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ÚTDRÁTTUR 

Ritgerð þessi fjallar um Ólympíuverðlaun okkar Íslendinga og áhrif þeirra á 

samfélagið. Markmið verkefnisins var að sjá hvort áhrifin af verðlaununum leiddu af 

sér einhverjar breytingar á iðkendatölum, eins voru skoðuð atriði eins og 

styrkveitingar, sem og kynningarátök íþrótta. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð og tekin viðtöl með hálfopnum eða opnum spurningum við fólk 

sem tengdist íþróttagreinunum sem hér eru til umfjöllunar. Helstu niðustöður 

rannsóknarinnar voru þær að iðkendatölur jukust í þrem af fjórum tilvikum ári eftir að 

unnið hafi verið til Ólympíuverðlauna. Aukningin var þó óveruleg í öllum tilvikum 

og skar sig ekki út á neinn sérstakan hátt. Sérsambönd íþrótta sem unnu til 

Ólympíuverðlaunanna settu af stað í öllum tilvikum nema einu kynningarátak þar sem 

verðlaunahafinn var á einhvern hátt þáttakandi.  
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FORMÁLI 

Höfundur þessa verkefnis hefur frá unga aldri haft brennandi áhuga á íþróttum. 

Ólympíuleikar og þátttaka íslensks íþróttafólks hefur sérstaklega vakið athygli mína í 

gegnum tíðina. Aukinheldur hef ég rétt eins og margir aðrir Íslendingar hrifist með 

þegar íþróttamönnum Íslands vegnar vel á alþjóðavettvangi. Von mín er sú að með 

þessu verkefni geti ég greint og gefið upp góða og raunsanna mynd af þeim áhrifum 

sem færast bæði yfir íslenskt þjóðfélag og viðkomandi íþróttagrein þegar íþróttamenn 

okkar vinna sigra á erlendri grundu. Eins vonast ég til þess að með útkomu þessa 

verks gefi ég heildstæða mynd af því hvernig forsvarsmenn íþrótta hér á landi tóku á 

málum í kjölfarið á Ólympíuverðlaunum, hægt verði að sjá greinilega hvað vel var 

gert og hvað ekki og jafnvel draga lærdóm af því. 

Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Sc. prófs í íþróttafræðum við 

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík.  Ég þakka leiðbeinanda mínum 

fyrir góðar og gagnlegar ábendingar við smíði verkefnisins. Einnig vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir að koma í viðtal og miðla af reynslu sinni og þekkingu. 

Yfirlesurum og öðrum sem hjálpuðu mér á einn eða annan hátt með verkefnavinnuna 

sendi ég mínar bestu þakkir.  
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INNGANGUR 

Val á rannsóknarefni 

Þegar kom að því að velja ritgerðarefni fyrir lokaverkefni í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík kom fyrst upp í hugann að velja viðfangsefni sem tengdi 

íþróttaiðkun og þjóðina saman. Mýmörg dæmi eru um þjóðir sem fylkja sér á bakvið 

íþróttamenn eða íþróttalið sem keppa fyrir hönd landsins á erlendri grundu. 

Ólympíuleikarnir eru stærsti íþróttaviðburður  veraldar og á fjögurra ára fresti má sjá 

og finna fyrir hálfgerðu íþróttafári og þá sérstaklega í þeim löndum sem gengur vel á 

leikunum. Eflaust hefur velgengni sundkappans Michael Phelps á Ólympíuleikunum í 

Peking gert sundíþróttinni gott eitt í Bandaríkjunum. Það sama má segja um 

velgengni jamaíska spretthlauparans Usain Bolt og svona mætti lengi telja. Verðlaun 

Íslendinga á Ólympíuleikum má telja á fingrum annarrar handar. Þau standa því 

nokkuð upp úr í sögu okkar Íslendinga og hafa því áreiðanlega áhrif á þjóðarandann. 

 Þátttaka Íslendinga á Ólympíuleikunum hefur mér ávallt verið hugleikin og 

hef ég eins og aðrir landsmenn glaðst með þegar okkar íþróttafólki gengur vel. 

Alþjóðleg stórafrek í íslensku íþróttalífi eru fátíð. Þegar þau eiga sér stað þá hrífa 

íþróttamennirnir gjarnan þjóðina með og augu samfélagsins beinast að tiltekinni 

íþróttagrein. Hér á eftir mun vera fjallað um öll Ólympíuverðlaun okkar Íslendinga. 

Vilhjálmur Einarsson þrístökkvari vann til silfurverðlauna á Ólympíuleikunum í 

Melbourne árið 1956. Bjarni Friðriksson júdókappi vann til bronsverðlauna á 

Ólympíuleikunum í Los Angeles árið 1984. Vala Flosadóttir stangarstökkvari vann til 

bronsverðlauna í Sidney árið 2000 og loks vann íslenska karlalandsliðið okkar í 

handbolta til silfurs í Peking árið 2008.   

Áhrif áðurnefndra íþróttaafreka á íslenskt samfélag verða rannsökuð. Eins 

mun verða skoðað hvernig forsvarsmenn íþrótta hér á landi nýttu sér það sviðsljós og 

þann meðbyr sem íþróttagreinin fékk í kjölfarið á stórafreki. Hvernig kynntu þeir 

íþróttina og hvað var gert til þess að fá nýja iðkendur inn í greinina? Hvaða áhrif 

hafði afrekið á iðkendatölur í tiltekinni íþróttagrein? Skoðaður verður áhugi 

félagasamtaka, fyrirtækja og almennings á verðlaunahöfunum, styrkir, 
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fjölmiðlaumfjöllun og fleira slíkt. Það er vonandi að þetta verkefni þetta verði fólki til 

gagns og gamans. Ekki hefur áður verið skrifað samskonar verk hér á landi svo vitað 

sé til. Niðurstöður verksins ættu því að geta nýst forsvarsmönnum íþrótta þegar 

kemur að því að hrinda af stað kynningarátaki á íþróttum. Titilinn á ritgerðinni var 

fenginn úr ljóði sem ort var af tilefni Ólympíuverðlauna Vilhjálms Einarssonar og 

heitir Ólympíuóður eftir Krstján Jóhannsson. (Kristján Jóhannsson,1957). 

Skilgreining á stórafreki 

Það að skilgreina stórafrek í íþróttum er upp að vissu marki huglægt og má eflaust 

endalaust deila um það hvað sé stórafrek og hvort eitt tiltekið afrek sé stærra en hitt. 

Því var ákveðið að einfalda hlutina og einblína einungis á ÓL verðlaun okkar 

Íslendinga. Ólympíuleikarnir eru stærsti íþróttaviðburður heims og fyrir flesta 

íþróttamenn eru verðlaun á leikunum stærsti heiður sem þeim getur hlotnast. Það er 

því ágætt að einskorða íslensk íþróttastórafrek við Ólympíuverðlaun.  
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ÓLYMPÍULEIKAR 

Ólympíuleikarnir til forna. 776 f.Kr – 393 e.Kr 

Á tímum Forn-Grikkja var Grikkland eins og við þekkjum það í dag skipt upp í mörg 

minni borgríki. Samkvæmt heimildum voru fyrstu Ólympíuleikarnir haldnir í 

Grikklandi og voru það hin ýmsu borgríki Grikklands sem öttu kappi.  Elstu skráðu 

heimildir um Ólympíuleikana eru frá 776 f.Kr. og voru þeir haldnir í borginni 

Ólympíu á fjögurra ári fresti allt til ársins 394 e.Kr. er þeir voru bannaðir. Grísku 

borgríkin áttu oft í minniháttar stríðum og erjum gegn hvert öðru en í þær vikur sem 

Ólympíuleikarnir voru haldnir voru borin klæði á vopnin. Það má því segja að 

friðarboðskapur Ólympíuleika nútímans eigi rætur sínar að rekja til upprunalegu 

leikanna. Eflaust er það engin tilviljun að það hafi verið Grikkir sem komu á fót 

Ólympíuleikunum, þeir lögðu mikið upp úr líkamshreysti og var talað um hreysti 

manna sem ein af höfuðdyggðunum.  Ræktun á líkamlegu atgervi  þótti eðlilegur hluti 

í uppeldi  grískra barna til forna. (Ingimar Jónsson,1983). 

Ólympíuleikar nútímans. 1896-2012 

Eftir rúmlega 1500 ára dvala voru Ólympíuleikarnir endurvaktir árið 1896 fyrir 

tilstuðlan franska greifans Pierre de Coubertin. Hann var hugsjónamaður og taldi að 

Ólympíuleikarnir ættu að vera með öðru sniði en hin venjulega heimsmeistarakeppni. 

Leikarnir  áttu að hafa göfugan tilgang eins og að vera alþjóðlegt sameiningarafl, 

stuðla að friði milli þjóða og  gera ekki upp á milli manna vegna kynþáttar eða 

trúarbragða. Siðareglur Ólympíuleikanna áttu að vera virtar, þar sem drengskapur og 

heiðarleiki ættu að ríkja í samskiptum og keppni á milli manna.  Það þótti við hæfi að 

halda fyrstu nútíma Ólympíuleikana í Aþenu höfuðborg Grikklands. Rétt eins og í 

Grikklandi til forna var ákveðið að halda leikana á fjögurra ára fresti. Eins var 

fljótlega sett á það fyrirkomulag að leikarnir færðust á milli heimsálfa í hvert skipti 

sem þeir væru haldnir. Tvö af helstu táknum Ólympíuleikanna eru annarsvegar 

Ólympíuhringirnir fimm og Ólympíueldurinn. Hringirnir eiga að tákna heimsálfurnar 

fimm og litirnir í hringunum tákna allar þjóðir heims, þeir eru svo fléttaðir saman í 

merki Ólympíuleikanna og á það að tákna þá sameiningu sem verður við það að allir 
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helstu íþróttamenn heimsins mætist á einum og sama staðnum. Eldur 

Ólympíuleikanna á sér sögu allt frá Ólympíuleikunum til forna. Kyndilberi hleypur af 

stað með Ólympíukyndilinn frá borginni Ólympíu í Grikklandi og Ólympíueldurinn 

fer yfir mörg landamæri, heimsálfur, héruð og borgir og endar að lokum í 

gestgjafaborg Ólympíuleikanna. („Ólympísku táknin, e.d.). 

Á fyrstu nútíma Ólympíuleikunum tóku 200 íþróttamenn þátt frá 13 þjóðum 

til samanburðar tóku 10500 íþróttamenn frá 205 þjóðum þátt á Ólympíuleikunum í 

Peking árið 2008. Þegar leið á tuttugustu öldina fjölgaði svo Ólympíuviðburðum. 

Vetrarólympíuleikar bættust við dagskrána árið 1924 og Ólympíuleikar fatlaðra árið 

1948.  

Frá þeim rúmlega 100 árum sem Ólympíuleikarnir voru endurvaktir hefur 

ýmislegt gerst sem markað hefur djúp spor í íþróttasögunni. Má þar nefna afrek hins 

þeldökka Bandaríkjamanns Jessie Owens á Ólympíuleikunum í Berlín árið 1936, þar 

sem Owens vann til fjögurra gullverðlauna. Afrek Owens fór illa í  nasistaleiðtogann 

Adolf Hitler sem strunsaði út af íþróttaleikvangnum þegar fjórðu verðlaun Owens 

voru í höfn.  

Leikarnir í Munchen árið 1972 þykja einnig minnistæðir en þó af öðrum 

ástæðum. Palestínskur hryðjuverkahópur tók þá ísraelska íþróttamenn í gíslingu í 

Ólympíuþorpinu í Munchen. Að endingu lauk þessum harmleik með dauða 11 

ísraelskra íþróttamanna auk þjálfara og vestur-þýsks lögregluþjóns. Pólitík og stríð 

settu einnig mark sitt á leikana í Moskvu árið 1980 en þá sniðgengu bandarískir 

íþróttamenn leikana, Slíkt hið sama gerðu margir Austur-Evrópskir íþróttamenn 

fjórum árum síðar í Los Angeles. Hið svokallaða kalda stríð á milli Bandaríkjanna og 

Sovétríkjanna hafði þá náð að teygja anga sína inn á Ólympíuleikana.  

Árið 1984 jafnaði Bandaríkjamaðurinn Carl Lewis afrek Jessie Owens með 

því að vinna til fjögurra gullverðlauna í frjálsíþróttakeppni Ólympíuleikanna. Fjórum 

árum síðar á leikunum í Seoul í Suður-Kóreu hélt fólk að Carl Lewis hefði mætt 

ofjarli sínum í Kanadamanninum Ben Johnson sem setti heimsmet í 100 metra hlaupi 

með ótrúlegum hætti, Johnson var síðar sviptur verðlaununum sökum ólöglegrar 

lyfjainntöku.  
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Ólympíuleikarnir í Barcelona eru í hugum fólks eftirminnilegir, ekki síst 

fyrir hið svokallaða draumalið Bandaríkjanna en þar var sett saman að margra mati 

besta körfuknattleikslið sögunnar og fékk liðið sérstakt umtal því hinn eyðni smitaði 

Earvin Magic Johnson spilaði sína síðustu körfuboltaleiki á ferlinum. (Gísli 

Halldórsson 2003). 

Á síðustu leikum árið 2008 í Peking sköruðu tveir íþróttamenn fram úr. Hinn 

jamaíski Usain Bolt vann 100 og 200 metra hlaupin með slíkum yfirburðum að annað 

eins hafði aldrei sést. Sundkappinn Michael Phelps vann ekki síðra afrek þegar hann 

vann til átta gullverðlauna á leikunum sem er met yfir flest gullverðlaun á einum 

leikum. („Phelps klyfjaður gulli“, 2008);. („Til hamingju“, 2008). 

Upptalningin hér að ofan er langt frá því að vera tæmandi listi yfir þau 

ótrúlegu afrek og atburði sem átt hafa sér stað á Ólympíuleikunum. Hér var einungis 

tæpt á því helsta til þess eins að leggja áherslu á hversu merkilega sögu 

Ólympíuleikarnir eiga.  

Sögulegt yfirlit yfir þátttöku Íslendinga á Ólympíuleikum 

Fyrstu Ólympíuleikarnir þar sem við Íslendingar áttum fulltrúa voru leikarnir í 

London árið 1908. Þar fékk íslenskur glímuflokkur sérstakt leyfi frá bresku 

Ólympíunefndinni til þess að sýna íslenska glímu á leikunum. Jóhannes Jósefsson 

forsvarsmaður hópsins keppti svo á leikunum í grísk-rómverskri glímu, en undir 

merkjum Danmerkur þar sem Ísland var ekki enn orðið fullvalda ríki. Jóhannes stóð 

sig glæsilega og komst í undanúrslit en varð þá fyrir meiðslum og varð að hætta 

keppni. Við sendum einnig glímuhóp á leikana fjórum árum síðar.  

Á leikunum í Berlín árið 1936 kepptu loks íþróttamenn undir merkjum 

Íslands, en fjórir frjálsíþróttamenn kepptu á leikunum í Þýskalandi. Ísland hefur síðan 

þá átt fulltrúa á öllum Ólympíuleikum til dagsins í dag. (Gísli Halldórsson, 2003). 
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Silfurverðlaun Vilhjálms í Melbourne 1956 

Vilhjálmur Einarsson þrístökkvari er án nokkurs vafa á meðal okkar ástsælustu 

íþróttamanna. Vilhjálmur fæddist á Reyðarfirði árið 1934 og ólst upp á Austfjörðum 

þar sem hann lifði og hrærðist í blómlegu frjálsíþróttalífi. Snemma varð ljóst að mikið 

væri spunnið í Vilhjálm þegar kom að íþróttum. Fyrst um sinn stundaði hann sund af 

miklum móð og þótti hann efnilegur. Á þeim tíma sem Vilhjálmur var að alast upp á 

Austfjörðum voru frjálsar íþróttir að festa sig rækilega í sessi í heimabyggð Vilhjálms 

og lágu frjálsu íþróttirnar einstaklega vel fyrir honum. Kastgreinar og stökk voru þær 

greinar sem Vilhjálmur lagði mesta stund á.  

Upp úr tvítugu hélt hann vestur um haf til Bandaríkjanna þar sem hann 

stundaði háskólanám. Á þeim árum óx honum ásmeginn sem íþróttamaður og var 

hann því vel í stakk búinn fyrir þau stóru verkefni sem blöstu við honum árið 1956. 

Þá um haustið var Vilhjálmur valinn til að keppa fyrir hönd Íslands í þrístökki á 

Ólympíuleikunum í Melbourne. Leikarnir voru haldnir í lok nóvembermánaðar og fór 

Vilhjálmur á leikana með það eitt að markmiði að gera sitt besta.  Menn hafa tæpast 

gert sér í hugarlund atburðarrásina á íþróttaleikvangnum í Melbourne þann 27. 

nóvember 1956. Vilhjálmur háði þá æsilega keppni við Brasilíumanninn Da Silva. 

Vilhjálmur stökk 16.26 metra og var það um tveggja tíma skeið Ólympíumet allt þar 

til Da Silva stökk betur og tryggði sér gullið. Afrek Vilhjálms vakti heimsathygli. Það 

þótti stórfrétt að óþekktur Íslendingur skyldi hafa slegið Ólympíumet, bætt sinn 

persónulega árangur um hálfan metra og unnið til silfurverðlauna á Ólympíuleikum. 

Hróður Vilhjálms barst víða og má segja að með afrekinu í Melbourne hafi hann 

stimplað sig inn sem einn besti þrístökkvari síns tíma. Við heimkomu var Vilhjálmi 

fagnað af helstu embættismönnum Íslands. Gylfi Gylfason menntamálaráðherra tók á 

móti Vilhjálmi á flugvellinum með ávarpi og því næst var slegið upp veislu í 

ráðherrabústaðnum þar sem Vilhjálmi var afhentur silfurbikar árituðum af allri 

ríkisstjórn Íslands.(Gísli Halldórsson,2003). 

Vilhjálmur keppti á einum Ólympíuleikum til viðbótar í Róm 1960 og þá 

voru væntingarnar hástemmdar og stóð Vilhjálmur sig ágætlega, stökk 16,37 sem 

dugði honum til fimmta sætis en með örlítilli heppni þá hefði hann getað náð enn 
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betri árangri því skömmu fyrir leikana hafði hann jafnað þágildandi heimsmet sem 

var 16,70 metrar. Það met stendur enn sem Íslandsmet og er elsta gildandi 

Íslandsmetið í dag. Áður en ferli Vilhjálms lauk árið 1962 hafði hann bætt við 

bronsverðlaunum á Evrópumeistaramóti í safnið auk Íslandsmets í langstökki svo fátt 

eitt sé nefnt. Vilhjálmur hætti tiltölulega snemma keppni, aðeins 28 ára gamall. Þrátt 

fyrir að hafa hætt keppni snemma afrekaði hann það að vera kosinn íþróttamaður 

ársins á Íslandi fimm sinnum. (Vilhjálmur Einarsson, Örn Eiðsson og Ólafur 

Unnsteinsson, 1995). Árið 2012 var Vilhjálmur svo vígður inn í Heiðurshöll ÍSÍ 

fyrstur manna, má segja að með útnefningunni hafi hann óformlega verið settur á stall 

sem okkar fremsti íþróttamaður til þessa. („Heiðurshöll ÍSÍ“, e.d.).  

Bronsverðlaun Bjarna í Los Angeles 1984 

Það liðu 28 ár þar til Íslendingur vann til verðlauna á nýjan leik á Ólympíuleikum. 

Bjarni Friðriksson júdókappi vann til bronsverðlauna á leikunum í Los Angeles árið 

1984. Bronsverðlaunahafinn Bjarni Friðriksson er fæddur í Reykjavík árið 1956. 

Bjarni var sérstakur íþróttamaður að því leyti að hann byrjaði seint að æfa íþróttina. 

Hann mætti á sínar fyrstu tvær æfingar 10 ára gamall og svo liðu 10 ár til viðbótar þar 

til hann hóf æfingar af alvöru. Þá var framinn líka skjótur og mikill. Fljótlega var 

hann kominn í fremstu röð júdókappa hér á landi og einungis fjórum árum eftir að 

Bjarni hafði hafið æfingar í júdó var hann orðinn Íslandsmeistari og á leið á sína 

fyrstu Ólympíuleika. Bjarni náði fyrirtaks árangri á Ólympíuleikunum, 7 til 8 sæti í 

Moskvu árið 1980.  

Bjarni fór á sína aðra leika árið 1984 og þar vann hann sitt stærsta afrek með 

því að hreppa bronsverðlaun. Árangur Bjarna á leikunum í Los Angeles árið 1984 

kom gríðarlega á óvart. Bjarni glímdi fjórar glímur á leikunum. Vann þrjár en tapaði 

einni. Bjarni tapaði naumlega gegn Brasilíumanninum Vieira í glímu um það hvor 

færi í glímuna um gullið. Hann lét svekkjandi tap í þeirri glímu ekki á sig fá og vann 

Ítalann Yuri Fazi með glæsilegu kasti og armlási í kjölfarið, þessi glíma skar úr um 

það hver hreppti bronsið. (Gísli Halldórsson 2003). Við skulum grípa niður í lýsingu 

Bjarna á því þegar hann gerði sér grein fyrir að bronsið væri hans. 
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Þegar Yuri Fazi, Ítalinn sem ég keppti við um bronsið, gafst 

upp og dómarinn kallaði „Ippon“ spratt ég á fætur og skimaði 

um salinn í leit að mínum mönnum, þeim Gísla Þorsteinssyni, 

þjálfara mínum og Kolbeini Gíslasyni, æfinga- og 

keppnisfélaga. Ég kom fljótlega auga á þá þar sem þeir 

fögnuðu innilega og ég man það eins og það hafi gerst í gær. 

En það er einnig önnur sjón sem ég gleymi aldrei en það var 

þegar ég sá þá Gísla, Svein og Braga fleygja hvítu 

ólympíuhöttunum sínum hátt upp í loft. Ég áttaði mig reyndar 

ekki á þessum árangri fyrr en ég var orðinn einn með sjálfum 

mér og skoðaði verðlaunapeninginn. Þá gerði ég mér grein 

fyrir að ég hafði unnið verðlaun á Ólympíuleikum. Þegar 

áfanginn var í höfn var ég rogginn og glaður en í einverunni 

tók hjartað kipp. Þá rann upp fyrir mér að það er ekki sjálfsagt 

mál að vinna til verðlauna á Ólympíuleikum. Og þá skildi ég 

gleðina sem ég sá á andlitum Gísla Halldórssonar, Sveins 

Björnssonar og Braga Kristjánssonar þegar bronsið var í höfn. 

(Gísli Halldórsson, 2003 bls. 326).   

Bjarni átti síðar eftir að keppa á tvennum leikum til viðbótar. Í Seoul árið 

1988 og í Barcelona árið 1992. (Gísli Halldórsson, 2003).  

Bronsverðlaun Völu í Sidney 2000 

Stangarstökkvarinn Vala Flosadóttir var þriðji Íslendingurinn í röðinni til að hljóta 

verðlaun á Ólympíuleikum. Hún hreppti bronsið á eftirminnilegan hátt í Sydney árið 

2000.  

Vala er fædd í Reykjavík árið 1978 og ólst hún þar upp fyrstu níu ár ævi 

sinnar eða þar til hún fluttist til Bíldudals árið 1987. Þar kynntist hún frjálsum 

íþróttum og var aðalgrein hennar fyrst um sinn hástökk. Árið 1992 þá 14 ára gömul 

fluttist Vala til Svíþjóðar með fjölskyldu sinni. Þar kynntist hún stangarstökki fyrir 

tilstilli pólska þjálfarans Stanislaw Szczyrpa. Stangarstökk var á þessum tíma ekki 

orðin viðurkennd alþjóðleg keppnisíþrótt hjá konum. Árið 1996 þegar Vala var á 
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átjánda ári var stangarstökk loks viðurkennd keppnisgrein á meðal kvenna og lét Vala 

strax til sín taka á alþjóðlegum vettvangi. Árið 1996 setti hún heimsmet unglinga auk 

þess sem hún setti Norðurlandamet í flokki fullorðinna.  

Árangur Völu fór ekki fram hjá forsvarsmönnum sænska 

frjálsíþróttasambandsins og sóttu þeir hart að henni að sækja um sænskan 

ríkisborgararétt og keppa fyrir hönd Svíþjóðar. Svo fór þó ekki og Vala hélt áfram að 

stökkva fyrir Íslands hönd. Vala skráði sig svo á spjöld íþróttasögunnar snemma árs 

árið 1996 þegar hún vann til gullverðlauna á Evrópumeistaramótinu innanhúss. Þar 

með náði hún að verða fyrsti kvenkyns sigurvegari á stórmóti í stangarstökki í 

heiminum. Afrekin sem talin eru upp hér að framan voru bara lognið á undan 

storminum. Á næstu árum var hún meðal annars handhafi heimsmets innanhúss, vann 

brons á EM innanúss og silfurverðlaun í stangarstökki innanhúss. Hún var á þessum 

árum gjarnan talin vera á meðal tíu bestu stökkvara heims. Árið 2000 var árið sem 

Vala stökk sig inn í hug og hjörtu landsmanna. Þá vann hún til bronsverðlauna á 

Ólympíuleikunum í Sidney eftir harða og æsilega keppni. Vala stökk 4.50 metra sem 

þá var Íslands og Norðurlandamet. Vala hafði þetta að segja við blaðamann DV 

skömmu eftir að keppninni lauk.  

Mér líður alveg með ólíkindum vel. Það var alveg stórkostlegt 

að ná þriðja sætinu og ólýsanleg tilfinning að standa á 

verðlaunapallinum eftir keppnina með bronspeninginn um 

hálsinn. Ég fór með það hugarfar í keppnina að gera mitt besta 

og njóta þess að keppa á þeirri hátíð sem Ólympíuleikarnir 

eru. Ég náði góðri einbeitingu á vellinum, taldi kjark í sjálfa 

mig og söng lög til þess að gleyma stressinu og spennunni. Ég 

var búin að ákveða það fyrir keppnina að hafa gaman af þessu 

hvernig sem gengi og líta jákvætt á hlutina. Stemningin á 

vellinum var ólýsanleg. 110 þúsund áhorfendur sem hvöttu 

okkur látlaust allan tímann og því má kannski segja að þetta 

hafi verið kjöraðstæður. Mér leið alveg ótrúlega vel að vera í 

hringiðu þessarar stemningar og ég naut þess út í ystu æsar. 

(„Stórkostlegt“, 2000, bls.15).   
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Mikið fár myndaðist í samfélaginu við afrek Völu. Atvinnulífið á Íslandi má 

segja að hafi lamast á meðan Vala stökk til úrslita. Loks þegar heim var komið fékk 

hún höfðinglegar móttökur. Þremur mánuðum eftir heimkomu var Vala kjörin 

íþróttamaður ársins með yfirburðum af Samtökum íþróttafréttamanna. (Gísli 

Halldórsson, 2003). 

 Vala náði ekki aftur viðlíka árangri og stóðst hún ekki lágmörk fyrir leikana 

í Aþenu árið 2004. Vala hætti svo loks keppni um mitt ár 2005. Henni fannst vera 

komið að endalokum hjá sér í stangarstökki, og gaf þá skýringu í blaðaviðtali að 

ánægjan væri ekki lengur sú sama. („Vala hættir“, 2005).  

Silfurverðlaun handboltalandsliðsins 2008 

Handknattleikur hefur verið ein vinsælasta íþrótt Íslands í fjöldamörg ár og eiga afrek 

íslenska karlalandsliðsins stóran þátt í þeim vinsældum. Má nefna í því samhengi 

gullverðlaun landsliðsins í B-keppni heimsmeistaramótsins árið 1989, fjórða sætið á 

Ólympíuleikunum árið 1992, fjórða sætið á Evrópumótinu árið 2002, fimmta sætið á 

heimsmeistaramótinu árið 1997 og bronsið á Evrópumótinu árið 2010.  

Stærsta afrek handboltalandsliðsins var þó unnið á Ólympíuleikunum í 

Peking árið 2008. Silfurverðlaun var niðurstaðan eftir tap í úrslitaleik gegn 

firnasterku liði Frakklands. Fram að leikunum í Peking höfu einungis íþróttamenn í 

einstaklingsíþróttum unnið til Ólympíuverðlauna fyrir Íslands hönd og voru þetta því 

nokkur tímamót í íslenskri íþróttasögu. Guðmundur Þórður Guðmundsson sem áður 

hafði keppt á Ólympíuleikunum stjórnaði liðinu ásamt Óskari Bjarna Óskarssyni. 

Guðmundur þjálfari var nýtekinn við liðinu á nýjan leik eftir að hafa stjórnað því frá 

2002 til 2004. (Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  

Andrúmsloftið í kringum landsliðið var ekki með besta móti eftir 

sveiflukenndan árangur undir stjórn Alfreðs Gíslasonar. Eftir að Alfreð hvarf frá 

störfum gekk illa að finna þjálfara til að taka starfið að sér. Þrír þjálfarar hið minnsta 

höfðu hafnað starfinu áður en Guðmundur var loks ráðinn til starfa. („Það var 

annaðhvort“, 2008). Leikarnir voru haldnir síðsumars en til að tryggja sig inn á 
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leikana þurftu strákarnir að ryðja Svíum og Argentínumönnum úr vegi sem þeir gerðu 

með glæsibrag. („Hvar varst þú“, 2008).  

Handboltaáhugamenn fóru með hæfilegar væntingar til leiks á 

Ólympíuleikana. Íslendingar öttu kappi við Rússa í fyrsta leik í Peking. Sigur vannst 

og var fylgt eftir með öðrum góðum sigri á Þjóðverjum nokkrum dögum síðar. 

Jafntefli gegn Dönum og Egyptum og tap gegn Suður-Kóreumönnum nægði okkur til 

sætis í átta liða úrslitum. Þar mættum við ógnarsterku liði Pólverja og voru þeir 

pólsku lagðir af velli með 32 mörkum gegn 30 í æsilegum leik. Íslenska liðið var með 

sigrinum á Pólverjum komið í undanúrslit þar sem þeir mættu Spánverjum. („ Gengi 

Íslands“,2008).  Um þessar mundir var  almenningur á Íslandi farinn að fylgjast með 

árangri Íslands af kappi, enda verðlaun vís ef sigur á Spánverjum ynnist. Íslenska 

liðið stóðst pressuna og sigraði þá spænsku nokkuð auðveldlega 36-30. Þegar hér var 

komið sögu var þjóðin farin að fylgjast vel með sínum mönnum. Íþróttafréttamenn 

lýsa ástandinu sem „handboltafári“ („Handboltafár“, 2008).  Framundan var 

úrslitaleikur gegn franska landsliðinu sem af mörgum er talið það besta í 

handboltasögunni. Frakkarnir voru of stór biti fyrir íslenska liðið og þeir frönsku 

höfðu sigur 28-23.  

Vonbrigðin vörðu þó ekki lengi í hugum strákanna og var gleðin mikil þegar 

upp á verðlaunapallinn var komið. Liðið var því fyrsta keppnisliðið sem hlýtur 

verðlaun á Ólympíuleikum fyrir Íslands hönd. Guðmundur Guðmundsson þjálfari 

liðsins komst vel að orði í samtali við fjölmiðla í leikslok. „Við verðum að setja þetta 

í samhengi og gera okkur grein fyrir því að við vorum ekki í raun að tapa  gullinu 

heldur vinna silfurverðlaun.“ („Töpuðum ekki gulli“, 2008.). Eins hafði Snorri Steinn 

Guðjónsson þetta að segja strax eftir verðlaunaafhendinguna:  

Þegar ég fékk verðlaunapeninginn um hálsinn á 

verðlaunapallinum þá var ég búinn að gleyma leiknum og 

svekkelsinu sem var inni í klefa.  Það eru fáir í heiminum sem 

fá svona tækifæri þannig að ég reyndi bara að njóta þess að fá 

að upplifa þessa stund.  Ég fékk gæsahúð á meðan þessu stóð, 

ég hugsaði um þann tíma sem maður hefur verið með 
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strákunum á undanförnum vikum.  Maður elskar alla í 

hópnum og maður gerir það alla ævi.  Ég hugsaði líka um 

fólkið heima á Íslandi og ég efast ekki um að þau eru stolt af 

okkur.(„Við sýndum“, 2008, bls.3).  

Það mátti því vel lesa úr viðbrögðum strákanna stolt og gleði yfir því að 

vinna til silfurverðlauna.  Í viðtalinu kemur einnig skýrt í ljós orðræðan um stolt 

þjóðarinnar sem endurspeglar þjóðerniskenndina sem grípur um sig við stórafrek á 

íþróttasviðinu.  Þjóðin sýndi sannarlega stolt sitt af landsliðinu þegar heim var komið. 

Landsliðið fékk stórkostlegar móttökur við heimkomuna.  Mikill fjöldi fólks var 

viðstatt þegar flugvélin með landsliðsstrákana innanborðs lenti á 

Reykjavíkurflugvelli. Því næst var þeim ekið niður Laugaveginn í opnum vagni þar 

sem tugþúsundir manna hylltu strákana og móttökunni lauk svo á Arnarhóli þar sem 

ríkisstjórnin og borgarstjórinn ávörpuðu strákana. Talið er að um  fjörtíuþúsund 

manns hafi verið samankominn á Arnarhóli þennan dag. Ólafur Ragnar Grímsson 

sæmdi Ólaf Stefánsson fyrirliða landsliðsins og Guðmund Guðmundsson þjálfara 

stórriddarakross íslenska lýðveldisins auk þess sem aðrir meðlimir liðsins fengu 

fálkaorðuna. („Gott silfur“, 2008).   

Íslenska liðið náði í kjölfarið á Ólympíuleikunum að festa sig í sessi sem eitt 

af allra fremstu handknattleiksliðum heims og staðfesti brons á Evrópumótinu í 

Austurríki árið 2010 styrk liðsins. Framundan eru svo Ólympíuleikar í London 

sumarið 2012. („Silfur í hárinu“, 2010).  
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 ÁHRIF ÍÞRÓTTA Á ÞJÓÐFÉLÖG  

Þjóðarstolt 

Oft á tíðum hefur þjóðarstolt verið tengt við árangur íþróttamanna eða íþróttaliðs á 

alþjóðlegum vettvangi. Margoft hafa til dæmis íslenskir íþróttamenn eða íþróttalið 

fyllt hinn venjulega Íslending þjóðarstolti með afrekum sínum á erlendri grundu. Það 

má í raun segja að þjóðarstolt sé hverri þjóð eins og sjálfsöryggi sé fyrir einstakling. 

Stolt getur tekið á sig ýmsar myndir og oftast nær er það til góðs fyrir íþróttamennina 

að þeir sem standa að baki þeim séu uppfullir þjóðarstolts og samstöðu.  Þó getur of 

mikið þjóðarstolt leitt af sér hálfgerðan þjóðrembing. Út frá sögulegu sjónarhorni er 

ýkt þjóðerniskennd oft kennd við heimsvaldastefnu og stríðsrekstur.  

Rannsóknir hafa sýnt það að íþróttir eiga það oft á tíðum til að sameina 

þjóðir og fólk finnur til aukinnar ástríðu fyrir landi og þjóð og er um leið betur 

meðvitað um þjóðareinkenni sín. Afreksíþróttir eru í flestum nútímaþjóðfélögum 

viðurkenndar sem öflugur þáttur til að skapa þjóðareiningu. Til marks um áhrif íþrótta 

til eflingar á einingu þjóða er til dæmis hægt að horfa á landsleik í knattspyrnu. Þar 

úir og grúir af fánum og fólki sem ber fánaliti þjóðarinnar. Eins eru þjóðsöngvar 

spilaðir fyrir leik. (Soffía Björg Sveinsdóttir, 2012).   

Margir fræðimenn hafa velt fyrir sér áhrifum íþrótta á þjóðerniskennd þjóða.  

Það er þó með öllu misjafnt hvaða íþróttir vekja þessar tilfinningar og hversu mikið 

þær kveikja þjóðernisbál á meðal þjóða. Til að mynda er ekki líklegt að landsleikur í 

knattspyrnu milli Englands og Íslands vekji óvenju mikla þjóðerniskennd í ensku 

samfélagi en hinsvegar myndi leikur hjá Skotlandi gegn Englandi kveikja á stolti og 

þjóðerniskennd beggja þjóða. Samkvæmt rannsókn Evans og Kelley (2002), eru 

þjóðir sem teljast til lítilmagna á íþróttasviðinu oft á tíðum með mikla þjóðernisvitund 

og stolt landsmanna er mikið þegar kemur að stórafrekum hjá íþróttamönnum og 

íþróttaliðum. Írland og Nýja Sjáland eru nefnd sem dæmi í rannnsókninni.  Þetta 

kemur líka vel heim við íslenskan veruleika þar sem þjóðerniskenndin virðist 

blómstra ef vel gengur á íþróttavellinum.  
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Íþróttir endurspegla oft litróf þjóðfélagsins. Til dæmis hefur sigur franska 

karlalandsliðsins í knattspyrnu á heimsmeistaramótinu árið 1998 oft verið notaður 

sem myndlíking fyrir vel heppnað fjölþjóðasamfélag, en meginþorri franska liðsins 

eru innflytjendur eða eiga ættir sínar að rekja til fyrrum nýlenduþjóða Frakklands. 

Heimsmeistarartign Frakka árið 1998 ýtti undir sjálfsvitund og stolt „nýlendufrakka“, 

að sama skapi sameinaði afrek landsliðsins alla þjóðina af hvaða uppruna sem er.  

Einnig er hægt að benda á rannsókn sem gerð var meðal hollensks 

almennings sumarið 2008. Rannsóknin var gerð skömmu eftir nokkra alþjóðlega 

stórviðburði, Tour de France, Wimbledon mótið í tennis, Evrópumótið í knattspyrnu 

og Ólympíuleikana í Peking. Samkvæmt rannsókninni höfða íþróttaafrek Hollendinga 

meira til þjóðarstoltsins en aðrir þættir hollensks þjóðfélags. Til að mynda mátti 

greina aðeins hærra hlutfall þjóðarstolts á meðal Hollendinga skömmu eftir góða sigra 

knattspyrnulandsliðsins á Evrópumótinu í knattspyrnu. (Hiltvoorde, Elling og Stokvis  

2010).  

Ástralir hafa gjarnan verið taldir til fremstu íþróttaþjóða heims og það kemur 

því ekki á óvart að skv. rannsóknum skuli þeir setja íþróttaárangur samlanda sinna á 

alþjóðlegum vettvangi númer eitt á lista yfir hluti sem geri þá stolta af þjóð sinni. 

(Hogan og Norton 2000).  

Karlmenn innan samfélags Vestur Íslendinga í Kanada í byrjun síðustu aldar 

stunduðu íþróttir af kappi og lið á þeirra vegum státaði af mjög farsælu íshokkíliði. 

Íshokkíliðið Fálkarnir í Manitoba var skipað Íslendingum af annarri kynslóð 

innflytjenda og fengu þeir að keppa fyrir hönd Kanada á Ólympíuleikunum í Belgíu 

árið 1920. Svo fór að Fálkarnir höfðu sigur og má með hálfu segja að þetta séu fyrstu 

Ólympíuverðlaun okkar Íslendinga. Ólympíugullið á leikunum árið 1920 hafði mikið 

að segja fyrir þjóðareiningu og stolt Vestur-Íslendinga. Íslenskir innflytjendur voru í 

miklum minnihluta í Kanada og þurftu að etja við ýmisskonar mótlæti eins og 

fordóma og fátækt. Það að lið skipað Vestur-Íslendingum hafi unnið til verðlauna í 

jafn stórri alþjóðlegri keppni og Ólympíuleikarnir eru gaf þeim aukna sjálfstrú og 

síðast en ekki síst öðluðust þeir virðingu og sæmd frá Kanadamönnum við það að 

standa fremstir í heimi í sjálfri þjóðaríþrótt Kanadamanna. (Soffía Björg Sveinsdóttir, 
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2012). Þetta dæmi sýnir glöggt hvað íþróttaafrek ná að sameina hópa og styrkja 

sjálfsmynd þeirra og sjálfsöryggi. Áreiðanlega má sjá svipaðar tilhneigingar hjá 

íslensku þjóðarsálinni í kjölfar stórafreka „okkar manna“ á íþróttasviðinu. 

Áhrif íþrótta á sjálfstæði þjóða 

Íþróttir hafa oftar en ekki verið tengd saman við sjálfstæðisbaráttu þjóða. Sagan hefur 

sýnt okkur það í gegnum tíðina að oft er náið samband á milli íþrótta, stjórnmála og 

stríðs.  

Við Íslendingar höfum þó aldrei staðið í eiginlegu stríði við aðrar þjóðir. 

Hinsvegar höfum við staðið í fullveldis og lýðveldisbaráttu við stærri þjóð. Ísland 

fékk ekki fullveldi fyrr en 1918 og lýðveldi árið 1944. Í upphafi síðustu aldar stóðu 

því stjórnmálamenn þess tíma í ströngu við það að tryggja stöðu Íslands sem 

sjálfstæðrar þjóðar. Það mátti því greina aukna þjóðernisvitund, samstöðu og 

samkennd í þjóðfélaginu. Fyrir litla þjóð eins og Ísland má því ætla að sigrar á stærri 

nágrannaþjóðum blási þeim baráttuanda í brjóst og fylli fólkið í landinu aukinni trú á 

eigin getu. Ellert B. Schram fyrrverandi forseti ÍSÍ ritar um glæsta sigra Íslendinga á 

fyrstu árum nýstofnaðs íslensks lýðveldis og fangar ágætlega þennan tíðaranda:  

Árið 1951, þann 29. júní, rétt rúmum sjö árum eftir 

lýðveldisstofnunia var efnt til landskeppni þriggja landa, 

Íslendinga, Dana og Norðmanna, í frjálsum íþróttum, sem 

fram fór í Osló og þennan sama dag, var háður landsleikur í 

knattspyrnu gegn Svíum, sem leikinn var á Melavellinum í 

Reykjavík. Það ótrúlega gerðist. Íslenska frjálsíþróttaliðið bar 

sigurorð bæði af Dönum og Norðmönnum, og íslensku 

knattspyrnumennirnir gerðu sér lítið fyrir og sigruðu Svía í 

kappleiknum hér heima. Mikil gleði braust út í landinu. 

Einlæg gleði og stolt sem náði til hvers einasta mannsbarns. 

Ég leyfi mér að fullyrða að það var þennan dag dag, 29. júní 

1951 sem Íslendingar öðluðust endanlega vissu og trú á eigin 

getu. Þessir íþróttasigrar voru ómetanlegt framlag til 

sjálfstæðisbaráttunnar og sjálfstraustsins, sem var kannske til 
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staðar áður, en hafði holan hljóm. Vanmáttarkenndin hvarf. 

Íslenskir æskumenn, fulltrúar nýrrar kynslóðar, 

lýðveldiskynslóðarinnar, höfðu tekist á við frændþjóðirnar og 

haft betur. Við vorum engir eftirbátar, við vorum engir 

aftaníossar, við voum færir um að takast á við aðrar þjóðir og 

hafa sigur. (Ellert B. Schram, 2003, bls.303).  

Hið íslenska dæmi sem Ellert nefnir er ekki það eina sinnar tegundar í heimi 

íþrótta. Margoft höfum við séð minni þjóðir vinna glæsta sigra á gömlum 

nýlenduherrum sínum. Líklegast hefur Ellert á réttu að standa þegar hann talar um 

upplyftingu á þjóðfélaginu sem verður til við sigra sem þessa.  

Þjóðerniskennd og pólítik í  íþróttum 

Stórafrek þjóða í alþjóðlegu samfélagi skipta máli þegar kemur að því að rækta 

þjóðerniskennd og í raun hafa íþróttir mikil áhrif á þjóðernisstefnu. Finna má dæmi í 

sögunni þar sem íþróttir og íþróttafélög eru samofin pólitík. Eitt elsta og þekktasta 

dæmið þar sem pólitík er þröngvað upp á íþróttir er frá Ólympíuleikunum í Berlín 

árið 1936. Þá notaði Adolf Hitler foringi nasistafloksins í Þýskalandi Ólympíuleikana 

til að sameina þjóðina undir merkjum nasista. Valdapólitík milli þjóða hefur einnig 

margsinnis blandast inn í íþróttir og íþróttaviðburði. Kalda stríðið á milli 

Sovétríkjanna og Bandaríkjanna setti mark sitt á íþróttaviðburði síðustu aldar. Til að 

mynda sniðgengu bandarískir íþróttamenn Ólympíuleikana í Moskvu árið 1980, 

sögðust vera mótmæla stríðsrekstri Sovétmanna í Afganistan. Fjórum árum síðar 

þegar leikarnir voru haldnir í Los Angeles mættu Sovétmenn ekki til leiks. Þeir voru 

víst að mótmæla mótmælum Bandaríkjamanna fjórum árum áður. (Barney, 2009).  

Í maí árið 1990 átti sér stað afdrifaríkur knattspyrnuleikur í júgóslavnesku 

deildinni. Þar áttust við króatíska liðið Dynamo Zagreb og serbneska liðið Partizan 

Belgrad. Spennan í Júgóslavíu á þessum tíma var óbærileg. Stríð á milli þjóðarbrota 

var yfirvofandi og króatískur almenningur vildi sjálfstæði og því þjóðerniskenndin 

mikil í hjörtum fólks. Uppþot varð á vellinum þar sem áhorfendur slógust við 

lögreglumenn og á meðan flestir leikmenn flúðu inn til búningsklefa barðist Zvonimir 
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Boban fyriliði Króatanna inn á vellinum. Frægt er spark hans í serbneskan 

lögregluþjón sem hafði verið að misþyrma króatískum áhorfendum. Sumir vilja 

meina að með þessu sparki Bobans hafi stríðið í Júgóslavíu formlega hafist. (Sack og 

Suster 2000).   

Það er því greinilegt að sú þjóðerniskennd sem vaknar í kjölfar stórafreka á 

íþróttamótum getur  haft sínar dökku hliðar þar sem hún getur beinlínis kynt undir 

æsing og hatur milli þjóða.   

Gildi Ólympíuverðlauna  

Það er erfitt að mæla nákvæmlega hversu mikið gildi Ólympíuverðlaun hafa fyrir 

þjóð. Það er samt greinilegt að ráðamenn flestra þjóða telja íþróttaafrek til hagsbóta 

fyrir samfélög.  Ástralir hafa undanfarin 15-20 ár skipað sér sess sem ein fremsta 

íþróttaþjóð heims og vilja sumir meina að vel skipulögð íþróttastarfsemi og rétt 

stjórnun á úthlutun peninga til íþrótta í landinu hafi haft mikið að segja um 

árangurinn.  Ástralska íþróttahreyfingin og yfirvöld í landinu breyttu stefnu sinni til 

íþrótta árið 1981 í kjölfarið á slökum árangri á Ólympíuleikunum í Montreal árið 

1976.   

Undanfarin 30 ár hafa yfirvöld í Ástralíu unnið undir þeim formerkjum að 

leggja aukinn pening til afreksmanna á sviði íþrótta.  Þessar fjárveitingar hafa verið 

rökstuddar með því  að verðlaun á Ólympíuleikum muni skila sér margfalt til baka út 

í samfélagið. Hugmyndin er að afreksmaðurinn virki almenning til íþróttaiðkunnar 

með stórafrekum sínum á íþróttasviðinu. Ekki einungis skili það sér í auknum 

verðlaunum og að íþróttaiðkun aukist heldur hafi það margvísleg keðjuverkandi áhrif 

eins og heilbrigðara samfélag sem skili sér í minna álagi á heilbrigðiskerfið. (Hogan 

og Norton 2000). Ýmsir hafa þó dregið í efa þessar jákvæðu aukaverkanir 

íþróttaafrekanna á samfélagið.  Bent hefur verið á hvernig ýmis stórfyrirtæki kaupa 

sér ákveðna ímynd með tengslum við íþróttamenn og viðburði.  Þar getur jafnvel 

verið um að ræða fyrirtæki sem selja óheilsusamlega vöru eins og gosdrykki og 

skyndifæði.  Þessir gagnrýnendur benda líka á að það sé síður en svo sjálfgefið að 
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áhugi fólks á íþróttaviðburðum leiði sjálfkrafa til heilsusamlegra lífernis. (Hamlyn og 

Hudson, 2005).  

Það er þó ljóst samkvæmt rannsókn Hogan og Norton (2000) að sú stefna 

Ástrala að leggja áherslur á að styrkja afreksfólk hefur skilað þeim árangri á 

verðlaunapöllunum. Íþróttaáhugi ungs fólks hefur dafnað með auknum árangri 

afreksfólksins á Ólympíuleikum. Íþróttaiðkun Ástrala hefur aukist gríðarlega á 

undanförnum árum. Þessi fjölgun iðkenda íþrótta skilar sér í meiri líkum á áströlskum 

verðlaunum á stórmótum eins og Ólympíuleikum. Fleiri rannsóknir styðja 

kenningarsmíð Ástrala um tengsl íþróttaafreka við samfélagslega þætti. Bretar sem 

halda Ólympíuleikana sumarið 2012 segjast hrífast með verðlaunahöfum samlanda 

sinna á Ólympíuleikum og samkvæmt könnun sem gerð var í Bretlandi segjast 26% 

Breta að afreksmennirnir veiti þeim innblástur til þess að auka við íþróttaiðkun sína. 

(Hogan og Norton 2000).  Þó ef til vill sé ekki hægt að finna sannanir fyrir því að 

aukinn íþróttaáhugi leiði til heilsusamlegri lífstíls þá er ljóst að æðstu ráðamenn þjóða 

telja stórafrek íþróttamanna gagnist samfélaginu.   Hér er hægt að vitna til íslenskra 

ráðamanna. Iðulega grípa þeir til orðalags eins og að íþróttamenn séu „fyrirmynd 

æskunnar“ og „stolt þjóðarinnar.“  
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AÐFERÐIR OG GÖGN 

Rannsóknarspurning og tilgáta 

Eins og sjá má að ofanverðu hafa stórafrek víðtæk áhrif á samfélög. Markmið 

þessarar rannsóknar var að skoða hvaða áhrif íslensk Ólympíuverðlaun hafa á 

iðkendatölur og styrki til viðkomandi íþróttagreinar. Einnig verður skoðað hvaða 

áhrif Ólympíuverðlaun höfðu á íslenskt samfélag. Sett var fram tilgáta um það að 

iðkendum fjölgaði mikið fyrst um sinn eftir afrekið en fækkaði svo tveim til þremur 

árum seinna, semsagt afrekið myndi leiða af sér áhuga ungmenna á íþróttinni en með 

tímanum myndi iðkendafjöldinn  lækka í svipaðar tölur og fyrir afrek. 

Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var aflað gagna með eigindlegum viðtölum. Tekinn voru viðtöl við sjö 

einstaklinga. Viðtölin voru tekin upp í eigin persónu þar sem bein orðaskipti áttu sér 

stað, ef eitthvað var óljóst í úrvinnslu viðtalanna þá var þeim fylgt eftir með 

spurningum á tölvupósti. Ennfremur skoðaði ég hugmyndir fræðimanna um tengsl 

íþrótta við þjóðerniskennd og reyndi þannig að fá fræðilegt sjónarhorn.  Heimildir um 

íþróttasöguna eru á víð og dreif en mikið þurfti að styðjast við ritaðar blaðagreinar 

þar sem meðal annars er vitnað til viðtala við afreksfólkið. Sömuleiðis gefa 

blaðagreinarnar góða mynd af þjóðernisorðræðunni í samfélaginu.   

Til þess að rannsaka iðkendatölur og afreksstyrki frá ÍSÍ til 

íþróttahreyfingarinnar  voru fengnar tölfræðiskýrslur af skrifstofu ÍSÍ á rafrænu formi 

af www.isi.is og í pappírsformi. Ritvinnsla verkins fór fram í microsoft word og 

vinnsla á myndum og súluritum í excel. 

Framkvæmd 

Þegar val á viðmælendum var ákveðið var lögð áhersla á það að viðmælendur hefðu 

reynslu og þekkingu á efninu sem um var rætt. Viðtölin fóru fram á skrifstofu 

viðkomandi eða í gegnum tölvupóst. Viðmælanda var í öllum tilvikum kynnt 

rannsóknarefnið og markmið verkefnisins. Í þeim tilvikum þar sem viðtal var 

http://www.isi.is/
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hljóðritað var samtalið tekið upp á stafrænt upptökutæki en annars fór 

upplýsingaöflun í gegnum tölvupóst. 

Viðmælendur 

Bjarni Friðriksson – Yfirþjálfari hjá Júdófélagi Reykjavíkur og stjórnarmaður í 

Júdósambandi Íslands. Keppandi á fernum Ólympíuleikum og meðal annars 

bronsverðlaunahafi frá Ólympíuleikunum í Los Angeles árið 1984.  

Hákon Örn Halldórsson – Formaður Júdósambands Íslands til margra ára og þar á 

meðal á þeim tíma þegar Bjarni Friðriksson vann til bronsverðlauna á 

Ólympíuleikunum. 

Ingvar Örn Ákason – Yfirþjálfari handknattleiksdeildar Harðar á Ísafirði og 

fyrrverandi formaður og yfirþjálfari handknattleiksdeildar KR. 

Jónas Egilsson – Formaður Frjálsíþróttasambands Íslands. Jónas hefur verið 

starfsmaður sambandsins til fjölda ára auk þess sem hann hefur gegnt fjölmörgum 

trúnaðarstörfum fyrir félagið, eins var hann í stjórn Frjálsíþróttasambands Evrópu um 

fjögurra ára skeið. 

Róbert Geir Gíslason – Starfmaður Handknattleikssambands Íslands.  

Vilhjálmur Einarsson – Frjálsíþróttamaður sem keppti tvívegis á Ólympíuleikum 

fyrir Íslands hönd. Vilhjálmur vann til silfurverðlauna árið 1956 og hlaut 5 sætið 

fjórum árum seinna, eins vann hann til bronsverðlauna á Evrópumeistaramótinu árið 

1962. Vilhjálmur starfaði við uppeldis og menntamál alla sína tíð. 

Þráinn Hafsteinsson – Aðjúnkt við Háskólann í Reykjavík á íþróttafræðisviði auk 

þess að vera yfirþjálfari frjálsíþróttadeildar ÍR. Þráinn hefur starfað víða sem 

íþróttaþjálfari og var um skeið landsliðsþjálfari Íslands í frjálsum íþróttum auk þess 

sem hann keppti sjálfur fyrir Íslands hönd á sínum tíma. 
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Gagnaöflun, úrvinnsla og greining gagna 

Vinna við rannsóknina hófst í janúar 2012 og lauk 10. maí sama ár. Gagnaöflun hófst 

í lok janúar og skrifaði ég fræðilegan grunn rannsóknarinnar í febúar. Í byrjun mars 

hófst undirbúningur og framkvæmd viðtala.  Í aprílmánuði voru niðurstöður viðtala 

greind eftir aðferðum eigindlegra aðferðafræða. Um sama leyti hófst rannsókn á 

tölfræðigögnum frá ÍSÍ. Því næst voru niðurstöðurnar settar saman í niðurstöðu kafla 

ritgerðarinnar og í þeim kafla voru niðurstöður viðtalanna og upplýsingar frá ÍSÍ 

notaðar til að finna svör við rannsóknarspurninginni 
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NIÐURSTÖÐUR 

Áhrif Ólympíuverðlauna á íslenskt samfélag 

Áhrif silfurverðlauna Vilhjálms Einarssonar 

Silfurverðlaun Vilhjálms skera sig úr frá verðlaunum okkar Íslendinga að því leyti að 

Vilhjálmur var hreinn og beinn áhugamaður. Íþróttir á Íslandi og umgjörðin í kringum 

þær voru miklu styttra á veg komnar en þegar Bjarni, Vala eða handboltalandsliðið 

vann til verðlauna. Síðast en ekki síst voru fjölmiðlar langtum vanþróaðri á tíma 

Vilhjálms. Íslenska þjóðin horfði til dæmis ekki á Vilhjálm vinna til verðlauna í 

beinni útsendingu sjónvarps líkt og gerðist með aðra verðlaunahafa okkar Íslendinga. 

Afrekið varð til þess að Vilhjálmur varð þjóðþekktur og í raun fyrirmynd ungmenna í 

íþróttum á þessum tíma.  

Það að Íslendingur skyldi vinna til verðlauna á Ólympíuleikum gerði margan 

Íslendingin mjög stoltan og eflaust hefur silfrið hans Vilhjálms aukið bjartsýni og trú 

íslenskra íþróttamanna að hægt sé að vera í fremstu röð, jafnvel þótt hann búi á 

Íslandi. (Vilhjálmur Einarsson 1957).  

Við lestur heimilda frá þeim tíma sem Vilhjálmur vann afrekið má vel greina  

stolt Íslendinga yfir þessum fyrstu Ólympíuverðlaunum þjóðarinnar. Gylfi Gylfason 

menntamálaráðherra færði Vilhjálmi bikar að gjöf við heimkomu og í ræðu Gylfa 

mátti greina þakklæti og stolt sem eflaust hefur endurspeglað hug þjóðarinnar til 

Vilhjálms.  

Sérstaklega vil ég þakka Vilhjálmi Einarssyni fyrir 

frammistöðu hans. Öll þjóðin kann honum miklar þakkir. 

Hann hefur sýnt fram á, að Ísland er gott land, því að það er 

ekki nema gott land, sem getur fóstrað svo kraftmikla menn 

eins og Vilhjálm. Hin ástralska sól hefur varpað birtu inn í 

kuldann á landinu við heimskautsbaug.(„Mesta íþróttaafrek“, 

1957, bls. 1).  
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Eins var mikið látið með hversu glæsileg og aðlaðandi framkoma Vilhjálms 

var og talað var um hann sem sanna fyrirmynd fyrir æsku landsins, enda þekktist 

Vilhjálmi boð um að gerast erindreki sambands bindindisfélaga í skólum. Það kemur 

fram víða í rituðum heimildum frá þessum tíma að Vilhjálmur náði vel til æsku 

landsins og eflaust hefur forvarnarstarf hans skilað miklu til íslenskrar æsku. („Mesta 

íþróttaafrek“,1957).  Ekki tíðkaðist á þessum tíma að veita afreksmönnum á 

íþróttasviðinu fálkaorður en greinilegt var að afrek hans var geymt en ekki gleymt og 

forseti Íslands heiðraði Vilhjálm m.a. fyrir framlag í þágu íþrótta árið 2006. 

(„Fálkuorðuhafar“, e.d.).  

Áhrif bronsverðlauna Bjarna Friðrikssonar  

Bronsverðlaun Bjarna Friðrikssonar vöktu vitaskuld töluverða athygli í íslensku 

samfélagi. Júdóíþróttin sem til þessa var ekki mjög þekkt á Íslandi öðlaðist ákveðna 

stöðu í íslensku íþróttalífi. Skyndilega vissi hinn almenni Íslendingur af íþróttinni og 

kunni skil á áður óþekktum hugtökum úr júdó. Bjarni sem var tiltölulega óþekktur 

fyrir utan innsta hring íþróttaáhugamanna var orðinn þjóþekktur á Íslandi. Fjölmiðlar 

kepptust við að bera Bjarna lofi og mæra afrek hans og Bjarni talinn vera góð 

fyrirmynd fyrir íslenska æsku og var afrek hans talið skipta miklu máli fyrir land og 

þjóð. („Sönn fyrirmynd“, 1984). Greinilega kemur í ljós í skrifum fréttamanna að þeir 

tengja afrek Bjarna beinlínis við hróður þjóðarinnar. Eftirfarandi tilvitnun segir mikið 

um þessar áherslur: „Hann er sönn fyrirmynd íslenskrar æsku og ekki stærri þjóð en 

Ísland má vera hreykin hvílíkan hróður Bjarni ber víða um álfur, því vel er fylgst með 

því hvað fram fer hér á Ólympíuleikunum hér í Los Angeles.“ („Sönn fyrirmynd, 

1984). Tekið var á móti verðlaunahafanum með viðhöfn og ráðherra íþróttamála á 

þeim tíma Ragnhildur Helgadóttir ávarpar kappann og lýsir stolti þjóðarinnar yfir 

afrekinu. („Bronsverðlaunahafanum fagnað, 1984).   

Þótt aðrir íslenskir verðlaunahafar á Ólympíuleikunum hafi verið sæmdir 

fálkaorðunni hefur Bjarna enn a.m.k. ekki verið veitt fálkaorðan  Það segir ef til vill 

eitthvað um stöðu íþróttarinnar en svo gæti hér líka verið mismunandi áherslur 

forseta.  Vigdís Finnbogadóttir  sem var forseti þegar Bjarni vann sitt afrek hafði ekki 
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veitt fálkaorður fyrir íþróttaafrek en Ólafur Ragnar Grímsson hefur greinlega mótað 

þá stefnu  að veita Ólympíverðlaunahöfum orður.  („Fálkaorðuhafar“, e.d.). 

Áhrif bronsverðlauna Völu Flosadóttur 

Verðlaun Völu á leikunum í Sidney hrundi af stað ákveðnu fári í íslensku samfélagi. 

Vala var áberandi í fjölmiðlum og hafði því eðlilega mikil áhrif á æsku landsins. Til 

að mynda fengu margar ungar stelpur sér svokallaða „Völu klippingu“ Áhugi jókst á 

frjálsum íþróttum hjá æsku landsins og þá sérstaklega ungum stelpum því allar vildu 

þær feta í fótspor Völu.  

Vala gerði sitt í því að sinna hlutverki sínu sem fyrirmynd bæði fyrir og eftir 

afrek hennar í Sidney. Hún tók til dæmis þátt í verkefni sem kallaðist LÍF-átakið sem 

stóð fyrir landslið Íslands gegn fíkniefnum. Þar fór Vala fyrir hópi íþróttamanna sem 

barðist gegn fíkniefnum og boðaði heilbrigt líferni. („Stjarna augnabliksins“, 1998).  

Í vitali mínu við Þráinn Hafsteinsson rifjaði hann upp stemmninguna eftir 

Ólympíuafrekið. Þráinn talaði um að hinn almenni Íslendingur hafi orðið fyrir 

miklum hughrifum er Vala vann til bronsverðlauna og að flestir Íslendingar sem 

komnir voru til vits og ára muni hvar þeir voru staddir þegar Vala vann bronsið í 

Sidney. Skipti engu máli hvort um íþróttaáhugafólk var að ræða eða ekki, langflestir 

fylgdust með og talað var um Völuæði. Annar viðmælandi minn Jónas Egilsson tók í 

sama streng. Þeir Þráinn og Jónas sammæltust um það að stemmningin hefði verið 

sérstök í þjóðfélaginu daginn sem bronsið hennar Völu kom í hús. Fólk lagði 

einfaldlega niður nám og vinnu og hópaðist fyrir framan sjónvörp. Samfélagið 

hálfvegis stöðvaðist morguninn sem Vala keppti til úrslita. Við afrek sem þetta má 

segja að þjóðin fyllist stolti og trú á eigin getu og gefur fólki trú á að það sem það er 

að gera. Þeir Jónas og Þráinn lögðu hér sömu línur og finna má í fjölmörgum 

blaðagreinum. Áhersla er lögð á „að þjóðin fyllist stolti og trú á eigin getu“.  

Ýmis fyrirtæki sáu sér leik á borði og auglýstu afrek Völu Flosadóttur.  

Íslandsbanki birtir til dæmis heilsíðuauglýsingu í Morgunblaðinu þar sem minnst er á 

Völu: „Vala Flosadóttir hefur enn á ný  fært okkur heim sanninn um að við stöndum 

meðal  fremstu þjóða heims.“ („Með brons á vör“, 2000, bls.5).  Hérna er 
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auglýsandinn greinilega að eigna sér að einhverju leiti afrek Völu með því að höfða 

til þjóðarstoltsins til þess að styrkja ímynd fyrirtækisins.  

Það voru ekki bara hinir dæmigerðu íþróttaáhugamenn þjóðarinnar sem 

sýndu Ólympíuafreki Völu áhuga. Gjörvöll þjóðin virðist hafa hrifist með, og má vísa 

í greinarkorn úr DV frá 30. september. Þar segir frá hagyrðingum sem skiptast á 

vísum um Völu á internetinu. DV vitnar í eina vísuna og fangar hún ágætlega 

stemmninguna sem var í samfélaginu.  

Íslensk gleði er aldrei löng 

Í útsynningi og rosa. 

En gervöll þjóðin stökk á stöng  

Og studdi Völu Flosa.  

(„Völuæði“, 2000). 

Við getum líka greint margvíslega þjóðernislega orðræðu af svipuðum toga í 

fjölmörgum blaðagreinum. „Hún er einstök fyrirmynd og fulltrúi þjóðarinar.“ segir til 

dæmis þáverandi mennta- og íþróttamálaráðherra Björn Bjarnason í viðtali við 

Morgunblaðið. („Vala einstök“, bls.10). Víða er hamrað á gildi þessa afreks fyrir 

þjóðina og að verðlaunahafinn gegni hlutverki sem fyrirmynd og fulltrúi þjóðarinnar. 

Forsetinn veitir Völu ennfremur æðstu viðurkenningu ríkinsins þegar henni er veitt 

fálkaorðan á Bessastöðum árið 2000. (Fálkaorðuhafar,e.d.).  

Áhrif silfurverðlauna íslenska karlalandsliðsins 

Líklegast vöktu silfurverðlaun karlalandsliðsins í handbolta hvað mesta athygli hér á 

landi af þeim verðlaunum sem við Íslendingar höfum unnið til á Ólympíuleikum. Við 

gerð þessa verkefnis var tekið viðtal við Róbert Geir Gíslason starfsmann HSÍ. Hann 

talaði um að  íslenska karlalandsliðið hefði um langt árabil verið á meðal fremstu 

þjóða heims í handknattleik og  að  vissulega megi greina aukinn áhuga á íþróttinni 

þegar stórmót standi yfir, og þá sérstaklega þegar liðinu gengur vel eins og raunin var 

á Ólympíuleikunum í Peking.   
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Það má vel skoða orðræður forsetahjónanna til þess að sjá hversu stór og 

mikil áhrif árangur liðsins hafði á íslenska þjóð. Ólafur Ragnar Grímsson forseti sagði 

eftir undanúrslitaleik Íslendinga og Spánverja að að þetta væri eitt stærsta augnablik í 

sögu lýðveldisins auk þess sem Dorritt Moussaieff forsetafrú sló sér á brjóst við sama 

tilefni og mælti þau fleygu orð að Ísland væri ekki lengur lítið land heldur „stórasta“ 

land í heimi. (Youtube, 2008).  

Til marks um ótrúlegan áhuga almennings á leikjum liðsins má skoða 

áhorfstölur frá RÚV. Undanúrslitaleikur Íslendinga og Spánverja fór til dæmis fram í 

hádeginu á föstudegi en samt sem áður mældist áhorf upp á 67.1%, eins horfðu 58,6% 

þjóðarinnar á úrslitaleik Íslands og Frakklands sem fram fór eldsnemma á 

sunnudagsmorgni (Valgeir Vilhjálmsson 2008). Líklegast er það fátítt í heiminum að 

svo stór hluti þjóðar safnist fyrir framan skjáinn þegar íþróttaviðburður er annars 

vegar.  Þjóðfélagið má segja að hafi lamast á meðan leikir Íslands stóðu yfir. Varla 

var sála á ferli utandyra á meðan leikur Íslands og Spánverja fór fram. Fjölmörg 

fyrirtæki lögðu niður vinnu og brugðu margir atvinnurekendur á það ráð að bjóða 

starfsmönnum sínum að horfa á leikinn á vinnustöðum. Eins má benda á það að 

starfsmenn Orkuveitunnar gátu lesið í vatnsnotkun Reykvíkinga með svokölluðum 

handboltagleraugum og séð sveiflur í vatnsnotkum fyrir og eftir leik. (Örlygur Steinn 

Sigurjónsson, 2008). Viðskiptalífið á Íslandi fékk einnig að finna fyrir 

handboltafárinu og ekki voru ein einustu viðskipti með skuldabréf í kauphöll Íslands 

á meðan leikur Íslands og Spánverja stóð yfir, eins voru viðskipti með krónuna lítil 

sem engin en gengi krónunnar styrktist örlítið eftir að leik lauk. („Hvers virði“, 2008). 

Það er einnig til marks um hve mikið gildi þessi verðlaun voru talin hafa á 

samfélagið að forseti Íslands veitti liðsmönnum og þjálfara æðstu viðurkenningu 

ríkisins. Í forsetabréfi um hina íslensku fálkaorðu segir: „Orðunni má sæma innlenda 

einstaklinga eða erlenda fyrir vel unnin störf í þágu þjóðarinnar, einstakra 

þjóðfélagshópa eða landshluta, eða í þágu mikilvægra og góðra málefna á Íslandi eða 

á alþjóðavettvangi“. („Forsetabréf“, 2005). 

Forsetaembættið hefur þarna metið þetta afrek sem starf „í þágu þjóðarinnar“ 

og talið mikilvægt að bregðast við með viðeigandi hætti. („Fálkaorðan“, 2008).  
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Eins og eðlilegt þykir þá gerðu forsvarsmenn handboltahreyfingarinnar sér 

vonir um að árangur landsliðsins myndi hvetja æsku landsins enn frekar til þess að 

stunda íþróttina. Guðmundur Ingvarsson formaður Handknattleikssambands Íslands 

deildi vonum sínum og væntingum eftir leik. „Við munum örugglega sjá mikið af 

ungu fólki byrja að æfa í haust því alltaf þegar við stöndum okkur vel á stórmótum þá 

eykst áhuginn á handboltanum í kjölfarið.“(„Uppgangur“,2008, bls.4).  

Sálfræðingar rýndu líka í „handboltafárið.“ Þórkatla Aðalsteinsdóttir talaði 

um að ókunnungt fólk sem horfði á leikinn á almenningstöðum hafi verið byrjað að 

klappa í takt og horfa tárvotum augum á hvort annað. Hún nefndi að hindranir sem 

dags daglega eru á milli fólks í lífinu hafi horfið og þjóðarstoltið hafi blossað upp í 

fólki. Eins nefndi hún að liðið væri ákveðið sameiningartákn fyrir þjóðina á erfiðum 

tímum og átti hún þar við yfirvofandi þrengingar í efnahagslífinu. („Sameinar 2008).  
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 KYNNINGARÁTAK Í KJÖLFARIÐ Á AFREKI 

Kynningarátak þrístökksins 

Samkvæmt viðtali sem ég átti við Vilhjálm Einarsson kom hann inn á það hvernig 

staðið var að kynningarmálum.  Um veturinn sem Vilhjálmur vann silfrið  tóku við 

heimsóknir í flesta framhaldsskóla landsins þar sem Vilhjálmur beitti áhrifum sínum á 

æsku landsins. Hann kynnti þrístökksíþróttina um leið og hann ræddi við nemendur 

um heilbrigt líferni, sýndi litskyggnur úr ferðinni og deildi reynslu sinni frá 

Ólympíuleikunum. Samband bindindisfélaga í skólum fór í samstarf við Vilhjálm sem 

gerðist erindreki sambandsins.  Vilhjálmur staðfesti í frásögn sinni það sem áður 

hafði komið fram í viðtali sem lagt var fyrir Vilhjálm við gerð þessa verkefnis. 

(Vilhjálmur Einarsson, 1957). 

Kynningarátak júdósins 

Hákon Halldórsson fyrrverandi formaður Júdósambands Íslands staðfesti það í viðtali 

að lítið sem ekkert skipulagt kynningarátak hafi verið sett af stað af hálfu 

Júdósambands Íslands í kjölfar bronsverðlauna Bjarna. Orð Hákons koma heim og 

saman við athugun í heimildargrunni þessa tíma.  Það fannst hvorki tangur né tetur 

um kynningarátak á íþróttinni. Hákon taldi að skortur á peningum hafi komið í veg 

fyrir almennilegar aðgerðir í kynningu á íþróttinni. Það að Bjarni hafi unnið til 

bronsverðlauna var eitt og sér mikil kynning fyrir íþróttagreinina og skilaði það sér í 

auknum áhuga fólks á íþróttinni.  Það er samt greinilegt að Bjarni sjálfur hafði hug á 

að nota afrekið til þess að efla starf júdógreinarinnar á Íslandi og þar með að fjölga 

iðkendum. „Ég vona  að þessi árangur  auki áhuga almennings á  júdó og fái fólk til  

að  koma og æfa og  keppa,“  segir Bjarni Friðriksson í blaðaviðtali. („Spurning“, 

bls.20).   

Seinna meir eða 10 árum eftir afrekið setti Bjarni á laggirnar júdóskóla sem 

átti að kynda undir áhuga barna á íþróttinni. („Byrjunin“ 1994).   
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Kynningarátak stangarstökksins 

Í viðtali við Þráin Hafsteinsson fyrrverandi yfirþjálfara Frjálsíþróttadeildar ÍR kom 

fram að hann teldi að mun meira hefði mátt gera úr afreki Völu.  Ýmislegt var þó 

reynt til að kynna íþróttina.   

Frjálsíþróttadeild ÍR stóð reglulega fyrir kynningum á íþróttinni í skólum en 

kynningar þar sem Vala var í forgrunni voru áberandi á árunum 1997 til 2000 og má í 

raun segja að ÍR-ingar hafi að mestu leyti kynnt hana áður en afrekið var unnið. Árin 

1998,1999 og 2000 voru haldin alþjóðleg mót á vegum ÍR þar sem Vala var í 

aðalhlutverki. Þar var nokkrum af bestu stangarstökkvurum heims boðin þáttaka. 

Kynningin og umfjöllunin í kringum þessi mót var mjög góð og þóttu þessi mót vel 

heppnuð. Enn þann dag í dag heldur ÍR nafni Völu Flosadóttur á lofti.  Bronsleikar 

hafa verið haldnir árlega um allmörg ár til heiðurs Völu. („Bronsleikar“, e.d.).  

Sökum þess að Vala flutti af landi brott og skipti um þjálfara var erfiðara að 

byggja einhverskonar kynningu í kringum hana. Auk þess sem ferill Völu tók mikla 

dýfu eftir Ólympíuleikana og í raun náði hún sér ekki aftur á strik sem 

keppnismanneskja. Veturinn 2000 til 2001 héldu ÍR-ingar eina sameiginlega æfingu 

allra ÍR-inga þar sem Vala var með kynningu á greininni. Eins mun Vala hafa komið 

fram við hin ýmsu tækifæri, oft sem heiðursgestur á samkomum þar sem hún eða 

íþróttin voru kynnt.  

Þráinn Hafsteinsson taldi að æskilegt hefði verið að koma á öflugri kynningu 

og nefndi sem dæmi að hægt hefði verið að slá upp veglegri heimkomu móttöku með 

mikilli fjölmiðlaumfjöllun þar sem landsmenn hefðu getað boðið hana velkomna. 

Kynning á frjálsum íþróttum í landinu hefði mátt vera betri og skipulagðari í kjölfarið 

á afrekinu. Brýnt hefði verið að kynna frjálsar íþróttir í skólum  og á meðal 

almennings. Að mati Þráins hefði FRÍ átt að nýta sér betur þann meðbyr sem Vala 

hafði og fá hana til þess að ferðast um landið og halda kynningar, koma reglulega 

fram í sjónvarpi eða öðrum miðlum til þess að kynna íþróttina.  

Í viðtali því sem tekið var við Jónas Egilsson formann Frjálsíþróttasambands 

Íslands afsakaði hann lítið kynningarátak sambandsins með ýmsu móti. Ýmislegt hafi 

verið reynt en það skilaði litlu. Frjálsíþróttasambandið reyndi að vekja athygli á afreki 
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Völu og nýta árangur hennar íþróttinni til framdráttar en lítið varð úr. Meðal annars 

vegna þess að FRÍ hafði takmörkuð réttindi til að ákveða hvað Vala gerði. Vala 

fluttist til Svíþjóðar og fékk sér nýjan þjálfara skömmu eftir afrekið og hafði það 

nokkur áhrif. Við það skapaðist viss fjarlægð. Eins náði Vala aldrei viðlíka árangri í 

íþróttinni og vissulega hefur það gert íþróttahreyfingunni erfitt fyrir við að kynna 

hana og íþróttagreinina.  

Þegar á Ólympíuleika er komið þá er það ÍSÍ sem hefur yfirumsjón með 

frjálsíþróttafólkinu og því gátu forkólfar FRÍ lítið nýtt sér sína íþróttamenn til 

kynningar á þeim tíma. FRÍ fékk þó heimild hjá Ólympíuförunum frá árinu 2000 til 

þess að nýta nafn þeirra í hálft ár. Ráðinn var sérstakur markaðsfulltrúi til starfa hjá 

FRÍ á þessum tíma en að sögn Jónasar skilaði þetta útspil litlu.  

Kynningarátak handboltans 

Stórmót í handknattleik eru tíð og íslenska karlalandsliðið er fastagestur á 

heimsmeistaramótum, Evrópu- og Ólympíuleikum. Umfjöllun fjölmiðla er ávallt 

prýðisgóð og skapast oft skemmtileg stemmning í þjóðfélaginu þegar landsliðið er í 

eldlínunni. Það má því segja að með hjálp fjölmiðla sé handboltinn kynntur gríðarlega 

vel fyrir æsku landsins og eflaust hafa beinar útsendingar frá stórmótum dregið marga 

handboltaiðkendur á æfingar. Handknattleikssamband Íslands reynir þó eðlilega að 

nýta sér þann meðbyr sem íþróttagreinin hefur á meðan á stórmóti stendur. Við 

heimildaröflun ritgerðarinnar var rætt við Róbert Geir Gíslason starfsmann 

handknattleikssambandsins þar kom fram að HSÍ og félögin í landinu hafi gjarnan 

verið með kynningar á handbolta í skólum og bæjarfélögum rétt á meðan 

handboltaafrek landsliðsins er enn í fersku minni almennings.   

Haustið 2008 fór HSÍ af stað með kynningarátak á handboltagreininni með 

það að markmiði að fjölga iðkendum. Nýkrýndir silfurverðlaunahafar Logi Geirsson 

og Sigfús Sigurðsson tóku þátt í verkefninu og voru námskeið sem þeir héldu 

víðsvegar um land mjög vel sótt og þóttu takast vel til. Þrátt fyrir vel heppnuð 

námsskeið þá er erfiðara að fá nýja iðkendur inn í íþróttina á stöðum þar sem 

handboltinn hafði ekki fest rætur.  
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Kynningar á handboltanum fóru fram á landsbyggðinni jafnt sem á 

Reykjavíkursvæðinu. Það er hægara sagt en gert að koma á fót handboltadeild í 

smærri bæjarfélögum. Til þess þarf að koma á öflugu baklandi með sveitarfélaginu, 

mynda stjórn og fá þjálfara. Þó er hægt að finna dæmi um minni bæjarfélög á 

landsbyggðinni sem hafa komið á fót öflugu starfi á síðustu misserum og má eflaust 

rekja það til aukins áhuga á handknattleik í kjölfarið á ÓL silfri landsliðsins.   

Í viðtali mínu við Ingvar Ákason yfirþjálfara Handknattleiksfélagsins Harðar 

á Ísafirði  nefndi hann einmitt áhrifin sem silfrið hafði í bæjarfélaginu.  Ísafjörður 

hafði á sínum tíma á að skipa handboltaliði en íþróttin hafði legið í dvala um margra 

ára skeið. Árið 2009 fljótlega eftir Ólympíuleikana var handboltadeildin endurvakin 

og eru nú fimm flokkar starfræktir sem telja um það bil 70 iðkendur. Stígandi er í 

handboltaáhuganum og hafa forsvarsmenn handboltans á Ísafirði verið duglegir að fá 

utanaðkomandi aðstoð. Logi Geirsson hefur komið og kynnt bókina sína auk þess 

sem hann stjórnaði opinni handboltaæfingu. Það eru áreiðanlega hlutir sem þessir sem 

skila sér margfalt þegar kemur að því að auka við iðkendafjöldann.  
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PENINGASTYRKIR TIL ÍÞRÓTTA 

Það má segjað með mótun afreksstefnu ÍSÍ hafi verið horfið frá hugsjóninni um 

áhugamennsku í íþróttum.  Síðastliðin 30 ár hefur orðið sú þróun orðið að fyrirtæki 

hafa tekið að sér að styrkja  afburða íþróttamenn  og gera við þá 

samninga.(„Afreksstefna ÍSÍ“,e.d.).  Tugþrautarmaðurinn Jón Arnar Magnússon er 

hérna ágætt dæmi, fjölmörg fyrirtæki  gerðu við hann styrktarsamninga sem gerðu 

honum kleift að æfa nánast sem atvinnumaður.  Hann nefnir einmitt í blaðaviðtali að 

slíkir samningar  séu honum mikilvægir. „Hann skiptir mig mjög miklu máli og það 

er gaman að sjá að fyrirtæki sjá sér hag í að styrkja mig.“ („Landsíminn styrkir“, 

1998, bls. 12).   

ÍSÍ hefur ásamt íþróttahreyfingunni mótað sér afreksstefnu. Afreksstefna ÍSÍ 

var ekki mótuð fyrr en á íþróttaþingi árið 1992.  Í blaðaviðtali við Líneyju 

Halldórsdóttur sviðstjóra afrekssvið ÍSÍ frá 1998 kemur fram að unnið er að því að 

efla afreksmannasjóðinn sem stofnaður var árið 1978. Orðrétt segir hún:  

Við höfum unnið að því í nokkurn tíma að auka sjóðinn og þá 

um leið styrkveitingar.  Það var því ánægjulegt að ríkið skyldi 

ákveða að leggja hönd á plóginn.  Í framtíðinni vonumst við 

svo til að einkafyrirtæki sjái sér hag í því að taka þátt í þessu 

uppbyggingarstarfi. („Afreksstefna ÍSÍ“ 1998, bls.9).  

Eitt af markmiðum þessarar stefnu er að Íslendingar eigi afreksmenn í 

fremstu röð í heiminum og að íþróttahreyfingin leitist eftir því að hækka afreksstig í 

íþróttum á Íslandi. Afrekssvið ÍSÍ ásamt sérsamböndunum setja sér því reglulega 

markmið ekki einungis í keppni heldur er einnig einblínt á að auka gæði þjálfunar og 

bæta við þekkingu þeirra sem starfa að íþróttum í landinu.   

Framkvæmdastjórn ÍSÍ ásamt sérsamböndunum innan ÍSÍ taka að sér að 

skilgreina viðmið afreka og er því skilgreiningin á afreksmarkmiðum hvers og eins 

sambands nokkuð skýr. Afrekssjóður ÍSÍ er peningasjóður sem úthlutað er til 

íslenskra íþróttaafreksmanna ár hvert og um afrekssjóðinn gildir sérstök reglugerð og 

er unnið eftir skilgreiningum ÍSÍ á afrekum þegar úthlutað er úr sjóðnum. Markmiðið 
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með úthlutunum er að styðja íslenskt afreksfólk og sérsambönd við að ná 

hámarksárangri á alþjóðlegum vettvangi. Sjóðurinn er ekki einungis hugsaður til þess 

að styrkja einstaka íþróttamenn til keppni heldur eru sérsamböndin styrkt og eru þá 

styrkirnir eyrnamerktir einhverjum ákveðnum flokk eins og til dæmis 

þjálfaramenntun eða ákveðnu landsliði svo dæmi sé tekið. Allar greinar innan ÍSÍ geta 

sótt um styrki en verða að fylgja skilyrðum ÍSÍ um raunhæfa og markvissa 

afreksstefnu.(„Afrekssjóður ÍSÍ, e.d.).    

Peningastyrkir í kjölfarið á silfri Vilhjálms Einarssonar 

Vilhjálmur Einarsson lagði áherslu á það í viðtalinu sem ég tók við hann að umhverfi 

afreksíþróttamanna hafi verið allt annað á sjötta áratug síðustu aldar heldur en það er 

nú í byrjun tuttugustu og fyrstu aldarinnar. Peningastyrkir frá fyrirtækjum komu ekki 

til greina og farið var eftir ströngum áhugamannareglum. Einungis hóflegir 

vasapeningar voru greiddir út sem og flug og uppihald. Þetta viðhorf til íþróttamanna 

helgaðist að þeirri hugmyndafræði sem ríkjandi var langt fram á 20. öld og var í raun 

hugsjón Ólympíuleikanna að einungis áhugamenn ættu að taka þátt.  

Á þessum árum var engin afreksstefna við lýði hjá íþróttahreyfingunni og 

enginn afrekssjóður og í raun var engin slík stefna mótuð fyrr en á 10. áratug síðustu 

aldar.  Ýmsir voru þó að velta fyrir sér sambandi íþrótta og peninga.  Í grein sem 

birtist í Samvinnunni 1973 veltir höfundur fyrir sér stöðu íslenskra íþróttamanna.  

„Við Íslendingar erum ein af örfáum þjóðum heims í dag, þar sem íþróttamenn eru 

ALGERIR áhugamenn, og því er það í hæsta máta ósanngjarnt að ætla íþróttafólki 

okkar að ná sama árangri og atvinnumaðurinn sem það keppir við úti í heimi.“ 

(Steindór Sigurdórsson, 1973 bls.20).  

 Það er óhætt að segja að viðhorfið til afreksíþróttamanna hafi gjörbreyst 

frá tíma Vilhjálms eins og afreksmannasjóður ÍSÍ ber glöggt vitni um. 

(„Afreksmannasjóður ÍSÍ“ e.d).   
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Peningastyrkir í kjölfarið á bronsi Bjarna Friðrikssonar 

Bjarni Friðriksson hefur notið góðs af afrekssjóði ÍSÍ en jafnframt veitti 

Íþróttabandalag Reykjavíkur honum töluverðan styrk.  Eins og jafnan a.m.k. frá 

níunda áratugnum koma fyrirtæki að styrkveitingu til afreksmanna og  t.d. veittu 

Flugleiðir Bjarna myndarlegan styrk. Í blaðagrein sem fjallaði um Bjarna er dregin sú 

ályktun að þessar styrkveitingar muni gera honum fært að helga sig alfarið íþrótt 

sinni. („Bjarni styrktur“, 1987). Það er greinilegt að verðlaun Bjarna á 

Ólympíuleikunum gerðu honum auðveldara fyrir að stunda íþrótt sína sem 

atvinnumaður. Ýmis fyrirtæki gerðu við hann styrktarsamninga næstu árin sérstaklega 

þau ár þegar Ólympíuleikar voru í sjónmáli og undirbúningur fyrir leikana í kastljósi 

fjölmiðla.  („Efemex styrkir“ 1992).   

Í viðtalinu við Hákon kom fram að hann teldi að júdósambandið ekki hafa 

fengið það fjárstreymi sem vonast var eftir. Eins og jafnan með einstaklingsíþróttir 

beinist áhugi fyrirtækja fyrst og fremst að þeim sem vinna til verðlaunanna.   

Peningastyrkir í kjölfarið á bronsi Völu Flosadóttur 

Í viðtalinu við Þráinn Hafsteinsson yfirþjálfara Frjálsíþróttadeildar ÍR kvartaði hann 

yfir því að FRÍ hafi notið lítilla styrkveitinga frá opinberum aðilum. Vala hafði sjálf 

samninga sem hún hafði tekjur af. Þráinn bendir ennfremur á að rétt eins og FRÍ hafi 

ÍR félagið sem Vala keppti fyrir á engan hátt fengið aukna styrki frá borg, ríki eða 

fyrirtækjum árið sem Vala vann til bronsverðlauna og endurspeglast þarna kannski 

munurinn á flokka- og einstaklingsíþróttum, þar sem í flokkaíþróttum fá sérsambönd 

liðanna styrki á meðan einstaklingurinn er frekar styrktur í einstaklingsíþróttum.  Það 

er þó ljóst að fjölmörg fyrirtæki lögðu sig fram við að gera styrktarsamninga við Völu 

þar sem hún tekur að sér að auglýsa fyrirtæki.  Nefna má sem dæmi 

auglýsingaherferð Íslandsbanka með Völu í forgrunni. („Með brons“,2000).   
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Peningastyrkir í kjölfarið á silfri handboltalandsliðsins 

Árangur handboltalandsliðsins vakti mikla athygli hér heima og erlendis og líklega 

hugsuðu forráðamenn handboltahreyfingarinnar hér á landi sér gott til glóðarinnar 

þegar kom að því að útvega fyrirtækjastyrki og fá aukna fjárveitingu frá ríki og borg.  

Mánuði eftir Ólympíuleikana varð bankahrun á Íslandi og við það var skorið 

mikið niður í öllum fjárútlátum til íþróttaiðkana. Við heimkomu landsliðsins var 

tilkynnt um stofnum sjóðs sem fékk nafnið silfursjóður Reykjavíkurborgar. Sjóður 

þessi átti að hjálpa við til að kynna handboltaíþróttina fyrir ungmennum fram að 

næstu Ólympíuleikum í London árið 2012. Hanna Birna Kristjánsdóttir þáverandi 

borgarstjóri tilkynnti að framlag Reykjavíkurborgar til sjóðsins væri 20 milljónir 

króna. Yngri landslið Íslands áttu einnig að njóta góðs af sjóðnum og eins áttu 

íþróttafélög og skólar að geta sótt um fjármagn úr sjóðnum en 5 milljónir átti að veita 

árlega til málefnum tengdum handbolta. („Silfursjóður stofnaður“, 2008). Fyrstu tvö 

árin voru styrkir veittir úr sjóðnum en þegar á þriðja ár var komið var sjóðurinn 

sameinaður öðrum sjóð innan Reykjavíkurborgar sem nefnist forvarnarsjóður og ekki 

hefur verið veitt styrkur til handboltatengdra málefna síðan. („Horfinn Silfursjóður“, 

2012).  

Róbert  Geir Gíslason nefnir það að þrátt fyrir þrengingar í efnahagslífinu 

hafi HSÍ þó verið heppið með styrktaraðila undanfarin ár og hafi veltan aukist jafnt 

og þétt hin síðari ár.  
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ÞRÓUN Á IÐKENDATÖLUM 

Iðkendatölur ÍSÍ 

Íþróttasamband Íslands hefur í tæplega 60 ár haldið utan um iðkendatölur innan 

íþróttahreyfingarinnar. Með árunum hefur umfang aukist og skráning iðkenda orðin 

nákvæmari. Það er mikilvægt fyrir forystumenn í íþróttum hér á landi að geta gengið 

að tölfræði um iðkendur og glöggvað sig á þróun iðkenda, kynjaskiptingu og fleiri 

tölfræðiupplýsingum er varða iðkendatölur. Sá gagnagrunnur sem ÍSÍ hefur yfir að 

ráða er einstakur í sinni röð í heiminum. Hvergi í heiminum er haldið eins vel utan 

um iðkendatölur og á Íslandi og vekur það oft á tíðum undrum þeirra erlendu aðila 

sem komið hafa og kynnt sér starfsemi íþrótta á Íslandi. ÍSÍ gefur reglulega út 

tölfræðiskýrslur og eru tölur nokkuð aðgengilegar á heimasíður sambandsins.(Rúna 

H. Hilmarsdóttir 2011). 

Þróun á iðkendatölum í frjálsum íþróttum 

Við gerð rannsóknarinnar á iðkendtölum frjálsra íþrótta var tekið viðtal við Þráinn 

Hafsteinsson yfirþjálfara frjálsíþróttadeildar ÍR og Jónas Egilsson formann 

Frjálsíþróttasambands Íslands. Auk þess sem skoðaðar voru ársskýrslur um 

iðkendatölur sem gefnar hafa verið út af ÍSÍ. Hér mun vera fjallað um þróun í fjölda  

iðkenda frjálsra íþrótta um tímabilið eftir að Vilhjálmur Einarsson vann silfrið. Eins 

verður skoðað þróun iðkendatalna í kjölfar sigurgöngu Völu Flosadóttur. 

Um það leyti sem Vilhjálmur vann til silfurverðlauna á Ólympíuleikunum 

var mikil uppgangur í íþróttum hér á landi samkvæmt tölum frá ÍSÍ má glögglega 

greina uppgang í fjölda iðkenda. Það er erfitt að nálgast nákvæmar tölur frá þessum 

árum en þó voru settar saman iðkendatölur unnar upp úr starfsskýrslum ÍSÍ. Þar má 

greina nokkra fjölgun árið 1957 ári eftir afrek Vilhjálms, þó virðist fjölgunin engu 

meiri en milli annara ára á þessum tíma. Eins getur verið erfitt að lesa nákvæmlega í 

þessar tölur þar sem þessar tölur ná yfir allar frjálsar íþróttir en ekki einungis 

þrístökk. 
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Mynd 1: Súlurit af iðkendatölum í frjálsíþróttum 1956 – 1963 og 1966 - 1977 

Frjálsíþróttadeild ÍR hefur lengi vel fylgst grannt með iðkendatölum hjá 

deildinni. Raunin er sú að iðkendum hefur fjölgað jafnt og þétt frá aldamótum og til 

dagsins í dag. Þráinn Hafsteinnson nefndi það í viðtali að hann segist ekki geta séð 

sjáanlegar og áberandi uppsveiflur í iðkendatölum við stórafrek eins og bronsið hjá 

Völu árið 2000. Ástæða fjölgunar mætti frekar rekja til aukinnar fagmennsku í 

frjálsíþróttaþjálfun, jákvætt og uppbyggilegt félagsstarf sem börn og unglingar þrífast 

vel í.  

Til að glöggva sig á þróun iðkendatalna er best að skoða tölfræði frá félögum 

og ÍSÍ. Árið 2000 voru 170 sem greiddu æfingagjöld hjá ÍR samanborið við 650 árið 

2011. Tölur frá ÍSÍ sýna líka örlitla fjölgun upp á 69 iðkendur. Árið 2000 voru 

iðkendur frjálsra íþrótta 5279 á Íslandi samanborið við 5348 árið 2009.(Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2011).  Jónas Egilsson formaður FRÍ tók undir með Þráni, ekki væri 

hægt að benda á langtímabreytingar á fjölda iðkenda þó vissulega hefðu félögin orðið 

var við aukinn áhuga barna á frjálsum íþróttum og þá sérstaklega stúlkna og einkum á 

stangarstökki. Að mati Jónasar vann Þórey Edda ekki síður gott starf og hélt hún 

umræðunni gangandi um ágæti okkar í stangarstökki.  

1956 1957 1958 1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Iðkendur 786 1.265 1.706 2.548 2.724 2.606 3.143 3.776 4.384 4.014 4.884 5.198 4.745 5.244 6.331 7.100
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Mynd 2: Súlurit af iðkendatölum frjálsra íþrótta frá árunum 1994 til 2009 

Hér gefur að líta töflu sem skýrir þróun iðkenda í frjálsum íþróttum frá 1997 

til 2003. Eins og sjá má þá er fjölgun á milli áranna 2000 og 2001 en þó er ekki hægt 

að segja að fjölgunin sé það mikil að hann hún skeri sig úr sérstaklega og erfitt að tala 

um mikla tengingu á milli Ólympíuverðlauna Völu Flosadóttur og fjölgun iðkenda. 

Kvenkynsiðkendum fjölgaði um 198 og karlkyns um 121. Iðkendum fækkaði svo hjá 

báðum kynjum á milli áranna 2001 til 2002. Það er því ekki að sjá að iðkendatölur í 

frjálsum íþróttum hafi breyst á afgerandi hátt um það leyti sem Vala vann bronsið.  

(Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). 

Þróun á iðkendatölum í júdó 

Ef iðkendatölur júdóíþróttarinnar frá níunda áratug síðustu aldar eru skoðaðar má sjá 

fjölgun á milli ársins 1984, árið sem Bjarni vann Ólympíuverðlaunin og til ársins 

1985. 829 einstaklingar stunduðu júdó hér á landi árið 1984 samanborið við 1104 ári 

seinna. Árið 1986 fækkaði iðkendum og stóðu iðkendatölur í 702 sem er talsverð 

fækkun sé tekið mið af vaxandi þróun árin á undan.  

Það má því lesa úr tölum frá þessum tíma að áhugi hafi vaknað á íþróttinni 

skömmu eftir afrekið en ekki hefur tekist nægilega vel að halda í iðkendur, þó má sjá 

að tölurnar risu aftur árið 1988. Það ár keppti Bjarni á Ólympíuleikunum í Seoul og 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Iðkendur 5.340 5.778 5.465 5.130 4.915 5.229 5.214 5.533 5.204 4.801 4.926 5.022 5.317 5.723 5.220 5.348
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eflaust hefur þáttaka hans átt einhvern þátt í aukningu á iðkendatölum það 

árið.(„Starfsskýrsla ÍSÍ“. 1988).  

 

Mynd 3: Súlurit af iðkendatölum í júdó á árunum 1982 – 1988 

Þróun á iðkendatölum í handbolta 

Kynningarátak var sett af stað hjá HSÍ í kjölfarið á Ólympíusilfrinu á haustmánuðum 

2008 með það að markmiði að kynna íþróttina og fá inn nýja iðkendur.  

Kynningar á íþróttinni þóttu takast vel til en þó mátti ekki greina fjölgun á 

iðkendum samkvæmt tölum frá ÍSÍ, í raun fækkaði iðkendum innan handboltans um 

36 iðkendur. Iðkendatölur voru nokkuð stöðugar árin fyrir og eftir Ólympíusilfrið en 

greina mátti nokkuð mikla fjölgun skömmu fyrir Ólympíuverðlaun landsliðsins. 

Fjölgun frá 2007 til 2008  var 8,55% eða aukning um 552 iðkendur. 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

iðkendur 692 734 829 1.104 702 876 1.122
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Mynd 4: Súlurit af iðkendatölum í handknattleik 1994 – 2010 

Hér gefur að líta töflu sem sýnir þróun iðkendafjölda frá 1994 til 2010.  

(Rúna H. Hilmarsdóttir,2011), (Starfsskýrsla ÍSÍ 2010).  

  

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Iðkendur 4.705 4.574 4.888 4.950 4.567 4.741 4.436 5.428 6.092 6.322 6.374 6.751 6.581 6.453 7.005 6.969 7.098
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UMRÆÐA 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknar túlkaðar og vangaveltur höfundar settar 

fram. 

Tilgátan 

Stóðst tilgátan sem lögð var upp með hér í upphafi verksins? Að einhverju leyti stóðst 

hún en ég bjóst við meira afgerandi tölum. Gert var ráð fyrir meiri fjölgun árið eftir 

afrek og þá sérstaklega í handboltanum þar sem þau verðlaun vöktu hvað mesta 

athygli hér á landi. Í raun má því segja að tilgátan standi á veikum grunni.    

Við upphaf rannsóknar 

Við gerð þessa verks rann upp fyrir mér skýrt hversu mikil áhrif stórafrek á 

Ólympíuleikum hafa á íslenska þjóð. Við rannsóknina og við leit heimilda voru lesin 

ógrynni blaðagreina frá þeim tíma sem afrekin voru unnin, með því móti tókst að 

fanga vel þann tíðaranda sem ríkti um það leiti sem afrekið var unnið. Áður en hafist 

var handa við rannsóknir og skriftir var lagt upp með rannsóknarspurningu.  

Markmiðið var að sjá hvort fjölgun yrði á iðkendum í þeim íþróttum sem 

afrek væri unnið í. Fyrirfram var búist við að sú mikla athygli og umfjöllun sem 

íþróttin fengi við það að íslenskur íþróttamaður ynni til verðlauna á Ólympíuleikum 

myndi gera það að verkum að mikill fjöldi barna og unglinga færu að stunda íþróttina. 

Tilgátan gekk út á það að fjölgun iðkenda væri mikil skömmu eftir afrekið en myndi 

svo jafna sig út til lengri tíma. Eins var markmiðið kanna hvernig forsvarsmenn þeirra 

íþrótta sem unnu til afreka nýttu sér þá athygli sem íþróttin fékk í kjölfarið á 

Ólympíuverðlaununum. Þessi hluti rannsóknarinnar gekk stærstum hluta út á það að 

grennslast fyrir um það hvernig kynningarstarf hafi verið unnið í eftirköstum 

afreksins, hvað nákvæmlega hafði verið gert til þess að fjölga iðkendum og auka veg 

íþróttarinnar hér á landi. Eins var ætlunin að bera saman styrkveitingar til 

íþróttamanna í kjölfarið á afrekinu. 
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Fljótlega við heimildaröflun kom þó í ljós að samanburður á styrkveitingum 

til íþrótta er erfiður viðureignar. Eftir athugun hjá starfsmönnum ÍSÍ var komist að 

þeirri niðurstöðu að erfitt sé að bera saman afreksstyrki íþróttamanna og 

íþróttasambanda. Það efni eitt og sér væri ef til vill verðugt verkefni í aðra BS ritgerð. 

Því var tekinn sá póll í hæðina að renna einungis lauslega yfir sviðið í styrkveitingum 

til íþróttamannanna og íþróttanna sem hér eru til umfjöllunar. Lögð var minni áhersla 

á það að skoða styrkveitingar og meiri áherslu á aðra áðurnefnda hluti. 

Umræða um iðkendatölur 

Teknar voru saman iðkendatölur frá gagnagrunni ÍSÍ. Gott aðgengi er að 

iðkendatölum á rafrænu formi allt frá árinu 1994. Eldri tölur þurfti að finna til á 

pappírsformi í höfuðstöðvum ÍSÍ í Laugardalnum. Lagt var upp með að skoða 

iðkendatölur árin í kringum afrekið, bæði fyrir og skömmu eftir afrek.  

Það kom á óvart að sjá ekki meiri aukningu á iðkendatölum í kjölfarið á 

afrekunum. Í tilviki Völu var aukningin á iðkendafjölda smávægileg og í raun ekkert 

meiri en hefðbundin aukning á milli ára. Það verður þó að geta þess að tölurnar taka 

yfir allar greinar frjálsra íþrótta. Ekki hefur verið haldið utan um tölfræði um þá 

iðkendur sem einungis stunda stangarstökk, enda er það erfitt þar sem ungir iðkendur 

frjálsra íþrótta stunda oftast nær margar greinar innan frjálsra íþrótta í einu. Einnig er 

stangarstökk tæknilega erfið íþrótt og ekki á færi ungra iðkenda að stunda greinina 

með góðu móti og því er fjölgun iðkenda í greininni hægari í allra yngsta 

aldurshópnum. 

Í tilviki Vilhjálms var aukningin töluverð árið eftir afrekið en þó virðist það 

ekki vera á neinn hátt meiri en önnur ár á þessu tímabili, mikil og jöfn aukning var á 

iðkendum frjálsra íþrótta á þessum tíma. Líklegast má þó setja fyrirvara á tölur frá 

þessum tíma. Skráning og utanumhald um gögn sem þessi voru ekki jafn góð og í 

dag. Erfiðlega gekk að afla tölfræðigagna frá þeim árum sem Vilhjálmur vann til 

afreksins en þó er hægt að lesa úr þeim tölum sem fundust við heimildarleitina. Rétt 

eins og í tilviki Völu er þrístökkið einungis ein grein af mörgum innan 
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frjálsíþróttanna og því erfiðara að leggja mat á eiginlega fjölgun í þrístökki þar sem 

iðkendatölurnar ná yfir allar greinar frjálsra íþrótta. 

 Þróunin á iðkendatölum í júdóíþróttinni voru á þann veg að fjölgunin var 

töluverð árið 1985 árið eftir afrek Bjarna en tölurnar sveifluðust aftur til baka árið 

1986 og því má segja draga þá ályktun að ekki hafi tekist að halda í þá iðkendur sem 

komu nýir inn í kjölfarið á bronsverðlaunum Bjarna. 

Hvað varðar handboltann kemur það á óvart að sjá nánast engar breytingar á 

mynstri iðkendatalna milli 2008 og 2009. Umfjöllunin sem íþróttin fékk í fjölmiðlun 

var gríðarleg auk þess sem leikmönnum landsliðsins var hampað sem fyrirmyndum 

fyrir æsku landsins. Einungis fyrir þá staðreynd mætti ætla að fjölgun hefði verið á 

iðkendum. Eflaust má færa rök fyrir því að Ólympíusilfrið hafi einfaldlega verið 

toppurinn á löngu ferli. Fjöldi iðkenda hafi verið að stigvaxa undafarin 10-15 ár og 

má þar eflaust þakka góðu gengi landsliðsins og aukinni fjölmiðlaumfjöllun samfara 

því.  

Það má þó ekki gleyma því að skömmu eftir að handboltalandsliðið vann til 

silfurverðlauna í Peking átti sér stað efnahagshrun á Íslandi og hafði það mikil áhrif á 

alla íþróttastarfsemi á landinu. Það má nánast slá því föstu að hrunið hafi skekkt 

heildarmynd iðkendatalna sem gerir það að verkum að enn erfiðara er að draga 

einhverjar ályktanir út frá tölfræði þessara ára.  

Umræða um kynningarátök 

Eins og áður hefur verið nefnt var kannað hvort sérsamböndin hafi hrundið að stað 

einhverskonar kynningarátaki þar sem íþróttin væri kynnt með það að markmiði að fá 

inn nýja iðkendur. Í flestum tilvikum var sett af stað einhverskonar kynningarátak.  

Aðstæður og umgjörð íþrótta voru vissulega allt aðrar á þeim tíma sem 

Vilhjálmur vann sitt afrek. Seinni tíma Ólympíuverðlaunahafar okkar Íslendinga 

bjuggu við gjörólíkt umhverfi. Nú í dag er íþróttastarf á Íslandi skipulagðara og í 

fastari skorðum. Íþróttahreyfingin er betur meðvituð um þá vinnu sem þarf að inna að 

hendi til þess að kynna íþróttir fyrir almenningi. Vilhjálmur gerði þó sitt í að kynna 
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íþróttina og heimsótti hann skóla víða um land. Það tókst vel til og er það mín 

tilfinning að Vilhjálmur hafi unnið geysilega gott starf í þágu íþrótta hér á landi.  

Út frá þeim heimildum sem unnið var með mátti lesa að Vilhjálmur þótti 

vera hin fullkomna fyrirmynd fyrir æsku landsins. Vilhjálmur stóð undir þeim titli og 

vafalaust hefur hann haft áhrif á íþróttaiðkun ungmenna þess tíma. Það sem hefur 

eflaust unnið með forsvarsmönnum frjálsra íþrótta og Vilhjálmi við það að breiða út 

íþróttina hér á landi er að á þeim tíma sem Vilhjálmur vann til silfurverðlauna var 

miklu minna framboð af öðrum íþróttum til að stunda auk þess sem tómstundir og 

afþreying barna er fjölbreyttari í dag. Langtum meiri afþreying í boði. Að því leyti 

getur það verið að afrek Vilhjálms hafi náð athygli fleirri ungmenna á þeim tíma 

heldur en það hefði gert í dag. 

Öfugt við hina verðlaunahafana þá var ekkert skipulagt kynningarátak á 

júdóíþróttinni í eftirköstum bronsins hjá Bjarna. Hákon Örn Halldórsson nefndi 

fjárhagskröggur júdósambandsins sem ástæðu fyrir því að haldið var höndum þegar 

kom að framkvæmd slíkra hluta eins og kynningarátaks. Þótt erfitt sé að segja til um 

það þá hefði með markvissu og skipulögðu kynningarátaki mátt breiða út 

júdóíþróttina enn betur. Slíkt kostar peninga og á þessum tíma höfðu forsvarsmenn 

júdósambandsins lítið fjárhagslegt bolmagn og því takmarkað hægt að gera.  

Í öllum tilvikum þróaðist sú mikla umfjöllun sem allir okkar 

Ólympíuverðlaunahafar fengu í fjölmiðlum þó út í óbeina kynningu á 

íþróttamönnunum og iþróttinni sjálfri. Við heimildaleit og lestur gagna um 

Ólympíverðlaunin fékk ég það þó á tilfinninguna að afreki Bjarna hafi verið gefin 

minni gaumur en hin afrekin. Fjölmiðlafárið sem skapaðists í kringum Bjarna þykir 

lítilvægt miðað við fárið sem skapaðist í kringum Völu og handboltalandsliðið. 
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Notagildi rannsóknar og vangaveltur höfundar 

Rannsókn þessa verkefnis gekk út á það að skoða þróun iðkentatalna og aðgerðir 

forsvarsmanna íþrótta hér á landi í kjölfar Ólympíuverðlauna. Það er vonandi að verk 

þetta gefi góða og heildstæða mynd af þeim áhrifum sem slík afrek hafa á íslenska 

þjóðfélagið. Áhrif sem á að vera hægt að nýta sér íþróttunum til framdráttar. Eflaust 

getur rannsókn sem þessi fengið fólk innan íþróttahreyfingarinnar til þess að huga 

betur að kynningarmálum. Ef til vill væri ekki galið að fá aðkomu menntaðra 

kynningar og markaðsfræðinga. Íþróttagreinar í landinu eru í samkeppni við 

ýmisskonar afþreyingu um hylli ungmenna og því þarf að halda vel á spilunum þegar 

út í kynningarátak á íþróttum er farið.  

Verk þetta tæpir á helstu áhrifum sem gætti í þjóðfélaginu á þeim tíma sem 

Ólympíuafrekin voru unnin og má því velta fyrir sér hvort slíkt rannsóknarefni sé 

ekki tilvalið fyrir félagsfræðinga að rannsaka. Það væri því gaman ef farið væri í enn 

dýpri greiningu og rannsókn á efni tengdu því sem hér hefur komið fram.  
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