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Ágrip 

Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík er ein af tæplega hundrað björgunarsveitum 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Íslenskt samfélag treystir á sveitirnar og dáist að þeim enda 

sjá þær að miklu leyti um leit og björgun á landi. Sjálfboðaliðar Landsbjargar fara út í óveðrin 

þegar aðrir kúra sig í hlýjunni heima. Flestir Íslendingar þekkja aðeins starf björgunarsveita af 

afspurn og því er áhugavert að kynnast Flugbjörgunarsveitinni af eigin raun. Samfélag 

sveitarinnar býr yfir eigin veruleika og þar ríkja gildi og viðmið sem eru frábrugðin þeim sem 

ráða utan þess. 

 Rannsókn mín er þátttökurannsókn þar sem ég, rannsakandinn, er hluti af 

vettvanginum. Vorið 2009 hóf ég nýliðaþjálfun hjá Flugbjörgunarsveitinni og kynntist sjálf 

vettvangi og veruleika sveitarinnar. Á vegi mínum urðu þversagnir sem mér fannst mikilvægt 

að átta mig á og rannsóknin er tilraun til að útskýra og skilja þær. Ritgerðin fylgir kynnum 

mínum af Flugbjörgunarsveitinni í réttri tímaröð og skiptist hún í sex kafla auk inngangs og 

lokaorða.  

 Ritgerðin hefst á inngangi þar sem fjallað er um aðkomu mína að rannsóknarefninu, 

aðferðafræði svo og samræður rannsóknarinnar við önnur rit og rannsóknir. Annar kafli er um 

sögu og samhengi sveitarinnar. Björgunarfélögin voru lengi vel sjálfstæð og 

Flugbjörgunarsveitin var sérhæfð í leit og björgun flugvéla. Nú er sveitin hluti af Landsbjörg 

sem sameinar öll björgunarfélögin undir einum hatti. Í þriðja kafla er meðal annars fjallað um 

forsendur sjálfboðastarfa, ímynd björgunarfólks og þann leik sem til verður í starfi 

sveitarinnar. 

 Fjórði kafli segir frá tveggja vetra nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar, 

vígsluathöfn sem breytir venjulegu fólki í Flubba, fullgilda félaga sveitarinnar. Fimmti kafli er 

um starf sveitarinnar, skylduna sem heldur fólki í starfi og vægi og virðingu ólíkra flokka og 

hópa í Flugbjörgunarsveitinni. Þar að auki segir frá þeim einkennum 

Flugbjörgunarsveitarinnar sem oft eru talin greina hana frá öðrum björgunarsveitum. Sjöundi 

kafli ritgerðarinnar segir frá aðkomu kvenna að Flugbjörgunarsveitinni en sveitin var lengst af 

kvenmannslaus. Að lokum er lærdómur ritgerðarinnar dreginn saman í lokaorðum.  

 Rannsóknin veitir innsýn í samfélag sem er skipað alls kyns fólki. Samfélagið á sér 

sinn eigin heim í miðbæ Reykjavíkur, í húsi Flugbjörgunarsveitarinnar við Flugvallarveg. 

Aðra hverja helgi er húsið að mestu leyti tómt, flestir hverfa til fjalla fyrir utan þá gömlu sem 

hittast og drekka saman kaffi, rífast um pólitík og rifja upp gamlar minningar af fjöllum.  
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1. Inngangur 
Björgunarsveitirnar eru áberandi í íslensku samfélagi. Þær eru skipaðar sjálfboðaliðum, 

almenningi, sem fara út í óveðrin og upp á fjöll og jökla í hvaða veðri sem er til bjargar fólki og 

fjármunum. Íslenskt samfélag er háð björgunarsveitunum. Þær eru kallaðar til þegar vantar 

mannskap í leit að fólki, til að losa bíla úr snjó eða í sérhæfð verkefni þar sem landhelgisgæsla, 

slökkvilið eða lögregla eru of fámenn eða skortir nauðsynlega sérþekkingu. Þrátt fyrir að 

samfélagið treysti á björgunarsveitirnar til margs konar verkefna sjá þær að stórum hluta um 

eigin fjármögnun. Það gera sjálfboðaliðarnir meðal annars með sölu á flugeldum, 

„neyðarköllum“ og jólatrjám.  

 Í huga flestra landsmanna er björgunarsveit bara björgunarsveit og fáir átta sig á að 

Slysavarnafélagið Landsbjörg er samtök hátt í hundrað björgunarsveita sem starfa víðsvegar 

um landið. Hver björgunarsveit hefur sínar eigin reglur, siði og venjur þótt allar sveitirnar 

starfi saman undir sameiginlegri stjórn í útköllum. Í Reykjavík eru fjórar starfandi 

björgunarsveitir og er Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík ein þeirra. Hún var stofnuð í 

nóvember árið 1950 í kjölfar brotlendingar Loftleiðaflugvélarinnar Geysis á Vatnajökli í 

september það ár. Þá var ljóst að með aukinni flugumferð væri þörf á íslenskri björgunarsveit, 

sérhæfðri í leit og björgun í fjalllendi.  

Mynd 1. Gönguferð við Gullkistu. Ljósmynd: David Karnå, 2010. 
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  Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík hefur starfað sleitulaust frá stofnun. Samfélag 

björgunarsveitarinnar er þétt og þar ríkja ákveðnar venjur og siðir. Flestir félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar fara í gegnum tveggja ára þjálfunarferli þar sem þeir fá tækifæri til 

að sanna að þeir eigi erindi í sveitina. Fyrir þjálfunina á allt þetta fólk fátt annað sameiginlegt 

en áhugann á útiveru, það kemur úr ólíkum störfum, er með ólíkan námsbakgrunn, er á ólíkum 

aldri og er ólíkt að upplagi. Samvera fólksins í Flugbjörgunarsveitinni skapar annan veruleika 

en það upplifir í daglegu lífi. Í útkalli skilur karlmaður hlutverk sitt sem fjölskyldufaðir eftir 

heima og kona sem er háttsett skilur stöðu sína eftir í vinnunni. Þegar gengið er inn í hús 

Flugbjörgunarsveitarinnar við Flugvallarveg í Reykjavík er hversdagsleiki daglegs lífs skilinn 

eftir við dyrnar og annar veruleiki tekur við.  

 

 

Aðkoma 

Sumarið 2009 flutti ég til Íslands eftir þriggja ára nám á flatlendi Danmerkur. Við heimkomu 

langaði mig að styrkja þekkingu mína á íslenskri náttúru, ógnum hennar, veðri og vindum. 

Flestir Íslendingar hafa heyrt um störf björgunarsveita Landsbjargar enda tíð umfjöllun um þær 

í fjölmiðlum; um björgunarsveitafólk sem fer út í óveðrið þegar aðrir kúra sig niður í hlýjunni 

heima, í öruggu skjóli. Mér hefur alltaf þótt óveður örlítið spennandi og ég hef alltaf helst valið 

að dúða mig og stökkva út í leik við rokið. Það var því eðlileg framvinda að ég skráði mig í 

nýliðastarf í björgunarsveit. Þar fengi ég ekki aðeins tækifæri til að kynnast íslenskri náttúru 

heldur einnig fólki af öllum sviðum samfélagsins.  

 Ég var ákveðin í að fara í Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík enda hefur hún aðsetur í 

aðeins fimm mínútna hjólafjarlægð frá heimili mínu. Ég vissi að nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar væri strembin, tíðar ferðir þar sem meðal annars væri gist í tjöldum í 

alls kyns veðrum. Yfirleitt væru þjálfunarferðirnar aðra hverja helgi, lagt var af stað á 

föstudagskvöldi og komið aftur á sunnudagseftirmiðdegi. Mér fannst þjálfunin hljóma sem 

spennandi áskorun og ég hlakkaði til að stíga inn í mér áður ókunnugt samfélag. Ekki leið þó á 

löngu þar til ýmislegt fór að fara í taugarnar á mér. Fyrsta nýliðaferðin var farin snemma í 

september 2009. Hópur nýliða var gríðarlega stór, hátt í 80 manns. Mér leið eins og kind í 

stórum hópi sem var rekinn áfram af stjórnendunum. Við þrömmuðum áfram í rigningunni og 

vorum stöku sinnum látin ganga í gegnum manngerð hlið til að hægt væri að telja okkur. Ég 

upplifði að ég væri lítils virði, ég var bara nýliði. Ferðin var fyrsti hluti síunar á nýliðum. Þeir 

sem ekki voru nógu þrjóskir, eða áttu erfitt með gönguna, vosbúðina og rigninguna, duttu út. 
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  Ég varð strax vör við sterka aðgreiningu á nýliðum og inngengnum meðlimum, en það 

eru þeir sem hafa lokið tveggja ára nýliðaþjálfun og hafa verið samþykktir á aðalfundi. Þeir 

inngengnu skipulögðu ferðirnar, gistu í öðrum rýmum eða borðuðu annan mat. Þessi aðgreining 

var skýr í öllum nýliðaferðum. Nýliðarnir voru neðstir í goggunarröðinni og þeir inngengnu 

höfðu vald yfir nýliðum. Nýliðarnir áttu að laga sig að samfélagi sveitarinnar, hegðun, 

stigveldi, boðkerfi og talsmáta. Ég þurfti að temja mér að hlýða fyrirmælum inngenginna hvort 

sem fólkið var ungt, gamalt, frábært, traustvekjandi eða óþolandi. Ef við vildum taka þátt í 

starfinu þyrftum við að aðlagast samfélaginu og læra að hlýða. 

  Nýkomin frá Danmörku var ég vön hópefli en í nýliðahópnum var lítil áhersla lögð á að 

fólkið kynntist heldur var markvisst beðið eftir að hópurinn minnkaði, sem hann gerði hratt. 

Fljótlega heyrði ég að það tæki því ekki að læra nöfnin á nýliðunum fyrr en í fyrsta lagi á öðru 

ári. Í fjórðu helgarferðinni var innan við helmingur þeirra sem hófu þjálfunina eftir. Við vorum 

um 30 talsins og ég var orðin þreytt á að þekkja ekki öll nöfnin. Þar sem við sátum og 

borðuðum hádegismat í fallegri laut á þriðja degi ferðarinnar stakk ég upp á að við færum í 

nafnaleik. Það var hlegið að mér og þegar ég afsakaði mig og sagðist líklega vera orðin of vön 

hópefli í Danmörku var svarið að í Flugbjörgunarsveitinni væri ekkert „Svíakjaftæði“. 

  Alla fyrstu önnina glímdi ég við ákvörðunina um hvort Flugbjörgunarsveitin í 

Reykjavík væri í raun félagsskapur fyrir mig. Ætti ég að eyða tíma mínum með fólki sem virtist 

vera sama hvort ég væri þarna eða ekki? Ég fann fyrir togstreitu: Hvort ætti ég að aðlagast 

hópnum, leiða hjá mér allt það sem færi í taugarnar á mér eða reyna að finna mína eigin leið í 

gegnum þjálfunina? Mig langaði til að öðlast þekkinguna sem var miðlað og taka þátt í starfinu 

en aðferðirnar og viðmótið í nýliðaþjálfuninni trufluðu mig. Ég sá að fólkið í starfinu var 

jafnólíkt og það var margt. Mikið var af frábæru fólki og uppbygging þjálfunarinnar var góð en 

ég var ósátt við viðmótið. Það yrði áskorun fyrir mig að læra að umgangast og hlýða svo ólíku 

fólki. 

  Á nýju ári 2010 fór þjálfunin að verða meira krefjandi og skemmtilegri. Veðrin urðu 

verri og ég rak mig á mikilvægi góðs útbúnaðar í kulda og bleytu. Ég fann hvernig reynslan fór 

að skipta máli, lærði mikið og hratt. Ég hélt áfram að kvarta yfir því að þekkja lítið félaga mína 

í hópnum og fékk óánægju mína staðfesta þegar ég og tveir félagar mínir gleymdumst í 

tjaldbúðum í Tindfjöllum í janúar 2010. Við höfðum tjaldað í útjaðri tjaldbúðanna seint kvöldið 

áður í miklum skafrenningi. Í búðunum sváfu tveir hópar af nýliðum, frá sitthvoru árinu, auk 

nokkurra inngenginna. Við í tjaldinu mínu vöknuðum þegar hinn nýliðahópurinn var ræstur út 

til að moka snjó frá tjöldunum. Við fórum út að moka með þeim. Klukkutíma síðar lagði 

hópurinn af stað í göngu upp á nálægan tind en við tjaldfélagarnir urðum eftir og biðum eftir að 
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hinir í hópnum okkar vöknuðu. Við settumst inn í tjald og biðum en sofnuðum fljótt. Það var 

orðið bjart þegar við vöknuðum aftur. Við fórum út og sáum að öll tjöld voru tóm og allir 

farnir. Fyrir tilviljun hittum við tvo inngengna meðlimi sem voru með talstöð og gátum því 

fundið hópinn okkar þar sem hann var við æfingar. Tók enginn eftir að okkur vantaði? Hvernig 

gat björgunarsveit nokkurn tíma bjargað öðrum ef hún gat ekki einu sinni fylgst með sínu eigin 

fólki? Í framhaldinu nefndi ég við einn inngenginn að það væri ágætt að hafa örlitla félagslega 

áherslu í starfinu en hann svaraði því til að það þyrfti að passa að fólk væri ekki þarna á röngum 

forsendum. 

  Nokkrum vikum seinna hófst eldgos á Fimmvörðuhálsi. Þegar kom að reglulegri 

helgaræfingu nýliðahópsins var ferðinni heitið gangandi upp á Hálsinn. Tveir inngengnir 

félagar fóru með okkur og stjórnuðu ferðinni. Við áttum að taka allan útbúnað með, hátt í 

tuttugu kílóa bakpoka með tjaldi, svefnpoka, öllum vetrargræjum og mat fyrir helgina. Við 

gengum af stað upp frá Skógum á föstudagskvöldi. Þegar við vorum komin rúmlega hálfa 

leiðina var ákveðið að tjalda. Ekki voru allir jafnsáttir við ákvörðunina enda eldgos í nokkurra 

kílómetra fjarlægð. Við sváfum í nokkra klukkutíma og héldum svo áfram göngunni. Við 

gengum upp að gosstöðvunum og komum þangað þreytt eftir gönguna með öll kílóin á bakinu. 

Við skoðuðum gosið en flestir vildu einnig sjá það í myrkri svo við biðum. Okkur var sagt að 

tjalda um hálfan kílómetra frá gosinu. Mér og öðrum skildist að við ættum að gista þar um 

nóttina en við fengum ekki skýr svör. Þar sem við tjölduðum í ösku-/hraunregni stóð mér og 

öðrum ekki á sama. Við tókum okkur til tvær og mótmæltum þessari ákvörðun. Við vissum 

ekki betur en að fimm kílómetra radíus eldgossins væri skilgreindur sem hættusvæði og við, 

björgunarsveitin, ætluðum að tjalda og gista við hlið eldgossins. Þegar við bárum fram 

kvörtunina gekk annar af inngengnu félögunum tveimur í burtu en hinn hlustaði á okkur án þess 

að svara spurningum okkar. Að lokum ræddu þeir saman og tóku ákvörðun um að við ættum að 

pakka saman, bíða til myrkurs og ganga svo niður að Skógum, sem við gerðum. Það sem helst 

kom mér á óvart var að við vorum aðeins tvær sem kvörtuðum og sýndum óánægju okkar yfir 

því að við ættum að gista við hliðina á eldgosi. Allir aðrir í hópnum, 12–14 manns, gerðu eins 

og þeim var sagt, hlýddu skilyrðislaust og virtust ekki efast um ákvörðun inngenginna. Það 

kurraði að vísu í einum og einum án þess að hann hefði þó hátt um það.  

  Á sama tíma og ég hóf þjálfun mína hjá Flugbjörgunarsveitinni byrjaði ég í 

meistaranámi í þjóðfræði. Ég var feimin við að segja leiðbeinanda mínum og bekkjarsystkinum 

frá því að á meðan þau sætu yfir námsefninu væri ég að þvælast á fjöllum. Mikið af námsefni 

námskeiðsins Alþýðumenning og fagurfræði hversdagsins tók ég með mér á fjöll og sumir 

textanna þurftu að þola rigningu eða 15 stiga frost. Ég vissi að með þátttöku minni í nýliðastarfi 
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Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík væri ég að kynnast áhugaverðum samfélagshópi. Á sama 

tíma var skrítið að viðurkenna að ég væri hluti af honum og farin að aðlagast honum. 

 Vorið 2010 heyrði Valdimar Tr. Hafstein, leiðbeinandi minn, viðtal við mig á Rás 1 

þar sem fjallað var um ungt fólk í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík. Þar komst upp 

um fjallabrölt mitt og Valdimar benti á að ég hefði aðgengi að mjög merkilegu 

rannsóknarefni. Tilfinningin, að sökkva mér djúpt í rannsókn á samfélagi sem mér leið ekki 

nógu vel í, var óþægileg. Ég yrði sérfræðingur í efni sem í raun færi í taugarnar á mér. Ég var 

ekki viss um að Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík ætti skilið að ég rannsakaði hana. Þá 

minntist ég orða kennara míns í Danmörku um að bestu ritgerðarefnin væru þau sem færu í 

taugarnar á manni. Einhver ástæða væri fyrir að efnin trufluðu mann og því nauðsynlegt að 

reyna að skilja þau. Haustið 2010 tók ég ákvörðun um að láta slag standa og sendi formlegt 

bréf um rannsóknina til stjórnar Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík sem veitti leyfi fyrir 

henni. Mér létti við tilhugsunina um að geta skráð allt sem væri pirrandi og hugsað bara: 

„Frábær rannsóknargögn.“ Ég áttaði mig á að togstreitan sem ég fann fyrir var fyrst og fremst 

af því að hugmyndir mínar um björgunarsveit stönguðust á við þann veruleika sem ég kynntist 

í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 Þessi ritgerð er tilraun til að útskýra og skilja þær þversagnir sem ég upplifði í starfi 

með Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík.  

 

 

Aðferðir 

Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík má skilgreina sem aðgreindan samfélagshóp, eitthvað greinir 

meðlimi hópsins frá öðrum í íslensku samfélagi. Félagar Flugbjörgunarsveitarinnar eru þeir sem 

samþykktir hafa verið á aðalfundum. Flestir hafa lokið tveggja ára nýliðaþjálfun á vegum 

sveitarinnar. Til samfélags Flugbjörgunarsveitarinnar teljast, auk félaganna, kvennadeild 

Flugbjörgunarsveitarinnar og fólk í nýliðastarfi hennar. Tengsl fólks við sveitina er það eina 

sem sameinar alla. Fólk tekur þátt í annars konar veruleika í starfi sveitarinnar en í sínu daglega 

lífi. Fullgildir félagar í Flugbjörgunarsveitinni eru kallaðir Flubbar og í ritgerðinni er það nafn 

notað. Í samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar má finna mörg viðfangsefni sem eiga ekki aðeins 

heima í þjóðfræði heldur einnig í mannfræði, félagsfræði og kynjafræði. Ritgerðin leitar í 

smiðju allra þessara fræðigreina og teflir styrkleikum þeirra, kenningum, hugtökum og 

rannsóknum saman. Á þann hátt leitast ég við að skýra veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar. 

Kenningarnar og hugtökin gefa röddum og sögum viðmælenda minna stað í fræðilegu 

samhengi og varpa um leið annarri birtu á það sem þær segja. 
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  Í fjölmiðlum eru björgunarsveitir stöðugt dásamaðar en ég sá aðra hlið á samfélagi 

björgunarsveitanna. Ég upplifði að björgunarsveitir eru hafnar yfir gagnrýni þar sem íslenskt 

samfélag og ríki eru háð framlagi þeirra. Ég upplifði margar þversagnir í starfi 

Flugbjörgunarsveitarinnar og áttaði mig á að sveitin hefur sín eigin gildi, viðmið og 

samskiptahætti. Ritgerðin er tilraun til að varpa ljósi á og skilja betur þversagnir í samfélagi 

Flugbjörgunarsveitarinnar svo og veruleika sveitarinnar. Efni rannsóknar ákveður yfirleitt 

rannsóknaraðferðina en dvöl mín á vettvangi afmarkaðs hóps með ákveðna menningu réð því 

að ég notaði etnógrafískar rannsóknaraðferðir. 

  Etnógrafískar rannsóknir eiga uppruna sinn í mannfræði, þjóðfræði og félagsfræði.1 

Rannsakandi leitast við að afla sér reynslu með því að upplifa hegðun, tungumál og 

menningarleg samskipti í ákveðnum hópi.2 Aðferð etnógrafískra rannsókna krefst þess af 

rannsakandanum að hann dvelji löngum stundum innan þess samfélags sem hann rannsakar, að 

hann reyni að aðlagast því og auka skilning sinn á félagslegum veruleika samfélagsins. 

Rannsakandi verður þó að vera meðvitaður um þau tengsl og áhrif sem hann skapar við 

rannsóknarefni sitt.3 Aðferðafræði rannsóknar, og þær aðferðir sem notaðar eru til að safna 

gögnum, byggjast á hugmyndum rannsakandans um veruleikann.4 Hugmyndafræði, kenningar 

og sjónarhorn liggja til grundvallar þeim etnógrafísku aðferðum sem rannsakendur styðjast við 

og stjórna því hvernig þeir upplifa rannsóknarefnið. Fræðilegt sjónarhorn hverrar rannsóknar 

byggist á þekkingarfræði, það er að segja því hvernig við svörum spurningunum um hvað við 

vitum að er til og hvernig við vitum það. Fræðileg sjónarhorn í þessari rannsókn eru 

póstmódernismi og táknbundin samskipti. 

  Kenningar um táknbundin samskipti fela í sér að sú merking sem fólk leggur í hluti 

stjórnast af félagslegum samskiptum. Merking hluta er sköpuð af fólkinu.5 Björgunarmaður sér 

ýmiss konar bönd, reipi og hjól sem sprungubjörgunarkerfi en barn hans sér hrúgu af undarlegu 

dóti sem nota má sem beisli á rugguhesta eða lyftu í dúkkuhús. Björgunarsveitarmaðurinn hefur 

lært af félögum sínum hvernig nota megi búnaðinn til að búa til fjallabjörgunarkerfi, tæki til að 

bjarga fólki úr klettum eða fjalllendi. 

  Póstmódernískar kenningar leggja áherslu á að það ríkir enginn einn sannleikur. 

Rannsakandinn er hvorki hlutlaus, alvitur né alsjáandi. Það er engin ein kenning sem útskýrir 

                                                        
1 Crotty 1998:4, Jackson 1987:13 
2 Creswell 1998:58 
3 Jackson 1987:67 
4 Crotty 1998:2 
5 Esterberg 2002:15 



13 

félagsleg fyrirbæri.6 Veröld Flugbjörgunarsveitarinnar er félagslega sköpuð og verður til í 

samskiptum sveitarmeðlima. Hver og einn þátttakandi í samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar 

upplifir veröldina á eigin hátt. Ekki er hægt að festa hönd á sannleika um Flugbjörgunarsveitina 

í Reykjavík, afstaðan er huglæg og ekkert af þeirri þekkingu sem fram kemur er staðreynd. 

  Etnógrafískar aðferðir við öflun gagna í rannsóknum flokkast undir eigindlegar aðferðir. 

Í þeim felst ákveðið skipulag þar sem leitast er við að afla ítarlegra rannsóknargagna og kafa 

djúpt í merkingu þeirra. Helstu aðferðir etnógrafískra rannsókna eru þátttökuathuganir og opin 

viðtöl. Í þátttökuathugunum dvelur rannsakandi á vettvangi og tekur þátt í lífi og starfi þess 

hóps sem hann skoðar. Í opnum viðtölum spyr rannsakandi einstaklinga eða hópa opinna 

spurninga þar sem stefna viðtalanna er ekki fyrirfram ákveðin, en í þeim getur allt gerst, 

viðmælendur og þátttakendur geta leitt rannsakandann út í hið óvænta. Rannsakandi má ekki 

vera búinn að móta sér of sterkar skoðanir á rannsóknarefni sínu fyrirfram þar sem útkoman 

getur orðið mjög ólík því sem lagt var upp með. Rannsakendur sem beita eigindlegum 

rannsóknaraðferðum leitast við að átta sig á og skilja hvernig fólk hugsar og hegðar sér í 

hversdeginum.7 Mikilvægt er að reyna að skilja það sem liggur að baki hegðuninni, hvað 

stjórnar henni og mótar. Með mismunandi rannsóknaraðferðum – viðveru á vettvangi, 

þátttökuathugunum og opnum viðtölum – fékk ég innsýn í hugmyndir sveitarmeðlima um 

samfélag Flugbjörgunarsveitarinnar. Í þessari rannsókn voru tekin átján viðtöl og farið í sex 

þátttökuathuganir. Viðtölin eru opin að því leyti að stöðluðum spurningalista var ekki fylgt 

heldur studdist ég við undirbúinn viðtalsramma. Viðmælendur voru spurðir opinna spurninga 

sem gáfu þeim færi á að útskýra afstöðu sína og hugmyndir. Ég reyndi að fylgja viðmælendum 

í þær áttir sem þeir leituðu, þó alltaf með einhverri stýringu. Viðtölin gátu tekið á sig form 

spjalls en mikilvægt var að skoðanir viðmælenda hefðu gott pláss og því gætti ég þess að segja 

sem minnst. Viðtölin eru tilraunir til að skilja viðmót og hugmyndir fólks um eigið starf og 

þátttöku í sveitinni og hvernig það skapar það samfélag sem sveitin er.  

  Dvöl mín á vettvangi, í samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar, var í raun ein löng 

þátttökuathugun þar sem ég aðlagaðist samfélaginu smám saman og fór að skilja það betur. Ég 

lærði talsmáta fólksins í sveitinni og að skilja umræðuefnin. Í upphafi nýliðaþjálfunarinnar 

skildi ég ekki hvernig fólki gat fundist umræðan um þriggja eða tveggja laga gore-tex 

áhugaverð en í lok gagnasöfnunarinnar gat ég gleymt mér í spjalli um ýmiss konar búnað og 

fatnað. Þátttaka mín var óhjákvæmileg þar sem allir nýliðar þurfa að uppfylla kröfur um 

mætingu. Þátttökuna nýtti ég í gagnasöfnun og skráði hluta hennar í sérstökum 
                                                        

6 Esterberg 2002:21 
7 Taylor og Bogdan 1998:8 
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þátttökuathugunum sem ég hélt vettvangsnótur um. Þátttökuathuganirnar fimm voru með ólíku 

sniði, tímarammi þeirra var fjölbreyttur og aðstæður einnig. Í þessum þátttökuathugunum 

fylgdist ég með æfingum, verkefnum og samskiptum sveitarmeðlima. Áhersla á smáatriði var 

misjöfn eftir tegund athugunarinnar, í löngum athugunum beindist athygli mín helst að 

samskiptaháttum og aðstæðum atburðanna en í stuttum athugunum gaf ég smáatriðum í 

umhverfinu meiri gaum. Ég tók fullan þátt í æfingaferðum og reyndi að stíga frá aðstæðum 

huglægt frekar en bókstaflega. Á sama tíma og þátttakan veitti mér aðgengi gat hún blindað sýn 

mína sem rannsakanda. Ég þurfti að samlagast björgunarsveitarsamfélaginu sem mest ég mátti 

en um leið að varast að aðlagast efninu um of svo ég missti ekki hæfileikann til að fá gagnrýna 

fjarlægð frá viðfangsefninu og geta skoðað það í öðru ljósi en því sem þykir sjálfsagt innan 

samfélagsins.8 

  Viðtal felur í sér ákveðna röskun þar sem spurningar sem maður leggur fyrir fólk geta 

raskað því hvernig það upplifir sig og samfélagið. Áhrifa rannsakandans gætir að sjálfsögðu í 

öllu ferlinu, frá vali á efni til niðurstaðnanna sem hér birtast á prenti.9 Rannsakandi tekur þátt í 

að skapa þau gögn sem hann safnar. Rétt eins og veröld Flugbjörgunarsveitarinnar er félagslega 

sköpuð af meðlimum hennar þá skapa ég einnig veröldina sem ég sé og skrái. Ég stjórna 

viðtölunum og vel spurningarnar. Rannsakandi verður alltaf að vera meðvitaður um þessi áhrif 

og tengsl.10 Að sama skapi hafa viðmælendur ákveðinn möguleika á að endurskapa og jafnvel 

ritskoða sjálfa sig í viðtölunum. Sú staðreynd að ég er kona mótaði mögulega svör viðmælenda 

minna við spurningum sem ég lagði fyrir þá um konur og um viðmót félaga 

Flugbjörgunarsveitarinnar gagnvart konum. Viðmælendur geta dregið upp mynd af sjálfum sér 

og/eða samfélaginu sem þeir tilheyra sem er mjög ólík þeirri mynd sem ég upplifi í 

þátttökuathugunum. Í því felst einmitt einn helsti kostur þeirra. Ég skrái það niður sem mér 

þykir athyglisvert í þátttökuathugunum og má vera að það sem ég sé og heyri stangist á við það 

sem fram kemur í viðtölunum, en slíkt gefur efninu aukna dýpt og býður upp á vangaveltur um 

þennan mishljóm eða ólíka skilning. 

  Með dvöl sinni á vettvangi fær rannsakandi tækifæri til að aðlagast samfélaginu. Fólkið 

venst fljótt viðveru rannsakandans og hann hefur því síður áhrif á hegðun og samskipti meðlima 

samfélagsins en í viðtölunum. Þátttökuathugunum fylgir þó sá ókostur að þær eru tímafrekar og 

rannsakandi getur þurft að dvelja í langan tíma til að ná fram sömu gögnum og gætu hugsanlega 

komið fram í einnar klukkustundar viðtali. Sem rannsakandi og auk þess nýliði í starfi 

                                                        
8 Creswell 1998:61 
9 Davies 2008:3–4  
10 Jackson 1987:66 
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Flugbjörgunarsveitarinnar hafði ég sennilega minni áhrif á orð og hegðun þátttakenda í 

athuguninni en ef ég hefði verið ókunnur rannsakandi sem hefði tekið við þá viðtal. Með 

samanburði kom stundum í ljós að upplifun mín á samskiptum í starfi sveitarinnar var ólík því 

sem fram kom í svörum viðmælenda. Það var líkt og viðmælendur legðu sig fram við að draga 

upp fallega mynd af sveitinni sem oft mátti túlka sem tákn um tryggð félagsmanna við hana. 

Það var styrkur að hafa upplifað starfið af eigin raun.  

  Rannsakandinn er aldrei hlutlaus. Þar sem hlutleysi rannsóknar er ómögulegt er 

mikilvægt að ég ígrundi stöðu mína sem rannsakandi og átti mig á þeim áhrifum sem ég hef á 

gögnin svo og greiningu þeirra. Í svo tímafrekri rannsókn geta tilfinningar rannsakandans 

stjórnað sýn hans á viðfangsefnið. Tilfinningum er sjaldan lýst í rannsóknum en þær hafa alltaf 

áhrif á upplifun rannsakandans.11 Í gögnum þessarar rannsóknar skína tilfinningar mínar skýrt í 

gegn en við úrvinnslu gagnanna er mikilvægt að ígrunda þær og nýta til að varpa ljósi á 

upplifun mína og annarra á vettvanginum. Tilfinningarnar gefa ákveðið sjónarhorn á þann tíma 

sem horft er á nokkrum mánuðum síðar en líkt og Amanda Coffey bendir á í bók sinni The 

Ethnographic Self eru áhrifum persónuleika og tilfinninga rannsakandans á rannsóknarefnið 

sjaldan gerð skýr skil í aðferðafræðiritum. Mikilvægt er að átta sig á tengslum rannsakanda við 

rannsóknarefnið og hvaða áhrif þau hafa á úrvinnslu gagnanna.12  

  Rétt eins og tilfinningar rannsakandans hafa áhrif á gögn og efni rannsóknarinnar hefur 

allt annað í fari rannsakandans áhrif á efnið. Framkoma, útlit, kyn, aldur og staða rannsakanda 

hefur áhrif á þátttakendur og því á rannsóknina í heild.13 Ég var meðvituð um að ég var kona 

þegar ég spurði viðmælendur mína um stöðu kvenna í sveitinni. Ég upplifði mig unga og 

reynslulitla þegar ég ræddi við elstu meðlimi sveitarinnar og vissi um áhrifin af því að ég var 

nýliði þegar ég tók viðtöl við inngengna. Suma viðmælendur mína forðaðist ég jafnvel að ræða 

við fyrr en ég hafði verið samþykkt formlega sem félagi í Flugbjörgunarsveitinni. Það getur 

reynst erfitt að rannsaka þá sem hafa valdið og það hafði áhrif á val mitt á viðmælendum. Ég 

ákvað út frá stöðu minni sem ung, óreynd björgunarsveitarkona að taka ekki viðtal við alla þá 

sem ég hafði upphaflega hug á að ræða við. Ég var meðvituð um áhrif þátttöku minnar í 

nýliðastarfinu á viðmót félaga sveitarinnar gagnvart mér sem rannsakanda. Ég reyndi því að 

standa mig vel og vera sjálfri mér samkvæm í nýliðastarfinu. Ég vildi afla mér virðingar félaga 

sveitarinnar sem ég vonaðist til að myndi auðvelda mér störf mín sem rannsakanda. Það er 

                                                        
11 Jackson 1987:15 
12 Coffey 1999:1 
13 Jackson 1987:16 
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mikilvægt að ígrunda stöðu sína sem rannsakandi vel, þekkja hana og horfa á hana frá ólíkum 

sjónarhornum og nýta á frumlegan hátt í rannsókninni. 

 

 

Vettvangur 

Í rannsóknum í mannfræði og þjóðfræði er oft verið að skoða hina til að öðlast skilning á 

reynslu þeirra og upplifun.14 Rannsakandi fer inn á vettvang sem er honum ókunnugur og 

umgengst fólkið sem hann rannsakar. Hann þarf þó að varast að hafa of mikil persónuleg tengsl 

við viðfangsefni sitt til að aðlagast því ekki um of. Í mínu tilfelli er ég líka hinir, ég er hluti af 

þeim, þátttakandi í veruleika þeirra og á þeim vettvangi sem ég rannsaka.15 Þátttaka mín er um 

leið forsenda þess aðgengis sem ég hef að viðfangsefninu og veitir mér innsýn og aðgang sem 

erfitt væri að afla á annan hátt. Erfitt getur verið að sjá vettvanginn og aðstæður og það 

vandamál vex eftir því sem rannsakandi kynnist betur vettvanginum og verður meiri hluti af 

rannsókn sinni.16 Of mikil aðlögun getur komið í veg fyrir að rannsóknin klárist þannig að 

rannsakandi sé hæfur til að greina þau gögn sem hann safnar. Segja má að ef rannsakandi er 

nógu nálægt efninu til að fylgjast með því og skilja það sé hann orðinn hluti af því sem hann 

rannsakar.17  

  Áður fyrr fóru vettvangsrannsóknir fram utan heimila rannsakenda, þeir skoðuðu 

samfélög annarra, hvort sem þau voru í fjarlægum löndum eða í nágrenni heimilis þeirra. Eftir 

að dvöl á vettvangi lauk fóru fræðimennirnir heim og öðluðust þannig fjarlægð á vettvanginn 

og rannsóknarefnið. Heima unnu þeir úr skráðum upplýsingum. Nú eiga vettvangsrannsóknir 

sér oftar en ekki stað innan samfélags rannsakandans. Ég var hluti af vettvanginum og fyrst um 

sinn, eftir að gagnasöfnuninni var lokið, ætlaði ég alls ekki að skilja við vettvanginn. Ég var 

loks orðin fullgildur félagi eftir tveggja ára nýliðastarf og var tilbúin í fullt starf. Ég komst þó 

brátt að því að ég var alltof djúpt sokkin í vettvanginn til að hafa yfirsýn yfir efnið. Ég varð að 

skilja við vettvanginn svo að ég kæmist upp úr lauginni og fengi fjarlægð til að skrifa og vinna 

úr gögnunum. 

  Vettvangsvinnan getur verið einhliða og þátttakendur á vettvangi fá sjaldnast fulla 

þekkingu á rannsókninni sem fram fer á þeim sjálfum.18 Þátttökuathuganir veita rannsakendum 

                                                        
14 Frykman og Löfgren 1987:2–3 
15 Davies 2008:3 
16 Jackson 1987:59 
17 Jackson 1987:16 
18 Georges og Jones 1980:23 
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mikið aðgengi en á sama tíma glíma þeir oft við siðfræðilegar spurningar.19 Það geta flestir 

verið sammála um að það sé ósiðlegt að gera rannsókn án vitundar þátttakenda en það getur 

verið erfitt að fullvissa sig um að allir viti allt sem þeir ættu að vita. Ég tilkynnti stjórn 

Flugbjörgunarsveitarinnar haustið 2010 að ég hygðist gera rannsókn á samfélagi 

Flugbjörgunarsveitarinnar en það var þó ekki tilkynnt í fréttabréfi eða á félagsfundi. Orðið barst 

hins vegar rólega út, en fólk virtist hafa mismikinn áhuga á rannsókninni og margir gleymdu 

henni fljótt. Það kom mér sífellt á óvart að fólk vissi ekki af rannsókninni en samfélagið er 

stöðugt að breytast og við lok rannsóknarinnar sitja aðrir félagar í stjórn 

Flugbjörgunarsveitarinnar en þegar rannsóknin hófst. Nú er liðinn svo langur tími síðan 

rannsóknin hófst að flestir virðast hafa gleymt henni. Ég er einnig orðin hluti af vettvanginum, 

ég er orðin fullgildur meðlimur og er ekki lengur utanaðkomandi aðili. Í öllum rannsóknum 

ættu allir þátttakendur að vita af rannsókninni en þó er um leið ákjósanlegt að fólkið í 

samfélaginu gleymi sér og láti rannsóknina ekki trufla sig eða hafa áhrif á hegðun sína. Í 

eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að valda þátttakendum ekki tjóni, oft með því að fela 

þátttakendur eins vel og hægt er þegar niðurstöðurnar eru birtar. Þar sem félagar veittu ekki 

hver og einn samþykki sitt fyrir rannsókninni eru raunveruleg nöfn þeirra ekki notuð í 

ritgerðinni. Athyglin beinist enda ekki að einstaklingum heldur að ákveðnum einkennum 

veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar. 

  Það getur verið vandi fyrir rannsakendur í etnógrafískum rannsóknum að meðhöndla þá 

þekkingu sem verður til á vettvangi. Rannsakendurnir hafa mikið aðgengi að samfélögum og 

þeir þurfa að ákveða hversu gagnrýnin rannsóknin má vera. Í húsi Flugbjörgunarsveitarinnar 

við Flugvallarveg er ábending uppi á vegg: „Það sem þú sérð og heyrir hér, geymir þú með 

sjálfum þér.“ Sú staðreynd að ég fékk heimild til að gera þessa rannsókn gengur gegn þessari 

ábendingu. Stjórnin setti mér engar takmarkanir um efni í rannsóknina og það er því mitt að 

meta á skynsamlegan hátt hvað fær að vera með og hvað ekki. Það er mikilvægt að muna að ég 

fékk allt mitt aðgengi að Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík sem nýliði í sveitinni en ekki 

rannsakandi. Þrátt fyrir að fólk í sveitinni og stjórnarmeðlimir hafi vitað af rannsókn minni 

hafði hún ekki áhrif á aðgengi mitt að sveitinni. Ég er þakklát því trausti sem þau sýndu mér og 

ég hef að viðmiði að gera ekkert sem mér þykir óþægilegt og að vinna úr gögnunum með 

virðingu fyrir viðmælendunum og þátttakendum. Markmiðið er að gagnrýnin sem hér er sett 

fram, greiningin og umræðurnar séu sterkar en sanngjarnar.20 Flest það sem kemur fram í 

þessari rannsókn hljómar kunnuglega fyrir sveitarmeðlimi hvort sem þeir svo eru sammála því 
                                                        

19 Jackson 1987:63–64  
20 Jackson 1987:279 
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eða ekki. Ég legg áherslu á að leyfa fjölbreyttum röddum að hljóma, allt með það að markmiði 

að skilja örlítið betur hvað liggur að baki þeim veruleika sem ríkir innan 

Flugbjörgunarsveitarinnar. 

  Um Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík gildir enginn einn sannleikur. Samfélagið 

breytist stöðugt ár frá ári, allt eftir því hverjir eru virkir hverju sinni. Það samfélag sem ég lýsi 

er það samfélag sem ég og viðmælendur mínir upplifðum og tókum þátt í að skapa á þeim tíma 

sem ég safnaði gögnunum. Allar eigindlegar rannsóknir snúast að einhverju leyti um 

rannsakandann sjálfan. Það er ógerlegt að rannsóknin sé hlutlaus og því er mjög mikilvægt að 

staðsetja sig vel. Allir rannsakendur hafa sitt sjónarhorn og takmarkaða sýn. Margir 

viðmælenda minna upplifa Flugbjörgunarsveitina með öðrum hætti en ég. Ritgerðin fjallar um 

mína upplifun af sveitinni og lesandinn kynnist Flugbjörgunarsveitinni fyrst og fremst frá mínu 

sjónarhorni. Lesandinn upplifir hvernig raunveruleiki minn og veruleiki rannsóknarinnar 

skarast. Rannsakandinn velur spurningarnar sem hann spyr, hann velur viðmælendur, hann 

velur það sem hann sér og hann túlkar. Annað val á viðmælendum og önnur tímasetning gæti 

leitt til annarra niðurstaðna. Það eina sem rannsakandi getur sagt er: „Þetta er það sem ég sá“ og 

„þetta er það sem mér fannst um það“. Rannsakandi getur aldrei orðið fulltrúi þess eða þeirra 

sem hann rannsakar eða sagt að sú mynd sem hann dregur upp af vettvanginum sé hin eina 

sanna og rétta.21 Félagar Flugbjörgunarsveitarinnar eru mörg hundruð og allir hafa þeir upplifað 

starf sitt með Flugbjörgunarsveitinni á ólíkan hátt. 

   Rannsakandinn getur heldur aldrei safnað öllum gögnum. Í inngangi bókarinnar 

Fieldwork eftir Bruce Jackson segir hann að í rannsóknarvinnu sé alltaf eitthvað meira sem 

hægt sé að safna, að sér finnist aldrei eins og hann hafi safnað öllum þeim gögnum sem hann 

vildi safna. Sjálf vildi ég halda áfram að safna gögnum, mig vantaði fleiri gögn til að sjá 

stærri mynd. En á vissum tímapunkti varð ég vör við mettun, það sem ég heyrði og sá var hætt 

að koma mér á óvart.22 Stærsti hluti gagnasöfnunarinnar fór fram á meðan ég tók þátt í 

nýliðaþjálfuninni en þar sem rannsóknin miðast við nýliðaþjálfunina hægðist á söfnuninni 

eftir að henni lauk. Síðasta viðtalið tók ég tæpu ári eftir að ég gekk inn í sveitina. 

 

 

Gagnasöfnun 

Þátttaka mín í nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar var í raun ein löng þátttökuathugun. Þar 

að auki tók ég átján formleg viðtöl og skráði sex þátttökuathuganir. Ég skrifaði einnig niður 
                                                        

21 Jackson 1987:53 
22 Hennink, Hutter og Bailey 2011:88–89  
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hugleiðingar, áhugaverðar umræður og atvik á tíu stutt minnisblöð, flest eru um ein síða en það 

lengsta er fimm síður. Auk þess starfa ég í fyrirtæki þar sem stærsti hluti starfsmanna er 

björgunarsveitafólk. Flestir starfa í björgunarsveitum á höfuðborgarsvæðinu, þar af margir í 

Flugbjörgunarsveitinni. Spjall við hina og þessa í vinnunni gaf mér hugmyndir og efni sem 

nýttist vel í rannsókninni. Umfjöllun í dagblöðum og tímaritum skipar einnig sess í ritgerðinni 

en umfjöllun fjölmiðla getur endurspeglað umræður um björgunarsveitir almennt í 

þjóðfélaginu. Auk þessa gat ég púslað saman miklu af sögu Flugbjörgunarsveitarinnar í 

Reykjavík út frá fréttum úr gömlum dagblöðum. Ég sótti einnig gögn á heimasíður og í fréttarit 

björgunarsveitanna. Ólík gögn gáfu mér breiða mynd af vettvanginum.  

  Gagnasöfnunin hófst þegar ég hóf nýliðaþjálfun í Flugbjörgunarsveitinni haustið 2009. 

Ég hóf þó ekki að skrá gögnin formlega og markvisst fyrr en í lok september 2010. Flest 

viðtölin fóru fram árið 2011, í mars–apríl og september–október, en þau síðustu tók ég í 

upphafi árs 2012. Allir viðmælendurnir hafa tekið þátt í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar á 

síðustu tíu árum en eru þó ekki allir fullgildir félagar í sveitinni. Viðmælendurnir voru á 

aldrinum frá tvítugu til rúmlega sjötugs, þeir hafa starfað með öllum starfshópum eða sviðum 

sveitarinnar og eiga ólíkt nám og starfsreynslu að baki. Ég ræddi aðeins við tvo einstaklinga 

sem voru nýliðar þegar viðtalið fór fram þar sem ég forðaðist að tala formlega við þá sem ég 

þekkti best, þ.e. þá sem voru með mér í nýliðahópi. Ég átti nógu oft samtöl við þetta fólk þar 

sem sveitina bar á góma. Viðmælendur mínir voru átta konur og tíu karlar. Kynjahlutfallið í 

rannsókninni er nokkuð jafnt en sömu sögu er ekki að segja af hlutföllum kynjanna í 

Flugbjörgunarsveitinni almennt enda fengu konur ekki inngöngu í sveitina í 45 ár. Hlutfall 

virkra félaga er þó jafnara en heildarhlutfall félaganna. Ef rannsókn mín væri megindleg væri 

mikilvægt að úrtakið endurspeglaði samfélag Flugbjörgunarsveitarinnar svo að niðurstöðurnar 

væru marktækar og áreiðanlegar. En þar sem rannsóknin er eigindleg legg ég frekar áherslu á 

að velja viðmælendur með tilliti til þess efnis sem ég rannsaka. Konur og karlar upplifa 

veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar á ólíkan hátt og hafa meðal annars fjölbreyttar skoðanir á 

stöðu og hlutverkum kvenna og karla í sveitinni. Ef úrtak viðmælenda endurspeglaði hlutfall 

kvenna og karla í sveitinni væru viðmælendur mínir sextán karlar og tvær konur. 

  Flest viðtölin voru tekin á heimilum eða vinnustöðum viðmælenda. Viðtölin voru 

mislöng, það stysta tæplega hálftími og það lengsta rúmlega ein og hálf klukkustund. Ég ákvað 

fljótlega eftir að ég hóf rannsóknina að viðmælendur yrðu að njóta nafnleyndar og eru þau nöfn 

sem notuð eru minn uppspuni. Þar að auki tek ég ekki fram stöðu viðmælenda innan 

sveitarinnar eða árið sem þeir gengu inn í sveitina. Virkt samfélag Flugbjörgunarsveitarinnar er 
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tiltölulega fámennt og þar þekkja allir alla. Þar sem markmið verkefnisins er að varpa ljósi á 

þetta samfélag er persónuauðkennum viðmælenda sleppt. 

  Flesta viðmælendur mína þekkti ég eða kannaðist við í gegnum starfið hjá 

Flugbjörgunarsveitinni. Þar sem mikið af samskiptum félaga Flugbjörgunarsveitarinnar fer fram 

á netinu, og þá helst á Facebook, nýtti ég mér gjarnan það samskiptanet. Flesta hafði ég 

samband við í gegnum síma eða Facebook. Allir tóku mér vel en aðeins einn viðmælandi baðst 

undan því að koma í viðtal. Í fyrstu viðtölum mínum varð ég vör við að sú staðreynd að ég var 

enn nýliði en ekki inngengin virtist hafa áhrif á svör viðmælenda minna. Þetta hafði áhrif á val 

mitt á viðmælendum og suma hugsanlega viðmælendur mína geymdi ég þar til ég hafði lokið 

nýliðaþjálfuninni og var orðin formlegur félagi í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík. Engin tvö 

viðtöl voru eins og alltaf bættist við ólík sýn eða þekking þótt meira yrði um endurtekningar og 

færra kæmi mér á óvart eftir því sem leið á gagnasöfnunina. Ég lagði áherslu á ólík efni eftir 

stöðu viðmælenda þótt helstu þemu ritgerðarinnar kæmu yfirleitt til tals á einn eða annan hátt. 

Ég sat með hverjum og einum einstaklingi og ræddi við hann um Flugbjörgunarsveitina. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gáfu mér möguleika á að ræða efni rannsóknarinnar ítarlega og 

ég náði þannig meiri dýpt í gögnin en ef ég hefði beitt megindlegum aðferðum. 

  Þátttaka mín í nýliðaþjálfuninni hafði mikil áhrif á viðtölin. Reynsla mín og upplifun í 

sveitinni réð því hvaða spurninga ég spurði og viðbrögðum mínum við svörum viðmælenda 

minna. Auk þess var ég fæstum ókunnug, margir könnuðust við mig og töluðu við mig líkt og 

ég vissi um hvað þeir væru að tala. Ég upplifði að við ættum eitthvað sameiginlegt, ég og 

viðmælendur mínir, og ég fann að margir treystu mér. Viðmælendur mínir ræddu oft um 

innansveitarmál eða erjur, meðal annars um málefni nýliða, sem ég veit ekki hvort þeir hefðu 

sagt ókunnugum rannsakanda frá. Sumir þeirra sem þekktu mig ágætlega voru fúsir til að tala 

opinskátt og ég velti fyrir mér hvort þeir vissu hvað ég vildi heyra. Tengsl mín við 

viðmælendur voru ólík og ég vissi að þau höfðu áhrif á svör þeirra. Fyrir kom að mér fannst 

þeir lýsa hlutum eins og þeim fannst að þeir ættu að vera frekar en hvernig þeir eru. Sumir 

snerust í vörn eða svöruðu diplómatískt og ég skynjaði það sem tryggð við sveitina, sérstaklega 

hjá þeim sem ég ræddi við á meðan ég var nýliði eða ég þekkti lítið. Það er mjög mikilvægt að 

sveitin líti vel út og að tryggt sé að hún njóti jákvæðs viðmóts almennings og fjölmiðla. Einn 

viðmælenda minna lýsti því fyrir mér að þegar hann var nýliði og gagnrýndi eitthvað í 

þjálfuninni hefði sér iðulega liðið eins og hann væri rugludallur eða svikari. Viðmælendur mínir 

höfðu mjög misjafna þekkingu og yfirsýn yfir starf sveitarinnar en viðtöl við þá reynslumeiri 

skiluðu yfirleitt efnismeiri gögnum en viðtöl við hina. Öll viðtölin gögnuðust mér þó vel á 

ólíkan hátt. Þau sem ekki höfðu þekkingu á starfinu eða sögu sveitarinnar veittu öðruvísi en 
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engu að síður áhugaverða innsýn í starf Flugbjörgunarsveitarinnar. Þekking mín á starfi 

Flugbjörgunarsveitarinnar gerði að verkum að ég skildi yfirleitt sjónarhorn viðmælenda minna, 

hvert sem það var.  

  Fyrstu fjögur viðtölin fóru fram í lok árs 2010. Ég upplifði fyrsta viðtal mitt sem tilraun. 

Ég var rétt að byrja rannsóknina og hún var enn mjög ómótuð. Ég hafði samband við 

viðmælanda minn, Ingvar, í gegnum síma og viðtalið fór fram á heimili hans. Ingvar gekk í 

sveitina nokkrum árum á undan mér og ég þekkti hann ágætlega. Ég fann strax að það hafði 

áhrif á svör hans, sérstaklega sú staðreynd að ég væri bara nýliði. Hann sagðist vanda svör sín 

og vildi ekki hafa of mikil áhrif á mig sem nýliða. Fyrir honum var ég alls ekki rannsakandi 

heldur forvitinn nýliði.  

  Þar sem fyrsta viðtal mitt mótaðist af stöðu minni sem nýliði breytti ég til með næsta 

viðmælanda og valdi konu sem ég hafði aldrei hitt en aðeins heyrt af, Jónu. Ég varð mér úti um 

tölvupóstfang hennar og sendi henni tölvupóst. Jóna tók mér mjög vel og við hittumst á 

vinnustað hennar. Ég upplifði tryggð í svörum hennar. Ég var enn örlítið óörugg um að hverju 

ég væri að leita í viðtölum mínum. Þessi fyrstu tvö viðtöl voru mjög gagnleg, ég áttaði mig 

betur á áhrifum mínum sem rannsakanda auk þess sem ég vissi betur eftir hverju ég sóttist og í 

hvaða átt rannsóknin stefndi.  

  Þriðja viðtalið var mjög ólíkt þeim fyrri. Ég vildi tala við Berg sem ég kannaðist við 

áður en ég hóf starf með Flugbjörgunarsveitinni. Ég hafði samband við hann í gegnum síma og 

viðtalið fór fram á heimili hans. Ég sá möguleika á að við gætum spjallað um 

Flugbjörgunarsveitina á annan hátt en þegar ég ræddi við aðra viðmælendur þar sem við 

þekktumst líka utan sveitarinnar. Í því viðtali kom fram margt gagnlegt og hann var ófeiminn 

við að segja mér blákalda skoðun sína á ýmsum málum Flugbjörgunarsveitarinnar. Ég velti 

fyrir mér hvort hann hefði valið svör sín fyrir mér, hvort hann vissi hvað ég vildi heyra.  

  Fjórði og fimmti viðmælandi minn voru Unnur og Selma. Þær voru annars vegar nýliði 

og hins vegar útlendingur. Ég var forvitin að heyra hvernig Flugbjörgunarsveitin blasti við 

þeim. Svör Unnar rifjuðu upp fyrir mér hvernig ég upplifði sveitina fyrstu mánuðina mína þar. 

Ég fann og vissi að þá þegar, einu og hálfu ári eftir að ég hóf nýliðaþjálfunina, hafði ég aðlagast 

sveitinni mikið. Ég lét ýmislegt fara mun minna í taugarnar á mér en áður. Mér fannst einnig 

áhugavert að heyra hvernig erlendur einstaklingur upplifði íslensku björgunarsveitirnar og var 

forvitin um hvernig og hvort svör hennar yrðu öðruvísi en svör hinna viðmælenda minna. Það 

varð ekki heldur voru þau mjög samhljóða svörum annarra viðmælenda.  

  Ég hafði samband við Margréti í gegnum Facebook og varð hún sjötti viðmælandi 

minn. Ég hitti hana vorið 2011 á vinnustað hennar. Ég þekkti lítið til Margrétar. Það er 
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nokkuð síðan hún gekk inn í sveitina og hún hefur fylgst vel með þrátt fyrir að hafa ekki verið 

virk upp á síðkastið. Hún sagði að henni fyndist hún skuldbundin sveitinni og sagði mér frá 

upplifun sinni af því að detta út úr starfi hennar. 

  Ég hitti Pál, sjöunda viðmælanda minn, í vinnunni hans eftir að ég hafði samband við 

hann í gegnum Facebook. Ég vissi að Páll hafði mikla þekkingu á sveitinni og hafði starfað 

með henni lengi. Viðtalið varð mun efnismeira en hin viðtölin og ég áttaði mig á mikilvægi 

þess að tala við fólk með hærri starfsaldur en fyrri viðmælendur mínir höfðu. Páll kom inn á 

mörg mikilvæg þemu rannsóknarinnar og útskýrði fyrir mér ýmis söguleg efni svo sem tengsl 

við bandaríska herinn, fjarveru kvennanna svo og samskipti Flugbjörgunarsveitarinnar við aðrar 

björgunarsveitir.  

  Einn fyrri viðmælenda minna benti mér á Þórdísi og ég hafði samband við hana í 

gegnum Facebook. Hún hætti á sínum tíma í nýliðaþjálfuninni. Hún sá Flugbjörgunarsveitina úr 

meiri fjarlægð en margir aðrir viðmælendur og sagði að hún hefði áttað sig á því að 

Flugbjörgunarsveitin væri ekki björgunarsveit fyrir sig.  

  Níundi viðmælandi minn, Gísli, var ungur maður sem hafði starfað í sveitinni í 

þónokkur ár. Við Gísli hittumst á vinnustað hans. Gísli setti, líkt og Páll, hugmyndir sínar um 

sveitina í samhengi við aðrar björgunarsveitir. Hann talaði opinskátt um starf sveitarinnar og 

um það sem betur mætti fara. Þrátt fyrir stuttan starfsaldur hafði hann víða sýn á starfið og hafði 

velt mörgu fyrir sér.  

  Tíundi viðmælandi minn, Birkir, er óvirkur Flubbi. Hann fékk nóg af starfi sveitarinnar 

og er ósáttur við þann anda sem ríkir í sveitinni. Hann var gagnrýninn á sveitina í svörum og 

var ófeiminn við að tjá skoðun sína. Það var mikilvægt fyrir mig að heyra slíka rödd því að 

flestir þeirra sem líkar ekki andi sveitarinnar hætta í nýliðaþjálfuninni og því er erfitt að hafa 

uppi á þeim einstaklingum í viðtöl.  

  Haustið 2011 hélt ég áfram að taka viðtöl en þá var ég orðin fullgildur félagi 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Mig langaði að bæta við tveimur viðmælendum sem ég vissi að 

höfðu starfaði í sveitinni í mörg ár og voru enn virkir. Viðtölin við Hafstein og Valgerði 

staðfestu það sem ég hafði á tilfinningunni, efni rannsóknarinnar var að mettast og minna af 

glænýju efni bættist við í viðtölunum. Samt sem áður voru viðtölin áhugaverð og fleiri sögur 

bættust í gagnabankann.  

   Þrátt fyrir að ég vissi að ég ætti mikið efni voru nokkrir einstaklingar sem ég vildi fyrir 

alla muni taka viðtöl við. Þrettándi og fjórtándi viðmælandi minn voru félagar í hópi eldri 

félaga sveitarinnar, Lávarðanna. Ég tók viðtöl við Kjartan og Hörð sem sögðu mér frá starfi 

sveitarinnar fyrr á tímum. Frásagnir þeirra veittu mér skilning á starfi sveitarinnar fyrstu 
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áratugina. Síðar gat ég fléttað frásagnir þeirra saman við ýmsa fjölmiðlaumfjöllun og þannig 

fengið ágæta mynd af starfinu.  

  Tvö viðtöl beið ég meðvitað með að taka þangað til ég væri orðin fullgildur félagi. Ég 

var ekki viss um hverjir ættu að vera viðmælendur mínir fyrr en nokkrum dögum fyrir viðtölin, 

en sú staðreynd að ég var nýliði stærstan hluta þess tíma sem ég var í gagnasöfnun hafði haft 

áhrif á val mitt á viðmælendum. Eftir á að hyggja efast ég um að staða mín sem nýliði eða 

fullgildur félagi hefði miklu breytt um svör viðmælenda minna. Ég vissi þó að þessir tveir 

viðmælendur kunnu vel að meta stéttaskiptingu nýliða og fullgildra félaga og mér leið því betur 

með að bíða eftir að ég væri sjálf orðin Flubbi. Viðmælendur mínir, Rúnar og Gunnar, tóku mér 

mjög vel og spjölluðu opinskátt um daginn og veginn í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar. Annar 

þeirra hafði mjög breiða þekkingu á starfi sveitarinnar og hafði velt fyrir sér ýmsum hliðum 

starfsins. Viðtölin við þá eru ómissandi efni rannsóknarinnar. 

  Að lokum tók ég viðtöl við tvær konur í viðbót. Önnur þeirra sótti um inngöngu í 

sveitina á áttunda áratugnum en hin er ein af fyrstu konunum sem gengu inn í 

Flugbjörgunarsveitina rúmlega tveimur áratugum síðar. Frásagnir þeirra voru mjög mikilvægar 

til að skilja betur stöðu kvenna og þátttöku þeirra í almennu starfi Flugbjörgunarsveitarinnar.  

  Eftir öll þessi viðtöl á ég enn lista yfir hugsanlega viðmælendur. Það eru alltaf fleiri og 

fleiri sem mig langar til að taka viðtal við en öllum gögnunum verður aldrei safnað. Þó er einn 

hluti af sveitinni sem fær mjög litla athygli í ritgerðinni en það er kvennadeild 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Ég tók ekki viðtal við neinn fulltrúa deildarinnar þrátt fyrir að 

deildin hafi verið lífsnauðsynleg sveitinni. Ef ég stæði aftur á byrjunarreit eða ef tíminn til 

rannsóknarinnar væri ótakmarkaður hefði ég viljað bæta þessari rödd við raddir annarra 

viðmælenda.  

  Þótt líta megi á þátttöku mína í nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar sem eina langa 

þátttökuathugun þá skráði ég einnig fimm stuttar þátttökuathuganir. Í stað nokkurra 

klukkustunda þátttökuathugunar, þar sem smáatriðum er lýst, eru sumar þátttökuathuganirnar 

tveggja sólarhringa æfingaferðir með áherslu á skráningu verkefna og samskipti fólks. 

Þátttökuathuganirnar voru mjög ólíkar að lengd, sú stysta var 4 blaðsíður (1274 orð) og fór 

fram eina kvöldstund og sú lengsta 85 síður (34043 orð), stóð frá föstudagskvöldi fram á 

sunnudagseftirmiðdag en þar var mikið um æfingar og lítið sofið. Fyrstu þrjár 

þátttökuathuganirnar áttu sér stað haustið 2010. Þær fóru fram við undirbúning á 

fjallabjörgunarnámskeiði í húsi Flugbjörgunarsveitarinnar, á búnaðarbasar 

Flugbjörgunarsveitarinnar og Íslenska alpaklúbbsins (ÍSALP) í húsi Flugbjörgunarsveitarinnar 

og á helgarnámskeiði í sprungubjörgun á Sólheimajökli. Fjórða þátttökuathugun mín var löng 
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og lýsti þrautahelginni Hell Weekend eða heljarhelginni. Hún var æfingaferð sem stóð í tæplega 

tvo sólarhringa þar sem lítið var sofið. Síðasta þátttökuathugunin fór fram haustið 2011 þar sem 

ég fór með nýliðum af öðru ári á námskeið í þverun straumvatna í Þórsmörk. Athugunin var 

stutt og ferðin var sú fyrsta með Flugbjörgunarsveitinni þar sem ég var ekki nýliði. 

  Félagar mínir í nýliðahópi Flugbjörgunarsveitarinnar tóku mikið af myndum enda var 

þjálfunin stór hluti lífs okkar í tvo vetur. Við kynntumst miklu af nýjum landsvæðum, 

björgunarstörfum og ýmissi tæknivinnu. Félagi minn, David Karnå, tók mikið af mjög 

fallegum myndum og ég valdi nokkrar þeirra, gaf þeim nafn og setti fremst í hvern kafla. 

Myndirnar gefa lesendum hugmyndir um aðstæður æfinga Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 

 

Samræða 

Rannsóknin fjallar um samfélag Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík en til að skilja 

samfélagið er nauðsynlegt að þekkja til sögu sveitarinnar. Saga sveitarinnar hefur ekki verið 

skrifuð eða gefin út og því las ég umfjöllun um Flugbjörgunarsveitina í dagblöðum svo og 

fréttabréfum Flugbjörgunarsveitarinnar sem komu út á árunum 1978–1991. Í fréttabréfunum 

er sagt frá útköllum, ferðum félaganna um Ísland sem og erlendis, fjallað um búnað og aðrar 

nýjungar í björgunarmálum. Landssamband Hjálparsveita skáta og Landssamband 

flugbjörgunarsveita sameinuðust árið 1991 í Landsbjörg, landssamband björgunarsveita. Á 

árunum 1991–1999 gaf Landsbjörg yfirleitt út fimm fréttarit á ári undir heitinu Landsbjörg. 

Fréttaritið segir frá starfi björgunarsveita víðsvegar um landið, ekki ósvipað og fréttabréf 

Flugbjörgunarsveitarinnar, en í stærri mynd. Eftir að Landssamband björgunarsveita, 

Landsbjörg, sameinaðist Slysavarnafélagi Íslands árið 1999 og til varð Slysavarnafélagið 

Landsbjörg hélt útgáfa fréttaritsins áfram en þá undir titlinum Björgun. Tímaritið er með 

svipuðu sniði og er gefið út að jafnaði tvisvar á ári. Í þessum tímaritum eru ýmsar greinar sem 

komu að gagni í þessari rannsókn, meðal annars um sameiningu sveitanna, greinar um 

fallhlífahóp Flugbjörgunarsveitarinnar sem og um annað starf björgunarsveita Landsbjargar. 

  Ýmsar bækur eru til um störf björgunarsveita en flestar fjalla þær um útköll eða sögu 

sveitanna. Það sem helst er til um einstakar björgunarsveitir eru sögurit gefin út í tilefni af 

afmælisárum sveitanna. Þar má oft finna stuttar greinar og sögulega umfjöllun um starf 

sveitanna, þar sem fléttað er inn reynslusögum af ferðalögum og æfingum sveitameðlima. Árið 

1995 gaf Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík út lítið afmælisrit í tilefni 45 ára afmælis síns. Í 

ritinu eru stuttar greinar sem segja frá fólki í starfi sveitarinnar en ritið gefur ágæta mynd af 

starfi sveitarinnar þá. Árið 2001 kom út saga Slysavarnafélags Íslands eftir Einar S. Arnalds, 
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þar sem saga félagsins er ítarlega rakin, frá upphafi björgunarmála á Íslandi um aldamótin 1900 

þangað til Slysavarnafélagið sameinaðist landssambandi björgunarsveita, Landsbjörg, árið 

1999. Ritið er mjög ítarlegt og gott innlegg í sögu björgunarmála á Íslandi. Bókaflokkurinn 

Útkall eftir Óttar Sveinsson eru líklega þær bækur sem almenningur þekkir einna helst enda 

eign margra. Í flokknum eru hátt í tuttugu bækur og segja má að þær séu markaðssettar sem 

spennufrásagnir.  

 Þrátt fyrir að þúsundir sjálfboðaliða starfi á vegum Slysavarnafélagsins Landsbjargar 

eru aðeins örfáar rannsóknir til um störf þeirra. Til eru nokkrar óútgefnar námsritgerðir úr 

ólíkum námsgreinum þar sem störf björgunarsveitarfólks eru til rannsóknar. Allar fjalla þær 

um sérhæfð efni en helst nýtti ég mér ritgerðirnar Sjálfboðavinna sem leið til starfsþróunar: 

könnun meðal sjálfboðaliða Rauða kross Íslands og Slysavarnafélagsins Landsbjargar eftir 

Steinar Sigurðsson frá árinu 2009 (BA-verkefni í viðskiptafræði við Háskóla Íslands), Í krafti 

hins réttláta máls: ágrip þróunarsögu Landsbjargar Landssambands björgunarsveita 1932–

1974 eftir Karl Rúnar Þórsson frá árinu 1994 (BA-ritgerð í sagnfræði) og svo Útkall rauður: 

Sjálfboðastarf hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg frá 2007 eftir Helga Jónsson (BA-verkefni 

við tómstunda- og félagsmálabraut Kennaraháskóla Íslands). Þessar námsritgerðir nýttust vel 

fyrir afmörkuð efni ritgerðar minnar.  

  Í tímaritinu 19. júní frá árinu 2004 er stutt grein eftir Guðjón Hauksson um menningu í 

björgunarsveitum en greinin er hluti af fyrstu niðurstöðum óbirtrar MA-rannsóknar hans um 

kynjamyndir í hjálparsveitum. Greinin ber titilinn „Björgunarsveitir, leikjafélag fullorðna 

fólksins?“ og fjallar um ævintýra- og karlmennsku í starfi björgunarsveita. Guðjón Hauksson 

skrifar í grein sinni um áhættuhegðun björgunarmanna og mörk fífldirfsku og hetjuskapar. 

Þessi grein er sú umfjöllun sem næst kemst efni rannsóknar minnar á Flugbjörgunarsveitinni í 

Reykjavík og var mikilvægur stuðningur við mína rannsókn.  

  Þrátt fyrir að rannsóknir á íslenskum björgunarsveitum séu fáar kemur rannsókn mín 

víða við og tengist margs konar efni sem rannsakað hefur verið á öðrum vettvangi. Fyrsti hluti 

ritgerðarinnar fjallar um sjálfboðaliðastarf en rannsóknir og greinar Steinunnar Hrafnsdóttur, 

dósents í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, nýttust vel til samanburðar við svör viðmælenda 

minna. Greinar hennar gáfu einnig góða mynd af samtökunum Landsbjörg. Árið 1938 kom út 

bókin Homo Ludens eftir hollenska sagnfræðinginn Johan Huizinga. Þar fjallar hann um leikinn 

og hvernig hann er manninum eðlislægur. Umfjöllun Huizinga er mikilvæg í umræðunni um 

leikinn í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar sem og í starfi annarra björgunarsveita. Kenningar og 

greinar bandaríska heimspekingsins Judith Butler eru mikilvægar í umfjöllun um fólkið, 

hlutverk þeirra og kyngervi. Kenningar Butler byggjast á póstmódernískum og feminískum 
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hugmyndum og þær teygja anga sína víða í ritgerðinni. Að sama skapi er grein 

félagsfræðingsins Carole Pateman (1998) „The Patriarchal Welfare State“ mikilvæg til að 

skoða hlutverkaskipti karla og kvenna í samfélaginu.  

  Þjóð- og mannfræðingurinn Arnold van Gennep og mannfræðingurinn Victor Turner 

hafa haft mikil áhrif á mann- og þjóðfræðinga víða um heim. Bók van Gennep Rites de passage 

kom út á frönsku árið 1909 og svo í enskri þýðingu árið 1960. Bókin fjallar um þrískiptingu 

vígsluathafna en kenningar van Gennep eru nauðsynlegar þessari ritgerð til að sundurliða þá 

vígslu sem fram fer í þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar. Victor Turner byggði á þrískiptri 

greiningu van Gennep á vígsluathöfnum er hann árið 1969 gaf út bókina Ritual Processes þar 

sem hann tekur meðal annars til ítarlegrar athugunar hegðun einstaklinga í umbreytingarferli 

vígsluathafna. Ritgerðin á í talsverðum samræðum við kenningar Turner og van Gennep og fær 

greiningarhugtök að láni hjá þeim. Kenningar þeirra eru mikilvægar til að skilja það ferli sem á 

sér stað þegar nýliðar breytast í fullgilda félaga Flugbjörgunarsveitarinnar.  

  Terry Gunnell hefur nýtt sér kenningar þeirra Turner og van Gennep í skrifum sínum 

um íslenska skólasiði en í grein hans „Busar, böðlar og jamberingar: Innvígsluathafnir í 

íslenskum framhaldsskólum“, sem birtist í Rannsóknir í félagsvísindum VII árið 2006, má 

greina margar hliðstæður á milli busunar og vígsluathafnar Flugbjörgunarsveitarinnar.  

  Franskur fræðimaður setur mark sitt á kaflana Vígslan og Starfið en þar er stuðst við 

kenningar franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu um félagslegt, efnislegt og menningarlegt 

auðmagn. Ritgerðin á í samræðu við rit hans um stéttaskiptingu.  

  Í síðari hluta ritgerðarinnar er fjallað um konur, karlmennsku og hermennsku í 

Flugbjörgunarsveitinni í tveimur köflum. Þær rannsóknir sem ég studdist helst við tengjast 

konum í her eða friðargæslu. Doktorsritgerð Helgu Þóreyjar Björnsdóttur, “Give me some 

men who are stout-hearted men, who will fight, for the right they adore”: negotiating gender 

and identity in Icelandic peacekeeping, frá árinu 2011, fjallar um hugmyndir íslenskra 

friðargæsluliða um karlmennsku en kemur víðar við. Margt af því fólki sem starfar í 

friðargæslunni er alið upp í björgunarsveitunum og því upplifi ég svipaðan tón í svörum 

viðmælenda Helgu og minna. Friðargæslan hefur ákveðinn samhljóm með 

björgunarsveitunum, starfið er hugsað á svipaðan hátt og starf björgunarsveita, aðeins á 

alþjóðlegum vettvangi. Önnur bók, Camp All-America, Hanoi Jane, And the High-and-Tight: 

Gender, Folklore, And Changing Military Culture frá árinu 2004 eftir þjóðfræðinginn Carol 

Burke tekur fyrir mörg efni, þar af nokkur sem fjallað er um í þessari rannsókn. Carol Burke 

veltir fyrir sér menningu hersins, vígsluathöfnum hans, hvernig áhrif konur hafa á samfélagið, 

söngvunum sem eru sungnir, fatnaðinum og fleira. Fleiri fræðimenn líkt og Frank J. Barrett 
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(1996) og Rachel Woodward (2000) skoða einnig karlmennsku í her; Barrett í bandaríska 

sjóhernum og Woodward hvernig umhverfi og náttúra hefur áhrif á karlmennsku breskra 

hermanna. Rannsóknir á herjum og friðargæslu komast að mörgu leyti næst rannsókn minni 

þar sem um er að ræða stórar stofnanir þar karlmennskan er í fyrirrúmi. Þau áhrif sem aukin 

innganga kvenna hefur á móral og skipulag í her eru að mörgu leyti hliðstæð þeirri breytingu 

sem á sér stað í björgunarsveitum þegar konum er hleypt þar inn. Báðar stofnanirnar, herinn 

og björgunarsveitir, eru rótgróin karlasamfélög. 

  Gerhard Kummel (2002) bendir á að þar sem herinn sé lokað samfélag eða stofnun og 

mörgum félagsfræðingum sé illa við herinn séu fáar rannsóknir til á samfélögum herja.23 

Aftur á móti sé nokkuð til af rannsóknum á þátttöku kvenna í hermennsku. Rannsóknir á 

inngöngu kvenna í herinn eru mikilvægar til að skilja þá breytingu sem verður þegar konur fá 

inngöngu í karlasamfélög. Greinar Hugh Gustersson (1999), Gerhard Kummel (2002) og 

Gerard J. DeGroot (2001) komu allar að góðu gagni og voru mikilvægar til að skilja áhrif 

inngöngu kvenna í Flugbjörgunarsveitina. Til að skoða áhrif einkennisbúninga voru bækur 

Jennifer Craik, Uniforms Exposed (2005), og Joanne Entwistle, The Fashioned Body (2000), 

sérstaklega gagnlegar. Hér hefur aðeins verið drepið á mikilvægustu greinar og bækur sem 

nýst hafa við smíð ritgerðarinnar.  

 

 

Uppbygging 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla auk inngangs og lokaorða, sjö kafla talsins. Inngangurinn er 

fyrsti kafli en til að öðlast skilning á því umhverfi sem Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík varð til 

í er efni annars kafla saga og samhengi sveitarinnar. Fjallað er um starf sveitarinnar á fyrstu 

áratugum hennar auk þess sem sjónum er beint að sameiningu björgunarsveitanna í 

Slysavarnafélagið Landsbjörg og að starfi Landsbjargar. Þriðji kafli segir frá fólkinu, starfi 

sjálfboðaliða, ímynd almennings af björgunarfólki og leiknum sem er hluti af æfingunum. Í 

fjórða kafla er vígslan í brennidepli en þar er skoðuð staða og hlutverk nýliðans í starfi 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Þjálfun, síun og stéttaskipting eru allt hluti af því ferli sem fólk þarf 

að ljúka til að verða félagi í sveitinni. Þar er einnig fjallað ítarlega um tilgang og vægi 

heljarhelgarinnar svokölluðu sem er manndómsvígsla sveitarinnar. Fimmti kafli fjallar um 

starfið og segir frá því hvernig fólk færist frá því að vera nýliði til þess að verða fullgildur 

félagi í Flugbjörgunarsveitinni, um skylduna gagnvart starfinu og því ólíka vægi sem 

                                                        
23 Kummel 2002:616 
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einstaklingar og flokkar njóta í sveitinni. Kaflinn fjallar einnig um hvers vegna fólk segir 

Flugbjörgunarsveitina vera öðruvísi en aðrar björgunarsveitir og er sjónum beint sérstaklega að 

áhrifum bandaríska hersins á samfélag sveitarinnar. Sjötti kafli er síðasti meginkafli 

ritgerðarinnar og fjallar um konur og karlmennsku í Flugbjörgunarsveitinni en það að hún var 

karlasveit var lengi vel eitt helsta sérkenni sveitarinnar. Í kjölfarið fylgja lokaorð sem draga 

saman þann lærdóm sem finna má í þessari ritgerð.  
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2. Saga og samhengi 
Björgunarsveitir landsins starfa saman undir merkjum Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Í 

huga margra landsmanna er björgunarsveit bara björgunarsveit en í raun eru þær um 100 

talsins, með aðsetur um allt land. Sjálfboðaliðar Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru skráðir 

um 18 þúsund en um þrjú þúsund þeirra eru taldir virkir í starfi. Ein þessara hundrað sveita er 

Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík (FBSR). Lengi vel voru samtök björgunarsveita þrjú, 

Slysavarnafélag Íslands, Landssamband hjálparsveita skáta og Landssamband 

flugbjörgunarsveita. Til að skilja betur umhverfið sem Flugbjörgunarsveitin varð til í skoða ég 

og skýri bakgrunn björgunarstarfs á Íslandi auk þess að minnast á mikilvæga þætti í starfi 

sveitarinnar, uppbyggingu starfsins, búnað, aðstæður, æfingar, stöðu kvenna og starf 

lávarðanna, eldri félaga Flugbjörgunarsveitarinnar. Gerð verður grein fyrir sameiningarferli 

félaganna þriggja og að lokum er starf Slysavarnafélagsins Landsbjargar skoðað. Nokkrir 

viðmælenda minna störfuðu með sveitinni á fyrri árum og er frásögnum þeirra fléttað saman 

við fjölmiðlaumfjöllun og ýmsar aðrar heimildir sem til eru um starf 

Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 

 

.  

Mynd 2. Rötun í Tindfjöllum. Ljósmynd: David Karnå, 2009. 
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Upphaf 

Fram á miðja tuttugustu öld voru sjóslys við Íslandsstrendur algeng. Á hverju ári fórust 

margir sjómenn en á árabilinu 1880 til 1930 drukknuðu að meðaltali um 70 manns á ári.24 

Nokkur slys urðu nálægt landi og dæmi voru um að fólk í landi horfði á sjómennina hverfa í 

hafið án þess að geta nokkuð að gert vegna skorts á björgunarbúnaði og tækjum. Upp úr 

aldamótunum 1900 var mikil umræða um björgunarmál en árið 1918 voru fyrstu skipulögðu 

félagasamtökin á sviði björgunar og slysavarnamála á Íslandi stofnuð í Vestmannaeyjum, 

Björgunarfélag Vestmannaeyja.25 Björgunarfélagið vann ýmis brautryðjendastörf í 

björgunarmálum og tíu árum síðar, 1928, var Slysavarnafélag Íslands stofnað. Félagið lagði 

áherslu á að koma sér upp björgunarbúnaði til sjóbjörgunar auk fræðslu til að forðast slys. 

Mikil vakning varð í slysavarnarmálum og félagsmönnum í Slysavarnafélaginu fjölgaði 

hratt.26 Í Slysavarnafélaginu voru slysavarnadeildir, sumar stofnaðar til að bjarga fólki úr 

sjávarháska, en fyrsta formlega björgunarsveit Slysavarnadeildar Reykjavíkur var stofnuð árið 

1944, Björgunarsveit Ingólfs.27 Í kjölfarið voru fleiri björgunarsveitir stofnaðar víðsvegar um 

landið, en hver sveit sá um starfsemi á sínu svæði. Það þótti mikilvægt að kjarni af 

björgunarmönnum væri víða um landið svo að þeir kæmust fljótt á slysstað.28 Félagseiningar 

Slysavarnafélagsins skiptust í slysavarnadeildir sem unnu að forvörnum og björgunarsveitir 

sem sinntu leit og björgun á sjó og landi.29 

 Í slysavarnadeildum Slysavarnafélagsins unnu bæði konur og karlar að björgunar- og 

slysavarnamálum. Árið 1930 var fyrsta kvennadeildin stofnuð í Reykjavík og sama ár voru 

stofnaðar kvennadeildir í Hafnarfirði og Keflavík. Kvennadeildunum fjölgaði um allt land og 

konur urðu áberandi í starfi Slysavarnafélagsins enda sóttu flestir karlar í félaginu sjóinn.30 

Konur voru mikilvægar í stofnun Slysavarnafélags Íslands enda voru það þær sem misstu 

eiginmenn.31 Á fyrstu árunum einbeittu margar kvennadeildanna sér nær einungis að því að 

safna fé sem notað var til að kaupa tæki og búnað til björgunarstarfa. Árið 1950 hélt 

kvennadeildin í Reykjavík hlutaveltu en ágóðinn nægði til að kaupa bát handa 

Björgunarsveitinni Ingólfi.32 Konurnar tóku þátt í útköllum sem bakland 

                                                        
24 Miðað við mannfjöldatölur 2012 væri sambærilegt að um 210 manns hefðu farist það ár. 
25 Einar S. Arnalds 2001:11–24  
26 Gunnar Tómasson 2001:9 
27 Þorsteinn Þorkelsson 1999:7, Björgunarsveit Ingólfs sameinaðist síðar Björgunarsveitinni Alberti á 
Seltjarnanesi og saman heita þær nú Björgunarsveitin Ársæll.  
28 Einar S. Arnalds 2001:164–167 
29 Þorsteinn Þorkelsson 2008:366  
30 Hildur Tryggvadóttir Flóvenz 2008:68  
31 Ólöf Snæhólm Baldursdóttir 2008:50  
32 Hildur Tryggvadóttir Flóvenz 2008:69 
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björgunarsveitamanna, elduðu mat og smurðu nesti.33 Í byrjun einbeittu kvennadeildirnar sér 

að slysavarnamálum tengdum sjó en sjóslysum fækkaði mjög hratt og konurnar fóru að sinna 

almennum slysavörnum á landi.34  

 Fyrsta skátahreyfingin var stofnuð af Robert Baden-Powell í Bretlandi í upphafi 

tuttugustu aldar. Baden-Powell gaf út bókina Scouting for Boys þar sem hann kynnti hugsjón 

sína um að skátar ættu að vera sjálfbjarga í náttúrunni, hjálpsamir, traustir, ævintýragjarnir og 

vinna landi sínu gagn.35 Skátahreyfing var stofnuð á Íslandi árið 1912 að fyrirmynd erlendra 

skátahreyfinga.36 Hreyfingin náði fljótt töluverðri útbreiðslu hér á landi og störfuðu skátarnir í 

skipulögðum hópum með góðri stjórn, stunduðu útivist og ferðalög. Lögreglan hóf að leita til 

skátanna þegar þörf var á mannskap til aðstoðar og þannig voru skátarnir með hjálpartjald á 

Alþingishátíðinni 1930 þar sem fólk gat komið og leitað sér aðstoðar ef á þurfti að halda. Á 

hátíðinni týndist lítill strákur sem skátarnir tóku þátt í að leita að og finna. Eftir hátíðina fór 

hópur skáta að undirbúa stofnun hjálparsveitar innan skátahreyfingarinnar, sem væri til taks í 

neyðartilfellum. Hópurinn hóf að æfa sig og verða sér úti um viðeigandi búnað. Árið 1932 

taldi hópurinn sig hæfan til að kalla sig hjálparsveit og til varð Hjálparsveit skáta í Reykjavík, 

HSSR. Sveitin var í viðbragðsstöðu alla síðari heimsstyrjöldina og starfaði fyrir 

loftvarnarnefnd bæjarins, sá um sjúkrahjálp, sjúkraflutninga og boðsendingar. Sveitin var þó 

aldrei formlega stofnuð en fyrstu lög sveitarinnar voru fyrst samþykkt árið 1966.37 Samstarf 

Hjálparsveitarinnar og Slysavarnafélagsins var gott og til dæmis eignaðist Hjálparsveitin sinn 

fyrsta bíl árið 1955, en hann var gjöf frá Kvennadeild Slysavarnafélagsins.38 Landssamband 

hjálparsveita skáta var stofnað árið 1971 en þá höfðu hjálparsveitir skáta starfað á níu stöðum 

á landinu án mikils samstarfs en helsti tilgangur landssambandsins var að efla samheldni 

sveitanna og stuðla að bættri aðstöðu til æfinga.39  

 

 

Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík 

Á Íslandi jókst flugumferð mikið upp úr miðri 20. öld. Stöðug umferð lítilla flugvéla var um 

herstöð Bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli auk þess sem íslenska flugfélagið Loftleiðir átti 

tvær stórar farþegaflugvélar. Önnur þeirra, Geysir, brotlenti á Vatnajökli 14. september 1950. 

                                                        
33 Þær bjarga björgunarsveitunum 1989:28–29  
34 Hildur Tryggvadóttir Flóvenz 2008:69 
35 Baden Powell 1948:10 
36 Ævar Aðalsteinsson 2002:14 
37 Hjálparsveit skáta í Reykjavík 60 ára 1992:3, Tryggvi Páll Friðriksson 1992:7  
38 Hjálparsveit skáta í Reykjavík 50 ára 1982:40  
39 Tryggvi Páll Friðriksson 1981:7–8 
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Staðsetning vélarinnar var óþekkt og hófst mikil leit undir stjórn flugumferðarstjóra 

flugturnsins á Reykjavíkurflugvelli.40 Flugvélin fannst þremur dögum síðar á Bárðarbungu á 

norðvesturhluta jökulsins. Öll áhöfn vélarinnar, sex manns, var heil á húfi.41 Það var mikið og 

flókið verkefni að flytja áhöfn vélarinnar niður af jöklinum. Skíðaflugvél bandaríska hersins 

lenti við flakið en sat síðan föst á jöklinum og komst ekki aftur á loft. Leiðangur tuttugu og 

þriggja björgunarmanna, bæði Akureyringa og Reykvíkinga, fór úr Mývatnssveit á níu 

jeppum og einum vörubíl. Leiðangursmennirnir voru flestir áhugamenn um skíða- og 

fjallamennsku. Síðasta hluta leiðarinnar, upp jökulinn, gekk björgunarleiðangurinn marga tugi 

kílómetra á skíðum og fylgdi síðan báðum áhöfnunum niður af jöklinum. 

 Geysisslysið vakti fólk til umhugsunar og þörfin fyrir sérhæfða flugbjörgunarsveit, 

með þekkingu á leit og björgun flugvéla í fjalllendi og á jöklum, var skýr. Í nóvemberlok árið 

1950 komu saman í Reykjavík á þriðja tug manna, flugmenn, fjallgöngumenn og skíðamenn 

og ræddu um stofnun sérhæfðrar björgunarsveitar.42 Nokkrum dögum síðar, 27. nóvember, 

stofnuðu 28 menn Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík með bækistöðvar við 

Reykjavíkurflugvöll. Markmið sveitarinnar var og er „... fyrst og fremst að aðstoða við 

björgun manna úr flugslysum og leita að flugvélum sem týnst hafa. Í öðru lagi að hjálpa þegar 

aðstoðar er beðið og talið er að sérþekking og tæki félagsins geti komið að gagni“.43 

 Flugbjörgunarsveitin óx hratt og voru félagar hennar úr öllum stéttum samfélagsins en 

margir voru tengdir flugi á einhvern hátt.44 Menn sem stunduðu íþróttir og útivist voru 

sérstaklega hvattir til að taka þátt. Allt voru þetta áhugamenn sem voru tilbúnir að verja tíma 

sínum í starfið. Á þessum tíma þótti ekki sjálfsagður hlutur að þvælast um á fjöllum en einn 

eldri félaganna lýsti viðhorfi almennings á þessa leið: 

 

Þá voru þetta bara skrítnir menn sem voru að þvælast út úr bænum. Það var ekki 

allt í lagi með þessa menn, það átti nú bara að athuga þessa menn, bara 

snarruglað lið, að þvælast þarna upp um fjöll og firnindi. 

 

Sveitin hóf strax að koma sér upp björgunartækjum og þjálfa félagsmenn sína í hjálp í 

viðlögum, fjarskiptum, rötun og aðkomu að flugslysum.45 Sveitin, sem var sú fyrsta sem 

                                                        
40 Andrés Kristjánsson 1963:31–35 
41 Öll áhöfn „Geysis“ heil á húfi á Dyngjujökli 1950:1 
42 40 manna Flugbjörgunarsveit stofnuð í Rvík 1951:4 
43 Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík. Saga FBSR – Liðsheild traust og hæfni. 
44 Flugbjörgunarsveitin útbúin sendistöðvum og bætir það mjög starfsaðstöðu hennar 1966:7 
45 Flugbjörgunarsveitin á árs starfsferil að baki 1952:8 
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sérhæfði sig í leit og björgun í fjalllendi og á jöklum, var í stöðugri leit að búnaði og þekkingu 

sem nýttist til þessa. 

 Flugbjörgunarsveitin var í sterkum tengslum við fulltrúa flugmála á Íslandi og nokkrir 

af stofnendum sveitarinnar voru í lögreglunni og í Flugmálastjórn. Fyrstu árin var 

Flugbjörgunarsveitin með aðsetur við Reykjavíkurflugvöll í gömlu þvottahúsi þar sem nú er 

bílastæði fyrir flugturninn. Flugbjörgunarsveitin tók þátt í árlegum flugdegi á 

Reykjavíkurflugvelli46 og ýmis félög tengd flugi styrktu Flugbjörgunarsveitina47 en meðal 

annarra styrkti Flugfélag Íslands félaga Flugbjörgunarsveitarinnar til að sækja námskeið 

erlendis með niðurfellingu fargjalda.48 

 Flugmálastjórn hafði samráð við Flugbjörgunarsveitina og leitaði beint til hennar 

þegar þurfti mannskap til að leita að flugvélum.49 Um miðjan sjöunda áratuginn gaf 

Flugmálastjórn Flugbjörgunarsveitinni félagsheimili við Nauthólsvík.50 Það þótti mikilvægt 

að rækta tengslin við flugið enda naut Flugbjörgunarsveitin ýmissa fríðinda hjá 

Flugmálastjórn. Einn viðmælandi minn lýsti þeim svo: 

 

Við höfum ræktað ákveðin tengsl við Reykjavíkurflugvöll og flugið og við 

nutum þess í fjöldamörg ár hjá Flugmálastjórn, ýmissa kjara sem að eru ekki 

uppi á borðinu, höfðum þarna bæði rafmagn og olíu sem er ekki lengur. Þegar 

Flugmálastjórn breyttist og búið til svona ríkishlutafélag þá þurfa menn að 

halda utan um hverja einustu krónu og þá vilja menn ekkert að það leki olía í 

einhverja björgunarsveit. 

 

Árið 1987 var hafist handa við byggingu húss við Flugvallarveg sem var vígt á 40 ára afmæli 

sveitarinnar 199051 og Flugfélag Íslands gaf Flugbjörgunarsveitinni bragga sem nýttist sem 

geymsla við hlið hússins við Flugvallarveg.52 Fjármögnun til byggingar hússins var erfið og 

voru fjármál sveitarinnar í járnum í nokkur ár á eftir.53 Húsið við Flugvallarveg er enn í 

notkun og er hluti þess leigður út til Rannsóknarnefndar flugslysa.  

                                                        
46 Sýning um þróun íslenzkra flugmála 1953:3 
47 Flugbjörgunarsveitin tveggja ára 1952:2, Hver starfsmaður Loftleiða gaf Flugbjörgunarsveitinni 50 krónur 
1954:8 
48 Tveir Íslendingar á fjallatæknisnámskeiði í Svíþjóð1955:2 
49 Einar S. Arnalds 2011:434 
50 Félagsheimili flugbjörgunarsveitar 1967:2 
51 Ný björgunarmiðstöð 1990:2 
52 Flugbjörgunarsveitin fær bragga að gjöf 1998:8 
53 Róbert Þór Haraldsson 1999:14 
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 Fljótlega eftir stofnun Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík voru stofnaðar fleiri 

flugbjörgunarsveitir víða um land. Ári eftir stofnun Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík var 

Flugbjörgunarsveit Rangæinga stofnuð en hún breyttist í Flugbjörgunarsveitina á Hellu árið 

1969.54 Árið 1952 var stofnuð Flugbjörgunarsveitin á Akureyri.55 Auk þessara sveita voru 

Flugbjörgunarsveitin í Vík í Mýrdal56 og Eyjafjalladeild Flugbjörgunarsveitarinnar stofnuð að 

Skógum. Flugslysin voru tíð við suðurjöklana, Mýrdalsjökul og Eyjafjallajökul, en flest flug 

frá Evrópu komu þar upp að landinu.57 Flugbjörgunarsveitirnar á Suðurlandi voru ekki 

langlífar og sameinuðust fljótt Flugbjörgunarsveitinni á Hellu. 

 Á Norðurlandi var Flugbjörgunarsveit í Varmahlíð stofnuð árið 197158 og 

Flugbjörgunarsveit V-Húnavatnssýslu árið 1983.59 Allar sveitirnar unnu sjálfstætt en saman 

stóðu þær að stofnun Landssambands flugbjörgunarsveita árið 1974.60 Flugbjörgunarsveitin í 

Reykjavík gaf búnað til systursveita sinna og haldnar voru nokkrar sameiginlegar æfingar.61 

Sumar sveitanna náðu sér lítið á strik og sameinuðust nágrannasveitum sínum. 

Akureyrarsveitin sameinaðist skátunum og slysavarnafélaginu á Akureyri árið 1999 og til 

varð Björgunarsveit Akureyrar, Súlur.62 Nú eru flugbjörgunarsveitirnar þrjár; í Reykjavík, á 

Hellu og í Varmahlíð í Skagafirði. 

 Fyrstu tvö ár Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík var hún kölluð sex sinnum út í leit 

að flugvélum.63 Viðmælandi minn, Kjartan, sem hefur starfað með Flugbjörgunarsveitinni 

síðan á sjötta áratugnum, minntist fyrstu áranna: „Það var alveg með ólíkindum hvað menn 

misstu mikið af litlum vélum. Eftir á þegar maður fer að spekúlera í þessu þá voru þetta alveg 

ein eða tvær á vetri.“ Útköll Flugbjörgunarsveitarinnar einskorðuðust þó ekki við leit að 

flugvélum því flest útköllin voru í Bláfjöllum í leit að göngufólki. Leitað var að 

rjúpnaskyttum á hverju hausti ásamt því að félagar sveitarinnar unnu að margvíslegum 

verkefnum víða um land þar sem búnaður og þekking félaganna nýttist. Sveitin átti sjúkratjald 

þar sem hægt var að hjúkra mörgum í einu. En á sjöunda áratugnum voru útköllin með öðru 

sniði en þau eru nú, eins og einn meðlimur sveitarinnar benti á: 

 

                                                        
54 Flugbjörgunarsveitin á Hellu 40 ára 1992:4, Sigurgeir Guðmundsson 1986:6 
55 Flugbjörgunarsveitin 2ja ára 1952:8 
56 Flugbjörgunarsveitum komið á fót víðar um landið 1954:2 og 8  
57 Flugbjörgunarsveitin ætlar að ryðja veg upp á Mýrdalsjökul 1955:16 
58 Tíu ára afmælið 1981:12 
59 Ingvar Valdimarsson 1983:6 
60 Ingvar F. Valdimarsson 1981:2  
61 Úr myndasafni sveitarinnar 1981:8–9 
62 Súlur – björgunarsveitin á Akureyri. Samningur um sameiningu björgunarsveita. 
63 Flugbjörgunarsveitin fullkomnar tæki sín 1952:1 
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Þegar við fórum í útkall þá var ekki komið til byggða aftur fyrr en að það var 

fundið það sem við vorum að leita að, ekki eins og núna þegar það er komið 

myrkur eru allir komnir heim. Við vorum bara stanslaust, þetta gat, ég held nú 

að lengsta útiveran hjá okkur flestum var hérna uppi í Bláfjöllum og við vorum 

hátt í viku. Það mátti yfirleitt reikna með tveimur, þremur sólarhringum í útkall, 

sérstaklega ef það var verið að leita að flugvélum. Útkallið kom yfirleitt seinni 

partinn og það var nánast alltaf þoka. 

 

Félagar Flugbjörgunarsveitarinnar þurftu að semja við vinnuveitendur sína um frí frá vinnu ef 

þeir voru kallaðir út en dæmi voru um að tíminn sem fór í útköll væri dreginn af sumarfríinu. 

Á seinni árum varð auðveldara fyrir björgunarmennina að fá frí og sumir atvinnurekendur 

greiddu þeim jafnvel laun á meðan á útkallinu stóð.64  

 Flugbjörgunarsveitin var óhrædd við nýjungar og árið 1954 fékk hún til landsins 

vanan sporhund af blóðhundakyni til að leita að fólki.65 Hann kom að góðum notum en erfitt 

reyndist hins vegar að fjármagna fóðrun hans enda át hann hátt í 3 kíló af kjöti á dag.66 Fréttir 

af verkefnum Flugbjörgunarsveitarinnar rötuðu reglulega í dagblöð enda fjölbreytt. Haustið 

1957 tókst Flugbjörgunarsveitarmönnum að bjarga 21 kind úr sjálfheldu67 og í september 

1966 fóru Flugbjörgunarsveitarmenn í fyrsta skipti út fyrir landsteinana þegar sex félagar 

sveitarinnar, ásamt sex Bandaríkjamönnum úr herliðinu af Keflavíkurflugvelli, fóru til 

Grænlands að sækja lík 12 manna sem látist höfðu í flugslysi á Grænlandsjökli.68 

  Starf Flugbjörgunarsveitarinnar var misvirkt eftir árum en upp úr 1960 var sveitin 

geysiöflug. Þrátt fyrir að þröngt væri um menn í litla félagsheimilinu við flugturninn fóru þar 

fram allar æfingar í hjálp í viðlögum, kennsla á áttavita og annað sem hægt var að gera inni. 

Auk þess voru útiæfingar, hlaup og þrek, í hverri viku í Öskjuhlíðinni. Í 

Flugbjörgunarsveitinni starfaði læknir sem sá um að félagarnir væru öllu viðbúnir. Hann sá til 

þess að þeir væru alltaf í góðri þjálfun í hjálp í viðlögum og í að koma að slösuðu fólki. 

Viðmælandi minn, Hörður, rifjaði upp aðstæðurnar: 

 

Já, þetta voru endalaust æfingar og svo var náttúrlega endað á hvítasunnunni. 

Hvítasunnuæfing var stærsta æfingin sem við vorum með á hverju ári, þá var 

                                                        
64 20 ár frá því Flugbjörgunarsveitin var stofnuð 1970:2 
65 Flugbjörgunarsveitin fékk vanan sporhund af góðu kyni í gær 1954:8 
66 Fær flugbjörgunarsveitin samskonar jökulferðabúnað og Hillary notaði á Everest? 1954:8 
67 Flugbjörgunarsveitin bjargaði 21 kind 1957:12 
68 Leiðangur á Grænlandsjökul 1966:16 
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farið annað hvort skiptið á Þingvöll og hin eitthvað annað, mikið farið upp í 

Gígjökul og svona jökla. 

 

Eldri viðmælendur mínir sögðu mér að mikið hefði verið af litlum klíkum í sveitinni, litlir 

hópar sem ferðuðust, æfðu og störfuðu saman. Flugbjörgunarsveitarmenn voru öflugir í 

fjallamennsku hérlendis og fóru nokkuð oft í langar vetrarferðir til þjálfunar, til dæmis upp á 

Vatnajökul. Lítið var vitað um jökulinn á þeim tíma og eftir einn af fyrstu leiðöngrunum 1967 

var enginn maður með mönnum í Flugbjörgunarsveitinni nema hann hefði gengið yfir 

jökulinn. „Það fór hver hópurinn á fætur öðrum alveg þvers og kruss,“ sagði Kjartan. Árið 

1976 fóru sex félagar á skíðum þvert yfir Ísland en fararstjóri hópsins sagði í samtali við 

Morgunblaðið að tilgangurinn væri að þjálfa mannskapinn og reyna á útbúnaðinn þar sem 

félagar sveitarinnar þyrftu að kunna að lifa á hálendinu ef þeir ætluðu að geta bjargað öðrum 

þar. Auk þess væri mikilvægt að læra að kynnast hver öðrum og læra að vinna saman.69 

Veturinn 1978 stukku nokkrir félagar úr flugvél í fallhlífum í nágrenni við Hveravelli og 

gengu á gönguskíðum til byggða.70   

 Flugslys voru tíð hér á landi fram á níunda áratug síðustu aldar. Slökkviliðsmenn 

gengu um í einkennisbúningi og blankskóm og voru ekki til þess búnir að sækja sjúklinga eða 

látið fólk langt út fyrir mölina.71 Það kom í hlut Flugbjörgunarsveitarinnar að sinna þeim 

störfum. Hér að framan var sagt frá því þegar Flugbjörgunarsveitarmenn fóru árið 1966 í 

fyrsta skipti út fyrir landsteinana að sækja líkamsleifar manna á Grænlandsjökul. Þá fóru 

reyndir félagar sveitarinnar á skipi að Scoresbysundi í Grænlandi og voru fluttir í þyrlu uppá 

skriðjökul þar sem átti að grafa líkin upp. Einn af leiðangursmönnum segir svo frá í viðtali við 

Einar Torfa Finnsson í afmælisblaði Flugbjörgunarsveitarinnar 1995: 

 

Og svo byrjuðum við að grafa og grafa því það voru lík tólf manna sem átti að 

finna. Líkin voru ekki heilleg, það fundust hendur og fætur og var grafið og 

grafið og við þurftum að vera naskir á að finna þetta þarna í flakinu. Í eitthvert 

sinn þegar við höfðum ekkert fundið í langan tíma þá segir Árni Kjartansson: 

Við skulum grafa hérna! Þá sögðu hinir: Já, kjötsalinn finnur lyktina en Árni 

vann einmitt við kjötsölu.72 

 
                                                        

69 Á skíðum yfir hálendið 1976:16–17 
70 Flugbjörgunarsveitin í heimsókn á Hveravöllum eftir óvenjulegri leið 1978:33 
71 Björgunarmenn í blankskóm 1979:11 
72 Einar Torfi Finnsson 1995:16 
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Félagar í Flugbjörgunarsveitinni sáu einnig um að sækja þá sem létust í flugslysum á Íslandi. 

Aðkoma að flugslysum er jafnan hræðileg og líkin oftast illa farin. Þessi störf 

Flugbjörgunarsveitarmanna voru algeng og unnin löngu fyrir tíma áfallahjálpar. Mennirnir 

reyndu að undirbúa sig eftir bestu getu og litu á starfið sem hluta af daglegu lífi en nokkur 

dæmi voru um að félagar hættu í starfi eftir aðkomu að ljótum flugslysum. 

 Frásagnir fyrri tíma segja frá aðkomu að flugslysum á hversdagslegan hátt. Sumir álitu 

það gunguskap ef menn gátu ekki tekist á við að koma að flugslysum eða illa förnum 

líkömum. Það mátti nánast gera grín að þeim sem það gátu ekki. Slíkt viðhorf hefur breyst 

eins og marka má af frásögn eins af eldri félögum Flugbjörgunarsveitarinnar. Hann sagði frá 

ferð nýliða í líkhús og af frásögninni má sjá hvernig viðhorf fyrri tíma stangast á við viðhorf 

nú.  

 

Flugslys eru ekki falleg og það var gerð einu sinni sú tilraun að fara með einn 

fjölmennasta nýliðaflokkinn sem þá var, ég held að það hafi verið um 20, farið 

upp í líkhús til að skoða lík úr stóru flugslysi, sjö, átta [lík]. Ég held að það hafi 

verið innan við fimm sem skiluðu sér áfram, það var bara þarna uppfrá, átti að 

venja þau við. Þetta var nú ekki sniðug hugmynd og aldrei verið gerð aftur að 

ég er ekki viss um hvort að fólk átti sig á því þegar til þess kemur að menn hafa 

farið mjög illa, þurft að vaka yfir þeim og þar fram eftir. 

 

Þegar ég spurðist frekar fyrir um þessa sögu voru ekki allir sammála um hvort sagan væri 

sönn. Einn félagi sveitarinnar taldi að um flökkusögn væri að ræða þar sem hann hafði heyrt 

hana oft án þess að fá hana staðfesta. Engu að síður lýsir sagan viðhorfi þess tíma þegar 

félagar Flugbjörgunarsveitarinnar þurftu mikið að sinna flugslysum. Ef einstaklingur kippti 

sér upp við að sjá illa farin lík, ef hann sýndi tilfinningar, þá var hann ekki tilbúinn að starfa 

með sveitinni. Maðurinn sem sagði söguna bar frásögnina saman við nútímann en nú er 

viðurkennt að passa þurfi vel upp á einstaklinga sem verða fyrir slíkri lífsreynslu. 

 Tengsl mannanna í Flugbjörgunarsveitinni urðu sterk. Þeir þurftu stöðugt að vinna 

saman í erfiðum aðstæðum og þá skipti engu hvort félagarnir væru sammála um hversdagsleg 

málefni. Nokkuð var um lögreglumenn í Flugbjörgunarsveitinni og einn viðmælandi minn 

sagði mér sögu þar sem Flubbi einn 

 

stóð með öðrum í mótmælum fyrir framan Háskólann þar sem mig minnir að 

það hafi verið einhverjir stjórnmálamenn. Og menn voru að mótmæla, hópur af 
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fólki að mótmæla og hann [Flubbinn] er þarna með eitthvað spjald og öskrar og 

æpir og eitthvað. Og lögreglan er eitthvað að reyna að hreinsa til og það er 

byrjað að handtaka menn, og það er einhver lögreglumaður sem grípur í hann 

og er að draga hann og að fara að henda honum inn í bíl. En þá kemur [ein 

löggan] sem var þá formaður og sér að það er verið að taka þennan strák og 

hann bara: „Nei, nei, nei! Ekki taka hann! Þetta er minn maður!“ Harður 

mótmælandi slapp fyrir tengsl. 

 

Kunningsskapur félaga Flugbjörgunarsveitarinnar kom að góðu gagni. Mennirnir kynntust á 

öðrum forsendum, unnu að sameiginlegu markmiði í verkefnum og þá skiptu pólitískar 

skoðanir engu.  

 Strax á fyrstu starfsárum Flugbjörgunarsveitarinnar var mönnum skipt upp í flokka 

eftir sérhæfingu þeirra; flug-, göngu-, skíða- og hjálparflokk, sem kenndir voru við bókstafi. 

Árið 1963 var tekið upp nýliðastarf en slíkt hafði ekki þekkst áður hjá öðrum sveitum. B-

flokkur breyttist í byrjenda- eða nýliðaflokk og hefur haldið nafni sínu síðan. Í hann fóru þeir 

sem höfðu áhuga á að starfa með Flugbjörgunarsveitinni. Grunnur var lagður að þjálfunarkerfi 

sem margar björgunarsveitir fara enn eftir. Þjálfunin var strembin og krafðist andlegrar og 

líkamlegrar hreysti. Fyrsti nýliðaþjálfarinn var sagður strangur, þver en sanngjarn.73 Menn 

þurftu að sýna sig og sanna að þeir gætu tekist á við verkefni Flugbjörgunarsveitarinnar. Ef 

mennirnir stóðust þjálfunina og mættu vel voru þeir teknir inn í sveitina og færðir yfir í 

almenna flokka, A, D eða E. C-flokkurinn var öðruvísi að því leyti að þar voru elstu 

fjallajaxlarnir, upphafsmenn Flugbjörgunarsveitarinnar. Þeir studdu hver annan og æfðu 

reglulega. „Það fóru engir þangað inn, það var engin endurnýjun,“ sagði Hörður.  

 Á seinni árum voru heiti flokkanna tengd sérhæfingu þeirra fremur en bókstöfum, það 

er leitardeild, fallhlífadeild, bíladeild og radíódeild.74 Nöfn flokkanna hafa breyst nokkrum 

sinnum á starfsævi sveitarinnar en á síðustu árum breyttust flokkarnir í svið og heita nú 

fjallasvið, sjúkrasvið, leitarsvið, fallhlífasvið, hús- og birgðasvið, upplýsingasvið, bílahópur 

og sleðahópur. Innan fjallasviðs er starfandi undanfarahópur sem er hópur fjallamanna sem 

eiga að fara fyrstir á vettvang.   

 Útkallskerfið var mjög ólíkt því sem það er nú. Hringja þurfti frá manni til manns og 

keðjuverkun fór af stað. Síðar komu símboðar til sögunnar en þar sem menn heyrðu misvel í 

boðunum var einnig notast við símann. Einn viðmælandi minn sagði að undanfarahópurinn 
                                                        

73 Einar Torfi Finnsson 1995:15 
74 Félagsheimili flugbjörgunarsveitar 1967:14 
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hefði nánast byggst upp á því í hvern hefði verið fljótlegast að ná í gegnum síma. Eftir að 

farsímar urðu að almenningseign er nær eingöngu notast við smáskilaboð í farsíma. 

 Flugbjörgunarsveitin sóttist eftir að líkjast erlendum fyrirmyndum sem flestar voru 

björgunarsveitir skipaðar atvinnumönnum. Munurinn var sá að Flugbjörgunarsveitin hafði 

mjög lítið fjármagn. Björgunar- og hjálparsveitir fengu almennt mjög takmarkað fé frá 

opinberum aðilum og því þurftu sveitirnar að fara fram á fjárstyrki frá almennum borgurum.75 

Flugbjörgunarsveitin átti lengi í erfiðleikum með niðurfellingu á tollum og sköttum á 

björgunartækjum en dæmi voru um að sveitin borgaði ríkinu hærri fjárhæðir en hún fékk í 

styrki frá því.76 Fréttir af starfi Flugbjörgunarsveitarinnar birtust reglulega í dagblöðum og oft 

í sambandi við fjáröflun. Mikilvægt var að markaðssetja sveitina þannig að almenningur gerði 

sér ljóst mikilvægi þess að styrkja hana. Björgunarsveitin krafðist mikils fjárstyrks og því var 

áríðandi að undirstrika fórnfýsina og það ólaunaða starf sem peningarnir fóru í. Í Tímanum 

árið 1952 er félögum Flugbjörgunarsveitarinnar lýst með þessum hætti: „Duglegir áhugamenn 

sem með einstökum dugnaði og fórnfýsi hafa byggt upp þjóðfélagslega mikilvægt starf í þágu 

björgunarmálanna. Allir starfa sem sjálfboðaliðar og þjálfaðir í að sinna slösuðum.“77  

 Fjáröflun Flugbjörgunarsveitarinnar var með ýmsu móti. Fljótlega eftir stofnun 

sveitarinnar var tekin upp árleg merkjasala. Börn tóku þátt í að selja merki á árlegum 

merkjadegi. Veitt voru sölulaun fyrir bestu söluna og á seinni árum var því barni sem seldi 

best boðið í útsýnisflug.78 Á sjötta áratugnum var nokkuð um að félagasamtök flyttu inn 

tónlistarmenn til fjáröflunar og haustið 1955 flutti Flugbjörgunarsveitin inn hljómsveitina 

Delta Rhythm Boys sem lék með tríói Ólafs Gauks. Vegna mikilla vinsælda urðu tónleikarnir 

fjölmargir.79 Sama ár kom einn vinsælasti trompetleikari Bandaríkjanna, Chet Baker, til 

Íslands í boði Flugbjörgunarsveitarinnar og hélt tónleika.80 

 Fjárhagur Flugbjörgunarsveitarinnar réðst af efnahagslegu árferði í samfélaginu og 

þeirri athygli sem sveitin naut hverju sinni. Árið 1973 ræddi Tíminn við meðlimi úr 

Flugbjörgunarsveitinni sem töldu sveitina gleymda nema þegar leita þyrfti til hennar. Bílafloti 

sveitarinnar var hrörlegur en sveitin reiddi sig á þrjá nærri aldarfjórðungs gamla bíla frá 

hernum á Keflavíkurflugvelli. Þjálfun fallhlífastökkvara hafði verið hætt vegna þröngs 

fjárhags.81 Ári síðar, 1974, gaf Lionsklúbburinn Njörður Flugbjörgunarsveitinni tvo bíla og 

                                                        
75 Flugbjörgunarsveitin 1952:4 
76 Þurfum að senda neyðarkall til almennings 1981:10 
77 Flugbjörgunarsveitin vinnur mikilvægt starf 1952:8 
78 Flugbjörgunarsveitin 25 ára 1975:3 
79 Hljómleikar í Austurbæ með The Delta Rhythem Boys 1955:10, The Delta Rhythem Boys 1955:12 
80 Bezti trompetleikari Bandaríkjanna leikur á vegum Flugbjörgunarsveitarinnar 1955:14 
81 „…og Flugbjörgunarsveitin kom á vettvang“ 1973:12 
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kvennadeild sveitarinnar gaf einn bíl.82 Flugbjörgunarsveitin var í stöðugri leit að 

fjáröflunaraðferðum og af fréttatilkynningum að dæma bryddaði sveitin upp á ýmsum 

nýjungum í fjáröflun en í Dagblaðinu Vísi frá árinu 1995 segir frá flugfarþegaþjónustu í eigu 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Þjónusta átti fólk á leið til útlanda.  

 

Þjónustan er með þeim hætti að kvöldið fyrir brottför eru flugfarseðlar og 

töskur sótt heim til farþega og komið í Leifsstöð þar sem viðkomandi farþegi er 

innritaður í sitt flug ásamt farangri. Morguninn eftir er haft samband við 

viðkomandi farþega um klukkustund áður en hann er sóttur og honum síðan 

ekið til Leifsstöðvar þar sem flugfarseðlar og brottfararspjald bíða hans. […] 

Þannig losnar viðkomandi farþegi við allan töskuburð og biðraðir við innritun 

auk þess að vera vakinn og ekið til Leifsstöðvar. Fyrir þjónustuna eru greiddar 

2.980 kr.83 

 

Erfiðara er að finna heimildir um hvenær þessari flugfarþegaþjónustu var hætt. Á síðari árum 

hóf sveitin að selja happdrættismiða en nú er sala á jólatrjám, flugeldum og neyðarkalli helsta 

tekjulind Flugbjörgunarsveitarinnar.84 

 Flugbjörgunarsveitin þróaði búnað og þekkingu í björgunarmálum. Viðmælandi minn 

sagði: „... þetta var allt vanþróað og búnaðurinn eftir því. Þetta voru þungir bakpokar og 

þungir svefnpokar og ómögulegir skór.“ Hann benti á að upp úr 1965 hefði verið sett á fót 

skónefnd sem fékk skósmið til að hanna skó fyrir sveitina. Skórnir voru þungir og þykkir 

leðurskór, útbúnir svo að hægt væri að nota þá á gönguskíði. Hann sagði þetta fyrirkomulag 

hafa verið mjög gott og tréskíðin með þessum skóm langbestu skíðin. „Þetta helvítis plast 

drasl sem er í dag, þetta er bara viðurstyggilegt.“ Þá voru engir vatnsgallar, bara sjógallar sem 

önduðu ekki svo að mennirnir voru yfirleitt hundblautir um leið og þeir svitnuðu. Félagarnir 

voru duglegir að prófa sig áfram, og einn eldri viðmælenda minna sagði þetta hafa verið 

„endalausa tilraunastarfsemi“. Í viðtali Einars Torfa við einn af upphafsmönnum 

Flugbjörgunarsveitarinnar, sem birtist í afmælisriti Flugbjörgunarsveitarinnar árið 1995, sagði 

viðmælandi hans frá búnaði fyrri tíma: „Svefnpokarnir voru þykkir vattpokar sem voru á við 

fjóra fimm svefnpoka í dag að stærð og þyngd. Tjöldin voru þessi þungu bómullarseglstjöld 

og ef þau blotnuðu þá bar maður þau varla.“ Svo bætir hinn viðmælandi hans við:  

                                                        
82 Flugbjörgunarsveitin fær nýjar bifreiðar 1974:2 
83 Engar biðraðir né töskuburður 1995:27 
84 Stór happdrætti Flugbjörgunarsveitanna 1986:23, Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík. Styrkja FBSR. 
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Já og svo var það Moggatrikkið. Ef það næddi of mikið um mann að 

neðanverðunni í köldum vetrarveðrum þá girti maður Moggann eins og bleyju 

ofan í buxurnar, maður reif bara af hornunum og þetta hélt hita á þörmunum og 

öðrum viðkvæmum líffærum.85  

 

Hörður sagði mér að Flugbjörgunarsveitin hefði verið fyrsta björgunarsveitin til að kaupa bíl. 

Sveitin fékk einnig tvo bíla frá hernum á Keflavíkurflugvelli árið 1955. Annar þeirra var 

sjúkrabíll:  

 

Það hefði verið hægt að gera skurðaðgerð og hvaðeina inni í honum en hann var 

ekki skemmtilegur ferðabíll. Við máttum láta okkur hafa það. Það voru engir 

gluggar á honum, rétt á hurðunum að aftan, svo maður vissi aldrei hvar maður 

var. 

 

Ef þörf var á fleiri bílum í útköll þurftu félagarnir að verða sér úti um þá sjálfir.86 

 Fjarskipti voru mikilvæg í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar. Á fyrstu starfsárunum var 

lítið um talstöðvar en einn félagi sveitarinnar tók sig til og þróaði göngutalstöð sem hægt var 

að bera á bakinu. Stöðin var um 15 kíló með þriggja metra hárri stöng svo að ef menn hölluðu 

sér of mikið gátu þeir auðveldlega dottið. Mennirnir skiptust á að bera talstöðina í ferðum. 

 

Það var djöfullegt að bera þetta, þær voru kannski ekkert voðalega þungar en 

loftnetið var alltaf á ferðinni svo maður var orðinn oft andskoti þreyttur en við 

komumst þó í samband við umheiminn. 

 

Í kringum 1980 smíðuðu nokkrir félagar fjarskiptastöð í Dorian-bíl sveitarinnar og varð 

fjarskiptastöðin sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi.87 Fjarskiptastöðin var kynnt á 30 ára 

afmælisæfingu sveitarinnar í maí 1980.88 Í kringum 1990 útbjó Flugbjörgunarsveitin 

fjarskiptabíl í Mercedes-bíl sínum og var hann mun stærri en fyrri bílar. Kvennadeildin 

safnaði fyrir stórum hluta kaupverðs kostnaðar bílsins. Bíllinn var með stórum palli sem byggt 

var yfir og innréttaður sem rúmgóður stjórnstöðvarbíll. Stjórnstöðvarbíllinn var hannaður til 
                                                        

85 Einar Torfi Finnsson 1995:16 
86 Erfiðleikar og ánægja 1994:14  
87 Dorian 1979:7 
88 400–450 manns munu sækja æfinguna um hvítasunnuna 1980:14 
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þess að geta verið með stjórnstöð aðgerða á vettvangi leitar eða björgunar. Í honum voru öll 

nýjustu tæki sem nota þurfti í stjórnun björgunar- eða leitaraðgerða.89  

 Flugbjörgunarsveitin leitaði sérþekkingar víða erlendis. Sveitin var meðal annars í 

góðum tengslum við norska og svissneska Rauða krossinn. Menn voru einnig sendir á 

fjallatækninámskeið í Svíþjóð á upphafsárum sveitarinnar90 og árið 1965 sendi 

Flugbjörgunarsveitin tvo menn til Finnse í Noregi á námskeið hjá Rauða krossinum um 

björgun úr snjóflóðum. Námskeiðið var vikulangt og byggðist á miklu bóklegu námi en einnig 

voru verklegar æfingar. 

 

Við vorum fyrstir til að vera með öfluga snjóflóðaleitarmenn því það var hafður 

sá hátturinn á þegar æfingin var búin þá fengum við alltaf leitarstangirnar, við 

máttum eiga þær eða réttara sagt sveitin mátti eiga þær. Við tókum þær alltaf 

með okkur heim svo við áttum orðið slatta af leitarstöngum sem að fólk bara 

hristi hausinn yfir, að við værum eitthvað að spekúlera í snjóflóðum því þau 

þekktust ekki. En það kom nú annað í ljós. 

 

Síðan þá hafa tveir menn reglulega verið sendir út til Noregs á námskeið en í staðinn var 

Norðmönnum boðið að senda menn hingað á árlega hvítasunnuæfingu.91 Árið 1999 var haldið 

upp á að 40 ár voru síðan fyrstu Flubbunum var boðið til Finse og fór formaður 

Flugbjörgunarsveitarinnar til Noregs í tilefni þess.92 

 Á sjöunda áratugnum komu breskir fallhlífarmenn til æfinga á Íslandi og buðu 

Flugbjörgunarsveitarmönnum að taka þátt í æfingunum.93 Sumir félagar í 

Flugbjörgunarsveitinni fóru á námskeið í fjallamennsku og snjóflóðavörnum í Austurríki, 

Sviss og Frakklandi.94 

 Á síðari árum hafa félagar Flugbjörgunarsveitarinnar farið til ýmissa landa í leit að 

þekkingu, Skotlands, Bandaríkjanna, Kanada og víðar. Annað hvert ár fer hópur Flubba að 

heimsækja fjallabjörgunarsveit í frönsku Ölpunum en Frakkarnir koma hitt árið í heimsókn til 

Íslands.   

 

 
                                                        

89 Jónas Guðmundsson 1991:42 
90 Tveir Íslendingar á fjallatækninámskeið í Svíþjóð 1955:2 
91 Flugbjörgunarsveitin 30 ára 1980:2 
92 Róbert Þór Haraldsson 1999:13  
93 Flugbjörgunarsveitin tekur þátt í heræfingum brezkra fallhlífamanna 1968:16  
94 „Borgum hærri fjárhæðir í gjöld til ríkisins heldur en við fáum þaðan í styrk“ 1980:33  
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Herinn 

Bandaríski herinn á Keflavíkurflugvelli rak björgunarlið sem undirbúið var til 

björgunaraðgerða í nágrenni herstöðvarinnar. Flugbjörgunarsveitin og björgunarliðið á 

Keflavíkurflugvelli hétu hvort öðru gagnkvæmum stuðningi árið 1953. Bandaríska 

björgunarsveitin lofaði að lána Flugbjörgunarsveitinni flugvélar, t.d. þyrlu, en í staðinn lofaði 

Flugbjörgunarsveitin að leggja fram aðstoð sína við leit að erlendum flugvélum á landi.95 

Nokkrir af upphafsmönnum Flugbjörgunarsveitarinnar voru háttsettir í lögreglunni og í 

Flugmálastjórn og höfðu tengsl við ráðandi menn á herstöðinni í Keflavík.96 Það var 

Bandaríkjamönnum einnig mikilvægt að eiga samstarf við staðkunnuga björgunarmenn þegar 

leita þurfti að bandarískum flugvélum sem brotlent höfðu á Íslandi. 

 

Það var gífurlega mikið af flugslysum hjá hernum og sveitin náttúrlega fór í öll 

þessi útköll og það mynduðust heilmikil svona samskipti út úr því í upphafi. 

Þetta svona smá þróaðist, það var passað upp á það að þegar einn yfirmaður fór 

þá var nýr yfirmaður kynntur fyrir sveitinni. [...] Herinn, hann svona reyndi á 

okkur og við fengum þá viðurkenningu frá þeim að þeir treystu alfarið á 

sveitina í leit. [...] Þegar þeir uppgötvuðu að hér væri sérhæfð vel þjálfuð sveit 

þá urðu þeir miklu opnari að hjálpa okkur, við hjálpuðum þeim og þeir hjálpuðu 

okkur. 

 

Á blaðamannafundi Flugbjörgunarsveitarinnar 1970 kom fram að fyrir tíma 

Flugbjörgunarsveitarinnar hafði verið sérstök deild í herliðinu í Keflavík sem sá um leit að 

flugvélum. Deildin var send heim eftir að Flugbjörgunarsveitin hóf störf sín. Þjóðviljinn 

orðaði það svo að Flugbjörgunarsveitin væri „eini innlendi aðilinn sem sent hefur hluta af 

bandaríska hernámsliðinu heim“.97 

 Björgunarsveitirnar tvær, Flugbjörgunarsveitin og björgunarsveit bandaríska hersins á 

Keflavíkurflugvelli, áttu ágætis samstarf. Eins og áður hefur verið nefnt fóru sex 

Flugbjörgunarsveitarmenn ásamt sex Bandaríkjamönnum árið 1966 á Grænlandsjökul að 

sækja líkamsleifar manna sem fórust í flugslysi. Foringi Bandaríkjamannanna sagði í samtali 

við Vísi „ að þeir treystu Íslendingunum fyrir forustunni enda væru þeir reyndari fjallamenn 

                                                        
95 Flugbjörgunarsveitin fær í slysatilfellum til umráða flugvélar björgunarliðsins í Keflavík 1953:1 
96 Sporhundurinn 1954:16 
97 20 ár frá því Flugbjörgunarsveitin var stofnuð 1970:2 
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en þeir sjálfir“.98 Í ítarlegri umfjöllun um leiðangurinn í Morgunblaðinu árið 2004 segir að 

bandaríski herinn hafi ekki ráðið yfir mannafla sem var sérhæfður í leit og björgun á landi eða 

jöklum en: „Íslensku leitarmennirnir voru allir þrautþjálfaðir fjalla- og jöklafarar og höfðu 

margir tekið þátt í sams konar leiðangri á Eyjafjallajökul um sumarið til að sækja lík þriggja 

bandarískra flugmanna sem farist höfðu þar með björgunarvél varnarliðsins árið 1952.“99  

 Flugbjörgunarsveitarmenn og Bandaríkjamenn skiptust á þjálfun og æfingum og héldu 

meðal annars sameiginlega æfingu á Keflavíkurflugvelli í mars 1953.100 Auk þess tók 

björgunarsveitin af Vellinum reglulega þátt í stórum æfingum Flugbjörgunarsveitarinnar. 

Nokkrir viðmælendur mínir sögðu félaga Flugbjörgunarsveitarinnar hafa verið misánægða 

með þátttöku Bandaríkjamannanna og af frásögnum eldri félaga að dæma virðist sem sumar 

æfingarnar hafi snúist upp í að hjálpa Bandaríkjamönnunum aftur niður úr klettum eða af 

jöklum. Einn viðmælenda minna sagði að í fyrstu hefðu Flugbjörgunarsveitarmenn litið niður 

á Bandaríkjamennina og hálfpartinn gefist upp á „þessum ágætis herramönnum“. Flubbarnir 

komust síðar að því að tilviljun réð hvaða hermenn tóku þátt í æfingunum, engar kröfur voru 

gerðar til þekkingar eða undirbúnings þeirra, þeir gátu allt eins hafa setið við skrifborð allt sitt 

líf. Eftir þá uppgötvun vorkenndu Flugbjörgunarsveitarmenn hermönnunum frekar.  

 Kjartan sagði mér glottandi frá því að Flubbarnir hefðu kvartað dálítið yfir þessum 

hermönnum sem þeir fengu á æfingar hjá sér, að þeir væru að tefja æfingarnar. Skilaboðin 

hafa greinilega ratað á réttan stað því á næstu æfingu, þar sem átti að ganga frá Þingvöllum á 

Laugarvatn, mættu nokkrir bandarískir hermenn með 20–30 kíló á bakinu. Kjartan lýsti þessu 

fyrir mér: „Ég man alltaf eftir því hvernig við reyndum að hamast við að hafa í við þá, láta 

þessa djöfulsins Ameríkana stinga sig af, það bara kom ekki til greina.“ Hann sagði að þegar 

þeir hefðu loksins komist á Laugarvatn hefði Ameríkönunum verið snúið við og þeir látnir 

hlaupa til baka. Kjartan var þess fullviss að mennirnir hefðu verið sérvaldir úr bandaríska 

hernum og sendir á áttunda þúsund kílómetra frá vesturhluta Bandaríkjanna til Íslands til að 

sanna getu bandarískra hermanna. Hann sagði hermennina hafa verið „eitthvað djöfulsins 

innrásarlið sem voru bara sko Rambóar. Þetta voru bara vélmenni til að sýna þessum 

djöfulsins mörgæsum þarna upp frá að þeir væru bara núll og nix þegar út í það væri farið.“ 

Kjartan sagði að Flubbarnir hefðu ekki kvartað frekar yfir bandarísku hermönnunum.  

 Stærstu æfingar Flugbjörgunarsveitarinnar voru um hvítasunnuna og tóku 

Bandaríkjamenn oft þátt í þeim æfingum. Vorið 1971 var þátttaka Bandaríkjamanna svo mikil 

                                                        
98 Leiðangur á Grænlandsjökul 1966:6  
99 Friðþór Eydal 2004:20 
100 Leikið í dag, að flugvél hafi farizt og menn slasast 1953:1 
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að almenningur varð var við hana. Á Þingvöllum voru tjaldbúðir hermannanna dreifðar um 

allt svæðið og settu undarlegan blæ á þjóðgarðinn.101 

 Á fyrstu starfsárum Flugbjörgunarsveitarinnar fékk sveitin búnað frá bandaríska 

hernum á Keflavíkurflugvelli.102 Mikið af honum var fengið að láni en aldrei skilað. Þegar ég 

spurði einn viðmælanda minn um búnað frá hernum svaraði hann: 

 

Jú, jú, jú, en miklu var nú stolið og meira stolið heldur en gefið, það er bara 

þannig. Það er eins og margir segja, stundum vita stórfyrirtæki, vita ekki alveg 

alltaf þegar þau eru að gera einhverjum greiða. [...] Já stórfyrirtæki gera oft 

greiða án þess að vita af því, þannig var það með herinn og svona ýmis önnur 

fyrirtæki, félagarnir voru bara eitthvað, það voru þessi tengslanet. Einhverjir 

símamenn fengu talstöðvar eitthvað svona fyrir lítið og það kannski, þannig var 

það hjá hernum, það bara kom ýmislegt. 

 

Bandaríkjamenn voru nokkuð gjafmildir á bíla og búnað.103 Bílarnir tveir sem sveitin fékk á 

sjötta áratugnum og snjóbílarnir voru allir sagðir að láni frá hernum en þar sem bandaríska 

björgunarsveitin hafði hvorki þekkingu á landinu né búnaðinum fór mikið af búnaðinum til 

Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 Í lok tíunda áratugarins sendi Flugbjörgunarsveitin bréf til Atlantshafsbandalagsins til 

að biðja um búnað. Möguleiki var að sækja um búnað til mannúðarverkefna í gegnum 

birgðakerfi herja Atlantshafsbandalagsríkjanna þar sem á Íslandi var enginn her. Fulltrúi 

sveitarinnar fyllti út blað og krossaði við það sem hann vildi. Viðmælandi minn sagði svo um 

hvernig farið var að:  

 

Hann var mjög duglegur að senda bréf til NATO og sníkti þar, krossaði bara á 

blað, hann fékk bara blað og krossaði við, okkur vantar þetta og þetta, það voru 

bílar og það voru tjöld og það var bara allt mögulegt sem hann krossaði við og 

þetta var sent út og svo kom bara tilkynning um það, […] þá var bara, það kom 

sending, sex eða sjö bílar, allir eins. Þá þurfti þetta að fara í gegnum ameríska 

herinn, og ameríski herinn þurfti að láta þetta í gegnum ráðuneytið, utanríkis 

                                                        
101 Þjóðgarðurinn í „hers höndum“ 1971:4 
102 Flugbjörgunarsveitin fær nýjan beltabíl 1963:2 
103 Í heimsókn hjá Sölunefndinni á Keflavíkurflugvelli 1971:3 
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eða dómsmála, man ekki hvort, og láta þetta koma þannig til okkar. Og bara 

bílafloti, allir eins. 

  

Tilkynning kom til sveitarinnar nokkru síðar um að komnir væru sex fjórhjóladrifnir pallbílar, 

allir eins. Bandaríski herinn afhenti Halldóri Ásgrímssyni, þáverandi utanríkisráðherra, 

bifreiðarnar sem hann síðan afhenti Flugbjörgunarsveitinni þar sem gjöfin þurfti að fara í 

gegnum íslensk stjórnvöld.104 Bílarnir voru notaðir, árgerð 1985–1990, mismikið keyrðir en í 

góðu ásigkomulagi. Sveitin hafði lítið við sex eins bíla að gera svo þrír þeirra voru gefnir 

áfram á valda staði, til Landhelgisgæslunnar, Hundabjörgunarsveitar Íslands og Hjálparsveitar 

skáta á Egilsstöðum.105  

 Hugmyndir um fallhlífaflokk urðu til á upphafsárum Flugbjörgunarsveitarinnar. 

Ætlunin var að hafa menn tilbúna til að stökkva úr flugvél til að komast fljótt á slysstað og 

veita fyrstu hjálp.106 Sumarið 1966 hélt Flugbjörgunarsveitin námskeið í fallhlífastökki og 

fékk kennara frá herliði Bandaríkjanna á Keflavíkurflugvelli. Auk þess gaf herinn 

Flugbjörgunarsveitinni fallhlífar. Í kjölfarið urðu sex félagar úr Flugbjörgunarsveitinni í 

Reykjavík fyrstu Íslendingarnir til að stökkva úr fallhlíf hérlendis og stofnaður var 

fallhlífahópur Flugbjörgunarsveitarinnar sem varð að kennimerki hennar.107 Í júlí 1983 kom 

til landsins sveit bandarískra atvinnufallhlífastökkvara á vegum Flugbjörgunarsveitarinnar til 

að leiðbeina og þjálfa félaga fallhlífahóps.108 Starfsemin var öflug fyrstu árin, dalaði síðan 

nokkuð en hópurinn varð svo aftur öflugur upp úr 1985.109 Síðan þá hefur starf hópsins verið 

misumfangsmikið eftir árum enda er starfið kostnaðarsamt og umdeilt. Árið 1979 birtist 

umfjöllun um fallhlífahópinn í fréttabréfi Flugbjörgunarsveitarinnar og þar segir meðal 

annars: „Oft hafa komið fram efasemdir manna um gagn Fallhlífadeildarinnar og jafnvel verið 

gengið svo langt að kalla þetta einkasport mannanna á kostnað sveitarinnar …“. Sá sem 

skrifar vill leiðrétta þann misskilning og útskýrir hvernig fallhlífarnar megi nota sem 

farkost.110 Í viðtali Einars Torfa Finnssonar frá 1995 við gamlan félaga 

Flugbjörgunarsveitarinnar sagði viðmælandinn: „Ég viðurkenni að ég var alltaf dálítið á móti 

                                                        
104 Flugbjörgunarsveitin fær sex bifreiðar að gjöf 1998:20 
105 Róbert Þór Haraldsson 1999:14  
106 Íslendingar læri fallhlífastökk 1954:8  
107 Stukku úr 3000 feta hæð – og fengu ágætt útsýni 1966:1 
108 Bandarískir atvinnufallhlífastökkvarar þjálfa félaga í Flugbjörgunarsveitinni 1983:41  
109 Jón Gunnar Egilsson 1993:12  
110 Ingi Þór Þorgrímsson 1978:3 
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þessu fallhlífastökki því þetta var mjög dýrt fyrirtæki og ég var jú gjaldkeri félagsins sem átti 

ekkert of mikið af peningum.“111 

 Í lítilli grein um fallhlífahóp Flugbjörgunarsveitarinnar í afmælisriti sveitarinnar frá 

árinu 1995 segir „að á árunum 1985 – 1990 fengu 14 félagar grunnþjálfun í fallhlífastökki hjá 

bandaríska hernum í Ft. Benning í Georgíuríki“. Auk þeirra luku fimm stökkstjóraþjálfun og 

tveir prófi í pökkun fallhlífa.112 Í grein Jóns Gunnars Egilssonar, sem birtist í Fréttariti 

Landsbjargar árið 1993, segir að „vegna niðurskurðar Bandaríkjaþings á fé til hermála“ hafi 

fallhlífahópur Flugbjörgunarsveitarinnar hætt að sækja þjálfun til Bandaríkjanna og í staðinn 

sótt þjálfun hjá sérsveit danska hersins.113 Frá árinu 1992 tók fallhlífahópurinn upp samstarf 

við fallhlífaskóla danska hersins í Álaborg og á hverju sumri í nokkur ár á eftir var fjórum 

félögum boðið til Danmerkur í þjálfun.114  

 Í viðtali við Helgarpóstinn árið 1988 sagði félagi í fallhlífahópi 

Flugbjörgunarsveitarinnar frá reynslu sinni úr náminu í Bandaríkjunum. Hann sagði að 

Flugbjörgunarsveitin hefði fengið ýmsa upp á móti sér vegna samstarfs síns við erlenda heri, 

að herstöðvaandstæðingar hefðu sýnt vanþóknun sína á samstarfinu við herskólann í Fort 

Benning þar sem um herskóla væri að ræða. Taldi hann það vera rangt að 

Flugbjörgunarsveitarmenn væru með herdellu, námið væri Flugbjörgunarsveitinni að 

kostnaðarlausu og þjálfunin úrvalsmenntun. Hann tók fram að það eina sem minnti á her í 

herskólanum væri að fólk gengi í einkennisbúningi og að þar ríkti heragi. Þó nefndi hann í 

viðtalinu að eitthvað væri um að yfirmennirnir væru að „atast“ í nýliðunum og áhersla væri 

lögð á að þjálfa nýliðana til skilyrðislausrar hlýðni. Ekki var þó komið fram við 

Flugbjörgunarsveitarmennina eins og nýliða.115 Það er dálítið merkilegt að lesa að það eina 

sem hafi minnt á her í herskólanum séu öll helstu einkenni hermennskunnar: 

einkennisbúningar, heragi, stéttaskipting og skilyrðislaus hlýðni. 

 Einn viðmælandi minn segir að áhrif hermennskunnar á starf sveitarinnar haf komið í 

gegnum fallhlífahópinn þar sem margir úr hópnum hafi sótt þjálfun í erlenda heri, fyrstu árin í 

þann bandaríska en á síðari árum til danska hersins. 

 

Þegar það hætti í Bandaríkjunum, þá fórum við að fara til sem sagt Jægerkorps 

sem eru dönsku sérsveitirnar. Nú er það reyndar í rauninni alveg hætt, held ég. 

                                                        
111 Einar Torfi Finnsson 1995:18 
112 Snorri Hrafnkelsson og Garðar Forberg 1995:22–23 
113 Jón Gunnar Egilsson 1993:14 
114 Róbert Þór Haraldsson 1999:12–13 
115 Agi – meiri agi 1988:30–31 
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Það var þarna á tímabili menn í sveitinni sem voru meira svona áhugahermenn 

heldur en björgunarsveitarmenn. Þetta var mjög áberandi hópur á tímabili, 

svona ’85, ’86 til svona ’90. Þá var þetta mjög áberandi. Þá var kamóflas 

fatnaður og allt svona nánast bara staðalbúnaður. Þannig það var dálítið 

öðruvísi sko. 

 

Áhrif hernaðar og hermennsku mátti sjá í fatnaði þessara manna en fallhlífahópurinn tók 

meðal annars upp á því að ganga með rauðar alpahúfur. Þegar ég spurði ítarlegar út í þær 

svaraði viðmælandi minn:  

 

Já svona hermannaberry, svona húfur, alpahúfur. Það var meira að segja 

hnífamenning einu sinni. Á samæfingu í Vestmannaeyjum og þar voru allir með 

hnífa í beltunum, voru í kamóflas fötum og svona.  

 

Hópurinn sem vísað er til var lítill, sex til átta manns, en hann var mjög áberandi í lok níunda 

áratugarins. Viðmælandi minn, sem hefur starfað lengi með Flugbjörgunarsveitinni, sagði að 

margir Flugbjörgunarsveitarmenn hefðu verið mjög ósáttir við þau skilaboð sem útlit hópsins 

gaf á samæfingu björgunarsveita í Vestmannaeyjum. Aðeins var þó um lítinn hóp innan 

Flugbjörgunarsveitarinnar að ræða. 

 Samskiptin við bandaríska herinn héldust allt þangað til herinn fór af landi brott árið 

2006. Á seinni árum skiptust Flugbjörgunarsveitin og hermennirnir á þjálfun og hermennirnir 

komu með á ýmsar æfingar sveitarinnar. Á heimasíðu Flugbjörgunarsveitarinnar segir að 

hermenn Atlantshafsbandalagsins hafi meðal annars fengið kennslu og þjálfun í að bjarga sér 

á fjöllum að vetri til.116 Einn viðmælandi minn útskýrði tengsl Flugbjörgunarsveitarinnar við 

herinn þannig að: „Svo eru bara sumir menn, okkar félagar, svolítið hafa dýrkað auðvitað 

hermennsku og dekruðu við ameríska herinn.“ Hann sagði að félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar hefðu farið að heimsækja herinn á Keflavíkurflugvelli til að mynda 

sambönd. Hann hélt áfram og sagði: „Ég veit að menn komust til Kanada, þeir komust víða út 

á kunningsskapinn, í skemmtilegar ferðir, menn lærðu heilmikið, í gegnum svona tengsl sko.“  

 Hópur úr Flugbjörgunarsveitinni fór til Bandaríkjanna að kenna bandarískum 

hermönnum vetrarfjallamennsku í Klettafjöllunum. Viðmælandi minn sagði frá því að íslenski 

hópurinn ásamt stórum hópi hermanna hefði dvalið í tjaldbúðum í fjöllunum. Eina nóttina 

                                                        
116 Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík. Saga FBSR – Liðsheild, traust og hæfni. 
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varð veður mjög vont, svipað og oft verður í vetrarferðum á Íslandi. Daginn eftir ríkti mikil 

ringulreið í búðunum þar sem margir voru í miklu áfalli yfir veðrinu. Stærsti hluti dagsins fór 

í að flytja menn niður úr fjöllunum sem áttu erfitt með að jafna sig eftir erfiða nótt. 

Viðmælandi minn yppti öxlum yfir þessu og sagði að Íslendingarnir hefðu skemmt sér 

ágætlega sama dag við að byggja snjóhús og leika sér á meðan Bandaríkjamennirnir stóðu í 

stórum aðgerðum við að greiða úr áföllum næturinnar.  

 Rétt eins og eldri viðmælendur mínir lýstu því hvernig bandarísku hermennirnir vissu 

lítið í sinn haus og voru frekar til trafala en að taka þátt í æfingunum fara svipaðar sögur af 

hermönnunum á síðari árum. Margir viðmælendur mínir og fleiri félagar úr 

Flugbjörgunarsveitinni hafa sagt mér sögu af bandarískum hermönnum sem tóku þátt í 

vetrarfjallamennskunámskeiði í Tindfjöllum. Félagar Flugbjörgunarsveitarinnar segja söguna 

á mismunandi hátt. Sumir segja frá hermönnunum í niðurlægjandi tóni, að þeir hafi lítið 

kunnað fyrir sér og skriðið dauðhræddir inn í skála um miðja nótt því að þeir hafi gefist upp á 

snjóhúsunum. Þar hafi kona þurft að tala í þá kjark. Sama saga í öðrum tóni segir að 

Flubbarnir hafi næstum drepið hermennina með töffaraskap og sýndarmennsku sinni, 

aðstæður hafi verið erfiðar og ekki fyrir nokkurn mann að komast auðveldlega í gegnum þær.  

 Einn viðmælandi minn tók þátt í þessari ferð og sagði mér að hermennirnir hefðu búið 

til snjóhús svo neðarlega í gili að það snjóaði marga metra yfir snjóhúsin um nóttina. 

Einhverjum tókst að skríða út og komast upp í skála til Flubbanna. Mennirnir sem komu í 

skálann sögðu: „There are bodies down there“ og mátti ráða af talsmátanum að hermaðurinn 

væri sannfærður um að félagar hans lægju liðnir niðri í snjóhúsunum. Viðmælandi minn sagði 

frá þessu á kæruleysislegan hátt og mátti skilja á honum að hermennirnir hefðu verið með 

dálítið mikið drama fyrir hans smekk. Viðmælandi minn viðurkenndi þó að þetta hefði verið 

nokkuð alvarlegt, snjóhúsin voru allt of neðarlega í gilinu og að þetta hefði getað farið illa.   

 Í nokkur ár tóku hermenn þátt í prófhelgi nýliðaþjálfunar Flugbjörgunarsveitarinnar, 

heljarhelginni, en þeim var skipt niður á hópa. Nýliðarnir þurftu að sjá um að hermennirnir 

kæmust í gegnum verkefni helgarinnar. Einn viðmælandi minn lýsti þátttöku hermannanna:  

 

Eitt af því sem mér fannst virka svo vel við það að vera með landgönguliðana 

yfir sér, þá þurftu þeir sem voru að taka Hell Weekend að þeir þurftu í rauninni 

að bera ábyrgð á þeim einstaklingum líka. Ekki bara að koma sjálfum sér í 

gegnum þetta heldur að sjá um minna vana einstaklinga sem þeir þurftu að 

koma í gegn og það var. Við hlógum oft að því að það var einn Seargant með 
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okkur og tveir óbreyttir og þeir óbreyttu gerðu ekki neitt. Það var stoppað, þá 

settust þeir niður og sofnuðu og þá tók svona 10, 15 sekúndur að sofna.  

 

Hann bætti við að hærra setti hermaðurinn hefði tekið meiri þátt í verkefninu með nýliðunum.  

 Tveir viðmælendur mínir sögðu frá háttsettum manni (e. major) af Vellinum sem þau 

áttu mikil og góð samskipti við. Majórinn tók þátt í að skipuleggja æfingar og þjálfunarskipti. 

Viðmælandi minn sagði að í lok tíunda áratugarins hefðu mikil samskipti verið við herinn og 

sagði frá pítsuveislu eftir nýliðaferð þar sem hermenn tóku einnig þátt. Nýliðaþjálfarinn og 

majórinn sátu og voru  

 

eitthvað að ræða þjálfunina eða svona hvernig mismunurinn er á sem sagt getu 

drengjanna og hversu hlýðnir þeir væru og eitthvað svona kjaftæði. Eitthvað 

svona hvor pissar hærra en hinn. Þá kemur man ég eftir að [nýliði] kemur 

labbandi framhjá, og hérna [nýliðaþjálfarinn] pikkar svona í hann og segir: 

„Gefðu mér tíu!“ Hann fer bara niður, tók tíu armbeygjur án þess að segja orð, 

stóð upp, tók diskinn sinn og hélt áfram að borða. Og [majórinn] bara svona, 

sáttur við þetta. Þetta var svona [nýliðaþjálfarinn] að sýna svona að ég ræð hér, 

þeir hlýða mér í einu og öllu, hann svona að monta sig við félaga sinn í 

landgönguliðinu og eitthvað svona. Þannig á þessum tíma var þetta, þetta var 

normið, það var bara mikill agi, menn hlýddu bara strax, gerðu það sem þeir 

voru beðnir um og ef þeir gerðu það ekki þá máttu þeir bara taka pokann sinn.  

 

Sögur sem þessi gefa hugmynd um þau áhrif sem herinn hefur haft á þjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Nú eru áhrif hersins aftur á móti örlítil en margir Flubbar eru aldir 

upp á þann hátt sem lýsingarnar hér að framan segja til um. Þjálfari eins og sá sem var að 

metast við majórinn í sögunni hefur þjálfað marga félaga sem síðar hafa sjálfir orðið 

nýliðaþjálfarar. Þess vegna eru margir félagar mótaðir af gildum sem voru sterk í hernum þótt 

björgunarsveitin sjálf eigi lítið skylt við her eða hermennsku. Ríkjandi gildi hersins flæða í 

gegnum nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar þótt félagar sveitarinnar séu ósammála um 

þeim skuli viðhaldið eður ei.  
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Konur 

Í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík voru aðeins karlmenn en allir áttu þeir eiginkonur, 

mæður, systur eða dætur. Mennirnir vörðu stórum hluta frítíma síns í starf sveitarinnar, voru 

marga daga, jafnvel vikur, í burtu í æfingum eða útköllum. Störf karlanna í sveitinni höfðu 

áhrif á daglegt líf kvennanna og þær stofnuðu kvennadeild árið 1966. Á upphafsárum 

deildarinnar störfuðu um 40 konur en þær einbeittu sér að fjáröflun til uppbyggingar 

félagsheimilisins á Reykjavíkurflugvelli auk nauðsynlegs búnaðar til björgunarstarfa.117 

Kvennadeildin var mjög öflug og hún tók mikinn þátt í starfi sveitarinnar. Á áttunda 

áratugnum var farið árlega í hjónaferðir. Konurnar voru mjög duglegar að halda basara og 

kaffisölur og fjármögnuðu ýmsar gjafir handa Flugbjörgunarsveitinni, en til að mynda gáfu 

þær sveitinni bíl árið 1974.118 

 Um 1970 voru umræður í dagblöðum um að konurnar í kvennadeildinni hefðu hug á 

að taka virkari þátt í starfinu en áður, meðal annars með því að hafa tilbúið heitt kaffi og 

súpur fyrir leitarmenn í útköllum.119 Einn viðmælandi minn sagði svo frá: 

 

Þegar það kom útkall þá voru þær sko vakandi um leið því þær þurftu að smyrja 

og hjálpa manni af því að sko þá var ekkert farið í einhverja sólarhringsleit 

innanbæjar. Það var alveg lágmark tveir sólarhringar, alveg lágmark, og þá 

einhversstaðar á fjöllunum [...] Þú þurftir bara að hafa allt saman sjálfur. 

 

Í umfjöllun í Þjóðviljanum í lok nóvember 1970 er haft eftir formanni kvennadeildarinnar að 

þrátt fyrir aukinn áhuga kvennanna á þátttöku í starfinu og að búast mætti við að þær hlytu 

þjálfun í einhverjum þáttum starfsins væri ólíklegt að konur yrðu virkir leitar- og 

björgunarmenn í bráð. Hún sagði að konurnar væru margar góðir göngumenn en að það gæti 

vafist fyrir þeim að bera þungar byrðar langar leiðir í erfiðum björgunarleiðöngrum.120 Þegar 

viðmælendur mínir voru spurðir af hverju sveitin hefði verið kvenmannslaus svo lengi 

svöruðu nokkrir eldri mennirnir að þetta hefði alls ekki gengið upp. Útköllin gátu verið löng, 

þar sem sambandsleysi var algjört. Björgunarfólkið gat verið veðurteppt í marga daga og ef 

konur hefðu verið með í för, ef til vill í sömu tjöldum og karlarnir, hefði eiginkonum 

björgunarmannanna ekki staðið á sama. Sumir eldri félagar sögðu að eiginkonurnar treystu 

þeim ekki til að „liggja í tjaldi einhvers staðar uppá Langjökli með einhverja 18 ára sér við 
                                                        

117 60 manna lið ávallt í fullri vinnu – og jafn stórt varalið 1970:10 
118 Kaffisala og basar – safnað fyrir Flugbjörgunarsveitina 1975:18  
119 60 manna lið ávallt í fullri vinnu – og jafn stórt varalið 1970:10 
120 20 ár frá því Flugbjörgunarsveitin var stofnuð 1970:2 
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hlið“. Ekki voru allir sammála þessum rökum, og benti einn viðmælandi á að ef körlunum 

væri ekki treystandi myndu þeir alveg eins halda fram hjá í bænum eins og uppi á fjöllum. 

 Eldri viðmælandi taldi eðli sambanda á þeim árum hafa verið allt annað, ekki þótti 

jafneðlilegt og nú að konur og karlar væru vinir eða ynnu sömu störf. Auk þess voru 

björgunarstörf og ferðir mun erfiðari líkamlega þá en nú, búnaðurinn þyngri og verri. 

 

Nei, þetta var bara fyrir karlana og við sáum bara um þetta og það þurfti ekkert 

að ræða það. Það var bara hugsun þess tíma enda eins og ég segi að konur komu 

inn alveg sama hvaða djobb það er um leið og þær réðu við það vöðvalega. 

 

Árið 1976 sagði frá því í Þjóðviljanum að konur, sem höfðu tekið þátt í gönguæfingum með 

körlunum, fengju ekki inngöngu í Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík.121 Konurnar voru í 

Jöklarannsóknarfélaginu og þekktu menn úr Flugbjörgunarsveitinni úr því félagi. Konurnar 

tóku þátt í þjálfun nýliðahóps Flugbjörgunarsveitarinnar veturinn 1975–1976 og þegar 

aðalfundurinn nálgaðist ákváðu þær að senda stjórn sveitarinnar bréf með ósk um formlega 

inngöngu í Flugbjörgunarsveitina. Nýliðaþjálfararnir staðfestu með undirskrift sinni þátttöku 

kvennanna í nýliðaþjálfuninni. Nokkru síðar fengu konurnar bréf, dagsett 6. febrúar 1976, 

undirritað af ritara sveitarinnar, sem var á þessa leið:  

 

Stjórnarfundur í Flugbjörgunarsveitinni 4.2.”76, hafnaði inngöngubeiðni yðar í 

F.B.S., á þeirri forsendu að starfandi er kvennadeild innan vébanda félagsins, og 

ber yður að leita til hennar með téða umsókn.122  

 

Konunum var þar bent á að starfa með kvennadeild sveitarinnar sem vann annars konar starf 

en björgunarsveitin sjálf. Á svipuðum tíma voru konur að hefja þátttöku í starfi annarra 

björgunarsveita í Reykjavík. Í afmælisriti Hjálparsveitar skáta í Reykjavík frá árinu 1992 

rekur Helga Einarsdóttir aðkomu kvenna að hjálparsveitinni. Í grein sinni segir hún frá því að 

á sjöunda áratugnum hafi skátastúlkum verið boðið til starfa í Hjálparsveitinni en þær máttu 

þó ekki starfa hvar sem var. Þær voru ekki kallaðar út til jafns við karla og segir í greininni: „Í 

stóru útköllin voru þær velkomnar, að vísu eingöngu í pottana og smurbrauðið, en í minni 

leitirnar voru þær ekki kallaðar, jafnvel þó að leitirnar væru innanbæjar“.123 

                                                        
121 Orð í belg 1976:3  
122 Sjá 2. viðauka 
123 Helga Einarsdóttir 1992:23 
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Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík veitti konum ekki inngöngu fyrr en miklu seinna þótt starf 

kvennadeildarinnar virðist ekki hafa verið mjög frábrugðið starfi kvenna í öðrum 

björgunarsveitum. 

 Ung kona sagði frá samræðum sínum við einn af eldri félögum 

Flugbjörgunarsveitarinnar og konu hans. Hún sagði að hjónin hefðu sagt sér að: „Það væri svo 

mikilvægt að það væri einhver sem væri að smyrja brauðið ofan í alla,“ en bætti við að þau 

„gleymdu því alveg að það gætu líka verið karlar í þeim hópi alveg eins og konur og öfugt 

hinum megin, skilurðu?“ Hún velti þessari afstöðu kvennanna fyrir sér og sagði: „Kannski 

fannst þeim eitthvað vegið að þeim að þær séu komnar inn í sveitina. Þeirra hlutverk var þá 

ekki nógu mikilvægt sem það var alveg pottþétt á þeim tíma.“ 

 Kvennadeildin sinnti mjög mikilvægu starfi innan sveitarinnar á fyrri tíma. Án 

kvennanna hefði starf karlanna orðið mun flóknara og jafnvel ómögulegt. Þær fjármögnuðu 

kaupin á mörgum tækjum og búnaði og sáu körlunum fyrir mat í útköllum. Það má ekki 

heldur gleyma þeirri þolinmæði sem þær sýndu er eiginmenn þeirra voru kallaðir út í tíma og 

ótíma. 

 Í kringum 1990 jókst umfjöllun í dagblöðum og tímaritum um kvennaleysi 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Í lok árs 1988 birtist greinin „Blúndur í björgunarsveitum“ í 

Hjálparsveitartíðindum: Fréttabréf Landssambands hjálparsveita skáta. Þar veltu 

greinarhöfundar fyrir sér hvernig konur væru í björgunarsveit og hvernig það væri að vera 

kona í björgunarsveit þegar ímynd björgunarmannsins væri mikill kappi, hávaxinn, 

herðabreiður, stæltur, veðurbarinn og afar hraustlegur karlmaður.124 Höfundarnir, tvær konur 

sem störfuðu með Hjálparsveit skáta í Reykjavík og Björgunarsveitinni Ingólfi, sögðu 

félagatal Flugbjörgunarsveitarinnar líkjast félagatali frímúrara og þess vegna hefðu þær 

ákveðið að taka viðtal við fallhlífastökkvara úr Flugbjörgunarsveitinni um kvennaleysi 

sveitarinnar. Hann sagði helstu ástæðu þess að við innkomu kvenna í Flugbjörgunarsveitina 

myndi gamalgróinn „mórall“ breytast. Hann líkti því við að hleypa nunnum inn í 

munkaklaustur og taldi jafnframt að æfingar sveitarinnar væru það erfiðar að kvenmenn 

myndu aldrei halda þær út. Flubbinn benti á að eitt af hlutverkum kvenna væri að eignast börn 

og það þýddi ekkert að vera að færa konur á varamannalistann á níu mánaða fresti. Jafnframt 

talaði hann um að kvennadeildin væri mótfallin því að konur væru teknar inn í aðra flokka 

sveitarinnar. Hann lauk samtali sínu við greinarhöfunda með spurningunni: „Mega karlmenn 

                                                        
124 Helga Einarsdóttir og Þórey Gylfadóttir 1988:20 
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ekki vera í friði með sín karlafélög eins og konur eru í friði með sín kvenfélög og 

saumaklúbba?“125  

 Í fyrirsögn í DV árið 1992 segir „Flugbjörgunarsveitin – síðasta karlavígið í 

björgunarstarfinu“ en í greininni er sagt frá því að mikil óánægja ríki á meðal kvenna í 

björgunarstörfum með að konur fái ekki inngöngu í starf Flugbjörgunarsveitarinnar. Konum 

sem mættu á kynningarfund um nýliðastarfið hafi verið gerð grein fyrir að þær myndu ekki fá 

að starfa í sveitinni en mættu hins vegar vera í kvennadeildinni. Formaður 

Flugbjörgunarsveitarinnar sagði að það væri ekki ásetningur sveitarinnar að breyta þessu. 

Þetta væri regla sem væri við lýði í félaginu, þetta hefði gengið mjög vel eins og þetta væri og 

að þeir væru með mjög öfluga sveit. Hann bætti við að hann teldi þá ekki vera að gera lítið úr 

konum með því að hafa þetta fyrirkomulag.126 Vegna þessarar stefnu sveitarinnar, að hleypa 

engum konum inn, kölluðu félagar annarra björgunarsveita Flubbana gjarnan 

Háfjallahommana.  

 Upp úr 1990 var reglulega rætt á aðalfundum um hvort hleypa ætti konum inn í starfið. 

Eins og einn viðmælandi minn orðaði það: „Það var búið að rífast og skammast yfir þessu á 

mörgum aðalfundum.“ Það sköpuðust oft heitar umræður en vorið 1995 var haldinn fjölsóttur 

aðalfundur sem varð átakafundur. Nýliðarnir voru sendir út úr salnum, dyrum lokað og svo 

var hnakkrifist í um klukkustund um hvort konur ættu að verða fullgildir félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík eða ekki. Sveitin skiptist í tvær fylkingar og höfðu 

báðir hópar safnað liði fyrir fundinn. Eftir miklar umræður fór fram leynileg kosning þar sem 

tillagan um inngöngu kvenna var samþykkt með örfáum atkvæðum. Viðmælandi minn orðaði 

það svo að: „Þessir karlar voru ekki á móti konum, þeir eiga sko allir mæður, eiginkonur og 

dætur. [...] Vildu bara hafa karla og engu breyta.“ Annar viðmælandi komst svo að orði: „Þeir 

voru bara karlrembur.“ 

 Fólk segir frá ákvörðuninni á ólíkan hátt. Einn félagi sagði mér að margir hefðu tekið 

nærri sér að konum hefði verið hleypt inn í sveitina, vinslit hefðu orðið og að sumir hefðu í 

raun aldrei sætt sig við þetta. Nokkrir nefndu að innganga kvenna hefði breytt öllu, að 

Flugbjörgunarsveitin hefði aldrei orðið söm. Aðrir segja að án kvennanna væri 

Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík ekki ein stærsta björgunarsveit landsins, að sveitin hefði ella 

lognast út af. Einn félagi ákvað að styðja niðurstöðuna, hver sem hún yrði, en með því 

skilyrði að: „Það ætti ekki að breyta neinu þarna inni eða í starfinu, það ætti að gera allt eins 

þótt það væru komnar konur. Það ætti ekki að breyta áherslum.“ Það má segja að honum hafi 
                                                        

125 Helga Einarsdóttir og Þórey Gylfadóttir 1988:20–21 
126 Konur ekki teknar í björgunarsveitina 1992:7  
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orðið að ósk sinni, sömu kröfur voru gerðar til kvenna og karla í nýliðaþjálfuninni og í húsi 

Flugbjörgunarsveitarinnar við Flugvallarveg er enn aðeins einn búningsklefi með einum 

áföstum sturtuklefa þrátt fyrir vikulegar hlaupa- og þrekæfingar úti fyrir konur og karla.  

 Í forsíðufrétt DV haustið 1995 segir frá fyrstu tveimur konunum sem samþykktar voru 

sem fullgildir félagar. Þær sögðust ekki hafa fengið neitt vægari þjálfun en strákarnir, þær 

hefðu jafnvel þurft að sanna sig enn frekar þar sem þær væru fyrstu konurnar.127 Einn eldri 

viðmælenda minna sagði um þær: 

 

Þessar stelpur sem komu þarna inn reyndust mjög vel og menn voru bara 

ánægðir með það og sættu sig strax við það held ég. Ég man ekki eftir því að, 

auðvitað var einhver svona kergja í sumum sem höfðu verið á móti þessu alla 

tíð en þær bara sönnuðu sig bara strax stelpurnar, það var ekkert mál. 

 

 

Lávarðar 

Flugbjörgunarsveitin er stór sveit sem hefur starfað sleitulaust í 61 ár. Hundruð manna hafa 

lokið nýliðaþjálfuninni og verið samþykktir á aðalfundi sem fullgildir félagar. Nokkrir félagar 

sveitarinnar hafa kvatt þennan heim og aðrir hætt á útkallsskrá vegna aldurs. Í kringum 

miðjan níunda áratug síðustu aldar stofnaði hópur eldri félaga sveitarinnar, sem gjarnan vildu 

fylgjast með sveitinni en treystu sér ekki lengur til að starfa sem virkir félagar í almennu 

starfi, flokk sem þeir kölluðu Lávarðana. Fundað var reglulega á kvöldin en starfið datt 

fljótlega niður. Tæpum áratug síðar, árið 1995, var hópurinn endurvakinn. Saman fóru 

félagarnir í heimsóknir til slökkviliðsins í Keflavík, Neyðarlínunnar, Veðurstofunnar, 

Landhelgisgæslunnar, Flugmálastjórnar og víðar. Starfið gekk nokkuð hægt, mæting var lítil, 

svo að ákveðið var að breyta fundunum í reglulega kaffifundi á laugardagsmorgnum. Í fyrstu 

leist mönnum misvel á þá fundi en „þeir sem þá voru mest á móti, þeir eru löngu byrjaðir að 

mæta“. Aukningin hefur verið mikil en í upphafi mættu bara tveir félagar sem þrjóskuðust við 

að halda þessum fundum gangandi. Nú mæta um fjörutíu menn reglulega og eru flestir á 

aldrinum 50–85 ára. Sumir félaganna hafa mætt reglulega á fundi sveitarinnar frá stofnun 

hennar árið 1950. Kaffifundirnir eru mörgum mikilvægir, sumir hverjir eru komnir á 

elliheimili, lífið farið að róast og þeir eru jafnvel orðnir einir. Venjan var að hittast alla 

laugardaga nema nýársdag og aðfangadag en nú mæta þeir alla laugardaga, þar sem 20 manns 

                                                        
127 Hef vonandi kjark í fallhlífastökk 1995:2  
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mættu á nýársdag 2012. Auk kaffifundanna fara lávarðarnir reglulega í langar ferðir. Á 

síðustu árum var farið upp á Langjökul, á Skóga, í Tindfjöll, í Jökulheima, að Bárðarbungu og 

víðar. 

 Á kaffifundunum er rætt um heima og geima, hart er skotið og rifjaðar eru upp 

minningar úr starfinu. Félagarnir rökræða mikið og hver sá sem tekur þátt í fundi með þeim 

áttar sig fljótt á að þeir þekkja skoðanir hver annars vel. „Það er talið að ef þú getur ekki 

skotið fast þá sé orðið tímabært að fara með þig til læknis.“ Sú stemning og sá veruleiki sem 

eldri meðlimir sveitarinnar minnast er mjög ólík þeim veruleika sem ég og aðrir nýinngengnir 

félagar Flugbjörgunarsveitarinnar upplifum í starfi. Sú samvinna og það starf sem átti sér stað 

á fyrri árum er gjörólíkt því sem gerist nú. Eldri viðmælendur mínir sögðust finna fyrir breyttu 

samfélagi sveitarinnar en einn sagði: „Það vantar allt fjör, þess vegna er maður mest hræddur 

um að svona sveitir bara leggist út af, vegna sko viðfangsleysis, það er ekkert um að vera 

lengur.“ Hópurinn var fámennur og þéttur en allir gerðu allt, söfnuðu peningum og fóru í 

útköll. Einn viðmælandi minn lýsti því fyrir mér að það andrúmsloft sem ríkir á meðal 

lávarðanna væri líkara því andrúmslofti sem áður var í sveitinni. „Aðalfundir hér áður, þeir 

voru eins og það hefði verið smalað hundum og köttum inn í sal og menn rifust og 

skömmuðust en það fóru allir sko haldandi í hendur út.“ Hann bætti við að menn hefðu mikið 

skipst á skoðunum og verið ósammála um flest en ekki verið síðri félagar eða vinir þrátt fyrir 

rifrildin. Hann sagði að í dag virtist sem mönnum væri alveg ómögulegt að vera vinir ef þeir 

væru ósammála.  

 Hjá lávörðunum liggur mikil þekking á björgunarstörfum og lífsháttum á fjöllum á 

árum áður. Sögur þeirra eru efni í margar bækur. 

 

 

Sameining 

Slysavarnafélag Íslands leit lengi á sig sem forystuaðila í björgunarmálum á Íslandi vegna 

reynslu sinnar.128 Fljótlega eftir stofnun Flugbjörgunarsveitarinnar var forvígismönnum 

hennar boðið á fund Slysavarnafélags Íslands þar sem mælst var til þess að 

Flugbjörgunarsveitin yrði sjálfstæð deild í Slysavarnafélaginu. Flugbjörgunarsveitarmenn 

afþökkuðu það boð.129 Viðmælandi minn orðaði þetta svona: 

 

                                                        
128 Einar S. Arnalds 2001:434–435 
129 Einar Torfi Finnsson 1995:15 
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Slysavarnafélagið var ekkert ánægt með stofnun Flugbjörgunarsveitarinnar, 

vildi gleypa hana innan sinna vébanda. [...] Það fór dálítið fyrir brjóstið á 

Slysavarnafélagsmönnum að þarna var komin einhver björgunarsveit sem þeir 

réðu ekki yfir.  

 

Björgunarsveitir Slysavarnafélagsins sérhæfðu sig í björgun við og á sjó. Hjálparsveitir skáta 

sáu mikið um innanbæjarleitir og sjúkraflutninga og flugbjörgunarsveitirnar einbeittu sér að 

útköllum á landi, einkum í fjalllendi og á jöklum.130 Slysavarnafélagið og hjálparsveitirnar 

tóku stundum þátt í stórum leitum í fjalllendi en Slysavarnafélagið sérhæfði sig í slysavörnum 

fyrir óbyggðaferðir. Ágætis samstarf var á milli Slysavarnafélagsins og Hjálparsveita skáta.131 

Einn viðmælandi minn útskýrði hlutverk hverrar sveitar en auk þess lýsa orð hans 

samskiptum Slysavarnafélagsins og Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 

Það var eiginlega hefð að ef það var flugslys þá vorum við náttúrulega kallaðir 

út. Ef það var leitað að fólki, þá var það undir stjórn Hjálparsveitarinnar. Og ef 

það var einhvers staðar sjóslys þá var það náttúrulega Slysavarnafélagið. Svona 

var hefðin á þessu fyrst en það var alveg óskaplegur rígur á milli 

Slysavarnafélagsins og Flugbjörgunarsveitarinnar svona fyrstu 20 árin, verst 

fyrstu 10 árin og svo svona skánaði það nú aðeins, held ég, en það var 

geysilegur rígur, sérstaklega svona á efri stöðum. Í leit kom það aldrei fram. 

 

Stirð samskipti Slysavarnafélagsins og Flugbjörgunarsveitarinnar rötuðu í fjölmiðla en árið 

1966 sagði Alþýðublaðið frá því að á ársfundi Slysavarnafélagsins hefði mikið verið rætt um 

„… það sem SVFÍ [Slysavarnafélagið] kallar tregðu á samstarfsvilja hjá 

Flugbjörgunarsveitinni og Flugbjörgunarsveitin kallar tregðu á samstarfsvilja hjá 

Slysavarnafélaginu.“132  

 Slysavarnafélagið var ósátt við samvinnu Flugmálastjórnar og 

Flugbjörgunarsveitarinnar sem náði hámarki árið 1966 þegar flugslys varð í nágrenni við 

Norðfjörð.133 Viðmælandi minn lýsti atvikinu á eftirfarandi hátt: 

 

                                                        
130 Einar S. Arnalds 2001:434–435 
131 Einar S. Arnalds 2001:168 
132 Mörg mál rædd á ársþingi SVFÍ 1966:2 
133 Einar S. Arnalds 2001:434–436 
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En svo vorum við einu sinni sendir á Neskaupstað þegar vélin týndist sem að 

aldrei fannst og þar mætti okkur þvílíkur kuldi sko og maður skildi þetta ekki til 

að byrja með fyrr en manni var bent á, að þeir, þessum drengjum sem voru þá í 

Slysavarnafélaginu, þeim var sagt að bíða eftir okkur, af því að við vorum einu 

mennirnir sem voru þjálfaðir í fjöllunum. Og þetta hefur verið, ég veit það ekki, 

ég hefði ekki bara beðið, ég hefði bara lagt af stað, ég hefði verið það brjálaður, 

að bíða eftir einhverjum helvítis mörgæsum af mölinni, eru þeir vitlausir? Ég 

skildi það eftir á, ég skildi þetta ekki þá, það var þvílíkur kuldi sem tók við 

okkur en svo var auðvitað skýring á því. 

 

Það var Flugmálastjórn sem bað björgunarsveitir Slysavarnafélagsins að aðhafast ekkert fyrr 

en Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík væri mætt á svæðið. Í grein Einars Torfa minnist félagi 

Flugbjörgunarsveitarinnar útkallsins fyrir austan:  

 

Það voru einhverjir sveitakarlar á gúmmístígvélum með okkur og þeir höfðu 

afar sérstakt göngulag en voru svo helvíti duglegir að labba að við í fínu 

gönguskónum máttum hafa okkur alla við. Þeir slyttuðust einhvernveginn 

áfram, hölluðu sér fram og slettu löppunum áfram eins og þeir væru alltaf að 

detta fram fyrir sig.134 

 

Slysavarnafélagið áleit að það væri frumkvöðull í björgunarmálum en eins og segir í sögu 

Slysavarnafélagsins álitu menn úr hinum sveitunum fremur að þar færu „bændur á 

gúmmískóm“.135  

 Upp úr 1970 varð algengara en áður að fólk ferðaðist um óbyggðir og hálendi Íslands. 

Útköllum á hálendinu fjölgaði og Slysavarnafélagið fór að færa sig meira inn í land. Félagið 

bjó til fleiri landbjörgunarsveitir til að sinna tíðari útköllum og lögð var áhersla á svæði þar 

sem þörfin var mikil.136 Þrátt fyrir að viðmælandi minn hér að framan teldi að togstreita 

Slysavarnafélagsins og Flugbjörgunarsveitarinnar hefði aldrei komið fram í útköllum má sjá 

skýr merki þess að kapphlaup björgunarsveitanna á landi í upphafi áttunda áratugarins fór 

ekki fram hjá neinum. Í dálki Flosa Ólafssonar í Þjóðviljanum árið 1986 fjallar hann um 

björgunarsveitirnar í gamansömum tón:  
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Af öllum þeim fjölmörgu keppnum sem hérlendis er efnt til, má víst telja að 

engin veki fögnuð á við keppnir björgunarsveita þegar þær eru að bjarga öðrum 

björgunarsveitum sem hafa týnst í björgunarleiðangri útaf týndum 

björgunarmanni, sem ekki fann rjúpnaskyttu af því að hún var komin til byggða. 

Helstu keppnisliðin í þessari skemmtilegu íþrótt eru Hjálparsveit skáta, 

Slysavarnafélagið, Flugbjörgunarsveitin og ameríski herinn.137 

  

Tilraunir hófust til að samræma landbjörgun fyrir árið 1970 en sameining björgunarsveitanna 

varð ekki að veruleika fyrr en nærri tveimur áratugum síðar, árið 1999. Fyrr á árum var mikil 

áhersla lögð á að í hverjum bæ eða sveitarfélagi væri björgunarsveit sem væri fljót á vettvang. 

Greiðar samgöngur og breytt búseta á Íslandi gerði að verkum að umræður um sameiningu 

björgunarsveitanna fóru vaxandi. Á miðjum níunda áratugnum var ákveðins glundroða farið 

að gæta í útköllum sem skapaðist af samkeppni og lítilli samvinnu.138 Menn voru tregir til 

sameiningar en mikilvægast þótti þó að ná sameiginlegri yfirstjórn til samræmingar og til að 

draga úr glundroðanum.139 

 Í nóvember 1985 var samkomulag um skipulag leitar- og björgunaraðgerða undirritað 

af björgunarsamtökunum þremur. Landinu var skipt í svæði en þar sem fleiri en ein samtök 

voru starfandi var sameiginleg svæðisstjórn sem stjórnaði björgunaraðgerðinni innan þess 

svæðis. Auk þess var stofnuð Landsstjórn björgunarsveita til að samræma störf svæðisstjórna. 

Samstarfið batnaði og varð faglegra. Viðmælandi minn benti á að:  

 

Hér í gamla daga var þetta svona, þá var þetta svolítið svona hver er fyrstur og 

hver var frekastur þar og svolítið svona þar sem þurfti 20 menn voru allt í einu 

komnir 100. Nú er þetta allt saman algjörlega niðurnjörvað. Fulltrúar 

björgunarsveitanna í svæðisstjórn sjá algjörlega um skipulag.  

 

Viðræður um hreina sameiningu björgunarfélaga hófust 1989. Stefnt var að sameiningu 

samtakanna þriggja, Landssambands hjálparsveita skáta, Landssambands flugbjörgunarsveita 

og Slysavarnafélagsins, en úr varð að haustið 1991 sameinuðust aðeins skátarnir og 

flugbjörgunarsveitirnar, auk tveggja sjálfstæðra björgunarsveita, Björgunarfélags 

                                                        
137 Flosi Ólafsson 1985:2 
138 Einar S. Arnalds 2001:438 
139 Óskar eftir viðræðum við Slysavarnafélagið 1985:4 
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Vestmannaeyja og Björgunarsveitarinnar Stakks í Keflavík.140 Þessi félög sameinuðust í 

Landsbjörg, landssambandi björgunarsveita.141 Undirtitill Landsbjargar gaf til kynna að í 

samtökunum væru allar björgunarsveitir landsins, en stór hluti björgunarsveita starfaði þó enn 

í Slysavarnafélaginu. 

 Landsbjörg og Slysavarnafélagið skrifuðu undir samstarfssamning árið 1993 „í þeim 

tilgangi að tryggja öflugt björgunarstarf alls staðar á landinu“.142 Ákvörðun var tekin um 

sameiginlegt neyðarnúmer, rekstur sameiginlegs björgunarskóla Landsbjargar og 

Slysavarnafélagsins auk þess sem standa átti að sameiginlegri ráðstefnu um björgunarmál, 

Björgun. Saman ætluðu félögin að stofna alþjóðlega björgunarsveit auk þess að styðja litlar 

sveitir á landsbyggðinni til sameiningar, þar sem það þótti hagkvæmt.143 Næstu ár á eftir urðu 

kynni björgunarfólks hvert af öðru meiri, það kom saman í björgunarskólanum og á 

ráðstefnunni Björgun. Sameiningin var þó ekki undirrituð fyrr en í apríl 1999 og til varð 

Slysavarnafélagið Landsbjörg, jafnan þekkt aðeins undir nafni Landsbjargar. Við 

sameininguna gátu litlar björgunareiningar úti á landi unnið saman án vandkvæða og sem 

sterkari heild, auk þess sem öll samskipti á milli björgunarsveita urðu einfaldari en áður.144  

 Á skrá Slysavarnafélagsins Landsbjargar eru um 18 þúsund sjálfboðaliðar, þar af þrjú 

þúsund virkir, í um það bil 100 björgunarsveitum, 70 slysavarna- og kvennadeildum og 50 

unglingadeildum um allt land.145 Björgunarsveitirnar eru alltaf í viðbragðsstöðu og eru 

þjálfaðar til björgunar eða leitar í fjölbreyttum aðstæðum.  

 Starf Landsbjargar er nær einungis byggt á vinnu sjálfboðliða. Allt starf 

björgunarfólks er í sjálfboðavinnu, útköll, þjálfun, kennsla, fundir og fjáröflun.  

Landsbjörg fær fjárveitingu frá ríkinu í samræmi við samning við dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið um samstarf lögreglu og björgunarsveita um leit og björgun á landi. 

Árið 2003 tóku gildi lög um samstarf lögreglu og björgunarsveita um leit og björgun á 

landi.146 Lögregla kallar á aðstoð ef nauðsyn krefur en svæðisstjórn björgunarsveita fer með 

tæknilega stjórn björgunarsveita við aðgerðir.147  

 Í grein Steinunnar Hrafnsdóttur, „Frjáls félagasamtök og sjálfboðaliðastörf á Íslandi“, 

frá árinu 2008 segir að ákveðnar tegundir af frjálsum félagasamtökum, til að mynda þau sem 

                                                        
140 Ólafur Proppé 1991:3 
141 Einar S. Arnalds. 2001:439–442 
142 Samstarfssamningurinn 1994:3 
143 Samstarfssamningurinn 1994:3 
144 Einar S. Arnalds 2001:445–446 
145 Slysavarnafélagið Landsbjörg. Aðildarreikningar. 
146 Innanríkisráðuneytið. Reglugerð um leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita. 
147 Samstarf á svæði 1 2004:11  
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búi yfir sérþekkingu, geti samið við hið opinbera um ákveðna þjónustu.148 Tengsl stjórnvalda 

og frjálsra félagasamtaki hafa verið við lýði lengi en með aukinni einkavæðingu í ríkisrekstri 

og útboðum á þjónustu fjölgi frjálsum félagasamtökum.149 Samning Landsbjargar við dóms- 

og kirkjumálaráðuneytið má telja til slíks samnings. 

 Greiðslur frá ríkinu til Landsbjargar eru aðeins hluti af heildartekjum samtakanna. 

Stærsti einstaki tekjuliður til reksturs heildarsamtaka Slysavarnafélagsins Landsbjargar fæst af 

rekstri söfnunarkassa (spilakassa) á vegum Íslandsspils. Árið 2011 fékk Landsbjörg tæplega 

237 milljónir frá Íslandsspili en 183 milljónir frá ríkinu.150 Auk tekna af spilakössum fær 

Landsbjörg tekjur af sölu á sjúkrakössum, styrkjum frá einkaaðilum og sölu á svokölluðum 

neyðarkalli. Neyðarkallinn er lyklakippa úr plasti í líki björgunarmanns eða konu. Fólk úr 

öllum deildum Slysavarnafélagsins Landsbjargar selur neyðarkallinn til almennings fyrstu 

helgina í nóvember en tekjur af sölunni skiptast á milli björgunarsveitarinnar sem selur og 

heildarsamtakanna sem svo stýra hagnaði af sölunni út til deildanna.151 

 Félagseiningar Slysavarnafélagsins Landsbjargar afla sér fjár með ýmsu móti. 

Björgunarsveitirnar sjá um gæslu á ýmsum viðburðum, safna dósum, eru til taks í 

fjölbreyttum þjónustuverkefnum en stærsti tekjuliður sveitanna er þó flugeldasala um áramót. 

Segir á heimasíðu Landsbjargar: „Þar ná sveitirnar sér í þorra þess rekstrarfjár sem þær hafa 

úr að spila allt árið um kring.“152 Björgunarsveitirnar sjá sjálfar um sölu á flugeldum en 

Landsbjörg flytur flugeldana inn frá Kína.153 Á heimasíðu Landsbjargar segir að samtökin 

leggi mikið upp úr öryggismálum tengdum flugeldum, að allar vörur séu merktar íslenskum 

leiðbeiningum og að bæklingur sé gefinn út á nokkrum tungumálum um hvernig skuli bera sig 

að við að skjóta upp flugeldum. Einnig er tekið fram að um hver áramót verði slys af völdum 

flugelda.154 Sem dæmi má nefna að um áramótin 2011–2012 leituðu ríflega þrjátíu, þar af 

tæplega helmingur undir 17 ára aldri, á bráðamóttöku Landspítalans vegna skaða af völdum 

skotelda.155 Í frétt á vefmiðlinum Vísi í desember 2011 er haft eftir Elísabetu Benedikz, 

yfirlækni bráðalækninga á Landspítalnum: „Fólk hefur fengið ljóta bruna í andlitið. Það hefur 

misst sjónina og jafnvel augu“.156 Það má velta fyrir sér hvort tekjuöflun björgunarsveita 

Landsbjargar stangist á við hlutverk samtakanna.  

                                                        
148 Steinunn Hrafnsdóttir 2008:26  
149 Steinunn Hrafnsdóttir 2003:235 
150 Árbók 2012:14 
151 Slysavarnafélagið Landsbjörg. Opinber framlög. 
152 Slysavarnafélagið Landsbjörg. Tekjur og fjáraflanir.  
153 Slysavarnafélagið Landsbjörg. Flugeldasala. 
154 Slysavarnafélagið Landsbjörg. Flugeldar. 
155 Samtal við Elísabetu Benedikz, yfirlækni bráðalækninga á Landspítalanum, 10. september 2012. 
156 Vísir. Aldrei of varlega farið með flugelda. 
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 Það er fjárhagslegur léttir fyrir ríkissjóð að sjá ekki alfarið um fjármögnun tæplega 

hundrað björgunarsveita. Allt starf björgunarsveitanna er unnið í sjálfboðavinnu og því 

áhugavert að þær skuli einnig sjá að stærstum hluta um eigin fjármögnun. Félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar svo og Landsbjargar deila um kosti og galla þessa fyrirkomulags. 

Viðmælendur nefndu ýmsa kosti, til dæmis „að björgunarsveitirnar væru sjálfstæðari og eru 

ekki eins háðar ríkisstyrkjum“, kostnaðarvitund sjálfboðaliðanna ykist við það að þurfa sjálfir 

að afla fjár en ókostur væri hins vegar að óþarflega mikill tími færi í fjáröflunina, tími sem 

gæti nýst í æfingar og þjálfun. Páll lýsti þessu ágætlega: 

 

Ehh, sko, það eru kostir og gallar. Ef maður hugsar þetta út frá svona 

sjónarmiðum í sambandi við börnin sín, þá vill maður ekki að þau fái allt upp í 

hendurnar því þannig meta þau dótið sitt betur. Upp að vissu marki er bara gott 

að björgunarsveitir þurfi sjálfar að hafa fyrir þessu að hluta, safna fyrir bílnum 

eða sleðanum, það eykur líkur á að fólk fari betur með hlutina. En stundum 

getur þetta orðið of mikið því það fer of mikill tími í þetta. Þannig að ríkið 

mætti alveg koma með meira.  

 

 Viðmælandi minn benti á: „En svo má ekki gleyma því líka að þessar ákveðnu 

fjáraflanir, sem eru að meginhluta tvær, vekja mikla athygli á starfinu.“ Þegar litið er á 

umfjöllun í fjölmiðlum um almennt starf Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík er oft bent á 

fyrirhugaða fjáröflun, merkjadaginn, flugeldasölu, jólatré eða annað. Umfjöllunin er mest um 

jólin eða áramótin, þegar sala á jólatrjám og flugeldum er í fullum gangi. Utan þess er 

umfjöllun um björgunarsveitir í sambandi við stórar björgunaraðgerðir svo og stórafmæli 

sveitanna.  

 

Við erum náttúrlega með sterkasta vörumerki landsins, það er bara staðreynd. 

Þegar það koma svona stórir viðburðir. Hvort sem það er gosið eða Haítí, þegar 

mannslífum er bjargað og svoleiðis. Þá tekur náttúrlega þjóðin eftir því.  

 

Umfjöllun um Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík og aðrar björgunarsveitir er nánast 

undantekningalaust jákvæð og vörumerkið er nýtt til sölu. Neyðarkallinn er 

björgunarmaðurinn í smækkaðri mynd og er seldur í tugum þúsunda um allt land. Í kringum 

fjáröflun voru og eru oft sendar fréttatilkynningar í blöðin þar sem hnykkt er á mikilvægi 

björgunarsveita. Á upphafsárum Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík kom fram í 
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fjölmiðlum að sveitin hefði á að skipa mönnum sem hefðu lagt á sig mikið erfiði til 

sérþjálfunar og fórnað tíma og fé til þess að sveitin gæti starfað þegar á þyrfti að halda. Til 

þess að halda þeirri starfsemi virkri þyrfti samtök fjöldans.157 Þessari umfjöllun fylgdi að hinn 

árlegi merkjadagur, þar sem merki væru seld til stuðnings Flugbjörgunarsveitinni, væri 

einmitt daginn eftir. Í gegnum árin hefur mátt sjá svipaða umfjöllun endurtaka sig í sambandi 

við fjáröflun. Fjallað er um dugnað og fórnfýsi björgunarmanna og almenningur hvattur til að 

styrkja þá eða, eins og á síðustu árum, að kaupa neyðarkall, jólatré eða flugelda. Fjölmiðlar 

taka þannig virkan þátt í að skapa ímynd björgunarsveita og björgunarfólks.  

 Eftir að björgunarsamtökin þrjú, skátarnir, slysavarnafélagið og 

flugbjörgunarsveitirnar, sameinuðust voru störf í fjáröflun og fjárúthlutun samræmd. 

Björgunarsveitir víða um land áttu erfitt uppdráttar þar sem starfsemi heillar björgunarsveitar 

var í höndum fárra einstaklinga. Auk björgunarstarfa þurftu litlu sveitirnar að sjá að stóru leyti 

um eigin fjármögnun. Með tilkomu Landsbjargar gátu samtökin aftur á móti stjórnað flæði 

fjármagns og stutt litlar sveitir. Sumir félagar eru þó enn ósáttir við samrunann og fullyrða að:  

 

Þeir einu sem eru virkilega ánægðir með Landsbjörg, það eru sveitirnar úti á 

landi, vegna þess að þær fengu heilmikið „backup“ þar sem þær voru að lognast 

útaf og þær voru svona endurnýjaðar.  

 

Landsbjörg útbjó kerfi til að úthluta fjármagni til hverrar björgunarsveitar. Í meginatriðum er 

kerfið notað til að meta virkni björgunarsveita, þátttöku þeirra í útköllum, fjölda æfingaferða, 

fjölda flokka, fjölda björgunartækja, hvort sveitir eru með unglingastarf, stærð sveitar, 

þátttöku í félagsstarfi Landsbjargar, mikilvægi á landsvæði og annað. Viðmælandi minn benti 

á að Flugbjörgunarsveitin væri „í neðri helming af sveitum hérna á höfuðborgarsvæðinu, hvað 

við fáum mörg stig“. Flugbjörgunarsveitin fær minna fjármagn en stóru sveitirnar í kring, 

Björgunarfélag Hafnarfjarðar, Hjálparsveit skáta í Garðabæ, Hjálparsveit skáta í Kópavogi, 

Hjálparsveit skáta í Reykjavík og Björgunarsveitin Ársæll. Viðmælandi minn bætti við:  

 

Ég held að það, það væri myndu opnast augu mjög margra í 

Flugbjörgunarsveitinni ef þeir myndu skoða þetta peningaskiptakerfi og myndu 

átta sig á því að við erum í rauninni með miklu minna starf en margar aðrar 

                                                        
157 Merkjasöludagur hjá Flugbjörgunarsveitinni 1957:8 
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sveitir og við skorum neðar en til dæmis Kjölur og Kyndill, sem eru litlu 

sveitirnar á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Helsta ástæða þess er lítil virkni Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík í félagsstarfi 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar, þátttaka á fundum, þingum og öðru á vegum samtakanna. 

Þátttaka fólks í Flugbjörgunarsveitinni í starfi Slysavarnafélagsins Landsbjargar hefur alltaf 

verið lítil miðað við stærð sveitarinnar. Flugbjörgunarsveitin var lengi vel sér á báti og 

Landssamband flugbjörgunarsveita var mjög lítið miðað við hin landssamböndin. Í 

landssambandi flugbjörgunarsveita voru aðeins nokkrar litlar sveitir auk 

Reykjavíkursveitarinnar en í Slysavarnafélaginu og Landssambandi hjálparsveita skáta voru 

tugir björgunarsveita um allt land. Áhrifanna gætir enn og Flugbjörgunarsveitin er, eins og 

einn viðmælandi minn orðaði það, „svona eyland“ innan samfélags björgunarsveitanna.  

 Fjárúthlutunarkerfið er mikið rætt á meðal félagsmanna Landsbjargar en þeir eiga það 

til að kenna kerfinu um að björgunarsveitirnar séu að verða líkari en áður. Nú keppist 

björgunarsveitirnar við að hafa marga flokka og tæki, senda mikinn mannskap í útköll, til að 

fá sem mestan pening frá Landsbjörg. Sumir telja að sú keppni valdi því að sveitirnar missi 

sérhæfingu sína, allar séu ágætar í öllu en ekki sérhæfðar í neinu. Einn félagsmaður 

Flugbjörgunarsveitarinnar lýsti vel því viðhorfi og verða orð hans lokaorð kaflans: 

  

Já, það var það sem við vorum að reyna að forðast, að við yrðum alveg eins og 

hinir, við vildum sérhæfingu. […] Við vorum sérhæfðir eins og flugið og við 

hefðum bara átt að halda því áfram til streitu. Það er synd að það hafi slitnað úr 

öllum tengingum við hérna Flugmálastjórn og meira og minna við 

Landhelgisgæsluna. 

 

 

Í stuttu máli 

Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík var stofnuð af fjalla- og skíðamönnum árið 1950 í kjölfar 

Geysisslyssins á Vatnajökli. Slysavarnafélag Íslands sá um sjóbjörgun en Hjálparsveitir skáta 

um leit og aðstoð innanbæjar. Flugbjörgunarsveitin sérhæfði sig í leit og björgun á fjöllum en 

upp úr miðri 20. öld voru flugslys tíð á Íslandi, sérstaklega við suðurströndina. 

Flugbjörgunarsveitin hóf strax að verða sér úti um aðstöðu og búnað og varð fljótt mikilvæg í 

allri leit og björgun á landi. Fleiri flugbjörgunarsveitir voru stofnaðar og eru nú starfandi, auk 

Reykjavíkursveitarinnar, Flugbjörgunarsveitin í Varmahlíð og Flugbjörgunarsveitin á Hellu.  
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 Flugbjörgunarsveitin sótti sér þjálfun og þekkingu erlendis, meðal annars 

snjóflóðaþjálfun til Noregs. Sveitin átti gott samstarf við bandaríska herinn á 

Keflavíkurflugvelli og þar hlaut hún þjálfun í fallhlífastökki. Samstarfið við herinn hélst allt 

þangað til herinn fór af landi brott árið 2006.  

 Fyrstu konurnar fengu félagsaðild að Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík árið 1995. 

Fram að því höfðu nokkrar konur sótt um inngöngu en var ávallt hafnað. Kvennadeild starfaði 

með sveitinni en hún sá mestmegnis um fjáröflun og annan stuðning við karlana og samanstóð 

mest af eiginkonum, systrum og dætrum félagsmanna.  

 Flugbjörgunarsveitin er komin yfir sextugt og félagsmenn hennar eru nokkur hundruð. 

Sumir vilja gjarnan halda áfram að starfa í sveitinni þrátt fyrir að vera orðnir eldri og stirðari 

en þeir áður voru. Alla laugardagsmorgna hittist hópur eldri félaga, þeir drekka saman kaffi, 

rífast um pólitík eða minnast fyrri ára. 

 Björgunarfélögin þrjú, flugbjörgunarsveitirnar, Slysavarnafélagið og skátarnir unnu 

lengi vel sjálfstætt og björgunaraðgerðir voru ekki samræmdar. Glundroða var farið að gæta í 

útköllum á níunda áratugnum svo að félögin urðu sammála um að nauðsynlegt væri að 

samræma björgunaraðgerðir. Árið 1991 sameinuðust skátarnir og flugbjörgunarsveitirnar í 

Landsbjörg, landssamband björgunarsveita og átta árum síðar sameinaðist Slysavarnafélag 

Íslands Landsbjörg og úr varð Slysavarnafélagið Landsbjörg, yfirleitt þekkt aðeins undir 

nafninu Landsbjörg.  
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3. Fólkið 
Slysavarnafélagið Landsbjörg er frjáls félagasamtök, starfrækt af sjálfboðaliðum. 

Sjálfboðaliðar gefa vinnu sína, þiggja ekki annað fyrir störf sín en reynslu og þá þekkingu sem 

þeir hljóta í starfi samtakanna. Allar björgunarsveitir Landsbjargar byggja á vinnu 

sjálfboðaliða, Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík þar á meðal. Forsenda þess að 

björgunarsveitirnar og Slysavarnafélagið Landsbjörg starfi er að nægur mannskapur fáist. 

Félagar Landsbjargar eru mörg þúsund en án fólksins, og vilja þess til að gefa vinnu sína, væru 

samfélög björgunarsveitanna og margbreytilegur veruleiki þeirra ekki til. Til að skilja 

veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar er mikilvægt að átta sig á forsendum þess að fólk starfar í 

björgunarsveit. Fórnfýsi og samfélagsleg skylda eru ekki einu ástæður þess að fólk tekur þátt í 

sjálfboðastarfi en þátttaka fólks í sjálfboðastarfi getur falið í sér lærdóm og ánægju. 

Björgunarsveitirnar eru gott dæmi um slíkt en þær eru vettvangur til að afla sér reynslu og 

þekkingar sem erfitt er að afla sér annars staðar.  

 Ímynd björgunarsveitanna er jákvæð en þar sem fjáröflun þeirra byggist fyrst og 

fremst á styrkjum og viðskiptum almennings er mikilvægt að svo sé. Ímyndin, sem 

almenningur þekkir, er sköpuð bæði af fjölmiðlum og björgunarsveitunum sjálfum með 

öflugu starfi og ítrekun á mikilvægi sveitanna í samfélaginu. Starf fólks í björgunarsveit veitir 

Mynd 3. Gönguskíðaferð í Landmannalaugum. Ljósmynd: David Karnå, 2011. 
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fólkinu hlutdeild í ímyndinni sem útskýrir meðal annars hvers vegna fólk er tilbúið að aðlaga 

sig krefjandi störfum sveitanna. Mikil vinna fer í starfið en í henni gefur fólk ekki aðeins af 

sér heldur þiggur það líka eitt og annað. Æfingar og ferðir eiga sér stað í afmörkuðu rými og 

byggjast á leik og skemmtun. Í leikjunum lærir fólk að takast á við ólíkar aðstæður. Þátttaka í 

afmörkuðu starfi dregur fólk frá hversdeginum og þátttakendur fá hlutdeild í öðrum veruleika, 

á fjöllum. Í þessum kafla verður fjallað um hvers vegna fólk tekur þátt í starfi 

björgunarsveitanna og skiptist kaflinn í fjóra hluta. Einn fjallar um sjálfboðaliðastarfið, annar 

um ímyndina, þriðji um rýmið og sá fjórði um leikinn. 

 

 

Sjálfboðaliðar 

Sjálfboðaliðar og frjáls félagasamtök eru mikilvægur hluti af íslensku þjóðfélagi svo og 

samfélögum víða um heim. Slík samtök þjóna ýmsum hagsmunum og ganga meðal annars 

undir heitunum sjálfboðaliðasamtök, frjáls félagasamtök eða þriðji geirinn (þar sem hinir tveir 

eru opinberi geirinn og einkageirinn). Steinunn Hrafnsdóttir, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands, hefur á undanförnum árum unnið að rannsóknum á íslenskum sjálfboðaliðum og 

frjálsum félagasamtökum. Árið 2005 kannaði Steinunn þátttöku fólks í sjálfboðastörfum en þar 

kom fram að 7,7% fólks hafði starfað í björgunar- eða hjálparsveit á síðustu 12 mánuðum; 

fleiri karlar en konur.158 Í kaflanum hér að framan segir frá upphafi björgunarfélaganna þriggja, 

Slysavarnafélagsins, Hjálparsveita skáta og Flugbjörgunarsveitarinnar, en öll mótuðust þau af 

samfélagsaðstæðum þar sem þörf var á hópi fólks með þekkingu til leitar og björgunar á sjó 

eða í óbyggðum en ríkið hafði lítið sem ekkert fjármagn eða möguleika til að skipuleggja slíkt 

starf. Félögin þrjú byggðu upp þjónustu fyrir ríkið og þjóðfélagið í heild sinni, án þess að fá 

greiðslu fyrir. Þrátt fyrir breytta tíma eru björgunarsveitirnar enn nauðsynlegar, þær halda 

áfram að endurnýja sig og á hverju ári ganga nýir félagar til liðs við Slysavarnafélagið 

Landsbjörg. Í fjölmiðlum eru dregnar fram frásagnir af fórnfýsi og dugnaði 

björgunarsveitarfólks en hvað veldur því að fólk er reiðubúið að gefa tíma sinn í starf 

björgunarsveitanna?  

 Ýmsar ástæður liggja að baki þátttöku fólks í björgunarsveitum. Lengi vel var ályktað 

að fólk ynni sjálfboðastörf fyrst og fremst af hugsjón eða fórnfýsi, léti gott af sér leiða án þess 

að krefjast neins í staðinn. Nú er viðurkennt að margvíslegar ástæður liggja að baki þess að 

                                                        
158 Steinunn Hrafnsdóttir 2005:224–225 
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fólk vinnur sjálfboðastörf, meðal annars að það sjái í því persónulegan ávinning.159 Fólk vill 

öðlast skilning á starfsemi, verkefnum og sjálfu sér en auk þess veitir tilfinningin að hjálpa 

öðrum ánægju og vellíðan. Rannsóknir Steinunnar Hrafnsdóttur hafa sýnt að mun fleiri 

segjast vinna sjálfboðastörf af persónulegum ástæðum en til að hjálpa öðru fólki.160  

 Í lokaritgerðinni Útkall rauður: Sjálfboðastarf í Slysavarnafélaginu Landsbjörg í 

tómstundafræðum frá Háskóla Íslands birtir höfundurinn, Helgi Jónsson, niðurstöður úr 

rannsókn á því hvers vegna fólk starfar sem sjálfboðaliðar hjá Landsbjörg. Helgi gerði 

netkönnun á meðal félagsmanna Landsbjargar og fékk yfir 400 svör. Þátttakendur áttu að 

svara hvað ætti best við um forsendurnar fyrir þátttöku sinni í starfi björgunarsveitanna og 

máttu velja fleiri en einn möguleika. Sextíu prósent svarenda sögðu áhuga á útivist og 

ferðamennsku eiga best við, rúmur helmingur taldi að starf í björgunarsveit yrði skemmtilegt 

og jafnmargir sögðust hafa áhuga á að læra fyrstu hjálp, rötun og ferðamennsku. Rúm fjörutíu 

prósent sögðu að þörfin fyrir að hjálpa öðrum ætti best við um þátttöku sína í 

björgunarsveit.161 Helgi tók einnig átta stutt eigindleg viðtöl við fólk úr ólíkum björgunar- og 

hjálparsveitum en þar sögðu enn færri að þörfin til að hjálpa öðrum væri hvati þátttöku sinnar 

í starfi Landsbjargar.162  

 Af niðurstöðum Helga má álykta að stærsti hluti sjálfboðaliðanna starfi í 

björgunarsveitunum í eigin þágu frekar en að sinna samfélagsskyldu. Margar björgunarsveitir 

leggja upp úr góðri nýliðaþjálfun þar sem öll kennsla er ókeypis en þjálfunin, færnin og 

þekkingin nýtist vel á öðrum vettvangi en í starfi björgunarsveita. Fólk sækir sér ókeypis 

menntun, reynslu eða félagsskap í starf og þjálfun björgunarsveitanna. Steinunn Hrafnsdóttir 

bendir jafnframt á að fólk hafi tilhneigingu til að leggja of mikla áherslu á óeigingjarnar 

ástæður í umfjöllun um sjálfboðastarf þar sem það nýtur frekari viðurkenningar hjá 

samfélaginu en sjálfboðaliðar í eigin þágu.163 Vera má að þátttakendur netkönnunarinnar hafi 

meðal annars hakað í reitinn fyrir þörfina til að hjálpa öðrum sem forsendu starfs síns í 

Landsbjörg þar sem það er samþykkt af samfélaginu.  

 Samhljómur var með orðum viðmælenda minna og niðurstöðum úr rannsókn Helga 

Jónssonar þar sem flestir viðmælendur mínir nefndu áhuga á útivist og fjallamennsku sem 

forsendu fyrir þátttöku sinni í björgunarsveit en mikill minnihluti viðmælenda nefndi þörfina 

til að hjálpa öðrum. Ef þörfin var nefnd var hún yfirleitt aukaatriði. Margir sem ganga til liðs 

                                                        
159 Steinunn Hrafnsdóttir 2006:237 
160 Steinunn Hrafnsdóttir 2006:239 
161 Helgi Jónsson 2007:22 
162 Helgi Jónsson 2007:28 
163 Steinunn Hrafnsdóttir 2006:237 
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við stóru björgunarsveitirnar taka þátt í nýliðaþjálfuninni en starfa lítið með sveitunum eftir 

að þjálfuninni er lokið. Fólkið fer sjaldan í útköll og aðeins lítill hópur björgunarsveitafólks 

hefur upplifað að koma einstaklingi til bjargar. Einn viðmælandi kom orðum að því sem 

margir viðmælendur ýjuðu að, er hann sagði að sér fyndist björgunarsveitin „svona ágætis 

vettvangur annars vegar til að afla sér reynslu í útivist og þá í leiðinni að láta kannski gott af 

sér leiða“.  

 Þegnskylda, óeigingirni og fórnfýsi eru sem sé ekki einu forsendur þess að fólk starfar 

í björgunarsveit, enda tæplega nóg til að drífa áfram svo mikið og öflugt starf. Viðmælandi 

minn Rúnar orðaði þetta ágætlega:  

 

Við erum að gera þetta í sjálfboðastarfi, við erum að fara frá fjölskyldum okkar, 

og eyða tímanum okkar með einhverjum kerlingum og körlum á fjöllum. 

Vissulega erum við að þessu af því að þetta er áhugamálið okkar, okkur finnst 

þetta gaman og spennandi, annars værum við ekki í þessu, það er bara svoleiðis. 

Þetta er sjálfboðaliðastarf og þar af leiðandi er þetta áhugamálið en þetta er 

samt sem áður rosalega mikil vinna og manni finnst að menn verði að virða það 

fyrir það. 

 

Eins og lesa má úr þessum orðum starfar fólk í björgunarsveit vegna skemmtunarinnar og 

vegna þess að starfið er áhugamál þess. Viðmælandi minn bendir á að starfið sé tímafrekt og 

mikil vinna og þess vegna sé ástæða til að virða vinnu fólksins. Þrátt fyrir að skemmtun sé 

helsta forsenda þess að starfið haldist gangandi er skipulag og uppbygging starfs 

björgunarsveitanna sniðið í kringum hugsanleg verkefni sveitarinnar. Það er skemmtun fólgin 

í æfingum en skemmtigildið ræður ekki för. Æfingar og starf björgunarsveitanna nýtast 

mörgum til góðs og eru ekki bara afþreying fyrir björgunarsveitarfólk. 

 Rúnar orðaði það svo að í starfinu fælist að „eyða tímanum okkar með einhverjum 

kerlingum og körlum á fjöllum“ en í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar, ferðalögum, æfingum 

og erfiðum aðstæðum er óhjákvæmilegt að þessar „kerlingar og karlar“ skapi tengsl sín á 

milli. Í Flugbjörgunarsveitinni hafa margir eignast sína bestu vini eða ferðafélaga og eftir að 

konum var veittur aðgangur að almennu starfi sveitarinnar hafa orðið til nokkur pör. Nokkrir 

viðmælendur sögðu að þeir sæktu í Flugbjörgunarsveitina félagsskap fólks með svipuð 

áhugamál og þeir sjálfir, væru í leit að ferðafélögum, en aðrir voru einmana þar sem flestir 

vinir þeirra í daglegu lífi væru komnir með fjölskyldur eða börn.  

 Einn viðmælenda minna sem hafði sjálfur velt þessu fyrir sér sagði: 
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Ég held að fyrst og fremst séu það tvær týpur, fólk sem hefur áhuga á 

ferðalögum og útivist og fólk sem er svona félagsverur. Ég er ekkert viss um að 

fólk fari þarna, auðvitað er það ákveðin gulrót sem er björgunarsveitarstarfið, 

það er að segja útköllin og svona sjarminn við það, en ég held að fólk fari fyrst 

og fremst út af áhuga á útivistinni og því. 

  

Fyrir vikið finnst mörgum mikilvægt að halda jafnvæginu á milli skemmtunar og æfinga þar 

sem svo virðist sem einstaklingar taki þátt í starfi sveitarinnar gagngert til að eignast 

ferðafélaga og líti á sveitina fyrst og fremst sem ferðaklúbb frekar en björgunarsveit.  

 Í grein um samfélög björgunarsveita, Björgunarsveitir – Leikjafélag fullorðna fólksins, 

sem birtist í tímaritinu 19. júní árið 2004, veltir Guðjón Hauksson félagsfræðingur fyrir sér 

tengslum áhættuhegðunar og hugrekkis og telur björgunarmenn leika tveimur skjöldum. Hann 

segir þá nota tækifærið til að aka of hratt eða príla í fjöllum þar sem engin þörf er fyrir það og 

skilgreini það svo sem æfingar. Guðjón telur þannig að björgunarsveitirnar séu notaðar til 

þess að réttlæta ævintýraþrá og spennuþörf félaganna að einhverju leyti. Í björgunarsveitum 

sé góður vettvangur fyrir fólk til að læra að ferðast og bregðast við mismunandi aðstæðum í 

félagsskap reyndari manna. Deila má um skipulagningu og eðli æfinganna en reynsla og 

þekking á landsvæði er mikilvæg hverjum björgunarmanni. Hvatinn og viljinn til að ganga á 

áður óþekkt fjöll og landsvæði er nauðsynlegur björgunarfólki, annars myndu fáir mæta í 

útköll. Betra er að fá útrás fyrir ævintýraþrá sína á vettvangi björgunarsveita en að arka einn 

og óstuddur upp á næsta fjall.164 Einn viðmælenda minna sagði um björgunarfólk: „Ég held að 

það sé almennt yfir heildina svona ævintýragjarnara, hvort sem það eru konur eða karlar, 

heldur en gengur og gerist.“ 

 Björgunarsveitirnar eiga tæki og tól sem geta lágmarkað áhættu og kostnað fólks í 

fjallamennsku – sem er auðvitað dýr íþrótt. Í björgunarsveitunum eru haldin grunnnámskeið í 

fjallamennsku, þar er vettvangur til að æfa sig og félagsskapur til að afla sér þekkingar og 

reynslu hjá reyndari meðlimum. Við Bergur sátum og drukkum kaffi í eldhúsinu heima hjá 

honum og veltum fyrir okkur hvað við hefðum lært í Flugbjörgunarsveitinni. Bergur sagði:  

 

Það er náttúrlega ótrúlegt frelsi sem maður, sem er orðið bara út af 

tæknikunnáttu. Núna get ég lagst í, ég myndi treysta mér í svo margfalt meira 

                                                        
164 Guðjón Hauksson 2004:46 
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en ég hefði gert áður. […] Veit miklu meira hvar mín mörk liggja. […] Þetta er 

búið að opna mjög margar dyr einmitt að ævintýrum og fjallamennsku.  

 

Nokkrir viðmælendur mínir veltu fyrir sér hvort áhugi á fjallamennsku væri rétt forsenda fyrir 

að ganga til liðs við Flugbjörgunarsveitina og á sama hátt velti Guðjón Hauksson því fyrir sér 

hvort ævintýraþrá væri réttmæt ástæða til að ganga í björgunarsveit.165 Eins og áður hefur 

komið fram eru fórnfýsi og þörf fyrir að hjálpa öðrum tæplega nægilegar ástæður til að fólk sé 

tilbúið að verja stórum hluta frítíma síns í starf björgunarsveitar og það má velta fyrir sér 

hvort til sé „rétt“ forsenda fyrir að ganga til liðs við björgunarsveit. Starfið þarf að vera 

skemmtilegt svo að fólk sækist í það, starfið er félagslegt og því mikilvægt að fólk sé tilbúið 

að kynnast og vinna með ólíku fólki. Í björgunarsveit þarf einnig að vera fólk sem hefur 

sérhæfða þekkingu á bílum, tækjum og fjallamennsku. Forsenda þess að starf í björgunarsveit 

gangi upp er skemmtunin, leikurinn og félagsskapurinn. Ævintýraþráin er nauðsynleg til að 

fólk sækist í hið óþekkta og sé tilbúið að tileinka sér þekkingu sem var því áður framandi. 

Viðmælandi minn sagði að ævintýramennskan og spennan fyrir óvæntum aðstæðum væri 

ákveðin fíkn og lýsti björgunarsveitarmönnum á þennan hátt: 

 

Að mínu mati þá eru björgunarsveitamenn svolítið sérstakur þjóðfélagshópur að 

því leytinu til að þetta er svona ævintýrafólk sem sækir í spennu. Það er 

rosalega mikið um óvirka alka í þessu starfi […] einfaldlega vegna þess að þeir 

finna sér annan farveg fyrir fíknina.  

 

Björgunarsveitarfólk sem er virkt í starfi notar stóran hluta af sínum frítíma í starf 

björgunarsveitarinnar og segja má að starfið verði fíkn margra. Það verður háð því að fara út úr 

bænum og safna í sig orku úr fjöllunum og komast í annars konar félagsskap en í daglegu lífi 

utan sveitarinnar. Í viðtali við DV árið 1988 sagði þáverandi formaður 

Flugbjörgunarsveitarinnar m.a: „Ég held að áhugi félaga á starfinu í Flugbjörgunarsveitinni 

stafi af meðfæddri ævintýralöngun, þránni eftir útiveru og félagsskap og svo löngunin til þess 

að hjálpa öðrum.“166  

 Fólkið sem tekur þátt í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar á fátt annað sameiginlegt en 

tengsl sín við sveitina. Bergur lýsti fólkinu í Flugbjörgunarsveitinni á þennan hátt:  

 
                                                        

165 Guðjón Hauksson 2004:46 
166 Án skilningsríkrar konu endast menn ekki lengi hjá sveitinni 1988:36 
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Það er alls konar fólk í björgunarsveit, sko, eða, það er kannski ekkert hægt að 

finna eitthvað eitt sameiginlegt, eða eiginlega held ég að það sé bara ekki hægt 

að koma auga á eitt einasta sameiginlegt einkenni reyndar. 

 

Segja má að þátttakendur í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar séu þverskurður af þjóðfélaginu 

og hafi orðið fjölbreyttari með árunum. Fólk hefur starf í sveitinni á ólíkum aldri og með 

bakgrunn úr margs konar námi og starfi. Rúnar sagði að blöndunin á fólki í 

Flugbjörgunarsveitinni væri að breytast, að áður fyrr hefði verið meira af iðnaðarmönnum. 

Hann lýsti þeim sem „nöglum“ og að það hefði verið skilyrði að vera „þverari en allt þvert“. 

Rúnar sagði að nú væru að koma eldri hópar, fólk sem búið væri að mennta sig, konur og 

karlar, jafnvel komið með fjölskyldu. Nokkrir viðmælenda minna sem voru um eða yfir 

þrítugt nefndu breitt aldursbil nýliðanna sem eina forsendu þess að þeir völdu nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar frekar en þjálfun annarra sveita. Fólkið vildi síður vera langelst í 

nýliðahópi. Breiðara aldursbil hjá Flugbjörgunarsveitinni má skýra meðal annars með því að 

Flugbjörgunarsveitin er hvorki með unglingadeild né tengist skátunum. Björgunarsveitin 

Ársæll og Hjálparsveit skáta í Reykjavík eru hinar stóru björgunarsveitirnar í Reykjavík. 

Algengt er að ungir skátar fari úr skátafélögunum og yfir í Hjálparsveit skáta í Reykjavík, 

Kópavogi eða Garðabæ. Ársæll rekur jafnframt unglingadeild og fara sumir beint úr 

unglingadeildinni og yfir í björgunarsveitina. 

 Munstrið passar einnig við niðurstöður rannsóknar Steinunnar Hrafnsdóttur frá 2005 

sem sýndi að sjálfboðastörf eru algengari á meðal menntaðs fólks og fjölskyldufólks.167 Rúnar 

sagði að sér fyndist áhugi á útivist hafa aukist, svo og þátttaka í björgunarstörfum. Hann sagði 

jafnframt að í kringum „bóluna“ hefði fólk haft meiri tíma og fjármagn til þátttöku í 

björgunarsveitum og nýliðar hefðu jafnvel átt flottari fjallagræjur en inngengnir fjallajaxlar 

sem kenndu námskeiðin. Rúnar lýsti því svo: 

 

maður horfði í kringum sig og bara hvað er þetta lið að gera? Það voru 

arkitektar og pródúsentar og verkfræðingar og læknanemar og eitthvað svona, 

fólk sem maður hafði ekki mikið séð áður. Það var að breytast viðhorfið í 

þjóðfélaginu, fólk fór að sækja meira í eitthvað svona útivist. 

 

                                                        
167 Steinunn Hrafnsdóttir 2005:227 
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Flestir líta á margbreytileika fólksins sem kost fyrir samfélag Flugbjörgunarsveitarinnar. 

Bakgrunnur fólksins nýtist til ýmissa starfa, smiðir, rafvirkjar, læknar, verkfræðingar og 

framleiðendur sjónvarps- og kvikmyndaefnis geta lagt sitt af mörkum í margvíslegum störfum 

sveitarinnar hvort heldur sem er í fjáröflun, kynningu eða útköllum. Margbreytileikinn dregur 

líka að fólk en Unnur lýsti upplifun sinni á hópnum á þennan hátt: 

 

Þarna er búið að henda saman fullt af fólki með kannski enga eða mjög lítið 

sameiginlegt. Þetta er dálítið skrítið til að byrja með. Þarna kemur fólk alls 

staðar að úr þjóðlífinu, alls staðar að, mismunandi aldursflokkar. Og, en mér 

finnst það eiginlega svolítið spennandi því þarna er maður að kynnast fólki sem 

maður myndi aldrei kynnast öðruvísi. Mér finnst það eiginlega spennandi, 

meira en eiginlega annað.  

 

Fólk lærir að vinna saman, vinnur með fjölbreyttu fólki og lærir því einnig um sjálft sig. Einn 

viðmælandi minn sagði að í nýliðaþjálfuninni hefði hún lært: „fyrst og fremst um sjálfa mig. 

Og líka að vinna í hópnum og ég hitti fólk sem ég hefði aldrei hitt annars“.  

 Nokkrir viðmælendur nefndu að starf í björgunarsveit yki atvinnumöguleika þeirra. Í 

lokaritgerð sinni í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands árið 2009 fjallar Steinar Sigurðsson um 

sjálfboðastarf sem leið til starfsþróunar. Ritgerðin byggist á könnun meðal sjálfboðaliða Rauða 

krossins og Slysavarnafélagsins Landsbjargar, þar sem þátttakendur voru spurðir hvort reynsla 

þeirra í sjálfboðastörfum nýttist þeim í launaðri vinnu eða atvinnuleit. Svörin voru skýr og gáfu 

til kynna að þátttaka í sjálfboðastarfi yki færni einstaklinga í mannlegum samskiptum, 

stjórnunarstörfum, verkfærni, færni til að leiðbeina öðrum svo og sjálfsöryggi í starfi.168 

Steinar bendir á að lágt svarhlutfall dragi úr áreiðanleika könnunarinnar en að hún gefi 

vísbendingu um að sjálfboðastarf sé góð leið til starfsþróunar. Þátttaka fólks í sjálfboðastarfi er 

viðurkenndur styrkleiki á ferilskrá. Steinunn Hrafnsdóttir bendir á að ungt fólk sé líklegra til að 

taka þátt í sjálfboðastarfi af persónulegum ástæðum, til dæmis til að bæta atvinnumöguleika 

sína, en að eldra fólk langi frekar að hjálpa öðrum eða sé í leit að félagsskap.169 Þegar ég spurði 

einn ungan viðmælanda minn hvort nýliðaþjálfunin nýttist í daglegu lífi svaraði hann einmitt: 

„Þetta er náttúrlega mjög flott á CV-ið.“ 

 

 
                                                        

168 Steinar Sigurðsson 2009:37 
169 Steinunn Hrafnsdóttir 2006:238 
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Ímyndin 

Sumir viðmælenda minna léku sér að því að reyna að finna sameiginleg einkenni með 

björgunarsveitarfólki. Einn viðmælandi sagði einkenni björgunarsveitarfólks skýr:  

 

ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að björgunarsveitir eru segull á nörda, sama 

hvaða bakgrunn þeir hafa, hvort að það eru tækjanördar, tölvunördar, 

læknanördar, blikknördar, smíðanördar, þetta eru allt svona, maður hefur alltaf 

á tilfinningunni að við séum öll svona. Þetta er ekki svona kúl krád, þetta er 

ekki vinsæla krádið úr framhaldsskóla eða þannig. Þetta er meira bara svona 

venjulegt fólk sem er tilbúið að leggja dálítið á sig fyrir náungann án þess að 

krefjast neins í staðinn. [...] Svo kemur það inn í þetta starf þar sem það finnur 

sig bæði í áhugamálum og félagsskap og blómstrar allt í einu, þá bara svona 

blómstrar það algjörlega og það finnst mér vera svona þverskurðurinn af þessu. 

Ég sé ekki mikinn mun á milli sveita. [...] Þetta er svona svolítið nördaklíka, 

finnst mér, það er eins yfir landið. 

 

Þarna er dregin fram ímynd sem sumir kannast við: Björgunarsveitarfólk eru nördar sem 

hafa ekkert betra við tíma sinn að gera en að gefa hann til að aðstoða aðra. Aðrir sögðu 

ímyndina tengda hetjum.  

 Páll sagði ákveðinn ljóma yfir björgunarstarfinu og að ólíkt því sem var á fyrri árum 

kæmi nú meira af venjulegu fólki inn í starfið. Áður þekktist varla að fólk hæfi störf í 

björgunarsveit án viðeigandi búnaðar eða þekkingar til starfsins. Sá ljómi sem Páll vísar í er 

tengdur þeirri ímynd björgunarmannsins sem birtist gjarnan í fjölmiðlum. Fjölmiðlar taka þátt 

í að skapa ímyndina en eins og áður hefur komið fram er jákvæð umfjöllun mikilvæg til að 

auðvelda fjáröflun björgunarsveitanna. Einn viðmælandi minn sagði að þegar henni var bent á 

að fara í björgunarsveit hefði sér fundist það fjarstæðukennt, hún hélt að björgunarsveitir væru 

fyrir „ofurhetjur eða Everestfara“. Að sama skapi sagði Árni Birgisson í grein sinni í 

afmælisblaði Björgunarsveitarinnar Ingólfs um hvers vegna hann starfaði í björgunarsveit að 

hann hefði ekki haft hugmynd um starf björgunarsveita áður en hann hóf nýliðaþjálfun: „Fyrir 

mér voru þetta upp til hópa hetjur og heljarmenni.“ 170 

 Í greininni „Blúndur í björgunarsveitum“ fjalla höfundarnir, Helga Einarsdóttir og 

Þórey Gylfadóttir, björgunarsveitarkonur í Hjálparsveit skáta í Reykjavík og 

                                                        
170 Árni Birgisson 1994:8 



75 

Björgunarsveitinni Ingólfi,171 um ímynd björgunarmannsins og lýsa honum sem miklum 

kappa, hraustum karlmanni.172 Það er í samræmi við það sem Páll lýsir sem „fit og flottur“. 

Ímyndin var lengi tengd karlmönnum og er að mörgu leyti enn. Björgunarmaðurinn er 

einhvers konar „altmuligmand“, maður sem á að geta tekist á við allt og gengur í hlutina af 

æðruleysi. Páll sagði að í Flugbjörgunarsveitinni væru: 

 

ennþá svona leifar af þessu sem að sums staðar er horfið og annars staðar ekki, 

af svona þessari huglægu skilgreiningu af björgunarsveitarmanni sem þarf að 

vera þú veist fitt og flottur og eitthvað svona sko. 

 

Fyrr á tímum var sérstaklega mikilvægt að björgunarsveitarfólk væri líkamlega sterkt því að 

samgöngur voru erfiðar, fólk þurfti að ganga langar vegalengdir með allan búnað á bakinu auk 

þess sem búnaður var þá frumstæðari og þyngri. Í grein Helgu og Þóreyjar, sem skrifuð var á 

þeim tíma þegar Flugbjörgunarsveitin var eingöngu karlasveit, var til gamans bent á að á 

nýliðalista væru kvenmannsnöfn sem þættu „björgunarsveitaleg“. Sem dæmi tóku þær 

kvenmannsnafnið Melkorka. Greinarhöfundar sögðu þetta vísun til kappa Íslendingasagnanna. 

Sú ímynd sem ríkti um björgunarsveitarfólk er ekki svo frábrugðin ímyndinni af köppum 

Íslendingasagnanna, þ.e.a.s. að í hlut eigi hraustir karlmenn og vel á sig komnir og skörulegar 

og ákveðnar konur. 

 Þessi hugleiðing greinarhöfunda er athyglisverð í ljósi þess að helstu skotkökur 

flugeldasölu björgunarsveitanna bera einmitt nöfn frægustu kappa Íslendingasagnanna, og 

kallast einu nafni Kappar. Stærstu skotkökurnar heita eftir karlpersónum, Njáll, Gunnlaugur, 

Grettir og Egill en Hallgerður er stærst kvenkappanna. Á eftir henni koma Guðrún og 

Guðríður. Einn af fulltrúum flugeldasölunnar stakk því að mér að Kapparnir sem heita 

kvenmannsnöfnum seldust síður en skotkökurnar sem heita eftir karlpersónum. Hann benti á 

að það væru yfirleitt karlar sem keyptu flugelda og að kvenmannsnöfnin væru tengd litum 

frekar en hávaða. Karlarnir sæktu frekar í hávaðann og keyptu því frekar karlkappana.  

 Hugmyndir almennings um kappa tengjast oftast karlmennsku sem felur í sér öflugri 

líkama en ríkjandi hugmyndir um kvenleika gera ráð fyrir – þess vegna sækjast karlarnir eftir 

öflugri skotkökum. Í flugeldasölunni er ímyndum björgunarsveitarfólks og hetjum 

Íslendingasagnanna fléttað saman. Íslendingasögurnar eru stolt íslenskrar þjóðar og 

björgunarsveitir eru órjúfanlegur hluti af íslensku samfélagi. Persónur Íslendingasagnanna eru 
                                                        

171 Björgunarsveitin Ingólfur heitir nú Björgunarsveitin Ársæll. 
172 Helga Einarsdóttir og Þórey Gylfadóttir 1988:20–21 
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markaðssettar til styrktar björgunarsveitunum sem líkt og hetjur Íslendingasagnanna lærðu að 

lifa af harðræði, óveður og yfirþyrmandi vald náttúru Íslands.  

  Bergur sagði að sér fyndist fólk hafa stórar hugmyndir um hvað björgunarsveitarmenn 

gera, að oft væri fjallað um þá sem hálfgerðar hetjur. Hann sagði að mikið fælist í orðinu 

björgunarmaður og að fólk gerði ráð fyrir að slíkur einstaklingur gæti allt: „Þú ert náttúrulega 

björgunarsveitarmaður, þú reddar þessu!“ Ég kannaðist við upplifun Bergs af víðu 

merkingarsviði orðsins björgunarsveitarmaður. Ef ég hljóp til og reddaði einhverju í mínu 

daglega lífi heyrðist stundum: „Já, björgunarsveitarkonan reddar þessu.“ Ég hegðaði mér 

ekkert öðruvísi en áður en allt í einu voru viðbrögð mín tengd björgunarsveitinni. Margrét, 

einn viðmælenda minna, lýsti upplifun sinni af viðhorfi almennings: 

 

Flestir sem ekki þekkja til líta á fólk í björgunarsveitum sem algjörar hetjur, 

sem ég er ekki sammála. Fólkið sem er í þessu er oftast að gera þetta því þetta 

er áhugamál þess en ekki af því að það er hetjudáð. […] Já alltaf ótrúlegar 

hetjur, vá ótrúlega dugleg að vera úti í vondu veðri. En yfirleitt er fólk í þessu 

sem finnst gaman að vera úti í vondu veðri í einhverjum erfiðum aðstæðum.  

 

Á síðustu árum hafa björgunarstörf notið athygli og bækur, líkt og Útkalls-bækur Óttars 

Sveinssonar, fjalla um björgunarafrek íslenskra björgunarmanna.173 Mikil umfjöllun var um 

ferð íslensku rústabjörgunarsveitarinnar til Haítí í kjölfar jarðskjálftans í janúar 2010 en fréttin 

um jarðskjálftann og för björgunarsveitarinnar birtist á forsíðu Morgunblaðsins og 

Fréttablaðsins 14. janúar.174 Íslenska sveitin var fyrsta alþjóðlega björgunarsveitin á vettvang 

og íslenskir fjölmiðlar fylgdust með störfum sveitarinnar. Auk fjölmiðlaumfjöllunarinnar var 

gerð heimildarmynd um förina,175 auk þess sem gefin var út bók um sama efni eftir Kristínu 

Elfu Guðnadóttur, Hamfarir á Haítí: Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin.176 En eins og fram 

kemur í máli viðmælanda míns eru ekki allir sáttir við þá hetjuímynd sem fylgir 

björgunarmanninum:  

 

ég var verulega óánægður með þessa dýrkun sem fór á þetta lið sem fór til 

Haítí. Mér fannst tilhneigingin vera að gera einhverjar stjörnur úr þessu því 

                                                        
173 Óttar Sveinsson 2002, fyrsta Útkalls-bók Óttars kom út árið 1994. Síðan þá hafa komið út hátt í tuttugu 
Útkalls-bækur. 
174 Óttast að hundruð þúsunda hafi farist 2010:1, Harmleikur á Haítí 2010:1 
175 Magnús Viðar Sigurðsson 2011 
176 Kristín Elfa Guðnadóttir 2010 
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þessir menn eru ekkert meiri hetjur en aðrir sem eru hérna í björgunargeiranum. 

[…] Mér finnst vera svo mikil tilhneiging til að gera einhverjar svona hetjur, þú 

veist.  

 

Jákvæð ímynd björgunarsveitarfólks er aðlaðandi og dregur fólk að starfi sveitanna. Það að 

vera björgunarmaður getur orðið stór hluti af sjálfi hvers félaga. Viðmælandi nefndi að 

fjölskyldu hans fyndist flott að hann væri í björgunarsveit og að fjölskyldan héldi starfi hans 

mikið á lofti við vini og kunningja. Fólk smíðar eigin sjálfsímynd og það getur auðveldlega 

gert ímynd björgunarsveitarmannsins að sinni eigin. Eins og fram kom hér að framan getur 

starf í björgunarsveitum aukið starfsmöguleika viðkomandi og verið flott á ferilskrá sem aftur 

endurspeglar þá ímynd sem einstaklingurinn vill að samfélagið og atvinnurekendur sjái.  

 Búningar geta táknað aðgreiningu og eru skilaboð út á við. Björgunarsveitargallinn 

býr til hóp sem er skilgreindur á jákvæðan hátt. Fólk getur skreytt sig með búnaði sem er 

sérhæfður og táknar sérþekkingu einstaklingsins. Í fyrrnefndri grein Helgu og Þóreyjar kom 

fram að strákar sem hrifust af ímyndinni sæktu í björgunarsveit til að ná sér í merktan búning 

sem skreyta mætti með ýmsum græjum. Þær sögðu jafnframt að þeir einstaklingar sem 

einungis sæktust eftir ímyndinni ættu erfitt með að starfa í sveitinni.177 Eitt er að sækjast eftir 

hugmyndinni um að vera í björgunarsveit en annað að ráða við raunveruleikann. Þjálfunin 

verður sumum ofviða.  

 

 

Rými 

Þjálfunar- og æfingarferðir í Flugbjörgunarsveitinni eru tímafrekar. Yfirleitt er farið í ferðir 

aðra hverja helgi yfir vetrartímann, nema í desember, þegar allur tíminn fer í sölu jólatrjáa og 

flugelda. Krafist er 80% mætingar í nýliðaþjálfunina og því er viðveran óhjákvæmileg. Þegar 

nýliðar eru orðnir fullgildir félagar taka við æfingar, fundir, fyrirlestrar og ýmis stjórnunarstörf 

sem einnig taka tíma, en þá er fólk ekki skuldbundið til að mæta. Í umfjöllun um starf 

Flugbjörgunarsveitarinnar í afmælisblaði sem kom út 1995 í tilefni 45 ára afmælis sveitarinnar 

segir:  

 

                                                        
177 Helga Einarsdóttir og Þórey Gylfadóttir 1988:20–21 
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Starfinu er haldið uppi af nokkrum hópum manna sem gefa sveitinni mestallan 

sinn frítíma. Fyrir suma verður sveitin að einskonar fjölskyldu þar sem 

félagarnir eyða meiri tíma hjá henni en sinni eigin.178  

 

Þegar þetta var ritað voru fyrstu konurnar að fá inngöngu í sveitina og því voru langflestir 

félagarnir karlar. Það hefur alltaf verið auðveldara fyrir karla en konur að dvelja löngum 

stundum frá fjölskyldu sinni. Í grein Carole Pateman „The Patriarchal Welfare State“ er 

konum lýst sem útlögum samfélagsins (e. social exile) þar sem þær séu valdalitlar utan 

heimila. Velferðarkerfi nú á tímum hafi þróast frá feðraveldi, þar sem konur væru á heimilum 

og karlar á vinnumörkuðum. Vinnuframlag karla væri markaðsvara og metin til peninga. 

Vinna kvenna færi aftur á móti fram á heimilum og þær fengju því ekki greitt fyrir vinnuna. 

Karlarnir öfluðu tekna, ættu þess vegna peninga, og sæju um innkaup heimilisins. Peningar 

veittu vald sem væri í höndum karla en ekki kvenna.179 Konur nytu minni virðingar fyrir 

vinnu sína en karlar og staða karla sem fyrirvinna varð fastmótuð í samfélagsgerðinni.180 Víða 

eru karlar enn aðalfyrirvinnur heimila þar sem tekjur karla eru yfirleitt hærri en kvenna. 

 Það sama var upp á teningnum á Íslandi, sérstaklega fram að miðri síðustu öld. Karlar 

öfluðu tekna, margir stunduðu sjómennsku, sem oft krafðist langrar fjarveru frá heimili og 

fjölskyldu. Á meðan karlarnir voru fjarri heimili sínum og fjölskyldu sáu konurnar um að 

halda heimilislífinu gangandi. Viðmælendur mínir sem störfuðu með Flugbjörgunarsveitinni á 

fyrstu áratugum hennar lýstu löngum útköllum og ferðum þar sem oft var lítið um 

fjarskiptasamband. Einn af eldri viðmælendum mínum minntist ferðar yfir Vatnajökul á 

sjöunda áratugnum og lýsti fyrir mér hvernig talstöðin þunga, sem borin var á bakinu, hafði 

einu sinni komist í samband í ferð félaganna yfir jökulinn og þá var tilkynnt að hann væri 

orðinn pabbi. 

 Daglega á fólk í samskiptum við ólíka hópa sem staðsettir eru í mismunandi rýmum. 

Má þar nefna fjölskylduna, vinnustaðinn, gönguhópinn og fótboltafélagana. Samfélag hvers 

hóps ræður miklu um hlutverk og hegðun einstaklingsins í samskiptum við hópinn. Í 

doktorsritgerð Helgu Þóreyjar Björnsdóttur um karlmennsku í íslensku friðargæslunni segir að 

friðargæsluliðarnir upplifi hlutverk sín heima og í vinnunni á ólíkan hátt. Hlutverkin eru lærð 

og samþykkt af samfélagi hvers rýmis. Rými hafi áhrif á hvernig fólk upplifi sjálfsmynd 

                                                        
178 Hvað gerum við í FBSR? 1995:19 
179 Pateman 1998:242 
180 Pateman 1998:250 
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sína.181 Í grein skoða Higate og Henry (2009) rými í sambandi við alþjóða friðargæslu og 

benda á hvernig atferli í hverju rými fyrir sig verði sjálfgefið eða venjulegt, hætti að vekja 

athygli. Höfundar taka sem dæmi hvernig samfélög venjist því að hafa friðargæsluliða töltandi 

um næsta nágrenni, atferli sem myndi vekja athygli í öðrum félagslegum rýmum.182  Hugtakið 

um rými geti afhjúpað sjálfgefnar, hversdagslegar athafnir.183 Félagsleg og menningarleg rými 

hafa áhrif á hlutverk fólks og því þarf ekki hlutverk karls eða konu í einu rými að ráða 

hlutverki þeirra í öðru. 

 Annarrar bylgju femínistar aðgreindu líffræðilegt kyn og félagslega skapað kyngervi. 

Þeir voru undir áhrifum póststrúktúralisma þar sem einstaklingurinn er ekki til einn, óháður 

því samhengi sem hann er í.184  Hann er einungis til í samhengi við tíma og rými. Í þessum 

skilningi vísar kyn til hins líffræðilega kyns sem við fæðumst með en kyngervi vísar til 

kynjaðrar hegðunar sem við lærum í samfélaginu. Samfélagið mótar hegðun og sjálfsmynd 

fólks. Simone de Beauvoir var á meðal fyrstu fræðimanna sem aðgreindu kyn og kyngervi, en 

hún lýsti því svo að maður væri ekki fæddur kona heldur yrði maður kona (f. On ne naît pas 

femme on le devient).185 Margir fræðimenn hafa byggt rannsóknir sínar á kenningum de 

Beauvoir, þar á meðal Judith Butler.186 Hún bendir á að sögulegt samhengi ljái líkamanum 

ákveðna merkingu og að hver og einn þurfi að endurskapa hlutverk sitt út frá því samhengi. 

Með öðrum orðum að hlutverk einstaklings sé að hegða sér út frá sögulegum, 

menningarlegum og pólitískum aðstæðum í samfélagi hvers tíma. 

  Á sama hátt mótar samfélagið hlutverk kynjanna.187 Til að skilja þetta betur má hugsa 

sér hvernig konur og karlar hegða sér á ólíkan hátt. Það er kyngervið, kynjuð hegðun, sem 

veldur því að margar konur ganga í háum hælum og með varalit, en fæstir karlmenn fara eins 

að. Klæðnaður og tíska eru mótuð af samfélaginu. Með hliðstæðum hætti hafa lögreglumenn 

vald og leyfi til að gera ýmislegt sem aðrir í samfélaginu hafa ekki. Hegðunin er samþykkt af 

samfélaginu í krafti hlutverksins sem þeim er ætlað og til að mynda klæðast þeir á viðeigandi 

hátt í samræmi við þær væntingar sem gerðar eru til lögreglumanna. Þessi hlutverk eru lærð í 

samfélaginu og með því að leika hlutverkin viðhalda einstaklingarnir ríkjandi viðmiðum, 

þeim væntingum sem gerðar eru til hlutverksins og þeirri merkingu sem líkama þeirra er 

gefin. 

                                                        
181 Helga Þórey Björnsdóttir 2011:240–241 
182 Higate og Henry 2010:34 
183 Higate og Henry 2009:16; sbr. Helga Þórey Björnsdóttir:240  
184 Butler 2003:156–157 
185 de Beauvoir 1976:13 
186 Butler 2003:154 
187 Butler 2003:154–155 
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 Rými björgunarsveitanna og rými heimilisins eru aðgreind rými björgunarsveitafólks. 

Fyrir marga hafa rýmin mikil áhrif hvort á annað og, líkt og fram kemur í tilvitnuninni hér að 

framan, var og er björgunarsveitin í mörgum tilfellum nánast annað heimili fólks. Nú er einnig 

algengara en áður að hjón, jafnvel fjölskyldur, taki þátt í starfi björgunarsveitanna. Rými 

björgunarsveitanna og hlutverk björgunarsveitarfólks hefur áhrif á hlutverk fólksins í daglegu 

lífi. Bergur lýsti því hér að framan að fólk héldi gjarnan að hann væri einskonar 

„altmuligmand“ og Gísli sagði að fjölskylda hans væri stolt af honum sem 

björgunarsveitarmanni. Þannig fylgir ímynd björgunarsveitarfólksins fólki í daglegu lífi þess 

þar sem björgunarsveitarfólk þarf oft skyndilega að hlaupa frá vinnu til að mæta í útköll. 

Sjaldgæfara er hins vegar að fjölskyldumynstur og starfsvettvangur björgunarsveitarfólksins 

fylgi því úr daglega lífinu inn í starf stóru björgunarsveitanna svo sem í Flugbjörgunarsveitina 

í Reykjavík.  

 Flugbjörgunarsveitin er annar veruleiki sem er ólíkur heimili fólks. Bæði rýmin 

móta sjálfsmynd og hlutverk fólks. Um leið og gengið er inn í samfélag sveitarinnar ráða 

önnur gildi en í daglegu lífi fólks utan þess. Samfélag sveitarinnar mótar einstaklingana 

og veitir forskrift að stórum hluta hegðunar þeirra þannig að fortíð fólks skiptir litlu sem 

engu máli. Líkt og Helga Þórey Björnsdóttir fjallar um í doktorsritgerð sinni þá hafa 

íslensku friðargæsluliðarnir ólík hlutverk á starfsvettvangi sínum og heima fyrir. 

Hlutverkin eru lærð og mótuð af samfélagi hvors rýmis.188 Innan veggja heimilis er 

maður um fertugt ef til vill fjögurra barna fjölskyldufaðir og í atvinnurýminu er hann 

kannski læknir en í hlutverki sínu í rými Flugbjörgunarsveitarinnar er hann fyrst og 

fremst „bara“ nýliði. Börnin koma ekki með á æfingarnar né aðrir fjölskyldumeðlimir né 

heldur yfir-, undirmenn eða sjúklingar.  

  Dvöl einstaklings í samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar getur veitt frelsi frá 

daglegu lífi. Helgin er tekin frá og á meðan á ferðinni eða æfingunum stendur kemst 

ekkert annað að og áhyggjur hversdagsins verða eftir heima. Oft er ferðast um svæði þar 

sem símasamband er takmarkað og annað fólk nær þar af leiðandi takmörkuðu sambandi 

við björgunarfólkið í æfingaferðunum. Fyrir suma er hversdeginum frestað en fyrir aðra 

verður björgunarsveitarstarfið hversdagurinn.  

 Dæmi um slíkt er saga um útkall sem barst korter yfir sex á aðfangadagskvöldi. Flestir 

björgunarmenn og konur sátu við matarborðið með fjölskyldum sínum. Leita þurfti að 

drukknum manni og svæðisstjórn ákvað að boða heildarútkall á svæði 1 þar sem þeim þótti 

                                                        
188 Helga Þórey Björnsdóttir 2011:171–172 
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óöruggt hversu góð mæting yrði. Mætingin var vonum framar en um 90 manns mættu, og það 

ríkti önnur stemming en menn voru vanir.189 Fólk mætti í sparifötum niður í hús og skipti yfir 

í björgunargallann. Viðmælandi minn minntist útkallsins: 

 

Sum útköll upplifi ég þannig eins og ég verði að fara. Það er þá fyrst og fremst 

eitthvað sem tengist mér tilfinningalega. Til dæmis eftir að ég átti börn finnst 

mér ég verða að fara þar sem eru börn. Á aðfangadagskvöld fyrir nokkrum 

árum þá var útkall og mér fannst ég verða að fara í það, af hverju ætti ég að 

skrópa á aðfangadagskvöldi frekar en allir hinir? 

 

Önnur frásögn af útkallinu er í frétt dagblaðsins 24 stunda frá árinu 2007 þar sem 

Flugbjörgunarsveitarmaður sagði „börnin hafa rekið upp stór augu þegar heimilisfaðirinn gerði 

sig líklegan til að fara frá borðhaldinu“. Blaðamaður leggur í framhaldinu áherslu á að 

skilningur fjölskyldu og vinnuveitanda sé mikilvægur björgunarsveitarmönnum.190 Ekki er 

ólíklegt að margir hafi hugsað á svipaðan hátt og viðmælandinn sem vitnað er til hér að ofan en 

einnig má velta fyrir sér hvort útkallið skapaði gátt til frelsis frá reglum aðfangadagskvölds. 

Útkallið gaf möguleika á að komast úr sparifötunum og í útigallann, burt úr ímyndaðri helgi 

kvöldsins og í veruleikann sem er nær rútínu hversdagsins. Á sama hátt og æfingaferðirnar geta 

veitt frelsi frá hversdagsleikanum geta útköll og starf björgunarsveitarinnar orðið að veruleika 

þar sem einstaklingur velur sitt eigið hlutverk. Samfélagið er skapað af þeim sjálfum, eða 

nýlegum fyrirrennurum þeirra, og þeir hafa val um að dvelja þar. Aðfangadagskvöld hefur 

þróast af gömlum hefðum og siðum hverrar fjölskyldu og samfélagsins alls og mörgum þykja 

athafnir kvöldsins óþægilegar og þvingandi. Útkallið verður gátt til frelsis undan þvingandi 

stemmningu hátíðarhaldanna. 

 

 

Leikur  

Þrátt fyrir jákvæða orðræðu í samfélaginu um björgunarsveitarstörf og björgunarmanninn 

heyrast einnig raddir sem segja „að fólk í björgunarsveitum væri bara að leika sér“ eins og einn 

viðmælenda minna orðaði það. Þjálfunin og æfingarnar í björgunarsveitunum eru stöðugur 

hlutverkaleikur og undirbúningur fyrir stóra útkallið. Fæstir þjálfaðir björgunarmenn í stóru 

björgunarsveitunum koma nokkurn tíma nálægt því að bjarga lífi fólks, þótt margir hafi 
                                                        

189 Útkall á aðfangadagskvöld 2007:50 
190 Útkall á aðfangadagskvöld 2007:50 
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vissulega aðstoðað fólk í óhöppum, ófærð eða tekið þátt í stórum leitaraðgerðum. Guðjón 

Hauksson veltir því fyrir sér hvort björgunarsveitirnar séu ekki bara leikjafélag fyrir fullorðið 

fólk, vettvangur þar sem karlar fái útrás fyrir ævintýraþrá sína. Hann tekur fram að konum í 

starfi björgunarsveitanna hafi fjölgað en að karlar séu enn í miklum meirihluta. Hann bendir 

jafnframt á að karlarnir fái útrás fyrir tæknifíkn, fái að keyra stóra jeppa, vélsleða, snjóbíla og 

báta, ásamt því að komast í ísklifur, klettaklifur og fallhlífastökk.191 Fólk í björgunarsveitum 

fær aðgang að búnaði og tækjum og ókeypis menntun í sérhæfðri tækni með þeim formerkjum 

að æfing auki hæfni björgunarfólks til að takast á við verkefni í útköllum. Tilfinningin um að 

vera hluti af hópi eða samtökum sem komi einhverjum að gagni dregur fólk að. Fólk fær leyfi 

til að leika sér undir merkjum samtakanna. 

 Það þarf ekki að vera neikvætt að leikur sé stór hluti af æfingum og starfi 

björgunarsveitanna. Árið 1938 kom út bókin Homo Ludens eftir hollenska sagnfræðinginn 

Johan Huizinga. Þar fjallar Huizinga um leikinn og lýsir því hvernig hann er manninum 

eðlislægur. Huizinga segir enn fremur að leikurinn sé ekki bundinn við siðmenningu 

mannfólksins og tekur sem dæmi að dýr leiki sér líkt og kornung börn. Að hans mati eru 

menning og leikur samofin og hann færir fyrir því rök að leikurinn hafi orðið til á undan 

menningu, sem aftur snúist að miklu leyti um leik. Einkenni leiksins er að honum fylgir ekkert 

sérstakt markmið eða tilgangur, hann snýst mestmegnis um að laða fram gleði og skemmtun 

leikmanna. Huizinga bendir á að í samfélagi mannsins og menningu eigi sér stað samskipti og 

hegðun sem þjóni engum lífsnauðsynlegum tilgangi heldur byggist á leik. Huizinga segir 

sumar fyrri kenningar um leikinn telja að leikurinn hljóti að þjóna tilgangi og að hann sé fyrst 

og fremst undirbúningur fyrir raunveruleika framtíðarinnar.192 Hann er ekki sammála þessu og 

telur að finna megi tilgang leiksins í honum sjálfum; þar ríki spenna, gleði og vitneskjan um að 

leikurinn sé frábrugðinn raunveruleika daglegs lífs.193 Sem dæmi um leiki í þessum skilningi 

má nefna knattspyrnu, ýmiss konar samkvæmi og tónleika, þar sem helsti tilgangur leiksins 

felst í honum sjálfum, að gleðjast og skemmta sér og öðrum.  

 Kenningar Huizinga varpa ljósi á umfjöllunarefni Guðjóns Haukssonar. Líkt og 

menning byggist á leik byggjast æfingar og starf Flugbjörgunarsveitarinnar og annarra 

björgunarsveita á leikjum. Í stóra samhenginu þjónar leikurinn í starfi 

Flugbjörgunarsveitarinnar vissulega tilgangi, hann er undirbúningur undir framtíðarverkefni. 

En í hita leiksins hefur hann ekki annað markmið en að skemmta leikmönnunum og þjálfa þá. 

                                                        
191 Guðjón Hauksson 2004:45 
192 Huizinga 1970:18–20 
193 Huizinga 1970:47 
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Líkt og Huizinga bendir á felst tilgangurinn í leiknum sjálfum, í æfingum 

Flugbjörgunarsveitarinnar, þeirri þjálfun, spennu, gleði og reynslu sem verður til í leiknum. 

Leikurinn byggist á innlifun og skemmtun og skemmtunin er grundvöllur þess að svo mikið 

sjálfboðastarf geti átt sér stað. Stór hluti af æfingum björgunarsveitanna er leikur en alltaf er 

leikið undir því yfirskini að fólk þurfi að æfa sig til að verða gott björgunarfólk. Einn af eldri 

viðmælendum mínum, Kjartan, lýsti mikilvægi leiksins: 

 

Það var eitthvað verið að kvarta yfir hvað það væri dýrt, bensíneyðsla og þeir 

væru að leika sér. Ég sagði, hvernig eiga þessir menn að rata ef þeir eru ekki að 

leika sér? Það á meira að segja að skylda þessa menn að vera þetta oft að á 

hverju svæði fyrir sig, því að þeir, þú þekkir ekkert svæðið nema að þú sért að 

þvælast um það. Það heitir leikur, það er alveg rétt, en það er bara af hinu góða.  

 

Kjartan útskýrir að leikurinn sé mikilvægasta aðferðin til að læra. Til að fólk kynnist 

landsvæðum og aðstæðum er gott að skipuleggja ferðir og æfingar á þeim svæðum. Ferðir og 

æfingar má skilgreina sem leik en leikurinn er forsenda þess að björgunarfólk kynnist 

aðstæðum. Með leiknum undirbýr björgunarfólkið sig til þess að takast á við erfið útköll en 

þekking á svæðinu gerir björgunarsveitarfólkinu auðveldara um vik að athafna sig auk þess 

sem hún eykur öryggi þess.  

 Starf í björgunarsveit er ekki allt eins og mikill tími fer í fjáröflun og ýmsa 

skipulagsstarfsemi. Ekki gengur að allt starfið sé leikur og ýmis vinna þarf að fara fram svo 

að leikurinn geti átt sér stað. Margrét, viðmælandi minn, sagði að mikilvægt væri að flestir 

gerðu hvort tveggja, tækju þátt í innra starfi sem ekki þætti mjög skemmtilegt, og undirbyggju 

sig og æfðu í ferðunum. Þó eru þeir til sem taka aðeins þátt í því skemmtilega. Margrét orðaði 

það svo:  

 

Þeir sem eru kannski svona, kannski sumir eru bara þarna til þess að leika sér 

og mæta svo kannski bara ef það eru ferðir og eitthvað skemmtilegt en eru svo 

ekki til í að vera í öllum þessum leiðinlega parti. 

 

Ljóst er að jafnvægi skemmtunar og vinnu þarf að vera gott því annars fá þeir nóg sem 

aðeins vinna og þeir sem aðeins skemmta sér eiga ef til vill erfitt með að takast á við 

raunveruleikann sem einnig er hluti af starfinu.  
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 Þegar öllu er á botninn hvolft eru æfingarnar leikur og því mikilvægt að hafa þær sem 

líkastar raunveruleikanum. Fólk lærir að leika leik sem virkar einnig í útköllum. Á 

sjúkraæfingum er fólk sett í gervi sjúklinga, sjúkrahópar hafa komið sér upp andlitsmálningu 

og jafnvel sérhæft sig í áverkagervum, til að sár og áverkar leikaranna séu hvað 

raunverulegastir. Nýliðar eru jafnan notaðir í hlutverk sjúklinga á stórum æfingum hjá 

björgunarsveitunum svo þeir læri af æfingunni þrátt fyrir að hafa ekki lokið námskeiðum í 

fyrstu hjálp.  

 Í afmælisriti Flugbjörgunarsveitarinnar frá 1995 er grein eftir Einar Torfa Finnsson 

sem byggð er upp á viðtali við tvo félaga Flugbjörgunarsveitarinnar. Viðmælendur Einars 

Torfa sögðu frá þjálfun fyrsta nýliðaþjálfara sveitarinnar.  

 

Menn mátu þetta og skildu að æfingar og útköll voru ekki leikur heldur dauðans 

alvara og því var engum liðið að vera með eitthvað slugs og engum liðið að 

vera með einhverjar athugasemdir um hvað verið væri að gera þegar í útköll 

kom.194   

 

Mennirnir tveir leggja áherslu á að hvorki æfingar né útköll séu leikur. Þetta veltur auðvitað á 

því hvaða skilning við leggjum í leikinn. Huizinga benti á að helstu einkenni leiksins væru að 

þátttaka í leiknum væri valfrjáls, leikurinn færi fram innan fyrirfram ákveðins rýmis og lyti 

fyrirfram ákveðnum tímamörkum. Leikmenn fylgdu reglum sem væru samþykktar af öllum 

leikmönnum og væru bindandi á meðan leikurinn færi fram.195 Í öllum leikjum eru þannig 

reglur og allir leikmenn þurfa að fylgja þeim. Eins og áður segir þá tileinkar fólk sér hlutverk í 

hverju rými sem það hrærist í og reglur fylgja hverju hlutverki en líkt og Huizinga bendir á 

skapar leikurinn sitt eigið afmarkaða rými og sínar eigin reglur. Þrátt fyrir að þátttaka í 

leiknum sé valfrjáls eru reglurnar bindandi á meðan á leiknum stendur. Kenningar Huizinga 

varpa áhugaverðu ljósi á nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar en greining hans kemur í 

einu og öllu heim og saman við það sem þar fer fram. Reglur um þátttöku verða aftur á móti 

aðeins flóknari þegar fólk er orðið að fullgildum meðlimum Flugbjörgunarsveitarinnar. 

Vandinn felst í eðli sjálfboðaliðasamtaka; þátttakan er valfrjáls, ekki er hægt að skylda fólk til 

að taka þátt. Fólki er auðvitað líka frjálst að velja hvort það skráir sig til leiks sem nýliða eða 

tekur þátt í þjálfuninni en ef það kýs að vera með þarf það að uppfylla kröfu um 80% 

mætingarskyldu og fara eftir settum reglum. Ef nýliðar fara með í æfingarferð er það óskrifuð, 
                                                        

194 Einar Torfi Finnsson 1995:15 
195 Huizinga 1970:47 
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en mjög skýr, regla að leikmenn, í þessu tilfelli nýliðar, taki þátt í allri helginni. Nýliðar geta 

ekki komið og farið á æfingarhelgi nema ef um mjög sérstakar aðstæður er að ræða. 

Annaðhvort taka menn þátt í allri æfingarhelginni eða ekki. Að auki er mjög sjaldgæft að 

ókunnugir fái að koma með í ferðir og alls ekki án fyrirvara eða leyfis.  

 Í þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar eru hlutverkaleikir nauðsynlegir en það krefst 

þjálfunar að læra reglurnar, sem flestar eru óskráðar, og læra að sjá það sem ekki sést. Dæmi 

um slíkt má sjá í lýsingu úr þátttökuathugun frá síðara ári nýliðaþjálfunarinnar þar sem ég lýsi 

sjúkraæfingu þar sem stjórnendur aðgerða á æfingunni þurfa að kalla á sjúkrabíla til að flytja 

„sjúklinga“. Það eru þá leikarar sem leika sjúklinga og björgunarmennirnir hafa lokið við að 

finna þá og greina og bíða eftir flutningi af svæðinu. Stjórnendurnir geta ekki hringt í 112 og 

beðið um sjúkrabíla heldur þurfa að biðja stjórnendur æfingarinnar um „sjúkrabíla“. Þar sem 

sjúkrabílarnir voru huglægir skapaðist togstreita um hvort „sjúkrabílarnir“ væru komnir eða 

ekki. Stöðugt þurfti að spyrja stjórnendur æfingarinnar hvort bílarnir eða þyrlan væri komin, 

þar sem raunveruleg tæki voru ekki til taks á æfingunni. Líkt og berlega kom í ljós hér að ofan 

framan er mikilvægt að fólk taki leikinn alvarlega svo að það viti hvað þarf að gera í 

raunveruleikanum. Nýliðar eru skammaðir fyrir að nota ekki hanska ef þeir nálgast 

„sjúklinga“ hanskalausir, enda séu sjúklingarnir allir útataðir í „blóði“ og með mikla 

„áverka“. Það getur verið erfitt fyrir nýliðann að sjá blóð innan gæsalappa. 

 Til að undirbúa stóra útkallið eru stöðugar æfingar þar sem raunverulegar aðstæður eru 

sviðsettar og leiknar. Í öllum ferðum og æfingum í nýliðaþjálfuninni eru hlutverkaleikir sem 

hafa þann tilgang að kenna fólki og þjálfa það. Fólk leikur stjórnanda, öryggisfulltrúa eða 

búnaðarstjóra. Það þarf að geta leikið en leikurinn verður hvort tveggja í senn æfing og 

skemmtun. Aðstæður eru sviðsettar og búinn er til leikvöllur þar sem gilda aðrar reglur en í 

raunveruleika fólksins utan leikvallarins. Þekking á viðfangsefni leiksins verður ákveðinn 

gjaldmiðill í leiknum. Það krefst æfingar að láta sem um raunverulegan atburð sé að ræða, en 

það er eina leiðin til þess að fólk tileinki sér það sem í æfingunni felst. Hlutverkaleikurinn 

getur orðinn flókinn eins og sjá má á lýsingu úr þátttökuathugun vorið 2011 sem gerð var í 

æfingarferð á öðru ári nýliðaþjálfunarinnar. Við vorum á leitaræfingu í Heiðmörk og fundum 

bíl með „látnum“ manni. Bíllinn var leikmunur og „látni“ maðurinn leikari. Við raunverulegar 

aðstæður þyrfti að loka vettvanginum fyrir almenningi en hversu langt á að ganga á æfingum? 

 

Það átti að loka veginum. Ég fékk keilur til að loka veginum við brúna. Ég vissi 

ekki alveg hvort ég ætti í alvörunni að loka veginum. Ég hljóp til eins 

inngengins sem lék löggu, og spurði hvort ég ætti að loka veginum og hann 
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svaraði því játandi. Ég var ekki alveg viss um hvað ég raunverulega átti að gera 

svo ég bað „lögguna“ um að koma úr karakter svo ég gæti fengið leyfi til að 

loka brúnni ekki alveg. Mér fannst nokkuð langt gengið að loka vegi í 

Heiðmörkinni. Ég vildi fá leyfi svo ég yrði ekki hönkuð á því að hafa ekki 

lokað veginum almennilega. Inngengni datt úr löggukarakternum og sagði mér 

að loka veginum ekki alveg.  

 

Það getur orðið flókið að athafna sig á mörkunum milli leiksins og raunveruleikans. 

Mikilvægt er að hafa æfingarnar sem raunverulegastar, en samt vita allir að þær eru „bara“ 

æfing.  

 Kenningar Huizinga varpa ljósi á ýmislegt í nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar 

svo og skýra ýmis störf sveitarinnar. Huizinga segir leikinn vera sérstaka athöfn utan daglegs 

lífs og að hann hafi sitt eigið vægi, rými og tíma.196 Eitt mikilvægasta einkenni leiksins er 

aðskilnaður hans frá hversdagsleikanum. Rýmið sem starf Flugbjörgunarsveitarinnar fer fram í 

er annað en þau rými þar sem daglega lífið fer fram. Hér að framan greindi ég í sundur rými 

vinnunnar, heimilisins og björgunarsveitarinnar en með hliðsjón af kenningum Huizinga er 

nærtækt að lýsa rými björgunarsveitarinnar sem rými leiksins. Huizinga bendir á að það er 

skilgreiningaratriði um leikinn að hann er ekki talinn tilheyra raunverulegu lífi fólks heldur er 

litið á hann sem tímabundið ástand sem skref út fyrir hversdagsleikann, reglur hans og viðmið. 

Leikurinn á sér stað í rými sem er aðgreint frá umhverfi hversdagsins á huglægan eða 

efnislegan hátt (t.d. með hvítu málningunni sem aðgreinir knattspyrnuvöllinn eða samkomulagi 

leikmanna um hvar völlurinn endar og boltinn fer „út af“. Þrátt fyrir að leikurinn laði fram 

gleði og skemmtun í hópi leikmanna getur hann einnig verið alvarlegur og vakið bæði 

vonbrigði og reiði. Huizinga bendir á að alvara er ekki andstæða leiksins heldur getur hann 

verið hluti af leiknum. Tilefni leiks getur verið alvarlegt og þrátt fyrir að leikmenn viti að hann 

er óraunverulegur dregur það ekki úr alvarleika leiksins. Leikur er frjáls athöfn, hann er aldrei 

líkamleg nauðsyn og sjaldnast skylda. Aðeins þegar leikur er hluti af athöfn, hátíðum eða 

innvígsluathöfnum er hægt að líta á hann sem skyldu.197 „Lífsnauðsynlegt“ er ef til vill ekki 

besta orðið, en fæst í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar er „lífsnauðsynlegt“ þótt margt í starfi 

hennar leiði til lífsnauðsynlegrar þekkingar sem nýtist síðar til að bjarga lífi týnds einstaklings 

eða sjúklings.198   

                                                        
196 Huizinga 1970:47 
197 Huizinga 1970:26–27 
198 Huizinga 1970:30–38 
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 Huizinga segir leiknum oft fylgja leynd, en leyndin aðgreinir leikmennina frá öðrum 

sem ekki leika með. Hvað aðrir eru að gera utan rýmisins á meðan á leiknum stendur skiptir 

ekki máli fyrir leikmennina. Þetta er nátengt því að stíga skref út úr hversdagsleikanum. Ef 

leyndin væri ekki til staðar væri skrefið út úr hinu daglega lífi ekki jafnáþreifanlegt. Innan 

veggja leiksins skipta reglur og venjur daglegs lífs ekki máli. Veruleiki leiksins er afmarkaður 

í tíma og rúmi en hann markast einnig gjarnan af klæðnaði sem aðgreinir þátttakendur leiksins 

frá áhorfendum eða öðrum. Huizinga segir aðgreinandi fatnað sérstaklega mikilvægan á 

hátíðum. Þó eru búningar eða fatnaður einnig mikilvægur í öðrum leikjum. Sem dæmi má 

nefna íþróttaleiki þar sem leikmenn eru klæddir öðruvísi en þeir sem standa til hliðar og 

fylgjast með. Í Flugbjörgunarsveitinni leikur klæðnaður lykilhlutverk en hann aðgreinir 

þátttakendur í starfi sveitarinnar frá öðrum, líkt og fram kom í grein Helgu og Þóreyjar um 

fólk sem dregst að ímyndinni, en hann aðgreinir líka nýliða frá inngengnum meðlimum. 

Ólíkur klæðnaður undirstrikar hverjir eru þátttakendur í leiknum og undirstrikar einnig 

leyndina sem leiknum fylgir.  

 Huizinga bendir á að í leiknum sé leikmaðurinn prófaður, geta hans, hugrekki, hvort 

hann fylgi reglunum og hvers hann er megnugur.199 Leikurinn getur verið keppni þar sem sá 

sterkasti vinnur. Þekking og hæfni auka vinningslíkur þátttakanda.200 Nýliðaþjálfuninni má 

lýsa með sama hætti og Huizinga lýsir leiknum, sem ferli til að prófa nýliðana, hvers þeir eru 

megnugir og hvort þeir eru tilbúnir að aðlagast samfélagi og umhverfi 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Huizinga bendir einnig á að leikurinn geti orðið að keppni þar sem 

sá sterkasti vinnur og þrátt fyrir að í Flugbjörgunarsveitinni sé enginn yfirlýstur sigurvegari er 

litið á þá sem sigurvegara sem ljúka nýliðaþjálfuninni og verða fullgildir félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Því meira sem nýliðarnir eru tilbúnir að tileinka sér og laga sig að 

starfi og veruleika sveitarinnar, því betur vegnar þeim í starfi hennar. 

 Á seinni árum hefur alvarlegum útköllum fækkað. Staðsetningartæki hafa komið í veg 

fyrir að eins margar rjúpnaskyttur týnist á hverju hausti og áður var og tækniþróun og öryggi 

hefur fækkað flugslysum mikið. Færri björgunarmenn komast í návígi við raunveruleikann og 

hlutur leiksins verður stærri á meðan hlutur raunveruleikans dregst saman. Margir sem taka 

þátt í starfi björgunarsveitanna fara einungis í gegnum þjálfunina og upplifa því aðeins leikinn 

en ekki raunveruleikann.  

 

 
                                                        

199 Huizinga 1970:29–32 
200 Huizinga 1970:127 
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Í stuttu máli 

Til að átta sig á veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík, gildum, reglum og 

viðmiðum er mikilvægt að skilja forsendu þess að fólk starfar í björgunarsveitum, 

Flugbjörgunarsveitinni þar á meðal. Án fólksins væri samfélag og veruleiki 

björgunarsveitanna ekki til. Þrátt fyrir að einkennisorð Landsbjargar séu fórnfýsi, forysta og 

fagmennska, þá dugir fórnfýsin ein og sér ekki til að svo stór og öflugur hópur fólks starfi í 

björgunarsveitum landsins. Flestir sjá sér einhvern hag í að starfa með björgunarsveitunum, 

afla sér þekkingar og reynslu í fjallamennsku, fyrstu hjálp og hópastarfi í öruggum hópi, 

eignast ferðafélaga eða vini.  

 Það ríkir ákveðin ímynd um björgunarmanninn í íslensku þjóðfélagi, 

björgunarsveitarfólk er fært í flestan sjó, það nennir og getur. Þeir sem starfa í 

björgunarsveitum fá aðild að þessari ímynd. Samfélag björgunarsveitanna er hliðstæður 

veruleiki utan daglegs lífs sem tilheyrir öðru rými en heimilið og vinnustaðurinn. 

Björgunarsveitarfólk vinnur hörðum höndum, sinnir ýmsum undirbúningsstörfum, svo sem 

fjáröflun og skipulagsmálum svo að hægt sé að halda starfi sveitanna gangandi. Í vinnuna fer 

mikill tími og mikið af björgunarsveitarfólki dvelst meira í veruleika björgunarsveitanna en í 

daglegu lífi heimilisins. Björgunarsveitirnar eru orðnar annað heimili eða helsti veruleiki 

margra.  

 Starf Flugbjörgunarsveitarinnar, og björgunarsveitanna flestra, snýst fyrst og fremst 

um þjálfun og æfingar, þar sem mikilvægrar þekkingar og reynslu er aflað sem nauðsynlegt er 

að hafa þegar kemur að raunveruleikanum. Þjálfunin og æfingarnar eru leikur þar sem fólk 

fær hlutverk í samræmi við stöðu sína í björgunarsveitinni. Það er rökrætt um réttmæti 

leiksins í björgunaræfingum, hvort björgunarsveitir séu bara „leikjafélag fullorðna 

fólksins“.201 En leikurinn er forsenda þess að björgunarfólk læri og verði tilbúið þegar útkallið 

kemur.  

 Það tekst ekki öllum að gera ímynd björgunarsveitanna að sinni eigin. Huizinga sagði 

að í leiknum væru sigurvegarar en sigurvegarar nýliðaþjálfunarinnar eru þeir sem ná að ljúka 

þjálfuninni án vandkvæða. Til þess þarf þrjósku, elju og vilja til að laga sig að leikreglum og 

veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar. Í þjálfuninni og leiknum fær fólk hlutdeild í veruleika 

Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík og tekur um leið þátt í að skapa hann.  

                                                        
201 Guðjón Hauksson 2004:45  
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4. Vígslan 
 

Svona að sjálfsögðu vinsast svona úr í gegnum þjálfunarprógrammið. Þeir sem 

að eru ekki tilbúnir til að leggja þetta á sig, þeir sjálfkrafa, það er sjálfhætt fyrir 

þá. Þegar þú ert kominn í gegnum þjálfunina þá, í rauninni, þá ertu kominn á 

ákveðinn stað. 

 

Þessi orð viðmælanda míns lýsa nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík. 

Flugbjörgunarsveitin er í stöðugri leit að fólki til starfa en á síðustu árum hefur almennur áhugi 

á björgunarsveitarstarfi aukist. Vegna mikillar aðsóknar getur Flugbjörgunarsveitin, sem og 

aðrar stórar sveitir, síað úr bestu einstaklingana. Nýliðaþjálfunin tekur tvo vetur og þar fær fólk 

tækifæri til að afla sér þekkingar og reynslu sem krafist er í björgunarstörfum. Í þjálfuninni 

þurfa nýliðarnir að tileinka sér ákveðin vinnubrögð og laga sig að samfélagi og veruleika 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Það reynist mörgum ofviða og þeir heltast úr lestinni. 

Nýliðaþjálfarinn ræður miklu um þær kröfur sem gerðar eru til nýliðanna. Fyrir nýliða er 

þjálfarinn helsti fulltrúi og málsvari sveitarinnar, sá fullgildi félagi sveitarinnar sem nýliðarnir 

kynnast best. Á meðan á þjálfuninni stendur er nýliðinn hluti af stétt sem stendur skör lægra en 

Mynd 4. . Þverun straumvatna í Þórsmörk. Ljósmynd: David Karnå, 2010. 
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stétt inngenginna félaga sveitarinnar. Hann tilheyrir lægri stéttinni uns hann hefur sannað sig 

sem verðugur félagi. Ef nýliði lýkur þjálfuninni með sóma þá er hann samþykktur formlega 

sem fullgildur félagi, fyrst af stjórn og síðar af félögum á aðalfundi. Eins og viðmælandi minn 

benti á hér að framan komast þeir sem ljúka nýliðaþjálfuninni á „ákveðinn stað“, þeir hætta að 

vera nýliðar, þeir fá að takast á við sömu verkefni og aðrir inngengnir enda orðnir félagar í 

Flugbjörgunarsveitinni, Flubbar.  

 Allir upplifa á lífsleiðinni að færast frá einum samfélagshópi í annan, að fæðast, giftast, 

byrja í nýrri vinnu eða skóla. Fræðimenn hafa beint sjónum að þessum breytingum þegar fólk 

verður hluti af nýju samfélagi en þeim fylgja oft athafnir sem þjóðfræðingar kalla einu nafni 

vígsluathafnir (e. rite of passage)202. Tveggja ára þjálfunarferli fólks sem stefnir að því marki 

að verða fullgildir félagar Flugbjörgunarsveitarinnar er löng vígsluathöfn sem á samhljóm með 

vígslusiðum og athöfnum víða um heim. Kenningar þjóðfræðinga og mannfræðinga um 

vígsluathafnir veita skilning á því ferli sem á sér stað í nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 Í nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík er farið í tugi helgar- og 

æfingaferða en ein ferðin er þó öðruvísi en allar aðrar. Hún á sér stað á síðara ári 

nýliðaþjálfunarinnar og er kölluð Hell Weekend eða heljarhelgin. Heljarhelgin er mikilvægasta 

helgi nýliðaþjálfunarinnar, hún er lykilhluti af vígsluathöfn þjálfunarinnar. Sumir félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar álíta að þátttaka nýliða í þessari helgi sé forsenda þess að þeir fái 

inngöngu í sveitina. Yfir helginni ríkir leynd og aðeins þeir sem tekið hafa þátt hafa nákvæma 

vitneskju um hvað þar fer fram. Leyndin er tákn tryggðar félaganna við sveitina. Heljarhelgin 

er sameiginleg reynsla félaga Flugbjörgunarsveitarinnar og greinir Flubba frá öðrum. Þrátt 

fyrir að þjálfuninni sé strangt til tekið ólokið dregur snarlega úr aðgreiningu nýliða og 

inngenginna eftir helgina. Nýliðarnir hafa breytta stöðu í samfélagi sveitarinnar.  

 Ég tók þátt í heljarhelginni fyrst og fremst sem nýliði en ekki rannsakandi. Mér voru 

aldrei sett skilyrði um hvað ég mætti fjalla um í rannsókninni og þeir viðmælendur sem ég 

ræddi við, eftir að ég tók sjálf þátt í heljarhelginni, sögðu mér hiklaust frá helginni. Þeir treystu 

mér til að fara með upplýsingarnar. Umfjöllun um nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar 

væri hvorki fugl né fiskur ef ekki væri sagt frá heljarhelginni. Frásögn þessarar ritgerðar af 

heljarhelginni takmarkast þó við það sem er á allra vitorði og ég vissi sjálf áður en ég tók þátt í 

henni. Áhersla er lögð á tilgang helgarinnar, hvaða mikilvægi hún hefur í þjálfuninni svo og í 

samfélagi og veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar. 

                                                        
202 Van Gennep 1909, Turner 1969 
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 Í þessum kafla er fjallað um þjálfunina, síunina og aðgreiningu stéttanna tveggja, nýliða 

og inngenginna. Einnig er fjallað um heljarhelgina, leyndina, tilgang hennar og tilgangsleysi. 

Umfjöllunin byggist á frásögnum viðmælenda og vettvangsnótum mínum. Gögnunum er síðan 

fléttað saman við raddir fræðimanna sem fjallað hafa um vígsluathafnir og stéttaskiptingu í von 

um að fræðilega samhengið og alþjóðlegi samanburðurinn auki skilning og skýri betur það 

ferli sem þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar er. Allir viðmælendur mínir höfðu sína eigin sögu 

að segja og sína skoðun á þjálfuninni rétt eins og allir þeir sem lokið hafa nýliðaþjálfun 

sveitarinnar. 

 

 

Þjálfun 

Flestir upphafsmenn Flugbjörgunarsveitarinnar voru íþrótta- og útivistarmenn og margir höfðu 

reynslu af fjallamennsku eða fóru mikið á skíði. Einn eldri viðmælenda minna minntist fyrstu 

félaganna: 

 

Að vísu var það í gamla daga að þeir komu ekki inn nema ef þeir voru þekktir í 

fjöllunum. Þú þurftir að vera búinn að sanna þig, nýliðahópur var ekki til 

þannig lagað, ekki nema í hjálp í viðlögum og að klifra kletta og síga og 

eitthvað svoleiðis sko, en að einhver kontóristi kæmi inn, það kom ekki til 

greina. 

 

Nýliðaflokkur var stofnaður árið 1963 og uppbygging þjálfunarinnar hefur verið með svipuðu 

móti frá upphafi. Flestir þeirra sem hófu störf með Flugbjörgunarsveitinni á fyrstu 

starfsárunum höfðu safnað sér reynslu og þekkingu áður en þeir hófu þjálfun. Nú er ekki 

lengur gert ráð fyrir að fólk hafi þekkingu á björgunarstörfum eða fjallamennsku. Fólk sem 

óskar eftir að komast að sem nýliðar þarf aðeins að vera við góða líkamlega og andlega heilsu, 

hafa áhuga á starfinu og geta orðið sér úti um viðunandi búnað til starfsins. 

Flugbjörgunarsveitin skipuleggur námskeið og æfingar fyrir nýliðana sem undirbúa þá til að 

starfa í björgunarsveit. Nú er því ekkert til fyrirstöðu að „einhver kontóristi“ hefji þjálfun hjá 

Flugbjörgunarsveitinni.  

 Í frásögn af starfi Flugbjörgunarsveitarinnar í fréttariti Landsbjargar, Landsbjörg, árið 

1999 lýsti félagi í Flugbjörgunarsveitinni nýliðaþjálfun sveitarinnar á þennan veg: „Á fyrsta 
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árinu læra menn að bjarga sjálfum sér og á því seinna læra þeir að bjarga öðrum.“203 Á fyrra 

árinu er lögð áhersla á rötun, fjallamennsku og grunnþekkingu í fyrstu hjálp. Yfirleitt er gist í 

tjöldum og fólk lærir á vosbúðina, að klæða sig og fæða auk þess sem það byggir upp reynslu í 

útiveru í vetraraðstæðum. Ef veðrið er vont er verkefni helgarinnar að vinna sig í gegnum það. 

Á síðara ári er minna um gönguferðir og meiri áhersla lögð á tæknilegar æfingar. Nýliðarnir 

læra meðal annars að þvera straumvötn og tæknilega fjallamennsku, t.d. uppsetningu á fjalla- 

og sprungubjörgunarkerfum. Tæknin gerir fólki kleift að bjarga öðrum. Í daglegu tali er 

nýliðaflokkur á fyrra ári kallaður B1 en á seinna ári B2. 

 Nýliðaþjálfun tekur tvo vetur, farið er aðra hverja helgi, yfirleitt á föstudagskvöldi og 

komið til baka á sunnudagseftirmiðdegi. Í lok hverrar æfingarhelgar fara allir heim, fara í 

sturtu og hittast síðan hreinir og fínir og borða sunnudagskvöldmat saman, bæði nýliðar og 

inngengnir. Í þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar, sérstaklega fyrri hluta hennar, eru farnar 

margar ferðir án yfirlýsts markmiðs, fyrst og fremst til að nýliðar afli sér reynslu, reki sig á, 

noti þá þekkingu sem þeir þegar hafa og geri betur í næstu ferð. Í lok þjálfunarinnar á fólk að 

vera fært um að takast á við flest þau verkefni sem koma fyrir í útköllum. Ingvar lýsti þessu 

þannig að hann hefði ekki tekið eftir því að hann væri að læra, það hefði bara gerst smátt og 

smátt með aukinni reynslu. Þjálfararnir reyna markvisst á þekkingu nýliðanna. Gísli, einn 

viðmælenda minna, minntist nýliðaþjálfunarinnar með þessum orðum: „Ef maður var ekki 

með kort þá var maður þvílíkt skammaður. Þú átt alltaf að vera með kort. Allir eiga að vera 

með kort. Taktu kortið og áttavitann, þú átt að vera að leiða okkur.“ Reynsla er einn 

mikilvægasti hluti þjálfunarinnar og í þjálfunarferlinu eru nýliðarnir reglulega spurðir út úr 

því efni sem þeir eiga að hafa tileinkað sér. Þeir þurfa því alltaf að vera á varðbergi, tilbúnir til 

aðgerða og svara, líkt og í útköllum.   

 Í upphafi nýliðaþjálfunarinnar er algengt að nýliðahóparnir séu vaktir um miðja nótt 

til að fara út að æfa. Viðmælandi minn, sem þá var nýliði, mætti því með skilningi enda gera 

útköllin ekki boð á undan sér:  

 

Það er ekkert verið að gera þetta að lúxusferð, við erum látin vera í tjaldi og 

verið vakin um miðja nótt þótt það sé grenjandi rigning. Maður stekkur út á 

nærbuxunum og svo rignir smá yfir mann. Ef maður hefur tíma þá fer maður 

aftur inn í tjaldið og nær í hlífðarfötin. […] Maður gerir það ekki tvisvar að 

hlaupa út úr tjaldinu á nærbuxunum. 

                                                        
203 Róbert Þór Haraldsson 1999:13 
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Eflaust velta sumir fyrir sér af hverju fólk sækir í vosbúð, bleytu og kulda. Eins og fram hefur 

komið er ævintýraþrá oft nefnd í umfjöllun um björgunarsveitir sem ein forsenda þess að fólk 

sækir í óvenjulegar og erfiðar aðstæður. Einn viðmælenda minna, Margrét, lýsti tilfinningunni 

um vosbúðina á þennan hátt: 

 

Þótt maður kæmi úr ferðum og hugsaði, fokk, ég ætla aldrei að gera þetta aftur. 

Maður er í leiðinlegum aðstæðum, pissandi á sjálfan sig því það var svo mikið 

rok eða eitthvað, og ætlaði bara aldrei að gera þetta aftur […] en svo er maður 

alltaf svo ánægður þegar maður kemur niður og eitthvað, að maður gerir þetta 

alltaf aftur og aftur. 

 

Í nýliðaþjálfuninni fá flestir nýja sýn á íslenska náttúru. Veður sem þeir töldu áður til óveðurs 

breytist í verkefni og jafnvel ævintýri. Sjálf minnist ég fyrstu tjaldferðarinnar í snjó. Við 

tjölduðum á föstudagskvöldi í miklum skafrenningi, vöknuðum snemma til að byggja 

skjólveggi úr snjó og vorum svo allan daginn við æfingar í snjónum. Eftir langan dag komum 

við að tjöldunum okkur á kafi í slabbi og vatni svo verkefni kvöldsins varð að grafa 

áveituskurði til að minnka vatnsflæmið. Öll föt og svefnpokar voru orðin blaut. Á 

sunnudagsmorgninum var allt gaddfrosið og við þurftum að höggva upp tjaldhælana með 

ísöxum og brjóta upp gaddfrosin fötin til að komast í þau. Eftir þessa ferð áttaði ég mig á því 

að þetta væri eitthvað fyrir mig, ég ólgaði í skinninu eftir því að fara í næstu ferð. Löngunin í 

ævintýri og sú tilfinning að maður sigrist á erfiðum aðstæðum verður spennandi þótt 

aðstæðurnar séu krefjandi á meðan á þeim stendur. 

 Fólkið lærir mikið á fyrsta ári nýliðaþjálfunarinnar, ferðirnar eru margar og reynslan 

byggist hratt upp. Það getur orðið erfitt að gista í tjöldum í nístingskulda og roki, jafnvel 

slyddu, en fólkið lærir að umgangast veðrið og náttúruna. Gunnar viðmælandi minn sá kosti 

við áherslur þjálfunarinnar og sagði að þjálfunin væri góð reynsla, „að vera sjálfbjarga, að 

geta búið í tjaldi uppi á fjalli á veturna“. Þjálfunin er erfið fyrir marga og aðstæður eru oft 

framandi fyrir nýliðana. Það er óalgengt að nýliðarnir hafi komið sér upp viðeigandi búnaði í 

upphafi þjálfunarinnar. Valgerður minntist einnar af fyrstu ferðunum sínum sem var tveggja 

nátta snjóhúsaferð. Hún minntist tilfinningarinnar: 

 

Fyrsta vetrarferðin og vera bara með einhvern fermingarpoka, svefnpoka, og 

venjulega einangrunardýnu og, þú veist, skjálfa í tvær nætur, þú veist. Eftir fyrri 
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nóttina, bara jess það er verið að ræsa fólk, jess ég get farið á fætur, en ónei, 

það er önnur nótt eftir. 

 

 Einn viðmælandi sagði að hann hefði frétt að í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík 

væri „svona mesta hard core fjallagengið“. Fyrir marga var þetta orðspor spennandi, það orð 

sem fór af því að nýliðaþjálfunin væri óvenju erfið. Annar lýsti því að hann hefði valið 

Flugbjörgunarsveitina meðal annars vegna þess að Flugbjörgunarsveitin væri „svona harðasta 

sveitin“ og bætti því við að Flugbjörgunarsveitin væri „með harðasta nýliðaprógrammið […] 

aðeins meiri keyrsla á því, virðist vera farið oftar og hérna, þú veist, mottó hjá okkur að gista 

alltaf í tjöldum“. Aðrar björgunarsveitir gista frekar í skálum.  

 Þessi „harða“ þjálfun beinist fyrst og fremst að því að fólk læri af reynslunni á veðrið 

og náttúruna og hvaða búnaður nýtist best. Fólk lærir að vinna úr erfiðum aðstæðum. Það má 

segja að þjálfunin sé hörð að því leyti að fólk þarf að læra af eigin reynslu. Í fyrrnefndri 

vetrarferð svaf ég örfáar klukkustundir þar sem ég skalf mér til hita þess á milli. Eftir ferðina 

fjárfesti ég í góðum svefnpoka og svaf vel í lofti fjallanna það sem eftir var þjálfunarinnar. 

 

 

Vígsla 

Nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar er vígsluathöfn sem breytir venjulegu fólki úti í bæ í 

fullgilda félaga Flugbjörgunarsveitarinnar. Í litlum og stórum samfélagshópum víða um heim 

fylgir slíkum breytingum sérstök athöfn þar sem fólk er formlega tekið inn í nýtt samfélag. 

Skírn, ferming og jarðarför eru dæmi um athafnir eða hátíðir þar sem augu hópsins beinast að 

breyttri stöðu einstaklingsins. Hið nýja samfélag fagnar nýjum félögum sem þurfa að temja 

sér hegðun og talsmáta sem hentar stöðu þeirra í þessu samfélagi. Fólk lagar sig að öðrum 

gildum og tekst á við nýjar áskoranir annars samfélags eða nýrrar samfélagsstöðu. 

  Vígsluathöfn Flugbjörgunarsveitarinnar samræmist vígsluferli víða um heim. Árið 

1909 kom út ritið Les rites de passage eftir þjóðfræðinginn og mannfræðinginn Arnold van 

Gennep. Bókin kom út í enskri þýðingu, The Rites of Passage, árið 1960, og fjallar, eins og 

titillinn gefur til kynna, um vígsluathafnir. Van Gennep sagði líf einstaklinga vera röð 

breytinga, að fólk færðist stöðugt úr einni stöðu í aðra og um leið úr einum hópi í annan. Van 

Gennep vakti athygli á því að þrátt fyrir að breytingarnar og athafnirnar væru ólíkar og færu 

fram í ólíkum samfélagshópum færu einstaklingarnir alltaf í gegnum sama grunnferlið þar 

sem markmið breytinganna væri það sama, að aðlagast nýjum hópi. Vígsluathafnir væru 
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undirbúningur fyrir það sem verða ætti og byggju fólk undir nýjar væntingar og breytta 

hegðun með nýjum samfélagshópi.204  

 Van Gennep skipti athöfninni eða ferlinu í þrjá hluta: aðskilnað (e. separation), 

umbreytingu (e. transition) og sameiningu (e. incorporation).205 Í fyrsta hluta, aðskilnaði, skilur 

einstaklingurinn eða hópurinn við það ástand eða samfélag sem hann var hluti af. 

Umbreytingin er svo ferli sem leiðir fólk frá þeim hópi sem það tilheyrði í átt til nýs hóps. 

Umbreytingin getur verið manndómsþraut, verkefni sem þarf að leysa. Við sameiningu er 

ferlinu lokið, ástandið er stöðugt og einstaklingurinn er orðinn hluti af öðrum hópi eða 

samfélagi. Það má sjá vígsluathafnir fyrir sér líkt og dyr sem einstaklingur þarf að ganga í 

gegnum. Umbreytingin er þröskuldurinn sem þarf að stíga yfir. Umbreytingin getur verið þraut 

sem verður skilyrði þess að fá að sameinast nýju samfélagi. Þrautin getur verið frábrugðin 

þeim þrautum sem taka við í nýju samfélagi. Við inngöngu í annað rými, sameininguna, eru 

einstaklingarnir boðnir velkomnir á jafnréttisgrundvelli, þeir eru orðnir hluti af hópnum. 

 Útskrift úr menntaskóla eða háskóla eru dæmi um vígsluathafnir. Nemendur koma í 

fylgd fjölskyldu og vina í salinn þar sem útskriftin á sér stað. Nemendurnir kveðja fjölskylduna 

og vinina og fara upp á svið þar sem þeir setjast niður með samnemendum sínum sem einnig 

eru að hljóta sömu vígslu. Nemendurnir eru aðskildir samfélaginu og eru staðsettir í jaðartíma. 

Þeir standa á þröskuldi dyranna og eru við það að fara í gegn og taka á móti nýrri stöðu. Þeir 

eru hvorki nemendur né útskrifaðir. Umbreytingin á sér stað þegar þeir ganga af stað og taka á 

móti skírteininu og í hönd deildarforsetans eða rektors. Þegar athöfninni er lokið fara 

nemendurnir aftur út í salinn og sameinast samfélaginu á ný en nú með nýja stöðu, eru 

útskrifaðir en ekki nemendur líkt og fyrir umbreytinguna. Einstaklingarnir eru um leið teknir 

inn í ný samfélög, einstaklingur með meistarapróf verður hluti af vísindasamfélagi 

meistaranna, einstaklingar með stúdentspróf sameinast hópi þeirra sem einnig hafa lokið 

stúdentsprófi, sem ef til vill eykur náms- og starfsmöguleika þeirra. 

  Í vígsluathöfn eiga aðskilnaður, umbreyting og sameining sér öll stað og ferlin geta 

endurtekið sig innan athafnar. Hvert ferli hefur mismikið vægi eftir markmiði athafnarinnar. 

Jarðarför er dæmi um athöfn þar sem einstaklingur kveður það samfélag sem hann var hluti af 

og er álitinn hverfa á vit forfeðranna, í heim handan þessa heims. Athöfnin fjallar um það sem 

var og verður og býr eftirlifendur undir breytt samfélag án hins látna. Athöfnin snýst fyrst og 

fremst um aðskilnað. Busun í menntaskóla er dæmi um umbreytingarathöfn þar sem vígslan 

sjálf, busunin, er í brennidepli. Gifting er hátíð sameiningar, þar sem einstaklingurinn verður 
                                                        

204 Van Gennep 1960:1–3 
205 Kimball 1960:vii 
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hluti af samfélagi giftra einstaklinga. Ferlin þrjú eiga sér þó stað í öllum þessum athöfnum. 

Vígsluathafnirnar gegna því hlutverki að móta fólk og auðvelda því að hverfa úr einum stað 

eða stöðu í annan og greiða fyrir viðurkenningu samfélagsins á þessari breytingu. 

Breytingarnar og athafnirnar eru svo alltaf háðar umhverfi og siðum hvers samfélags.  

 Mannfræðingurinn Victor Turner sótti innblástur í kenningar van Gennep og skrifaði 

ítarlega um þrískiptingu vígsluathafna, þó fyrst og fremst um umbreytingarferlið sem hann 

kallaði jaðartíma (e. liminal period). Í bók sinni The Ritual Process: Structure and Anti-

Structure frá árinu 1969 fjallar Turner um jaðartímann en hann byggði kenningar sínar á 

rannsóknum á samfélagshópum í Zambíu.206 Þar skoðaði hann meðal annars hvernig 

einstaklingar og hópar hegða sér á jaðartímanum, það er þegar fólk stendur á þröskuldinum og 

bíður eftir að komast áfram, að fá að takast á við ný hlutverk í sama eða öðru samfélagi. 

Fólkið er staðsett utan aðstæðna daglegs lífs, tilheyrir einskismannslandi, jaðrinum. Turner 

sagði fólk á jaðartíma þurfa að vera sem óskrifað blað, tilbúið að mótast af þekkingu þess 

samfélags sem það óskar eftir að sameinast. Turner kallaði einstaklingana á jaðartímanum 

nýliða (e. neophytes) og sagði að staða þeirra á jaðrinum gerði þá berskjaldaða fyrir að 

yfirvaldið, fulltrúar nýja samfélagsins, mótaði þá. Meðferðin gæti falist í niðurlægingu og 

líkamlegum raunum sem ættu að búa fólk undir að taka á sig nýja ábyrgð og skyldur sem um 

leið settu nýliðunum mörk sem kæmu í veg fyrir að þeir misnotuðu fríðindi sem fælust í nýrri 

stöðu.207  Á jaðartímanum kynnast nýliðarnir nýju samfélagi með annan veruleika en þeir áður 

þekktu; veruleika með eigin gildi, siði og samskiptahætti.  

 Turner sagði ýmislegt einkenna stöðu fólks á jaðartímanum. Meðal annars þyrfti það 

að vera meðfærilegt, móttækilegt, látlaust, hlýða fyrirmælum skilyrðislaust, vera auðmjúkt og 

að lítill sem enginn munur væri gerður á kynjum.208 Þar sem allir nýliðarnir byggju í sama 

einskismannslandinu, sætu við sama borð og stefndu að sama markmiði ríkti á meðal þeirra 

vinátta og jafnræði og enginn væri álitinn öðrum æðri.209  

 Kenningar van Gennep og skýringar Turner hafa haft mikil áhrif á rannsóknir í mann- 

og þjóðfræði og varpað nýju ljósi á vígsluathafnir og hátíðir. Nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar er einmitt vígsluathöfn af þessum toga og kenningar van Gennep 

og Turner veita betri skilning á hvernig og hvers vegna þjálfunin fer fram. Hugtök van 

Gennep og Turner gefa færi á að koma lýsandi orðum að samskiptaháttum og athöfnum sem 

eiga sér stað í inngönguferli Flugbjörgunarsveitarinnar. Þær hafa einnig nýst vel í ýmsum 
                                                        

206 Turner 1969 
207 Turner 1969:103 
208 Turner 1969:111 
209 Turner 1969:95 
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öðrum íslenskum rannsóknum og námsritgerðum um hátíðir og vígsluathafnir. Helst ber að 

nefna að Terry Gunnell, prófessor í þjóðfræði við Háskóla Íslands, styðst við kenningarnar í 

greinum sínum um hátíðir og skólasiði í íslenskum menntaskólum.210  

 Terry Gunnell bendir á greinilegar hliðstæður á milli busunar í menntaskóla og 

kenninga van Gennep og Turner um vígsluathafnir. Spenna og eftirvænting eru markvisst 

mögnuð upp, atburðurinn er skipulagður, busar og eldri nemendur klæða sig í viðeigandi 

búninga og vígsluathöfnin, busunin, felur oft í sér niðurlægingu. Allir eldri nemendur skólans 

hafa gengið í gegnum sömu niðurlægingu og á busadeginum minnast þeir síns eigin busadags. 

Busadagurinn og niðurlægingin sameina alla eldri nemendur skólans. Að lokum setjast allir, 

bæði eldri nemendur og busar, og borða saman.211 Busun í íslenskum menntaskólum og 

nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar eru vígsluathafnir þeirra samfélaga sem þær tilheyra. 

Það má telja ólíklegt að viðmælendur mínir þekki til kenninga Terrys Gunnell en einn 

viðmælenda minna líkti þó nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar einmitt við busun í 

menntaskóla: „Sá sem er nýr í einhverju eins og í skóla eða eitthvað svoleiðis, hann er svona 

minni persóna. Maður sér þetta í menntaskóla í busun.“  

 Nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík er vígsluathöfn þar sem fólk 

breytist í fullgilda félaga Flugbjörgunarsveitarinnar. Þegar fólk tekur ákvörðun að hausti um 

að taka þátt í starfinu skilgreinir það sig sem þátttakendur í samfélagi björgunarsveitar. Það 

felur í sér nýtt hlutverk, fólk leggur sig fram við að koma öðrum til hjálpar og stefnir að því 

að verða fullgilt björgunarfólk. Fólk segir ekki skilið við fyrra samfélag nema tímabundið en 

það stefnir að því að tilheyra öðru samhliða því fyrra. Nýliðaþjálfunin er umbreyting eða 

jaðartími, fólk stígur í gegnum dyr, yfir þröskuld til að sameinast samfélagi 

Flugbjörgunarsveitarinnar og hljóta þar nýja stöðu sem inngenginn meðlimur, eða Flubbi. 

Nýliðaþjálfunin er undirbúningur fólksins til að takast á við nýtt samfélag, dyrnar sem þarf að 

ganga í gegnum, en segja má að heljarhelgin sé þröskuldurinn sem verður að yfirstíga. 

Sameiningin á sér stað á aðalfundi að vori, eftir tveggja ára nýliðaþjálfun. Við sameininguna 

lýkur ferlinu og ástandið verður stöðugt. Einstaklingurinn eða hópurinn er orðinn hluti af öðru 

samfélagi.  

 Hver æfingar- og þjálfunarhelgi er byggð upp á sama þrískipta mynstrinu en í 

smækkaðri og samþjappaðri mynd. Van Gennep sagði líf einstaklinga geta verið röð 

vígsluathafna sem gætu verið samofnar öðrum og endurteknar hver innan annarra.212 

                                                        
210 Gunnell 2003, Gunnell 2006 
211 Gunnell 2006:828–830 
212 Van Gennep 1960:11 
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Jólahátíðin er dæmi um slíkt en henni lýkur 6. janúar þótt hátíðin sjálf nái hámarki sínu miklu 

fyrr, á aðfangadag og jóladag. Brúðkaup er annað dæmi þar sem öll athöfnin frá því að gengið 

er til kirkju og þar til brúðhjónin aka í burtu frá kirkjunni er samfelld vígsluathöfn en hún nær 

þó hámarki þegar þau draga hring á fingur hvort annars. Þetta er sjálfstæð vígsla innan 

vígsluathafnarinnar, staða þeirra hefur tekið táknrænum breytingum þótt athöfninni sé ólokið. 

Á sama hátt er heljarhelgin sjálfstæð vígsla og hápunktur nýliðaþjálfunarinnar hjá 

Flugbjörgunarsveitinni. 

 Á föstudagskvöldi hittast nýliðarnir í húsi Flugbjörgunarsveitarinnar við Flugvallarveg 

og segja skilið við amstur daglegs lífs. Á meðan á æfingum helgarinnar stendur tilheyra 

nýliðarnir samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar og vandamál hversdagsins eru skilin eftir í 

Reykjavík enda er algengt að æfingarnar fari fram á svæði þar sem símasamband er 

takmarkað. Æfingarnar eru umbreytingarhluti helgarinnar en þeim lýkur eftir hádegi á 

sunnudegi þegar hópurinn kemur til baka í húsið við Flugvallarveg, tekur til og þrífur bílana. 

Að því loknu fara allir heim, bæði nýliðar og inngengnir, fara í sturtu og hrein föt og hittast 

síðan aftur og borða saman kvöldmat. Þar sitja allir við sama borð og rifja upp æfingar 

helgarinnar. Samneytið markar sameiningu stéttanna tveggja þótt sama ferlið endurtaki sig 

síðan að tveimur vikum liðnum, með aðskilnaði, umbreytingu og svo nýrri sameiningu við 

kvöldverðarborðið.  

 Þrátt fyrir að uppbygging nýliðaþjálfunar Flugbjörgunarsveitarinnar sé alltaf með sama 

sniði mótast nýliðaþjálfunin af þjálfara eða þjálfurum hvers hóps. Þeir skipuleggja verkefni og 

æfingar og þar með stefnu og áherslu þjálfunarinnar hverju sinni. Van Gennep benti á að 

vígsluathafnir réðust af því umhverfi og samfélagi þar sem athöfnin fer fram.213 Vígsluathöfn 

Flugbjörgunarsveitarinnar er nýliðaþjálfunin og nýliðaþjálfarinn mótar umhverfi nýliðanna 

með aðkomu sinni að þjálfuninni. Reyndur félagi lagði áherslu á að nýliðaþjálfari væri 

fyrirmynd hópsins, að mikilvægt væri að hann næði til sem flestra, nyti virðingar og trausts.  

 Á upphafsárum Flugbjörgunarsveitarinnar bjuggu félagar sveitarinnar yfir þekkingu á 

fjallamennsku þegar þeir gengu til liðs við sveitina en nú er algengt að fólk hafi litla sem enga 

reynslu af fjallamennsku og björgunarsveitarstörfum. Nýliðarnir eru því sem óskrifað blað líkt 

og Turner segir um nýliða á jaðartíma og eru þannig móttækilegir fyrir áhrifum þess samfélags 

eða veruleika sem þeir stefna að að verða hluti af.214 Í nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar 

er nýliðaþjálfarinn fulltrúi sveitarinnar og miðlar þekkingu og veruleika samfélags 

Flugbjörgunarsveitarinnar til nýliðanna. Viðmælandi minn sagði að: „Hver og einn þjálfari, 
                                                        

213 Van Gennep 1960:3 
214 Turner 1969:103 
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hvort sem hann er karlmaður eða kvenmaður, hefur mjög mótandi áhrif á þá nýliða sem að 

ganga svo inn.“ Hann útskýrði það frekar og sagði að það væri:  

 

nýliðaþjálfarinn sjálfur sem að setur, leggur línuna, hvað hann vill sjá frá 

nýliðunum sínum. Hann vissulega þarf að uppfylla ákveðinn staðal sem er 

settur. Hvernig hann aftur á móti fer að því er hans val.  

 

Nýliðaþjálfarar hafa ólíkan stjórnunarstíl, sumir eru vinir hópsins og aðrir eru foringjar. Slíkt 

hefur mikil áhrif á hvernig hópurinn vinnur saman og tekur við boðum þjálfarans. Rúnar lýsti 

tveimur týpum af nýliðaþjálfurum: Annar þjálfarinn „ætlast til þess að menn hlýði þegar þeir 

eru beðnir um að gera eitthvað og ef það gerir það ekki þá getur það verið einhvers staðar 

annars staðar en hjá okkur“. Hinn þjálfarinn hugsar frekar um nýliðana sem „litlu börnin sín, 

það verður að passa upp á þau, og svona meira verið að pakka inn í bómul og passa upp á 

tilfinningar“.  

 Einn viðmælenda minna lagði áherslu á að til að nýliðaþjálfari væri fyrirmynd og nyti 

virðingar nýliðanna þyrfti hann að láta hið sama ganga yfir sig og nýliðana. Ef námskeiðin 

væru erfið væri mikilvægt að þjálfarinn færi sömu vegalengdir á skíðum og gisti í tjöldum líkt 

og nýliðarnir. Þar sem nýliðaþjálfarinn væri fulltrúi sveitarinnar yki það virðingu nýliðanna 

fyrir Flugbjörgunarsveitinni í heild.  

 Flestir viðmælenda minna kunnu að meta stranga nýliðaþjálfun og margir voru 

sammála um að þjálfunin væri erfið en aldrei ósanngjörn. Eins og Turner bendir á varðandi 

jaðartíma sætta nýliðar sig við ýmislegt, jafnvel niðurlægingu eða kröfu um skilyrðislausa 

hlýðni.215 Nýliðar Flugbjörgunarsveitarinnar tilheyra einskismannslandi, þeir stefna að því að 

verða félagar Flugbjörgunarsveitarinnar og eru tilbúnir að beygja sig fyrir þeim inngengnu og 

laga sig að þeirra veruleika, ef það auðveldar þeim aðgengi að því samfélagi sem þeir stefna 

að því að verða teknir inn í. Kröfur Flugbjörgunarsveitarinnar til nýliða eru strangar, eins og 

viðmælandi minn skildi fljótt eftir samræður við nýliðaþjálfarann í sinni fyrstu nýliðaferð:  

 

Í fyrstu ferðinni sem ég var í spurði ég nýliðaforingjann okkar hvernig honum 

litist á hópinn. […] Og hann sagði við mig, að þarna væru örugglega um 

eitthvað um 50 manns, að þarna væru 10 einstaklingar sem væri eitthvað varið 

í. […] Vá, þeir ætla sko að skera niður.  

                                                        
215 Turner 1969:103 
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Síun nýliða 

Á kynningarfundum Flugbjörgunarsveitarinnar er algengt að áhugasamir fundargestir spyrji 

hvort þeir þurfi að vera í góðu líkamlegu formi til að taka þátt í þjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Svarið er yfirleitt á þann veg að fólk sem ekki er í góðu formi í 

upphafi þjálfunarinnar verði það þegar þjálfuninni ljúki. Fólki er einnig bent á vikulegar 

hlaupa- og þrekæfingar sveitarinnar. Á heimasíðu Flugbjörgunarsveitarinnar segir:  

 

Eitt af höfuð markmiðum Flugbjörgunarsveitarinnar er að hafa ávallt vel 

þjálfaða björgunarmenn og gera miklar kröfur til hæfni þeirra, bæði líkamlega 

og andlega. Nýliðaþjálfunin er ströng og félögum gefst síðan kostur á 

símenntun og endurmenntun í björgunarfræðum, bæði hér heima og erlendis.216 

 

Skilaboðin eru að þjálfunin sé strembin en allir sem hafi einbeittan vilja til að standa sig ættu 

að komast í gegnum hana.  

 Flugbjörgunarsveitin er stór og aðsókn er mikil á kynningarfundi sveitarinnar á hverju 

hausti. Það fylgja því ókostir að hafa of marga nýliða, þjálfunin verður dýrari og erfiðara er að 

fullvissa sig um að nýliðarnir afli sér þeirrar þekkingar sem krafist er í nýliðaþjálfuninni. 

Flugbjörgunarsveitin notar þjálfunina til að vinsa úr bestu einstaklingana. Þjálfunin, 

vígsluathöfn Flugbjörgunarsveitarinnar, byggist upp á æfingarferðum þar sem reynt er á 

þolmörk nýliðanna. Nýliðarnir prófa ólíkar aðstæður sem reyna á þá líkamlega og andlega, 

sérstaklega ef fólk er í slæmu líkamlegu formi eða á ekki viðeigandi útbúnað. Markmið fyrstu 

ferðanna er að ganga mikið með þungan búnað á bakinu og venjast vosbúðinni. Þau hverfa frá 

sem eiga erfitt með burðinn, gönguna og rigninguna. Þórdís sagði frá sinni fyrstu ferð: 

 

sko í byrjun þá fannst bara mörgum þetta meira en þeir réðu við og strax bara í 

fyrstu ferðinni þá fórum við upp í Bláfjöll og vorum að labba þar og byrjuðum 

að labba upp á fjall og bara strax voru sumir sem réðu ekki við það. Svo strax 

eftir fyrstu ferð fækkaði um slatta og einmitt stelpurnar duttu dálítið út.  

 

                                                        
216 Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík. Saga FBSR – Liðsheild, traust og hæfni. 
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Gunnar sagði einnig frá fyrstu nýliðaferðinni sinni sem var í ausandi rigningu. Hann sagði að 

gangan hefði verið í blautum og mjúkum mosa svo að þeir sem var illa við rigninguna hefðu 

ekki mætt aftur. Hann bætti við: „Síunin er dálítið þannig að ef fólk fílar þetta ekki þá fer það 

bara út, finnst þetta of mikið hard kor ef má segja það. En þeir sem fíla svona slark og hark 

þeir halda alveg áfram sko.“ Harðir Flugbjörgunarsveitarmenn óska nýliðunum rigningar í 

fyrstu nýliðaferðinni, svo að þeir sem eiga erfitt með vosbúðina falli fljótt úr þjálfuninni.  

 Eins og Þórdís benti á þá eru fleiri strákar líkamlega sterkir og betur byggðir til að bera 

mikið á bakinu en konur svo að fyrstu ferðirnar reyndust sérstaklega erfiðar fyrir kvenfólkið. 

Allir nýliðarnir stefna að sama marki, að fá að vera með, og allir nýliðarnir þurfa að uppfylla 

sömu kröfur. Turner benti á að á jaðartímanum sætu allir nýliðarnir við sama borð. Fyrri störf 

eða hlutverk í öðru samfélagi skipta litlu máli og ekki breytir neinu hvort einstaklingurinn er 

stór eða lítill, karl eða kona. Í nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar gildir það sama fyrir 

alla. Allir bera jafnmikinn búnað og ganga jafnlangar vegalengdir. Önnur kona minntist 

kynningarfundarins og gagnrýndi skilaboðin frá fulltrúa Flugbjörgunarsveitarinnar um að allir 

ættu að komast í gegnum þjálfunina. Hún minntist þess að spurningin um „hvort að maður 

þyrfti að vera í geðveiku formi til að geta haft séns á að vera í Flugbjörgunarsveitinni“ hefði 

komið upp og benti á að í staðinn fyrir að segja að allir ættu möguleika, sem hún viðurkenndi 

að væri að vísu rétt ef fólk væri tilbúið að leggja hvað sem er á sig, þá hefði henni þótt 

heiðarlegra að svara: „Við leggum rosalega mikið uppúr „hard kor“ göngumennsku og ef þú 

hefur aldrei gengið með bakpoka á bakinu þá verður þetta, getur þetta verið gífurlega, getur 

þetta verið stórt skref.“ Hún bætti við að „það er lögð alveg gífurleg áhersla á líkamlegt atgervi 

í þessari sveit og síunin, fyrsta síunin er bara útfrá henni“. Þeir sem detta út eru ekki samboðnir 

sveitinni.  

 Áhersla á fjallamennsku og fjallgöngur er mikil í þjálfuninni og ung kona, sem hætti í 

nýliðastarfinu, sagði mér frá upplifun sinni af þjálfuninni. Hún sagði frá þriðju helgarferð 

sinni, þar sem mikið var gengið, upp og niður dali og fjöll með örfáum stoppum. Þau sem ráku 

lestina stóðu stöðugt á öndinni. Þau sáu fyrir sér langan og erfiðan vetur og efuðust um að þau 

myndu njóta þjálfunarinnar þar sem þau kviðu líkamlegu erfiði hverrar helgar. Viðmælandi 

minn, Gísli, sagði að hún væri óþolandi „þessi toppaást í þessari sveit, að þurfa að fara upp á 

þennan tind og þennan tind og þennan tind, hvað lærir maður mikið af því?“ Á sama tíma 

hljóma raddir um að Flugbjörgunarsveitin þurfi að halda sérhæfingu sinni, halda áfram að vera 

fjallasveit og því sé mikilvægt að fólk sé í skikkanlegu formi. Gísli viðurkenndi að áherslan á 

fjallamennsku passaði við stefnu sveitarinnar sem fjallasveitar en benti jafnframt á að 

Flugbjörgunarsveitin væri með „betra nýliðaprógramm og þjálfum fólkið okkar betur, en mér 
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finnst það ekki skila sér inn í sveitina út á við“. Hann vildi meina að þrátt fyrir erfiða þjálfun 

skilaði þekking fólksins sér ekki í útköllum.  

 Í Flugbjörgunarsveitinni er mikið lagt upp úr líkamlegri getu og seiglu sem gerir að 

verkum að takmarkaður hópur kemst í gegnum nýliðaþjálfunina. Viðmælandi minn, kona á 

miðjum aldri, tók sem dæmi að í þeim nýliðahópum þar sem nýliðaþjálfarinn legði áherslu á 

langar, strembnar göngur væru aðeins fjallagarpar sem gengju inn og fáir væru til að sjá um 

fjáröflun og önnur innansveitarstörf. Nokkrir viðmælenda minna voru sammála um að 

Flugbjörgunarsveitin síaði fólk meira út en aðrar sveitir og að það bitnaði helst á fólki í slæmu 

líkamlegu formi. Það fólk gæti hins vegar verið frábærir kandídatar í gott björgunarfólk. Þórdís 

sagði: „Mér finnst alveg mjög jákvætt að efla fólk, þú veist líkamlega, að efla þrekið og allt 

þetta og bara, það þarf auðvitað svoleiðis menn í sveitina líka. En það þurfa ekki allir að vera 

þannig.“ Hafsteinn sagði að þjálfunin væri góð, vel skipulögð og krefjandi en bætti við að 

„stundum hefur mér fundist við vera of ströng, gera of miklar kröfur“. 

 Það hefur lengi ríkt togstreita um hverjir eigi að starfa með Flugbjörgunarsveitinni. 

Fyrr á tímum fékk sveitin mikinn stuðning frá kvennadeildinni hvað varðar fjármögnun til 

búnaðar og tækjakaupa. Kvennadeildin hefur aftur á móti skroppið saman með árunum og nú 

taka konur jafnan þátt og karlar í störfum björgunarsveitarinnar sjálfrar. En það er ekki 

endilega sama fólkið sem hefur áhuga á fjallamennsku og á innri störfum björgunarsveitar. 

Margir sem hefja störf í björgunarsveit eru í leit að félagsskap frekar en fjallamennsku. Það 

fólk kemst síður í gegnum þjálfunina og þess vegna verður togstreita um hverjir eigi að sinna 

fjáröflun og öllum þeim störfum sem sinna þarf í húsi. Hafsteinn sagði að Flugbjörgunarsveitin 

hefði einblínt á fjallafólk en að sveitin þyrfti líka bílamenn, fólk í heimastjórn og til að sjá um 

búnaðinn. „Við missum stundum kannski hæfa einstaklinga […] sem eru kannski ekki fyrstir 

upp á fjöll, eða fyrstir í öll útköll, erfið útköll“ en gætu sinnt öðru sem „skiptir alveg jafn miklu 

máli. Það er engin björgunarsveit nema að hafa þetta allt.“ Margrét sagði að sumt fólk væri 

ósérhlífið en ætti erfitt með að þola álagið sem fylgdi erfiðum ferðum, „finnst eitthvað of 

mikið að vera í einhverju svona svakalegu veðri og vera að tjalda og þannig, hefur bara ekki 

líkamlega getu í það“. 

 Þótt menn séu sammála um að kröfurnar séu miklar virðist engu að síður hafa dregið 

úr þeim með árunum og fólk er meðvitaðra en áður um að hópurinn þurfi að vera breiður. 

Einn viðmælenda minna minntist þess að nýliðaþjálfunin fyrir tæpum tuttugu árum hefði 

verið harðari en hún er nú: „Það var enginn afsláttur, það var bara 80% mætingarskylda og ef 

hálfu prósenti minna þá varstu bara rekinn.“ Nýliðaþjálfararnir ráða miklu um hverjir fá að 

starfa sem félagar í Flugbjörgunarsveitinni. Einn viðmælandi minn sagði frá nýliðaþjálfara 
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sem vildi bara fjallafólk og fór „að kasta fólki út bara“ á öðru ári þjálfunarinnar: „Þú ert ekki 

nógu góður, þú ert ekki nógu góður.“ Aðrir þjálfarar hleypa inn fólki sem hefur aðeins lokið 

broti af þjálfuninni, ef þeir meta það svo að einstaklingarnir hafi sérhæfingu sem nýtist 

sveitinni. Því til stuðnings sagði viðmælandi minn að það væri mikilvægt að meta hvern 

nýliða sem vildi inngöngu. Hann benti á að ef sveitinni litist vel á nýliða, hann hefði ef til vill 

sérþekkingu sem nýttist sveitinni, væri hægt að bjóða honum úrræði svo hann gæti fengið 

inngöngu í sveitina án þess að ljúka þjálfuninni með 80% mætingu. Hann sagði að mæting í 

nýliðaþjálfunina væri ekki góður mælikvarði á hvernig einstaklingur myndi starfa með 

sveitinni eða hvort fólk væri búið að tileinka sér þá þekkingu sem krafist væri af því.  

 Þrátt fyrir að erfið þjálfun og líkamlegt atgervi ráði miklu um hverjir komist í gegnum 

nýliðaþjálfunina voru flestir viðmælendur mínir sammála um að mestu réði rétta hugarfarið. 

Viðmælandi minn minntist hægfara nýliða sem á seiglunni og þrjóskunni komust í gegnum 

þjálfunina. Að sögn Valgerðar voru þeir sem komust í gegn „ekkert endilega mestu 

fjallagarparnir, en það voru bara þeir sem voru búnir að ákveða að þeir ætluðu að gera þetta. 

Þótt þeir væru alltaf síðastir þá, þú veist, fóru þeir í gegnum þetta“. Sumir gengu síðastir í 

hverri einustu ferð en alltaf mættu þeir. Margrét sagði að henni fyndist Flugbjörgunarsveitin 

vera fyrst og fremst að leita að hörðu fólki. Fólki sem væri ekki „bara kvartandi og kveinandi 

og er ekki að reyna að koma sér undan hlutunum. Gerir bara hlutina og gefst ekki upp á 

einhverju“. Nokkrir voru sammála um að það væru vælukjóarnir sem dyttu fyrstir út úr 

þjálfuninni.  

 

Ég held að þeir sem eru tilbúnir til að finna til einhverjar afsakanir, hafa 

eitthvað „ég er blautur eða kaldur eða þreyttur“, þeir finna þær alltaf eða bara 

komast ekki. Ég held að það sé aðallega síunin, þessi andlega síun. 

 

Flestir voru sammála um að allir sem væru við góða heilsu og í meðallagi góðu formi ættu að 

komast í gegnum þjálfunina. Rúnar útskýrði þetta fyrir mér. Hann sagði að í fyrsta lagi kostaði 

þetta mikla viðveru og fjárútlát. Þrátt fyrir að þjálfunin sé ókeypis kostar búnaðurinn sem þarf 

til þjálfunarinnar heilmikið. Auk þess sagði hann: 

 

Menn þurfa að vera helvíti ákveðnir til að fara í gegnum þetta, klára þetta, það 

er alveg klárt. Líkamlegt ástand er algjört aukaatriði ef fólk er með kollinn í 

lagi. Maður klárar þetta, gæti verið að það þurfi þrjú ár í það út af tímaskorti, en 
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þú klárar það. Ég held að það sé það sem allir Flubbar hafi sameiginlegt, að 

vera þverari en allt þvert, grunnskilyrði fyrir að þú klárir þetta.  

 

 

Stéttaskipting 

Langflestir viðmælendur mínir voru sammála um að í Flugbjörgunarsveitinni væru tvær stéttir, 

nýliðar og inngengnir. Einn viðmælenda minna lýsti aðgreiningunni svo:  

 

Já sko, náttúrulega í fyrsta lagi er hún nýliðar og inngengnir. Það er alveg klárt, 

sko. Nýliðar á fyrsta ári eru alveg „the lowest“ og svo koma nýliðar á öðru ári 

og þar svona, hljóta flestir náð en ekki allir. 

 

Það er sérstök upplifun að vera nýliði í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík. Eins og áður hefur 

komið fram eru hlutverk einstaklinga í hversdeginum ómerk þegar þeir ganga inn í samfélag 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Þar er nýliðum gert ljóst að þeir eru nýliðar og þeir eigi að venjast 

þeirri stöðu. Það gilda aðrar reglur fyrir nýliða en inngengna. Aðgreiningin er skýr, nýliðar fá 

önnur verkefni, sjá um þrif í húsi og þeim er aðeins í undantekningartilvikum treyst fyrir 

ábyrgðarverkefnum líkt og að keyra bílana. Inngengnir setjast ekki á meðal nýliðanna á 

fyrirlestrum ef um námskeið fyrir nýliða er að ræða, heldur standa upp við veggina í 

fyrirlestrarsalnum, helst í svörtu peysunum sem inngengnir fá þegar þeir ganga til liðs við 

sveitina. Sá búningur greinir inngengna skýrt frá nýliðum. Fyrsti hluti þjálfunarinnar fer í að 

koma nýliðunum í skilning um að þeir séu lítils virði og ég upplifði að við nýliðarnir ættum að 

tileinka okkur einhvers konar minnimáttarkennd gagnvart þeim inngengnu. Nýliðunum er gert 

ljóst að þeir eru neðstir í valdastiga sveitarinnar og njóta ekki sömu réttinda og inngengnir 

meðlimir. Það má tuskast með nýliðana, segja þeim fyrir verkum og boðleiðirnar eru skýrar. 

Einstaklingurinn skiptir litlu sem engu máli, allir nýliðarnir eru settir í sömu stöðu, reknir 

áfram í stórum hópum eins og kindur í hjörðum. Á meðan bíða þeir inngengnu eftir að 

upphaflegur fjöldi nýliðanna dragist saman. Einn viðmælandi minn sagði viðhorfið vera: „Já, 

það er rosalega mikið, æi bara helvítis nýliðar, þurfum ekki að læra nöfnin á þeim, það er 

einhver svona derringur sem er voða mikið.“ Í tæp tvö ár er fólk nýliðar þar sem það sannar að 

það sé tilbúið að leggja hart að sér til að fá að vera með í hópi inngenginna. Allir nýliðarnir 

stefna að sama markmiði, að mega vera með í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík.  

 Stéttaskipting nýliða og inngenginna birtist skýrt í vettvangsnótum mínum:  
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Við gengum í átt að skálanum og ræddum að við hefðum getað sofnað 

standandi á þessum tímapunkti. Við vorum búin að ganga í líklega 14 

klukkustundir, um 30 km í loftlínu, í yndislegu veðri, sól en miklu frosti. Þegar 

við nálguðumst skálana tók á móti okkur grilllykt. Vélsleðamennirnir voru 

greinilega komnir á kaf í matargerð í skálanum. [...] Við fórum á bak við 

skálann og byrjuðum að tjalda. Það var kalt og við héldum að það væri jafnvel 

meira frost en kvöldið áður, 10–15 stiga frost. Við ákváðum að tjalda fyrst og 

bræða svo snjó. [...] Við bræddum og bræddum snjó enda vantaði okkur vatn til 

að drekka daginn eftir svo og vatn í matinn okkar. Við gátum ekki verið 

vettlingalaus nema í nokkrar sekúndur áður en okkur varð ískalt. Ég sá í fjarska 

inn um gluggana á skálanum. Þar sat fólk í hring í kringum borð og borðaði. Þar 

var greinilega veisla.  

 

Lýsingin er úr gönguskíðaferð sem er árlegur viðburður hjá Flugbjörgunarsveitinni í 

Reykjavík. Ferðin er yfirleitt fjölmenn, báðir nýliðahóparnir taka þátt auk bílahóps, 

vélsleðahóps og margra annarra inngenginna. Aðstæðurnar minna einna helst á ævintýri H.C. 

Andersen um litlu stúlkuna með eldspýturnar. Þeir inngengnu sátu inni í hlýjum skálanum og 

nutu matarins á meðan nýliðarnir norpuðu úti og reyndu að halda á sér hita á meðan þeir 

bræddu snjó í mat sem þeir höfðu borið tugi kílómetra. Inngengnu félagarnir gistu inni í skála 

en nýliðarnir lágu úti í tjöldum.  

 Margrét minntist einnig gönguskíðaferðar og sagði að hún hefði verið „einhvern veginn 

réttindalaus. Þú veist, mátti ekki fara inn í skálann og, þú veist, mættir afgangi og maður var 

bara vúu, passa sig að vera ekki fyrir“. Fleiri viðmælendur höfðu svipaða sögu að segja og einn 

lýsti minningu sinni svo:  

 

maður bölvaði stundum svona kulda og vosbúð. Af hverju í fjáranum er verið 

að láta okkur sofa í tjaldi hérna þegar það er tómur skáli hérna við hliðina á? 

Það var oft þegar ég var grænn í framan sko. 

 

Að sögn Páls er algengt að allir nýliðarnir séu settir undir sama hatt. Sama virðingarleysið ríkir 

gagnvart öllum nýliðunum, hvort sem um er að ræða 40 ára háskólamenntaðan fjölskylduföður 

eða 17 ára menntaskólanema. Áður fyrr var algengt að nýliðar í björgunarsveitum væru að 

mestu leyti ungir strákar en þrátt fyrir breytta aldurssamsetningu breytist viðhorf og framkoma 

inngenginna gagnvart nýliðum hægt. Viðmælandi sagði að það væri fáránlegt að ungur 
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strákpatti gæti skipað fullorðnu fólki fyrir, bara þar sem hann væri inngenginn félagi. Hann tók 

ungan strák sem dæmi:  

 

svo var hann alltaf með einhverja fullorðins stæla, eitthvað að þykjast vera 

eitthvað, þetta var örugglega allt í lagi fyrir mig og hann var bara nokkrum 

árum yngri en svo voru margir sem voru miklu eldri en ég, fertugir og eitthvað 

svo að hafa þennan patta að vera að skipa sér fyrir, hvaða rugl er það?   

 

 Það er lítil áhersla lögð á góða eða jákvæða framkomu í miðlun þekkingar heldur er 

algengt að athugasemdum sé hreytt í nýliðana, jafnvel með dónaskap. Unnur sagðist „ekki 

alveg fíla það þegar það er hreytt í mig, gerðu bara þetta! Gerðu hitt! Þú veist, þú þarna!“ Hún 

benti jafnframt á að mismunandi kennsluaðferðir hefðu ólíkar afleiðingar: „Sumir þurfa gulrót 

og sumir svipu. Ef þú reynir að nota svipuna á fólk sem þarf að fá gulrót þá færðu ekkert út úr 

því nema bara frústrasjón.“  

 Annar félagi sveitarinnar sagði að valdafýsn inngenginna væri ástæða þessarar 

framkomu: „Þetta er náttúrlega bara einhver svona valdafýsn, held ég, að nýta tækifærið þegar 

maður er á öðrum stalli en aðrir, einhver svona sjó off element.“ Viðmælandi minn, sem þá var 

nýliði, sagðist verja miklum tíma í að vera reiður, en viðurkenndi að hann ætti tvo valkosti: „að 

taka þessu eins og þetta er og hérna sjá hvað maður fær út úr því eða maður bara hættir“. 

Markmið nýliðaþjálfunarinnar er að skapa jafningja í björgunarsveitinni en nokkrir 

viðmælendur mínir sögðu að þessi sterka stéttaskipting stæði í vegi fyrir að fólk gæti unnið 

saman sem jafningjar þegar það væri loks inngengið. Páll sagði að nýliðarnir breyttust ekki í 

jafningja þeirra inngengnu við það eitt að það væri klappað fyrir þeim á aðalfundinum þar sem 

þeir væru samþykktir sem inngengnir félagar. Páll kallaði það „fíflagang“ að nýliðarnir lægju 

úti í tjöldum í frostinu með þurrmat á meðan þeir inngengnu hefðust við í skála og grilluðu sér 

mat. Páll bætti við:  

 

Þetta ýtir fólki í burtu. Þetta er ekkert að ástæðulausu sem að í öðrum sveitum 

er fullt af fólki sem byrjaði í nýliðunum í Flugbjörgunarsveitinni, og er núna í 

öðrum sveitum. Við bara gerum þetta of mikið.  

 

Hann sagði mikilvægt að eitt gengi yfir alla, það yrði að leggja áherslu á að styrkja hópinn og 

skapa liðsheild. „Flokkstjórar eiga að sofa með nýliðunum sínum. Þetta er ég og þið, þetta 

erum við.“  
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 Það er forvitnilegt að velta fyrir sér hvers vegna nýliðar Flugbjörgunarsveitarinnar 

sætta sig við þessa meðferð. Kenningar Turner um jaðartíma vígsluathafna varpa svolitlu ljósi 

á hvers vegna nýliðarnir taka hlutverki sínu þegjandi og hljóðalaust. Eins og Turner benti á 

tilheyra nýliðarnir einskismannslandi, þeir eru sem óskrifað blað og móttækilegir fyrir áhrifum 

þess samfélags sem þeir stefna á að sameinast.217 Starfið er sjálfboðastarf og eins og bent var á 

hér að framan er það val einstaklings að taka þátt í starfinu og samþykkja þær aðferðir sem eru 

notaðar. Ef nýliðarnir hafa valið að sameinast samfélaginu hafa þeir um leið ákveðið með 

sjálfum sér að laga sig að öðrum veruleika, nýjum gildum og starfsháttum. Þeir gefa fulltrúum 

samfélagsins, nýliðaþjálfaranum og öðrum sem að þjálfuninni koma, vald til að móta þá til nýs 

hlutverks í nýjum veruleika. Þetta valdaframsal getur glöggt að líta í lýsingunni hér að framan 

þegar nýliðarnir standa úti í frostinu og bræða snjó á meðan þeir inngengnu hafa það gott inni í 

hlýjum skálanum og elda sér mat.  

 Flestir átta sig á að ef þeir vilja starfa með sveitinni þurfa þeir að hlýða fyrirmælum og 

sætta sig við hlutverk sín og verkefni. Langflestir nýliðar sem ljúka þjálfuninni kvarta ekki þótt 

þeir þurfi að híma í 15 stiga frosti á meðan inngengnir félagar grilla sér kjöt, borða og sofa inni 

í skála. Flestir leiða athugasemdir og viðmót inngenginna alveg hjá sér, sætta sig við stöðu 

sína. Meðferðin getur falið í sér niðurlægingu og líkamlegar raunir sem búa fólkið undir nýja 

ábyrgð. Aðgreining hópanna tveggja verður að vera skýr þar sem hlutverk þeirra innan 

samfélagsins eru ólík. 

 Verkefni og aðstæðumun nýliðanna má oft skýra en einn viðmælandi minn skýrði fyrir 

mér hvers vegna nýliðar gistu í tjöldum en inngengnir í skálum:  

 

til að herða þá, nýliðana. Það fannst það öllum sjálfsagt því allir aðrir voru 

búnir að prófa þetta. Þetta er ákveðin hersla eða ákveðin þolraun að sofa úti í 

tjaldi eða sofa úti í snjóhúsi í kolbrjáluðu veðri, og þurfa að fara út að pissa eða 

eitthvað. Þetta reynir rosalega á fólk, og mjög nauðsynlegt, við lendum í þessu 

einhvern tíma. 

 

Annar bætti við: „Hver mínúta sem maður eyðir í tjaldvosbúð, maður lærir af því. Þannig að 

hérna, jú, jú, þetta skilar sér alveg sko, þótt þetta sé ótrúlega frústrerandi á meðan maður er 

þarna.“ Valgerður sagði að verkaskiptingin væri svona vegna þess að einhver þyrfti að sjá um 

skítastörfin:  

                                                        
217 Turner 1969:103 
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Hvað eiga nýliðar að gera? Já, þeir eiga alltaf að þrífa bílana. En þú veist, það er 

svona ákveðið, það er ekki skemmtilegt djobb, og þú veist, þeir þurfa að þrífa 

húsið og eitthvað svoleiðis, en ég meina samt, einhver þarf að gera þetta og þá 

munu bara allir ganga í gegnum þetta. Allir hafa einhvern tíma lent í að gera 

þetta, hérna, bara eitt starf sem þarf að inna af hendi. 

 

 Einn viðmælandi, sem gekk inn fyrir þónokkrum árum, minntist nýliðaþjálfunarinnar 

og sagði að þrátt fyrir að enn væri aðgreining nýliða og inngenginna áberandi hefðu áherslur 

og viðmót breyst síðan þá. Hann sagðist hafa verið orðinn þreyttur á að þurfa alltaf að bíða í 

armbeygjustöðu í tíma og ótíma. Annar viðmælandi var sammála um að viðmótið hefði breyst 

frá því sem var og sagði:  

 

Nýliðarnir voru nýliðar og þeir voru alveg skörinni lægri en þeir sem voru 

inngengnir, menn fóru fram fyrir þá í röðinni á árshátíðinni. Nýliðarnir geta 

verið aftast. Svona var svona viðmótið og maður sætti sig við það af því að 

maður leit mikið upp til þessara karla og þeir voru svona hetjur og manni fannst 

það allt í lagi og manni fannst ekkert athugavert við hegðunina, þó svo að ég 

leyfi mér að efast um að maður myndi gera þetta við nýliða í dag. Þetta er 

dónaskapur. Þetta er ekkert spurning um nýliða eða inngengna, þetta er bara 

dónaskapur. En aftur á móti í ferðum ef að ég kæmi að patról og það sæti 

einhver nýliði í framsætinu, ég myndi senda hann út með því sama, bara úr 

sætinu mínu! Hvað andskotans heldurðu að þú sért að gera hérna, drengur! Og 

sama með þegar bílarnir koma í hús, það eru nýliðarnir sem þrífa eftir 

nýliðaferðir, það er alveg hreint og klárt. Þeir fara ekkert heim að éta á meðan 

hinir vinna. 

 

 Það er inngengnum mikilvægt að nýliðarnir átti sig á stöðu sinni og einn viðmælandi 

minn kvaðst telja að viðmótið og verkaskiptingin gegndu því hlutverki að láta nýliða „finna 

fyrir að þeir eru ekki tilbúnir“. Gunnar tók í sama streng og sagðist stundum fara „í smá gír“. 

Hann sagði að hann reyndi „kannski að tala ekkert illa til þeirra en að láta þá vita að þeir eru 

nýliðar en ekki inngengnir“. Þegar ég innti Gunnar nánar eftir því hvaða tilgangi þetta viðmót 

þjónaði svaraði hann:  
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Bara að þeir fari ekki að setja sig upp á of háan hest, eða of háan stall kannski. 

[…] Fyrir mig er þetta bara eitthvað sem hefur alltaf verið. […] Ég lít kannski á 

þetta sem bara grín sko, það getur auðveldlega farið svolítið, svolítið langt sko.  

 

Annar viðmælandi var mjög ákveðinn í að nýliðarnir þyrftu að skilja hversu mikla vinnu 

inngengnir legðu í þjálfunina: „Og þá eiga þeir sem eru að sækja sér þjálfunina og fá þetta frítt 

að bera virðingu fyrir því og sýna það í verki. Og ef þeir gera það ekki þá fá þeir að heyra 

það.“ Hann lagði áherslu á að fólk gerði þetta í sjálfboðastarfi: „Það hefur mér oft þótt vanta í 

gegnum tíðina að nýliðar átti sig á því hvað er mikið búið að leggja á sig til þess að setja upp 

þetta prógramm.“ Nokkrir viðmælendur mínir sögðu að síun nýliðanna snerist um viðmót 

inngenginna gagnvart nýliðum. Einn viðmælandi minn sagði: „Ég held í erfiðum ferðum og 

einmitt einhverju svona semí skítkasti og eitthvað. Já, ég held að það sé aðferðin og hafa 

ferðirnar bara erfiðar.“ Annar bætti við: „Sko, ég held að margir detti út sem finnst þetta bara 

asnalegt og fáránlegt, sem bara „fokkit ég tek ekki þátt í þessu“.“ 

 Þótt margir félagar Flugbjörgunarsveitarinnar séu ósáttir við leyfilegan talsmáta 

inngenginna gagnvart nýliðum þótti Gunnari hins vegar viðmótið eiga rétt á sér:  

 

Hérna, það er náttúrlega eins og þú segir með þessa nýliðahefð þarna, þá eru 

sumir verri en aðrir. En mér finnst þetta allt í lagi að vissu marki sko. […] Þetta 

þarf auðvitað allt að vera í hófi og alls ekki, passa það að línan er stundum 

dálítið þunn eða já, það er mjög auðvelt að stíga yfir línuna, og það má alls ekki 

persónugera þetta eða eitthvað þannig að fólki fari að líða eitthvað illa.  

 

Fólk er ólíkt og tekur athugasemdum misvel. Sumir eiga auðvelt með að leiða þær hjá sér en 

öðrum finnast þær óþarfar og þeir taka þær ef til vill nærri sér.  

 Á meðan á þjálfuninni stendur réttlætir maður stöðugt fyrir sér athafnir þeirra 

inngengnu og hugsar með sér að viðmótið sé bara tímabundið; þetta muni breytast og verða 

betra. Ég gleymdi smám saman öllu því sem fór í taugarnar á mér og ég hélt helst að ég hefði 

ímyndað mér þetta viðmót, þetta hefði ekki verið svona niðurlægjandi eða leiðinlegt. Þegar ég 

lít til baka leita þó á mig ýmis atvik, meðal annars frá námskeiðinu í þverun straumvatna á 

seinna ári nýliðaþjálfunarinnar. Við vorum rennandi blaut og búin að vaða Krossá margoft um 

morguninn. Að lokum ætluðum við að fara inn í gil sem var aðeins utar í dalnum svo að við 

vorum öll sett upp á pall á pallbíl Flugbjörgunarsveitarinnar. Við sátum þar í einni kös, 15–20 

manns, mér fannst það gaman en öðrum leið illa, enda með mismikið pláss til að hreyfa sig. 



110 

Við keyrðum eftir holóttum malarveginum út Þórsmörkina en mennirnir á jeppanum, sem 

fylgdu á eftir, skemmtu sér við að keyra hratt ofan í ár við hliðina á pallbílnum svo að drullugt 

vatnið skvettist örugglega yfir okkur. Fólk reyndi að brosa og hlæja að þessu en sumir reiddust, 

fannst sem verið væri að niðurlægja þá. Allir inngengnir óku innandyra í jeppum eða bílum.  

 Fæstir félagar Flugbjörgunarsveitarinnar koma fram við nýliðana líkt og lýst er hér að 

framan. Það eru þó yfirleitt einstaklingar sem hafa hátt sem hegða sér á þennan hátt. En 

framkoman er oft á tíðum samþykkt af fjöldanum, bæði af nýliðum og inngengnum. Í 60 ára 

afmælisferð Flugbjörgunarsveitarinnar á Bárðarbungu, í september 2010, fóru um 70 manns. 

Ferðin stóð frá föstudegi til sunnudags, hópnum var skipt í tvennt, gönguhópur gekk upp á 

Bungu á laugardeginum á meðan bílahópur og lávarðar fóru um nágrennið á bílum. 

Göngufólkið gisti fyrri nótt í tjaldi á gönguleiðinni og seinni nótt í skálanum í Nýjadal. 

Bílahópur gisti báðar nætur í Nýjadal. Það voru um þrjátíu manns í gönguhópnum og þar af 

vorum við fjórir nýliðar. Við gengum 34 kílómetra dagleið og komum mjög þreytt í skálann í 

Nýjadal á laugardagskvöldinu. Margir gistu í tjöldum fyrir utan skálann, meðal annars tveir af 

nýliðunum fjórum. Um morguninn tók aðalfararstjóri ferðarinnar þá ákvörðun að nýliðarnir 

fjórir ættu að sjá um öll þrif í skálanum. Þar höfðu dvalist um sjötíu manns sem flestir stóðu og 

biðu á meðan nýliðarnir þrifu. Nokkrir inngengnir voru mjög ósáttir við þessa meðferð á 

nýliðunum og hjálpuðu okkur með þrifin en verkaskiptingin hélst óbreytt. Þegar einn 

lávarðurinn spurði hver ætti að þrífa og svarið var nýliðarnir, sagði hann já, það þyrfti að venja 

nýliðana við. Ég velti fyrir mér hvað stórþrif fjögurra nýliða á skála eftir 70 manns hefðu með 

björgunarstörf að gera. Þegar ég ræddi ferðina og þrifin við einn vinnufélaga minn, gamlan 

Flubba, benti hann mér á að þrátt fyrir að inngengnir álitu að þeir væru að aga nýliðana þá væri 

í raun um ákveðið agaleysi að ræða sem ríkti vegna valds inngenginna yfir nýliðum.  

 Stéttirnar tvær, nýliðar og inngengnir, eru alltaf til staðar í Flugbjörgunarsveitinni. Á 

hverju hausti verður til nýr nýliðahópur og á hverju vori verða fleiri einstaklingar fullgildir 

félagar Flugbjörgunarsveitarinnar. Stéttaskiptingu má finna víðar en á jaðartíma 

vígsluathafna. Það ríkir stéttaskipting víða um heim, í stórum þjóðfélögum og í litlum hópum 

eða innan þeirra. Hugtakið stéttaskipting getur átt við þegar félagsleg mismunun ríkir á milli 

hópa, þ.e. hópar hafa ójafna möguleika í samfélaginu. Misskiptingin er óháð persónunum 

heldur beinist að aðstæðum og einkennum, kynþætti, efnahag eða öðru. Í 

Flugbjörgunarsveitinni hafa nýliðar ekki jafnan rétt og inngengnir í samfélaginu, þeim eru 

ekki falin sömu verkefni og þeir hafa ekki sama aðgengi að aðstöðu og búnaði.  

 Hagfræðingar skilgreina stéttir yfirleitt út frá efnahagslegu auðmagni, þar sem tekjur 

og starf hafa áhrif á möguleika fólks í samfélaginu. Franski félagsfræðingurinn Pierre 
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Bourdieu var þó ósammála hagfræðingunum, taldi þessa mynd of einfalda og sagði að hinn 

félagslegi heimur væri ekki röð tilviljana, möguleikar fólks væru misjafnir í samfélaginu og 

að mismununin stafaði ekki aðeins af efnahagslegum aðstöðumun,218 heldur gæti 

aðstöðumunurinn einnig verið huglægur, tengdur menningu, menntun og reynslu. Hann benti 

á þrenns konar forsendur stéttaskiptingar. Auk efnahagslegs auðs (e. economic capital) naut 

fólk líka mismikillar forgjafar vegna menningarlegs auðs (e. culture capital) og félagslegs 

auðs (e. social capital). Bourdieu sagði að efnahagslegum auði mætti auðveldlega umbreyta í 

fjármagn en það væri ekki eins einfalt með félagslegan og menningarlegan auð sem byggist á 

tengslum einstaklings, kynnum hans af öðrum einstaklingum og stofnunum, færni hans og 

smekk. Bourdieu sagði fólk fæðast með misjafna hæfileika til að tengjast og kynnast öðrum 

en þó gætu einstaklingar fæðst inn í sterk tengslanet, valdamiklar fjölskyldur eða þéttan 

þjóðfélagshóp. Félagslegur auður byggist á umfangi tengslanets einstaklingsins en einnig á 

þeim menningarlega og efnahagslega auði sem fólk í tengslanetinu býr yfir. Bourdieu sagði að 

fólk gæti einnig skapað sér félagsleg tengsl. Félagslegt auðmagn getur tengst efnahagslegu 

eða menningarlegu auðmagni þar sem efnahagslegt auðmagn getur auðveldað manni að efla 

félagslegt eða menningarlegt auðmagn en félagslegur auður getur auðveldað manni að fá 

vellaunaða vinnu eða góða menntun.219  

 Bourdieu hóf að velta fyrir sér annars konar auðmagni þegar hann fylgdist með 

börnum í menntakerfinu. Hann sá að þeim gekk misvel í skóla og yfirleitt gekk þeim börnum 

sem komu úr akademísku umhverfi betur. Þau áttu auðveldara með að skilja tungumál 

skólakerfisins og kennara sinna þar sem fjölskylda þeirra talaði sams konar tungumál heima 

fyrir.220 Menningarlegum auði skipti Bourdieu í þrennt. Í fyrsta lagi er það menntun og færni 

þar sem börn fæðast mishæf til að tileinka sér þekkingu; í öðru lagi menningarleg verðmæti 

sem geta verið bækur eða málverk; og svo í þriðja lagi möguleiki til menntunar. 

Efnahagslegur, félagslegur og menningarlegur auður tengjast og hafa áhrif hver á annan; fólk 

sem fæðist inn í akademíska fjölskyldu með margar bækur á heimilinu hefur betra aðgengi að 

fræðilegum bókmenntum og tungumáli sem auðveldar því að komast lengra í skóla. Ef 

fjölskylda er efnuð hefur hún aukinn tíma til að sinna börnum eða veita þeim möguleika á að 

læra það fræðilega tungumál sem auðveldar þeim að komast í gegnum skólakerfið. Ef 

fjölskylda hefur sterkt tengslanet getur það auðveldað aðgengi að fólki sem talar sama 

tungumál og skólakerfið.  

                                                        
218 Bourdieu 1986:46 
219 Bourdieu 1986:51 
220 Bourdieu 1986:47 
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 Kenningar Bourdieu um stéttaskiptingu út frá menningarlegu, efnahagslegu og 

félagslegu auðmagni varpa ljósi á þekkinguna og félagslegu tengslin sem eiga ríkan þátt í að 

skapa og viðhalda aðgreiningu stéttanna tveggja í Flugbjörgunarsveitinni. Í öðrum kafla um 

Sögu og samhengi sagði einn viðmælandi minn frá því er Flubbi, þá háttsettur í lögreglunni, 

hefði bjargað öðrum Flubba frá handtöku þar sem hann stóð í hópi mótmælenda sem átti að 

taka fasta. Félagsleg tengsl í Flugbjörgunarsveitinni eru auðmagn sem nýliðar þurfa að ávinna 

sér rétt til að fá aðgengi að. Þeir verða að sýna og sanna að þeir verðskuldi þau félagslegu 

tengsl sem þeir sækjast eftir. Á nýliðaárunum er mikilvægt að fólk tileinki sér tungumál 

samfélags Flugbjörgunarsveitarinnar og átti sig á til hvers af því er vænst. Þau sem eiga 

foreldri eða fjölskyldumeðlimi í Flugbjörgunarsveitinni hafa ef til vill betri skilning á 

samfélaginu, þekkja til útkalla eða eru vön útivist og því er þeim auðveldara að aðlagast 

veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar. Fyrri þekking og hæfni til að takast á við verkefni og 

æfingar í nýliðaþjálfuninni eru menningarlegt auðmagn sem gerir nýliðunum auðveldara fyrir 

að ljúka menntuninni. Líkamlegur og andlegur styrkur eru auðmagn sem fleytir nýliðunum 

lengra en þeim sem eru veikburða. Þekkingin sem þeir inngengnu miðla til nýliðanna er auður 

sem nýliðarnir tileinka sér smátt og smátt. Á árunum tveimur nálgast nýliðarnir þá inngengnu 

í menningarlegum auði auk þess sem þeir fá frekari aðgengi að þeim félagslega auði sem er 

fyrir hendi í Flugbjörgunarsveitinni.  

 Margir inngengnir árétta reglulega að nýliðar séu ekki Flubbar og megi aðeins titla sig 

sem slíka eftir að þeir hafa verið samþykktir á aðalfundi í lok annars vetrar 

nýliðaþjálfunarinnar. Fyrir þann tíma eru þeir bara nýliðar í þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar 

og er þeim lýst þannig: „náttúrlega bara nýliðar, þeir eru bara skörinni lægri, því þeir eru ekki 

búnir að klára, þeir þurfa að klára sín námskeið áður en þeir fá að vera inni í“. Viðmót 

inngenginna gagnvart nýliðum skapar aðgreiningu og minnir inngengnu félagana á það 

félagslega tengslanet sem þeir hafa unnið sig inn í. Fólk tekur sér hlutverk nýliða og 

inngenginna og fer eftir handritinu. Í Flugbjörgunarsveitinni ríkir ákveðin stéttaskipting sem 

er viðhaldið af félögunum. Dæmi eru um vini, þar sem annar er inngenginn og hinn nýliði, 

sem tala lítið eða ekkert saman í ferðum eða á námskeiðum og sömuleiðis um systkini í 

hlutverki nýliða og inngengins sem varla yrða hvort á annað. Hlutverkin eru svo sterk í 

Flugbjörgunarsveitinni að systkini eiga erfitt með að brjóta gegn reglum og siðum 

sveitarinnar.  

 Bergur sagði að eina leiðin til að komast í gegnum þetta væri að hafa húmor fyrir þessu 

og hafa hugfast að ástandið væri aðeins tímabundið: 
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Af því þetta er yfirleitt ekki skaðlegt. Það getur verið niðurlægjandi upp að 

vissu marki og ástæðan fyrir því að ég sætti mig við það, að einhverjir menn 

sem ég myndi aldrei líta upp til í mínu daglega lífi, að þeir séu að ráðskast með 

mig á þessum vettvangi, er að ég hafi húmor fyrir því.  

 

Hann var jákvæður og benti á kosti þess að í samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar væri 

fólk sem upplifði sjálft sig mikilvægara en nýliðana. Hann útskýrði betur hvað hann 

átti við: „Af því þeir [sem álíta sig mikilvæga] væru yfirleitt tilbúnir að leiðbeina 

manni, þeir líta sjálfkrafa á það sem hlutverk þeirra að leiðbeina manni.“  

 Viðmælandi minn sagði að hann upplifði í viðmótinu að „þau treysta okkur ekki“. 

Hann benti á að það væri „sorglegt“ þar sem einkennisorð sveitarinnar væru: „Liðsheild, traust, 

hæfni“. Hann spurði: „Hvers vegna þá að hafa þessi einkennisorð ef þau treysta ekki fólki sem 

það er að vinna með og það er engin liðsheild?“ Hafsteinn sagði viðhorfið niðurlægjandi og að 

það gæti haft slæmar afleiðingar:  

 

sko þetta eru nýliðar og þá er hægt að ganga yfir þá á skítugum skónum. 

[…] Svo eru allir þessir nýliðar, þeir ganga inn í sveitina og þá vilja þeir hafa 

sama viðhorf til næstu nýliða sko. Þetta er eins og einhver órjúfanleg einhver 

keðja sem er vitleysa. Ef þú ert beittur einhverju ofbeldi í sveit þá ætlar þú að 

beita þá næstu ofbeldi, sem er auðvitað alveg stórhættulegt.   

 

 Annar viðmælandi tók undir að þetta væri slæmt fyrir sveitina sjálfa. Honum þykir 

Flugbjörgunarsveitin hreykja sér út á við en misfara með tækifæri til að bæta sig með því að 

taka ekki mark á skoðunum nýliða um hvað megi betur fara.  

 

Mér finnst persónulega að maður hlúir fyrst inn á við. Þetta er bara mjög svipað 

og epli. Epli sem er mjög glansandi og rautt, kannski rosalega fallegt fyrir þá 

sem horfa á það en það veit hver einasti sem bítur í það að það er rotið og að 

þetta er ömurlegt epli. Ég hef alltaf haft þá skoðun að maður hlúir að 

innviðunum fyrst og svo hugsar maður á ytri, hvernig maður lítur út. 

 

 Viðmælendur mínir voru ósammála um neikvætt viðmót inngenginna gagnvart 

nýliðum, sumir urðu lítið varir við það en aðrir lýstu því sem „hræðilegt, mjög niðurlægjandi“. 

Jóna benti á að þetta leiðinlega viðmót væri fyrst og fremst í nösunum á fólki. Turner benti á 
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að stéttir nýliða og þess samfélags sem nýliðarnir stefna á að verða hluti af væru ekki til hvor 

án annarrar. Allir í efri stéttinni hafa upplifað að vera hluti af þeirri lægri.221 Terry Gunnell 

bendir á að eldri nemendur í menntaskólum sameinist og fylgist með hvernig busarnir eru 

niðurlægðir og minnist eigin niðurlægingar og busadags. Aðgreining eldri nemenda frá 

busunum tengir eldri nemendurna saman félagslega. Án busanna væri hópur eldri nemendanna 

ekki til.222 Samkvæmt Turner eru hærri og lægri stéttir, einsleitir og fjölbreyttir hópar, jafnrétti 

og ójafnrétti ríkjandi andstæður í samfélögum. Hann taldi andstæður hópa endurspegla 

félagsleg tengsl sem væru forsenda þess að samfélög væru til.223 Á sama hátt hefði hugtakið 

inngengnir aðra merkingu ef það væru engir nýliðar. Inngengnir skapa samfélag sem verður 

eftirsóknarvert að verða hluti af. Stéttamunurinn minnir inngengna á sérstöðu þeirra sem 

Flubba og hvað þeir þurftu að leggja á sig til að fá að vera fullgildir félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík. Allir búa þeir yfir félagslegum auði sem þeir miðla ekki 

til nýliðanna óverðskuldað. Til þess að svo megi verða þurfa nýliðarnir fyrst að sýna að þeir 

séu auðsins verðugir. 

 

 

Heljarhelgin 

Heljarhelgin fer fram á öðru ári nýliðaþjálfunarinnar. Einn viðmælenda minna útskýrði 

upphaflegu hugmyndina fyrir mér:  

 

Hugsunin er bara sú að það sé farið af stað og það séu verklegar æfingar og 

reyndar skrifuð próf, bara allt. Það æfir öll þau verkefni sem við gætum fengist 

við í útkalli, helst í svona aðeins erfiðu veðri, en maður ræður því ekkert. En á 

heilli helgi, þ.e.a.s. á 48 klukkutímum, að það sé snert á öllu sem við getum lent 

í í útkalli. Og það eitt og sér á að vera nógu erfitt, en að bæta gráu ofan á svart 

var upphaflega hugmyndin sú að minnka svefn til þess að eins og gerist oft í 

útköllum. Í starfinu og útköllum ertu að fara kannski að kvöldi til í útkall, þú ert 

að vakna á nóttunni eða útkallið er svo langt að þú getur sofið lítið. Hugmyndin 

var að skera niður svefn um svona helming. Svo þú ert á svona 48 tímum að 

sofa max svona 8 tíma, 6–8. Þannig er bara raunin sú að þetta sé bæði líkamlega 

                                                        
221 Turner 1969:97 
222 Gunnell 2006:829 
223 Turner 1969:95–96 
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og andlega bara raun en að fást við raunhæf verkefni eins og við fáumst við. 

Bara, bland í poka. 

 

Helgin er enn byggð á upphaflegu hugmyndinni, æfingarnar eru erfiðar og nýliðarnir þurfa að 

nota allan sinn styrk og þekkingu til að ljúka helginni.  

 Síðastliðin 15–20 ár hefur heljarhelgin verið fastur liður í dagskrá nýliðaþjálfunarinnar 

og sumir af upphafsmönnum helgarinnar hafa enn yfirumsjá með helginni. Nokkuð algengt er 

að stóru björgunarsveitirnar haldi próf- eða æfingahelgar sem nýliðar verða að ljúka en félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar eru sannfærðir um að heljarhelgin sé mun erfiðari en sambærilegar 

prófraunir hjá öðrum björgunarsveitum. Heljarhelgin sækir fyrirmynd sína í þjálfun sérsveita 

bandaríska sjóhersins (Navy SEALS). Í þjálfunarferli sveitanna er þrekraun sem kölluð er Hell 

Week, heljarvikan. Hell Week er fimm og hálfur dagur þar sem hermennirnir þurfa að ljúka 

erfiðum æfingum og þrautum, nánast án svefns. Margir gefast upp en þeir þurfa að ljúka 

vikunni til að fá inngöngu í sérsveitirnar. Markmiðið er meðal annars að hermennirnir kynnist 

líkamlegum og andlegum þolmörkum sínum.224 Hvað Flugbjörgunarsveitina varðar þá sjá 

menn úr fallhlífahópnum um skipulagningu heljarhelgarinnar en sá hópur tengdist erlendum 

herjum og herþjálfun sterkari böndum en aðrir flokkar og svið Flugbjörgunarsveitarinnar. Eins 

og fram kom í öðrum kafla, Sögu og samhengi, sótti sá hópur þjálfun bæði hjá bandaríska og 

danska hernum.  

 Harka er það sem einkennir þessa helgi en liðsheildin er sterk. Vel er fylgst með 

hverjum og einum þátttakanda, líkt og þeir tilheyri heild. Æfingin og helgin eru leikvöllur þar 

sem hver og einn nýliði eða inngenginn hefur hlutverki að gegna. Æfingarnar eru margar, 

reglulega er skipt um umhverfi og líkt og á öðrum æfingum fá nýliðarnir tækifæri til að máta 

sig við ólík hlutverk. Um þessa helgi upplifði ég í fyrsta skipti í nýliðaþjálfuninni eitthvað 

sem ég tengdi við heraga. Ég áttaði mig á mikilvægi þess að hlýða þeim inngengnu en við 

þurftum gjarnan að standa í einfaldri eða tvöfaldri röð. Skilyrðislaus hlýðni, harka og 

einkennisfatnaður áttu þátt í að skapa herandann sem sveif yfir vötnum.  

 Nýliðaþjálfunin er vígsla Flugbjörgunarsveitarinnar en heljarhelgin er einn 

mikilvægasti hluti vígslunnar, hluti af stærri heild. Helgin er byggð upp líkt og æfingarhelgar 

nýliðaþjálfunarinnar og í henni kristallast á tveimur sólarhringum sama þrískipta ferlið. Vígsla 

nýliðanna nær hámarki þessa helgi sem er 48 stunda jaðartími og verkefni hennar eru sá 

þröskuldur sem nýliðarnir þurfa að yfirstíga til að umbreytast og vígjast til nýrrar stöðu í 

                                                        
224 Liebermann, Tharion og aðrir 2002:251  
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samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar. Í upphafi helgarinnar eru nýliðarnir skýrt aðgreindir frá 

öðrum í þessu samfélagi. Viðmót gagnvart þeim er annað, boðleiðir eru skýrari en nokkurn 

tíma fyrr og aðgreining nýliðanna frá inngengnum er undirstrikuð með ólíkum klæðnaði 

þeirra sem er björgunargalli og hjálmur; þeir eru við öllu búnir. Þeir inngengnu eru aftur á 

móti í svörtum peysum, sumir með alpahúfur og jafnvel klæddir gallabuxum, sem er til 

merkis um aðgengi þeirra að hlýrri aðstöðu, hinu venjulega rými. Þeir þurfa ekki að óttast 

kulda ólíkt nýliðunum. Ólíkur fatnaður inngenginna og nýliða sameinar hvora stétt fyrir sig og 

greinir þær jafnframt að með skýrum hætti. Eftirfarandi lýsing er úr vettvangsnótum mínum 

um heljarhelgina: 

 

Við hlógum að því hvað fólk sem hitti okkur á kvöldgöngu hugsaði þegar það 

sá okkur í þessu ástandi. Við öll í fullum björgunarsveitarklæðnaði, flestöll 

klædd í Landsbjargargalla og með hjálm og höfuðljós. Öll vorum við með stóra 

bakpoka með áfestar ísaxir og skóflur. Í kringum okkur var fólk í svörtum 

flíspeysum með alpahúfur sem skipaði okkur fyrir.  

 

Í lok helgarinnar sameinast hóparnir tveir, þeir borða saman og spjalla saman á öðrum 

grundvelli en á meðan á verkefnum helgarinnar stendur.  

 Líkt og í heljarhelginni birtist samþjöppuð mynd af þrískiptu ferlinu sem van Gennep 

greindi í vígsluathöfnum þá koma einkenni nýliða á jaðartíma Turners enn sterkar fram í 

athöfnum heljarhelgarinnar en í nýliðaþjálfuninni almennt. Rétt eins og þeir hefðu drukkið í sig 

kenningar Turner ganga nýliðarnir í röð, sæta niðurlægingu og jafnvel sársauka án þess að 

kvarta. Til að gæta jafnræðis á meðal nýliðanna eru þeir svipað klæddir og búnir og enginn 

gegnir mikilvægari stöðu en annar því nýliðarnir eru látnir skiptast á hlutverkum. Turner benti 

jafnframt á að jaðartíminn ætti lítið sameiginlegt með raunverulegum verkefnum eða 

hlutverkum í hinu nýja samfélagi sem nýliðarnir vilja sameinast. Fyrst og fremst væri um það 

að ræða að undirbúa nýliðana til að takast á við verkefni í nýju eða öðru samfélagi.225  Hátíðin 

eða athöfnin er ekki hliðstæð nýjum veruleika rétt eins og brúðkaup endurspeglar ekki líf giftra 

einstaklinga þótt það undirbúi þá fyrir hlutverk sín sem hjón, sem eitt. Heljarhelgin býr til 

samhentan hóp sem gerir allt sem einn. Hópurinn er ein heild og á að vinna saman að 

verkefnum. Heljarhelgin endurspeglar þannig ekki raunveruleg verkefni í starfi 

Flugbjörgunarsveitarinnar en áherslan á samhentan hóp er hins vegar sú sama og ríkir í 

                                                        
225 Turner 1969:103 
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samfélagi sveitarinnar. Fólk þarf fyrst og fremst að vera undirbúið til að vinna vel með hópi af 

fólki.  

 Einn viðmælandi nefndi að honum fyndist að heljarhelgin þyrfti að vera raunverulegri, 

eiga meira skylt við raunveruleg útköll:  

 

Þú ert ekki að hlaupa kannski í björgunarsveitargallanum með bakpokann 5 km 

af því að það gerum við aldrei. Og þú veist og ekki sofa einn klukkutíma hvora 

nótt af því að það myndum við aldrei gera. 

 

Ef nýliðar geta lokið heljarhelginni ættu þeir að ráða við ansi margar ólíkar aðstæður sem geta 

komið upp í útköllum eða uppi á fjöllum. Á heljarhelginni sýna nýliðarnir inngengnum að þeir 

séu verðugir þess að starfa sem fullgildir félagar í Flugbjörgunarsveitinni. Flubba einkennir 

þrjóska og seigla en um heljarhelgina er enn mikilvægara en áður að sýna þá kosti.  

 

 

Leyndin 

Heljarhelgin er stór liður í nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar. Bæði nýliðar og 

inngengnir tala um hana í langan tíma fyrir og eftir. Helgin er hliðstæð busavígslum í 

íslenskum menntaskólum en Terry Gunnell benti á að fyrsti hluti slíkrar vígslu fælist í að skapa 

stemningu og magna upp spennu sem ríkir bæði á meðal busa og eldri nemenda.226 Það sama 

gerist í samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar, þegar líður að helginni fara nýliðar og inngengnir 

að tala um hana og spennan magnast einnig á meðal nýliðanna, þar sem enginn veit hvað gerist 

um helgina. Nýliðarnir skrifa ekki undir þagnareið en þögnin er til marks um tryggð við 

sveitina og sameinar þá sem lokið hafa helginni. Einn viðmælandi minn velti fyrir sér helginni 

og leyndinni sem yfir henni hvílir:  

 

Þetta er kannski partur af því sem sumum finnst heillandi, eitthvað Hell 

Weekend, eitthvað dularfullt sem má ekki tala um. […] Fólk er geðveikt 

stressað; ó nei, Hell Weekend. Þetta er náttúrlega ákveðin raun sem fólk gengur 

í gegnum. Og ég meina þetta er margrætt og umdeilt hvernig þessi helgi á að 

vera sko, hversu absúrd hörð hún á að vera sko. 

 

                                                        
226 Gunnell 2006:828 
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Í upphafi vildi ég, og nýliðahópurinn minn, vita sem allra mest um heljarhelgina. Þegar 

upplýsingarnar fóru að púslast saman hvarf ljómi helgarinnar smátt og smátt, spennan 

minnkaði og við gátum búið okkur undir lítinn svefn og aðrar raunir. Á hverju ári skipuleggja 

þeir inngengnu helgina sem breytist ár frá ári eftir stærð hópsins, veðri og öðrum aðstæðum. 

Hópurinn minn bjó sig undir möguleg verkefni og eftir því sem við vissum meira urðum við 

öruggari en óöryggið sem fylgir óvissunni elur á kvíða fyrir helginni. Nokkrir viðmælenda 

minna sögðu þá leyndarhyggju sem umvefur hana óþarfa og einn lagði áherslu á að: „allt í 

okkar starfi á að vera tilhlökkunarefni“. Hann benti á að nóg væri: 

 

að segja bara, þetta er bara helgi, þið sofið lítið og þið komið til að æfa allt sem 

þið hafið tekið á. Erfiðar aðstæður, alls konar aðstæður. Það þarf ekkert að segja 

meira. Við æfum fjallabjörgun og við æfum hitt og svona. Það þarf ekkert að 

segja og ég held að í rauninni að fólk viti þetta þótt að það sé ekki sagt. 

 

Valgerður talaði um að sér fyndist leyndin yfir helginni hafa aukist á síðustu árum: „Jú, maður 

fékk ekkert að vita nákvæmlega hvað, en það mátti alveg, en núna er þetta bara ussssss, má 

ekki segja helgina á nafn.“ Fleiri viðmælendur veltu fyrir sér af hverju leyndin ríkti: „Ætli það 

sé ekki bara til að byggja upp smá spennu hjá fólki og þú veist, vegna þess að þú, svo þú vitir 

ekkert of mikið hvað þú ert að fara út í.“ Bergur sagði að það væri góð ástæða fyrir því að 

leynd hvíldi yfir helginni og nefndi sérstaklega að þetta væri „til að vernda einstaklingana því 

þetta skapar heild“. Bergur sagði að verkefni helgarinnar væru erfið og dæmi væru um að 

einstaklingar brotnuðu saman. Leyndin kemur í veg fyrir að upplýsingar og sögur af ákveðnum 

einstaklingum berist út fyrir samfélagið, enda eru aðstæður oft erfiðar og krefjandi og ekki við 

hæfi að sögur af einstökum atburðum fari á flug til annarra en þeirra sem hafa skilning á 

aðstæðum helgarinnar. Mörgum þykir helgin ganga út í öfgar og margir koma reiðir heim.  

 Það má velta fyrir sér hvort leyndin sé til þess fallin að koma í veg fyrir athugasemdir 

utanaðkomandi aðila sem, líkt og mér var farið í upphafi, skilja ekki hvernig sum verkefni og 

viðmót helgarinnar tengjast starfi í björgunarsveit. Þátttakendur í heljarhelginni eru á öðru ári 

þjálfunarinnar, hafa tekið ákvörðun um að ljúka þjálfuninni og hafa tengst sveitinni 

tryggðarböndum. Þeim er treyst fyrir að sætta sig við viðmót og verkefni helgarinnar og ekki er 

mikil hætta á að þau segi frá leyndarmálum helgarinnar. Þar með nýtur helgin sérstöðu á meðal 

Flubba og annarra sem þekkja til hennar. Enginn veit fyrir víst hvað fer þar fram, nema þeir 

sem lokið hafa helginni og eru orðnir Flubbar.  
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Tilgangur 

Langflestir viðmælendur mínir sögðu að heljarhelgin væri mikilvægur liður í nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar en þá greindi á um hvers vegna og fyrir hverja hún væri mikilvæg. Í 

fyrirmynd heljarhelgarinnar, hinni bandarísku Hell Week, kynnast hermennirnir takmörkum 

sínum og eru fyrir vikið betur í stakk búnir að takast á við raunveruleg verkefni.227 Það er í 

samræmi við heljarhelgi Flugbjörgunarsveitarinnar en viðmælandi minn sagði að dagskrá 

heljarhelgarinnar væri svo stíf að fólk færi fram úr sér og gerði mun meira en það héldi að það 

gæti gert. Hann sagði að „þú ferð í rauninni í gegnum göngin og út hinum megin“. Þetta er 

myndmál fyrir vígsluathafnir þar sem einstaklingur endurfæðist til nýrrar stöðu eða nýs 

samfélags.228 Vígsluathafnir eru tákn endurfæðingar, fyrra hlutverk fólks er drepið og það 

endurfæðist sem nýr maður með nýtt hlutverk. Fólk sannar að það sé tilbúið að takast á við nýtt 

líf í öðru samfélagi. Í samhengi heljarhelgarinnar endurfæðast nýliðarnir sem Flubbar, 

fullgildir félagar Flugbjörgunarsveitarinnar. 

 Tilgangur helgarinnar er að styrkja fólkið fyrir komandi störf í sveitinni þrátt fyrir að 

störfin verði aldrei jafnerfið og helgin sjálf. Margir viðmælendur mínir voru á svipuðu máli og 

Gísli sem sagði að heljarhelgin væri mikilvæg til „að finna sín takmörk og sjá hvernig maður 

kemst lengra. Mér finnst það skipta mjög miklu máli, sjá hvað maður getur haldið áfram þótt 

að hausinn sé alveg steiktur“. Um helgina kynnast nýliðarnir eigin viðbrögðum í erfiðum 

aðstæðum. Viðmælandi lýsti upplifun sinni svona: 

 

Og svona, náttúrlega kannski get bara talað fyrir sjálfan mig en eftir þessa helgi 

þá jókst sjálfstraust mitt mikið og hérna, maður vissi að maður væri fær í 

ýmisleg verkefni þó að maður væri þreyttur. Ég veit það svo sem í einhverri 

aðgerð, þá er aldrei sko, 48 tímar ósofinn einhvers staðar, maður er náttúrulega 

það aldrei, svolítið, hvað á maður segja, maður gat meira en maður hélt og í 

raun í veru, og langt út fyrir þægindahringinn sinn. 

 

Annar viðmælandi talaði á svipuðum nótum og sagði: „Ef maður komst til dæmis í 

gegnum Hell Weekend þá fannst manni maður vera rosalega spes að komast í gegnum 

þetta nálarauga. Manni, maður fannst maður vera mikilvægur.“ Að ljúka helginni merkir 

að einstaklingurinn sé tilbúinn að starfa með sveitinni, hann á að vera búinn undir hvaða 
                                                        

227 Liebermann, Tharion og aðrir 2002:251 
228 Van Gennep 1960, Turner 1969 



120 

aðstæður sem er. Sjálfstraustið eykst hjá sumum en aðrir átta sig betur á veikleikum 

sínum.  

 Það má deila um hvort aðstæður heljarhelgarinnar séu í takt við raunveruleikann. 

Ólíklegt má telja að meðalbjörgunarmaður lendi einhvern tímann í svo erfiðum aðstæðum í 

björgunaraðgerð að hann upplifi eigin líkamleg takmörk. Einn viðmælandi minn nefndi að 

heljarhelgin kenndi einstaklingnum að læra á sjálfan sig: „veit hvar hann á að bakka eða 

stoppa“. Eitt það fyrsta sem nýliðar læra í þjálfun sinni er að tryggja eigið öryggi og ef 

björgunarmaður fylgir þeirri grundvallarreglu ætti hann aldrei að lenda í svo erfiðum 

aðstæðum. Þó voru viðmælendur sem sögðu frá hvernig reynsla af heljarhelginni skilaði sér í 

starfi líkt og Rúnar:  

 

Og ég held það sjálfur persónulega í tveimur eða þremur útköllum, mjög 

erfiðum útköllum, svona einu til þremur árum eftir að ég fór í gegnum Hell 

Weekend, þá fann ég í rauninni hvað þetta hjálpaði mér mikið að hafa, ég er 

alveg sannfærður um það að þessi Hell Weekend reynsla hún hjálpar manni 

gríðarlega í akkúrat svona aðstæðum þar sem reynir svona mikið á. 

 

Þrátt fyrir að ég hafi vissar efasemdir um ágæti heljarhelgarinnar sem hluta af þjálfun 

björgunarfólks viðurkenni ég fúslega að ég hef upplifað svipaða tilfinningu og Rúnar. Í einu 

útkalli þegar ég þrammaði í snjó og myrkri, blaut í fæturna í brjáluðu veðri, svo varla var 

stætt, hafði verið vakandi í meira en sólarhring, kom ég sjálfri mér á óvart og hugsaði til 

heljarhelgarinnar. Ég hafði lokið henni án vandræða svo þetta útkall átti ekki að vera svo 

erfitt. Ég upplifði hvernig öfgar og erfiði heljarhelgarinnar voru viðmiðun fyrir erfiðleika. Ég 

velti fyrir mér hvort ég hefði sjálf komist að þeirri niðurstöðu eða hvort mér var kennt að 

hugsa á þann hátt. Á heljarhelginni kynntist ég sjálfri mér aðeins betur og kom sjálfri mér á 

óvart. Það varð til þess að sjálfstraust mitt óx og ég vissi að ég væri fær um meira en ég hélt 

áður.   

 Um heljarhelgina hlýða nýliðarnir skilyrðislaust og yfirvaldið, fulltrúar nýs samfélags, 

hafa fullkomið vald yfir nýliðunum. Þó eru til dæmi um nýliða sem hafa óhlýðnast. Fyrir 

nokkrum árum var ung kona sem treysti sér ekki í verkefni helgarinnar. Hún gerði það sem 

allir björgunarmenn eiga að kunna; að tryggja eigið öryggi. Þegar hún ætlaði að hætta 

þátttöku í heljarhelginni náði hún ekki sambandi við neinn af umsjónarmönnunum í gegnum 

talstöðina sem hún var með, enginn svaraði. Hún kom sér því sjálf heim. Seinna frétti hún að 

þeir inngengnu hefðu verið uppteknir á matsölustað í næsta bæ að borða hamborgara. Nokkrir 
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viðmælenda minna minntust þessa atviks og voru óánægðir með að konan hefði látið sig 

hverfa. Þeir vissu ekkert fyrr en þeir fengu skilaboð frá Neyðarlínunni um að kona hefði haft 

samband og beðið um að skilaboðum væri komið til Flugbjörgunarsveitarinnar um að hún 

væri hætt. Nokkrum vikum eftir heljarhelgina var konan boðuð á fund stjórnar 

Flugbjörgunarsveitarinnar og henni tilkynnt að hún þyrfti að endurtaka seinna ár 

nýliðaþjálfunarinnar, og þar með heljarhelgina. Forsenda þessarar ákvörðunar var að hún væri 

ekki í nægilega góðu líkamlegu formi. Konan sýndi ekki skilyrðislausa hlýðni heldur tók 

sjálfstæða ákvörðun og hætti.  

 Þó að helgin sé stór liður í nýliðaþjálfuninni er óljóst hvaða áhrif þátttaka nýliða í 

henni hefur á ákvörðun um inngöngu þeirra í sveitina. Fyrir félaga Flugbjörgunarsveitarinnar 

er mikilvægt að það sama gangi yfir alla; að allir taki þátt í helginni, til að vinna sér inn rétt til 

að ganga inn. Formlegar kröfur til nýliða, sem kynntar eru á kynningarfundi þjálfunarinnar að 

hausti, eru 80% mætingarskylda í þjálfuninni en þess er ekki getið sérstaklega að þátttaka í 

heljarhelginni sé formlegt skilyrði fyrir inngöngu. Ef nýliðar „komast“ ekki um heljarhelgina, 

þ.e. gefa sér ekki tíma til að mæta, er deilt um hvort þeir einstaklingar séu verðugir félagar 

sveitarinnar.  

 Um heljarhelgina er mikilvægt að sýna seiglu og viljastyrk en án þess er ómögulegt að 

ljúka helginni. Af reynslu minni og lýsingum viðmælenda að dæma virðist sem markmið og 

tilgangur helgarinnar sé ekki aðeins sá að einstaklingurinn ljúki verkefnum helgarinnar heldur 

einnig að kanna hvort hann eða hún sé tilbúin að reyna á þolmörk sín. Ef nýliðinn sýnir seiglu 

og kastar sér út í erfiðar aðstæður fær hann að starfa með sveitinni. Ef einstaklingurinn 

ákveður að hætta er möguleiki á að það komi í veg fyrir inngöngu. Páll sagði:  

 

Og það er allt í lagi að prófa takmörk fólks upp að vissu marki en þú átt kannski 

ekki að meta og mæla fólk eftir því. Því ef þú ferð í útkall, mjög erfitt útkall, þú 

ert ekki úti á vettvangi lengur en svona 12–20 tíma, það er bara ekki þannig. 

Ekki nema kannski bara við mjög sérstakar aðstæður, sem koma upp afar 

sjaldan. Þannig að þetta er svo mikilvægt að Hell Weekend sé raunhæf, miðað 

við það sem við erum að gera í dag. Hún má vera bara fanta fanta erfið en hún 

verður samt að vera raunhæf sko. 

 

 Í nýliðaþjálfuninni tengjast nýliðarnir sterkum böndum sín á milli. Þeir tilheyra sama 

einskismannslandi þangað til þeir ganga inn. Í nýliðahópnum mínum voru þau yngstu tæplega 

tvítug og þau elstu tæplega fertug. Í gegnum þjálfunina kynntumst við smátt og smátt, 
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sérstaklega eftir að hópurinn minnkaði niður fyrir tuttugu manns. Við kynntumst sérstaklega 

vel, þau okkar sem deildum saman tjaldi helgi eftir helgi. Það eina sem við áttum öll 

sameiginlegt var áhugi okkar á útiveru og viljinn til að starfa í Flugbjörgunarsveitinni. Við 

áttuðum okkur á að til þess að komast í gegnum heljarhelgina væri best að hjálpast að. Turner 

heldur því einmitt fram að á jaðartíma tengist nýliðarnir sterkum böndum, vinni náið saman229 

og að milli þeirra skapist tengsl og vinátta, sem hjálpar þeim í gegnum þrekraunina. Dagana 

fyrir heljarhelgina hittist hópurinn minn reglulega til að undirbúa og skipuleggja. Bara það eitt 

þétti og tengdi hópinn mikið og það ríkti vinátta og samvinna innan hans. Á heljarhelgunum 

reynir á nýliðahópana að vinna saman til að ljúka verkefnunum.  

 Þeir viðmælendur sem nefndu mikilvægi hópsins um heljarhelgina sögðu að um 

helgina kæmi í ljós hvernig nýliðahópurinn ynni saman við erfiðar kringumstæður. Þreyta og 

álag kæmi í veg fyrir að fólk gæti falið tilfinningar sínar og fólk kynntist fyrir vikið enn betur. 

Viðmælandi minn sagðist fullviss um að þeir einstaklingar sem lykju heljarhelginni saman 

lærðu að treysta hver öðrum. 

 Páll velti fyrir sér vægi hópsins um heljarhelgina: 

 

Það þjappar auðvitað fólki saman að vinna saman í þessum aðstæðum. Fólk 

verður nánara þegar það svona, því þú ert í rauninni kominn inn að kviku þegar 

þú ert orðinn dauðþreyttur. Getur þú haldið aftur af pirringnum? Getur þú falið 

það? Getur þú talað eðlilega við þann sem þú þolir ekki í hópnum, sem er 

kannski fríræderinn? Og eitthvað svoleiðis.  

 

Eins og Páll bendir á geta erfiðar aðstæður þjappað fólki saman en ef fólk getur ekki haldið 

„aftur af pirringnum“ geta þær einnig stíað fólki í sundur. Á minni heljarhelgi upplifði ég 

breytt viðhorf til félaga minna, ég missti alla þolinmæði fyrir sérhlífni. Sama fólkið tók aftur 

og aftur að sér verkefni á meðan aðrir viku sér undan og fylgdust með. Orð Páls hér að framan 

lýsa aðstæðum mjög þreyttra einstaklinga og þar kemur fram einlægni af þeirri einföldu 

ástæðu að fólk getur ekki falið neitt. En hóparnir vinna ólíkt saman á milli ára, sumir styrkjast 

og aðrir sundrast. Ég upplifði að álag helgarinnar sundraði hópnum mínum frekar en að 

sameina hann, þar sem hann var orðin mjög þéttur fyrir helgina.  

                                                        
229 Turner 1969:95 
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 Líkt og lesa má úr orðum Páls ríkir einlægni um heljarhelgina þar sem það reynir of 

mikið á einstaklingana til að fela nokkuð. Bergur var á sama máli og sagði að um helgina 

kæmist upp um alla: 

 

Ég held að það sé sérstaklega gott fyrir hvern og einn einstakling að ganga í 

gegnum þetta, af því að þú getur einhvern veginn ekki falið neitt, ef þú ert 

búinn að reyna að fela eitthvað í gegnum allt nýliðaprógrammið þá kemur það í 

ljós á þessari prófhelgi. 

 

Einlægnin getur reynst fólki erfið og mjög nærgöngul. Ekki eru allir á eitt sáttir um það vald 

sem inngengnir taka sér til að ganga svo nærri fólki. Þeir sem ég ræddi við sem lýstu mestri 

vanþóknun á heljarhelginni eru ekki virkir í starfi sveitarinnar og sögðu að val sitt á 

Flugbjörgunarsveitinni hefði verið rangt.  

 Á sama hátt og eldri nemendur íslenskra menntaskóla sameinast og minnast eigin 

busadags230 er heljarhelgin mikilvæg inngengnum félögum Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 

Þetta er náttúrlega orðið bara stór partur af menningunni, annars vegar hjá 

inngengnum, að fá að taka þátt í að sjá um þetta, gaman að sjá nýliðana þreytta, 

og vissulega er það gaman. Fólk getur varla talað fyrir þreytu, þannig að þetta 

er svona, þjappar fólki saman við að sjá um þetta. Og svo er það hjá nýliðunum, 

þá vonandi hlakkar fólk til þess en örugglega kvíða margir fyrir, af því að það 

veit ekki hvað það er. 

 

Inngengnir félagar eru meðvitaðri en nokkurn tíma um að þeir eru inngengnir og tilheyra stétt 

sem nýliðarnir eru ekki hluti af. Þeir skemmta sér við að sjá úrvinda nýliða við aðstæður sem 

þeir sjálfir hafa allir upplifað.   

 Annar útskýrði: „Fólk innan sveitarinnar þarf að geta unnið saman og vita að aðrir hafi 

ákveðna burði og getu.“ Fyrir marga er þátttaka nýliða í helginni forsenda þess að þeir verði 

samþykktir af stjórn og síðar aðalfundi. Fundarmenn samþykkja inngöngu nýliðahópsins en 

hægt er að mótmæla inngöngu hans eða einstaklings innan hans. Það eru fá dæmi um slíkt enda 

                                                        
230 Gunnell 2006:829 
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reynir þjálfari eða stjórn að koma í veg fyrir að slíkar aðstæður komi upp.231 Viðmælandi minn 

sagði: 

 

Það á enginn að geta gengið inn í sveitina nema að klára þetta, hvort sem hann 

gerir það þá um haustið eða haustið eftir. Það er enginn orðinn Flubbi fyrr en 

hann er búinn að fara í gegnum þetta, þetta er svona það sem að við öll höfum 

þurft að ganga í gegnum. […] Þetta er mjög mikilvægt fyrir sveitina. Þetta er 

ákveðið svona hópefli í rauninni. Það eru allir stoltir af því að hafa klárað sig á 

þessu. 

 

 Þegar hópurinn minn hafði lokið heljarhelginni upplifði ég sigurstemningu í húsi 

Flugbjörgunarsveitarinnar, sérstaklega á meðal þeirra inngengnu. Nokkrir þeirra gengu á milli 

og óskuðu okkur til hamingju. Um kvöldið hittust allir, bæði nýliðar og inngengnir, og 

borðuðu saman. Líkt og kom fram hér að framan þá væru inngengnir ekki til sem sérstakur 

hópur fólks ef þeir hefðu ekki stétt nýliða til að greina sig frá. Á heljarhelginni skapa 

inngengnir sér vald til að stjórna nýliðunum. Í greiningum Turner á vígsluathöfnum kemur 

fram að efri stétt, ráðandi hópur þess samfélags sem nýliðarnir stefna að inngöngu í, sýni 

þeirri lægri jafnan auðmýkt í lok athafnarinnar. Hann telur að í þessu felist viðurkenning á því 

að andstæður stéttanna tveggja minni þrátt fyrir allt á tilvist undirliggjandi félagslegra tengsla 

sem eru forsenda fyrir viðgangi samfélagsins.232 Ef við hins vegar leitum í smiðju Bourdieu 

minnir aðgreining stéttanna tveggja á þann félagslega auð233 sem fullgildir félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar búa yfir. Þeir upplifa auð sinn mestan þegar þeir sjá nýliðana leggja 

hart að sér til að fá að sameinast þeim. Í lok heljarhelgarinnar eiga stétt inngenginna og stétt 

nýliða nú sameiginlega reynslu að baki og leyndarmál sem sameinar þær. Við kvöldmatinn 

skapaðist umræða um verkefni helgarinnar og þeir inngengnu minntust sinnar eigin 

heljarhelgar. Loksins mátti tala um heljarhelgina, helgina sem hafði verið haldið leyndri fyrir 

nýliðunum fram að þessu. Nýliðarnir voru að nálgast það að tilheyra okkur Flubbunum.  

  

 

                                                        
231 Dæmi um neitun stjórnar mátti sjá í kaflanum um konur í Sögu og samhengi, þegar konur sem lokið höfðu 
nýliðaþjálfun sóttu um félagsaðild að Flugbjörgunarsveitinni árið 1976. Sama gerðist á fundi 1995 þegar fyrstu 
konurnar voru samþykktar, kosið var um hvort þær ættu að fá inngöngu. 
232 Turner 1969:97 
233 Bourdieu 1989:51 



125 

Tilgangsleysi 

Mér fannst þetta bara aðallega vera fyrir inngengna, fá eina helgi til að sýna 

vald sitt. Það voru aðallega þeir sem höfðu ógeðslega gaman að þessu, loksins 

eftir tveggja ára streð, þá fá þeir loksins að þjösnast á hinum. 

 

Sumir viðmælenda minna sáu frekar tilgangsleysi í heljarhelginni en tilgang og töldu að 

inngengnir nytu hennar best. Nokkrum viðmælendum mínum fannst þeir hafa verið 

niðurlægðir að óþörfu og þeir skildu ekki hvernig háttsemi inngenginna gagnvart nýliðunum 

tengdist á nokkurn hátt starfi í björgunarsveit. Inngengnir félagar taka sér vald til að stjórna 

nýliðunum og sumir nýliðanna upplifðu þetta þannig að um þessa helgi hefðu félagar 

sveitarinnar sérstakt umboð sveitarinnar til að fara illa með þá. En björgunarsveitirnar eru 

sjálfboðastarf og nýliðum í Flugbjörgunarsveitinni ber ekki skylda til að láta ókunnugt fólk 

niðurlægja sig og pína. Þeir sem gleyma sér ekki í starfi sveitarinnar og sjá 

Flugbjörgunarsveitina í þjóðfélagslegu samhengi eiga erfitt með að sætta sig við að þetta þurfi 

þeir að þola þegjandi og hljóðalaust til þess að fá að starfa í Flugbjörgunarsveitinni í 

Reykjavík.  

 Einn viðmælenda minna sagði að á seinna ári sínu í nýliðastarfinu hefði verið vandi að 

fá inngengna með þeim í æfingarferðir. En um heljarhelgina gegndi öðru máli:  

 

Þegar kom Hell Weekend og það mátti pína okkur þá voru allir tilbúnir að taka 

þátt í Hell Weekend og vera ótrúlega leiðinlegir við nýliðana. Það var dálítið 

þannig. Mér fannst bara sumir ganga of langt.  

 

Inngenginn viðmælandi minn sagði: „Ég hef alltaf haft jákvætt viðhorf nema á einni ákveðinni 

helgi, þá er gaman að vera leiðinlegur.“ Ég spurði hvernig leiðinlegur og hann svaraði að um 

heljarhelgina væru leiðbeinendur harðorðari og þeir hreyttu í fólk í staðinn fyrir að leiðbeina 

því. Annar minntist heljarhelgarinnar og lýsti aðstæðum svona:  

 

Þegar við erum að nálgast svo bílana þar sem allir eru að bíða eftir okkur þarna 

á laugardagsmorguninn, þá kemur einn inngenginn og hérna, sem mér fannst 

algjör óþarfi, „hlaupið þið aumingjarnir ykkar!“ Og eitthvað svona, fór að 

niðurlægja okkur, fór að öskra eitthvað svona leiðinlegt að okkur. Ég, við 

vorum náttúrlega bara öll mjög þreytt og svona. Mér fannst þetta bara of mikið, 

ég fór að gráta og það var bara endalaust eitthvað svona: „Eruð þið, voðalegir 
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aumingjar eruð þið, djöfullinn eruð þið búin að vera lengi.“ Ég fékk bara nóg og 

þetta, ég fór að hugsa bara af hverju? Ég er hérna í sjálfboða, þetta á að vera 

sjálfboðastarf. Ég á að vera að þessu af því að þetta gefur mér eitthvað og þetta 

á að vera gaman, ekki til að láta þetta brjóta mig niður. 

 

Ég spurði nokkra dygga stuðningsmenn heljarhelgarinnar út í það viðmót sem ríkir um 

heljarhelgina. Einn þeirra svaraði: „Þú veist hvernig þetta er. Hvað á maður að segja, það er 

markvisst verið að byrja á því að brjóta mannskapinn niður til að geta farið að byggja hann 

upp aftur.“ Annar svaraði: „Það er bara partur af þessu. Þetta er sálfræðileg ferð, það á að 

brjóta aðeins niður, brjóta mann andlega niður fyrst.“ Það virðist ekki alltaf ganga eftir að 

byggja hópinn upp aftur. Það má velta fyrir sér af hverju inngengnir félagar taka sér rétt til að 

„brjóta aðeins niður“ fólk sem óskar eftir að starfa í björgunarsveit og af hverju þeir telja 

sjálfa sig hæfa til að ganga svo nærri fólki. Inngengnir geta hæglega verið 19 ára strákpattar 

eða stelpuskott.  

 

  

Eftirmál helgarinnar 

Helgin hefur fengið mjög mikið vægi í samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar. Fallhlífahópurinn 

heldur utan um skipulagningu verkefna og æfinga og fær til liðs við sig dygga félaga 

sveitarinnar sem skipuleggja og framkvæma æfingar og verkefni helgarinnar. Inngengnir 

leggja mikla vinnu í undirbúning og margir nýliðar eru meðvitaðir og þakklátir fyrir þessa 

vinnu. Einn viðmælandi minn sagði frá hópi sem kláraði heljarhelgina og „þau eiginlega 

þökkuðu fyrir sig“. Hann bætti við að þetta hefði verið fyrsta og eina skiptið sem hann heyrði 

þakkir frá nýliðum sem hefðu nýlokið heljarhelginni. Hann bætti við að honum fyndist 

„stundum eins og nýliðarnir þurfi að taka meira til greina hvað þetta er mikil vinna“. Upplifun 

margra nýliða af helginni reitir þá hins vegar til reiði og virðing fyrir þeim inngengnu er 

blendin. Nokkrum viðmælendum þótti hegðun inngenginna, agaleysið, herblætið og 

valdafýsnin þeim til minnkunar. Slíkt væri niðurlægjandi fyrir fólkið og sveitina sjálfa. Rúnar 

lýsti eftirmálum helgarinnar:  

 

Yfirleitt hefur þetta alltaf verið rosalega erfitt en fólk hefur sagt við mann eftir á 

að það var ánægt með að hafa farið í gegnum þetta og reynt þetta. Það eru 

rosalega margir sem tala ekki við mann í viku bara vegna þess hversu harðir við 
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erum þessa helgi. Þessi helgi er bara þannig að við eigum ykkur með húð og 

hári og ef þið hlýðið ekki þá getið þið bara farið heim og hætt í þjálfuninni.  

 

Eins og Rúnar bendir á eru margir mjög ánægðir með helgina og reiðin rennur af flestum. Þetta 

er þó einstaklingsbundið, það er misjafnt hversu tilbúið fólk er til að láta tuska sig til og stjórna 

sér. Hafsteinn sagði frá viðmóti og þjálfun nýliðanna og sagði að sér væri stundum ofboðið um 

heljarhelgina en bætti við að: „Eftir á þá er talað við þetta fólk og þá er þetta kannski það eina 

sem fólk man eftir úr starfinu. Þetta var það æðislega skemmtilegasta og hrikalegasta eins og í 

Hell Weekend“. 

 Margir félagar Flugbjörgunarsveitarinnar eru sammála um að þeir hafi lært meira í 

verkefnum heljarhelgarinnar en um nokkra aðra helgi í nýliðaþjálfuninni. Rétt er þó að hafa í 

huga að þeir sem halda starfi áfram eru helst þeir sem kunna að meta heljarhelgina. 

Heljarhelgin er þrep í þá átt að skapa samfélag sem inngengnir verða hluti af og aðlagast og líta 

á sem fjölskyldu sína sem sumir eiga erfitt með að vera án.  

 Nokkrir viðmælendur, sem var illa við fyrirkomulag og viðmót heljarhelgarinnar, 

sögðu að fólk sem tæki þátt í helginni væri með minnimáttarkennd og hefði þörf fyrir að fara 

illa með nýliðana:  

 

Kannski er þetta þú veist, krakkar sem hefur alltaf verið að þjösnast á í 

grunnskóla og hefur alla tíð haft eitthvað svona innra með sér, verða að ná 

hefnd, komast svo í gegnum þetta og ná loksins að vera svona yfir einhverjum. 

Eða ég veit ekki hvað þetta er, þetta er eitthvað tendens. 

 

Sjálf upplifði ég bæði tilgang og tilgangsleysi helgarinnar. Ég gat ómögulega hugsað mér að 

missa af helginni og gerði allt sem í mínu valdi stóð til að taka þátt í henni. Helgin var vel 

skipulögð og augljóst að mikil vinna lá að baki. Helgin styrkti mig, ég áttaði mig á hvað ég 

gæti og hvað ég gæti ekki. En andi helgarinnar og harka er misvinsæl og fæstir úr mínum hópi 

tóku þátt í skipulagningu helgarinnar ári síðar. Fyrir suma er heljarhelgin óþarfa vesen en fyrir 

aðra er hún mikilvægasti liður nýliðaþjálfunar, undirbúningur nýliðanna undir að starfa sem 

sannir Flubbar – fullgildir félagar í Flugbjörgunarsveitinni.  
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Í stuttu máli 

Í nýliðaþjálfuninni lærir fólk fyrst og fremst að verða sjálfbjarga í íslenskri náttúru. Fólk lærir 

af reynslunni að klæða sig og útbúa fyrir nokkurra daga dvöl í frosti, snjó og jafnvel slabbi. 

Björgunarmaður þarf fyrst að læra að bjarga sjálfum sér áður en hann getur bjargað öðrum. 

Nýliðaþjálfunin er vígsluathöfn sem skipta má í þrennt, hliðstætt kenningum Arnold van 

Gennep um þrískiptingu vígsluathafna. Nýliðarnir stefna að því að sameinast öðru samfélagi, 

Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík. Þjálfunin er þétt og erfið og margir heltast úr lestinni. 

Þegar hópurinn minnkar þéttist hann og tengsl og vinátta taka að myndast innan hans. Victor 

Turner sótti sér innblástur í kenningar van Gennep og skrifaði um jaðartíma þrískiptingarinnar, 

þ.e. þann tíma þegar nýliðarnir tilheyra hvorki fyrra samfélagi né því nýja. Turner sagði meðal 

annars að á jaðartímanum tengdust nýliðarnir og á meðal þeirra ríkti jöfnuður.  

 Stéttir Flugbjörgunarsveitarinnar eru tvær, inngengnir og nýliðar. Það gilda ekki sömu 

viðmið um nýliða og inngengna og sumir láta viðmót inngenginna gagnvart nýliðunum fara í 

taugarnar á sér. Viðmælandi minn benti á að viðmótið væri fyrst og fremst í nösunum á þeim 

inngengnu enda má telja ólíklegt að inngengnum einstaklingum sé beinlínis illa við fólk sem 

langar að starfa í björgunarsveit. Það sem vekur furðu er það samþykki sem ríkir innan 

sveitarinnar um framkomu við nýliðana, þrátt fyrir að viðmótið valdi óánægju, niðurlægingu 

og fæli fólk frá.  

 Á tíma nýliðaþjálfunarinnar hlýða nýliðarnir fyrirskipunum inngenginna og þeir laga 

sig að ríkjandi gildum og veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar. Turner benti á að þar sem 

nýliðarnir hafi það að markmiði að sameinast nýju samfélagi væru þeir tilbúnir að láta ýmislegt 

yfir sig ganga. Þar sem starfið er sjálfboðastarf er það val hvers og eins að aðlagast starfi 

sveitarinnar. Í nýliðaþjálfuninni ljúka nýliðarnir heljarhelginni en hún gegnir lykilhlutverki í 

vígsluathöfninni. Þar sýna nýliðarnir að þeir séu tilbúnir að takast á við öll möguleg verkefni 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Á tveimur árum nýliðaþjálfunarinnar upplifa nýliðarnir víðáttu 

hálendisins að vetrarlagi, beljandi jökulfljót, óþekkta kletta og fjöll í nágrenni Reykjavíkur, 

blauta skó, þreyttar lappir, vináttu, gleði og mátt viljans. Þegar þjálfuninni er lokið eru 

nýliðarnir vonandi orðnir líkamlega og andlega sterkari en þegar þeir hófu þjálfunina auk þess 

sem þeir eru orðnir félagar í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík.  
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5. Starfið 
Á hverju vori er haldinn aðalfundur Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík þar sem meðal 

annars er ákveðið hverjir þeirra nýliða sem lokið hafa tveggja vetra þjálfun fái inngöngu sem 

fullgildir félagar sveitarinnar. Þar er einnig kosin stjórn, farið yfir ársreikninga svo og ýmis 

önnur tilfallandi mál. Félögum Flugbjörgunarsveitarinnar fjölgar ár hvert, yfirleitt um einn 

eða tvo tugi en virkum félögum fjölgar mun hægar. Eins og bent hefur verið á er allt starf 

björgunarsveita unnið í sjálfboðavinnu og því getur reynst vandasamt að halda fólki í starfi. 

Breytingin frá því að vera nýliði í að verða fullgildur félagi Flugbjörgunarsveitarinnar reynist 

mörgum erfið. Margir eiga erfitt með að finna sér hlutverk eða starf í sveitinni og hætta að 

mæta. Aðrir upplifa það sem skyldu sína að halda starfi sveitarinnar gangandi og mæta 

skilyrðislaust.  

 Verkefni sveitarinnar skiptast á svið og flokka. Þar að auki skiptir fólk á milli sín 

verkum en það er þó lítill hópur fólks sem heldur utan um stærstan hluta starfsins. Fólk hefur 

önnur hlutverk í Flugbjörgunarsveitinni en í hversdagsleikanum og í sveitinni ráða önnur gildi 

stöðu og virðingu einstaklinga. Nokkrir viðmælendur mínir voru sammála um að ákveðin 

persónueinkenni fólks sem og þátttaka þess í ákveðnum sviðum eða flokkum réðu miklu um 

virðingu þess innan sveitarinnar. Viðmælendur töluðu um þrjá flokka eða svið sem lokaða 

Mynd 5. Vetrarfjallamennska í Tindfjöllum. Ljósmynd: David Karnå, 2011.  
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hópa en í þá er valið. Þessir hópar eru undanfarar, sleðahópur og fallhlífahópur en 

fallhlífahópurinn er umdeildur bæði á meðal félaga Flugbjörgunarsveitarinnar og félaga 

annarra björgunarsveita vegna þess að hann tekur sjaldan þátt í útköllum. 

 Eins og sagt var frá í öðrum kafla um Sögu og samhengi þá sameinaðist 

Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík öðrum björgunarsveitum í Slysavarnafélaginu Landsbjörg 

árið 1999. Áður var sveitin lengi vel öðruvísi en aðrar björgunarsveitir, hún sérhæfði sig í leit 

og björgun í fjalllendi, átti góð tengsl við Flugmálastjórn, Landhelgisgæsluna sem og 

bandaríska herinn, var með fallhlífahóp og hleypti engum konum inn í sveitina fyrr en árið 

1995. Nú vinna björgunarsveitirnar saman undir merkjum Landsbjargar, mikil fækkun hefur 

orðið á flugslysum, bandaríski herinn er farinn og konur fá nú inngöngu í sveitina. 

Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík sker sig minna úr hópi björgunarsveita Landsbjargar en áður 

og Flugbjörgunarsveitin er ekki lengur eina sveitin sem er hæf til að leita í fjalllendi.  

 Þrátt fyrir að dregið hafi úr sérstöðu sveitarinnar greinir Flugbjörgunarsveitin sig enn 

frá öðrum björgunarsveitum. Fallhlífahópur Flugbjörgunarsveitarinnar er helsta sérstaða 

sveitarinnar og þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar er talin erfiðari en þjálfun annarra 

björgunarsveita þar sem hún leggur áherslu á mikla útiveru og langar göngur með mikinn 

búnað á bakinu. Áhrif hersins sem enn gætir í starfi sveitarinnar ber einnig á góma í viðtölum 

en nokkrir sögðu að starf og þjálfun sveitarinnar minnti þá á hermennsku eða herþjálfun. Þar 

að auki bera meðlimir fallhlífa- og bílahóps alpahúfur sem hluta af sínum einkennisbúningi en 

alpahúfur eru einkennisklæðnaður hermanna í mörgum þjóðherjum. Í þessum kafla er sjónum 

beint að brottfalli við inngöngu í sveitina og rýnt í ástæður þess, skyldu fólks til að halda 

samfélagi sveitarinnar starfandi og skoðað hvaða einstaklingar eða hópar njóta helst virðingar 

og vægis í starfi sveitarinnar. Lokuðu hóparnir þrír eru sérstaklega teknir fyrir og hugað að 

því hvaða gildi ráði hverjir starfa þar. Auk þess er fjallað um hvers vegna sumir telja 

Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík vera öðruvísi björgunarsveit, þjálfunina, hermennskuna og 

útlitið.  

 

 

Nýir félagar 

Það þekkist víða á meðal björgunarsveita að hluti þeirra sem ljúka nýliðaþjálfun sjáist lítið eða 

ekkert í starfi sveitanna eftir inngöngu. Það má velta fyrir sér orsökum þess. Í kaflanum Fólkið 

kom fram að margir sækjast eftir þekkingu á fjallamennsku frekar en endilega að starfa með 

sveitinni. Ólíklegt má teljast að það fólk starfi áfram í björgunarsveit af skyldurækni. Þjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar er mjög krefjandi og þar er 80% mætingarskylda. Þegar ástundun 
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verður loks valfrjáls er algengt að mæting í sveitina sitji á hakanum, sumir hafa fengið nóg 

áður en þeir hefja almennt starf í sveitinni. Einn viðmælandi minn sagði að síðasta hálfa árið 

hans í nýliðaþjálfuninni hefði hann lítið mætt og aðeins hugsað um að klára. Hann vildi ekki 

gefast upp þegar svo lítið var eftir af þjálfuninni en eftir að hann gekk inn hefur hann lítið 

starfað með sveitinni.  

 En svo eru þeir sem eiga erfitt með að finna sér stað eða hlutverk í samfélagi 

björgunarsveitarinnar. Í fjórða kafla um Vígsluna kemur aðstöðu- og stéttamunur nýliða og 

inngenginna í Flugbjörgunarsveitinni skýrt fram. Stéttirnar eru skýrt afmarkaðar og eins og 

bent var á er ólíklegt að hlutverkaskipanin hverfi – eins og hendi sé veifað, á einum aðalfundi. 

Í Flugbjörgunarsveitinni læra nýliðar fyrst og fremst að vera nýliðar og gera það sem þeim er 

sagt og því getur reynst erfitt að skipta um hlutverk eftir einn aðalfund. Það er haldið þétt utan 

um nýliðana, og þeir þurfa að uppfylla mætingarskyldu, en engum ber hins vegar skylda til að 

mæta í starf sveitarinnar um leið og þeir eru inngengnir. Það getur einnig verið vandi fyrir 

nýinngengna félaga að fóta sig í nýju hlutverki og vita hvernig þeir eiga að haga sér. Fyrsta 

ferðin mín sem inngengin gekk út á þverun straumvatna, en fyrir hana skrifaði ég niður þessar 

hugleiðingar:  

 

Þegar ég hjólaði niður í hús velti ég fyrir mér hvernig ég ætti að haga mér nú 

þegar ég væri ekki lengur nýliði. Ég tók ekki þátt í skipulagi námskeiðsins, ég 

bað aðeins um leyfi til að fá að fara með. Ég var ekki að fara að keyra bílana og 

gat líklega ekki verið að kippa fólki upp úr vatninu eins og jaxlarnir í fyrra. Ég 

hugsaði hvernig ég var þjálfuð til að sinna hlutverkinu nýliði, gera eins og mér 

var sagt, ég kunni ekkert annað. Hvernig var að vera í ferð þar sem ég var það 

ekki? Myndi ég setjast til borðs hjá þeim sem voru að skipa mér fyrir í fyrra?  

 

Mörgum finnst flókið að vera hinum megin við borðið og finna sér hlutverk í starfi 

sveitarinnar. Gunnar sagði frá:  

 

Við erum öll sjálfboðaliðar og við þurfum svolítið að koma sjálf inn í hópana. 

Það er svo sem enginn sem passar upp á að grípa þá sem eru gengnir inn, 

nýgengnir inn. Það er enginn sem passar svolítið upp á að missa ekki fólkið í 

burtu.  

 

Og annar viðmælandi talaði í svipuðum dúr: 
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Svo þegar maður gengur inn þá hafa sumir lent í því, ef þú veist ekki, ef það er 

ekki eitthvað ákveðið svið sem mann langar að fara þá dettur maður inn í dálítið 

tómarúm. Það er svona ef maður er ekki alveg búinn að finna sig. Og maður 

hefur oft séð að það er fullt af fólki sem er rosalega duglegt sem nýliði og svo 

sést það eiginlega bara ekkert meira. Það gengur inn og svo gengur það 

eiginlega bara aftur út.  

 

Margir félagar sveitarinnar hafa áhyggjur af þessari þróun en fáir hafa hugmynd að lausn. 

Suma vantar bara örlítinn stuðning inn í sveitina þar sem þeir eru óvanir, eftir þétta þjálfun, að 

þurfa að sjá um sig sjálfir. Nýliðaþjálfunin eða umbreytingatíminn er svo langur að fólk kann 

fátt annað en að vera nýliði þegar það loksins fær inngöngu. Einn af eldri viðmælendum 

mínum lagði mikla áherslu á að það væri nauðsynlegt að brúa bilið á milli nýliðastarfsins og 

almenns starfs í sveitinni. Ef brúin væri veikburða væri allri þeirri orku og peningum sem færu 

í nýliðaþjálfunina kastað á glæ.  

 Þrátt fyrir að margir nýinngengnir hverfi fljótt eftir aðalfundinn eru það þó yfirleitt 

nýinngengnir félagar sem eru virkustu félagar sveitarinnar á hverju hausti. Það er mikil 

endurnýjun á virkum félögum og þess vegna er stöðugt verið að finna upp hjólið, þekkingunni 

er aðeins miðlað að takmörkuðu leyti. Sumir endast lengur en aðrir en stærsti hluti starfsins er í 

höndum mjög fárra einstaklinga. Fyrir suma er sveitin hversdagsleikinn, allur frítími þeirra fer 

í starfið og mörgum rennur blóðið til skyldunnar að taka þátt og greiða á þann hátt fyrir þjálfun 

sína í nýliðastarfinu. Þá fylgir mikill kostnaður og vinna hverjum nýliða og mörgum finnst að 

hver og einn nýliði þurfi að endurgjalda þetta með því að taka virkan þátt í fjáröflun eða 

kennslu. Gunnar lýsti þessari togstreitu:  

 

Mér finnst nú fúlt að horfa á fólk sem er búið að eyða tveimur árum og fá dýra 

og mikla þjálfun, nánast ókeypis, innan gæsalappa, ferðir sko – og fólk er 

auðvitað búið að skila eitthvað af sér í fjáröflun – og svo sjáist það ekki eftir 

aðalfundinn þegar það gengur inn. Ég geri mér alveg grein fyrir því að aðstæður 

fólks geti alveg breyst, fólk flyst erlendis eða fjölskyldan stækkar, einhver, 

ýmsar ástæður, en fjandakornið, fólk getur alveg kíkt einu sinni í mánuði eða 

hvað sem það er, reynt svona aðeins að skila sínu. […] Að mínu mati er skylda 

mín bara að halda við starfi sveitarinnar á meðan ég hef tíma, líf og þrek í það.  
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Viðmælandi minn, sem hefur lítið mætt í langan tíma, sagði að hann væri með stöðugt 

samviskubit. Hann útskýrði fyrir mér að þar sem hann væri orðinn hluti af samfélagi væri það 

skylda hans að mæta: „Já, bara skyldurækni eins og að heimsækja ömmu sína. Maður er alltaf 

með samviskubit yfir að hafa ekki heimsótt ömmu í mánuð.“ Hann sagði erfitt að byrja aftur í 

starfinu, hann þekkti mjög fáa í sveitinni eins og hún væri nú. Það er erfitt að komast aftur inn í 

hópastarf eftir að klippt hefur verið á tengslin. 

  Gísli sagði að það væri slæmt að það væru fáar almennar sveitarferðir. Hann sagði að 

nánast væru eingöngu farnar nýliðaferðir og að margir inngengnir væru stressaðir að fara með í 

nýliðaferðir, þar sem þeir væru í verra formi en áður: „Ég er til dæmis ekki að fara að labba 

með B2 eitthvað svakalega langt, ég myndi vera aftasti maður, ég veit það, eða næstaftasti eða 

eitthvað.“ Þar sem stéttirnar tvær eru svo skýrt aðgreindar hræðir tilhugsunin um að vera í 

verra formi en nýliðarnir, að þurfa að reka lest lægri stéttarinnar. Fleiri bentu á að sveitin væri 

mjög lokaður félagsskapur og því væri nauðsynlegt að hafa ferðir sem væru opnar fyrir fleiri 

en félaga sveitarinnar. Gríðarlegur tími fer í starf sveitarinnar, fyrst í nýliðaþjálfunina, fjáröflun 

og ýmislegt innra starf234 og margir gefast upp á fjarveru frá fjölskyldu og detta út. Því væri 

mikilvægt að félagar sveitarinnar ættu möguleika á að taka fjölskyldur með í sérstakar ferðir, 

svo að þau kynntust starfinu örlítið. Einn viðmælandi bar saman Flugbjörgunarsveitina og 

Hjálparsveit skáta í Reykjavík máli sínu til stuðnings: 

 

Hjá okkur er þetta einhvern veginn þannig að þú gengur inn og ert alveg á fullu 

en ferð svo kannski að eignast börn og þá detturðu út. Kemur svo kannski inn 

seinna. Margir eiga reyndar erfitt með að koma aftur, finna sér ekki leið til þess 

og menn eru eitthvað að pæla í að reyna að laga það. En eins og í Hjálparsveit 

skáta í Reykjavík, rosa mikið gert þannig, börnin koma með í ferðir, 

fjölskylduferðir, báðir aðilar í sveitinni, sem er að koma smátt og smátt hjá 

okkur. Það er sá partur sem ég vil sjá hjá Flugbjörgunarsveitinni. 

 

Nokkrir viðmælendur mínir töldu mikilvæga forsendu þess að fólk mætti í starf sveitarinnar 

að mórallinn í sveitinni væri góður. Kona sem tekur virkan þátt í starfi 

Flugbjörgunarsveitarinnar sagði að henni fyndist að það ætti að reyna að skapa betri anda í 

sveitinni: „Þar sem fólk hugsar um hvert annað, þá vill, þá mætir það, það langar til að hitta 

hina og af því það langar til að vera með.“ Nokkrir viðmælendur mínir töluðu um að fólk 

                                                        
234 Í innra starfi felst m.a. heimastjórn, viðhald á húsi, búnaði og tækjum, ýmis skipulagsstörf og fjáröflun.  
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þyrfti að upplifa þakklæti fyrir þá vinnu sem það leggur í starfið. Tveir aðrir félagar höfðu orð 

á því að þeir söknuðu hvatningar, „smá svona klapp á öxl af og til“ og ábendinga um hvað 

betur mætti fara. Einn reynslumikill Flubbi viðurkenndi: „Mér finnst við ekki nógu góð í að 

sýna þakklæti okkar, það er svona þeir sem hafa það hlutverk hverju sinni.“ En þar sem um 

sjálfboðaliðastarf er að ræða hjá öllum er þó erfitt að átta sig á hverjir hafa það hlutverk að 

gera öðrum þakklæti sitt ljóst.  

 Viðmælendum mínum var einnig hugleikinn annar annmarki á sjálfboðastarfinu, en 

vegna þess að fólk fær ekki greitt fyrir störf verður ýmis starfsemi ómarkvissari en ella. Einn 

viðmælandi benti á að stjórnendur verkefna í starfi sveitarinnar þyrftu að leggja áherslu á á 

gott skipulag og tímastjórnun þrátt fyrir að enginn aukakostnaður hlytist af því að hlutirnir 

tækju lengri tíma. Þetta á sérstaklega við um tíma nýliðanna en viðmælandi minn sagði frá 

þátttöku nýliða í verkefni þar sem þeir biðu klukkutímum saman svefn- og verkefnalausir en 

fengu þó ekki leyfi til að fara. Þessi viðmælandi kvartaði undan því að þeir sem réðu ferðinni 

„sýndu enga virðingu fyrir tíma fólks, engin virðing fyrir því að fólk þurfi svefn“. Eða eins og 

Gísli orðaði það: „Manni finnst maður oft bara vera að dóla sér einhvern veginn.“ Fólk virðist 

bera mismunandi mikla virðingu fyrir tíma sínum og tíma annarra og það getur reynst vandi 

að stjórna frjálsum félagasamtökum svo fólki líði vel og það sækist eftir að taka þátt í starfinu.  

 Í lokaorðum greinarinnar „Af hverju vinnur fólk sjálfboðastörf?“ frá árinu 2006, eftir 

Steinunni Hrafnsdóttur, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, segir að það sé mikilvægt 

að skilja virkni sjálfboðaliðasamtaka til að fá fleiri sjálfboðaliða til starfa. Steinunn telur miklu 

skipta að þekkja forsendur þess að fólk starfi sem sjálfboðaliðar, hvaða persónulegan ávinning 

það hafi af starfinu. Hún segir enn fremur að það sé mikilvægt að taka mið af því að 

sjálfboðaliðar eru fjölbreyttur hópur og því nauðsynlegt að finna út „hvernig á að laða fólk að 

samtökunum, finna því verkefni við hæfi, hvetja það og umbuna því“.235 Orð Steinunnar er 

auðvelt að heimfæra upp á Flugbjörgunarsveitina, enda hafa Flubbar frjálst val um hvort þeir 

taka þátt í starfi sveitarinnar. Einstaklingar læra að nýta sveitina á sinn eigin hátt, hvort sem 

það er til að afla sér þekkingar, félagsskapar eða að uppfylla þörf til að hjálpa öðrum. Það er 

mikilvægt að félagar Flugbjörgunarsveitarinnar átti sig á að hverju þátttakendur sveitarinnar 

eru að leita, svo að hægt sé að nota hæfni einstaklinganna í verkefni við hæfi þeirra í starfi 

sveitarinnar.  

 

 

                                                        
235 Steinunn Hrafnsdóttir 2006:243 
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Svið, hópar, klíkur 

Í Flugbjörgunarsveitinni starfa mörg svið og flokkar en þar má nefna leitarsvið, sjúkrasvið, 

bílasvið, hús- og birgðasvið, upplýsinga- og tæknisvið, fjallasvið, sleðaflokk, fallhlífasvið og 

undanfara. Á hverju vori er kosin stjórn Flugbjörgunarsveitarinnar sem hefur yfirumsjón með 

starfi sveitarinnar. Heimastjórn er hópur fólks sem starfar í útköllum og skipuleggur aðkomu 

Flugbjörgunarsveitarinnar að útköllunum. Að auki eru önnur embætti sem sinna meðal annars 

fjáröflun en þar má nefna sem dæmi sérstaka flugeldanefnd sem sér um skipulag flugeldasölu. 

Fjáröflunin og rekstur nýliðaþjálfunarinnar er stærsti hlutinn af starfsemi 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Þessi störf halda sveitinni gangandi og í þau fer mun meiri tími en 

í útköll. Störfin eru á höndum örfárra einstaklinga sem eru tilbúnir að eyða öllum sínum 

frítíma í starf sveitarinnar. Dugnaður þessa fólks ratar sjaldan í fjölmiðla né í þessa ritgerð 

þótt togstreita ríki um hverjir skuli sinna þessum vanþakklátu störfum.  

 Líkt og fram kom hér að framan birtist togstreitan fyrst og fremst í því að það er ekki 

sama fólkið sem er tilbúið að standa vakt og selja flugelda og nýtir fríin sín til að æfa sig í 

fjöllunum. Sama togstreitan hefur verið til staðar lengi en fjáröflunin er óhjákvæmilegur hluti 

af starfi Flugbjörgunarsveitarinnar enda er afraksturinn forsenda þess að halda starfinu 

gangandi. Margir upplifa fjáröflunina sem kvöð og því sjá nýliðar mikið um að manna stöður 

í fjáröflun. Fyrir aðra verður það hluti af jólastemningunni að hjálpa fjölskyldum að velja hið 

fullkomna jólatré. Að sama skapi var það siður hjá félaga mínum að fara á gamlársdag og 

hjálpa pabba sínum, gömlum Flubba, í flugeldasölu, löngu áður en hann gekk sjálfur inn í 

sveitina. Ein tilraun stjórnar Flugbjörgunarsveitarinnar til þess að fá fólk til að taka þátt í 

fjáröflun er að gera þátttöku félaga í fjáröflun að forsendu þess að þeir geti fengið styrki til að 

fara á sérstök fagnámskeið á vegum Landsbjargar, þ.e. að félagar þurfi að vinna fyrir 

styrknum.  

 Innri störf í sveitinni virðast mörg hver vanþakklát og því er áhugavert að skoða 

hverjir njóta virðingarinnar og hvaða störf eru álitin eftirsóknarverð. Sveitin skiptist í flokka 

og svið og nokkrir viðmælendur mínir vildu meina að sveitin skiptist einnig í minni óformlega 

hópa og klíkur. Af frásögnum viðmælenda minna má álykta að einstaklingar og hópar njóti 

mismikillar virðingar innan sveitarinnar. Viðmælendur mínir voru ósammála um hverjir nytu 

virðingar, sumir tengdu virðingu við fjallamennsku, líkamlegt atgervi, þekkingu og reynslu en 

aðrir við tiltekna flokka og svið, og nefndu þá yfirleitt fallhlífahóp, undanfara og sleðahóp.  

 Í kaflanum um Vígsluna kom fram að í nýliðaþjálfuninni er lögð áhersla á líkamlegt 

atgervi. Mikið er gengið með þungan búnað á bakinu. Það krefst minni vinnu fyrir líkamlega 

sterkan einstakling að ljúka þjálfuninni þar sem hann þarf ekki að byggja sig upp líkamlega. 
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Þjálfunin er vísbending um gildi innan samfélagsins en viðmælandi minn sagði að „sá sem er 

bara líkamlegt atgervi út á við njóti meiri status heldur en sá sem er feitur“. Þeir sem ekki eru 

í góðu líkamlegu formi virðast mjög meðvitaðir um það og þora takmarkað að taka þátt í 

þjálfunarferðum nýliðanna af ótta við að verða síðastir. Líkamlegt form einstaklinga hefur 

áhrif á stöðu og hlutverk einstaklinga í sveitinni. Annar viðmælandi minn var mjög ákveðinn í 

því að stéttaskipting í sveitinni einskorðaðist ekki við nýliða og inngengna heldur væri einnig 

farið í manngreinarálit á meðal inngenginna félaga:  

 

En þegar þú ert inngenginn þá er líka stéttaskipting og hún fer svolítið eftir, og 

fer kannski að miklu leyti eftir svona, embættum, útliti og formi. Ef þú ert í 

einhverju embætti og ert í og lítur ágætlega út og ert í góðu formi þá ertu svona 

betri björgunarsveitarmaður heldur en ef þú ert ekki með neitt embætti, lítur 

ekkert vel út og 30 kíló of þungur.  

 

Hann taldi að í þessu tilliti eimdi enn eftir af því sem áður tíðkaðist þegar björgunarmenn 

þurftu að ganga og bera meiri búnað sjálfir „af svona þessari huglægu skilgreiningu af 

björgunarsveitarmanni sem þarf að vera, þú veist, fitt og flottur“. Hann sagði að þetta viðmið 

væri að hverfa í mörgum björgunarsveitum þar sem það samræmdist ekki björgunarstörfum 

nú. Máli sínu til stuðnings benti hann á að flest störf björgunarsveita væru unnin innandyra og 

að „fæst störf eru úti við erfiðar aðstæður. Það fara miklu fleiri klukkustundir í að þrífa og 

viðhald á húsinu, sjá um starfið og æfa sig inni heldur en úti í útkalli sko“. Hann sagði að í 

Flugbjörgunarsveitinni hefði áherslan á líkamlegt atgervi ekki breyst í takt við breyttar 

áherslur í björgunarstörfum og að það væri takmarkað umburðarlyndi fyrir fólki sem ekki 

væri „fitt og flott“. Hann tók sem dæmi að maður sem er 150 kíló gæti verið mjög góður í 

flugeldasölu. „Þú getur fundið störf fyrir svo marga og það eru ekkert allir sem vilja fara í 

útköll og geta hlaupið Esjuna á 39 mínútum, sko.“  

 Margrét fullyrti að „öfgahópar“ skipuðu meiri virðingarsess í Flugbjörgunarsveitinni en 

aðrir:  

 

Ég myndi segja alveg pottþétt sko að það eru svona meiri extrím hópar sem 

hljóta að fá meiri vægi en, hvernig segir maður það, er ekki litið mest upp til 

þeirra sem eru í svona meira í extrím? Eru í einhverju klifri og fara í, já bara 

undanfarar, eru þeir ekki ofarlega í híerarkíinu? Ég held það. 
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Margrét sagði að þegar hún starfaði hvað mest með sveitinni hefðu undanfararnir notið 

mikillar virðingar, fengið að vera mikið út af fyrir sig og hleypt fáum nýjum að. Það mátti 

greina mun eftir því hvenær fólk starfaði mest í sveitinni hvaða hópa það talaði um að hefðu 

verið álitnir mikilvægir, en annar viðmælandi sagði að „manni hefur stundum fundist 

fallhlífahópurinn líta svolítið stærra á sig en aðra. Þeir eru oft á tíðum með meiri reynslu, eru 

undanfarar“. Nokkuð er um að menn séu bæði í fallhlífahópi og undanförum en báðir hópar 

leitast við að hafa á að skipa breiðum hópi af björgunarmönnum. Þegar ég spurði Gunnar 

hverjir hefðu mest vægi innan sveitarinnar svaraði hann án þess að hika: „Það er 

fallhlífahópur, en hérna það eiga að vera færustu og bestu einstaklingarnir í sko, það eru 

svona mestu töffararnir.“ Hann viðurkenndi þó að „þetta eru bara venjulegir strákar. Það er 

svona, margir hafa mikla reynslu, fjallareynslu, ég segi það ekki, en þetta eru bara strákar eins 

og ég sko“. 

 Aðrir viðmælendur sögðu að í sveitinni mynduðust hópar og klíkur frekar en að það 

væri stéttaskipting. Hópana tengdu þeir við flokka eða svið í sveitinni og Rúnar sagði um 

undanfarana að þeir hefðu „verið dálítið þéttur hópur í gegnum tíðina“. Annar viðmælandi 

lýsti þessu þannig: 

 

Það er voða mikið oft svona hópamyndun og kannski svolítið lokaðir hópar, 

þetta er svolítið mismunandi en við erum auðvitað, sumir hópar eru opnir og 

það vantar alltaf fólk í ákveðna hópa en svo eru aðrir hópar ofboðslega lokaðir. 

Eins og sleðahópur – lokaður hópur og lengi vel erfiður hópur.  

 

Þegar fólk hefur gengið inn í sveitina og er orðið að fullgildum félögum getur það valið sér 

svið til að starfa með. Öll sviðin eru opin hverjum sem er nema sleðahópur, fallhlífahópur og 

undanfarar. Einn viðmælandi minn benti á að fallhlífahópurinn væri þó opnari en 

sleðahópurinn og undanfararnir. Allir mættu starfa með fallhlífahópnum sem sýndu honum 

áhuga, þótt þeir fengju ef til vill ekki að stökkva. Sleðahópurinn er hins vegar svo lokaður 

hópur að nýliðar, jafnvel félagar í sveitinni, vita ekki hverjir eru virkir í hópnum né verða 

varir við hópinn í starfi. Hann tekur lítinn þátt í nýliða- og sveitarferðum. Viðmælandi minn 

benti á að starf undanfaranna og sleðahópsins væri erfitt og „gríðarlega tímafrek og erfið 

vinna fyrir flokkinn að þjálfa upp fullburða björgunarmann“. Hóparnir velja til liðs við sig 

fólk sem þeim þykir efnilegt og þeir álíta að muni sinna starfinu vel. Mikilvægt er að fólk geti 

unnið saman enda sinna þessir hópar erfiðum, sérhæfðum útköllum. Þar sem þessir hópar 
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hleypa ekki hverjum sem er inn í starf sitt aðgreina þeir sig með skýrum og áberandi hætti frá 

öðrum hópum. Aðgreiningin skapar þeim óneitanlega vægi og virðingu innan sveitarinnar.  

 Sérhæfingu og burði fólks til að tileinka sér hana má líta á, frá sjónarhóli Bourdieu, 

sem menningarlegan auð.236 Bourdieu benti á að fólk gæti fæðst með mismunandi hæfni til að 

tileinka sér þekkingu.237 Það má segja að Flugbjörgunarsveitin sé menntastofnun enda fer þar 

fram mikil kennsla og nemendurnir þurfa að vera fljótir að tileinka sér þekkinguna. Það getur 

reynst fjárhagslega erfitt fyrir marga að byrja í björgunarsveit þar sem útivistarbúnaður er dýr. 

Þeir sem þegar hafa aðgengi að búnaði, eða eiga fjármagn til að verða sér úti um hann, búa 

yfir efnahagslegum auði sem hjálpar þeim að takast á við þjálfun björgunarsveitarinnar. 

Menningarlegur og efnahagslegur auður, færni til að tileinka sér þekkingu og eign á búnaði 

auðveldar félagsmönnum Flugbjörgunarsveitarinnar að vinna sér virðingarsess í 

Flugbjörgunarsveitinni. 

 Lengi vel var Flugbjörgunarsveitin með mjög virkan og öflugan undanfarahóp en 

undanfarar eru kallaðir fyrstir á vettvang í erfiðum, sérhæfðum útköllum. Til að vera 

undanfari þarf einstaklingur að búa yfir fjallamennskureynslu, eiga viðeigandi fjallabúnað og 

hafa sótt ýmis fagnámskeið Landsbjargar. Þeir þurfa að hafa mikinn tíma, bæði til að mæta á 

fundi og á æfingar sem sveitin skipuleggur en einnig til að safna reynslu. Þekking og geta 

undanfarans er menningarlegur auður sem gerir honum kleift að starfa með hópi undanfara. 

Til að verða fullgildur stökkvari fallhlífahóps þarf fyrst og fremst að þreyta líkamlegt próf. 

Sleðahópurinn krefst þess að meðlimir eigi vélsleða og hafi mikla getu í akstri. Til að komast 

inn í sleðahópinn þarf fólk bæði að búa yfir efnahagslegum og menningarlegum auði, þ.e. 

eiga peninga til að kaupa sleðann og hafa færni til að tileinka sér þekkingu.  

 Aðrir hópar eða svið í Flugbjörgunarsveitinni krefjast ekki sömu sérhæfingar, ekki 

sömu líkamlegu getu, eignar á búnaði eða sérhæfðrar þekkingar. Sérstakar kröfur til þátttöku 

einangra hópana og veita þeim forréttindi og virðingu innan sveitarinnar. Rétt eins nýliðar afla 

sér þekkingar, menningarlegs auðs, verða inngengnir og öðlast þannig aðild að félagslegum 

auði samfélags Flugbjörgunarsveitarinnar hljóta þeir sem hafa sérhæfingu (þ.e. 

menningarlegan auð) aðild að litlum hópum með sterku félagslegu tengslaneti, þ.e. eignast 

hlutdeild í félagslegum auði. Það geta ekki allir verið undanfarar, í sleðahópi eða stokkið með 

fallhlífahópnum. 
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Hóparnir þrír 

Undanfarahópar samanstanda af björgunarmönnum með fjölbreytta sérþekkingu svo sem í 

fyrstu hjálp í óbyggðum, fjallabjörgun og fjallamennsku. Á höfuðborgarsvæðinu eru nokkrar 

björgunarsveitir með öfluga undanfarahópa en hóparnir á svæðinu hittast á mánaðarlegum 

samæfingum. Æfingarnar eru til að undanfarar ólíkra björgunarsveita kynnist, læri að vinna 

saman og samræmi björgunaraðferðir. Í afmælisriti Flugbjörgunarsveitarinnar frá 1995 er 

undanförum lýst með þessum orðum: „Undanfarahópur Flugbjörgunarsveitarinnar er ekkert 

annað en sérsveit sem hefur það að markmiði að koma litlum en vel þjálfuðum hóp manna af 

stað í útkall á innan við 20 mínútum.“ Þar segir jafnframt: „Í sérsveit eins og undanfarahópinn 

veljast einungis bestu fjallamenn sveitarinnar á hverjum tíma og aðeins þeir sem gefa sér tíma 

til að æfa með hópnum reglulega.“238 Ímynd undafarans er ekki frábrugðin ímynd 

björgunarmannsins, hann er í góðu líkamlegu formi og er fær um að takast á við flestöll 

verkefni björgunarmannsins, sérstaklega í fjöllunum. Æfingar undanfaranna fela í sér göngur, 

leik og æfingar í snjó, ís og klettum. Til að verða undanfari þarf félagi að mæta vel á 

fjallasviðsfundi, búa yfir reynslu í fjöllunum, eiga viðeigandi fjallabúnað og hafa sótt ýmis 

fagnámskeið Landsbjargar.  

 Viðmælandi minn sagði að fyrir um 10–15 árum hefði hópur undanfara verið mjög 

þéttur og lokaður en að það hefði „ekki verið fastur undanfarahópur síðan þá eiginlega“. Í 

spjalli útskýrði reyndur Flubbi og undanfari að algengt væri að undanfarahópar væru þéttir og 

lokaðir, en að það hefði þann ókost í för með sér að ef einn undanfari hætti í hópnum væri 

líklegt að allir hinir hættu í kjölfarið. Þess vegna væri algengt að hópurinn hryndi á nokkurra 

ára fresti.  

 Sleðahópurinn krefst þess að meðlimir eigi vélsleða og hafi mikla getu í akstri. 

Viðmælendur mínir minntust lítið á sleðahópinn enda verður fólk lítið vart við hópinn í 

daglegu starfi sveitarinnar. Þeir sem töluðu um sleðahópinn gerðu það af virðingu þrátt fyrir 

ósætti um hversu lítinn þátt hann tekur í almennu starfi sveitarinnar. Hópurinn samanstendur 

af fáum en mjög hæfum vélsleðamönnum. Það heillar marga að hafa aðgengi að hálendi og 

jöklum, landi sem er öðrum en sleðamönnum erfitt yfirferðar. Hópurinn tekur sjaldan inn nýja 

félaga en á síðustu árum hefur hópurinn tekið inn einn félaga í þjálfun annað hvert ár. Ég 

spurði einn félaga sleðahópsins um inntöku í hópinn og hann útskýrði fyrir mér að mjög fáir 

væru tilbúnir  
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að leggja það á sig sem þarf til þess að verða góður sleðamaður því við sættum 

okkur ekki við neitt annað en hann sé 100% og í topp 10% af sleðamönnum á 

landinu, ekki bara sem björgunarsveitarmaður heldur bara sem sleðamaður 

yfirhöfuð. Það eru bara kröfur sem við setjum á okkur sjálfa. […] Ef menn hafa 

það ekki þá hafa þeir ekkert erindi til okkar.  

 

Hann benti á mikilvægi þess að þeir sem byrjuðu nýir í sleðaflokknum sönnuðu sig fyrir 

flokknum og að þeir þyrftu að vera samþykktir af öllum félögum flokksins. Yfirleitt tæki 

þjálfun nýrra sleðamanna um þrjú ár. Hann sagði félagsskapinn mjög þéttan: „Þegar menn eru 

komnir inn fyrir skelina þá eru þeir komnir til að vera og þá eru þeir varðir alveg með kjafti 

og klóm.“ Hann sagði að áður, þegar sleðarnir voru í eigu sveitarinnar, hefðu nýir félagar í 

sleðahópnum þurft „að bóna kerrur í tvö ár áður en maður mátti setjast á sleða“. En þegar 

menn væru einu sinni komnir inn í hópinn væri tryggðin og þéttheldnin mikil. Það nýttist 

mönnum ekki aðeins innan sveitarinnar heldur einnig úti í þjóðfélaginu.  

 Lýsingar hans rímuðu við lýsingar á tengslaneti Flugbjörgunarsveitarinnar fyrr á 

tímum. Í kaflanum um Sögu og samhengi lýstu eldri félagar sveitarinnar fyrir mér hversu 

sterk tengsl Flubba voru úti í þjóðfélaginu og hvernig hver studdi annan hvar sem því varð við 

komið. Þrátt fyrir að félagslegur auður samfélags Flugbjörgunarsveitarinnar sé mikill virðist 

sem hann nái nú ekki eins langt út fyrir þetta samfélag og áður var. Undantekningin frá þessu 

er sleðahópurinn. Tryggðin og samheldnin kemur jafnframt fram í því að sömu mennirnir hafa 

verið virkir í starfi sleðahópsins í mörg ár, í marga tugi ára í sumum tilvikum, en það heyrir til 

undantekninga að fólk starfi svo lengi í einum flokki.  

 Fallhlífahópurinn er umdeildur bæði innan Flugbjörgunarsveitarinnar og á meðal 

annarra björgunarsveita. Hópurinn er dýr í rekstri miðað við tíðni útkalla. Fallhlífarnar eru 

skilgreindar sem flutningsmáti eða aðferð til að koma björgunarmönnum og búnaði hratt á 

svæði þar sem erfitt er eða ómögulegt fyrir þyrlu að lenda.239 Ef þyrla er ekki til taks, eða á 

erfitt með að athafna sig vegna aðstæðna, þá er, líkt og viðmælandi blaðamanns bendir á í 

umfjöllun um fallhlífahópinn frá árinu 2006, hægt „að koma út átta fallhlífastökkvurum auk 

mjög mikils búnaðar. Við getum lent á jökli ef ekkert er skyggnið, öfugt við þyrlu“. 240 Gott 

samstarf var og er á milli Landhelgisgæslunnar og fallhlífahópsins en fallhlífahópurinn 

stekkur reglulega úr flugvél hennar.  
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 Fallhlífastökk er ekki fyrir alla, en skilgreina má hópinn í senn sem lokaðan og opinn 

hóp. Hugmyndin um fallhlífastökk heillar en það krefst mikils trausts til búnaðarins sem og til 

þeirra sem pökkuðu fallhlífunum. Fallhlífastökk er í sjálfu sér ekki allra en hópurinn er opinn 

öllum félögum sem sýna honum áhuga, allir mega mæta á fundi og sinna skipulagningu og 

saumaskap. En þeir sem vilja stökkva björgunarstökk þurfa aftur á móti að standast þrekpróf. 

Prófið er svokallað bronspróf sem notað er í danska hernum og byggist bæði á hlaupi og 

þrekæfingum. Þeim sem standast bronsprófið er heimilt að taka þátt í stökkviku 

fallhlífahópsins, en þar fer fram bóklegt og verklegt grunnnámskeið fyrir stökkvara.241 

 Viðmælandi minn benti á að ólíkt því sem tíðkast hjá undanförunum og sleðahópnum 

væri ekki valið inn í fallhlífahópinn, heldur mættu allir taka þátt sem stæðust prófið: „Skiptir 

engu máli hvort þú sért með typpi eða píku, komdu, taktu prófið, ef þú stenst það þá ertu 

kominn í hópinn, þá máttu hoppa.“ Hann bætti við að þeir sem ekki vildu hoppa mættu einnig 

starfa með hópnum og sagði að hópurinn væri „svona ákveðin klíka, en þetta er svona opin 

klíka“. 

 Í þessum hópi, ólíkt öðrum, eru formlegar kröfur gerðar til líkamlegs atgervis 

félaganna. Viðmælandi minn sagði að prófið væri frá gamalli tíð, þegar menn sóttu sér 

menntun hjá danska hernum sem setti prófið sem skilyrði fyrir að félagar úr 

Flugbjörgunarsveitinni fengju að taka þátt í þjálfun hans. Til að forðast óþarfa kostnað við að 

senda fólk út sem ekki stæðist prófið þegar á hólminn væri komið þreyttu mennirnir prófið 

áður en þeir fóru út til Danmerkur. Viðmælandi minn benti á að þar sem ekki væri lengur 

farið til Danmerkur ætti þetta ekki að skipta neinu máli núna og bætti við: „Þetta var auðvitað 

bara fáránlegt þar sem þú þarft ekkert mikla líkamlega burði til að stökkva í fallhlíf, sko.“ 

Honum fannst að nota mætti prófið til að skera úr um hvort fólk væri á útkallsskrá í 

fallhlífahópnum en ekki hvort fólk mætti fara á stökknámskeið og stökkva.  

 Þessu var annar viðmælandi minn ósammála og útskýrði fyrir mér að það væri 

nauðsynlegt  

  

að vera líkamlega góður til að geta lent rétt, verið tilbúinn, hlaupa á eftir 

fallhlífinni eða bregðast svona við, vera sterkur og upphífingarnar eru 

mikilvægar af því að þú kannski stekkur út og það er brjálaður vindur, þá þarftu 

að grípa í ræsin og halda allri þinni líkamsþyngd uppi í svona mínútu á meðan 

þú ert á leiðinni niður. Annars bara ferðu út á vatn eða á næstu rafmagnslínur.  
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Í stuttu máli á bronsprófið að tryggja öryggi stökkvaranna.  

 Fallhlífahópurinn hefur alltaf verið umdeildur enda er rekstur hans kostnaðarsamur og 

ekki allir á eitt sáttir um mikilvægi hópsins. Í grein Jóns Gunnars um fallhlífahópinn sagði 

hann að ein spurning hrjáði hópinn stöðugt og það væri tilvistarspurningin, enda er sjaldgæft 

að reyni á sérkunnáttu hans. Jón Gunnar sagði í greininni:  

 

En það er þetta orð „kannski“ sem heldur þessu gangandi. Það er eins með 

björgunarstökkin og flest annað í þjálfunarstarfi björgunarsveita, að það er 

engan veginn tryggt að við eigum eftir að nota alla þá þjálfun sem við hljótum. 

[…] Við viljum því vita af þessum möguleika fallhlífanna ef allt annað þrýtur, 

og á meðan þetta dregur menn ekki úr öðru starfi sveitarinnar þá sjáum við ekki 

eftir fyrirhöfninni við þjálfun björgunarstökks.242 

 

 Í grein um fallhlífahópinn í afmælisriti Flugbjörgunarsveitarinnar frá árinu 1995 segir 

að fallhlífahópurinn hafi verið settur oftar og oftar í viðbragðsstöðu og að menn væru að átta 

sig á flutningsmöguleikum fallhlífastökksins.243 Nú, 17 árum síðar, er fallhlífahópurinn virkur 

og í stöðugri þjálfun. Virkni hópsins er mismikil á milli ára en síðustu ár hefur hópurinn verið 

öflugur enda þótt útköllin hafi verið fá. Einn viðmælandi minn var ósáttur við aðstöðuna sem 

fallhlífahópurinn nýtur hjá sveitinni og fjármagnið sem til hans rennur: „Ef þú horfir bara á 

fermetrana, búnað og svoleiðis, ég gæti trúað því að þeir væru alveg frekar dýrir í rekstri 

miðað við hvað þeir eru ekkert rosalega mikilvæg útkallseining.“ Þegar ég spurði hann nánar 

út í mikilvægi hópsins benti hann á að „tölfræðin talar bara sko. Það vita það allir, þeir hafa 

farið einu sinni í útkall og þá gerðu þeir ekkert rosalega mikið gagn, því þeir lentu dálítið frá“.  

 Þarna vísar viðmælandinn í útkall árið 2006. Þrír göngumenn slösuðust í snjóflóði á 

Hvannadalshnjúk. Þyrlan flaug með tvo björgunarmenn annarra björgunarsveita upp á Hnjúk 

en átti erfitt með að finna glufu á skýjahulunni til að lenda. Fallhlífahópur 

Flugbjörgunarsveitarinnar fór með Fokker-flugvél Landhelgisgæslunnar að öskju Öræfajökuls 

og stökk úr henni í gegnum skýjahuluna tveimur klukkustundum eftir að útkall barst.244  

 Þegar fallhlífastökkvararnir voru lentir í nokkurri fjarlægð frá slysstaðnum birti til, 

þannig að þyrlan gat lent og aðstoðað slösuðu mennina. Þrátt fyrir að fallhlífahópurinn hafi 
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ekki komið fyrstur á vettvang né heldur komið mönnunum til hjálpar varð stökk hópsins 

aðalatriði fréttanna. Fréttin um fallhlífasveitina var bara svo góð. Í umfjöllun Morgunblaðsins 

um fallhlífasveitina, nokkrum dögum síðar, var tekið fram að mun fleiri björgunarmenn 

Slysavarnafélagsins Landsbjargar hefðu komið að björguninni en bara félagar í fallhlífasveit 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Slösuðu mennirnir fóru með þyrlu Landhelgisgæslunnar niður af 

Hnjúknum, félagi úr Hjálparsveit skáta í Kópavogi og félagi úr björgunarsveitinni á 

Kirkjubæjarklaustri gengu niður með óslösuðu mönnunum og liðsmenn Björgunarfélags 

Hornafjarðar fluttu sérhæfðan búnað fallhlífasveitarinnar niður af jöklinum. Fallhlífasveitin 

tók svo bakpoka þeirra óslösuðu með til byggða en ekki var greint frá því hvernig þeir fóru 

sjálfir niður af jöklinum.245 Þetta var fyrsta og eina björgunarstökk fallhlífasveitarinnar í 

útkalli eftir nær 40 ára starfsævi hópsins.  

 Sex árum síðar segir sagan að í þessu eina útkalli hafi fallhlífahópurinn lent í tveimur 

hópum á öskju Öræfajökuls. Talsverðan tíma tók svo fyrir fallhlífastökkvarana að komast 

saman í hóp en að auki var svæðið þakið sprungum og mennirnir ekki bundnir saman í línu. 

Sérhæfður búnaður þeirra, sem Björgunarfélag Hornafjarðar sá síðar um að koma niður af 

fjallinu, kom niður úr flugvélinni eins og fallbyssukúla og grófst nokkra metra niður í snjóinn. 

Rétt eftir að fallhlífastökkvararnir lentu rofaði til og þyrlan lenti. Vélsleðamenn komu 

skömmu á eftir þyrlunni og aðstoðuðu slösuðu mennina. Þótt fréttin um fallhlífahópinn hafi 

birst í flestum fjölmiðlum voru það ekki stökkvararnir sem björguðu slösuðu 

göngumönnunum. Það þarf ekki mikið hugmyndaflug til að átta sig á að atvik sem þetta sé lítt 

fallið til vinsælda á meðal annarra björgunarsveita: Fallhlífasveitin fær alla athyglina en átti 

lítinn þátt í björguninni. Hefði skýjahulunni hins vegar ekki létt og þyrlan þar af leiðandi ekki 

getað lent hefðu fallhlífastökkvararnir verið einu björgunarmennirnir á svæðinu – þangað til 

vélsleðamennirnir komu.  

 Einn viðmælandi minn gagnrýndi fyrirferð fallhlífahópsins og benti jafnframt á að: 

  

Það eru náttúrlega alls konar hópar innan þessara sveita sem eru kannski, bara 

af því að fólki finnst það gaman, það hefur áhuga á þessu og jú kannski í 

einhverjum skrítnum tilvikum gerir þetta gagn. En þetta er meira svona til 

gamans, ég lít á þetta þannig sko, þú veist, annars væru þeir oftar búnir að fara í 

útkall.  
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Viðmælandi minn dregur fram leikinn í þjálfun fallhlífahópsins og um leið tilgangsleysi hans 

– þetta sé að mestu leyti til gamans gert.  

 

 

Öðruvísi 

Sérstaða Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík kristallast í fallhlífahópnum þar sem engin 

önnur björgunarsveit á Íslandi starfrækir slíkan hóp en Páll sagði mér að „sérstaða 

Flugbjörgunarsveitarinnar var, og átti alltaf að vera, og var á tímabili annars vegar 

fallhlífahópurinn og hins vegar, sem sagt, þekking á flugslysum“. Hann benti á að lengi vel 

hefðu verið haldin grunnnámskeið og framhaldsnámskeið í flugslysum: „Þú sem nýliði fórst á 

eitt kvöldnámskeið og einn dag til að rannsaka flugslys á staðnum.“ Þar sem flugslysanefnd 

komst ekki alltaf að slysunum gerðu Flugbjörgunarsveitarmenn grunnskýrslu um slysin.  

 

Þetta gerðum við aftur og aftur og aftur um allt land, send á Hornafjörð og 

vestur og fleira. En svo var tekin sú ákvörðun að búa bara til lítinn hóp úr þessu 

og um leið og þú býrð til lítinn hóp þá er sérstaðan tekin inn í hópinn og það 

þýðir að eftir stendur meirihlutinn, 90% af félagsmönnum, og fær enga kennslu. 

Og um leið og hópurinn deyr þá deyr sérstaðan. Svo við höfum enga sérstöðu. 

Það sem átti að vera sérstaða varð ekki nógu skýr sérstaða. Aðrar sveitir eru 

með sérstöðu, margar, ekki allar. En ég held að við séum ekki með neina. 

 

Í orðum Páls kemur fram að Flugbjörgunarsveitin tók áður mikinn þátt í sérhæfðri vinnu 

tengdri flugslysum, en flugslysum hefur aftur á móti fækkað mikið á undanförnum árum og 

því er ekki sama þörf á aðstoð Flugbjörgunarsveitarinnar og áður. Af þeim sökum hefur 

sérþekkingunni ekki verið viðhaldið en nú starfar aðeins fjögurra manna hópur innan 

Flugbjörgunarsveitarinnar sem sér um öll tengsl við Rannsóknarnefnd flugslysa. Þó reynir 

sveitin enn að leggja áherslu á flug og flugvélar og hefur leitarhópur sveitarinnar til dæmis 

stofnað fis-hóp þar sem leitarmenn leita úr litlum fis-flugvélum.  

 Á upphafsdögum Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík var sveitin fjallasveit og 

sérhæfði sig í að leita og bjarga í fjalllendi. Þessa sögulega uppruna gætir enn í starfi og 

sjálfsmynd sveitarinnar og auðvitað í nafni hennar. Lengi vel var Flugbjörgunarsveitin með 

mjög virkan og öflugan undanfarahóp og Rúnar minntist þess að undanfararnir hefðu verið 

„algjörir naglar sem að urðu svo mjög framarlega í rauninni í alpamennsku hérna heima, mjög 

færir klifrarar“. Gísli lýsti því hvernig áður háttaði til um þessa sérhæfðu fjallamenn í 
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Flugbjörgunarsveitinni: „Þetta eru svona gæjar sem lifðu uppi á fjöllum og undanfarahóparnir 

okkar voru ofboðslega framarlega áður fyrr, áttu bara heima á fjöllum.“ Svo bætti hann við: 

„Þetta hefur dalað þvílíkt síðan þá.“ 

 Þar sem flugslysum hefur fækkað og aðrar björgunarsveitir hafa sérhæft sig í 

fjallabjörgun og mótað sterka undanfarahópa verður sveitin líkari og líkari öðrum 

björgunarsveitum. Hafsteinn bendir á að:   

 

Auðvitað hafa Slysavarnafélögin breyst, og svo þegar þetta var allt sameinað 

undir Slysavarnafélaginu Landsbjörg þá er enginn munur í sjálfu sér á þessum 

björgunarsveitum. Eins og við vitum þá er þetta allt jafnt, sveitirnar eru 

auðvitað misöflugar og misstórar. 

 

Hann undirstrikar að Flugbjörgunarsveitin sé ekkert öðruvísi en aðrar sveitir, eftir sameiningu 

dragi ólíkar sveitir sífellt meiri dám hver af annarri. Annar viðmælandi tekur fram að sveitin  

 

gengur ekki lengur undir nafninu Háfjallahommarnir eins og hún gerði þegar ég 

byrjaði. Þá var það alveg þekkt að Flubbarnir voru Háfjallahommarnir. Það var 

ákveðið svona, það voru svona herstælar í mönnum þarna, með alpahúfurnar og 

allt þetta kjaftæði. Og það var svona, það er ákveðinn hópur sem er svolítið í 

því eins og fallhlífahópurinn, hann er alltaf dálítið fastur í þessu, þetta herdæmi. 

En mér finnst þessar sveitir ósköp svipaðar.  

 

Sumir félagar Flugbjörgunarsveitarinnar óttast að ímynd Flugbjörgunarsveitarinnar verði í 

engu frábrugðin ásýnd allra hinna björgunarsveitanna ímynd Landsbjargar. En ekki eru allir 

viðmælendur mínir sammála um að sveitin sé orðin alveg eins og allar hinar. Því hefur verið 

haldið fram að þegar samfélög verða einsleitari hafi þau tilhneigingu til að undirstrika 

sérstöðu sína, greina sig frá öðrum með táknrænum hætti.246 Björgunarsveitirnar reyna 

gjarnan að draga fram þá sérstöðu sem enn eimir eftir af. Þar sem Flugbjörgunarsveitin er ekki 

lengur karlasveit, hana er með öðrum orðum ekki lengur hægt að uppnefna 

„Háfjallahommarnir“, þar sem herinn er farinn og aðrar sveitir eru jafnvel orðnar öflugri 

fjallasveitir en Flugbjörgunarsveitin, geta önnur gildi eða tákn orðið mikilvægari en áður til að 

skapa sveitinni sérstöðu. Margrét telur að það gæti tilhneigingar hjá sveitinni til að reyna að 

                                                        
246 Valdimar Tr. Hafstein 2006:321  
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vera öðruvísi, að gera ekki eins og allir hinir. Eins og annar viðmælandi orðar það: „Þannig 

við svona erum ekki að taka þau skref sem þarf til að verða meira hluti af heildinni.“ 

 Fæstir viðmælendur mínir gerðust svo djarfir að lýsa Flugbjörgunarsveitinni sem bestu 

björgunarsveitinni en margir sögðu þó að nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar væri betri 

og harðari en hjá öðrum sveitum. Einn orðaði það svo: „Ég held að nýliðar í öðrum sveitum 

eru miklu meira í einhverri bómull eða eitthvað, það er það sem ég heyri.“ Nokkrir sögðu 

ákveðið orðspor fara af nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar og einn viðmælandi minn 

sagði: „Já, það er náttúrulega þetta orðspor, við erum með aðeins harðari nýliðaþjálfun. Þú 

veist, það er bara, ég held að það sé bara staðreynd.“ Hann bar saman þjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar og Hjálparsveitar skáta í Reykjavík og sagði um skátana: „Þeir eru 

með ágætis prógramm en þeir gista bara alltaf í skálum. Það er alveg stigi erfiðara að horfa 

fram á það [að gista í tjöldum]. Það er ekkert hver sem er sem leggur út í það.“ Annar 

viðmælandi tók sem dæmi konu sem gafst upp eftir fyrstu ferðina í nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar og sagðist viss um að þessi kona myndi „rúlla upp þjálfuninni hjá 

öðrum Reykjavíkursveitum“. 

 Birkir sagði að nýliðar í Flugbjörgunarsveitinni lærðu að vera undirbúnir fyrir það 

versta og bætti við að „hinar sveitirnar eru að búa fólk undir að fara í útköll og bjarga fólki en 

Flubbarnir eru kannski að búa fólk undir eitthvað svona öðruvísi“. Það sem Birkir kallar 

„öðruvísi“ er ef til vill það sem Gunnar lýsir með orðinu „fjallamenn“. Þeir eru sammála um 

að áhersla þjálfunarinnar sé á að þjálfa fjallamenn frekar en björgunarmenn. Viðmælendur 

mínir nefndu að stöðugt væri reynt á seiglu nýliðanna, vilja þeirra til að gefast ekki upp fyrir 

vosbúðinni, veðrinu og útiverunni, og þeir lærðu smám saman að bjarga sjálfum sér. Því var 

haldið að manni að til að verða góður björgunarmaður yrði maður fyrst og fremst að kunna að 

bjarga sjálfum sér.  

 Það er fróðlegt að velta fyrir sér hvers vegna og hverja „harðasta“ þjálfunin trekkir 

frekar að en önnur björgunarsveitarþjálfun. Ég spurði einn viðmælanda af hverju hann sækti í 

harða björgunarsveit. Hann svaraði að hann vildi gjarnan „vera aðeins öðruvísi en hinir og 

vita það, en svo sem ég veit ekki hvort við séum eitthvað harðari eftir allt saman en hinir, en 

orðsporið er þannig“. Fæstir gátu útskýrt hvers vegna þeir sóttu í það harðasta, en svo virtist 

sem þeim fyndist spennandi að reyna á sjálfa sig. Nokkrir sögðust hafa valið 

Flugbjörgunarsveitina þar sem þeim virtist nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar vera 

þéttari, metnaðarfyllri og erfiðari en hjá öðrum sveitum. Þeir sem höfðu litla þekkingu á 

björgunarsveitarstörfum og fjallamennsku sáu möguleika á að afla sér reynslu í þjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar þar sem krafist er mikillar viðveru í nýliðaþjálfuninni.  
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  Einn viðmælandi minn viðurkenndi að orðrómur um töffaraskapinn í 

Flugbjörgunarsveitinni hefði dregið hann að en hann vildi helst forðast skátana:  

 

Mér fannst þetta skátadæmi eitthvað off sko, mér fannst þeir eitthvað svona 

lúðalegt og svo fannst mér þau voru svolítið töff þarna í Flugbjörgunarsveitinni. 

Þeir voru svolítið harðir hérna og svoleiðis, svo mér fannst það dálítið 

spennandi. 

  

Í flestum stóru björgunarsveitunum er nýliðaþjálfun byggð upp á svipaðan hátt og í 

Flugbjörgunarsveitinni: Haldin eru námskeið og farið er í gönguferðir þar sem efni 

námskeiðanna er æft. Auk þess er reynt að samræma námskeið og þjálfun innan Landsbjargar. 

Einn viðmælenda sagði að helsti munurinn á þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar og annarra 

sveita væri að Flugbjörgunarsveitin notaði mikið sína eigin leiðbeinendur og fylgdi ekki 

samræmdu þjálfunarkerfi Landsbjargar. Þrátt fyrir að flestir viðmælendur mínir væru sammála 

um að nýliðaþjálfunin væri mjög góð, jafnvel sú besta sem í boði er á meðal björgunarsveita, 

viðurkenndi einn viðmælandi minn, Gísli, að „við erum með betra nýliðaprógramm og þjálfum 

fólkið okkar betur, en mér finnst það ekki skila sér inn í sveitina út á við“. Helstu samskipti 

Flugbjörgunarsveitarinnar út á við eru við aðrar björgunarsveitir í útköllum, á sérhæfðum 

námskeiðum björgunarskóla Landsbjargar svo og á samæfingum sérhæfðra hópa. Af 

frásögnum viðmælenda minna af nýliðaþjálfuninni að dæma er meiri áhersla lögð á seiglu og 

útiveru en á aðgerðir í útköllum. Þar er mögulega að finna skýringu á því hvers vegna þjálfunin 

skilar sér ekki „út á við“. Í öðrum sveitum eru misjafnar skoðanir á hörkunni í þjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Einn félagi úr stórri Reykjavíkursveit sagði að í stóru 

björgunarsveitunum væri fullt af fólki í góðu líkamlegu formi en í Flugbjörgunarsveitinni væri 

fólk pínt til að vera í góðu formi. Félagi úr annarri sveit á höfuðborgarsvæðinu sagði að í sveit 

hans vantaði fólk sem kynni á vosbúðina og langa útiveru og vildi helst að áherslum í 

nýliðaþjálfun yrði breytt í átt að áherslum Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 

 

Áhrif hersins 

Rúnar lýsti sérstöðu Flugbjörgunarsveitarinnar svona: 

 

Við gátum í rauninni komist upp með það að vera svona aðeins öðruvísi og 

svona, héldum okkur svona á ákveðinni línu. Það hefur verið viðloðandi við 
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sveitina í gegnum tíðina þessi svona hermennskuandi. Bæði hefur það fylgt 

þjálfuninni sem slíkri og bara menn hafa oft haft orð á því sko sem koma úr 

öðrum sveitum að það virðist vera allt annar og meiri agi í Flubbunum heldur 

en í öðrum sveitum í kringum okkur. Þó finnst mér það hafa dalað svolítið með 

árunum. 

 

Í kaflanum um Sögu og samhengi sagði frá samskiptum hersins á Keflavíkurflugvelli og 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Samskiptin hafa óhjákvæmilega haft áhrif á vissa þætti í starfi 

sveitarinnar en margir viðmælendur mínir, bæði Flubbar svo og félagar úr öðrum 

björgunarsveitum sem ég ræddi við, tóku undir með Rúnari að í Flugbjörgunarsveitinni ríkti 

meiri herandi en hjá öðrum sveitum. Einn viðmælenda minna lýsti þessu svona: 

 

Þetta er náttúrlega smá svona hernaðarfílingur í sumum sko, það er svona, fer í 

hernaðargír. Maður kallaði þetta áður en maður byrjaði svona 

björgunarsveitahermenn. En hérna ég myndi segja að sérstaklega innan 

fallhlífahóps væru svolitlar leifar af þessu, þeir eru með beretturnar og 

svoleiðis, þar liggur ákveðin hefð, dálítið gaman að því. 

 

Fallhlífahópurinn er sá hópur sem flestir nefna í tengslum við heranda, og alpahúfur eru hluti 

af einkennisklæðnaði hans. Þegar ég spurði Pál af hverju fallhlífahópurinn væri svo tengdur 

herþjálfun svaraði hann: 

 

Af því að við náttúrlega sóttum þjálfun í herinn, bæði bandaríska og danska 

herinn. Við fórum árlega, ég meina við vorum að fara frá fjórum til átta, fjórir 

upp í átta á ári í grunnþjálfun, þriggja mánaða. Það var stökkstjóraþjálfun og 

saumaþjálfun. Það voru meira að segja menn frá okkur í Navy SEALS, 

sérsveitunum.  

 

Heráhrifin má fyrst og fremst greina í starfi fallhlífahópsins. Þó má sjá ýmis áhrif hersins eða 

herþjálfunar í starfi sveitarinnar, enda sóttu þónokkrir félagar þjálfun í bandaríska eða danska 

herinn. Þeir hafa ef til vill síðar orðið nýliðaþjálfarar í sveitinni og þar með blandað áhrifum 

hersins inn í þjálfun í Flugbjörgunarsveitinni. Nokkrir viðmælendur mínir nefndu að þjálfun og 

andi sveitarinnar minnti þá á her. Ein konan sagði að þegar hún hóf nýliðaþjálfun hjá 

Flugbjörgunarsveitinni hefði henni verið sagt af utanaðkomandi að þjálfunin í 
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Flugbjörgunarsveitinni væri erfið og að „fólk sem fer í Flugbjörgunarsveitina, það vill bara 

vera hermenn, því að það er ekki her á Íslandi“. Þessu til stuðnings sagði önnur kona, félagi í 

Flugbjörgunarsveitinni, að hún myndi mæla með sveitinni fyrir þá sem langaði að prófa að 

vera í her.  

 Ég man sjálf eftir því í einni af fyrstu nýliðaferðum mínum að við vorum látin ganga 

niður seinasta spölinn úr Tindfjöllum í tvöfaldri röð, þá var það í gríni gert en þó ekki nokkur 

tilgangur með því annar en að skírskota til herþjálfunar. Birkir sagði:  

 

Svona þeir sem endast í Flugbjörgunarsveitinni eru svona náungar sem langar 

ótrúlega mikið í friðargæsluna eða í herinn eða eitthvað. En það er enginn her á 

Íslandi svo þeir velja bara það næsta við sem er Flugbjörgunarsveitin. En það er 

eina sveitin sem er með einhvern svona „aga“ og er með einhvern svona attitút 

eins og kannski her attitút. Þeir sem velja að fara í Flugbjörgunarsveitina og 

kannski endast í henni, starfa í henni eru svona, þeir eru svona sömu týpurnar 

og væru í her ef það væri her.  

 

 Carol Burke lýsir því vel í bókinni Camp All-American, Hanoi Jane, and the High and 

Tight hvernig aðlögun bandarískra hermanna að hermenningunni fer fram í þjálfuninni.247 

Burke segir að gáfur, sjarmi og húmor skipti litlu máli. Mikilvægast sé að öllu sem aðgreini 

einstaklingana sé haldið í lágmarki og að menn upplifi sig fyrst og fremst sem hluta af 

heild.248 Fólk skiptist ekki á persónuupplýsingum og persónueinkenni eru afmáð: Allir fá 

sömu stuttu klippinguna og persónulegar eigur eru gerðar upptækar. Fólk þarf að hlýða, það er 

niðurlægt og þarf að þola líkamlegar raunir. Nýliðarnir eru sem ómótaður leir, tilbúnir að 

mótast af hernum. Burke vísar í Victor Turner og segir að nýliðunum séu sett mörk til að þeir 

misnoti sér ekki nýja stöðu í hernum, þeir þurfi að sanna sig og vinna sér inn þau réttindi sem 

fylgja starfi í hernum.249  

 Lýsingar Burke minna um margt á þjálfunarferli nýliða í Flugbjörgunarsveitinni. Á 

hverju hausti hefja margir nýliðar þjálfun hjá Flugbjörgunarsveitinni. Þar sem margir 

nýliðanna hætta fljótt nenna fæstir inngengnir að læra nöfn nýliðanna fyrr en í fyrsta lagi á 

öðru ári þjálfunarinnar. Á fyrsta ári er komið fram við nýliðana líkt og stóra hjörð af kindum, 

þeir eru reknir áfram og taldir reglulega í ferðum. Fortíð fólks skiptir ekki máli, líkt og í 
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hernum.250 Nýliðar Flugbjörgunarsveitarinnar eru settir undir sama hatt og fortíð þeirra eða 

hversdagslíf skiptir litlu máli. Reynt er að koma í veg fyrir að þeir setji sig á háan stall, þeim 

er komið í skilning um að þeir séu bara nýliðar og að þeir þurfi að sanna að þeir séu verðugir 

félagar í Flugbjörgunarsveitinni. Áhersla er lögð á að þeir séu hluti af heild, hópurinn skiptir 

miklu meira máli en einstaklingarnir. Það er ekki hluti af nýliðaþjálfuninni að fólkið kynni sig 

og skiptist á persónulegum upplýsingum. Ég vissi ekki hvað félagar mínir í nýliðaþjálfuninni 

hétu fyrr en ég spurði þá sjálf og ég held að nýliðaþjálfarinn minn hafi ekki vitað hvað ég hét 

fyrr en í lok fyrsta vetrar nýliðaþjálfunarinnar.   

 Margir nýliðar í Flugbjörgunarsveitinni eiga erfitt með að venjast því viðmóti og þeim 

talsmáta sem þeir upplifa í sveitinni og viðmælandi minn sagði viðmót inngenginna við 

nýliðana hafa farið í taugarnar á sér og lýsti því svona:  

 

Já, ekki segja: „Heyrðu, hvað heitir þú aftur? Gætir þú gert þetta?“ „Þú þarna í 

bláu peysunni! Gerðu þetta!“ Svona fyrirskipanir minna mann oft á að vera í 

her. Og ég taldi mig ekki vera að skrá mig í hernað. Þar sem að, sem sagt, ég 

meina björgunarsveit byggir á svo allt öðrum grundvallarhugmyndum að ég hélt 

en hernaður. Þú veist við erum að bjarga fólki en ekki drepa fólk. Og ég hef 

aldrei haft neinn áhuga á her, höfðar ekki til mín. 

 

Rétt er að geta þess að heimildarmenn mínir eru alls ekki á einu máli um hvaða tilgang 

hermennska þjónar – að drepa fólk eða bjarga fólki – og einn félagi sveitarinnar benti á að 

störf björgunarmanna og hermanna væru oft á tíðum ekki svo frábrugðin. Störf hermanna nú á 

tímum snerust mikið um störf innan eigin lands, að koma fólki til hjálpar eða taka þátt í 

stórum björgunaraðgerðum. Þrátt fyrir það kemur mörgum spánskt fyrir sjónir að 

björgunarsveit dragi svo mikinn dám af hernaði. 

 Margrét velti fyrir sér muninum á Flugbjörgunarsveitinni og öðrum sveitum og sagði: 

„Ég held að það sé miklu meiri mórall og extrím í Flugbjörgunarsveitinni, reynt að viðhalda 

einhverju svona her, „armý stæl“.“ Þegar ég innti hana nánar eftir því hvað hún ætti við með 

orðinu „extrím“ svaraði hún: „Já, að vera harður af sér og eitthvað, ganga svona langt sko.“ 

Hún sagði að oft væri farið yfir strikið í þessu tilliti og tók sem dæmi heljarhelgina. 

Hermennskan sem svífur yfir vötnum í starfi sveitarinnar, þá sérstaklega fallhlífahópsins, 

birtist berlega um heljarhelgina – sem eins og fram hefur komið dregur sjálft nafn sitt af 
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sambærilegum vígsluathöfnum hjá bandarískum hersveitum og er þess vegna venjulega nefnd 

upp á ensku, Hell Weekend. Fyrir marga er heljarhelgin ómissandi hluti af nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar en aðrir eru ósáttir við fyrirkomulag helgarinnar. Ég spurði nokkra 

þeirra ósáttu um tilgang helgarinnar og einn þeirra svaraði: „Æi, allur þessi agi svona og 

standa í röð, hlaupa í takt, þetta er bara svo kjánalegt. Þetta þjónar engum tilgangi.“ Hann 

sagði að sér fyndist gott að prófa allt sem hann átti að vera búinn að læra í þjálfuninni en hann 

skildi ekki þetta svefnleysi og þetta viðmót. Hann tengdi helgina við hernaðarbraginn á 

sveitinni: „Já, bara inngengnir að fá útrás fyrir þetta her, þetta herblæti.“ Annar viðmælandi 

minn sagði að um heljarhelgina hefði hann loksins áttað sig á því hvers vegna 

Flugbjörgunarsveitin væri oft tengd við hermennsku: „Þeir halda, eins og oft er talað um 

Flugbjörgunarsveitina, að þetta sé eins og lítill her. Ég er ekki hérna í einhverjum litlum her.“  

 Í þessum kafla og þeim síðasta er fjallað um stéttaskiptingu í Flugbjörgunarsveitinni. 

Stéttaskipting eða stigveldi eru lykilatriði í herþjálfun og það er skýrt hverjir skipa hverjum 

fyrir og hverjir hlýða. Þegar ég spurði viðmælanda minn frekar út í hvaða líkindi hann sæi 

með þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar og herþjálfun sagði hann: „Bara mjög mikill agi. Mjög 

skýrt hver er leiðtoginn. Já, maður bara hlýðir, það er ekkert annað í boði.“ Nýliðar í herjum 

eru lægst settir. Boðleiðir eru skýrar og nýliðar hlýða því sem þeim er sagt. Viðhorf til nýliða 

í Flugbjörgunarsveitinni er að þessu leyti hliðstætt herþjálfun. Í nýliðaþjálfuninni gekk ég 

óravegalengdir í öllum veðrum og vindum yfirleitt með 15–20 kíló á bakinu. Við gátum alltaf 

búist við því að vera vakin á nóttunni og urðum vön því að vera blaut, köld eða þreytt. 

Vosbúðin og náttúran kenna nýliðunum að verða Flubbar. Áhrif herþjálfunar koma 

sérstaklega fram um heljarhelgina þar sem nýliðunum ber að hlýða skilyrðislaust og vinna öll 

sín verkefni án þess að kvarta. Þá líður manni eins og maður hafi fyrir misgrip lent á setti í 

bandarískri bíómynd, það er öskrað á mann og manni er skipað í röð. Rétt eins og í hernum 

getur maður bara hætt ef maður sættir sig ekki við meðferðina. Ef einstaklingur ræður ekki 

við þjálfunina líkamlega er annaðhvort að æfa sig meira eða að hætta.  

 Rachel Woodward setur fram svipuð sjónarmið í greininni „Warrior Heroes and Little 

Green Men: Soldiers, Military Training, and the Construction of Rural Masculinities“ frá 

árinu 2000, þar sem hún skoðar hvernig staðalmynd karlmennskunnar verður til í breska 

hernum. Í breska hernum eru hermennirnir þjálfaðir við erfiðar aðstæður, í skóglendi og á 

fjöllum, þrátt fyrir að stærsti hluti vinnu þeirra fari fram innan borgarmarka.251 Rétt eins og 

breski herinn er gagnrýndur fyrir tilgangsleysi þjálfunarinnar er umdeilt hversu mikilvægt sé 

                                                        
251 Woodward 2000:647 
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að nýliðarnir í Flugbjörgunarsveitinni venjist því að gista í tjöldum þegar allra veðra er von 

þar sem tjöld eru sjaldgæfur gististaður í löngum útköllum. Tjöldin og vosbúðin undirstrika 

sérstöðu Flugbjörgunarsveitarinnar og vísa aftur til fortíðar hennar. Á þann hátt tekst sveitinni 

að halda sérstöðu sinni frá fyrri tíð, vera örlítið öðruvísi en aðrar sveitir, þrátt fyrir að 

björgunarstörf séu nú annars eðlis. Þjálfunin, bæði hjá hermönnunum og nýliðum 

Flugbjörgunarsveitarinnar, snýst ekki um raunverulegar aðstæður heldur um að þjálfa fólk, 

herða og undirbúa það fyrir hið versta. 

 Burke segir í bók sinni að í nýliðaþjálfun bandaríska hersins sé komið fram við 

nýliðana líkt og börn, þar sem þeir viti ekkert miðað við hina. Þeir kunni ekki einu sinni að búa 

um rúm eða skúra gólf. Þeir kunni ekki að stjórna tíma sínum sjálfir, þeir fái fyrirskipanir um 

hvenær eigi að borða, sofa eða vaka. Nýliðarnir þurfi að læra að kyngja kvörtunum og hlýða. 

Það sé talað við nýliðana á annan hátt en þeir hafi áður upplifað.252 Einn viðmælenda minna 

sagði að ólíkt því sem gerist í herþjálfun fengju nýliðar í Flugbjörgunarsveitinni enga þjálfun í 

að bera vopn eða taka þátt í átökum en að lögð væri sama áherslan á aga, að læra á aðstæður og 

að „ganga í verkin“. Agi er hugtak sem mörgum viðmælendum er hugleikið og það kom 

endurtekið fram í frásögnum viðmælenda. Yfirleitt var agi notaður til að lýsa skilyrðislausri 

hlýðni. Einn viðmælandi velti fyrir sér agakröfunum sem þjálfararnir gera til nýliðanna og 

sagði: „Svo er líka spurning um hversu mikinn aga maður verður að halda uppi á fullorðnu 

fólki, hversu mikið geturðu stjórnað því?“ Það má til sanns vegar færa að þjálfun sé í sjálfri sér 

ögunartæki sem mótar einstaklinga til að takast á við ákveðið hlutverk.  

 Í kaflanum um Vígsluna er einmitt haft eftir Páli að honum fyndist sem komið væri 

fram við nýliðana líkt og þeir væru allir unglingar en hann benti á að nýliðarnir væru á öllum 

aldri. Nýliðarnir eru margir komnir yfir fertugt, jafnvel margra barna feður eða mæður. Í sama 

kafla kemur einnig fram að agaleysið þrífist undir formerkjum agans, þ.e. að sumir misnoti 

aðstöðu sína og skáki í skjóli stéttaskiptingarinnar til að koma sér undan verkum. Inngengnir 

láta nýliðana sinna skítverkum sem allir ættu að vinna í sameiningu. Þar kemur fram að fjórir 

nýliðar voru látnir þrífa stóran skála eftir afmælisferð sveitarinnar. Þegar ég var á kafi í 

þrifunum á skálanum heyrði ég athugasemd eins félagans um að það þyrfti að venja nýliðana 

við að þrífa. Ég velti fyrir mér hvers vegna þeir reiknuðu með að nýliðar kynnu ekki að þrífa 

og hvers vegna í ósköpunum þeir teldu það vera hlutverk björgunarsveitar að kenna þeim það. 

Ég tók þó ekki af skarið og neitaði að þrífa, heldur kyngdi kvörtun minni og gerði það sem mér 

var skipað að gera.  

                                                        
252 Burke 2004:26 
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 Mörgum þætti slík meðferð á nýliðum hörð en þeir viðmælendur mínir sem veltu fyrir 

sér hörku í þjálfuninni sögðu hana ekki endilega óþarfa. Einn viðmælandi minn sagði að 

harkan væri sanngjörn, það væru kröfur í sveitinni en þær væru ekki ósanngjarnar. Annar 

viðmælandi sagði að það væri tvímælalaust harka í sveitinni, að mörgu leyti óþarfa harka en 

líka lærdómsrík harka. Það er áhugavert að þessir viðmælendur gera sér grein fyrir hörkunni en 

hafa samt sem áður lítið á móti henni. Þar sem um sjálfboðastarf er að ræða tekur fólk þátt í 

starfinu af fúsum og frjálsum vilja. Það er því sammerkt með því fólki sem starfar í 

Flugbjörgunarsveitinni að það er orðið vant þessari hörku eða kann að meta hana að einhverju 

leyti. Það er ef til vill þess vegna sem viðmælendur réttlæta hörkuna með því að kalla hana 

sanngjarna eða lærdómsríka. Fólk sem misbýður þessi harka getur auðveldlega hætt eða farið í 

aðra sveit þar sem annað viðmót ríkir. 

 Rétt eins og inngengnir meðlimir eru skýrt aðgreindir frá nýliðum í 

Flugbjörgunarsveitinni er aðgreiningin skýr í herjum, hærra settir menn sofa ekki á sama stað 

og þeir lægst settu og þeir borða líka annan mat. Margrét taldi að áherslan á að nýliðarnir 

upplifðu sig sem einskis nýta væri hluti af hermannastíl Flugbjörgunarsveitarinnar. „Já, að 

láta þá bera virðingu fyrir þeim þú veist sem eru þá ofar og já, og jafnvel bara til þess að losna 

við einhverja og að bara þeir hörðustu lifi af eða nenni að vera þarna.“ 

 Viðmælendur mínir voru mjög ósammála um hvort sá herandi sem tengdur er 

Flugbjörgunarsveitinni væri henni til trafala. Áhrif hersins eru vissulega mun minni en þau 

voru í lok tíunda áratugarins en samt sem áður gætir þeirra enn. Viðmælandi minn benti á: „Þá 

finnst mér þetta hafa alltaf vera að minnka, þessi hernaðardýrkun, en það eru samt 

einstaklingar sem að, nokkrir einstaklingar sem viðhalda þessu svolítið.“ Hann bætti við að það 

væri mikilvægt að þeir sem væru á móti þessu hefðu aðeins hærra, létu þetta ekki viðgangast, 

sérstaklega „þegar litlir, ungir drengir vilja vera eins og hermenn í okkar sveit“. Þar vísar hann 

í unga menn sem starfa í sveitinni og nota flest tækifæri til að setja upp alpahúfurnar. Þeir 

ganga jafnvel í felulituðum buxum og peysum með axlaborðum en segja má að felulitir í 

björgunarstarfi séu í hrópandi mótsögn við markmið þess þar sem mikilvægt er að 

björgunarmenn sjáist sem allra best. Þetta hermannaútlit fer fyrir brjóstið á mörgum þeim sem 

andvígir eru þeim heráhrifum sem Flugbjörgunarsveitin hefur orðið fyrir. 

  Nokkrir viðmælendur mínir lýsa áhyggjum sínum af herbragnum á 

Flugbjörgunarsveitinni. Einn viðmælandi minn sagðist ekki vilja að sérhæfing 

Flugbjörgunarsveitarinnar byggðist á að þykjast vera eitthvað annað eða meira en hún væri: 

„Þykjumst vera einhverjir litlir hermenn eða vera með einhverja hermennsku. Ég vil ekki að 

sú sérhæfing sé.“ Hann bætti við að sér fyndist að Flugbjörgunarsveitin ætti að vera almenn 
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björgunarsveit en gæti verið með sérsvið: „Við erum með fallhlífahóp, við viljum sinna 

fluginu.“ Hann sagði að Flugbjörgunarsveitin ætti að sinna kennslu á því sviði þar sem sveitin 

byggi yfir góðri þekkingu á þeim málum en ekki vera „eins og litlir hermenn“. Í orðum þessa 

viðmælanda birtast áhyggjur af því að meiri áhersla sé lögð á útlit og ímynd sveitarinnar en á 

gæði og þekkingu í björgunarstörfum – að sérstaðan sé meiri í sýnd en í reynd. 

 Flugbjörgunarsveitin hefur verið örlítið „eyland“ á meðal annarra björgunarsveita. 

Sveitin er stundum skotspónn brandara annarra sveita en eins og Páll benti á elur sveitin sjálf á 

stríðninni með því að taka alltaf hliðarskref frá heildinni. Í viðtölum mínum bar fordóma, 

gagnrýni og grín að hermennskuanda Flugbjörgunarsveitarinnar oft á góma:  

 

Í dag myndi ég aldrei velja Flugbjörgunarsveitina, ekki séns. […] Ef ég færi í 

dag myndi ég kannski bara fara í Ársæl eða skátana í Reykjavík, ég myndi 

sennilega fara í skátana í Reykjavík, eða Ársæl, sem að Flubbarnir gera svo 

mikið grín hérna að fyrir að syngja gíng gong gúllí gúllí. 

 

Þegar hópur fólks undirstrikar sérstöðu sína í útliti en hefur þegar á hólminn er komið fátt fram 

að færa sem aðrar sveitir hafa ekki í jafnríkum mæli skyldi engan furða þó að slíkur hópur sæti 

gagnrýni eða verði skotspónn brandara. Birkir sagði að sér fyndist yfirborðsmennskan áberandi 

hjá Flugbjörgunarsveitinni og hún væri henni til minnkunar. Svo bætti hann við: „Í raun sko, 

því í rauninni er það þannig að það gera allir grín að þeim. Allar aðrar sveitir gera grín að 

Flubbunum fyrir að vera svona miklir töffarar.“ Páll bætti við að „það er bara menning fyrir 

því að Flugbjörgunarsveitin er pínulítið öðruvísi og það er skotið á hana“. 

 

 

Útlit 

Fólk í björgunarsveitum Landsbjargar á og notar einkennisfatnað í störfum sínum. 

Landsbjargargallarnir, rauðir og bláir útigallar, eru sameiningartákn björgunarsveitanna en að 

auki eiga flestir björgunarsveitarmenn rauða flíspeysu merkta Landsbjörg. Hana notar fólk í 

ýmsu innra starfi samtakanna, í skipulagsstörfum, á fundum, námskeiðum og ráðstefnum. 

Flubbar nota annars konar peysur. Til eru tvær gerðir af peysum; annars vegar flíspeysa sem er 

eins og Landsbjargar að öllu leyti nema hún er svört og hins vegar svört og grá hettupeysa. Á 

þennan hátt aðgreina Flubbarnir sig frá öðru björgunarfólki. Carol Burke bendir á að 

einkennisbúningar verði þess valdandi að fólk sé ekki dæmt eftir fatnaði heldur tengi þeir 

fólkið við þá stofnun sem það starfar fyrir. Einstaklingar gefi eftir hluta af sjálfsákvörðunarrétti 
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sínum í þágu stærri heildar og komi fram sem fulltrúar stofnunar sinnar.253 Einmitt þess vegna 

fylgja búningunum reglur. Flubbar nota útigallana í útköllum og á æfingum en í starfi 

sveitarinnar mega bæði nýliðar og inngengnir klæðast göllunum. Misjafnt er á meðal 

björgunarsveita hvort nýliðar mega nota gallana eða ekki. Í Flugbjörgunarsveitinni mega 

nýliðar klæðast sameiningartákni Landsbjargar en þeir mega aftur á móti ekki merkja gallana 

Flugbjörgunarsveitinni fyrr en þeir ganga inn í sveitina. Nýliðarnir mega ekki heldur kaupa 

svörtu peysurnar enda aðgreina þær inngengna frá nýliðum. Rauðu alpahúfurnar mega svo 

aðeins þeir bera sem eru fullgildir félagar fallhlífahópsins. Nokkrir félagar úr bílahópi nota 

einnig svartar alpahúfur. 

 Flestir viðmælendur mínir bentu á að helsta sérstaða Flugbjörgunarsveitarinnar fælist í 

sérþekkingu fallhlífahópsins en nokkrir bættu við að sérstaðan fælist einnig í útliti sveitarinnar 

út á við. Viðmælandi minn útskýrði þetta fyrir mér: 

 

Við höfum alltaf verið svona, eða verið með í svona bylgjum, en mjög oft 

höfum við verið svona hermanna oríenteruð út af fallhlífahópnum, og búið til 

svona menningu eins og með svona hermannaberettur. […] Því miður þá svona 

kemur inn á nokkurra ára fresti svona hefð fyrir því að nota þessi 

hermannaberettur, alpahúfur. 

 

Á svipuðum nótum talaði Gísli: „Eina sem mér finnst skera sig úr er að við erum með 

peysurnar, bílana og fallhlífahóp.“ Bílar Flugbjörgunarsveitarinnar líta öðruvísi út en aðrir 

bílar Landsbjargar. Í umfjöllun um nýja bíla Flugbjörgunarsveitarinnar í Fréttablaðinu árið 

2005 er tekið fram að bílarnir séu merktir öðruvísi en áður, „til marks um breyttar áherslur“ 

hjá Flugbjörgunarsveitinni. Viðmælandi sagði blaðamanni að Flugbjörgunarsveitin vildi færa 

sig nær fólki og vera meira áberandi í samfélaginu. Útlit bílanna væri í reynd tilraun til að 

selja almenningi ímynd sveitarinnar.254 Útlit bílanna átti sem sé að undirstrika muninn á 

Flugbjörgunarsveitinni og öðrum björgunarsveitum. Félagar í öðrum björgunarsveitum gera 

að gamni sínu og kalla bílana póstbíla þar sem þeir eru ekki í samræmi við aðra bíla 

Landsbjargar heldur bera einkennisliti Flugbjörgunarsveitarinnar, gulan og rauðan. 

Almenningur virðist hins vegar lítið átta sig á að björgunarsveitir séu margar og innbyrðis 

ólíkar. Gísli hafði einmitt orð á því í viðtali okkar: „Almenningur veit svo ekkert hvað eru 

                                                        
253 Burke 2004:78 
254 Þarf að komast enn lengra en þeir bestu 2005:6   
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Flubbar eða Ársæll eða, við erum allir bara skátar. Það er bara þannig. Maður verður bara að 

sætta sig við þetta.“ 

 Alpahúfur sem nokkrir félagar úr Flugbjörgunarsveitinni nota við ýmis tækifæri er sá 

hluti fatnaðar félaga Flugbjörgunarsveitarinnar sem helst vekur athygli. Ýmsir 

starfsgreinahópar á Íslandi nota alpahúfur, eða berettur eins og margir kalla þær, meðal annars 

Landhelgisgæslan og lögreglan. Í Flugbjörgunarsveitinni eru húfurnar helst notaðar við 

hátíðleg tækifæri, til dæmis við upphaf heljarhelgarinnar, í mikilvægum stökkum 

fallhlífahópsins eða þegar myndir eru teknar af sveitinni. Húfurnar bera helst félagar í 

fallhlífahópi sem hafa lengi notað þær en margir setja spurningarmerki við hvaða erindi húfur 

sem vísa í hermennsku, í stað þess að hlífa eyrunum, eiga í starf björgunarsveitar. Þó ber að 

geta þess að aðeins lítill hópur í Flugbjörgunarsveitinni hampar táknum hermennskunnar. 

Einn viðmælandi minn útskýrði fyrir mér uppruna þeirra:  

 

Ástæðan fyrir því að fallhlífahópurinn er með þetta er ekki bara herir sem eru 

með þetta, bara allir sem stökkva á þessum fallhlífum fimm stökk út um allan 

heim, þótt þeir séu hermenn sem stökkva eða það sem þeir kalla para-rescue 

sem við erum, þá bara allir með þessar berettur með þessum lit, þetta er bara 

alþjóðlegt. 

 

Hann benti jafnframt á að fyrstu mennirnir til að stökkva í fallhlífum erlendis hefðu verið 

hermenn. Hann sagði: „Fallhlífahópurinn verður alltaf með þetta, þeir hafa verið með þetta í 

tuttugu ár og þetta verður áfram“. Félagi fallhlífahópsins viðurkenndi að húfurnar minntu á 

her út á við og að því fylgdu kostir og gallar: „Fordómar kannski á móti því en mér finnst bara 

flott að hafa aga og þannig sem virðist vera eins og það líkist her. Mér finnst það bara flott, 

sama hvað aðrir segja, beretturnar.“ Hann bætti við að húfurnar þyrftu ekkert endilega að 

tengjast her.  

 Flestir tengja húfurnar þó herjum þar sem þær eru þekktastar sem hluti af 

einkennisbúningi hermanna. Félaga í Flugbjörgunarsveitinni greinir mjög á um notkun 

húfanna og þá sérstaklega vegna þessarar skírskotunar. Þetta kom greinilega fram í viðtölum, 

á meðan sumum er mjög illa við húfurnar kunna aðrir að meta þær. Jóna sagði að hún hefði 

lítinn skilning á eða smekk fyrir þessum húfum og að sér þætti þetta óttaleg sýndarmennska. 

Annar viðmælandi sagði: „Ég bara þoli ekki þessa litlu tindáta sem eru að þykjast vera 

eitthvað með merkin utan á sér með húfur dinglandi undir einhverju spæleggi. Þetta er 

óþolandi.“  
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 Sumir eru þessu ósammála og benda á að engu skipti nákvæmlega hvernig höfuðfötin 

sem Flubbar bera líti út en best væri þó að þau væru öll eins. Þau gætu verið derhúfur, 

ullarhúfur, alpahúfur eða eitthvað enn annað, en varla gætu Flubbar gengið um með hjálma 

alla daga. Í þessu sambandi er þó rétt að hafa í huga að alpahúfan er hér um bil nægilega stór 

til að hlýja öðru kollvikinu.  

 Fleiri eru sammála viðmælanda mínum hér að framan um að í her ríki agi og því tákni 

húfurnar aga. Margir félagar sjá því ekkert að því að tengja Flugbjörgunarsveitina við 

hermennsku og einn félaginn velti því til dæmis því fyrir sér hvort björgunarsveitirnar ættu að 

hætta að nota GPS-tæki vegna þess að þau væru notuð í her.  

 Í bók Jennifer Craik um einkennisbúninga frá árinu 2005, Uniforms Exposed,255 segir 

að með fatnaði sendi einstaklingar samfélaginu skilaboð um eigin framkomu og persónuleika. 

Flestir þekktir einkennisbúningar eigi rætur að rekja til hernaðar.256 Craik heldur því fram að 

af öllum einkennisbúningum sé herbúningurinn sá sem flestir óska sér að bera og hún veltir 

því fyrir sér hvort það tengist ef til vill hetjusögum sem fara af getu hermanna.257 

Einkennisbúningar gefa að sögn Craik til kynna þá hegðun sem samfélagið hefur lært að 

vænta af þeim sem klæðist búningnum. Búningurinn sé þannig tákn um framkomu og hafi 

áhrif á hlutverk fólks í samfélaginu.258 Flestir í íslensku samfélagi þekkja einkennisfatnað 

björgunarsveitarfólks og vænta ákveðinnar hegðunar af því, rétt eins og af lögreglumönnum, 

öryggisvörðum og flugfreyjum. Einkennisbúningar geta þannig táknað bæði vald og 

sjálfsstjórn. Merki á búningunum segja til um stöðu fólks: Flugmenn eru með þrjár rendur en 

flugstjórar fjórar á meðan Flugbjörgunarsveitarmerki á Landsbjargargalla táknar að 

einstaklingurinn sem honum klæðist sé inngenginn félagi sveitarinnar. 

 Á sama hátt og fólk deilir um hvort björgunarsveit eigi að hafa sama útlit og herir og 

bera sams konar einkennisbúninga benda þau Eyal Ben-Ari og Efrat Elron í grein sinni „Blue 

Helmets and White Armor: Multinationalism and Multi Culturalism among UN Peacekeeping 

Forces“ á að alpahúfur og herhjálmar séu umdeild í alþjóðlegri friðargæslu. Slík höfuðföt 

tengi friðargæsluna við hernað og það gangi í berhögg við þær hugmyndir sem friðargæslan 

grundvallast á. Friðargæsla felur raunar í sér ákveðna þversögn þar sem flestir 

friðargæsluliðar eru þjálfaðir hermenn. Ben-Ari og Elron benda á að þar sem friðargæsluliðar 

þurfi að vinna við erfiðar, hættulegar aðstæður þar sem ofbeldi er algengt séu svipaðar kröfur 

gerðar til friðargæsluliða og hermanna. Hermenn séu þjálfaðir til ofbeldisverka en einnig til 
                                                        

255 Craik 2005  
256 Craik 2005:21 
257 Craik 2005:48 
258 Craik 2005:4–7 
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að öðlast sömu eiginleika og krafist er af friðargæsluliðum, aga, getu til að lifa við erfiðar 

aðstæður og ýmsa sérþekkingu sem atvinnuhermenn þekkja vel. Í friðargæslunni sé því lögð 

áhersla á þekkta eiginleika hermanna líkt og hugrekki, þrautseigju, möguleika á að þola 

líkamlegt og andlegt álag og tryggð við sveitina.259   

 Í bók Joanne Entwistle, The Fashioned Body (2000), skoðar höfundur hvernig 

fatnaður mótar fólk, meðal annars kyngervi þess og stétt. Fötin eiga til að mynda drjúgan þátt 

í því hvort samfélagið ber kennsl á einstaklinginn sem karl eða konu. Kornabörn eru gjarnan 

aðgreind með litum, bláu og bleiku, og yfirleitt klæðir fólk sig á þann hátt að það er strax 

hægt að sjá hvort um konu eða karl er að ræða.260 Föt tákna kyngervi og eiga þátt í að móta 

það en það er hins vegar ekkert „náttúrulegt“ við fatnað og ekkert sjálfsagt að tilteknir litir, 

snið eða flíkur tengist einu kyngervi öðru fremur.261 Til að mynda þótti viðeigandi í upphafi 

20. aldar að strákar klæddust bleiku en stelpur bláu.262  

 Að sama skapi sendir fatnaður skilaboð til samfélagsins. Fatnaður 

Flugbjörgunarsveitarinnar er tákn fyrir samfélagið til að lesa í hvort sem það er samfélag 

björgunarsveitanna eða þjóðfélagið utan þeirra. Svörtu peysurnar senda skilaboð til annarra 

björgunarsveita um að Flugbjörgunarsveitin vilji ekki láta rugla sér saman við þær. Rauðu 

alpahúfurnar tákna sérþekkingu, ekki á að fara á milli mála að einstaklingurinn sem hana ber 

er hluti af fallhlífahópi Flugbjörgunarsveitarinnar. Þetta kemur heim og saman við kenningar 

Craik um að búningar þjóni einkum þeim tilgangi að aðgreina og gefa aðgreindum hópi vald 

og virðingarstöðu. Einkennisbúningar eru sem sagt notaðir til að aðgreina hópa.263 Ýmsir 

hópar og starfsgreinar bera einkennisbúning til að greina sig frá fjöldanum og taka sér á þann 

hátt vald. Það er til að mynda líklegra að einstaklingur sé reiðubúinn að rétta manni klæddum 

öryggisvarðarklæðnaði vegabréfið sitt við öryggisgæslu á flugvelli en manni í 

hversdagslegum klæðnaði. 

 Einn viðmælenda minna var hreinskilinn og sagði að eini tilgangur húfanna væri að 

nota þær sem tæki til að aðgreina sig frá öðrum í sveitinni:  

 

Svo eru þetta bara þessar blessuðu húfur, sem ég fæ aulahroll að sjá. Ég er bara: 

„Hvað er þetta?“ Það er svona, mér finnst það alltaf vera svona strákar með 

                                                        
259 Ben-Ari og Elron 2001:278 
260 Entwistle 2000:140 
261 Entwistle 2000:143 
262 Entwistle 2000:140 
263 Craik 2005:22 
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netta minnimáttarkennd sem setja upp húfur og „ég er partur af einhverjum 

hóp“. 

 

Ég minnist sjálf atviks á námskeiði í þverun straumvatna í Þórsmörk. Nýliðarnir og 

inngengnir voru allir hundblautir eftir að hafa þverað Krossá aftur og aftur. Tveir félagar úr 

fallhlífahópnum tóku þátt í námskeiðinu og um leið og við tókum hálftíma matarhlé settu 

báðir mennirnir upp rauðu húfurnar. Ég velti fyrir mér hvort þeir hefðu geymt húfurnar í 

þurrpoka allan daginn til að geta notað þær þennan hálftíma. Þarna birtist mér með skýrum 

hætti hvernig rauðu alpahúfurnar aðgreina fallhlífahópinn með táknrænum hætti frá öðrum 

félögum Flugbjörgunarsveitarinnar – þær virtust ekki þjóna neinum öðrum tilgangi en þessum 

táknræna. 

 

 

Í stuttu máli 

Aðeins örlítið brot af því fólki sem lýkur nýliðaþjálfuninni verður virkt í starfi 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Það ríkir togstreita um skylduna til starfsins, hverjir skuli gera 

hvað. Það er ekki sama fólkið sem aflar sér reynslu í fjöllunum og nennir að standa og selja 

flugelda. Líkamlegt atgervi, þekking og kunningsskapur ræður því hverjir starfa í hvaða 

flokkum eða sviðum. Þrír hópar í starfi sveitarinnar eru þó lokaðri en aðrir. Sérstakar kröfur 

til þátttöku einangra þessa hópa og veita þeim virðingu innan sveitarinnar. Líkt og nýliðar 

sem verða inngengnir og öðlast aðild að félagslegum auði samfélags 

Flugbjörgunarsveitarinnar hljóta þeir sem komast í litlu hópana þrjá aðild að sterkum hópum. 

Það geta ekki allir verið undanfarar, í sleðahópi eða stokkið með fallhlífahópnum. 

 Það er mörgum félögum Flugbjörgunarsveitarinnar mikilvægt að sveitin sé öðruvísi 

björgunarsveit. Þjálfunin er erfið og úr takti við raunveruleika björgunarstarfa á okkar dögum. 

Leifar af fyrri tengslum Flugbjörgunarsveitarinnar við bandaríska herinn má víða finna í 

starfinu, helst í fallhlífahópnum og í nýliðaþjálfuninni. Sérstaða sveitarinnar er undirstrikuð 

með útliti sveitarinnar, sumir félagar skírskota til hernaðar með því að bera alpahúfur á höfði 

og öll sveitin gengur í svörtum peysum í stað rauðra líkt og aðrar björgunarsveitir 

Landsbjargar. Sumir láta herhúfurnar fara í taugarnar á sér en öðrum finnst mikilvægt að bera 

tákn um aga. Aðrir gera bara grín að þessari herdellu. Það gera aðrar björgunarsveitir einnig, 

en útlit sveitarinnar og viðmót gagnvart nýliðum er skotspónn brandara utan hennar raða. 

Félögum Flugbjörgunarsveitarinnar er líkt við hermenn og þjálfuninni við herþjálfun. Helstu 



160 

hliðstæðu Flugbjörgunarsveitarinnar við bandaríska herinn má þó sjá í félagamynstri 

sveitarinnar, en bæði samfélögin voru stofnuð af körlum fyrir karla.  
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6. Konur og karlar 
Þrátt fyrir að konur starfi nú með Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík var fjarvera þeirra lengi 

vel helsta kennimark sveitarinnar. Í 45 ár fengu engar konur inngöngu í Flugbjörgunarsveitina 

en þær fyrstu gengu inn árið 1995. Þá þegar höfðu konur haslað sér völl á almennum 

vinnumarkaði og í mörgum svokölluðum karlastörfum og til að mynda hafði Vigdís 

Finnbogadóttir starfað sem forseti Íslands í fimmtán ár. Í öðrum kafla, Sögu og samhengi, 

segir frá þátttöku kvenna í Flugbjörgunarsveitinni á árum áður en kvennadeild 

Flugbjörgunarsveitarinnar var stofnuð á sjöunda áratugnum. Hún studdi karlana, sinnti mest 

fjáröflun og safnaði birgðum, mat og öðru sem mennirnir þurftu í útköllum. Um áratug eftir 

stofnun kvennadeildarinnar, árið 1976, sóttu fyrstu konurnar um inngöngu í sveitina sem 

fullgildar björgunarkonur. Þeim var hafnað og vísað á starfandi kvennadeild. Langt fram á 

áttunda áratuginn sinntu konur ekki almennum björgunarstörfum líkt og karlarnir, hvorki í 

Flugbjörgunarsveitinni né í öðrum sveitum. Karlarnir í Flugbjörgunarsveitinni héldu áfram 

fast í þá skoðun að björgunarstörf væru karlmannsverk, fastar en björgunarmenn í öðrum 

sveitum, og hleyptu konum inn síðastir allra björgunarsveita. Fjarvera kvenna hafði áhrif á 

andann í sveitinni og af svörum viðmælenda minna að dæma ber sveitin þess enn merki að 

Mynd 6. Sig í Stardal, námskeið í fjallabjörgun. Ljósmynd: David Karnå, 2010.  
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konur fengu lengi vel ekki inngöngu í sveitina. Á sama tíma og konum fjölgaði í 

Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík áttu svipaðar breytingar sér stað innan bandaríska hersins. 

Herir eru, líkt og Flugbjörgunarsveitin, samfélög þar sem karlar ráða ríkjum og herir og 

hermennska eiga þátt í að skapa og endurgera hugmyndir og ímyndir karlmennsku. Í þessum 

kafla er fjallað um kvenmannsleysi í Flugbjörgunarsveitinni, stöðu kvenna í sveitinni og 

birtingarmyndir karlmennskunnar.  

 

 

Karlasveit 

Viðmælendur mínir veltu fyrir sér mögulegum skýringum á síðbúinni viðurkenningu 

Flugbjörgunarsveitarinnar á starfskröftum björgunarkvenna og einn þeirra útskýrði stefnuna 

með þessum hætti:  

 

Flugbjörgunarsveitin var bara stofnuð af bara nokkrum körlum. Og 

flugbjörgunarsveitirnar flestar. En þetta var bara karlremba árið 1950–70 sem 

að svo var bara haldið í lengi, lengi, lengi, sko og kannski er að sumu leyti 

haldið í út af pressu til að vera öðruvísi og til að standa á móti og láta ekki 

einhverja aðra ákveða fyrir sig. Svo ég held að það séu engin rök fyrir því. Bara 

hvernig þeir voru. Já, vani, hefð, þrjóska. 

 

Í fjórða kafla, um Vígsluna, er vitnað til fullyrðingar eins viðmælanda sem segir að allir 

Flubbar eigi sameiginlegt „að vera þverari en allt þvert“ og bendir á að þrjóska sé forsenda 

þess að nýliðar ljúki nýliðaþjálfuninni. Í tilvitnuninni hér að framan er þessi þrjóska látin 

skýra íhaldssemi félaga Flugbjörgunarsveitarinnar gagnvart konum. Annað hugtak, „hefð“, er 

einnig notað til skýringar en til þess hugtaks var einnig vísað í sambandi við niðurlægjandi 

talsmáta inngenginna gagnvart nýliðum. Hefð er vandmeðfarið hugtak og það má velta fyrir 

sér hvenær sé hægt að skilgreina endurteknar gjörðir og viðburði sem hefðir. Margir upplifa 

hefðir sem viðburði eða hegðun sem hefur alltaf verið viðurkennd og hefðinni fylgja hvorki 

rök né tímarammi. Í inngangi bókarinnar The Invention of Tradition frá árinu 1983 lýsir Eric 

Hobsbawm því hvernig hefðir hafi verið búnar til, þær þurfi ekki endilega að eiga sér langa 

forsögu heldur þurfi aðeins að skilgreina tiltekna hegðun eða viðburði sem hefðir og bera fyrir 

því stofnanir samfélagsins sem ljái hefðunum dýpt og trúverðugleika.264 Hugtakið hefð hefur 

                                                        
264 Hobsbawm 1983:1 
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skringilegan skýringarmátt því með vísan til hugtaksins má færa rök fyrir atburðum sem 

annars er erfitt að skilja. Eða líkt og Valdimar Tr. Hafstein segir í grein sinni „Endurvakning 

hefðarinnar“: „Ólíkar tilvísanir til hefðar draga upp ólíka mynd sem veltur á þeim 

hugmyndum sem menn gera sér um samtímann.“265 Hefðir eru tengdari samtíma sínum en 

fortíðinni, þær eru mótaðar til að svara þörfum samtímans. Viðburður þarf ekki að hafa átt sér 

langa sögu til að vera skilgreindur sem hefð, þar sem hefð verður ekki hefð fyrr en hún er 

skilgreind sem slík. Svo virðist sem viðmælendur mínir noti hugtakið einkum til að losna við 

frekari kröfu um skýringar á ýmsum þáttum í starfi sveitarinnar sem erfitt er að útskýra. 

 Í Flugbjörgunarsveitinni höfðu aldrei verið konur, margir karlarnir voru mótfallnir 

inngöngu kvenna og nýir félagar aðlöguðust karlasamfélagi. Konur lærðu hlutverk sín líkt og 

karlarnir; það er að segja að þær studdu karlana sem fóru í útköllin. Eins og einn eldri 

mannanna benti á voru þeir margir af gamla skólanum og þeir áttu erfitt með breytingar. 

Margir karlanna vildu hafa þetta eins og þetta hafði alltaf verið, líkt og þeir voru vanir og 

höfðu lært að hafa það. Síðasta öld var öld breytinga þó að menn væru misfljótir að tileinka 

sér þær. Um miðja síðustu öld voru hlutverk kvenna og karla nokkuð skýr, fáar konur voru að 

príla upp um fjöll og firnindi og fáar konur höfðu lært að hafa áhuga á fjallamennsku. 

Hlutverk kvenna var innan veggja heimilisins. Í kaflanum um Fólkið segir frá grein Carol 

Pateman, „The Patriarchal Welfare State“, um þróun hlutverka karla og kvenna í samfélaginu. 

Vinna kvenna á heimilunum var ekki metin til jafns við vinnu karla á vinnumarkaðnum enda 

veita peningar karlmanninum vald og þegnrétt en konur tilheyrðu fjölskyldum sínum og 

eiginmanni.266 Ef konur voru á vinnumarkaðnum voru laun þeirra lægri en laun karla í 

sambærilegum störfum.267   

 Flugbjörgunarsveitin starfar ekki í félagslegu tómarúmi. Í samræmi við verkaskiptingu 

kynjanna í samfélaginu á fyrstu árunum og áratugunum eftir að sveitin var stofnuð sinntu 

karlarnir björgunarstörfum en konurnar sáu um fjáröflun, útbjuggu mat í útköllum og sinntu 

öðrum verkefnum í húsi Flugbjörgunarsveitarinnar. Þegar karlarnir fóru í útköll sáu 

eiginkonurnar um öll þau störf sem vinna þurfti á heimilunum. Þær útbjuggu nesti fyrir 

karlana og sáu um að líf heimilisins héldist gangandi og í föstum skorðum. Án kvenna áttu 

karlar með börn erfitt með að taka þátt í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 Konur sem störfuðu í kvennadeild Flugbjörgunarsveitarinnar fengu ekki fulla aðild að 

sveitinni þrátt fyrir mikla vinnu. Karlmenn gátu hins vegar sinnt fjáröflun eða innri störfum 

                                                        
265 Valdimar Tr. Hafstein 2003:19 
266 Pateman 1998:250 
267 Pateman 1998:242 
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Flugbjörgunarsveitarinnar og samt sem áður fengið félagsaðild vegna þess að kyn þeirra var 

mikilvægara en starfið. Í grein frá árinu 2001, „A Few Good Women: Gender Stereotypes, the 

Military and Peacekeeping“, ræðir Gerard DeGroot um konur í her og friðargæslu og tekur 

fram að þótt karlar sinntu heimilisverkum og hjúkruðu slösuðum í bandaríska hernum hafi 

þeir samt talist hermenn þar sem karlmennskan tengdi þá hermennskunni frekar en störfin 

sem þeir sinntu.268 Störf kvenna, umönnun, skrifstofustörf og matargerð, eru nauðsynleg 

forsenda fyrir öðrum þáttum í starfi hersins, en konur njóta samt ekki viðurkenningar fyrir 

verkin.269 Í Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík var hið sama upp á teningnum; í 45 ár var 

engum konum hleypt inn í sveitina þrátt fyrir að þær legðu á sig ómælda vinnu í þágu hennar. 

 Í lok áttunda áratugarins fóru fyrstu konurnar að ganga inn í björgunarsveitir. Rúnar 

taldi að þar sem nokkrar björgunarsveitir á höfuðborgarsvæðinu samþykktu þátttöku kvenna 

hefðu Flugbjörgunarsveitarmenn getað vísað konunum á þær sveitir. Í grein Þóreyjar 

Gylfadóttur og Helgu Einarsdóttur sem birtist í Hjálparsveitartíðindum Landssambands 

hjálparsveita skáta árið 1988 segir að kvenmannsnöfn á félagaskrám 

Flugbjörgunarsveitarinnar hafi verið „jafn sjaldséð og hvítir hrafnar“. Líkt og áður hefur 

komið fram höfðu höfundar heyrt af gríni á meðal Flugbjörgunarsveitarmanna, sem fólst í því 

að Flubbarnir höfðu skráð á nýliðaskrá sveitarinnar kvenmannsnöfn sem þóttu 

björgunarsveitarleg, líkt og Melkorka. Greinarhöfundar bættu við að þeim þætti þetta „nokkuð 

Íslendingasagnalegt enda munu margir kapparnir lítið lengra komnir hvað jafnréttismál varðar 

en ættfeður vorir í sauðskinnsskónum“.270 

 Á sama tíma og íslenskar konur fóru að sýna björgunarsveitunum áhuga og knýja á um 

inngöngu fór bandaríski herinn að hleypa konum í sínar raðir. Hugh Gustersson, sem skrifaði 

greinina „Feminist Militarism“ um konur og bandaríska herinn, segir að karlaveldi hersins 

hafi aldrei sætt sig við inngöngu kvenna og hafi gert þeim erfitt fyrir.271 Birtingarmynd þessa 

má meðal annars sjá í frásögn Carol Burke frá hátíðarkvöldverði á herstöð þar sem yfirmaður 

í bandaríska hernum bað alla karlmenn um að standa upp og skála fyrir konum. Yfirmaðurinn 

vitnaði í kínverskt máltæki sem segir að það þurfi „þúsund menn til að búa til búðir, en aðeins 

eina konu til að búa til heimili“. Ung herkona sem sat við hliðina á Burke muldraði: „Núna 

vitum við hvar konur eiga heima í þessum karlaher.“272  

                                                        
268 DeGroot 2001:25 
269 DeGroot 2001:26 
270 Helga Einarsdóttir og Þórey Gylfadóttir 1988:21  
271 Gustersson 1999:17–18 
272 Burke 2004:6 
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 Einn af eldri félögum Flugbjörgunarsveitarinnar útskýrði fyrir mér að konurnar hefðu 

ekki tekið þátt í björgunarstörfum á árum áður þar sem búnaðurinn og fatnaðurinn hefði verið 

miklu verri á fyrstu áratugum björgunarsveitarinnar, þær hefðu því verið of veikburða til að 

bera allan búnaðinn sjálfar. Hann sagði að með breyttum samgöngum og léttari búnaði væri 

sjálfsagt að konurnar kæmu inn í starfið. Í doktorsritgerð sinni um karlmennsku í íslensku 

friðargæslunni bendir Helga Þórey Björnsdóttir á að það sé algeng skýring meðal karla að 

líkamlegt atgervi kvenna komi í veg fyrir jafna þátttöku karla og kvenna í starfi eins og því 

sem unnið er í friðargæslunni eða í her. Staðalmyndum fortíðar er stillt upp þar sem konur eru 

veikburða en karlar eru sterkir.273 Helga segir að líkamlegt atgervi sé notað til að vernda og 

viðhalda karlastörfum sem slíkum.274  

 Herþjónusta hefur löngum gegnt lykilhlutverki í mótun karlmennskunnar275 og 

innganga kvenna í heri ógnar þeirri deiglu. Carol Burke segir að herinn þráist við og segi 

líkamlegt atgervi nauðsynlegt til að standa í fremstu víglínu, þrátt fyrir að aukin tækni geri 

vopnin léttari og bærilegri fyrir fleiri hermenn að bera. Þátttaka kvennanna ógni þeirri 

karlmennskuhugmynd sem margir hermenn skilgreini sjálfa sig með. Ef konur geti gert það 

sama, hvað geri hermennina þá karlmannlega?276 Hvað varðar Flugbjörgunarsveitina benti 

einn viðmælandi minn, ung kona, á að íhaldssemi karla í sveitinni stafaði af því að þeir 

óttuðust að konur gætu gert það sama og þeir. Þessi rök kallast á við frásögn Carol Burke af 

yfirmanni í bandaríska hernum sem fannst ómögulegt að konur gengju í herinn þar sem það 

niðurlægði karlmennina ef konurnar reyndust sterkari en þeir. Yfirmanninum fannst 

mikilvægara að særa ekki tilfinningar karlanna en að hafa besta fólkið í hernum.277 

 Haustið 1993 hófu nokkrar konur nýliðaþjálfun í Flugbjörgunarsveitinni. Ein þeirra 

sagði mér frá því að fyrsti maðurinn sem hún hitti í húsi Flugbjörgunarsveitarinnar hefði sagt 

við sig: „Við viljum engar helvítis kerlingar hér.“ Engar konur höfðu þá verið samþykktar í 

sveitina og því útskýrðu nýliðaþjálfarar hópsins fyrir stelpunum að sá möguleiki væri fyrir 

hendi að þær myndu starfa sem nýliðar í tvö ár án þess að fá inngöngu í sveitina. Fyrst um sinn 

voru margir ósáttir við þátttöku kvennanna í þjálfuninni og voru með ónot í þeirra garð. 

Viðmælandi minn sagði suma karlana hafa sýnt lítinn þroska og tók sem dæmi að þegar 

konurnar skráðu sig í mætingarbókina var nokkrum sinnum skrifað „píka“, „tussa“ eða annað 

álíka á eftir nöfnum kvennanna. Þetta haust fækkaði konunum fljótlega niður í tvær en þær 

                                                        
273 Helga Þórey Björnsdóttir 2011:179 
274 Helga Þórey Björnsdóttir 2011:244 
275 Helga Þórey Björnsdóttir 2011:88,112, Woodward 2000:643 
276 Burke 2004:7–8 
277 Burke 2004:56 
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luku þjálfuninni og urðu fyrstu konurnar sem samþykktar voru sem fullgildir félagar 

sveitarinnar. 

  Einn viðmælandi sagðist ekki minnast þess að aðrar kröfur hefðu verið gerðar til fyrstu 

kvennanna: „Ég veit heldur ekkert hvernig þeirra upplifun á því var, þetta var auðvitað 

karlaklúbbur sem þær voru að reyna að komast inn í.“ Önnur þessara tveggja kvenna sagði mér 

að hún hefði upplifað sterkt að hún þyrfti að sanna sig sem kona í þjálfuninni:  

 

Við vissum það báðar að það yrði skoðað mjög nákvæmlega okkar partur, 

miklu nákvæmlegar en strákarnir sem við vorum með. Við vorum undir miklu 

meira eftirliti en allir hinir sko. Það var mjög mikið verið að fylgjast með okkur. 

Maður þurfti að passa sig að vera ekkert að klúðra neinu sko og eins og með 

mætinguna, við máttum ekkert vera tæpar með það. 

 

Hún bætti við að sérstaklega hefðu yngri strákarnir verið að „bíða eftir að stelpurnar klikkuðu 

því mennirnir voru sannfærðir að konurnar gætu ekki gert það sama og hinir“. Hún vildi alls 

ekki gefa körlunum færi á að benda á veikleika þeirra og á þann hátt upplifði hún að þær 

þyrftu að sanna sig frekar en karlarnir í þjálfuninni.  

 Í 45 ára afmælisriti Flugbjörgunarsveitarinnar frá árinu 1995 segir frá fyrstu konunum í 

starfi Flugbjörgunarsveitarinnar. Í greininni segir: „Það er þó sennilega ekki mjög auðvelt að 

vera fyrstu konurnar að ganga inn í svona karlaheim.“ Greinarhöfundur bætir við: „Þó eru nú í 

sveitinni tveir fullgildir félagar af „veikara“ kyninu og fleiri í nýliðunum. Stúlkurnar eru mjög 

kraftmiklar, á fjöllum mega strákarnir hafa sig alla við til að halda í við þær.“278 Þrátt fyrir að í 

sveitinni væri stór hópur karla sem andsnúinn var inngöngu kvenna þá ruddu þessar konur 

braut þeirra sem á eftir komu. Sveitin skiptist samt sem áður í tvær fylkingar, í sveitinni var 

einnig stór hópur karla sem studdi vel við bakið á konunum og hvatti þær til starfa.  

 Sveitin var þekkt fyrir hörku og einn viðmælandi minn benti á að mikilvægt væri að 

gæta að orðsporinu: „Svona harkan sex, við erum mestir og bestir. […] Þetta 

Háfjallahommarnir sko, engar stelpur mega vera með og eitthvað svoleiðis.“ Það er algengt 

viðhorf að sé konum hleypt inn í karlasamfélög, líkt og í her eða í friðargæslu, þá breytist 

rýmin, verði kvenlegri, sem hafi í för með sér að harkan minnki.279 Í öðrum kafla, Sögu og 

samhengi, kemur fram að nokkrir félagar Flugbjörgunarsveitarinnar lögðu áherslu á að ekkert 

mætti breytast með tilkomu kvenna í sveitina. Ekki mætti draga úr kröfum og sveitin ætti að 
                                                        

278 Einar Torfi Finnsson 1995b:28 
279 Helga Þórey Björnsdóttir 2011, Gusterson 1999 
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halda sama striki og áður. Þó er athyglisvert að talað er um að ef konur í karllægum rýmum 

eru fáar eigi breyting sér ekki stað heldur lagi konurnar sig frekar að þeim gildum sem ríkja í 

rýminu. Enn heyrast raddir í Flugbjörgunarsveitinni um að sveitin hafi verið öðruvísi áður en 

konurnar komu inn, þótt flestir hristi nú höfuðið yfir þeim röddum. 

 Viðmælandi minn sagðist halda að með breytingunni hlyti sveitin að hafa orðið 

manneskjulegri, að áður hefði verið lítið um einlægni: „Þetta hefur bara verið eitthvað 

grímuball, sko, menn að í einhverri typpakeppni, ég held að það sé ekkert nema gott um það 

að segja að það séu konur í þessari sveit.“ Aðrir töldu að sveitin hefði mýkst eftir að konurnar 

komu inn, að til dæmis heljarhelgin væri nú auðveldari en áður. Rúnar fullyrti hins vegar að 

ásýnd sveitarinnar hefði ekki breyst mikið, fyrir utan að hún væri ekki lengur karlaklúbbur:  

 

Menn urðu sumir hverjir að sætta sig við það, ef það er hægt að orða það 

þannig, að stelpurnar væru komnar til að vera og að þær gætu þetta alveg eins 

og við. Þannig margir sem að þurftu að taka á þeim stóra sínum, alveg 

örugglega, sérstaklega kannski eldri kynslóðin sem vildi bara hafa þetta svona 

karlaklúbb. Þetta þótti svona karlmennskuverk lengur hjá 

Flugbjörgunarsveitinni en hjá öðrum. 

 

Í öðrum kafla, Sögu og samhengi, er haft eftir einum eldri viðmælenda minna að konurnar 

hefðu sannað sig strax og því væri engin ástæða til að vefengja ákvörðunina um að hleypa 

þeim inn. 

 Önnur af konunum tveimur sem gengu fyrstar inn sagði að það hefði tekið suma smá 

tíma að laga sig að breytingunni, en ólíkt því sem Rúnar hélt fram sagði hún: 

 

Það voru svona eldri karlarnir margir hverjir sem maður bjóst við að væru 

ósáttari. Þeir voru einhvern veginn miklu fljótari að jafna sig. Þeir komu bara 

og tóku í höndina á manni og sögðu: „Ég var nú alltaf á móti þessu en fyrst að 

þú ert komin þá segi ég bara velkomin.“ Þannig að maður svona kunni að meta 

það. 

 

Einn viðmælandi minn, kona á miðjum aldri, hélt að Flugbjörgunarsveitin hefði verið í takt 

við aðrar björgunarsveitir hvað varðar inngöngu kvenna. Þegar ég benti henni á að 

Flugbjörgunarsveitin hefði verið mun lengur kvenmannslaus, útskýrði hún fyrir mér að 

Flugbjörgunarsveitin væri svo gömul sveit og hefði því sterkari hefðir en aðrar. Þó er það svo 
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í raun að bæði Björgunarsveitin Ársæll og Hjálparsveit skáta í Reykjavík, hinar stóru tvær 

björgunarsveitirnar í Reykjavík, eru eldri en Flugbjörgunarsveitin. Tryggð konunnar við 

sveitina er sterk. Önnur kona sagði að hún héldi að kvenmannsleysið væri fyrst og fremst til 

komið vegna þess að konur hefðu sjálfar haldið að þær gætu ekki farið upp á fjöll. Ég velti 

fyrir mér hvaða konur á aðalfundunum fram að 1995 hafi mótmælt því að konur fengju að 

ganga inn í sveitina – þar voru aðeins karlar. Ekki voru allar konur svo tryggar sveitinni í 

svörum en ein þeirra sagði að hún héldi að menn hefðu verið hræddir um að stemmningin 

myndi breytast, þar sem möguleiki væri á að fólk færi að parast saman. Hún taldi jafnvel að 

óframfærnu strákarnir hefðu óttast að vera ekki lengur „bara við strákarnir“.  

 Það er áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna kynjamúrarnir í samfélagi sem var svo 

lengi karlasamfélag létu loks undan. Einn viðmælandi minn útskýrði að „þetta var bara á þeim 

tíma að það var lægð í sveitinni og það vantaði mannskap og þetta var enn einn þátturinn sem 

að Flugbjörgunarsveitin var öðruvísi og vorum dissaðir fyrir“. Annar félagi sagði að 

Flugbjörgunarsveitarmenn hefðu í raun ekki áttað sig á þeim skaða sem þeir yllu sveitinni 

með því að leyfa konum ekki að starfa í henni. Það gat verið erfitt að manna sveitina góðu 

fólki og það hélt fólki frá að aðeins væru karlar starfandi. Félagar Flugbjörgunarsveitarinnar 

voru í stöðugri togstreitu við eiginkonur sínar um þann tíma sem þeir notuðu í starf 

sveitarinnar, togstreitu sem auðveldlega var hægt að komast hjá með því að starfa saman í 

sveitinni. Í björgunarsveitum sem konum var heimil full þátttaka í kynntust karlar og konur, 

sem oft leiddi til sambanda og jafnvel hjónabanda. Viðmælandi minn benti á að hjón, sem 

bæði starfa í björgunarsveit, væru mun líklegri til að vera virk í langan tíma, koma jafnvel 

aftur eftir að börnin eru farin að heiman. Kvennadeildin veitti hjónum möguleika á að starfa 

saman í sveitinni en þó aðeins að takmörkuðu leyti, þar sem konurnar fengu ekki að taka þátt í 

sama starfi og karlarnir. Nokkrir höfðu á orði að Flugbjörgunarsveitin hefði verið deyjandi 

samfélag og að án kvennanna hefði hún tæplega getað haldið núverandi stærð. 

  Í bók Carole Burke segir hún að til þess að bandaríski herinn haldi fagmennsku sinni 

og virðingu í samfélaginu sé mikilvægt að samfélag hersins þróist í takt við þjóðfélagið. 

Bandaríski herinn er stór og ef menn vilja viðhalda styrk hans er mikilvægt að allir séu 

velkomnir og fái inngöngu, konur, samkynhneigðir og ólík þjóðarbrot. Burke segir að 

stofnunin sem slík geti ekki lifað endalaust á 19. aldar sjarma, hún verði að laga sig að 

breyttum tímum 21. aldarinnar.280 Sama má segja um Flugbjörgunarsveitina, hún hefði ekki 

sama styrkinn ef hún hefði ekki þróast með breyttu samfélagi. Viðmælandi minn taldi að ef 

                                                        
280 Burke 2004:11 



169 

konunum hefði ekki verið hleypt inn í Flugbjörgunarsveitina væri hún varla til sem 

björgunarsveit, að hún væri að minnsta kosti ekki ein af stærstu björgunarsveitum landsins líkt 

og hún er nú. Hann sagði að þá væri hún „bara örfáir gamlir karlar með flugvéladellu“. 

 

 

Staða kvenna 

Fjöldi kvenna í Flugbjörgunarsveitinni hefur aukist jafnt og þétt síðan þær fyrstu gengu inn. Í 

frétt Morgunblaðsins frá því í árslok 2005 segir frá nýliðahópi á fyrsta ári þar sem störfuðu um 

ellefu manns, sex konur og fimm karlar. Talað er um að þetta sé í annað skiptið frá fyrstu 

inngöngu kvenna sem fleiri konur séu í nýliðahópi en karlar.281 Síðustu ár hafa konur verið um 

þriðjungur þeirra sem ganga inn í sveitina. Þrátt fyrir að þær hafi nú jafnan rétt og karlar til að 

ganga inn í Flugbjörgunarsveitina eru félagar í Flugbjörgunarsveitinni mjög ósammála um 

stöðu kvenna í sveitinni. Viðmælandi minn sagði að þrátt fyrir að fullt af björgunarsveitum 

hefðu tekið konur fyrr inn í sveitirnar væri ekki algilt að konurnar fengju að takast á við sömu 

verkefni og karlar. Það passar við lýsingar Helgu Einarsdóttur sem vitnað var til í kaflanum um 

Sögu og samhengi. Helga bendir á í grein sinni að konur hafi ekki fengið að starfa til jafns við 

karla í Hjálparsveit skáta í Reykjavík þrátt fyrir að vera boðið í sveitina. Þær áttu fyrst og 

fremst að sjá um eldamennsku.282 Viðmælandi minn sagði mér hins vegar að „Stefnan var strax 

í Flugbjörgunarsveitinni og við vorum þá teknar inn á sama grundvelli og hinir og gerum það 

sama og allir hinir. Það er ekkert „konur mega ekki gera þetta“.“  

 Jóna sagðist halda að staða kvenna innan sveitarinnar væri bara ágæt og sagði máli sínu 

til stuðnings: „Við erum náttúrulega með kvenformann.“ Rúnar var á sama máli, sagði margar 

konur hörkuduglegar og nefndi kvenformanninn sem dæmi. Svo bætti hann við:  

 

Þær sem eru í stjórn standa sig ágætlega þar þannig að allaveganna eins og ég 

hef upplifað það hafa þær nú ekki gefið okkur eftir í mörgu, sumar jafnvel 

harðari ef það er eitthvað. Þannig þær hafa alveg fullt erindi þarna inn, og ég 

veit ekki hvernig sveitin væri ef þær væru ekki. 

 

Formaðurinn lét af störfum vorið 2011 eftir að hafa sinnt formennsku í nokkur ár. Hún er eina 

konan sem starfað hefur sem formaður í Flugbjörgunarsveitinni frá stofnun hennar árið 1950. 

Einn viðmælandi minn lýsti stöðu kvenna á þennan hátt:  
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282 Helga Einarsdóttir 1992:23 
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Við erum með formann, getið þið ekki hætt að væla? Nei, segi svona, en þetta 

er samt ennþá strákasveit, það er bara þannig. […] Af því að þeir voru síðastir 

að hleypa kvenfólki inn og það hefur bara verið þannig og þetta er líkamlega 

erfitt, við erum mikið uppi á fjöllum og konur þurfa að bera það sama, þú veist.  

  

 Páll tók sem dæmi að kona væri formaður sveitarinnar og að konur sætu í stjórn hennar. 

Hann viðurkenndi þó að það væru:  

 

ákveðin hlutverk innan sveitarinnar sem fáar eða engar konur hafa dottið í eins 

og undanfarar eða fallhlífahópurinn, bílstjórar og svona. Þannig að það er svona 

ákveðin karlamenning þar, virðist vera, sem ég veit ekkert af hverju er sko. 

Hvort það er áhuginn eða hvort það er menningin í þessum hópum sem heldur í 

burtu.  

 

Þrátt fyrir að konur séu hörkuduglegar og gefi körlunum ekkert eftir sjást þær lítið í 

þeim hópum sem valið er inn í, sleðahópi, undanförum og fallhlífahópi.  

 Sjálf upplifði ég örsjaldan í nýliðaþjálfuninni að mér væru ekki falin sömu hlutverk 

eða verkefni og körlum en í umhverfi mínu í Flugbjörgunarsveitinni sá ég konur frekar í 

stjórnunarstöðum en í kennslu – fyrir utan fyrstu hjálp. Í áðurnefndri grein Helgu Einarsdóttur 

er bent á að konur starfi ekki í bíla- og sleðaflokkum en margar hins vegar í sjúkrahópum. 

Helga spyr hvort konur séu „enn við sama heygarðshornið, stundum hjúkrun en stöndum 

annars í skjóli strákanna?“ Hún segir að konur hafi haft nóg að gera þegar hjálparsveitin tók 

að sér sjúkragæslu þar sem þær væru liðtækar í skyndihjálp. „Ei ósvipað og fyrirmynd allra 

kvenna „Florence Næturgali“.“ Helga skorar á konur að vera djarfari, ryðja brautina og sýna 

hvað í þeim býr.283 

 Margrét velti því fyrir sér hvers vegna svo fáar konur væru í undanförunum: „Veit 

ekki hvort það er vegna þess að það krefst meiri líkamlegrar getu eða að þær halda að þær geti 

það ekki.“ Lengi vel voru engar eða mjög fáar konur í hópi undanfara en þær eru þar nú í 

miklum minnihluta. Það má vera að konur treysti sér ekki til að starfa í þessum hópum eða 

hafi ekki áhuga. Þar af leiðandi koma fáar eða engar konur fram sem fulltrúar þessara hópa 

innan sveitarinnar og því skortir fyrirmyndir fyrir konur í nýliðastarfinu. Á öllum þeim 
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námskeiðum sem ég sótti í nýliðaþjálfuninni kenndu konur aðeins fyrstu hjálp. Engar konur 

kenndu fjallamennsku, fjallabjörgun, sprungubjörgun á jökli, snjóflóð, rötun eða leiddu langar 

göngur eða skíðaferðir. Ef fáar konur eru í fjallamennskuhlutverkum í Flugbjörgunarsveitinni 

læra konur í nýliðunum það síður.   

 Fáar konur reyna við bronsprófið til að taka þátt í stökkviku fallhlífahópsins. Ung kona 

sem ég ræddi við sagði prófið auðvelt en þegar ég spurði hvort hún ætlaði að prófa svaraði 

hún að það væri of erfitt fyrir hana. Það vakti athygli mína að hún mat erfiðleika prófsins ekki 

út frá sjálfri sér heldur út frá körlum. Bronspróf er hindrun fyrir margar konur en eitt próf er 

fyrir alla, konur og karla. Prófið reynir á alla hluta líkamans og mikið er um armbeygjur og 

upphífingar sem konur eiga erfiðara með en karlar. Kröfur til inngöngu í fallhlífahópinn 

breyttust ekkert með inngöngu kvenna í Flugbjörgunarsveitina. Valgerður, viðmælandi minn, 

velti þessu fyrir sér:  

 

ég held að það sé, sem konur helst stranda á, eru upphífingar og allt hitt er bara 

eitthvað. Ég held að það sé bara mesti munurinn á konum og körlum, ég hef 

alveg séð algjöra hlunka taka upphífingar, sem geta ekki hlaupið þrjá kílómetra, 

þú veist. 

 

 Fólk innan Flugbjörgunarsveitarinnar hefur misjafnar skoðanir á stöðu kvenna, vægi 

þeirra og virðingu. Eins og áður hefur komið fram á eitt yfir alla að ganga og viðmælandi 

minn, Birkir, benti á að það væri sama hvort nýliði væri karl, kona, hávaxinn, lágvaxinn, 

sterkur eða grannur. Vegna þessa taldi Gísli að konur dyttu fyrr út en karlar: „Mér fannst 

stelpur ekkert fá neitt öðruvísi „treatment“ [meðferð].“ Fæstir voru á því að konur þyrftu að 

sanna sig frekar en karlar en af svörum þeirra að dæma þurfa þær að standa sig að minnsta 

kosti jafn vel og karlmenn, einnig í líkamlega erfiðum æfingum. Sumum konum þykir þetta 

eflaust fráhrindandi en fyrir aðrar er ákveðinn léttir að það sé ekki gengið út frá því sem gefnu 

að þær ráði ekki við sömu verkefnin og karlarnir.  

 Ein konan lýsti upplifun sinni þannig að konur þyrftu að sýna enn meiri seiglu en 

karlarnir, þær mættu ekki gefast upp. Viðmælandi minn, Bergur, sagði að það væri gengið út 

frá því að konur væru konur og að þær stæðu ekki jafnfætis körlunum nema þær sýndu það 

alveg sérstaklega. Og hann bætti við: 

 

Það er dæmigert að þær séu ekki kallaðar í verkefni ef það þarf að leysa 

eitthvað svona strákaverkefni; settu upp, settu upp línu fyrir sig eða eitthvað. Þá 
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er ekki kallað í stelpur sko, ef menn líta yfir hópinn þá velja menn bara þrjá 

stráka eða eitthvað til að gera þetta, kemur ekki til greina að velja stelpu.  

 

Þetta viðmót getur haft áhrif á þátttöku kvenna í starfi og latt þær frá því að tileinka sér þá 

kunnáttu sem miðlað er í þjálfuninni. Annaðhvort sækja konur ekki í félagsskap undanfara, 

fallhlífahóps og sleðahóps eða þeim er á einhvern hátt haldið frá honum. Fjallabjörgun og 

fjallamennska krefjast vissulega þekkingar á línuvinnu og ýmsum græjum, sleðahópurinn 

vinnur með vélar, fallhlífahópurinn treystir á útbúnað, en allt þetta – græjur, vélar, búnaður – 

er algengt að konur sæki síður í. Auk þess er áhættan meiri í starfi þessara þriggja hópa þar 

sem treyst er á búnaðinn og mannleg mistök geta valdið dauða. Líkt og Bergur bendir á eru 

konum síður falin verkefni sem fela í sér tækni eða línuvinnu og þær þurfa að sýna sérstaklega 

að þær vilji takast á við slík verkefni. En konur læra auðvitað lítið ef þeim eru ekki falin 

verkefni. 

 Sjálf setti ég mér það markmið að setja kyn mitt aldrei fyrir mig, heldur takast á við öll  

sömu verkefni og karlmennirnir í kringum mig tókust á við. Páll sagði að sér fyndist ekki vera 

gerðar sérstakar kröfur til kvenna um að þær sönnuðu sig en að sér kæmi ekki á óvart ef þær 

gerðu það samt. Ég er einmitt dæmi um slíkt. Ég er með mikið keppnisskap og á vikulegum 

hlaupaæfingum í nýliðaþjálfun minni keppti ég við sjálfa mig sem og karlmennina. Ég var 

stöðugt að reyna að sanna að konur gætu alveg eins og strákar, bara ef þær vildu. Í æfingum 

var yfirleitt skipt um hlutverk svo að allir prófuðu öll hlutverk, hvort sem um konu eða karl var 

að ræða. Ég tók mjög oft að mér hlutverk sigmanns í fjallabjörgun þrátt fyrir að margir ókostir 

fælust í því að hafa léttan sigmann með stuttar lappir. 

 Þrátt fyrir að ég upplifði oft jafnræði á meðal karla og kvenna í nýliðaþjálfuninni 

upplifði ég einnig atvik í anda þess sem Bergur lýsti hér að framan. Í hugleiðingum úr 

vettvangslýsingu frá æfingarferð á jökul þar sem við lærðum sprungubjörgun lýsi ég dæmi um 

að konum eru ekki falin sömu verkefni og körlum. Á föstudagskvöldi æfðum við í húsi 

Flugbjörgunarsveitarinnar en á laugardegi og sunnudegi æfðum við á Sólheimajökli:  

 

Ég júmmaði mig upp 60 metra línu á föstudeginum sem margir strákar eiga 

erfitt með. Ég held að ég hafi verið eina stelpan sem kláraði heila línu auk 

nokkurra stráka. Eftir því var tekið, „nei sjáið stelpuna!“. Á jöklinum daginn 

eftir áttu nokkrar stelpur erfitt með að ganga um hann á broddum og mér var 

einnig boðin hjálp við að ganga upp smá brekku, af sömu leiðbeinendum og 

voru með okkur kvöldið áður. Ég efaðist um að strák yrði boðin sama aðstoð. 
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Þrátt fyrir að ég sýndi styrkleika minn degi áður vegur sú staðreynd þyngra að 

ég er stelpa og ég sett í flokk með þeim. Mér var boðin aðstoð, eins og félagi 

minn orðaði það, „eins og konu í fokking túristaferð“. Ég var metin út frá kyni 

en ekki getu.  

 

Að sama skapi er gert ráð fyrir að strákarnir kunni og geti. Þeir hafa lítið svigrúm til að sýna 

veikleika eða vankunnáttu. Í námskeiði um þverun straumvatna var hlaupið til um leið og 

kona steig út í ána, en sama gilti ekki um litlu strákana eða þá stráka sem áttu erfitt með að 

halda jafnvægi í ánni. Það þykir líklega niðurlægjandi fyrir strákinn, sama hvaða getu eða 

burði hann hefur, að gert sé ráð fyrir að hann ráði ekki við verkefnið.  

 Einn viðmælandi minn, kona, minntist rötunarverkefnis í nýliðaþjálfun sinni en hún var 

í litlum hópi þar sem aðeins voru konur. Þegar þær fóru út úr bílnum heyrði hún sagt „að þetta 

yrði athyglisvert“. Hún upplifði þetta þannig að það væri fyrirfram gengið út frá því að konur 

gætu ekki unnið verkefnið á sama hátt og karlar. Þrátt fyrir þetta sagði annar viðmælandi, 

Gísli, „en mér finnst allar stelpur sem hafa klárað þetta standa alveg jafnar körlum, sé engan 

mun þar“.  

 Þegar litið er til baka til kaflans Vígslan kemur skýrt fram að konur detta frekar úr 

þjálfuninni en karlar vegna áherslunnar á líkamlegt atgervi. Þegar ég spurði Unni út í hvernig 

væri að vera kona í sveitinni svaraði hún: „Mér finnst almennt andinn í Flugbjörgunarsveitinni 

vera svolítið svona „macho“. Það er lagt miklu meira út á eiginleika sem að karlmenn eru 

sterkir í. Og það er auðvitað kannski að hluta til vegna þess að þeir sem eru að þjálfa eru allir 

karlmenn.“ Þjálfunin er karllæg sem gerir hana erfiðari fyrir konur. Þjálfunin er mótuð út frá 

körlum og styrkleikum þeirra.  

 Einum viðmælanda mínum fannst sennilegt að sterk tengsl við herinn hefðu haft 

nokkur áhrif á ákvörðun félaga í Flugbjörgunarsveitinni um að neita konum um inngöngu. 

Fyrir marga var herinn ákveðin fyrirmynd og margir félagar tóku þátt í herþjálfun. 

 

[Ætli] það náttúrlega, tengslin við þennan blessaðan her, hafi ekki mikið um 

það að segja. Þetta er svona herveldi, og ætli það sé ekki bara svipað, konur í 

her og konur í Flugbjörgunarsveitinni. […] Þær þurfa að vera karlar til að vera 

eitthvað innan hers.  

 

Annar viðmælandi tók í sama streng: „Sumir segja að þetta hertendens, herveldi hafi komið í 

veg fyrir að konurnar kæmu inn í sveitina.“  
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 Haustið 2011 tóku tvær konur að sér nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar en fram 

að því höfðu konur aldrei verið einar í forsvari fyrir nýliðaþjálfunina. Þetta var töluvert skref í 

sögu Flugbjörgunarsveitarinnar og margir veltu fyrir sér áhrifunum. Yrðu fleiri stelpur í 

nýliðahópnum? Fældi þetta töffarana frá? Einn viðmælandi minn, félagi í sveitinni, 

viðurkenndi að hann gæti ekki hugsað sér að hafa bara konur sem nýliðaþjálfara, hann treysti 

yfirleitt konum síður en körlum sem leiðsögumönnum eða leiðbeinendum. Honum fannst 

líklegt að ungum körlum þætti erfitt að hafa ungar konur sem nýliðaþjálfara. Annar 

viðmælandi minn sagði um nýliðakynninguna: „Nú koma kannski strákar sem koma þarna inn 

á misjöfnum aldri og þarna eru ungir strákar, erum við ekki nógu þroskaðir til að taka þessu 

sem sjálfsögðum hlut? Ég vona það.“ Annar viðmælandi minn sagði að áhrif þess að þarna 

væru tvær konur hefðu strax komið í ljós eftir nýliðakynninguna:  

 

Einhverjir höfðu orð á því sem komu á kynninguna, strákar þá sem höfðu 

afráðið að fara í aðra sveit, prófa það. Ég held að það hafi nú verið sárafáir, ég 

held að þetta sé ekkert nema gott fyrir sveitina að prófa þetta, alveg klárlega.  

 

Hann bætti því við að það væri á misskilningi byggt ef menn héldu að þessar konur færu 

mýkri höndum um nýliðana en einhverjir strákar myndu gera. Mörgum þykir þetta mikilvæg 

tilraun fyrir sveitina, tækifæri til að breyta ríkjandi ímynd Flugbjörgunarsveitarinnar sem 

karlasveitar sem og til að skapa fleiri og fjölbreyttari fyrirmyndir fyrir nýliða í starfi. 

 

 

Karlmennska 

Eins og kemur fram hér að framan þá var starf björgunarfólks álitið vera karlmannsstarf og er 

jafnvel enn. Í þriðja kafla, Vígslan, er fjallað um ímynd björgunarmannsins. Í grein Helgu 

Einarsdóttur og Þóreyjar Gylfadóttur frá 1988, „Blúndur í björgunarsveitum“, skýra höfundar 

frá stuttri könnun sem þær gerðu á því hver ímynd björgunarmannsins væri í augum 

almennings og komust að því að björgunarmaður er mikill kappi:  

 

Hann er hávaxinn, herðabreiður, og stæltur. Hann er veðurbarinn og afar 

hraustlegur. […] Göngulagið er fjaðrandi en ber samt merki um sanna 
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karlmennsku. Enda er á ferðinni sannur karlmaður, ávallt viðbúinn til 

hetjudáða.284  

 

Karlmennska er útskýrð á svipaðan hátt í íslenskri orðabók með vísan til hugtakanna: 

„manndómur, hreysti, dugnaður, hugrekki“.285 Ímynd björgunarmannsins virðist því vera 

náskyld hugmyndum um karlmennsku. Lengi vel var karlmennskan ekki rannsökuð enda voru 

fræðimenn yfirleitt karlmenn. Karlmennskan var því kynlaus, hið ósýnilega viðmið sem 

kvenleikinn vék frá,286 allt þar til rannsóknir hófust á karlmennskunni á níunda áratugnum.287 

Fólk tengir karlmennsku helst töffaraskap, hörku og vöðvastyrk en hún birtist einnig í fatnaði, 

líkamsstöðu, græjufærni, skorti á nánd og því að sýna ekki tilfinningar sínar. Ýmsir 

fræðimenn hafa skoðað hugmyndir fólks um karlmennsku. Nærtækt er að vísa til þess að 

Helga Þórey Björnsdóttir tók viðtöl við íslenska friðargæsluliða um hugmyndir þeirra um 

karlmennsku. Fæstir hafa eina ákveðna hugmynd um hugtakið og skírskotun þess en 

karlmennska er ferli sem mótast í samræmi við umhverfi sitt, sögulegt og félagslegt, tíma og 

rými. Helga kemst að þeirri niðurstöðu að æskuheimili mannanna sem hún ræddi við og feður 

þeirra hafi mótað mjög hugmyndir þeirra um karlmennsku.288 Mennirnir ólust upp með föður 

sinn á heimilinu og á þann hátt lærðu þeir hvað þykir karlmannlegt í sínum innsta hring. 

Forsaga fólksins og karlanna er mikilvæg til að átta sig á mótunaráhrifunum en 

karlmennskuímyndir tengjast fyrirmyndum úr fortíðinni.289 

 Í kaflanum um Fólkið segir frá því hvernig annarrar bylgju femínistar aðgreindu kyn 

og kyngervi.290 Í þessum skilningi vísar kyn til hins líffræðilega kyns sem við fæðumst með 

en kyngervi vísar til kynjaðrar hegðunar sem við lærum í samfélaginu. Samfélagið mótar 

hegðun og sjálfsmynd fólks.291 Bandaríski heimspekingurinn Judith Butler telur að aðgreining 

kynjanna byggist ekki á líkamlegu kyni heldur hlutverkum fólks er tengjast kyni, það er að 

segja á kyngervi þess. Umhverfi og samfélag mótar hlutverk fólksins og þar með kyngervi. 

Fyrirmyndir í samfélaginu móta kyngervið en fyrirmyndirnar eru jafnan úr fortíðinni og hafa 

mótast af pólitískum, félagslegum, hagfræðilegum og sögulegum öflum. Butler heldur því 

fram að kyngervi sé menningarleg túlkun á sögunni og að þeir sem ekki túlki hlutverk sitt eða 
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kyngervi rétt finni fyrir refsingu samfélagsins. „Kvenlegir“ karlmenn verði fyrir mótlæti þar 

sem þeir hagi sér ekki eftir settum hlutverkum kyns síns.292 Á sama hátt stendur karlmennska 

alltaf í samhengi við umhverfi sitt og ræðst af tíma og rúmi. Það er ferli sem þróast og það er 

breytilegt frá einum tíma til annars og einum stað til annars hvað telst karlmannlegt og hvað 

ekki. Karlmennska ræðst meðal annars af sambandinu við konur og við aðra karlmenn.293 

 Á níunda áratugnum mótaði R.W. Connell hugtakið forræðiskarlmennska (e. 

hegemonic masculinity) til að skýra hvers vegna karlmenn hefðu meira vald í samfélaginu en 

konur. Kenningarnar ruddu brautina fyrir rannsóknir á karlmennsku.294 Karlmenn njóta 

forræðis yfir konum og öðrum karlmönnum á jaðrinum sem ekki hafa sama vald á 

karlmennskunni. Forræðiskarlmennskan verður til í samfélaginu, hún veitir vald.295 Líkt og 

Helga Þórey Björnsdóttir rannsakaði hugmyndir íslenskra karlmanna um karlmennsku beindi 

Frank J. Barrett kastljósinu að bandaríska sjóhernum. Barrett segir herinn mjög góðan 

vettvang til að skoða karlmennsku, ekki aðeins vegna þess að meirihluti hermanna séu karlar 

heldur einnig vegna þess að herinn móti og viðhaldi ímynd karlmennskunnar fyrir samfélagið 

í heild. Í hernum er ákveðin forskrift að karlmennsku sem hefur skilað sér út í samfélagið.296  

 Barrett beindi sjónum sínum einkum að forræðiskarlmennsku og í rannsókninni 

gengur hann út frá því að kyngervi sé mótað af samfélaginu, búið til af mönnum, rétt eins og 

tungumálið. Samfélagið hafi áhrif á hlutverk og hegðun, reglur og reynsla fólks geri það að 

verkum að fólk upplifi kyngervi sem náttúrulegt og eðlilegt. Barrett bætir við að 

forræðiskarlmennska sé fyrst og fremst hugmynd, enda geti fæstir karlmenn státað af öllum 

þeim eiginleikum sem hún teflir fram.297 Í rannsókn Barrett kemur fram að karlar hafa ólíkar 

hugmyndir um karlmennskuna og þessar hugmyndir eru háðar því rými sem þeir starfa í. Til 

að mynda leggja flugmenn hersins og sjóliðar áherslu á ólíka eiginleika sem helstu tákn 

karlmennskunnar. Hið æskilega í hverju starfi er tengt karlmennsku, og ef einstaklingur getur 

tileinkað sér hið æskilega nýtur hann ákveðins valds, sem túlka má sem forræði í því 

samfélagi.298 Hið karlmannlega er einnig álitið andstæða hins kvenlega en í bandaríska 

hernum vinna flestar konur við umönnun eða í dæmigerðum kvennastörfum.299 
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 Björgunarsveitir eru rými karlmennskunnar enda hafa karlar verið ráðandi í þessum 

samfélögum um langt skeið. Líkt og viðmælandi minn benti á hér að framan má segja að 

andinn í Flugbjörgunarsveitinni sé almennt karlmannlegur, þjálfararnir eru flestir karlar og 

mikið er af karllægum kröfum. Þetta á í enn ríkari mæli við um rými 

Flugbjörgunarsveitarinnar en annarra björgunarsveita. Þrátt fyrir að á hverju ári verði fleiri 

konur félagar í Flugbjörgunarsveitinni taka gagngerar breytingar langan tíma. Bergur velti 

fyrir sér hvernig konur færu að því að öðlast virðingu innan sveitarinnar. Hann svaraði sér 

sjálfur: „Já, það er, ef þú vilt mega [mikla] virðingu innan sveitarinnar, þá þarftu að vera mjög 

karlmannleg kona, það er ímyndin.“ Virðing og vald í sveitinni eru bundin við karlmannleg 

gildi, hið karlmannlega er hið æskilega. Karlmennska er nátengd hugmyndinni um 

björgunarmenn. 

 Bergur bendir á að konur í Flugbjörgunarsveitinni þurfi að hegða sér eins og karlmenn 

og ráða við öll sömu verkefni og karlmenn til að fá þá viðurkenningu sem þær óska sér:  

 

Þetta er karlaveldi, algjört karlaveldi, þannig það er eiginlega ætlast til þess að 

konurnar verði eins og karlar, eða það er svona farsælasta leiðin held ég til þess 

að vera, til að ganga vel og vera kona í sveitinni er að haga sér eins og karl.  

 

Konur þurfa að takast á við sömu verkefnin þrátt fyrir að vera ekki jafnsterkar líkamlega. Það 

mætti túlka svar hans á þann veg að ekki megi bera mikið á því að konur séu konur, þ.e. að 

karlarnir megi ekki finna fyrir því að margar konurnar séu ekki eins stórar og sterkar á 

skrokkinn og karlarnir. Í fleiri viðtölum var vikið að „kvenlegum konum sem sjá um 

fjáröflun“ en í því sambandi er lykilatriðið að fjáröflun krefst ekki líkamlegs atgervis. Það má 

segja að konurnar sem taka þátt í þjálfuninni endurfæðist inn í heim karlanna, sem mótaður er 

af körlunum, og hluti af þessari endurfæðingu er mótun kvenlíkamans að forskrift 

karlmennskunnar. 

 Annar viðmælandi minn sagði mér frá stelpu sem hefði sagt utanaðkomandi aðila frá 

því að hún væri í Flugbjörgunarsveitinni en sá hefði svarað: „Já, þá ertu karlmaður!“. Ég 

spurði viðmælanda minn hvernig bæri að skilja þessi orð og hann svaraði: „Að kvenmennirnir 

eru bara karlmenn, að það séu bara karlmenn í Flugbjörgunarsveitinni,“ og bætti við:    

 

Nei, þú hittir fáar mjög kvenlegar konur sem klára þetta prógramm. Þær eru 

allar, virðast vera annaðhvort sterkir einstaklingar eða líkamlega sterkar eða 
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eitthvað. Þú finnur ekki einhverjar skinkur í Flugbjörgunarsveitinni, það er 

mjög ólíklegt sko.  

 

Ég sat á móti viðmælanda mínum og velti því fyrir mér hvað við mig gerði mig minna 

kvenlega en aðrar konur. Ég er ekki sérlega stór, ég er með sítt hár og ég hef bara aldrei álitið 

mig mjög karlmannlega. Af þessari lýsingu að dæma féll ég þó alls ekki undir skilgreiningu 

hans á kvenlegri konu. Það sem viðmælandi metur sem kvenlegt eru „einhverjar skinkur“, 

hugtak sem vísar m.a. til kvenna sem eru mikið til hafðar, eru ef til vill mikið málaðar, 

ljósabrúnar og með aflitað hár. Ég velti fyrir mér hvers vegna sú staðalmynd var í huga 

viðmælanda míns kvenlegri en konur sem starfa í Flugbjörgunarsveitinni.  

 Margt í rannsókn Barrett minnir á aðstæður í Flugbjörgunarsveitinni. Þeir þættir sem 

Barrett dregur fram sem lýsandi fyrir karlmennsku í bandaríska hernum – seigla, harka, 

ákveðni, gagnkynhneigð, að kvarta ekki og líkamlegur styrkur300 – koma flestir fram í 

viðtölum mínum um Flugbjörgunarsveitina. Jóna sagði að það þyrfti fyrst og fremst seiglu til 

að komast í gegnum þjálfunina. Bergur, Gunnar og fleiri sögðu að það væri harka í sveitinni. 

Rúnar og Valgerður sögðu að það sem fyrst og fremst þyrfti til að ljúka þjálfuninni væri að 

vera nógu ákveðinn. Stór hluti viðmælenda talaði um líkamlegan styrk í einhverju samhengi. 

Þessi orð eru tengd karlmennsku í bandaríska hernum í grein Barrett en í rannsókn minni 

tengjast þau fyrst og fremst Flubbum, óháð frá kyni þeirra.  

 Í grein Rachel Woodward frá árinu 2000 skoðar hún hvernig staðalmynd 

karlmennskunnar verður til í breska hernum.301 Woodward byggir hugmyndir sínar á 

kenningum Judith Butler302 um að kyngervi sé háð umhverfi sínu og í stöðugri mótun. 

Woodward skoðar þá karlmennsku sem er ráðandi í hernum og hvernig óbyggðirnar móta 

ímynd stríðshetjunnar (e. warrior hero) en herþjálfun fer yfirleitt fram á strjálbýlum svæðum. 

Það eru margar gerðir karlmennsku í hernum en stríðshetjan er sú birtingarmynd 

forræðiskarlmennskunnar sem flestir fræðimenn skoða. Stríðshetjan er líkamlega og andlega 

sterk, valdamikil og ber ekki tilfinningar sínar á torg. Hún getur unnið ein en er einnig góð í 

hópi. Hetjan er hugrökk, ævintýragjörn og tilbúin að taka áhættu. Hún er gagnkynhneigð og á 

auðvelt með að ná sér í stelpur. Stríðshetjan er huglæg ímynd af karlmennsku en er ekki 

raunveruleg. Hetjan er alltaf karl, getur ekki verið kona.303  

                                                        
300 Barrett 1996:132 
301 Woodward 2000:640 
302 Butler 2003 
303 Woodward 2000:642–644 
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 Þessi ímynd minnir um margt á ímynd björgunarmannsins sem áður var vikið að. 

Karlmennskan og björgunarmaðurinn eru nátengd og eins og sjá má á lýsingu Woodward er 

hvort tveggja skylt hugmyndum um stríðshetjurnar í hernum. Hvorki ímynd stríðshetjunnar né 

björgunarmannsins gerir ráð fyrir að kvenfólk sé í aðalhlutverki en nokkrir viðmælenda minna 

töluðu um að til að konur öðluðust virðingu innan Flugbjörgunarsveitarinnar þyrftu þær að 

vera mjög karlmannlegar. Woodward bendir á að kynningarbæklingar frá breska hernum leggi 

mikla áherslu á óbyggðirnar og segi það hluta af mótun hermannanna að læra á náttúruna. Það 

krefst líkamlegs og andlegs styrks og úthalds að sigrast á náttúruöflunum.304 Í óbyggðunum 

læra menn að hugsa hratt og halda áfram þrátt fyrir að vera orðnir þreyttir og slæptir. 

 Woodward bendir jafnframt á að óbyggðunum fylgi óvissa og spenna. Þar þarf 

maðurinn að sigrast á náttúruöflunum. Það er manndómsvígsla sem aðgreinir stráka frá 

karlmönnum. Stríðshetjan þarf að geta unnið úr ótta, spennu og áskorunum. Hún verður að 

geta stjórnað tilfinningum sínum.305 Úti í óbyggðunum læra hermennirnir að vinna úr 

tilfinningum sínum.  

 Hvað bandaríska sjóherinn varðar bendir Barrett á að viðmælendum sínum hafi þótt 

karlmannlegt að sýna ekki tilfinningar sínar. Að þeirra mati geti konur ekki aðgreint 

tilfinningar og verkefni og fari bara að gráta. Þær séu í tilfinningalegu ójafnvægi, síður hæfar 

til að takast á við líkamlegar áskoranir og þær þoli ekki erfiðar aðstæður um borð í 

herskipum.306 Einn helsti eiginleiki karlmennskunnar sem kemur fram hjá bæði Barrett og 

Woodward, er að geta hamið tilfinningar sínar.  

 Eins og fram kemur í öðrum kafla, Sögu og samhengi, komu félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar að mörgum ljótum flugslysum á fyrstu áratugum starfsins og 

mennirnir kipptu sér lítið upp við þá reynslu, a.m.k. var ekki mikið rætt um hana. Það var ekki 

í boði að flíka tilfinningum sínum. Í Flugbjörgunarsveitinni er lítið talað um tilfinningar eða 

ótta, fólk gerir bara það sem því er sagt, sígur fram af klettabrún eða veður yfir straumhart 

jökulfljót. Þegar ég hugsa um þjálfunina man ég aldrei eftir umræðu um ótta. Ég man aðeins 

eftir einum nýliða sem kvartaði undan ótta og ég minnist þess að hafa strax heyrt talað um að 

hann ætti ekki heima í Flugbjörgunarsveitinni. Það ríkir ákveðin harka og tilfinningar eiga 

helst ekki að koma fram. Úr nýliðaþjálfuninni minni man ég eftir tveimur atvikum þar sem 

fólk var hætt komið og einstaklingarnir sem lentu í þeim aðstæðum óttuðust báðir um líf sitt. 

Annar fór á kaf í Krossá í námskeiðinu um þverun straumvatna og það þurfti marga til að ná 

                                                        
304 Woodward 2000:641 
305 Woodward 2000:650 
306 Barrett 1996:129–140 
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honum upp úr ánni. Hann var óttasleginn eftir að hafa komist nærri því að drukkna og áfallið 

var mikið. Hinn týndist í einstaklingsrötunarverkefni og var orðinn mjög veðurbarinn í mjög 

vondu veðri. Hann hélt að hann væri að verða úti. Lítil eftirfylgni var með báðum 

einstaklingunum, þeim var komið úr hættu en áfallinu var ekki fylgt mikið eftir. 

Tilfinningahjal og eftirfylgni með áföllum sem þessum ber ekki hátt í Flugbjörgunarsveitinni í 

Reykjavík. 

 Woodward bendir á það sem hluta af herþjálfuninni að sigrast á óttanum við 

landslagið og náttúruna. Það er trú yfirmanna breska hersins að herþjálfun í erfiðu landslagi 

og veðri búi til betri hermenn.307 Sama má segja um þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar. Til 

þess að verða góður björgunarmaður þarf að vera í góðu líkamlegu formi og hafa getu til að 

sigrast andlega á veðri og vindum. Nýliðar breska hersins, líkt og nýliðar 

Flugbjörgunarsveitarinnar, verða úrvinda, kaldir, blautir, svangir, meiddir en þeir þurfa samt 

að halda áfram. Nýliðaþjálfararnir hvetja nýliðana og þeir læra smátt og smátt að verða 

björgunarmenn. Ein sterkasta hliðstæðan í rannsókn Barrett og því sem fram hefur komið í 

þessari rannsókn er hversu eftirsóknarverður eiginleiki það þykir að geta sinnt erfiðum 

verkefnum vansvefta. Barrett bendir á að hermennirnir tengi forræðiskarlmennskuna því sem 

þykir æskilegt, það er því einnig karlmannlegt að geta vakað lengi. Menn eru settir í erfiðar 

aðstæður þar sem þeir þurfa að leysa erfið verkefni. Þessi hæfileiki, að geta sinnt verkefnum 

vel vansvefta, er talinn aðgreina Flubba frá öðru fólki enda hafi þeir allir þurft að ljúka 

æfingarhelgum líkt og heljarhelginni, svefnlitlir. 

 Í rannsókn Barrett kemur fram að karlmenn í bandaríska sjóhernum eiga að vera 

gagnkynhneigðir, mega ekki sýna tilfinningar sínar eða kvarta því hið kvenlega tengist því að 

vera veikgeðja; þeir eru síaðir frá í þjálfuninni en herinn vill aðeins fá þá nýliða sem ekki 

gefast upp. Þeir nýliðar hersins sem sýna veikleika eru ýmist kallaðir konur eða hommar. Það 

er athyglisvert að þrátt fyrir að í Flugbjörgunarsveitinni sé alls konar fólk hafa fáir eða engir 

opinberlega samkynhneigðir karlmenn lokið þjálfuninni. Það sama á við í her og friðargæslu, 

samkynhneigðir karlmenn eru fáir en samkynhneigðar konur ekki eins sjaldséðar.308 Þessu 

tengt má velta fyrir sér viðurnefni Flubbanna á meðan sveitin var karlasveit sem var: 

„Háfjallahommarnir“. Líkt og fram hefur komið undirstrikuðu Flubbarnir karlmennsku sína á 

ýmsan hátt, meðal annars með því að útiloka konur. Flubbarnir fóru í langar ferðir til fjalla 

svo hinar björgunarsveitirnar skemmtu sér við að draga karlmennsku Flubbanna í efa með því 

                                                        
307 Woodward 2000:653 
308 Helga Þórey Björnsdóttir 2011:261 
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að kalla þá homma. Þannig sneru þær hugmyndafræði forræðiskarlmennskunnar gegn 

Flubbunum. 

 Af frásögnum viðmælenda minna að dæma felur kvenleiki ekki í sér styrk á sál eða 

líkama. Miðað við þessar frásagnir eiga konur, sem ekki geta sýnt óttaleysi og hamið 

tilfinningar sínar, ekki heima í Flugbjörgunarsveitinni og eftir standa þær sem eru tilbúnar að 

takast á við öll störf sveitarinnar til jafns við karla. Í umfjölluninni um karlmennskuna er hinu 

kvenlega stillt upp sem andstæðu. Bergur benti á að til að fá virðingu í sveitinni þyrftu konur 

að haga sér eins og karlmenn en bætti svo við: „En svo er hitt sko, kvenlegu konurnar inni 

sem sjá um fjáröflun.“ Bergur aðgreinir þannig kvenlegar konur frá karllegum konum og segir 

kvenlegu konurnar sinna þeim hlutverkum sem kvennadeildin sinnti og sinnir enn í 

Flugbjörgunarsveitinni. 

 Vangaveltur um þátttöku og hlutverk kvenna í Flugbjörgunarsveitinni komu fram í 

frásögnum viðmælenda minna. Kona í Flugbjörgunarsveitinni sagði:  

 

Ég myndi gjarnan vilja sjá að konurnar í sveitinni beiti sér meira fyrir sínum 

gildum. Mér finnst kannski konurnar sem eru inngengnar og þær sem ég hef séð 

vera að hegða sér svolítið eins og þær séu karlar. Og þú veist. Sem er allt í lagi, 

ef það er bara þeirra týpa, skilurðu?  

 

Hún bætti við: „Konurnar verða líka að vera sterkari og að berjast dálítið á móti því. Þú mátt 

ekki vera svona meðvirkur.“ Í þessum vangaveltum er vísað til kvenlegra gilda sem eru ólík 

karllægum gildum. Þarna birtist togstreita á milli ólíkra stefna femínisma. Á meðan annarrar 

bylgju femínistar, líkt og fyrr hefur verið greint frá, álíta að mótun kyngervis byggist á 

sögulegum, menningarlegum og félagslegum þáttum þá er önnur hreyfing femínista sem álítur 

að eðlismunur sé á konum og körlum.309 Viðmælandi minn hér að framan talar um kvenleg 

gildi en kvenlegum gildum er jafnan stillt upp sem andstæðu við karlmennsku eða jafnvel 

hermennsku. Þessar andstæður má til dæmis sjá í kennisetningum líkt og „men make war, 

women make peace“.310 Konur og kvenleg gildi eru tengd móðurást og friði en karlar og 

karlmennska við ofbeldi.311 Þessa togstreitu femínista má sérstaklega finna í umfjöllun um 

konur í her.  

                                                        
309 Gustersson 1999, Kummel 2002, DeGroot 2001 
310 Turpin 1998:3; sbr. Gustersson 1999:20 
311 Gustersson 1999:20 



182 

 Þessir hópar femínista eru ósammála um hvort til sé „eðlislægt“ kyngervi312 og þar af 

leiðandi um þátttöku kvenna í hernaði. Gusterson kallar jafnréttisstefnu kvenna í hernum 

„feminist militarism“ og segir stefnuna andstæða friðarhreyfingunni sem byggist á 

„kvenlegum“ gildum.313 Þeir femínistar sem segja kyngervið ekki eðlislægt heldur 

félagsmótun keppast við að fá sömu laun og stöður og karlar í hernum. Svo eru þeir sem segja 

konur vera náttúrulega friðarsinna og það því ekki í eðli kvenna að starfa í her.314 Sumir 

femínistar í friðarhreyfingum samþykkja þó að konur taki þátt í hjúkrun í hernum.315 

Gustersson vitnar í Woollacott (1998) og segir að þátttaka kvenna í hernaði hafi áhrif út á við 

í samfélaginu, að breytingarnar í samfélaginu og hernum haldist í hendur og hafi gagnkvæm 

áhrif. Ef konur vilji jafnan rétt í samfélaginu verði þær einnig að vera í hernum.316  

 Kummel nefnir í grein sinni „When Boy Meets Girl: The ‘Feminization’ of the 

Military“ (2002), hóp femínista sem álítur að þar sem konur séu friðsælli en karlar ættu þær 

að taka meiri þátt í hernaði. Þær ættu möguleika á að breyta herjum innan frá og höfundur 

líkir þeim við Trójuhest.317 Ég sat og spjallaði við Flubba með nokkuð háan starfsaldur í 

sveitinni um hvers vegna konum hefði verið hleypt inn í sveitina. Hann sagði mér að sveitin 

hefði skipst í tvær fylkingar, önnur hefði aðhyllst herblæti og verið að hans viti „meira svona 

áhugahermenn heldur en björgunarsveitarmenn“318 en hinni fylkingunni hefði verið illa við 

þessa hertilhneigingu. Viðmælanda mínum fannst líklegt að það hefði verið von sumra að 

með innkomu kvenna í sveitina myndu hermennskuáhrifin minnka. Í þessari frásögn 

viðmælanda míns er dregin fram andstæða hermennsku og kvenna og lýsingin fellur vel 

saman við stefnu femínista sem vilja stuðla að breytingu hersins með því að fleiri konur taki 

þátt. Með því að hleypa konum að var von sumra að Flugbjörgunarsveitin breyttist innan frá. 

 

 

Í stuttu máli 

Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík var lengi karlasveit en árið 1995 fengu fyrstu konurnar fulla 

félagsaðild. Sveitin var mótuð af körlum fyrir karla. Kvennadeild Flugbjörgunarsveitarinnar 

var stofnuð á sjöunda áratugnum en konurnar sáu um matargerð, fjáröflun og önnur verk sem 

                                                        
312 Kummel 2002:617 
313 Gusterson 1999:22 
314 Gustersson 1999:20 
315 Kummel 2002:619 
316 Woollacott 1998; sbr. Gustersson 1999:21 
317 Kummel 2002:619 
318 Sjá nánari umfjöllun í kaflanum Saga og samhengi. 
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ekki reyndu á þær líkamlega enda voru konur álitnar líkamlega veikbyggðari en karlar. Þrátt 

fyrir að leggja ómælda vinnu til sveitarinnar veitti vinna kvennanna þeim ekki félagsaðild.  

 Saga kvenna í Flugbjörgunarsveitinni er að sumu leyti sambærileg sögu kvenna í 

bandaríska hernum. Í hernum áttu konur fyrst og fremst að sinna hjúkrun, matargerð og 

skrifstofuvinnu en ekki að standa í fremstu víglínu. Til að vinna sig upp þurftu konur í her að 

sýna styrk og hegða sér líkt og karlmenn. Í Flugbjörgunarsveitinni njóta líkamlega sterkir, 

kaldir og kjarkaðir einstaklingar virðingar en hið kvenlega er frekar talið til tekna við 

fjáröflun en björgunarstörf. Það mátti skilja á frásögnum viðmælenda minna að farsælasta 

leiðin fyrir konu til að öðlast virðingu í Flugbjörgunarsveitinni væri að haga sér eins og 

karlmaður. Hið karlmannlega, sem nátengt er hugmyndinni um björgunarmanninn, er hið 

æskilega í björgunarsveitunum. Flugbjörgunarsveitin er karlaveldi þar sem konur eru stöðugt 

að ryðja sér meira til rúms.  
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7. Lokaorð 
 

Við keyrðum í myrkrinu í leit að snjó. Enginn snjór var í Reykjavík en það var 

trú manna að snjór væri á hálendinu. Því var stefnan tekin á Kjalveg og þegar 

við nálguðumst Bláfell birtist hann. Tunglsljósið endurkastaðist af hvítum 

snjónum og lýsti upp myrkrið. Bílarnir ösluðu í gegnum fönnina þangað til 

ákveðið var að halda ekki lengra. Við fundum til skíðin og renndum okkur í 

áttina að Hvítárvatni. Við þurftum engin ljós, tunglið sem lék sér við stjörnurnar 

sá um að lýsa leiðina. Við stefndum út á hvíta sléttuna, við ætluðum að skíða 

örlitla stund og leita okkur að náttstað. Það var komið fram yfir miðnætti þegar 

við tjölduðum í frostinu. Veðrið var stillt og ég hlakkaði til að kúra mig niður í 

nýja, hlýja svefnpokann minn. 

 

Þessi minning er aðeins ein af mörgum góðum minningum sem ég á úr nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Aðra hverja helgi, í tvo vetur, kynntist ég nýju landsvæði, 

aðstæðum þess og veðri. Um leið kynntist ég fólki, björgunarstörfum og litlu, sjálfstæðu 

samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar.  

Mynd 7. Gönguskíðaferð við Hvítárvatn. Ljósmynd: David Karnå, 2010. 
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 Lesandi þessarar ritgerðar hefur fylgt mér í gegnum kynni mín af 

Flugbjörgunarsveitinni. Þrátt fyrir margar góðar stundir í þjálfuninni var margt í 

nýliðaþjálfuninni sem stangaðist á við hugmyndir mínar um björgunarsveitir. Vangaveltur 

mínar og spurningar urðu að efni þessarar ritgerðar en mér fannst mikilvægt að reyna að varpa 

ljósi á og skilja þær þversagnir sem ég upplifði. Ritgerðin er greining á efni sem var mér 

hugleikið en gefur ekki heildarmynd af starfi eða samfélagi sveitarinnar. Lesandinn fær þó 

nasasjón af ríkjandi gildum í samfélagi þess. Rannsóknin er mikilvæg innsýn í samfélag sem 

er hluti af þjóðfélagi okkar. Lítið sem ekkert hefur verið ritað um þetta starf en félagsmenn 

sveitarinnar búa yfir frásögnum sem væru efni í tugi bóka. 

 Ritgerðin varð til í samskiptum mínum við sveitina og viðmælendur mína. Það var 

fyrst og fremst ég sem mótaði hana og hún endurspeglar sjónarhorn mitt sem nýliða. 

Ritgerðin er ekki sannleikur, hún er mín upplifun af veru minni í sveitinni. Allir félagar 

Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík upplifa veruleika hennar á ólíkan hátt og ólíkt mér. 

Þeir Flubbar sem lesa þessa ritgerð kannast ef til vill við ýmislegt, á meðan annað er þeim 

ókunnugt. Kaflar ritgerðarinnar eru byggðir hver ofan á annan og fylgja flestir kynnum 

mínum af Flugbjörgunarsveitinni í réttri tímaröð. 

 Í kaflanum um Sögu og samhengi segir frá hvernig Flugbjörgunarsveitin var stofnuð af 

körlum fyrir karla. Félagarnir voru duglegir að afla sér þekkingar bæði heima og erlendis og 

voru framarlega í björgunarmálum. Til að mynda smíðuðu þeir fyrstu færanlegu 

fjarskiptamiðstöðina en slík miðstöð er nú ómissandi í stjórnun útkalla. Í kaflanum segir 

meðal annars frá samskiptum Flugbjörgunarsveitarinnar og bandaríska hersins á 

Keflavíkurflugvelli svo og aðkomu kvenna að sveitinni áður en þeim var veitt full félagsaðild 

árið 1995. Einnig er fjallað um upphaf björgunarfélaganna þriggja, flugbjörgunarsveitanna, 

skátanna og Slysavarnafélagsins, en nú starfa þau öll undir merkjum Landsbjargar. Allir aðrir 

kaflar ritgerðarinnar byggjast á þessum grunnkafla um Sögu og samhengi 

Flugbjörgunarsveitarinnar.  

 Fjölmiðlar fjalla títt um björgunarsveitirnar og er umfjöllunin fyrst og fremst byggð á 

fréttatilkynningum frá björgunarfélögunum og Landsbjörg. Þar af leiðir að Landsbjörg er lítið 

gagnrýnd í fjölmiðlum enda er mikilvægt að upplýsingar sem rata til fjölmiðla séu á 

jákvæðum nótum þar sem jákvæð umfjöllun eykur tekjumöguleika björgunarsveitanna. 

Almenningur þekkir björgunarsveitirnar fyrst og fremst í gegnum fjölmiðlana og greiðir 

stóran hluta tekna björgunarsveitanna með flugeldakaupum. Þar sem íslenskt samfélag er háð 

björgunarsveitunum benda fáir á þversögnina sem í því er fólgin að slysavarnafélag selji 

flugelda sem valda alvarlegum slysum um hver áramót.  
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 Í innganginum sagði ég frá forsendum þess að ég byrjaði í nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar. Þegar ég hóf að spyrja viðmælendur mína um þátttöku þeirra í 

Flugbjörgunarsveitinni komst ég að því að flestir voru í svipuðum sporum og ég, fólk sótti í 

nýliðaþjálfunina út af félagsskap, fjallamennsku og svo er það ágætur kostur að geta orðið 

einhverjum að liði. Fólk vinnur sjálfboðastarf af persónulegum ástæðum og margir eru mjög 

óeigingjarnir á tíma sinn. Björgunarsveitirnar byggjast á vinnu sjálfboðaliða og því þarf 

starfið að vera öðruvísi en í launaðri vinnu, þarf að vera bæði eftirsóknarvert og skemmtilegt. 

Þegnskylda er tæplega nóg til þess að fólk sé tilbúið að nota svo mikinn frítíma í starfið. 

Leikur er þess vegna hluti af starfinu, ekki aðeins til að það sé skemmtilegt heldur einnig til 

að æfa sig, en æfingarnar byggjast mikið á hlutverkaleikjum. 

 Margt dregur fólk að nýliðaþjálfuninni en það sem heillaði mig við þjálfunina var 

frelsið sem ég upplifði. Það var frelsi að komast frá hversdeginum, geta skilið eftir áhyggjur 

daglegs lífs og dvalið í símasambandsleysi heila helgi með fólki sem ég annars hitti lítið eða 

ekkert. Ég vandist því að draga að mér fjallaloftið og komast frá daglegu amstri. Ef ég sleppti 

ferð sá ég yfirleitt eftir því í tvær vikur á eftir, fannst ómögulegt að það liði mánuður á milli 

ferða. 

 Sumir dragast að ímynd björgunarsveitarfólks en ímynd hetjunnar er búin til af 

fjölmiðlum og almenningi. Björgunarsveitarfólk getur ekki allt og veit ekki allt. Í 

björgunarsveit er fyrst og fremst venjulegt fólk, þó ef til vill aðeins duglegra en gengur og 

gerist. Í hverri björgunarsveit eru miklir fagmenn sem búa yfir ótrúlegri og mikilli þekkingu 

en þar sem þeir eru sjálfboðaliðar er ómögulegt að krefjast þess að hver og einn viti og geti 

allt. Ég áttaði mig á því að björgunarsveitarfólk ætlar sér oft meira en það getur, það spilar 

með ímyndinni, trúnni á að það geti allt fyrst það getur kallað sig björgunarsveitarfólk. 

Mikilvægt er að fólk skipti með sér verkum og sérhæfi sig. 

 Þjálfunarferlið mótar einstaklingana og smátt og smátt verða nýliðarnir hluti af 

samfélagi. Þeir kynnast störfum björgunarsveitanna, læra á náttúruna og að vinna í hópi og 

styrkjast líkamlega og andlega. Í upphafi nýliðaþjálfunarinnar velti ég stöðu minni fyrir mér 

og hvers vegna stéttaskiptingin á milli inngenginna og nýliða væri svo ríkjandi. Margir af 

félögum mínum og vinum, sem störfuðu með mér á fyrsta ári nýliðaþjálfunarinnar, féllu úr 

þjálfuninni, sérstaklega vegna þess anda sem ríkti í sveitinni. Það var mér mikilvægt að skilja 

hvers vegna þjálfunin væri með þessu sniði. Á sama tíma og félagar mínir féllu úr þjálfuninni 

fór ég að tengjast öðrum í hópnum mínum og ég upplifði sterkt það einskismannsland sem við 

dvöldum saman í. Þrátt fyrir að vera svona mörg og ólík tengdumst við böndum, enda 

stefndum við að sama markmiði.  
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 Viðmót inngenginna gagnvart nýliðum er áhugavert þar sem viðhorfið er samþykkt af 

mörgum félögum sveitarinnar. Sumir nýliðar og inngengnir leiða þetta hjá sér en þetta fælir 

einnig gott fólk frá starfi og veldur óánægju á meðal nýliðanna. Nýliðaþjálfunin er 

vígsluathöfn sem undirbýr nýliðana fyrir þátttöku í nýju samfélagi, Flugbjörgunarsveitinni. 

Þótt vígsluathafnir séu margs konar og ólíkar eftir efni, ástæðum og samfélögum, þá sýndu 

van Gennep og Turner fram á að þær deila ýmsum grundvallaratriðum m.t.t. byggingar og 

hlutverks. Með því að bera kenningar van Gennep og Turner saman við nýliðaþjálfun 

Flugbjörgunarsveitarinnar má sjá þjálfunina í víðu samhengi og skilningur eykst á 

uppbyggingu hennar og hlutverki.  

 Van Gennep skipti vígsluathöfnum í þrjá hluta og það má einnig gera við 

nýliðaþjálfunina. Fyrst ákveða nýliðarnir að hefja þjálfun, svo fara þeir í gegnum tveggja ára 

nýliðaþjálfun og að lokum verða þeir fullgildir félagar Flugbjörgunarsveitarinnar. Frásagnir 

Turner útskýra að miklu leyti samþykki nýliðanna og hvers vegna þessar athafnir viðgangast í 

samfélagi sveitarinnar. Nýliðarnir eru á jaðrinum, þeir eru orðnir hluti af samfélagi 

sveitarinnar en hafa ekki fullan rétt til starfsins þar sem þeir eru ekki fullgildir félagar. 

Nýliðarnir eru tilbúnir að leggja ýmislegt á sig til þess að fá að vera með. En það er einnig 

mikilvægt að hafa í huga að það er margt annað í þjálfuninni sem gefur nýliðunum ástæðu til 

að dvelja við. Hverja helgi læra nýliðarnir eitthvað nýtt, í góðum félagsskap og oft í einstöku 

umhverfi. Sú þekking sem þannig fæst er það verðmæt að fólk lærir að leiða hjá sér það sem 

fer í taugarnar á því.   

 Einn þáttur nýliðaþjálfunarinnar er umdeildari en aðrir en það er heljarhelgin. Löngu 

áður en ég tók þátt í heljarhelginni furðaði ég mig á tilgangi hennar. Ég vissi að helgin reitti 

fólk til reiði og að hún væri erfið og þess vegna velti ég fyrir mér hvers vegna slík helgi væri 

hluti af nýliðaþjálfun björgunarsveitar. Sjálf gat ég ekki hugsað mér að missa af henni enda 

varð helgin afar áhugaverð. Fyrir marga aðgreinir þátttaka í heljarhelginni Flubba frá öðrum: 

Það er enginn Flubbi fyrr en hann hefur lokið helginni. Heljarhelgin er mörgum mikilvægasta 

helgi þjálfunarinnar en hún er alls ekki undanþegin gagnrýni. Það sem þar fer fram vekur 

margar siðferðislegar spurningar sem þessi ritgerð svarar ekki.  

 Þegar ég lauk nýliðaþjálfuninni beindust augu mín að innra starfi sveitarinnar. Eftir að 

ég gekk inn sá ég hvernig nokkrir af félögum mínum í nýliðahópnum féllu út, þeim fannst 

þeir hvergi eiga heima í sveitinni. Brottfallið virðist fyrst og fremst ráðast af áherslum í 

þjálfuninni: Þeir sem komast í gegnum þunga líkamlega þjálfun eru ekki endilega þeir sömu 

og hafa áhuga á almennu starfi í björgunarsveit. Að auki er munurinn á nýliðaþjálfuninni og 
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starfinu í björgunarsveitinni mikill því að eftir mikið aðhald í þjálfuninni er ekkert aðhald 

þegar inn er komið. Fólk kann fyrst og fremst að vera nýliðar en ekki inngengnir. 

  Kaflinn um Starfið geymir greiningu mína og hugleiðingar um skylduna til starfsins 

svo og hverjir vinni hvað. Nokkrum dögum eftir að ég hafði staðið margra daga vakt sem 

sölustjóri flugelda fór ég að klifra í Hvalfirði. Það var tiltektardagur í húsi 

Flugbjörgunarsveitarinnar en þar sem ég hafði lítið komist út í jólafríinu vegna flugeldasölu 

langaði mig aðeins út að klifra. Fulltrúi flugeldasölunnar hringdi og spurði af hverju ég væri 

ekki í tiltekt. Ég upplifði togstreitu sem hefur verið viðloðandi í Flugbjörgunarsveitinni í mörg 

ár; það er ekki sama fólkið sem nennir að selja flugelda og byggir upp reynslu í 

fjallamennsku. Flugbjörgunarsveitin er gríðarlega dýr í rekstri og því fer stór hluti starfsins 

bara í að safna rekstrarfé. 

 Þegar ég var gengin inn þurfti ég að velja mér hóp til að starfa í. Ég hafði lítinn eða 

engan áhuga á sjúkrahópi, bílahópi eða leitarhópi. Í lok fyrsta árs nýliðaþjálfunarinnar prófaði 

ég, ásamt nokkrum félögum mínum, að fara í gegnum verkefni bronsprófsins, inngönguprófs 

fallhlífahópsins. Ég lauk öllum verkefnunum fyrir utan upphífingar, þær gat ég alls ekki, þrátt 

fyrir að vera í hörkuformi. Ég hafði þó lítinn áhuga á að stökkva úr fallhlíf, mig langaði bara 

að sanna fyrir sjálfri mér að ég ætti þennan möguleika. Ég vissi lítið sem ekkert um sleðahóp 

svo að hann kom varla til greina en ég var farin að stunda klettaklifur og mig langaði að vinna 

sem jöklaleiðsögumaður svo að ég horfði helst til fjallasviðs. Mér fannst merkilegt að skoða 

hvers vegna hóparnir í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar skipa ólíkan virðingarsess innan 

hennar. Flestir sögðu að töffararnir væru í fallhlífahópi, undanförum eða sleðahópi en þar eru 

nánast aðeins karlar. Svo virðist sem sérhæfing ráði því hversu lokaðir hóparnir eru. Því meiri 

kröfur sem gerðar eru um sérhæfingu, því meiri virðingar nýtur hópurinn og því lokaðri er 

hann. Fallhlífahópurinn er sérstaklega umdeildur og sumum viðmælendum fannst hann 

tilgangslaus. Segja mætti að sérstaða Flugbjörgunarsveitarinnar byggist einkum á sérhæfingu 

og sérkennum fallhlífahópsins. Viðmælandi minn vildi meina að þar sem útkallstíðni 

fallhlífahópsins er mjög lítil væru menn fyrst og fremst að leika sér þar.  

 Margir vilja meina að Flugbjörgunarsveitin sé öðruvísi björgunarsveit og í viðtölum 

mínum voru helst nefnd þrjú atriði því til sönnunar, þjálfunin, fallhlífahópurinn og áhrif 

hersins á starfið. Ég var ekki ein um að finna örlítinn anda af hermennsku í 

Flugbjörgunarsveitinni. Fólk í sveitinni, svo og í öðrum björgunarsveitum, gerir grín að þessu. 

Ætla mætti að björgunarsveit og her byggðust á gjörólíkri hugmyndafræði og því velti ég fyrir 

mér hvaðan þessi áhrif kæmu. Tengsl Flugbjörgunarsveitarinnar við herinn í Keflavík voru 

sterk og margir Flubbar sóttu sér þjálfun í bandaríska og danska herinn. Sumir þeirra urðu 
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nýliðaþjálfarar seinna meir og þannig breiddust áhrif þjálfunarinnar út um sveitina. Þrátt fyrir 

að markmið hers og björgunarsveitar virðist ólík þá er ef til vill ýmislegt annað sem er 

sammerkt með þeim. Í báðum stofnunum er mikilvægt að fólk kunni að bjarga sér og geti 

ferðast um fjöll og firnindi, ratað og beitt fyrstu hjálp. Í greinum Woodward bendir hún á að 

óbyggðirnar móti breska hermenn og sama mætti segja um Flubba. Veðrið og íslensk náttúra 

kenna félögum Flugbjörgunarsveitarinnar að vera Flubbar. 

 Síðasti kaflinn fjallar um karlasamfélag sveitarinnar. Ég upplifði í nýliðaþjálfuninni að 

ég væri hluti af karlasamfélagi og mér fannst það spennandi. Ég vildi sanna að það væri 

ekkert karllegt eða kvenlegt, konur gætu alveg gert það sama og karlarnir ef þær bara vildu. 

Ég er mótuð af annarri bylgju femínista, ég vildi sýna að kyngervi ákvarðaði fyrst og fremst 

hvað konur geta og hvað ekki – samfélagið fremur en líkaminn. Ég mætti reglulega á 

hlaupaæfingar og var í góðu líkamlegu formi. Ég sá konur í Flugbjörgunarsveitinni fyrst og 

fremst í sjúkrahópi og í stjórn en ég vissi af örfáum konum í undanförum og fallhlífahópi sem 

þá voru ekki virkar. Mér fannst áhugavert að velta fyrir mér hvers vegna þær væru ekki víðar 

og meira áberandi.  

 Femínistar deila um hvort kyngervi sé eðlislægt og þegar ég skoðaði rannsóknir á 

inngöngu kvenna í heri sá ég að þar er spurt spurninga sem minna á mínar spurningar og 

gögnin eru stundum hliðstæð. Konur starfa fyrst og fremst í umönnun og skrifstofuvinnu og 

þeim er haldið frá áhættumeiri og líkamlega erfiðari vinnu. Femínistar deila um hvort konur 

eigi að njóta sömu réttinda og vinna sömu störf og karlar innan hersins eða hvort konur séu 

almennt friðsælli og eigi síður heima í hernaði. Það er trú mín að þar sem konur eru enn að 

ryðja sér til rúms í Flugbjörgunarsveitinni sé breytingin enn að eiga sér stað. Það tekur lengri 

tíma í lokuðu hópunum þremur þar sem færri konur eru fyrirmyndir – en auðvitað breytist 

ekkert nema með ærinni fyrirhöfn, ekki hér frekar en annars staðar. 

 Konur eru jafnmisjafnar og þær eru margar. Mér þótti léttir að fá að takast á við sömu 

verkefni og strákarnir en aðrar konur eru ósammála mér. Þær vilja að tekið sé tillit til þess að 

þær eru lágvaxnari og ekki eins sterkar og strákarnir. Í raun er óraunhæft að krefjast þess sama 

líkamlega af konum og körlum í þjálfuninni. Áhersla á líkamlegt atgervi í sveitinni, þar sem 

sömu kröfur eru gerðar til allra, bitnar frekar á konum en körlum þar sem meðalkarlmaður er 

líkamlega sterkari en meðalkona.  

 Þessi ritgerð hefur stiklað á stóru og enn er margt í sveitinni sem má rannsaka. Eins og 

fram kom hér að framan kunna félagar sveitarinnar að segja fjölmargar sögur sem væru efni í 

margar bækur. Að auki eru margir þættir í samfélaginu áhugaverðir til rannsókna líkt og 



190 

matarmenningin á fjöllum, tískan í útivistarklæðnaði, talsmáti og húmor innan sveitarinnar og 

svo mætti lengi telja. 

 

 

Áhrif 

Þegar ég lít til baka velti ég því fyrir mér hvort ég hafi breyst frá því haustið 2009 þegar ég 

byrjaði í Flugbjörgunarsveitinni. Ég hlakkaði til að hefja nýliðaþjálfunina, kynnast 

björgunarsveit, fjölbreyttu fólki, íslenskri náttúru að vetrarlagi og læra fjallamennsku. En mér 

fannst áskorunin líka spennandi, var þetta eitthvað sem ég gæti? Í fyrstu ætlaði ég ekki að 

eyða krónu í þjálfunina, fussaði og sveiaði yfir búnaðinum og skildi ekkert hvers vegna fólk 

nennti að tala um búnað ferð eftir ferð. Sem dæmi gekk ég í 3000 króna gúmmískóm stóran 

hluta af fyrstu nýliðaferðinni minni. Eftir tveggja nátta svefnlausa vetrarferð í Tindfjöllum í 

janúar varð mér ljóst að ég þyrfti að fjárfesta í ýmsu ef ég ætlaði að lifa veturna tvo af. Ég 

þurfti að ákveða hvort þetta væri eitthvað sem ég vildi gera. Á sama fjölda klukkustunda gæti 

ég lesið óteljandi bækur, lært á gítar, unnið mér inn hundruð þúsunda króna í launaðri vinnu 

og lesið greinarnar sem ég átti að lesa fyrir skólann í stað þess að blaða aðeins í þeim, krumpa 

og geyma í rökum bakpoka í helgarferðum á fjöllum. Hversu marga flugmiða gæti ég keypt 

fyrir sömu peninga og ég eyddi í búnað? Ég áttaði mig fljótt á að þetta yrði spurning um 

lífsstíl og fyrstu mánuðir þjálfunarinnar voru umhugsunartími minn um hvort ég vildi laga 

mig að Flugbjörgunarsveitinni. 

 Þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar umturnaði lífsstíl mínum. Nú, þremur árum eftir að 

ég hóf þjálfunina, er útivera stór hluti af mínu daglegu lífi, ég vil helst vera á jöklum og 

fjöllum, eða í næsta nágrenni við þau, bæði í vinnu og frítíma. Í kaflanum um vígsluna er ferli 

nýliðaþjálfunarinnar lýst, og því fylgt eftir hvernig nýliðarnir breytast í Flubba. Ég veit að ég 

fór í gegnum sömu breytingar, ég hef lært að kvarta ekki, leggja hart að mér, vera blaut, þreytt 

og svöng en halda samt áfram. Þekking mín á búnaði, björgunarmálum og fólki almennt hefur 

aukist mikið. Þegar ég velti fyrir mér hvernig nýliðaþjálfari ég sjálf yrði eru breytingarnar 

skýrar. Ég myndi líklega ekki láta nýliðana bíða í armbeygjustöðu eftir félögum sínum og ég 

myndi leggja mig fram um að þekkja þau með nafni en ég myndi engu að síður ganga hart að 

þeim. Ég hef enga þolinmæði fyrir vælukjóum. Ég er hluti af vettvanginum sem ég hef 

rannsakað. 

 Samfélag Flugbjörgunarsveitarinnar breytist ár frá ári, allt eftir því hverjir eru virkir 

og hverjir sitja í stjórn. Margir vinna að því að halda uppi fagmennsku og þekkingu í sveitinni 

auk þess að leggja sig markvisst fram við að breyta og bæta andann í henni. Rannsóknarefni 
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mitt hefur haft mikil áhrif á mig en það má líka velta fyrir sér hvernig ég sem rannsakandi hafi 

haft áhrif á rannsóknarefnið. Rannsakandi sem spyr spurninga rótar upp vangaveltum á meðal 

viðmælenda sinna. Ég fann strax hvernig spurningar mínar höfðu áhrif á vettvanginn. 

Veturinn 2011–2012 var stofnað nýliðaráð sem fylgist með nýliðaþjálfuninni, setur 

nýliðaþjálfurunum viðmið og nýliðar geta leitað til ráðsins ef eitthvað kemur upp á. Núna í 

haust er stefnt að því að halda fast utan um nýliðana, koma fram við þá af virðingu, hver helgi 

hefur markmið og nýliðarnir eiga að skilja til hvers er ætlast af þeim. 

 Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík er viðamikið rannsóknarefni og þessi rannsókn 

snertir aðeins á nokkrum þeirra þátta sem hægt væri að rannsaka. Rannsóknin er gagnrýnin en 

hún er fyrst og fremst leið mín til að skilja betur samfélag sveitarinnar og deila þeim skilningi 

með lesendum ritgerðarinnar. Félagi minn í Flugbjörgunarsveitinni benti mér á að þar sem um 

sjálfboðastarf væri að ræða gerðist lítið nema einstaklingar gerðu það sjálfir. Það væri ekki 

hægt að sitja og bíða eftir að eitthvað gerðist. Sveitin væri vettvangur þar sem hægt er að 

sækja sér þekkingu og félagsskap auk þess að leggja sitt af mörkum. Fólk gæti hins vegar ekki 

gert kröfu til þess að hlutirnir væru á einn eða annan hátt þar sem samfélagið samanstæði af 

fólkinu sem þar starfar og væri ekki til án þess. Ég skildi hugmyndir hans á þann hátt að ef 

maður vill að samfélagið sé öðruvísi en það er þá beri manni sjálfum að breyta því en ekki 

láta við það sitja að gagnrýna þá sem þar starfa. Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík er þó ekki 

undanþegin gagnrýni og það er von mín að þessi rannsókn varpi meðal annars ljósi á hvað 

megi gera betur í starfi Flugbjörgunarsveitarinnar í Reykjavík svo að fleiri félagar haldist þar í 

starfi. 

 Þátttaka í nýliðaþjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar er lærdómsrík. Í lærdómnum felst 

ekki aðeins þekking á björgunarstörfum heldur læra einstaklingarnir á sjálfa sig, félaga sína, 

náttúruna, björgunarsveitina og ýmis tæki og tól. Fljótlega eftir að ég hóf þjálfunina heyrði ég 

frasann um að björgunarmenn yrðu að geta bjargað sjálfum sér ef þeir ætluðu að bjarga 

öðrum. Þess vegna er lögð áhersla á það í fyrsta árs nýliðaþjálfuninni að læra á búnaðinn, 

veðrið og vosbúðina. En í Flugbjörgunarsveitinni þurfa nýliðar ekki einungis að læra á veðrið 

og náttúruna, þeir þurfa einnig að læra að bjarga sér félagslega. Ef nýliðar eiga erfitt með að 

starfa í hópi eða laga sig að samfélagi Flugbjörgunarsveitarinnar er ólíklegt að þeir ljúki 

nýliðaþjálfuninni. Ef nýliði lærir að bjarga sjálfum sér í þjálfun Flugbjörgunarsveitarinnar, 

bæði líkamlega og félagslega, er möguleiki á að hann verði fullgildur Flubbi, fær um að 

bjarga öðru fólki.  

 Sú rannsókn sem ég hef hér gert grein fyrir á tæplega tvö hundruð síðum hefur líka 

bjargað mér. Með tveggja ára þátttökuathugun, með viðtölum við 18 manns, með lestri ótal 
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fréttabréfa, blaðagreina og annarra rita og með því að greina öll þessi rannsóknargögn í 

fræðilegu ljósi hef ég lært að skoða það sem fram fer innan Flugbjörgunarsveitarinnar og 

undir hennar merkjum í víðu samhengi. Ég hef lært að skilja það mínum skilningi – lært að 

skilja hvað býr að baki flestra þversagnanna sem blöstu við mér í upphafi en þó ekki allra. 

Þannig hef ég smám saman lært að bjarga sjálfri mér. Með því að miðla mínum skilningi í 

þessari ritgerð er það von mín að ég geti bjargað öðrum. 
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Þakkir 
Fyrst vil ég þakka leiðbeinanda mínum Valdimari Tr. Hafstein sem með jákvæðni sinni, 

áhuga og víðsýni hvatti mig stöðugt áfram í rannsókninni. Framlag hans til ritgerðarinnar er 

ómælt en þar er ég sérstaklega þakklát fyrir nákvæmar athugasemdir hans við yfirlestur. Ég 

var mjög heppin að fá Helgu Þóreyju Björnsdóttur til liðs við okkur sem annan leiðbeinanda, 

en með áhuga sínum, stuðningi og þekkingu hjálpaði hún mér mikið. Þúsund þakkir fær hún 

elsku mamma mín en án þolinmæði hennar og nákvæmni væri ritgerðin torlesnari (hún létti 

allavega vinnu Valdimars og Helgu mikið).  

 Ég vil þakka öllum viðmælendum mínum fyrir hjálpina og jákvæðnina en þeir veittu 

mér breiða innsýn í veruleika Flugbjörgunarsveitarinnar. David Karnå á heiður af þeim 

fallegu myndum sem prýða ritgerðina en þær tók hann í nýliðastarfinu og fær hann þakkir 

fyrir. Haukur Ingi Jónasson las drögin mín og gerði við þau mjög mikilvægar og góðar 

athugasemdir enda bæði fræðimaður og félagi í Flugbjörgunarsveitinni. Ólöf S. Baldursdóttir 

á skrifstofu Landsbjargar sendi mér greinar sem mig vantaði og Helgi Jónsson sendi mér 

ritgerðina sína sem ómögulegt var að fá aðgengi að á Skemmunni eða á bókasafni. Guðjón 

Hauksson hitti mig í kaffi og spjallaði við mig um björgunarsveitir en þar komu upp margar 

hugmyndir sem nýttust mér í skrifum. Embla Ýr Bárudóttir fær bestu þakkir fyrir sérlega 

góðan lokayfirlestur.  

 Ég vil þakka stjórn Flugbjörgunarsveitarinnar haustið 2010 fyrir velvilja í minn garð 

og Flugbjörgunarsveitinni í Reykjavík fyrir tilveru sína enda er um ótrúlegt starf að ræða. 

Sveitin hefur gefið fleirum en mér ómetanlegan tíma, reynslu og félagsskap. Sérstaklega vil 

ég þakka öllum þeim sem voru með mér í hópi í nýliðunum, ég held því fram að ég hafi verið 

einstaklega heppin með hóp, ótrúlega stór hópur af yndislegu fólki. Vinnufélagar mínir hjá 

Íslenskum fjallaleiðsögumönnum hjálpuðu mér einnig, hvort sem þeir eru úr 

Flugbjörgunarsveitinni, annarri björgunarsveit eða ekki í björgunarsveit. Margir höfðu 

eitthvað að segja um Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík og þeir hvöttu mig áfram, sérstaklega 

á síðustu metrunum. Það er ómetanlegt að eiga stóran vinkonuhóp þangað sem alltaf er hægt 

að sækja sér orku og félagsskap þegar einveran með verkefninu verður yfirþyrmandi. Ég vil 

þakka pabba mínum og systur minni Melkorku sem alltaf hafa sýnt verkefninu mínu áhuga og 

hvatt mig áfram. Og að lokum þeim sem þurftu að umgangast mig mest þennan tíma, þurftu 

að stumra yfir mér í tuði, hlátri, gráti og gnístri: Höllu, Helga, Gígju og Ága.  
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