið. Eftirfarandi greinarbrot er þessu til stuðnings 

en það birtist í Manitoba free press rétt fyrir Ólympíuleikana en fréttabrotið á 

upprunalega tungumálinu er neðanmáls:  

Góður árangur Fálkanna var að miklu leyti skipulagssnilli Fred 

Maxwell að þakka. Hann kynnti sér andstæðingana vel og kenndi 

leikmönnum sínum aðferðir til þess að leika á móti kerfum þeirra. 

Hann hefur yfir afbragðs dómgreind að ráða sem sást í Toronto og 

sú staðreynd, að leikmennirnir léku óaðfinnanlega á ísnum og 

sýndu í hversu góðu líkamlegu ástandi þeir voru, þrátt fyrir að hafa 

ekki spilað íshokkí í 17 daga, er þjálfara liðsins að þakka.168   

Samkvæmt Jeff Janssen þarf þjálfari að kynnast leikmönnum sínum persónulega 

og þykja vænt um þá og vilja þeim vel. Að auki er mikilvægt að þjálfarinn byggi 

upp sjálfstraust leikmanna og láti þá vera ánægða með sjálfa sig.169 Allt eru 

þetta eiginleikar sem Fred Maxwell bjó yfir og þessu til stuðnings má nefna að 

hann átti sitt uppáhaldsviðurnefni á hverjum og einum en viðurnefnið 

skírskotaði til einhvers eiginleika sem þeir báru utan vallar. Fred Thordarson 

nefnir þetta í Romance of the Falcons og segir að með notkun gælunafnanna 

hafi Fred viljað laða fram það besta hjá hverjum leikmanni. Sem dæmi nefnir 

                                                           
166

 Thordarson, F., 2002. 
167

 Katzenbach og Smith, 1999. 
168

 Thordarson, F., 2002. 

Let me say right here that much of the success of the Falcons this winter was due to the 
strategy of Fred Maxwell. He had a habit of studying the other team, and he taught his 
boys how to combat their style of game. He showed splendid judgment in handling the 
boys at Toronto, and the fact that they went on the ice and played faultless hockey and 
showed wonderful condition despite the fact that the boys hadn't played a game for 
seventeen days, is a credit to the manager of the team. 
169

 Janssen, J., 2005. 



 

68 

Fred Thordarson þegar Frank Fredericksson var að útskýra eitthvað fyrir Slim 

Halderson og notaði til þess flókin orð. Þá sagði Fred Maxwell: „Hey! Education! 

Save your wind for the game!” og við Slim sagði hann: „You, Good-lookin, get 

out there and get you hair messed up.”170 Þannig skírskotaði hann til þess 

hversu greindur Frank Frederickson var og hversu myndarlegur Slim Halderson 

var og byggði þannig meðal annars upp sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd. 

Sjöunda leyndarmál farsælla þjálfara er mikilvægi þess að hafa ávallt stjórn á 

tilfinningum sínum við allar aðstæður.171 Fred Maxwell var þekktur fyrir þennan 

eiginleika en hann virðist hafa haft mikla stjórn á tilfinningum sínum og 

stjórnaði liðinu með mikilli rósemi en í búningsklefanum var alltaf hljótt og 

kyrrð var yfir öllum bæði fyrir leiki og á æfingum.172 Fred Thordarson taldi þetta 

eiga mikilvægan þátt í velgengni Fálkanna því kyrrðin stuðlaði að því að 

leikmennirnir fyndu innri frið og jafnvægi þegar þeir færu  út á ísinn en hávaði 

og læti gæti haft slæm áhrif á leik liðsins eins og sést í eftirfarandi broti úr The 

Romance of the Falcons en brotið má sjá orðrétt neðanmáls: 

Andrúmsloftið í búningsherberginu hefur mikilvæga þýðingu fyrir 

innri frið leikmannanna og jafnvægi þeirra þegar þeir fara út á 

völlinn. Ósamlyndi og hávaði geta haft afar skaðleg áhrif á leik 

liðsins. 173   

Samkvæmt Turman má þjálfarinn ekki gera gys að leikmönnum eða tala við þá á 

móðgandi hátt174 en Fred Maxwell virðist hafa gert hið gagnstæða og kom fram 

við leikmenn sína af mikilli virðingu. Hvatning, stuðningur og gamansemi eru 

þættir sem virka hvetjandi á samheldni liða og Fred virðist hafa hvatt og stutt 

leikmenn sína vel og stutt var í grínið sbr.: „Þú, Myndarlegur, farðu út á völlinn 

og ýfðu á þér hárið.”175 
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The atmosphere in the club room has an important bearing on the players’ serenity and 
balance when they take on the ice. Discord or rowdyism may affect a team’s play in a 
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4.2.4 Yfirburðir deildarinnar 

Tímabilið 1919-1920 spiluðu Fálkarnir í deild með Selkirk Fishermans og 

Brandon Wheat Cities en þessi riðill var eins og áður hefur komið fram afar 

sterkur. Helsta hindrunin sem Fálkarnir þurftu að yfirstíga á leiðinni að 

Ólympíuleikunum var lið Selkirk en leikirnir á móti Selkirk voru afar jafnir og 

einkenndust af mikilli baráttu. Fred Thordarson skrifaði í Romance of the 

Falcons að mörgum árum seinna talaði fólk um að það myndi líklega aldrei sjá 

aðrar eins viðureignir og þær sem voru á milli þessara liða. Til marks um það 

hversu jöfn liðin voru unnu Fálkarnir einn leik 7-2, Selkirk vann næsta leik 5-4 og 

í leiknum þar á eftir sigruðu Fálkarnir lið Selkirk 3-2 í framlengingu.176  

Eftir að Fálkarnir höfðu unnið sinn riðil, sem í voru Selkirk og Brandon auk 

þeirra, tóku Fálkarnir á móti sigurvegurum hins riðilsins en það voru The 

Winnipegs. Tveir leikir voru spilaðir. Fálkarnir unnu fyrri leikinn 5-0 og seinni 

leikinn 10-1. Blaðamaður Manitoba free press nefnir að þessir leikir sýni 

tvímælalaust hversu mikla yfirburði Manitoba-deildin hafi haft fram yfir 

Winnipeg-deildina en bæði lið Fálkana og Selkirk voru áður í Manitoba 

deildinni.177 

Í Lögbergi er minnst á einn kappleik Selkirk og Fálkanna og þess getið að 

þessi tvö lið væru þau bestu í fylkinu:   

Eins og vant er, þegar þessir flokkar hafa leikið í vetur, var skálinn 

alskipaður fólki, sem virtist fylgjast með leiknum af óvenju miklum 

áhuga, sem ekki var heldur án orsaka, því þessi leikur átti að skera 

úr um hvor þessara leikflokka, sem mótmælalaust eru þeir beztu 

sem til eru í fylkinu, ætti að bera sigurinn úr býtum og þá um leið 

keppa um sama heiður í öllu Canadaríkinu.178 

Í Manitoba free press var seinna minnst á það að það hefði getað orðið 

Manitobafylki afar dýrkeypt hefðu þeir ekki leyft Fálkunum að spila með 

liðunum í aðaldeild borgarinnar. Á þessum tíma hafði Selkirk einnig yfir mjög 

öflugu liði að ráða en hefði liðið ekki fengið tækifæri til þess að keppa á móti 

afburðaliði Fálkanna hefði lið Selkirk eflaust ekki orðið jafn gott lið og raunin 

varð og því ekki öruggt að þeir hefðu náð að vinna Allan-bikarinn. Selkirk hafði 
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því hinu mikilvæga hlutverki að gegna að mæta Fálkunum og veita þeim mikla 

og harða samkeppni sem gerði bæði liðin sterkari fyrir vikið og að þeim liðum 

sem þau urðu.179 Önnur kanadísk lið hefðu eflaust átt minni möguleika en lið  

Fálkanna og Selkirk á sigrinum á Ólympíuleikunum en þessu til stuðnings má 

geta þess að bandaríska liðið spilaði þrjá æfingaleiki við kanadíska liðið The 

Winnipegs áður en lið Bandaríkjamanna hélt til Antwerpen og sigraði 

bandaríska liðið í tveimur leikjum af þeim þremur sem leiknir voru.180 

4.3 Baráttan í Winnipeg 

Annar mikilvægur sigur á leið Fálkanna að Ólympíugullinu var að komast inn í 

aðalíshokkídeild Winnipegborgar en leiðin inn í deildina var þyrnum stráð og 

síður en svo greið fyrir drengina. 

Þeir sættu fordómum yfirstéttarinnar vegna uppruna síns og var meðal 

annars af þeim ástæðum meinaður aðgangur að aðaldeild borgarinnar. Þeir 

nutu engu að síður stuðnings heimamanna sem sáu hæfileika og drengskap 

liðsins en það tók Vestur-Íslendinga talsverðan tíma að fá áhuga á íshokkíiðkun 

ungra íslenskættaðra drengja. 

Einnig er merkilegt að skoða hollustu allra við liðið, hollustu leikmannanna 

sjálfra, þjálfarans og ráðamanna félagsins, en hún virðist hafa verið einstök. Það 

er nokkuð augljóst að enginn einn ætlaði sér frægð og frama heldur var fyrst og 

fremst hugsað um gengi liðsins og unnu allir afar óeigingjarnt starf í þágu 

félagsins.  

4.3.1 Mótlætið 

Á þessum árum virðast hafa ríkt í Kanada miklir fordómar í garð innflytjenda 

sem ekki voru af breskum ættum en eftirfarandi fréttabrot birtist í Voröld í 

desember 1919, aðeins nokkrum mánuðum fyrir Ólympíuleikana: 

Ofsóknir gegn útlendingum 

Stóru blöðin í Winnipeg hafa flutt árásar greinar að undanförnu á 

alla svokallaða útlendinga. Lengst og ósvífnast hefur Tribune 

gengið í þeim efnum. Jafnvel farið svo langt að vilja taka atkvæðin 

af þeim mönnum sem þegar hafa fengið þau fyrir þá sök eina að 

þeir eru ekki fæddir á brezku eyjunum.181 
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Í viðtali sem tekið var við Frank Fredericksson árið 1968 sagði hann að komið 

hefði verið fram við Íslendinga eins og annars flokks minnihlutahóp og að 

honum hefði verið strítt og hann mátti þola móðganir á leiðinni heim úr 

skólanum. Hann notaði íshokkí til þess að fá útrás fyrir tilfinningar sínar vegna 

þessa.182 

Eins og fram kom í sögu Fálkanna var gengið fram hjá liði Fálkanna eftir 

tímabilið 1914-1915 þegar The Monarchs voru teknir inn í aðaldeild borgarinnar 

eftir að liðin voru jöfn og efst í Manitoba independent league.183 Fálkarnir gáfust 

þó ekki upp og reyndu hvað eftir annað að komast upp í aðaldeildina. 

Frank Fredericksson sagði einnig í viðtali að opinber ástæða þess að 

Fálkarnir fengu ekki að koma inn í deildina hefði verið sú að lið Fálkanna væri 

ekki nógu gott til þess að spila við lið eins og The Monarchs eða The Winnipegs. 

Frank bætti síðan við að þeir hafi síðar komist að því að hin raunverulega 

ástæða væri sú að leikmenn hinna liðanna væru frá góðum, efnuðum 

fjölskyldum (e. well-to-do families) og vildu ekkert með Fálkana hafa.184  

Í grein eftir Eric Zweig íþróttasagnfræðing sem sérhæfir sig í sögu íshokkí í 

Kanada segir hann að í upphafi tuttugustu aldarinnar hafi hin ráðandi stétt talið 

að það að vera Íslendingur væri ekki nógu fínt: „In the early years of the 

twentieth century, being Icelandic was not quite good enough in a city divided 

along racial lines. The WASP establishment ran everything.”185 

WASP stendur fyrir White Anglo-Saxon Protestant sem er hópur voldugra 

hvítra manna sem aðhylltust mótmælendatrú en þeir áttu uppruna sinn á 

Bretlandseyjum og stjórnuðu flestu í Norður-Ameríku á þessum tíma.  

Eric Zweig fjallar um þá hefnd sem Fálkarnir náðu fram með því að sigra The 

Winnipegs í úrslitaleikjunum og hann lætur þess getið að ef meðlimir 

engilsaxneska hokkísamfélagsins litu einhvern tíma niður á Fálkana gátu þeir 

vikið fordómunum til hliðar þegar Fálkarnir komu aftur heim frá 

Ólympíuleikunum sem hetjur.186 Í bók David Square, When Falcons fly, skrifar 

höfundur um leið Fálkanna að gullinu og dregur þar upp mynd af fordómum 

sem liðsmennirnir þurftu að þola vegna uppruna síns.187  

Það virðast samt ekki allir vera sammála um það að ástæða útilokunarinnar 

frá aðaldeildinni hafi verið vegna fordóma í garð annarra innflytjenda en 

breskra en Ryan Eyford fjallar talsvert um mótlætið sem Fálkarnir urðu fyrir í 
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grein sinni From Prairie Goolies to Canadian Cyclones. Í greininni heldur hann 

því fram að mótlætið sem Fálkarnir urðu fyrir hafi verið vegna þess að 

forráðamenn liðanna sem fyrir voru í aðaldeildinni hafi viljað fá leikmennina til 

liðs við þeirra lið í því skyni að styrkja þau. Þessu til stuðnings notar hann meðal 

annars blaðagreinar kanadískra dagblaða frá þessum tíma sem allar fjalla um 

Fálkana á jákvæðum nótum.188 Blaðamaður Voraldar árið 1919 er sama sinnis 

og Ryan Eyford og nefnir að:  

Öll ensku blöðin undantekningarlaust, ljúka hinu mesta lofsorði á 

“Fálkann” og kalla hann æfinlega “íslenzka flokkinn” (...). Þegar 

rætt var í haust um þessa samkepni (Hockey), þá var ýmist gert, að 

setja “Fálkann” í samkepnina, eða kasta honum brott. Lék sá 

orðrómur á, að þetta væri sökum þess að flokkurinn var íslenzkur, 

en það er misskilningur; hitt var ástæðan, að flokkarnir voru of 

margir sem sóttu um inngöngu, og einhverja varð að skilja eftir. 

(...).189  

Vissulega er það rétt að fjallað var um Fálkana á jákvæðan hátt í fjölmiðlum og 

fór þar fremstur í flokki íþróttafréttamaður Manitoba free press sem greinilega 

fannst mikið til liðsins koma og gaf liðinu oft viðurnefni sem í senn voru jákvæð 

og skírskotuðu til uppruna þeirra. Meðal annars voru strákarnir kallaðir 

Miðnætursólirnar (e. the midnight suns)190 og vísað til hvera landisins (e. the 

Geyserlanders).191  

Almennt er þó viðurkennt að ástæða útilokunarinnar hafi verið fordómar 

breskra innflytjenda í garð annarra og ríkisstjórn Kanada hefur jafnvel 

viðurkennt opinberlega að svo hafi verið.192 En ástæðan er eflaust samspil 

fordóma og þess að of mörg lið yrðu í deildinni bættust Fálkarnir við. 

4.3.2 Stuðningur heimamanna 

Þrátt fyrir fordóma yfirstéttarinnar gagnvart innflytjendum sem ekki voru af 

breskum ættum fengu Fálkarnir tvímælalaust mikinn stuðning frá 

heimamönnum eftir að ljóst var hvað í þá var spunnið.  
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Allt frá upphafi flutninga Íslendinga til Vesturheims var almennt fjallað jákvætt 

um hópinn í fjölmiðlum. Eftirfarandi lýsing á íslensku innflytjendunum birtist 

árið 1875 í Manitoba free press en þar eru Íslendingarnir sagðir greindir og gott 

fólk sem eru góð viðbót við samfélagið: „They are a smart looking, intelligent 

and excellent people and are a most valuable acquisition to the population of 

our province.193 

Fjölmiðlaumfjöllun um sjálfa Fálkana var einnig á jákvæðu nótunum hvort 

sem um var að ræða kanadísk dagblöð eða dagblöð Íslendingasamfélagsins í 

Winnipeg. Dagblöðin í Manitoba virðast hafa látið sig það engu skipta að 

strákarnir væru af íslenskum uppruna, þeir voru ímynd kanadískrar 

karlmennsku enda tóku þeir þátt í stríðinu fyrir hönd Kanada. Eftirfarandi er 

frétt úr Manitoba free press rétt eftir Ólympíuleikana en blaðamaðurinn minnist 

á það hveru stórkostlegt það væri að liðið væri aðeins skipað heimamönnum en 

engar stjörnur voru beðnar að koma til að styrkja það. Ennfremur hættu 

leikmennirnir að leika íshokkí á meðan á stríðinu stóð: 

Sigurinn er sannur sigur. Kanadíska liðið samanstendur af 

heimamönnum en ekki voru aðrir menn valdir í liðið. Ef til vill gerir 

þetta sigurinn enn glæsilegri. Liðið hefur einkenni þess sem aðeins 

getur gerst eftir langa þjálfun saman. Það gerir sigurinn enn 

merkilegri þegar haft er huga að allir, sem höfðu aldur til, börðust í 

stríðinu en léku ekki íshokkí á meðan en fóru svo að leika það á ný 

eftir að þeir komu heim aftur. Á ísnum og á vígvellinum nær 

Kanada þeim markmiðum sem að er stefnt.194  
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 The Icelanders, 12. október 1875.  
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 Vancouver world has praise for Falcons, 28. apríl 1920.  

The victory is a real victory. The Canadian team is largly a local team and was not 
selected from several champions. Perhaps on that account it is all the more formidable. 
It has an esprit de corps which can come only from long training together. When it is 
remembered that the Falcons stopped their hockey to go to the war, every one of them 
who was fit, and resumed it only since they came home again, their victory is all the 
more remakable. On the ice as on the battlefield Canada gets what she goes after. The 
Falcons, representing the dominion of Canada, have demonstrated to the world the 
stuff of which young Canadians are made. The success of the Falcons will be a matter of 
unusual gratification to Canadian citizens of Icelandic birth or descent for the boys who 
have won this high honor for Canada are practically all of the vigorous Norse stock, 
which is showing remarkable strength and virility in its new home on this side of the 
Atlantic 
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Mikill áhugi var á leiknum um Allan-bikarinn en Fálkarnir höfðu með sér afar 

stóran hóp stuðningsmanna til Toronto og fengu mikinn stuðning frá þeim.195 

Það var mikil stemning í Toronto borg fyrir leikjunum og margir 

stuðningsmenn Fálkanna komu til borgarinnar. Í Manitoba free press var sagt að 

aldrei fyrr í sögu íshokkís hafi verið sýndur jafn mikill áhugi fyrir einstöku 

móti.196 

Mikil eftirsókn var eftir miðum á leikina en um 5.000 manns stóðu í röð eftir 

þeim 400 miðum sem í boði voru fyrir sæti og var mikil keppni um þau.197 

Biðraðir byrjuðu að myndast 12 klukkustundum áður en miðasalan hófst en um 

8.000 áhorfendur fylgdust með fyrri leiknum.198 Þeir stuðningsmenn sem ekki 

komust með til Toronto fengu þó að fylgjast með leikjunum „beint” fyrir utan 

byggingu Manitoba free press. Þar var upplýsingum um framgang leiksins komið 

á framfæri með kallkerfi eins fljótt og upplýsingarnar bárust.199  

Önnur ástæða vinsælda Fálkanna er án efa sú að mikil spenna og samkeppni 

ríkti á milli austur- og vesturhluta landsins. Sigurvegarar The Allan cup höfðu 

komið frá austrinu þrjú ár i röð og því bundu íbúar vestursins miklar vonir við lið 

Fálkanna.200 Að auki voru sex ár liðin frá því að Allan-bikarinn var síðast í 

Winnipeg-borg201 og því sýndu  íbúar borgarinnar strákunum víðtækan 

stuðning. 

Fálkarnir fengu ekki mikla athygli frá heimamönnum í upphafi en athygli vekur 

að þeir virðast heldur ekki hafa fengið mikla athygli frá Íslendingasamfélaginu til 

þess að byrja með eins og sést í þessari grein úr Heimskringlu frá árinu 1916: 

Falcon hockey félagið er eins og að undanförnu að keppa í vetur 

við hin hockey félögin. Og nú eru landarnir komnir í bezta amateur 

hocky félagsskap, sem til er í landinu, eftir margra ára þrautseiga 

baráttu ... Það voru heldur fáir áhorfendur, sérstaklega Íslendingar. 

En það er nú eins og gengur og gjörist, -landinn, þó hann tali mikið 
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 Toronto enthused over coming final, 26. mars 1920. 
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 Falcons impress Toronto railbirds, 27. mars 1920. 
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 Toronto enthused over coming final, 26. mars 1920. 
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 Come to the Free Press for running story of the first Allan cup contest, 27. mars 
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um þjóðrækni, þá hefir hann enga ánægju af að horfa á Íslendinga 

etja kappi við annara þjóða menn!202  

Áhugi samfélagsins virðist þó hafa aukist eftir að Fálkarnir sýndu hvað í þeim 

bjó og sönnuðu hvers virði þeir voru þjóðflokknum. 

Þessi sigur Fálkanna hlýtur að vekja almenna gleði meðal allra 

Íslendinga. Þeir hafa orðið þjóðflokki vorum til hins mesta sóma og 

skráð orðið "Islendingur" með gullnu letri í íþrótta-annála þessa 

lands. Og nú leggja þeir af stað í vikulokin með skipinu Melita 

áleiðis til Antwerpen og heimsfrægðar. Allur íþróttaheimurinn lýtur 

íslenzku skautaköppunum með lotningu. Heiður Canada er í 

höndum þeirra.203 

Áhugi Íslendingasamfélagsins á Fálkunum á þessum tíma virðist aðallega hafa 

verið vegna þjóðernisástæðna en ekki vegna íshokkíáhuga þjóðarbrotsins: 

Íslendingar, 

Aðal umtals efni Winnipegbúa. 

Hvenær sem Íslendingar geta sér góðan orðstýr, leggja þeir með 

því gimstein í kórónu þjóðernisgyðjunnar okkar. Einn slíkan 

gimstein eru íslenkzu [svo] ísknattleikararnir: The Boys of the 

Falcon Hockey Club, að festa í hana.204 

Þegar fréttir um liðið birtust í Heimskringlu eða Lögbergi var algengt að vísað 

væri til forfeðranna fræknu á einhvern hátt og leikjunum líkt við orrustu. 

Heilir hildi til, heilir hildi frá! er ósk vor allra. Og megi frægðarorð 

forfeðranna fylgja þeim til sigurs og frama.205 

Íslendingar höfðu viðurnefni í Kanada en þeir voru kallaðir Goolies. Í bók 

Ryckman, 20th century and me, segir höfundur sem kvæntist konu af íslenskum 

ættum að hann telji að nafnið hafi verið til komið vegna þess að í leikjum 

Fálkanna kölluðu stuðningsmenn þeirra „goal, goal” eða „mark mark“ en í 

eyrum Kanadamanna hljómaði kallið líkt og „gool, gool“. Hann bætir einnig við 

                                                           
202

 Fálkinn er sigursæll, 13. janúar 1916. 
203

 Falcons vinna Allanbikarinn, 31. mars 1920. 
204

 Íslendingar, aðal umtals efni Winnipegbúa, 22. janúar 1920. 
205

 Falcons vinna Allanbikarinn, 31. mars 1920. 



 

76 

að viðurnefnið hafi verið notað á vinsamlegan hátt en aldrei sem vanvirðing við 

Íslendinga.206 Ryan Eyford nefnir að hugsanlega hafi viðurnefnið verið dregið af 

íslenska orðinu góðtemplari en er sammála Ryckman um að viðurnefnið hafi 

ekki verið notað á neikvæðan máta.207 

4.3.2.1 Drengileg framkoma  

Almenningur var hrifinn af hæfileikum leikmannanna en á þessum tíma var 

mikilvægt að íþróttamenn almennt sýndu drengilega framkomu og aga208 sem 

er ekki í samræmi við það hvernig íshokkí var spilað. Fálkarnir sýndu hins vegar 

ávallt drengilega framkomu og aga209 og náðu þannig að tengja saman 

þjóðaríþrótt Kanadamanna og sameiningartákn þeirra annars vegar og 

karlmennsku, drengskap og aga hins vegar en það þóttu mikilvæg 

persónueinkenni, sérstaklega í íþróttum. 

Leikmennirnir voru reglusamir og agaðir eins og fram kemur í þessu 

fréttabroti frá Manitoba free press sem greinir frá því að aldrei hafi hópur 

íþróttamanna sem fulltrúi Winnipeg verið jafn agaður og hegðað sér jafn vel og 

leikmenn Fálkanna. Enginn leikmannanna hafi drukkið áfengi eða reykt og þeir 

hafi ávallt farið snemma að sofa. Jafnvel eftir mikilvæga sigra hafi liðið ekki 

haldið veislu til að fagna árangrinum: 

Aldrei áður hefur lið sem hegðar sér jafn vel og Fálkarnir verið 

fulltrúi Winnipeg i úrslitaviðureign. Þeir tóku öllu alvarlega og voru 

áreiðanlegir í þjálfun þeirra í Toronto. Þeir drukku ekki vatnið í 

Toronto og ekkert sterkara en te eða kaffi. Þeir reyktu ekki og 

gengu snemma til náða á hverju kvöldi. Jafnvel eftir sigurinn héldu 

þeir engan fögnuð eins og mætti búast við af jafnvel rólegustu 

liðum. Fyrsta daginn kom einhver reykjandi inn í herbergi Slim 

Halderson en var varla kominn inn áður en Slim sagði honum, mjög 

kurteisislega, að reykingur væru ekki leyfðar í herberginu hans og 

bað hann um að henda sígarettunni.210 
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No better behaved bunch of athletes ever represented Winnipeg in a championship 
affair than the Falcon players. They took everything seriously and were very faithful in 
their training at Toronto. They would not drink the Toronto water, or anything stronger 
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Það er ekki ólíklegt að þessi blanda hafi átt þátt í þeim vinsældum sem Fálkarnir 

hlutu en þeir virðast hafa notið mikillar virðingar heimamanna, bæði 

almennings og annarra íshokkíliða. Í janúar árið 1920 var skrifað í Manitoba free 

press: „The Falcon team ...one of the most feared and respected amateur 

squads in the province“.211 Sem merkir að Fálkarnir hafi verið einn af þeim 

áhugamannahópum sem aðrir hópar óttuðust og virtu hvað mest á svæðinu. 

Hewitt nefndi eftir Ólympíuleikana að Fálkarnir hefðu ekki aðeins sýnt það 

og sannað að Kanada stæði fremst þegar kæmi að hæfileikum í íshokkí heldur 

hafi þeir einnig sýnt hvað í Kanadamönnum byggi en drengskapur þeirra var 

lofaður af Evrópuþjóðunum. Þess má geta að liðið aðstoðaði önnur lið á 

Ólympíuleikunum áður en þeir léku á móti þeim.212  

Eftir að bandaríska liðið sigraði hið svissneska 29 - 0 í fyrsta leiknum á 

Ólympíuleikunum sást í raun hversu mikill munurinn var á milli amerísku og 

evrópsku liðanna. Eftir þennan leik ákvað kanadíska liðið að halda aftur af sér 

og skoruðu þeir 14 og 15 mörk á móti evrópsku liðunum því þeir vildu forðast 

að niðurlægja þau. Eftir Ólympíuleikana sagði Frank að það hafi verið erfitt að 

halda markaskorinu niðri en að þeim hafi þó tekist að halda sér innan 

siðferðislegra marka.213  

Til að mynda skoruðu Kanadamenn 29 mörk á mótinu og fengu á sig eitt 

mark í þessum þremur leikjum en til samanburðar skoruðu Bandaríkjamenn 52 

mörk og fengu á sig tvö í fjórum leikjum.214 Kandamenn hefðu getað verið með 

mun betri markatölu og sýnt þannig yfirburði sína en þeir kusu að sýna öðrum 

liðum virðingu og drengskap. 

Mikið var rætt um markið sem Svíar skoruðu á móti Kanadamönnum enda 

voru þeir eina liðið sem náði að skora á móti Fálkunum. Í Manitoba free press 

birtist klausa daginn eftir leikinn en þar eru því gerðir skórnir að Kanadamenn 

hafi líklega gefið Svíum markið sem þeir skoruðu gegn þeim.215 

                                                                                                                                               

than tea or coffee, did not smoke, and returned to bed early every evening. Even after 
winning the championship there was no celebration by the players, as might be 
expected from the tamest kind of team. The afternoon of the first day somebody walked 
into Slim Halderson's room smoking a cigarette, and he was hardly in before Slim told 
him, very politely, that no smoking was allowed in that room, and to kindly throwaway 
the cigarette. 
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Í viðtali sem tekið var við Frank Fredericksson segir hann sjálfur frá því að 

liðsmenn Fálkanna hafi gefið Svíunum markið216 en hvort það er rétt eða ekki er 

aukaatriði því það sem mestu máli skiptir er að liðið var gætt þeim eiginleikum 

að því var virkilega trúandi til þess að gefa öðru liði mark.  

4.3.3 Hollusta við liðið 

Eitt afar mikilvægt einkenni Fálkanna og án nokkurs vafa snar þáttur í velgengni 

þeirra er hollustan sem liðinu var sýnd af leikmönnum og ráðamönnum liðsins. 

Þessi mikla hollusta gerði liðið allt að sterkri liðsheild. 

Leikmennirnir voru allir áhugamenn en það sama átti við um önnur lið sem 

kepptu um að komast á Ólympíuleikana og því spiluðu leikmennirnir af öðrum 

ástæðum en að reyna að græða peninga. Leikmennirnir voru trúir sínu félagi og 

nokkrir þeirra neituðu tilboðum um atvinnumennsku sem þeir fengu fyrir 

Ólympíuleikana. Það var ekki fyrr en eftir að liðinu hafði tekist það sem það 

ætlaði sér að nokkrir strákanna fóru í atvinnumennsku217 en þeir voru fátækir 

og sáu þarna tækifæri til að geta séð fjölskyldum sínum farborða.  

Það voru ekki aðeins leikmenn liðsins sem sýndu því hollustu því Herbert 

Axford og H. M. Hannesson unnu mjög óeigingjarnt starf fyrir Fálkana og var 

það án efa þeim að þakka að Fálkarnir fengu að spila í aðaldeildinni. Eftirfarandi 

frétt birtist í Voröld árið 1919: 

Það er nokkurn veginn víst, að Fálkinn og Íslendingar eiga það 

herra Herbert Axford og herra H. M. Hannessyni að þakka, að 

Fálkinn var tekinn í samkepnina [svo]; því þeir lögðu sig alla fram 

um það að ná flokknum inn í hvert skifti[svo} sem honum var 

kastað út.218  

Skortur á hollustu getur haft þveröfug áhrif á liðið og liðsheildina og gott dæmi 

um þetta er ólympíulið Bandaríkjanna sem sent var til Belgíu. Eftir 

Ólympíuleikana var hörð gagnrýni á framkvæmdastjóra liðsins, Cornelius 

Fellowes, en hann lét leikmennina gista á þriðja flokks hóteli á sama tíma og 

hann sjálfur gisti á fyrsta klassa Grand Hotel. Að auki neitaði hann leikmönnum 

sínum um vatn úr flöskum og um hjól til að halda fótunum í æfingu á meðan á 

                                                                                                                                               

The goal that Sweden scores in the final game against Canada last night was likely a 
gift. They were no match for the Falcons. 
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dvöl þeirra stóð í Belgíu. Fyrirliði bandaríska liðsins, Joe McCormick, sagði að 

þetta hefði drepið niður andann í liðinu og þeir hefðu ekki náð að spila eins vel 

og þeir hefðu annars getað gert.219 Þess má einnig geta að eftir leikinn við 

Kanadamenn lét Fellowes leikmennina fá farmiðana sína heim en fór sjálfur til 

Parísar og skildi leikmennina eftir eina í Belgíu. Bill Hewitt, ritari kanadíska 

liðsins, tók að sér að aðstoða bandaríska liðið í hans stað. Fimm leikmenn 

bandaríska liðsins, þeir Drury, McCormick bræðurnir, Synott og Weidenborner, 

fengu allir skeyti frá Fellowes eftir að þeir komu heim til Bandaríkjanna þar sem 

Fellowes tilkynnti þeim um 1,80 dollara skuld sem ekki var útskýrð en allir 

höfðu þeir sjálfir borgað fyrir ferðina.220  

Hollusta við lið sitt er afar mikilvæg fyrir liðsandann en hollusta Fálkanna við 

lið sitt hafði tvímælalaust áhrif á árangur þeirra jafnt og skortur á hollustu hafði 

áhrif á bandaríska liðið. 

4.4 Áhrif upprunans og Íslendingasamfélagsins 

Allir voru leikmenn Fálkanna af íslenskum uppruna, fyrir utan einn varamann, 

og allir bjuggu þeir í íslenska samfélaginu í Winnipegborg. Án efa höfðu þessar 

sérstöku samfélagslegu aðstæður leikmannanna áhrif á leikmennina og voru 

áhrifaþáttur í þeim árangri sem lið Fálkanna náði. Skýr sjálfsmynd og 

aðlögunarhæfni voru eiginleikar sem leikmennirnir fengu í vöggugjöf en til 

landins kom duglegt fólk staðráðið í því að standa sig vel í nýjum heimkynnum 

og voru leikmenn Fálkanna án efa einnig staðráðnir í því að standa sig vel í nýja 

landinu sem foreldrar þeirra höfðu flust til í þeim tilgangi helstum að skapa sér 

og sínum betri lífskjör en þetta fólk átti að venjast í gamla landinu.  

4.4.1 Sjálfsmynd Íslendinga og önnur kynslóð Vestur-Íslendinga 

Uppruni Vestur-Íslendinga var þeim augljóslega afar mikilvægur en 

Íslendingarnir voru iðnir við að viðhalda íslenskum hefðum og menningararfi 

sem sést meðal annars á blaðaútgáfu þeirra í Kanada sem átti hvorttveggja í 

senn að efla þjóðernisvitund þeirra auk þess að aðstoða þjóðina við að aðlagast 

nýrri menningu og nýju lífi.221 Í minni Íslands sem flutt er á hverjum 

Íslendingadegi í Kanada og í ljóðum sem samin voru til Íslands er fjallað um þau 

mikilmenni sem bjuggu á Íslandi og einstaka náttúru landins og þjóð: 
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Rennum vér augum yfir sögu Íslands, ber hæst heila fylkingu 

afreksmanna og þjóðskörunga; þeir gnæfa eins og fjallatindar upp 

úr jafnsléttu meðalmennskunnar.222 

Vestur í Kanada má því segja að Íslendingasamfélagið hafi haft það sem 

Kanadamenn skorti á þessum tíma en það er skýr sjálfsmynd og eitthvert 

sameiningartákn en Íslendingarnir höfðu sameiginlegan uppruna, deildu sögu 

og menningu og allir töluðu þeir sama tungumálið. 

Þetta gæti útskýrt að einhverju leyti áhugaleysi íslenska samfélagsins á leik 

Fálkanna í upphafi þar sem íshokkí var ekki hluti af íslenskum menningararfi. 

Þetta breyttist þó og þegar strákarnir fóru að sýna yfirburði sína á vellinum (og 

með því yfirburði íslensku þjóðarinnar) jókst áhugi Íslendingasamfélagsins á 

félaginu og leikmönnum þess jafnt og þétt. Þessu til stuðnings má benda á 

greinarbrot sem birtist í Heimskringlu stuttu eftir Ólympíuleikana þar sem 

höfundur líkir afrekum strákanna við afrek fornmanna á söguöld:  

 Þessi fregn [að Fálkanir urðu Ólympíumeistarar] ætti að fylla 

hjörtu Íslendinga með gleði og stolti, vegna þess að það eru 

drengirnir þeirra [Íslendingasamfélagsins], sem fræknastir hafa 

reynst og þannig svarið sig í kyn forfeðranna á söguöldinni. En hin 

Canadiska þjóð í heild sinni má vera upp með sér af flokknum, sem 

hún sendi yfir hafið. [...] Fálkar! Vér þökkum yður í nafni tveggja 

þjóða hina hraustu framgöngu og heimsfrægðina.223 

Leikmenn Fálkanna voru allir af annarri kynslóð Vestur-Íslendinga og höfðu því 

aldrei séð Ísland, aðeins heyrt sögur af landinu og þeim köppum sem þar bjuggu 

áður fyrr. Það má því búast við því að drengirnir hafi ekki haft mikla 

minnimáttarkennd gagnvart öðrum þjóðarbrotum þrátt fyrir fordóma sem ríktu 

í þeirra garð enda umkringdir goðsögnum gamalla tíma en trúin á getu íslenska 

stofnsins gæti hafa haft áhrif á sjálfstraust þeirra og baráttu. Þessu til stuðnings 

má benda á bók Lauru Goodman Salverson sem einnig var af annarri 

kynslóðinni en hún taldi Íslendinga vera af góðu kyni og eiga merkilega sögu og 

sagnahefð og vildi að litið væri á Íslendinga sem fyrsta flokks innflytjendur. 224  

Önnur kynslóðin ólst þó upp við aðrar aðstæður en foreldrarnir og sýndu 

kanadískum hefðum, til dæmis íshokkí, meiri áhuga en foreldrarnir og lærðu 

eflaust tungumálið mun hraðar en foreldrarnir höfðu gert eins og venjan er 
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með aðra kynslóð innflytjenda.225 Að auki giftist önnur kynslóðin oft 

einstaklingum af öðrum uppruna en þeir sjálfir og eignast með þeim börn sem 

verður til þess að börn þeirra, barnabörn fyrstu kynslóðarinnar, hafa færri 

tækifæri til þess að tala upprunalega tungumálið.226 

Eins og áður var sagt upplifði önnur kynslóð innflytjenda það sem 

foreldrarnir höfðu gengið í gegnum og því er mikilvægt fyrir einstaklinga sem 

eru af annarri kynslóð að standa sig vel í því sem þeir taka sér fyrir hendur. Ekki 

er ólíklegt að þetta hafi átt við um Fálkana sem allir voru af annarri kynslóð 

Vestur-Íslendinga, að þeir hafi kappkostað að standa sig vel og því mikilvægt 

fyrir þá að sanna fyrir foreldrum sínum að þeir hefðu tekið rétta ákvörðun um 

að yfirgefa heimalandið. Barátta foreldra þeirra hefur án efa virkað hvetjandi á 

leikmennina, eflt baráttuhug þeirra og og stælt vilja þeirra til að standa sig vel í 

Vesturheimi. 

4.4.2 Einkenni Íslendinga og aðlögun þeirra að samfélaginu 

Það voru sérstakar aðstæður sem ollu því að Íslendingar fluttust vestur um haf 

og því fór frá landinu duglegt fólk sem hafði fyrst og fremst áhuga á því að bæta 

lífsskilyrði sín og öðlast ný tækifæri. Íslendingarnir voru staðráðnir í að standa 

sig vel í nýja landinu og tryggja afkomendum sínum betri framtíð. Kanadamenn 

virtust vera ánægðir með Íslendingana sem fluttust vestur um haf og voru 

dagblöðin dugleg að skrifa jákvæðar greinar um hópinn, sbr. greinarbrotið hér 

að neðan sem fjallar um það að Íslendingarnir hafi verið greindir, duglegir og 

góður fengur fyrir íbúa svæðisins en brotið á upprunalegri tungu má finna 

neðanmáls:  

Þeir líta út fyrir að vera snjallir, greindir og afbragðsfólk og eru 

mjög verðmæt viðbót við íbúa umdæmis okkar. Upplifun þeirra á 

Íslandi, auk reynslu þeirra í okkar lifnaðarháttum, gefur þeim 

sérstakt forskot að sigrast á hindrunum og þá manngerð sem 

tryggir farsæld þeirra hér.227 
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Vestur-Íslendingar voru staðráðnir í að hefja betra líf í nýja landinu og lögðu því 

mikla áherslu á aðlögun að kanadískum aðstæðum og lærðu meðal annars 

tungumálið fljótt.228 Leikmenn Fálkanna sem allir fæddust í Kanada komu því af 

duglegu fólki sem þá þegar hafði aðlagast kanadískum aðstæðum að miklu leyti 

og áreiðanlega lögðu strákarnir mjög hart að sér í því sem þeir tóku sér fyrir 

hendur. Þessu til stuðnings má benda á að leikmennirnir höfðu flestir fleiri 

hæfileika en aðeins sem íshokkíleikmenn, Frank Frederickson var mikill 

tónlistarmaður og var hæfileikaríkur fiðluleikari.229 Mike Goodman var einnig 

atkvæðamikill í skautahlaupi og varð Kanadameistari árið 1920 eftir að hafa 

orðið Manitobameistari 1918, 1919 og 1920. Mike var einnig góður sundmaður 

og varð Vestur-Kanada-meistari í mílusundi.230 Wally Byron var snjall 

hafnaboltaleikmaður og lék íþróttina á meðan hvíldartímabilið var í íshokkí. 

Konnie Johannesson var bæði framkvæmdastjóri og kennari í Winnipeg Flying 

club og í síðari heimstyrjöldinni stóð hann fyrir Johannesson Flying Service i 

Winnipeg þar sem hann kenndi íslenskumælandi nemendum að fljúga fyrir 

Royal Canadian Air Force. Þess má geta að nemendur hans stofnuðu síðar 

Loftleiðir og að lokum má nefna að Chris Friðfinnsson var kallaður 

Kraftaverkamaðurinn (e. Miracle Man) vegna ótrúlegra hæfileika sinna sem 

þjálfari en hann tók við afar ófarsælu liði og gerði það að sigurvegurum.231   

Það var Fálkunum án efa mikilvægt að vera samþykktir sem Kanadamenn. 

Allir tóku þeir upp ensk nöfn sem þó líktust íslenskum nöfnum þeirra til að 

aðlagast enn frekar heimkynnum sínum sem voru þau einu sem þeir þekktu. 

Með vali þeirra á að spila íshokkí sem þá var að verða þjóðaríþrótt Kanada 

fundu þeir góða leið til að aðlagast kanadísku samfélagi og allir sem höfðu aldur 

til gegndu þjónustu í kanadíska hernum í fyrri heimstyrjöldinni og hættu með 

því lífi sínu fyrir heimaland sitt. Að auki má nefna að eftir Ólympíuleikana var 

öllum leikmönnum liðsins boðið að fara til Íslands en aðeins Frank 

Fredericksson tók því boði og flaug á Íslandi í sex mánuði en aðrir leikmenn 

neituðu boðinu og fóru heim til Kanada.232 Þetta sýnir hversu mikilvægt það var 

fyrir strákana að aðlagast umhverfi sínu og hefur eflaust virkað sem hvatning 

fyrir þá að ná góðum árangri í þjóðaríþrótt Kanada en uppruni þeirra og sagnir 

af fornum hetjum hefur einnig eflaust gefið þeim aukið sjálfstraust á leiðinni að 

gullinu. 
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5 Lokaorð 

Í lokin er vel þess virði að velta fyrir sér hvað við getum lært af þessari rannsókn 

og af sögu Fálkanna en þess má geta að búið er að selja kvikmyndaréttinn að 

bókinni When Falcons fly enda er þema sögunnar, lítilmagninn sem sigrar að 

lokum, tilvalið á hvíta tjaldið. Víst er þetta merkileg saga og mikilvægt eitt og sér 

að hún falli ekki í gleymsku en það er svo margt í fari Fálkanna sem 

íþróttamenn, þjálfarar og aðrir forráðamenn í íþróttaheiminum geta tekið sér til 

fyrirmyndar.  

Smæð þjóðarinnar getur verið hindrun þegar kemur að árangri í íþróttum en 

eins og áður var tekið fram þarf sú hindrun ekki að vera mikill áhrifaþáttur því 

að inni á vellinum er takmarkaður fjöldi leikmanna og það sem skiptir mestu 

máli er hvaða eiginleikum einstaklingarnir og liðið hafa yfir að búa. Okkar besta 

dæmi um þetta er að sjálfsögðu landslið okkar í handbolta sem vann til 

silfurverðlauna á Ólympíuleikunum í Peking árið 2008. Þar sigraði lið Frakka, 

Íslendingar urðu í öðru sæti og lið Spánar í því þriðja. Þegar litið er til 

heildaríbúafjölda þjóðanna árið 2011 eru Frakkar um 65.000.000, Íslendingar 

um 300.000 og Spánverjar um 48.000.000.233 Lið Fálkanna er einnig gott dæmi 

um það að stærð samfélagsins þarf ekki að vera ráðandi áhrifaþáttur en allir 

nema einn komu leikmennirnir úr afar fámennu Íslendingasamfélagi í Winnipeg. 

Það sem bæði þessi lið eiga sameiginlegt er án efa góð samheldni en í viðtali 

sem tekið var við Björgvin Pál Gústavsson nefnir hann einmitt að samheldnin sé 

mikil í hópnum og það muni skila liðinu langt. Ennfremur sagði hann: „Þetta er 

það góður hópur sem hefur að geyma það sterka einstaklinga að menn styðja 

hverjir aðra.”234  

Það er svo margt fleira sem við getum lært af Fálkunum en bara mikilvægi 

samheldninnar. Hollusta við lið sitt getur verið gríðarlega mikilvæg eins og sést 

á sögu Fálkanna og þá ekki síður hollusta forráðamanna en leikmannanna og 

þjálfarans. Það er mikilvægt að fyrst og fremst sé hugsað um velgengni liðsins 

sjálfs áður en hugsað er um eigin velgengni og frama en þessu getur verið erfitt 

að ná fram í heimi atvinnumennskunnar.  
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Hlutverk þjálfarans getur skipt afar miklu máli og geta áhrif hans verið ýmist 

skaðleg eða ákjósanleg eins og sást á hegðun þjálfara Fálkanna og þjálfara 

Bandaríkjamanna. Þjálfarinn þarf að vinna uppbyggilegt starf og standa með liði 

sínu í gegnum sigra og töp og alls ekki láta sig hverfa þegar vonir um gullið eru 

horfnar. Eitt helsta vopn þjálfara Fálkanna var að gefa hverjum og einum sitt 

sérstaka hlutverk innanvallar. Sem dæmi um þetta var það hlutverk Mike 

Goodmans að hlaupa uppi andstæðinginn ef um hraðaupphlaup var að ræða 

enda var hann afar fljótur á skautum.235 Steamer náði einnig að einfalda flókin 

leikkerfi fyrir strákunum þannig að þegar á ísinn var komið áttu þeir auðvelt 

með að framkvæma það sem til var ætlast af þeim.236 Þetta er vissulega 

eitthvað sem allir þjálfarar geta tekið sér til fyrirmyndar.   

Annar mikilvægur lærdómur sem draga má af liði Fálkanna er mikilvægi 

sjálfstraustsins og hvaða þættir geta haft áhrif á það. Fálkarnir virðast hafa haft 

gríðarmikið sjálfstraust enda ólust þeir upp við goðsagnir af fræknum mönnum 

frá Íslandi og eflaust enginn vafi í þeirra huga að íslenski kynstofninn væri engu 

síðri en sá breski. Hlutverk þjálfarans er einnig mikilvægt í uppbyggingu 

sjálfstraustsins og Steamer Maxwell gerði sér grein fyrir því og lagði áherslu á 

margvíslega kosti leikmannanna bæði innan vallar sem og utan. Aðrir þættir 

geta haft áhrif á sjálfstraust liðsins og meðal annars má nefna stuðning 

heimamanna og jákvæða fjölmiðlaumfjöllun en þessir þættir voru Fálkunum 

hliðhollir enda voru þeir ekki einungis góðir íshokkíleikmenn heldur einnig 

fyrirmyndarborgarar í Kanada.  

Það er mikilvægt að rannsaka frekar íþróttasögu Íslendinga og gæta þess að 

merkilegar sögur falli ekki í gleymsku því góðar fyrirmyndir er hægt að finna á 

ýmsum stöðum og ekki alltaf nauðsynlegt að líta til afreksmanna á miðöldum til 

að sjá hreysti, hugprýði og drengskap.  
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Viðauki 1 - Sýnishorn af skráningu heimilda úr Winnipeg free 
press  

Manitoba free press, 10. febrúar 1920 

Leikurinn á móti Selkirk spilaður 9. feb og Fálkarnir unnu 5-3. Þannig unnu þeir 

réttinn að spila um hvort þeir myndu spila um Allan cup.  

 

Manitoba free press 17. feb 1920 

Standing of teams. Fálkarnir unnu 8 leiki en töpuðu 1. Brandon tapaði öllum 

leikjunum. 

 

Manitoba free press 26. feb 1920 

Fyrir leik Falcons og Winnipegs. Falcons var spáð sigri því þeir höfðu staðið sig 

svo vel í allan vetur og voru með kerfi þar sem strákarnir unnu vel saman, check 

back so hard and break away together so dast that the opposition has to keep 

hustling all the time to stop them. Winnipeg voru með veikleika í vörninni, 

Gullbault (spell?) ekki jafn góður og í fyrra en nokkuð jafnir í sókninni nema 

Winnipegs ekki með Frank Frederickson. 

 

Manitoba free press. 27. febrúar 1920. 

Fyrirsagnirnar – ‘Pegs fail to hold Icelandic speed artists. 

Facons whitewash Winnipegs in first championship game. Fór 5-0, Frank skoraði 

öll mörkin. 

 

Varnarleikurinn skemmtilegri, skemmtilegra að horfa á Goodman backchecka 

en barist um boltann í sókn, og talað um varnarvegg sem varnarmennirnir 

byggðu (fálkarnir) þannig að auðvelt hjá Byron í markinu. 

“The Geyserlanders had it on their opponents like a circus tent and 
demonstrated beyond any doubt that they are the masters of the Winnipeg 
league chamopins in every department of the game.”  
Ekki skemmtilegur leikur en Winnipegarar heppnir að fá ekki fleiri mörk á sig. 
Vörnin hjá Fálkunum var frábær.  
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Manitoba free press 3. mars 1920 

Fyrirsögn: Mike Goodman is too fast for Lake Placid whirlwinds. 3. mars, 1920. 

Exhibiting a wonderful burst of speed in the sprints, and genuine staying power 

in the distance events, and at all times displaying complete mastery of the 

corners, Mike Goodman, the Winnipeg nonpariel, added to his reputation as 

one of the greatest knights of the steel blade that Canada ever turned out, 

when he captured the Canadian indoor speedskating championship from a field 

of seventeen contenders, in the annual... Keppti í fimm greinum. Vann 

auðveldlega fyrstu 2 sprettina, sem voru stystir. Varð þriðji í 2 mílu og 3 mílu 

keppninni. Vann quarter mile og half a mile. Vann með 90 stig en sá næsti, með 

80. 

 

Manitoba free press 4. mars 1920 

Falcons enter western hockey final . 

Icelanders swamp ‘Pegs 10 to 1 and win series and championship by 15-1 

The game established beyond any shadow of doubt the marked superiority of 

the Manitoba leaguers. Mun betri leikur en fyrri leikurinn og miklir yfirburðir 

Fálkanna. 

Kallaðir í þessari grein; the Midnight Suns. Frank Fredericksson was again the 

outstanding star of the game ... skoraði 6 mörk og eina stoðsendingu. Slim var 

góður, skoraði flottasta markið og sýndi snilli sína með pökkinn en Mike 

Goodman var greinilega þreyttur eftir kvöldið áður og fór útaf meiddur í 3 

leikhluta. 

 

Manitba free press 5. mars 1920. 

Mike Goodman sigrar aftur skautahlaup keppni með nokkrum yfirburðum. 

Goodman sigraði quarter, half mile, mile en datt í síðasta hlaupinu. Hann hlaut 

90 stig af 120 mögulegum en næsti var með 60 stig. 

 

Manitoba free press 9. mars 1920 

Fálkarnir vinna Fort William 7-2. 

10. mars er seinni leikurinn. 

 

Manitoba free press 11. mars 1920 

Icelanders hit true form on swamping fort william cup hunters 9-1. Allir spiluðu 

vel.  
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Viðauki 2 – Sýnishorn úr rannsóknardagbók 

(Í rannsóknardagbókina skrifaði ég niður allt það sem mér datt til hugar; hvort 

sem það voru merkilegar uppgötvanir eða smávægilegar vangaveltur.) 

 

Rannsóknardagbók Fálkanna 

 

Hugmyndir að sjónarhorni  

 Innflytjendur í íþróttum – integration. Styðjast við sænska 
innflytjendaliðið. 

 Kynþáttafordómar í íþróttum – þyfti að afmarka betur 

 Þjóðrækni og íþróttir 

 Samfélagsleg áhrif íþróttaafreka 

 

Öll liðin með eitthvað viðurnefni. 

Selkirk – Fishermen, Selkirk juniors Fishermen’s sons (held það hafi verið um 

junior liðið). 

Brandon – the boys from Wheat city. 

Winnipeg – the Pegs 

Falcons – the Icelanders, midnight suns, the Axfordites (manitoba free press 11. 

mars 1920). Geyserland kids, Maxwell crew, Winnipeg lads ( í Toronto), 

Winnipeg speed wizard (komið frá Hewett 26. apríl 1920) á Ól. 

 

Litið á strákana sem Canadamenn þrátt fyrir að kalla þá Icelanders sbr. “that 

canada ever turned out”.  

 

Thorsteinson í Silkirk? Var hann íslenskur? 

 

Gaman að sjá hvað er talað mikið um það hvernig leikmennirnir stóðu sig. Ekki 

bara talað um það hver skoraði mest, heldur um varnarvinnuna, hverjir unnu 

vel saman og t.d. fallegasta markið.  

 

Önnur ástæða sigursins; manitoba league var miklu betri. 

 

 


