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Útdráttur 

 
Í þessari ritgerð verður hippatímabilið tekið undir stækkunarglerið með sérstöku tilliti til 

birtingarmyndar þess á Íslandi. Til að byrja með verður greint frá þeim aðferðum sem stuðst 

var við í rannsókninni og að sama skapi verða viðmælendur kynntir. Í öðrum kaflanum verður 

rætt um mikilvæg hugtök sem liggja til grundvallar umfjölluninni. Þar á eftir verður fjallað 

um upptök hippamenningarinnar og leitast við að skýra frá þeim atburðum sem hrundu af stað 

andófi ´68 kynslóðarinnar. Því næst verður íslensk birtingarmynd tímabilsins rædd og síðast 

en ekki síst verða fyrirferðamiklir þættir hippamenningar skoðaðir með tilliti til íslenskra 

aðstæðna. 

 Það helsta sem rannsóknin leiddi í ljós var að á Íslandi mun hippamenning hafa mætt 

fremur dræmum viðtökum, þá helst vegna einangrunar og aðstæðna. Hérlendis virtist 

hippatímabilið aðallega hafa birst sem ímynd sem fólk reyndi með einhverjum hætti að 

tileinka sér. Segja má að ytri einkenni hafi verið fyrirferðamesti þáttur íslenskrar 

hippamenningar þó inn á milli hafi leynst einstaklingar sem beittu sér fyrir málstaðnum. 
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Inngangur 

 

Oft hef ég notið þeirra forréttinda að sitja í hlýju, notalegu stofunni hjá ömmu og afa, fletta 

gömlum myndaalbúmum og fara um leið á tímaflakk. Í eitt skiptið rakst ég á gamla mynd af 

kunnuglegum ungum manni með sítt hár. Mér varð starsýnt á myndina og eftir augnablik 

gerði ég mér grein fyrir því að hún var af Þresti Þorgrímssyni, afa mínum. Ég brosti með 

sjálfri mér yfir þessum skemmtilega fundi og fór með myndina til ömmu, sem var eitthvað að 

sýsla í eldhúsinu. Ég sá undir eins að henni var ekki skemmt yfir myndinni og þó ég muni 

ekki nákvæmlega hvað hún hafði um hana að segja, get ég fullyrt að það var ekki á jákvæðu 

nótunum. Hún benti mér á aðra mynd af honum með stutt hár og sagði að hann hafi verið 

mikið huggulegri sem ,,venjulegur maður“ (sjá mynd 1 og 2).  Eins og mörgum öðrum fannst 

henni ýmislegt athugavert við síða hárið, enda hafði stíllinn verið óþekktur, en var þó ryðja 

sér rúms til um þetta leyti. Ef afi taldist ekki til venjulegra manna á þessum tíma, til hverra 

taldist hann þá? Gat hárið eitt og sér skipað honum í þann hóp sem verður til umfjöllunar í 

þessari rannsókn? 

Eins og glöggum lesendum mun snemma verða ljóst, er þetta ekki í síðasta skiptið sem 

ég minnist á ömmu og afa í ritgerðinni. Mér finnst það eiga vel við þar sem þau voru ungt fólk 

um leið og þeir einstaklingar sem tilheyrðu samfélagshópnum sem hér verður skoðaður. 

Hópur þessi skaut upp kollinum á sjöunda áratugi síðustu  aldar og var sjaldan álitinn af hinu 

góða af þeim sem voru utan hans og hafa einstaklingar innan hans gengið undir ýmsum 

nöfnum, jafnvel fúkyrðum ef út í það er farið. Sjálf var ég ekki alltaf viss hvaða orð ég ætti 

hafa um hönd í skrifum mínum, en ofan á varð „’68 kynslóðin“ eða ,,hippar“. 

Samfélagshópurinn olli miklu fjaðrafoki í hinum vestræna heimi vegna tilrauna sinna til að að 

brjóta upp hið staðlaða samfélagsform sem þá ríkti. 

Að hluta til byggir rannsóknin á viðtölum við þrjá einstaklinga sem eiga það 

sameiginlegt að hafa verið ungt fólk á blómatíma hippatímabilsins sem átti sér stað í kringum 

1968. Viðtölin gefa innsýn í persónulegar upplifanir og minningar um liðna tíð, en einnig 

verður notast við fræðilegar heimildir á borð við bækur og greinar sem skrifaðar hafa verið í 

tengslum við efnið, sem og tímaritsgreinar.  

Um leið og ég fékk hugmyndina að viðfangsefninu vissi ég nokkurn veginn hverju 

mig langaði að beina athyglinni að og þar yrðu tónlist, tíska og ímynd ef til vill 

fyrirferðamestu áhersluatriðin í ritgerðinni. Þegar ég kynnti verkefnið fyrir viðmælendum 

mínum, varð einum þeirra á orði að það væri of mikil einföldun að hugsa um þennan hóp út 

frá þessum þremur atriðum og að sjónarmið hippanna hafi lítið sem ekkert snúist um efnisleg 
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Mynd 1: Hár Þrastar 

Þorgrímssonar í ,,venjulegu“ 

ástandi. 

Mynd 2: Sami maður, 

,,hippalegur“ ásýndar. 

gæði og ímynd. Mér þótti hugmyndin athyglisverð og velti ég því fyrir mér um stund hvort sú 

nálgun efnisins væri of yfirborðskennd. Þrátt fyrir ummælin, ætla ég engu að síður að leyfa 

mér að nota þessa þrjá þætti til að afmarka umfjöllunarefnið. 

Í ritgerðinni leitast ég fyrst og fremst við að finna svör við því hvernig, hvenær og á 

hvaða hátt hippatímabilið birtist hérlendis. Aðrar spurningar sem ég hef kosið að takast á við, 

snúast um efnismenningu og ímynd ´68 kynslóðarinnar og hvernig ungmenni á Íslandi á 

þessum tíma sköpuðu sér sjálfsmynd og háðu deilur sínar að erlendu fordæmi.  

Ritgerðinni er skipað í fimm hluta. Í fyrsta kafla mun ég gera grein fyrir þeim 

aðferðum sem notaðar voru við heimildaöflunina ásamt því að kynna viðmælendur mína þrjá, 

sem fara með stórt hlutverk í rannsókninni. Næst mun ég fara yfir mikilvægar kenningar og 

hugtök sem koma við sögu í ritgerðinni og verða notaðar til hliðsjónar greiningunni á 

viðtölunum. Í þriðja hlutanum verður fjallað um upptök hippatímabilsins og hvaða ástæður 

lágu að baki þess. Í fjórða kafla færi ég mig nær takmarki mínu þar sem ég byrja fyrst að ræða 

hvernig hippamenningin kom fyrir sjónir hérlendis. Einkum mun ég fjalla um íslenskar 

aðstæður, sem kunna að hafa verið erfiðar fyrir þá sem kusu að tileinka sér hippalífsstílinn. Í 

fimmta og síðasta kaflanum verður fjallað um tísku og tónlist sem ég held að hafi verið gildur 

þáttur  í sjálfsímyndarsköpun „hippanna“, sem verður einnig tekin til greina og hún rædd útfrá 

viðhorfum fólks. 
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1. Aðferðafræði og viðmælendur 

 

Ýmiskonar aðferðum var beitt við öflun upplýsinga í tengslum við rannsóknarefnið og í 

eftirfarandi kafla mun fjallað um þær. Fyrst verður rætt um eigindlega hluta rannsóknarinnar, 

það er viðtölin auk viðtalstækninnar og sjálfa viðmælendurna. Spila þeir veigamikinn þátt í 

rannsókninni og draga fram persónulega ásýnd af tíðaranda sjöunda áratugarins hér á landi. 

Því næst verður fjallað um megindlega hlutann, meðal annars skriflegar heimildir sem notaðar 

eru í rannsókninni og hvernig þeirra var aflað. 

 

1.1 Munnlegar heimildir 

 

Það eru margar spurningar sem koma upp í hugann þegar kemur að hippatímabilinu hér á 

landi. Til þess að leita svara við hugleiðingum mínum, var meðal annars gripið til eigindlegra 

rannsóknaraðferða, en rík áhersla er lögð á þær innan þjóðfræðinnar. Byggir ritgerðin því að 

hluta til upp á viðtalsrannsóknum sem innihalda endurminningar um liðna tíma. Sú aðferð 

getur nýst rannsakandanum vel, sér í lagi til að draga fram persónulegt yfirbragð í ritgerðinni, 

en skoðanir fólks (og reynsla) geta komið sér vel þegar kemur að túlkun efnisins. Í bókinni 

Recording Oral History segir til að mynda að við notkun eigindlegrar aðferðar geti 

rannsakandinn fengið persónulega vitneskju úr eigin menningarheimi frá allt öðrum 

sjónarhóli.
1
 Viðtölin geta þá gert honum kleift að víkka sjóndeilarhringinn í tengslum við 

efnið, ásamt því að geta sett sig í spor viðmælandans. 

 Í þessu samhengi væri ekki úr vegi að ræða um hugtakið veruhátt (e. habitus) sem 

franski félagsfræðingurinn Pierre Bordieu setti fram. Veruhátturinn rennur einstaklingnum í 

merg og bein í kjölfar áralangrar dvalar við þau tilteknu lífsskilyrði sem einkenna umhverfi 

hans og hefur því fólk sem elst upp í svipuðu umhverfi gjarnan svipaðan veruhátt.
2
 

Viðmælendur mínir koma úr ólíkum áttum og það eitt getur haft mikil áhrif á hvernig 

hugsunarháttur þeirra virkar því „veruhátturinn vísar til reglubundinnar, ómeðvitaðrar 

formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi einstaklings.“
3
 

                                                      

 

 

 
1
 Yow, Recording Oral History, 2. 

2
 Bourdieu, „Almenningsálitið er ekki til“, 8. 

3
 Bourdieu, „Almenningsálitið er ekki til“, 8. 



9 

Við leitina að viðmælendum hafði ég hugsað mér að beita snjóboltaaðferðinni (þ.e.a.s. 

finna góðan tengilið sem gæti bent mér á viðmælendur og svo koll af kolli) en sú varð ekki 

raunin. Til að byrja með bentu leiðbeinendur mínir mér á gamalkunnan útvarpsmann sem gæti 

verið góður tengiliður. Fór ég á fund hans, þó ekki í þeim tilgangi að fá hann í viðtal, heldur 

til að athuga hvort hann þekkti fólk sem ég gæti rætt við. Sá fundur endaði nú samt sem áður 

með því að ég fékk hann til að koma í viðtal til mín, um það bil tveimur vikum seinna. Amma 

mín stakk upp á öðrum viðmælandanum og það voru síðan leiðbeinendur mínir sem bentu 

mér á þann þriðja. 

Viðmælendur mínir eiga það allir sameiginlegt að vera komnir yfir miðjan aldur og er 

því óhætt að fullyrða að þeir hafi lifað tímana tvenna, eða jafnvel þrenna. Hingað til hef ég 

alltaf þekkt ágætlega til þeirra sem ég tek tali, en í þetta sinn fór ég út fyrir þægindarammann 

og leitaði upplýsinga hjá fólki sem var mér ókunnugt. Fyrir fyrsta viðtalið hafði stressið 

hreiðrað ærlega um sig, en þegar stundin rann upp og liðið var á viðtalið sá ég strax að 

ástæðulaust hefði verið að trekkja sig yfir því þar sem allt gekk eins og í sögu. Sama get ég 

sagt um hin viðtölin og tel ég mig hafa verið ákaflega heppna með viðmælendur og gáfu þeir 

allir mismunandi sýn á tímabilið sem um ræðir.  

Viðtalstækni getur verið vandmeðfarin og í bók sinni The Tape Recorded Interview 

fjallar Edvard D. Ives um mikilvægi réttra vinnubragða þegar hún er annars vegar. Þar segir 

hann að vissir kostir geti fylgt því að finna viðmælendur sem séu manni ókunnugir. Vissulega 

þarf viðmælandi ekki að fara í gegnum „ísbrjótsferlið“ ef  ættingi eða vinur á í hlut, en gallinn 

við það er að kunnugur einstaklingur gæti haldið aftur af sér í viðtalinu.
4
 Ef rannsakandi kysi 

til dæmis að taka viðtal við frænda sinn eða náinn vin, gæti honum fundist óþarft að taka 

eitthvað fram í viðtalinu sem hann hefði þegar sagt viðkomandi. Það vandamál er ekki til 

staðar ef um ókunnugan einstakling er að ræða. Bendir Ives einnig á það, að fólk leyfi sér 

stundum að segja hluti við ókunnuga sem því annars þætti fíflalegt að deila með vini eða 

fjölskyldumeðlimi.
5
 

Mikilvægt er að hafa mótað sér skýra hugmynd um hvað maður vill fá út úr viðtalinu 

áður en það er tekið
6
 og því var ég með staðlaðar spurningar á blaði. Í bókinni Folklore and 

                                                      

 

 

 
4
 Ives, The Tape Recorded Interview, 29. 

5
 Ives, The Tape Recorded Interview, 29. 

6
 Ives, The Tape Recorded Interview, 25. 
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Folklife segir, að nauðsynlegt sé að hafa spurningar meðferðis til að koma í veg fyrir allan 

vandræðagang og hik, ef ske kynni að umræðuefni þryti. Þar að auki gera þær viðtalið og 

útkomu þess í flestum tilvikum árangursríkari.
7
 Spurningarnar voru hafðar sem opnastar til 

þess að auðveldara væri fyrir viðmælendurna að ræða efnið í víðara samhengi og ef til vill 

leyfa sér að fara út fyrir sjálfa spurninguna. Þó rek ég mig endrum og sinnum á að hafa haft 

spurningarnar þrengri en þær ættu í raun að vera, en það gerðist aðallega þegar spurningar 

vöknuðu í miðju viðtali. Í öllum viðtölunum var notast við hljóðupptökutæki og voru 

upptökurnar skrifaðar upp orðrétt. Í áfanganum Söfnun þjóðfræða sem ég sat árið 2011 er 

nemendum kennt að því nákvæmari sem uppskrift viðtala er, því betri sé heimildin.  

 

1.1.1 Viðmælendurnir 

 

Fyrsti viðmælandi minn heitir Leifur Hauksson.  Hann er fæddur í Kópavogi árið 1951 þar 

sem hann ólst upp og bjó þar til hann lauk menntaskóla árið 1971 og byrjaði í háskóla. Eftir 

það „byrjaði hann á svona flækingi“
8
 eins og hann sjálfur komst að orði og var meðal annars á 

Seyðisfirði og Ströndunum. Leiðin lá svo aftur í höfuðstaðinn í kringum 1984 og hefur hann 

starfað hjá útvarpinu síðan. Við Leifur mæltum okkur mót á vinnustað hans þann 11. 

desember 2012.
9
 Ég var komin upp í hús Ríkisútvarpsins rétt fyrir klukkan tvö þar sem hann 

tók á móti mér með bros á vör og fylgdi mér inn í autt herbergi þar sem við fengum ágætis 

næði meðan á viðtalinu stóð. Áður en ég kveiki á upptökunni hef ég gert það að vana mínum 

að segja fólki frá þeirri viðtalstækni sem þjóðfræðingar beita til að fyrirbyggja allan 

misskilning. Ég útskýrði meðal annars fyrir Leifi að viðmælandinn og skoðanir hans ættu að 

fá að njóta sín sem mest og þess vegna myndi ég reyna að segja sem minnst. Eins og fram 

kom í kaflanum hér á undan hafði ég þó nokkrar spurningar upp í erminni til að styðjast við. 

Leifur reyndist afar mælskur og fór ekki á milli mála að hann er vanur viðtölum. Mér þótti 

bæði skemmtilegt og fróðlegt að tala við hann og áður en við vissum af var tæp ein og hálf 

klukkustund liðin. 

                                                      

 

 

 
7
 MacDonald, Collecting Oral Literature, 410-411. 

8
 ASJ 1. 

9
 ASJ 1. 
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Annar viðmælandi minn var Birna Þórðardóttir. Hún er fædd og uppalin á Borgarfirði 

eystra til þrettán ára aldurs en þá fór hún í heimavistarskóla að Eiðum. Þar var hún í tvo vetur 

og var lítið heima (þ.e. í foreldrahúsum) eftir það.
10

 Birna býr í snoturri íbúð á Óðinsgötunni 

og tók hún vel á móti mér þegar ég bankaði upp á hjá henni. Hún sagði að ég mætti finna 

þann stað í íbúðinni sem mér þætti bestur fyrir viðtalið, á meðan hún hringdi eitt símtal. Mér 

fannst eldhúsið hinn ákjósanlegasti staður svo ég settist við eldhúsborðið og gerði 

upptökugræjurnar tilbúnar. Áður en viðtalið hófst ræddum við örlítið um námið mitt auk þess 

sem ég sagði henni að það hafi verið amma mín sem benti mér á að tala við hana, „þú munt 

sko ekki koma að tómum kofanum þar, Silja mín,“
11

 hafði  Guja amma mín fullyrt og 

reyndust það orð að sönnu. Lítið atvik átti sér stað degi eftir viðtalið, þá hringdi síminn og var 

það Birna. Hún sagði að ég hafði gleymt pennanum mínum á forstofugólfinu hjá henni. ,,Æi 

nei“ svaraði ég „uppáhalds penninn minn“ og þá svaraði hún um leið að hún hafi hreinlega 

bara séð það á honum og við flissuðum svolítið yfir því. Svo bar hún upp óvenjulega 

spurningu, sem ábyggilega er draumur hvers þjóðfræðings að heyra: „Það var tvennt sem ég 

gleymdi að segja síðast sem mig langaði að kæmi fram, viltu kannski koma aftur til  mín?
12

“ 

Upp með mér svaraði ég játandi og sagðist þá geta náð í pennann minn í leiðinni. Fáeinum 

dögum síðar fór ég aftur til hennar og við bættum því við á upptökuna sem henni fannst vanta.  

Þriðji og síðasti viðmælandi minn Gunnar Þórðarson tónlistarmaður, er sjálfsagt 

flestum kunnur. Gunnar er fæddur 4. janúar árið 1945 á Hólmavík þar sem hann bjó til átta ára 

aldurs, en flutti þá þaðan með fjölskyldu sinni til Keflavíkur.
13

 Gunnar tók á móti mér 

glaðbeittur á svip að heimili sínu þann 16. janúar 2013. Hann bauð mér inn í snyrtilega 

stofuna þar sem við settumst við hvort á móti öðru. Þegar nokkrar mínútur voru liðnar af 

viðtalinu komu sonur hans, tengdadóttir og börnin þeirra í heimsókn. Eftir að hann hafði 

útskýrt fyrir þeim hvað væri í gangi færðum við okkur upp á loft þar sem við fengum okkur 

sæti við veglegt skrifborð og tókum upp þráðinn þar sem frá var horfið. Hann sagði að sem 

unglingur hefði hann fljótt orðið mikill tónlistarunnandi og var það sér í lagi tónlistin sem 

kom frá amerísku herstöðinni á Keflavíkurflugvelli sem hafði áhrif á hann og aðra krakka á 

svæðinu. Gunnar sagði meðal annars að unglingarnir hefðu þá stundum hist með segulböndin 
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 ASJ 2. 
11

 Guðríður Gunnlaugsdóttir. 
12

 Birna Þórðardóttir. 
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eftir að hafa tekið upp tónlist úr ,,Kanaútvarpinu“. Krakkana langaði að geta spilað eitthvað af 

þessari tónlist og fljótlega byrjaði Gunnar að æfa sig á hljóðfæri: „[það] var mér frekar 

auðvelt[...] eða auðveldara en öðrum, þannig þetta var svona partur af mínum [...] heimi og er 

eiginlega búinn að vera það æ síðan,“
14

 útskýrði Gunnar. 

Á heildina litið fannst mér viðtölin hafa heppnast vel og skipta þau án efa sköpum 

fyrir dýpt og persónulega nálgun við viðfangsefnið. Nauðsynlegt er þó að flétta útgefnum 

heimildum saman við þau til að umfjöllunin verði heildstæðari. Næst verður því fjallað um 

aðrar heimildir sem notaðar voru í ritgerðinni og aðferðinni sem beitt var við öflun þeirra. 

 

1.2 Formlegar heimildir 

 

Við megindlega hluta rannsóknarinnar var tvennskonar aðferðum beitt. Að sjálfsögðu fór ég 

og aflaði ritaðra heimilda, bæði til að dýpka skilning minn á viðfangsefninu sem og nota í 

bland við aðrar heimildir. Fór ég bæði á Landsbókasafnið og Bókasafn Breiðdalshrepps með 

góðum árangri. Einnig studdist ég við fræðigreinar og annað lesefni sem ég hef fengið úr  

námskeiðum innan þjóðfræðinnar. Bókin sem ég notaði hvað mest í rannsókninni heitir ´68: 

Hugarflug úr viðjum vanans og er eftir Kristínu Ólafsdóttur og Gest Guðmundsson. Í henni er 

farið djúpt í saumana hvað varðar uppruna hippahreyfingarinnar ásamt hugsjónum og 

baráttumálum hippanna erlendis, sem og hérlendis.   

Ásamt því að leita fanga á bókasöfnum býður nútímatækni upp á fjölbreyttar leiðir til 

heimildaöflunar og kom veraldarvefurinn oftar en ekki að góðum notum við að finna hinar 

ýmsu tímarits- og blaðagreinar um viðfangsefnið. Meðal annars fann ég nokkrar erlendar 

greinar af heimasíðunni jstor.org og þar sem hornsteinn ritgerðarinnar er birtingarmynd 

tímabilsins hérlendis, kom timarit.is einnig að mjög góðum notum. Þar fann ég fjöldann allan 

af umfjöllunum, bæði frá tímabilinu sjálfu og í tengslum við það.  
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2. Kenningar og hugtök 

 

Í kaflanum hér á undan voru aðferðirnar sem notaðar voru við rannsóknina teknar fyrir og 

viðmælendur kynntir. Í þessum kafla verður fjallað um helstu kenningar og hugtök sem koma  

fyrir í ritgerðinni.  

Í rannsókninni verður ákveðinn samfélagshópur tekinn til umfjöllunar og þess vegna 

er mikilvægt að hafa greinargóða útlistun á hugtakinu hópur (e. group).  Verður þá meðal 

annars varpað ljósi á hvernig hópur getur myndast og þróast. Hópur er meðal 

grundvallarhugtaka innan þjóðfræðinnar og hafa margir fræðimenn leitast við að skilgreina 

það. Meðal þeirra eru til dæmis þjóðfræðingarnir Alan Dundes, Marta C. Sims og Martine 

Stephens og mun ég fjalla um túlkun þeirra á hugtakinu hér síðar. Jafnframt verða hippar (e. 

hippies) og hippamenning tekin fyrir og ýmis hugtök skilgreind sem koma umfjölluninni við á 

einn eða annan hátt. 

 

2.1 Hópur 

  

Þó við gerum okkur ekki endilega grein fyrir því, tilheyrum við öll hinum ýmsu hópum. 

Hópur (e. group) er einkar sveigjanlegt hugtak og getur það bæði átt við um mjög 

yfirgripsmikinn hóp, til dæmis þjóð, en gæti líka skilgreint hina minnstu hópa, eins og 

fjölskyldur.
15

 Svo að nokkur dæmi um hópa séu nefnd má nefna kúreka, sjómenn, 

hafnarboltamenn, saumaklúbba, garðyrkjuáhugamenn og hippa.
16

 Til að geta rætt um hópa 

innan samfélagsins er einnig mikilvægt að geta hent reiður á hvernig hugtakið er skilgreint. 

Ætla mætti að það sé fremur auðskilgreint, en samkvæmt ýmsum kenningum felur það í sér 

flókna og gildishlaðna merkingu ef betur er að gáð. Í bókinni Living Folklore eftir Martha C. 

Sims og Martine Stephens er talað um hóp og hvaða undirstöðuatriði þurfi að vera fyrir hendi, 

til að hópur geti kallast hópur: 

 

[T]o be a member of a family or any other folk group, no matter how loosely or 

informally defined, requires special knowledge of its language, behaviour, and rules – 

spoken or unspoken. These types of communication convey and express the group‘s 
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 Dundes, Interpreting Folklore, 7. 
16

 Dundes, Interpreting Folklore, 7. 
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attitues, beliefs, values, and worldview to other members of the group and often to 

outsiders. Folklore is learned informally as we grow up in a group or as we are introduced 

to or invited into a new group.
17

 

 

Þarna segir í stuttu máli að einstaklingar innan hóps þurfi að þekkja hegðun, tungumál, 

viðhorf og reglur, (hvort sem þær eru skrifaðar eða óskrifaðar) sem gilda innan hans. Í þessum 

undirstöðuatriðum gæti til dæmis falist slangur, (einka)húmor, hefðir og siðir sem allir innan 

hópsins verða að kannast við til þess að geta tilheyrt honum. Hver hópur hefur sitt eigið 

„kerfi“ og hugmyndir um hvað flokkist undir viðeigandi og óviðeigandi hegðun sem allir í 

hópnum skilja og hafa lært ómeðvitað.
18

 

Áðurnefndur fræðimaður, Alan Dundes, er einnig með góða túlkun á hóp í bók sinni 

Interpreting Folklore. Þar segir meðal annars að orðið fólk (e. folk) geti átt við hvaða hóp af 

fólki sem er. Ennfremur leitast hann við að skilgreina hugtakið og í lýsingu hans segir að 

hópur verði að samanstanda af að minnsta kosti tveimur einstaklingum, en algengast sé þó að 

þeir séu fleiri. Einstaklingur í hóp þarf ekki endilega að þekkja alla innan hópsins en að öllum 

líkindum þekkir hann til allra hefðanna sem viðgangast innan hans, en hefðir gera hópum 

kleift að skilgreina sig frá öðrum hópum.
19

 

Hippar, eða þeir sem kusu að líta á sig sem hippa, gætu sannarlega hafa talist til 

ákveðins hóps. Í fyrsta lagi gengu þeir undir einu nafni hippahreyfingarinnar og í öðru lagi 

höfðu þeir samskonar viðhorf, deildu svipaðri (efnis)menningu og höfðu áþekk sjónarmið að 

leiðarljósi. 

 

2.2 Hippar og hippamenning 

 

Hvað gerir hippa að hippa? Fer það eftir klæðnaði einstaklingsins, hegðuninni, eða jafnvel 

vímuefnaneyslunni og tónlistinni sem viðkomandi hlustar á? Fer það ef til vill frekar eftir 

viðhorfum hans til umhverfisins, samfélagsins og stjórnvalda eða verður allt þetta að vera 

fyrir hendi til að menn geti kallast „sannir“ hippar? Í Íslenskri orðabók er gefin mjög gagnorð 

skýring á hugtakinu, en þar segir einfaldlega að hippi sé ungur andófsmaður sem rísi gegn 
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 Sims og Stephens, Living Folklore, 31. 
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viðteknum lífsviðhorfum og lifnaðarháttum, þar sem andófið gæti þá birst í klæðaburði, 

hárgreiðslu eða almennum lífsstíl.
20

  

Hippahugtakið á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna þar sem stúdentar mótmæltu 

Víetnamstríðinu samhliða því að hlusta á rokkaða tónlist. Í Bretlandi hafði hippahreyfingin 

aftur á móti frábrugðna þýðingu, þó báðar hreyfingar hafi haft sömu grunngildin. Þar sneru 

menn baki við kapítalísku samfélagi og sýndu það til dæmis með klæðaburði, þar sem notaður 

fatnaður var tekinn til handagagns sem andsvar við eyðslusemi neyslusamfélagsins.
21

 

 Viðhorf fólks gagnvart þessum hópi má glögglega sjá þegar litið er í tímarit frá þeim 

tíma sem hipparnir hófu að gera vart við sig. Þeir sem ekki tilheyrðu hippahreyfingunni litu á 

hana sem hverja aðra plágu og höfðu augljóslega áhyggjur af þessum óskapnaði sem þarna 

hafði myndast. Í tímaritinu Vikunni árið 1967 er skorið úr um hvernig ímynd hippans kom 

fyrir sjónir: 

 

Kannski verður þetta fólk bezt skilgreint með því að segja að það hafi klæðaburðinn frá 

villimönnum á Borneo, trúarbrögð frá Hindúum á Indlandi, kynferðislega háttu frá 

kanínum, umgengnisvenjur frá Kínverjum, efnahagsvenjur sínar frá áströlskum 

frummönnum og ósérhlífnina frá frumkistunni.
22

 

  

Eins og sjá má á þessum ummælum myndaðist fljótt ákveðin staðalímynd (e. stereotype) af 

hippunum. Samkvæmt Manfred Beller er staðalímynd ,,alhæfing um hóp fólks þar sem nær 

öllum hópnum eru eignuð tilfallandi einkenni, án tillits til þess hvort meðlimirnir séu 

mismunandi.“
23

 Einnig segir Beller að „þegar staðalímyndir [hafi] einu sinni mótast [breytist] 

þær treglega á grundvelli nýrra upplýsinga.“
24

 Þannig má segja að þegar staðalímynd um hóp 

hafi eitt sinn skapast, sé torvelt að breyta henni. Í greininni „They smell bad, have diseases, 

and are lazy“ er athyglisverð lýsing frá kanadískum lögregluþjóni og vinnufélögum hans á 

þessum umdeilda og frjálslega samfélagshópi. Þar byrjar hann á að greina frá því að hippar 

hafi alls engan áhuga á íþróttum og að þeir ræði aldrei um hluti sem venjulegt fólk tali um. 

Aðal hugðarefni þeirra séu stríðið í Víetnam, kynlíf, eiturlyf og svo framvegis. Lögregluþjónn 

þessi var ekki á eitt sáttur hvernig samfélagið meðhöndlaði þessa klíku og hvernig óæskilegt 
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framferði hennar var hreinlega látið viðgangast. Enn fremur taldi hann að þar sem hipparnir 

væru svo áhrifamiklir gætu þeir haft einkar slæm áhrif á samfélagið.
25

 Auðsjáanlega voru 

hippar ekki vel liðnir af yfirvaldinu, enda mjög ódælir í garð þess og sýndu það með 

frábrugðnum lífstíl, andófi og viðhorfum, líkt og áður kom fram. 

Þó lögregluþjónninn og félagar hans hafi kosið að dæma hippa út frá þessu 

takmarkaða sjónarhorni var menning þeirra síður en svo einsleitt fyrirbæri. Samanstóð hún 

meira að segja af fjórum mismunandi stefnum samkvæmt greininni ,,The Flowering of the 

Hippie Movement“. Þar gefur að líta framsýna hippa (e. the visionaries), tiktúru og höfuð-

hippa (e. the freaks and heads), miðnæturhippa (e. the midnight hippies) og að lokum 

plasthippa (e. the plastic hippies).
26

  

Þeir sem fyrstir voru nefndir í upptalningunni voru meðal annars frumkvöðlar 

hreyfingarinnar. Þeir lögðu upp með það sjónarmið að berjast gegn ,,kerfinu“ ásamt því að 

mæla á móti efnisdýrkun samfélagsins. Þeir trúðu því að fólk ætti að gera það sem það vildi 

og að kerfið ráðskaðist of mikið með líf þess, til dæmis í formi þess að fólk þyrfti að mennta 

sig til fá góða vinnu til að geta keypt allskyns hluti sem það þurfti ekki til að komast af. 

Tiktúru- og höfuð-hippar voru þeir sem neyttu eiturlyfja, en það var álitið þeirra helsta 

einkenni. Munurinn á tiktúru- og höfuðhippum var samt sá að þeir fyrrnefndu neyttu LSD en 

þeir síðarnefndu marijúana. Þessi flokkur fólks neytti vímugjafanna fyrst og fremst vegna 

þess að þeir töldu sig sjá heiminn með öðrum augum undir áhrifum. Miðnæturhipparnir voru 

um þrítugt þegar hippahreyfingin brast á og voru þá flestir komnir með fjölskyldur og vinnu. 

Þeir litu ekki út fyrir að vera hippar en voru engu að síður með svipuð sjónarmið að leiðarljósi 

og framsýnu hipparnir sem fyrst voru nefndir. Á menntaskólaárum sínum höfðu þeir barist 

fyrir réttindum og samfélagsbreytingum og má því segja að þeir hafi verið undanfarar hins 

„alvöru“ hippatímabils, en þegar það átti sér loks stað voru þeir ekki lengur á þeim stað í 

lífinu.
27

 

Eins og fyrr sagði beittu hippar sér meðal annars fyrir því að fólk sneiddi hjá 

efnishyggju og lifði á nauðsynjum, en á því tímabili sem plasthipparnir komu til sögunnar, var 

hreyfingin farin að snúast upp í andhverfu sína. Hippar klæddu sig nefnilega á ákveðinn hátt 
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 Martel, „They smell bad, have diseases, and are lazy“, 235-236. 
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og allt í einu fór því líf þeirra að snúast um efnishyggju á nýjan leik, sem og markaðssetningu. 

Til þess að tilheyra hópi þeirra urðu menn til dæmis helst að eiga réttu gleraugun, vestið eða 

buxurnar, en þar sem lítið framboð var á þess konar klæðnaði á blómatíma hreyfingarinnar, 

rauk hann upp í verði.
28

 

Eftir heimildaöflunina og viðtölin þrjú finnst mér þeim mun erfiðara að skilgreina 

hugtakið „hippi“. ,,Ég þarf ekkert að taka það aftur fram að [...] ég leit aldrei á mig sem 

hippa“
29

 komst Birna Þórðardóttir að orði og bætti svo við að hún hafi verið aktívisti.
30

 

„Aktívistar“, eða aðgerðarsinnar eins og þeir nefnast á góðri íslensku, eru þeir sem berjast af 

krafti fyrir ákveðnum málstað,
31

 en vissulega voru hippar (að minnsta kosti til að byrja með) 

fólk sem barðist fyrir málefnum sem sannarlega þörfnuðust endurskoðunar, svo sem úreltum 

viðhorfum og jafnréttisbaráttu, en vöktu einnig athygli á öðrum vanköntum hins ríkjandi 

samfélags.  

Þó að Birna hafi ekki viljað láta bendla sig við hippa, er annað fólk sem hélt allt öðru 

fram. Til dæmis amma mín, sem hefur augljóslega verið á annarri skoðun og benti mér á að 

sniðugt væri að taka viðtal við Birnu vegna þess að hún væri, eða hafði verið ,,hippi“ og þar 

að auki mjög áberandi í þjóðfélaginu á blómatíma hreyfingarinnar.  Þessar ólíku skoðanir 

leiða í ljós að hugtakið ,,hippi“ gæti verið afstætt, og ef til vill skilgreiningaratriði hvers og 

eins. Frjóan jarðveg þarf til þess að hugmyndir og ný samfélög geti blómstrað. 

Hippamenningin breiddist út vegna ákveðinnar vitundarvakningar í samfélaginu, en um það 

verður fjallað í næsta kafla. 
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3. Aðdragandi hippamenningar 

 

Áður en fjallað verður nánar um hvernig hippatímabilið birtist í íslensku þjóðlífi er 

nauðsynlegt að gera grein fyrir hvaðan hippamenningin kom. Í þessum kafla verður stiklað á 

stóru um upptök og ástæður samfélagsumrótsins sem átti stóran hluta í að endurmóta 

heimsmynd og viðhorf fólks á sjöunda áratugnum. 

Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir gera hippatímabilinu góð skil í bók sinni, 

68: Hugarflug úr viðjum vanans. Þar er farið mjög ítarlega yfir upphaf þess og ástæður og 

segir meðal annars að tímabilið hafi einkennst af upplausn hefðbundinna gilda. Fólk átti sér 

stóra drauma og leitaði eftir nýjum lífsháttum. Margir hafa haft á orði að þetta hafi verið 

æskulýðsuppreisn, eða uppreisn hinnar svonefndu ´68-kynslóðar.
32

 Foreldrum og valdhöfum 

fannst allt stefna í óefni sökum þessa nýstárlega uppátækis ungdómsins og töldu þetta dellu 

sem myndi líða hjá líkt og hver önnur tískubylgja. Annað átti sannarlega eftir að koma í ljós, 

því í maí 1968 kom stóra sprengingin sem var í formi hatrammra átaka sem áttu sér stað í 

Frakklandi:  

 

Stúdentar flykktust tugþúsundum saman út á götur Parísar, rifu upp götuhleðslur og 

byggðu götuvígi, nótt eftir nótt tókust fylkingar lögreglu og stúdenta á í Latínuhverfinu, 

stúdentarnir hertóku háskólana og breyttu kennslustofunum í vettvanga endalausra 

málfunda, en fundafælnir anarkistar gengu um gangana og máluðu á veggina 

,,Ímyndunraflið til valda!“
33

 

 

 

Atburðir þessa sumars leiddu til þess að almennir ferðalangar héldu sig fjarri Parísarborg en á 

sama tíma hópaðist þangað aragrúi af ungmennum sem virtist laðast að hinni pólitísku 

spennu
34

 eins og mý á mykjuskán. Róttæknin birtist umfram allt sem andúð á kynþáttamisrétti 

og stríði og meðal deilumála voru einkum kröfur um félagslegt jafnrétti, sem og jafnrétti 

kynjanna.
35

 Þó mótmælin í París hafi fallið í grýttan jarðveg hjá yfirvaldinu, áttu þau 

sannarlega upp á pallborðið hjá hinum almenna verkamanni, sem áttaði sig skyndilega á því 
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að ekki var allt með felldu í samfélaginu. Þarna þorði millistéttin loks að standa upp sjálfri sér 

til varnar og sýndi það með þátttöku sinni í andstöðunni. Fólk þráði breytingar: 

 

Fuck hierarchy, authority, this society with its cold, rational elitist logic! Fuck all the 

petty bosses and the mandarins at the top! Fuck this immutable society that refuses to 

consider the misery, poverty, inequality and injustice it creates, that divides people 

according to their origins and skills! [...] Suddenly, collectively, people discovered that 

what they had felt, but not dared in their individual isolation to express, was shared by the 

vast majority: a desire for radical change, a desire for a diffirent form of society. A 

society in which everyone had a say in matters that concerned them directly: a self-

managed society.
36

 

 

 

Ókyrrðin í samfélaginu kom síður en svo sem þruma úr heiðskíru lofti, heldur átti 

umrótið sér alllangan aðdraganda og hafði gerjast undir yfirborðinu um þó nokkurt skeið og 

voru ýmis atriði sem gáfu uppreisninni byr í seglin. Til að mynda ríkti ,,friðartími“ eftir seinni 

heimstyrjöldina og voru menn meira heima hjá fjölskyldum sínum. Börnum fjölgaði ört á 

þeim tíma og hefur þessi tiltekna fjölgun stundum verið kölluð „baby boom“
37

 eða 

barnasprengjan. Um það bil tuttugu árum seinna var heimurinn eðlilega mjög ríkur af 

ungmennum sem hafa gjarnan gengist undir nafninu „´68 kynslóðin“ eins og áður var nefnt. 

Hjá þessu fólki var þröng á þingi, sérstaklega í háskólum út um allan heim, sem þá voru enn 

litaðir af gömlum og úreltum reglum og samfélagsgildum.
38

 Ungdómnum fannst sér misboðið 

og setti sig því í andstöðu við kerfið og snerist baráttan því fyrst um sinn um réttindi hans, 

sem útskýrir einmitt tildrög stúdentaóeirðanna. 

Ljóst er að vitundarvakning hafði orðið út um allan heim á þessum tíma. Ótalmörgu 

var komið til leiðar er snerti brýn málefni sem áður fyrr hafði ekki endilega þótt sjálfsagt að 

ræða, þá einna helst hvað mannréttindi varðaði. Því miður verður ekki hægt að hafa tæmandi 

lista um allt sem átti sér stað að þessu sinni, en engu að síður mun hér verða leitast við að taka 

fram það helsta. Barátta þeldökka mannsins fyrir frelsi og mannréttindum varð til dæmis afar 

kraftmikil um þetta leyti, sem og jafnréttisbarátta kvenna.
39

 Upp úr 1960 voru einnig stofnuð 

fjölmörg stúdentafélög sem skipuðu stóran sess í andófsbarningnum sem tröllreið heiminum 
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um þær mundir. Tvö af þeim þekktustu voru í Bandaríkjunum og Vestur-Þýskalandi og hétu 

þau bæði SDS (Students for a Democratic Society og Socialistiche Deutche Studentbund). 

Eins og fyrr sagði börðust slík félög meðal annars fyrir því að gömul og úrelt gildi sem 

stóðust ekki tímans tönn innan háskólanna, yrðu afmáð. Stúdentar álitu að niðurnjörvaður 

strúktúr menntakerfisins myndi standa í vegi fyrir æðri og betri menntun. Með tímanum 

breyttust þó áherslur stúdentafélaganna yfir í að stuðla að auknu lýðræði innan háskólanna, 

sem þau trúðu að myndi ýta undir bætt félagsleg, efnahagsleg- og síðast en ekki síst, mannleg 

réttindi.
40

 

Um svipað leyti og þetta atvikaðist, hafði stríðið í Víetnam geisað í nokkur ár. Eins og 

segir í bókinni Sixty-Eight var það „fyrsta sjónvarpsstríðið.“
41

 Fólki var gert kleift að sjá hvað 

var að gerast heima í stofu því fjöldi fréttamanna var á stríðssvæðinu. Allt þetta hafði gífurleg 

áhrif á samfélagið og varð til þess að í kjölfarið myndaðist and-stríðs hreyfing ungmenna og 

fjölgaði meðlimum hennar mjög ört.
42

 Stríðsátökin voru vitanlega hápólitískt mál og voru 

einn af mörgum kveikiþráðum andófsins.  

Þegar hér er komið sögu hefur ekki verið fjallað mikið um hippa sem slíka, heldur 

hinar ýmsu stefnur og strauma sem áttu sér stað á sjöunda áratugnum. Hugtakið „hippi“ hefur 

verið mér hugleikið, þar sem erfitt er að komast til botns í merkingu þess, enda hippamenning 

mismunandi eftir heimshornum. Til að mynda sagði Birna svo að: „í Bandaríkjunum […] var 

allt kapp lagt á ástina já, ást og friður […] bara, make love not war” í stað þess að vera með 

pólitískar uppreisnir gegn hinu og þessu, sem virðist hafa verið meira áhersluatriði í 

evrópskum ríkjum (sbr. Frakklandi). Svo virðist sem hippar og pólitík hafi í fyrstu ekki átt 

samleið, til dæmis segir í bókinni 68: Hugarflug úr viðjum vanans að það að vera pólitískt 

hugsandi menntamaður annars vegar og hippi hins vegar, hafi verið tvennt ólíkt. Aftur á móti 

hafi með tímanum myndast brú milli þessa tveggja ólíku hópa. Hippahreyfingin, sem áður 

hafði verið andpólitísk með öllu, hreifst með í pólitíska vakningu ársins 1968 og þar með hafi 

þessir hópar fléttast saman og orðið að lokum einn.
 43

 Eins og ég mun fjalla um á eftir taldist 

orðið ,,hippi“ hreint og beint til skammaryrða. Ekki er óhugsandi að aðgerðarsinnum hafi 
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áskotnast hippaviðurnefnið vegna róttækra athafna sinna, sem þóttu ekki samfélagslega 

samþykktar.  

Hreyfing þessi breiddist hratt út og efldist hippaævintýrið hægt og bítandi um leið og 

það skall á Íslandi. Samkvæmt Gesti Guðmundssyni í Rokksögu Íslands náði það hámarki hér 

á landi vorið 1972 og ,,með hækkandi sól streymdu hópar af hippum út í náttúruna og „fíluðu 

grasið þar sem það grær,“ en þess á milli gengu þeir inn og út hver hjá öðrum því dyrnar voru 

sjaldnast læstar.“
44

 Var hin íslenska birtingarmynd hippatímabilsins virkilega í formi 

útúrreyktra ungmenna sem ráfuðu um án þess að gefa lífsviðhorfum og hugsjónum hinna 

upprunalegu hippa gaum? Sú spurning verður tekin til athugunar í næsta kafla. Ásamt því 

verður litið til birtingarmyndar hippamenningarinnar og aðstæðna hérlendis. 
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4. Íslensk birtingarmynd 

Þrátt fyrir framþróun í samgöngu- og tæknimálum á 20. öldinni, ber að hafa í huga að Ísland 

er, og hefur alltaf verið eyja. Landið verður ávallt að einhverju leyti einangrað frá hreyfingum 

og straumum sem eiga sér stað erlendis, en einmitt vegna þessarar einangrunar getur verið 

áhugavert að skoða birtingarmynd hippahreyfingarinnar hér á landi. Í eftirfarandi kafla verður 

skyggnst fyrir um hvernig og hvenær hippatímabilið birtist hérlendis og hvaða áhrif íslenskar 

aðstæður höfðu á hippamenninguna. 

 

4.1 Íslenskir hippar 

 

Samkvæmt bókinni 68: Hugarflug úr viðjum vanans, barst skeiðið fyrst til landsins sem 

ímynd. Fjölmiðlar og vöruinnflytjendur sáu þá um að birta fólki myndir af hæglætislegum 

hippum og ungum, reiðum uppreisnarseggjum.
45

 Þó var tímabilið ekki algjörlega innflutt 

fyrirbæri. Baráttan átti sér líka forsendur hérlendis og var fólk ekki einungis að líkja eftir 

útlendum fyrirbærum, heldur að „reyna að breyta umhverfi sínu og skapa eitthvað að eigin 

þörfum.“
46

 Til að mynda hafði stúdentabaráttan hér á landi allt aðrar áherslur en þær sem í 

gangi voru annars staðar í heiminum, hér var það hagsmunabaráttan sem var veigamesti hluti 

andófsins. Undir því flaggi var meðal annars barist fyrir jafnrétti til náms og stór áhersla var 

lögð á að námslánin nægðu til lífsframfærslu svo að ekki væri undir foreldrum komið hvort 

uppkomin börn þeirra gætu menntað sig eður ei. Einnig var mótuð menntastefna þar sem 

ríkjandi menntakerfi var gagnrýnt, meðal annars fyrir að setja ýmsa þröskulda fyrir þá sem 

komu frá alþýðuheimilum og fyrir að vera sniðið að dæmigerðu karlauppeldi þar sem konur 

ættu erfitt uppdráttar.
47

  

Einnig virðist hafa ríkt talsverð ævintýraþrá meðal ungs fólks, því og eins og kom 

fram í kafla 2.2 gerði það sér grein fyrir að kerfið hefði allt of mikil áhrif á líf þess og sóttust 

þess vegna að veita því mótspyrnu og leita út fyrir staðlaða lífshætti. Hefur það eitt og sér 

falið í sér ákveðinn undirróður, eins og Leifur nefndi: 
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og þetta er nú akkúrat á þeim árum sem maður er að, svona byrja að [...] svona [...] fóta 

sig í lífinu [...] já svona móta lífsskoðanir og fleira – og.. það litast dálítið af þessum tíma 

sko því þá voru menn strax byrjaðir að skiptast í tvö horn, ekki endilega bara í pólitík og 

svoleiðis heldur bara […] annarsvegar þeir sem […] voru búnir að ákveða hvað þeir 

ætluðu að verða þegar þeir yrðu stórir og fóru bara sína réttu leið í því og gerðu það og 

svo hinir sem voru svo mikið í að njóta lífsins og ævintýranna og alls ekki búnir að 

ákveða hvað þeir ætluðu að verða eins og ég.
48

 

 

 Líkt og sjá má virðist baráttan hafa fengið þó nokkurn meðbyr hérlendis og fallið 

ágætlega að íslenskum aðstæðum þó fólk hafi vissulega haft mismunandi áherslur, sem og 

ástæður fyrir deilumálum sínum. Stóðu menn fyrir kröfu- og mótmælagöngum, meðal annars 

„gegn herstöðvum á Íslandi [...] fasisma í Grikklandi og fleiru.“
49

 Sér í lagi vildu róttæklingar 

„brjóta niður auðvaldsskipulagið og byggja á rústum þess þjóðfélag sósíalismans“
50

 og var 

stefnan tekin að stéttlausu þjóðfélagi jafnréttis og bræðralags.
51

 Æskulýðshreyfingin beitti sér 

auk þess fyrir aðgerðum gegn Víetnamstríðinu, hernum og NATO, ásamt því að skipta sér af 

verkalýðsbaráttunni. Árið 1968 var sannarlega viðburðarríkt hjá þjóðinni og var það í ,,fyrsta 

sinn síðan í allsherjarverkfallinu 1955, sem lögreglan þurfti að hafa afskipti af pólitískum 

óeirðum.“
52

 Fylgjendur hippamenningarinnar voru með eindæmum framsýnir og stóðu sumir í 

þeirri trú að upp væri runnið eitt mesta tímamótaskeið sögunnar: 

 

Við lifum nú umskipti sem virðast ætla að vera jafn stórkostleg og afdrifarík og umskiptin 

frá steinöld yfir í járnöld eða bókstaflega sú róttæka breyting sem varð þegar maðurinn 

reis upp á tvo fætur eftir að hafa skriðið áfram á fjórum. [...] Hin dimma þoka hleypidóma 

og erfikenninga, sem grúft hefur yfir mannkyninu frá fyrstu forneskju, er loks að greiðast 

í sundur fyrir þrumandi stormi nýrrar kynslóðar, sem aldrei áður hefur verið til. Þetta eru 

stórkostlegir tímar!
53

 

 

Þrátt fyrir mikinn eldmóð unga fólksins var eitt og annað sem gerði fólki hérlendis 

erfitt fyrir að heyja baráttu sína. Yfirvaldið var ekki eitt um að standa með steytta hnefa á móti 

breyttum viðhorfum ´68 kynslóðarinnar, heldur voru aðstæður á Íslandi ekki þær 
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ákjósanlegustu. Fólk varð því að aðlaga straumana sem hingað bárust með tilliti til þeirra 

aðstæðna sem fyrir voru. 

 

4.2 Íslenskar aðstæður 

 

Líkt og áður var tekið fram þurftu íslenskir aðgerðarsinnar að hagræða baráttu sinni í takt við 

samfélagið og tíðarandann sem hér var. Sú staðreynd hefur ef til vill ekki aftrað þeim í verki 

sínu, en aftur á móti var eitt og annað sem gæti hafa haft áhrif á framgöngu mála. Í því 

samhengi er vert að minnast á íslenskt veðurfar. Þegar við heyrum hugtakið „hippi“, kemur 

oft ákveðin ímynd í hugann. Til dæmis ímynda ég mér sól og sumarhita, þar sem ég sé fyrir 

mér fjöldann allan af léttklæddu og friðelskandi fólki, liggjandi í grasinu með jónu í 

munnvikinu og blóm í hárinu, enda voru hippar gjarnan kallaðir „blómabörn“ (e. flower 

children).
54

 Gefur hugtakið til kynna að útivera og náttúrudýrkun þessa hóps hafi verið mikil 

og spilar það eitt og sér mikinn þátt í af hverju ímyndin er svona, en ekki öðruvísi. Á Íslandi 

eru sumrin stutt, veturnir langir og fremur svalt í veðri allan ársins hring og hefur íslensk 

veðrátta sennilega sett strik í reikninginn fyrir þá sem aðhylltust stefnuna hérlendis og virtist 

hippamennskan „lengi vel ekki eiga neitt erindi hingað. Hér lágu engir skrópistar úr háskólum 

á baðströndum og hér höfðu engir flokkar ungra bóhema sagt sig úr lögum við samfélagið“
55

 

og áttu fæstir unglingar kost á neinu sterkara að reykja en þurrkuðu bananahýði.
56

 Inn á 

þennan punkt kom Leifur í viðtali okkar: 

 

Nú veit ég alveg að það eru margir sem segja að það hafa aldrei verið til hippar á Íslandi 

og þá eru menn að miða dálítið við þetta sko þessa hippaímynd sem að til dæmis [...] San 

Francisco er [...] eitt af frægustu dæmunum og svo London, sem er þá kannski bara 

veðráttutengt; hér voru menn ekki hangandi heilu dagana og helgarnar niðrí 

Hljómskálagarði eða eitthvað svoleiðis sko, það bara hefðu allir frosið í hel.
57

 
 

 

Hér er vissulega komin smávegis skekkja í þá ímynd sem ég hafði gert mér í hugarlund, enda 

ekki sömu kringumstæður hér og í öðrum heimshornum eins og til dæmis í Bandaríkjunum og 
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Frakklandi, þar sem sumrin eru að öllu jöfnu lengri og hlýrri. Birna tók í sama streng og 

Leifur og sagði að hér hefðu engin blómabörn þrifist, enda hefði ábyggilega reynst erfitt að 

ganga með blómsveig í hárinu í rokinu.
58

 

 Veðrið var ekki það eina sem hefur staðið í vegi fyrir að hér gæti hippamenningin 

blómstrað líkt og hún virtist hafa gert annarsstaðar. Sumir álíta að fólk hafi einfaldlega ekki 

haft tíma né efni á að „vera hippar“, og hefði mikilvægari hnöppum að hneppa eins og að 

vinna. Flestum er kunnugt að í gegnum tíðina hafa Íslendingar haft orð á sér fyrir að búa yfir 

mikilli vinnuhörku og þurftu landsmenn oft og tíðum að berjast í bökkum til að halda lífi. 

Auðvitað vildi fólk samt fylgja þeim straumunum sem voru í samfélaginu og eru dæmi þess 

að fólk klæddi sig í hippafötin að löngum vinnudegi loknum eða um helgar, eins og kom fram 

í viðtalinu við Gunnar.
59

 Ummæli Gunnars láta í ljós að þrátt fyrir erfiðar aðstæður og 

tímaskort hafi fólk samt sem áður viljað tolla í tískunni, en hún verður meðal annars til 

umfjöllunar í næsta kafla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 

 

 
58

 ASJ 2. 
59

 ASJ 3. 



26 

5. Umfangsmiklir þættir hippamenningar 

 

Tíska, tónlist og sjálfsmynd voru fyrirferðarmiklir hlutar hippamenningarinnar og hafa þessi 

þrjú atriði mikið með smekk fólks að gera. Smekkur er oft álitinn einstaklingsbundið 

fyrirbæri, en í bók sinni Almenningsálitið er ekki til, sýnir Pierre Bourdieu fram á að smekkur 

sé að mörgu leyti félagslega mótaður og endurspegli þjóðfélagsstöðu viðkomandi.
60

 Ef til vill 

mætti segja að smekkur gæti talist til afsprengis veruháttarins, því eins og fram hefur komið 

voru það oftast einstaklingar af sömu þjóðfélagsstétt (þ.á.m. stúdentar og almennt verkafólk) 

sem tóku þátt í hræringum sjöunda áratugarins og tileinkuðu sér andófslífsstílinn.  

Þeir sem féllu innan hippahugtaksins hlustuðu gjarnan á svipaða tónlist og sóttu 

ímyndir sínar til annarra heimshorna. Hippamenningin einkenndist oft af því sem álitið var 

sérstakt útlit sem eldri kynslóðinni var þvert um geð, en tískan virðist hafa haft mikil áhrif á 

þróun hinnar stöðluðu ímyndar hippanna. Hér að neðan verða efnislegir þættir 

hippamenningarinnar teknir til greina og hvernig fólk mótaði ímynd útfrá þeim. Einkum 

verður fjallað um sjálfsmynd hippanna og álit annarra á þeim. 

 

5.1 Tíska eða and-tíska 

 

Það var ótalmargt sem breyttist á Íslandi í kjölfar umrótatímanna á sjöunda áratugnum. Tískan 

var síður en svo undantekning og fullorðna fólkið hafði oftar en ekki óbeit á hinum nýstárlega 

tískufaraldri sem fjölmörg ungmenni tileinkuðu sér. Með Bítlaæðinu kom síða hárið og 

íslenskir strákar tóku sér þá óspart til fyrirmyndar og „margt af eldra fólkinu fékk hland fyrir 

hjartað þegar það sá hárlubbann á Bítlunum og þeim íslensku strákum sem nú fóru að safna 

hári eins og þeir fengju borgað fyrir það.“
61

 Sumir vildu meina að þessi ógurlegi hárvöxtur 

væri hreinlega eins og hver annar geðkvilli. Meira að segja greindi geðlæknir nokkur ástandið 

og sagði að sumir sýndu einkenni veikinnar með því að líkja eftir útliti fyrirmyndarinnar og 

taka upp hina afkáralegu og kvenlegu hárgreiðslu Bítlanna og í ofanálag klæðast háhæluðum 

skóm. Taldi hann jafnframt að þegar Bítlaæðið væri komið á þetta stig væri ákveðin hætta á 

                                                      

 

 

 
60

 Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, 44. 
61

 Dr. Gunni, Stuð vors lands, 102. 



27 

Mynd 3: ,,Sá stefnulausi“. 

ferðum og gætu menn jafnan orðið að kynvillingum fyrir vikið.
62

 Kvenmenn voru engir 

eftirbátar þegar kom að því að safna hári og til kastanna var komin ný tískubóla sem upphóf 

kynlausan klæðnað (e. unisex).
63

 Hafa menn því líklega ekki alltaf gert greinarmun á um hvort 

kynið var að ræða.  

Ungt fólk virtist beita sér af alefli við að hneyksla og 

horfa framhjá reglum eldri kynslóðarinnar. Eins og fram kom í 

kafla 2.2 sneru menn baki við efnishyggjunni sem færðist í 

aukana með iðnvæðingunni og varð tískan í samræmi við það, 

þar sem ,,markmiðið var að klæðast „fátæklega.“
64

 

Fatahönnuðir áttu því ekki upp á pallborðið hjá ungmennum
65

 

á þessum tíma og voru þetta þar af leiðandi hálfgerð hallærisár 

fyrir „tízkuskapendur“
66

 og reyndist þeim þrautin þyngri að 

,,búa til einhverja vor-, sumar- eða hausttízku“ líkt og fram 

kemur í tímaritinu Vísi árið 1971. Þar segir ennfremur að 

ringulreið hafi ríkt í tískubransanum og á árum áður hafi 

enginn verið álitinn fullorðinn karlmaður nema hann klæddist 

dapurlega litum jakkafötum, en nú væri sko öldin önnur!
67

 

Áhyggjutónninn í grein þessari leynir sér ekki og með henni 

fylgir mynd til rökstuðnings málsins og á henni er maður í 

„hippaklæðnaði“. Undir myndinni stendur „Sá stefnulausi.“
68

 

Þar er einnig tekið fram að „hann klæðist því sem honum 

sýnist, og honum [geðjist] vel að því sem hann klæðist“ og með réttu hugarfari gætu menn á 

hálfu ári náð að tileinka sér stíl hans enda hafi hann verið talsvert á undan sinni samtíð, hvað 

klæðaburð varðaði.
69
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Fólk fór ótroðnar slóðir í tilraunum sínum til að sneiða hjá efnishyggjunni og eftir 

Leifi Hauksyni að dæma virtist þessi tíska hafa fallið ungu fólki vel í geð, enda með 

eindæmum vel til fallin fyrir þá sem ekki höfðu mikinn pening milli handanna:  

 
Þetta var voðalega praktískt að mörgu leyti líka en [...] ég hef nú aldrei verið mikill 

tískumaður í klæðaburði sko meiri í svona praktíkinni, en [...] ég sko [...] myndi 

örugglega í dag flokkast sko sem tískusvín hvað þetta varðar að maður safnaði hári og 

[...] gekk í fötum ég fann einhvern gamlan gamlan frakka hvort það var af mömmu eða 

einhverri frænku minni, slitinn svona rykfrakka sem mér fannst æðislega flottur, gekk í 

honum og svo fylgdi þessu líka nefnilega afskaplega þægilegir praktískir hlutir sem voru 

akkúrat í tísku.
70

 

 

 

Eins hefur mörgum þótt það vænlegur kostur að þurfa ekki að fara reglulega í klippingu og 

bætti Leifur því við að það hafi ekki allir fundið fyrir umtalaðri praktík. Líkt og 

klæðskerarnir, hafði rakarastéttin fengið sinn skerf af vonbrigðum í kjölfar hippaáranna og 

setið eftir með sárt ennið í hálfgerðu aðgerðarleysi, eða eins og Leifur komst að orði: „ég 

meina, sko [...] hárskerar [...] náttla voru ekkert voðalega hrifnir af þessum hóp sko það datt 

niður bisnessinn sko [...] þeir stóðu margir í dyrunum á stofunum sínum heilu dagana á 

sumrin og gláptu græðgisaugum á hárlubbann á fólkinu sem gekk framhjá.“
71

 

Tvennum sögum fer þó af því hvort tíska, eða „and-tíska“ þessa tímabils hafi verið 

praktísk eða ekki. Til að mynda þótti Birnu klæðastíll 68-kynslóðarinnar alls ekki vera fyrir 

hvern sem var: 

 

Ég hef stundum sagt það að ég bara hafði ekkert efni á því að vera hippi [...] miðað við 

klæðnað að þá voru þetta rándýr föt þessi svokölluðu hippaföt og [...] það var ein verslun 

þar sem að þau fengust, Karnabær.
72

 
 

 

Þessi tvö ólíku sjónarmið er áhugavert að bera saman. Greinilega voru ekki allir sömu 

skoðunar hvað gæti talist hippamenning og hvað ekki. Eins og rætt var um í kafla 2.2 voru 

hipparnir af ýmsum toga og á vissum tímapunkti hætti hreyfingin að standa fyrir það sem hún 

gerði í upphafi.  Hugsjónin um einfaldara líferni og nytjahyggju laut fyrir markaðsetningunni 

sem nýtti and-tískuna til gróða og ef til vill eru ummæli Birnu vísbending þess að 
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hippamenning hérlendis hafi fyrst og fremst verið efnisleg fremur en málefnaleg og að hér 

hafi farið meira fyrir plasthippunum en þeim sem beittu sér fyrir málstaðnum. 

Hvað sem því líður var tískan partur af andófinu og lagði fólk fyrst og fremst upp með 

að klæðast því sem það vildi, en ekki því sem ímyndasköpunin gerði ráð fyrir. Með 

frjálslegum klæðaburði lýstu menn meðal annars andúð sinni á „kynjuðum“ klæðnaði, sem 

kom sér vel fyrir jafnfréttisbaráttuna.  

5.1.1 Tíska og kynfrelsi 

 

Eins og áður var tekið fram var barist fyrir mörgum og mikilvægum málefnum og eitt þeirra 

var að sjálfsögðu kvenréttindabaráttan. Nýja kvennahreyfingin sem varð til um svipað leyti og 

stúdentaóeirðirnar gengu yfir, átti upptök sín í Bandaríkjunum. Kvenþjóðin var óánægð með 

hlutskipti sitt, enda ríkjandi goðsögn um konur sú að hlutverk þeirra „væri að vera eiginkonur 

og helst margra barna mæður. Öðruvísi yrðu þær ekki hamingjusamar.“
73

 Baráttuhitinn barst 

til Englands skömmu síðar og þaðan til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Í fyrstu voru 

hóparnir fámennir en innan örfárra ára höfðu þúsundir kvenna skipað sér undir merki þessarar 

nýju kvennahreyfingar. „Höfuðmarkmiðið var að afnema mismunun kynjanna og brjóta niður 

yfirráð karla. Með kvenfrelsi er einkum átt við frelsi kvenna til að velja. Frelsi til velja 

sjálfsmynd og hlutskipti.“
74

  

Konur hérlendis fengu innblástur frá kynsystrum sínum í nágrannalöndunum og fyrsta 

merki þess að nýja kvennahreyfingin hafði borist til landsins var starf ungra kvenna sem 

nefndu sig Úur. Ætlun þeirra var að vekja ungar konur til umhugsunar um málefni kvenna. 

Þær stóðu til að mynda fyrir umfjöllunum um hlutverkaskipan kynjanna í þjóðfélaginu og 

útbjuggu ýmsar kannanir sem ljóstruðu upp misréttinu í landinu.
75

 Tískan var veigamikill 

hluti af tjáningu kynfrelsis konunnar og sagði meira en þúsund orð. Áður fyrr höfðu konur 

gengið í þröngum pilsum, háhæluðum skóm og öðrum óþægilegum fatnaði, en á þessum tíma 

snerist dæmið við og „konur feyktust nú um götur með sítt, slétt hárið og skuplur, í 

frjálslegum fötum og fótlaga skóm, oft klossum.“
76

 Einnig ruddi áður óþekkt buxnatíska hjá 
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konum sér til rúms og brjóstahaldarar urðu minna áberandi.
77

 Klæðnaðurinn varð að 

mikilvægu verkfæri í kvenfrelsisbaráttunni sem andsvar við stöðluðum kvenklæðnaði, sem 

bæði var heftandi og óþægilegur.  

Hinn kynlausi klæðnaður sem komst í tísku gaf konum færi á að kasta af sér fjötrum 

hefðbundinna kvenhlutverka og ímyndar og kom Birna einmitt inn á þetta málefni í viðtalinu. 

Sem ung kona tók hún þátt í ýmsum mótmælaaðgerðum sem fram fóru hérlendis og var 

fremur áberandi í þjóðfélaginu, enda er hún manneskja með sterkar skoðanir og þorir að láta  

þær í ljós. Hún var ekki smeyk við að skera sig úr eins og bersýnilega kom í ljós í viðtalinu: 

 

Ég man það þegar ég [...] kom fyrst í Háskóla Íslands haustið sextíu og átta að þá var ég 

uu eini kvenmaðurinn sem að gekk í buxum í skólanum og þetta þótti ekki flott, maður 

átti að vera það er að segja ég sem kvenmaður, átti helst að vera í dragt [hlær] ég hafði að 

vísu komið mér upp stúdentsdragt en [...] ég notaði hana ekkert meir.
78

 

 

 

Einnig sagði hún að konur hafi ekki einungis sett spurningarmerki við stöðu sína, heldur 

möguleika (og hæfileika) þeirra sem voru ónýttir vegna ríkjandi samfélagsviðhorfa.
79

  

Áður en konur tóku til sinna ráða og létu í sér heyra voru þær fyrst og fremst metnar 

að verðleikum eftir útliti. Baráttan snerist því einnig um að hætt yrði að líta á konuna sem 

hverja aðra söluvöru og setningin „manneskja en ekki markaðsvara“ var andsvar 

baráttukvenna gegn fegurðarsamkeppnum, sem stundum var líkt við nautgripasýningar.
80

 Það 

þurfti sannarlega að hafa bein í nefinu til að vera rauðsokka
81

 á Íslandi um þessar mundir og 

komu neikvæð viðbrögð fram á opinberum vettvangi, ekki síst í lesendadálkum dagblaðanna 

þar sem „örvæntingafullir karlar og konur vöruðu við ,,rauðsokkusubbunum“ og 

hryðjuverkastarfsemi þeirra.“
82

 Seinna meir fór að birta til og almenningur að upplýsast. Á 

vorri tíð er orðið deginum ljósara að þessar sterku konur unnu ómetanlegt þrekvirki fyrir 

komandi kynslóðir og ruddu brautina í átt að jafnréttisbaráttu framtíðarinnar. 
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Mynd 4: Hinir (hár)prúðu Bítlar. 

5.2 Tónlist 

 

Með innreið hippamenningarinnar komu 

ekki aðeins nýir straumar í tísku, heldur 

einnig innan tónlistargeirans. Áður en 

tónlistarstefnan breyttist voru allt aðrar 

hugmyndir á lofti, þar sem innihald 

laganna skiptu ekki jafn miklu máli og 

takturinn. Tónlistin var einföld og vel 

fallin til dansleikja og skemmtunar.
83

 

Eins og fjallað er um í Rokksögu Íslands 

virðist krónískt bítlaæði hafa ríkt á fyrri 

hluta sjöunda áratugarins og þá spiluðu Bítlarnir að mestu leyti danslög.  

Þegar leið á áratuginn tók dægurlagaformið algerum stakkaskiptum þar sem 

uppbygging laganna varð flóknari og lausari í forminu. Tónlistarmenn þróuðu tónlistina með 

hjálp LSD sem notað var til að víkka út landamæri hugans og tónlistarinnar. Hljómplatan Sgt. 

Peppers‘s sem gefin var út af Bítlunum árið 1967 markaði ákveðin tímamót í þessari 

tónlistarstefnu. Hugtakið ,,dægurlag“ öðlaðist nýja og æðri merkingu og var tónlistin ekki 

lengur notuð í þeim tilgangi að komast í létt skap eða nálgast hitt kynið á dansgólfinu. Voru 

þau spiluð til að fólk gæti látið sig fljóta í tónahafinu, hvort sem það var í transi á dansgólfinu 

eða þar sem það sat og átti sú tónlist rætur sínar í hippabylgjunni.
84

 

Eins og fjallað var um í kafla 2.2 virtist fólk hafa hneigst í nokkrar áttir þegar kom að 

hippamenningu og hvað tónlistina varðaði skiptust ungmenni Vesturlanda yfirleitt í sitthvora 

fylkinguna. Annað hvort hlustuðu menn á Bítlana eða Rolling Stones, enda einkar ólíkar 

hljómsveitir þar á ferð. Aðdáendahópur Bítlanna var í rólegri og friðsamari kantinum
85

 og 

kannski ekki svo frábrugðinn blómabörnunum í San Fransico. Þeir sem hölluðust hins vegar í 

átt að Rolling Stones voru langtum villtari og uppreisnargjarnari: „Óhefluð framkoma og 

uppreisnargirni Veltisteinanna var tengd verkalýðsstéttinni, en falleg bros og snyrtilegur 
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Mynd 5: Mick Jagger og félagar í 

Stones hafa ætíð verið þekktir 

fyrir upphlaupsgirni, dyrfsku í 

textasmíð sem og sviðsframkomu. 

klæðnaður Bítlanna var rakin til millistéttarinnar.“
86

 Í 

Rokksögu Íslands er ljósi varpað á tíðarandann um það 

leyti sem áðurnefnd tónlist barst inn í landið. Þar segir að 

Bítlarnir hafi fyrst verið aðal málið, en svo hafi Stones 

slegið þá út.
87

 Eitt af þekktustu lögum þeirra „I Can‘t Get 

No Satisfaction“ hafi áður en yfir lauk, ómað um allar 

trissur og „þrátt fyrir litla enskukunnáttu skildu menn 

boðskapinn undir eins.“
88

  

Ekki er óhugsandi að fólk hafi fengið vissa útrás í 

textum fyrir gremju sinni gagnvart ríkjandi ástandi. Birna 

sagði til að mynda að hún hafi verið meira fyrir Stones en 

Bítlana: „það voru voru svona einstaka uu hljómsveitir 

sem að ég hlustaði á, en svo var það frekar sko Stones 

heldur en Bítlarnarnir”
89

 enda var hún fremur 

uppreisnargjörn, sem og ötull þátttakandi í pólitískum 

athöfnum. Sú staðreynd að hún var Stones megin, getur einnig gefið þá hugmynd að þeir hafi 

almennt höfðað meira til pólitískt þenkjandi fólks. Ef ummælin úr Rokksögunni (að Stones 

hafi slegið Bítlana út) endurspegla íslenskan veruleika, má ennfremur álykta að sú litla 

hippamenning sem fyrirfannst hérlendis, hafi ásamt „plasthippamenningu“ aðallega verið 

pólitísks eðlis. Það þykir mér ekki fráleitt, enda Frónið ekki nokkur vettvangur fyrir 

blómsveiga eða ástaratlot undir berum himni eins og í Bandaríkjunum (sbr. ummæli Birnu 

Þórðardóttur í kafla 3.1). 

Hérlendis blómstraði tónlistarlífið sem aldrei fyrr á sjöunda áratugnum og margar 

íslenskar hljómsveitir tóku þær erlendu sér til fyrirmyndar. Meðal þeirra má til dæmis nefna 

Náttúru, Flowers, Óðmenn, Trúbrot, Tilveru, Ævintýri
90

 og síðast en ekki síst Hljóma, sem 
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voru fyrsta og langfrægasta íslenska bítlasveitin á landinu.
91

 Einn viðmælanda minna, Gunnar 

Þórðarson, var einmitt í Hljómum (og fleiri hljómsveitum þessa tímabils) og í viðtalinu 

ræddum við smávegis um feril hans sem tónlistamanns. Aðspurður hvernig það hafi verið að 

vera ungur maður í hljómsveit á þessum tíma svaraði hann að það hafi verið skemmtilegt, nýtt 

og spennandi, enda Hljómar miklir brautryðjendur í tónlist unga fólksins og höfðu sannarlega 

nóg á prjónunum: 

 

jújú það var bara voða skemmtilegt og það var hérna [...] var svo mikil athygli á okkur og 

[...] við spiluðum alveg ótrúlega mikið [...] maður spilaði [...] stundum marga mánuði, 

kannski fimm, sex kvöld í viku.
92

 

 

 

Mikil bylting hafði átt sér stað í miðlun tónlistar og annars efnis um þessar mundir og 

áður fyrr höfðu ungmenni landsins verið ,,tónlistarlega svelt“ þegar popptónlist var annars 

vegar. Áður hafi hún einungis verið spiluð einu sinni til tvisvar í viku, hálftíma eða 

klukkutíma í senn.
93

 Þar að auki var mönnum alls ekkert gefið um tónlist af þessu tagi og hafa 

sumir álitið hana hina mestu ómenningu, sem er í samræmi við það sem Gunnar sagði: „það 

bara, það þótti ekki fínt það voru yfirmenn í Ríkisútvarpinu sem að voru klassískt menntaðir 

frá Þýskalandi eða Ameríku [...] og þetta var náttla bara svo mikið óæðri tónlist að, að [...] 

hún átti ekkert heima hérna á Íslandi sko, það átti nú að mennta þjóðina sko [...] dáldið fasískt 

sko.“
94

 Auðvitað hafði tónlistariðnaðurinn sínar skuggahliðar sem yfirvöldum og fólki 

almennt var ekki gefið um. Gunnar og aðrir meðlimir Hljóma vildu eðlilega feta í fótspor 

þeirra helstu fyrirmynda, þ.e. Bítlanna: 

 
 

náttla Bítlarnir [...] voru að reykja og öllum fannst það alveg rosalega spennandi sko 

bíddu af hverju eru þeir að reyk gera þetta og..og svona, og það bara fylgdi allri 

athyglinni sem að þeir höfðu að, að hérna [...] sko þú bara varðst að prófa þetta.. þetta var 

hérna þetta var bara málið [...] annars veistu kannski ekkert hvað þeir eru að pæla eða [...] 

svona allskonar fabúlerur sko.
95
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Mynd 6: Auglýsing Saltstokkhátíðarinnar 

1971. 

Eiturlyfjanotkunin var ekki vel liðin, ekki frekar en nú til dags. „Lögreglan sko, var greinilega 

á tánum“
96

 bætti Gunnar við.  

Segja má að tónlistarform hafi tekið algerum stakkaskiptum á umbrotatíma ´68 

kynslóðarinnar. Fólk vildi breyta heiminum til hins betra og voru tónlistarmenn gjarnan álitnir 

einskonar forystumenn, enda spiluðu þeir ekki bara tónlist sem höfðaði til fólks, heldur 

tengdust þeir áheyrendum sínum og var tónlistin þess eðlis að fólk gat dansað við hana og 

hreyfði hún einnig við hugsunarhættinum.
97

 Mannamótum og rokkhátíðum fór fjölgandi og 

með frægustu tónlistarhátíðum þessa tíma og 

jafnvel sögunnar var án efa Woodstock sem 

haldin var í ágúst árið 1969,  rétt fyrir utan New 

York undir berum himni. Þar söfnuðust um 

500.000 manns saman og nutu tónlistar í sátt og 

samlyndi  „án þess að hafa svo mikið sem tjald til 

að leggja sig í“
98

 eins og segir í Lesbók 

Morgunblaðsins árið 1971. Rokktónleikar voru 

athafnir sem gátu breytt lífi fólks og víkkað 

sjóndeilarhringinn með hjálp tónlistar, dans, 

návistar við annað fólk og eiturlyfja: 

 

Rock concerts were rites of passage, where people came to be together, to see the bands, 

and to get high from the music, the dance, and the drugs. The goal was to transcent the 

mundane vision of everyday life by reaching an ecstatic state. We were unknowingly 

using methods similar to those found in the traditions of indigenous peoples through 

history.
99

 

 

 

Íslenskir rokkarar voru ekki af baki dottnir þrátt fyrir fremur bágborin veðurskilyrði og 

héldu sína eigin Woodstock hátíð í Saltvík árið 1971 en var hún oftast kölluð „Saltstokk“ þó 

að nöfnin „Vúddstokk“ og jafnvel „Rúmstokk“ hefðu einnig komið við sögu.
100

 Fyrir 
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hátíðinni stóð hljómsveitin Trúbrot í samvinnu við Æskulýðsráð og var hún hugsuð sem hátíð 

friðar og mannkærleika
101

 sem var einmitt mjög líkt markmiði hinnar upprunalegu Woodstock 

hátíðar. Fólk lét íslenskar aðstæður ekki aftra sér frá því að gera eins og friðarsinnarnir í 

öðrum löndum en svo segir ein stúlka frá í tímaritinu  Speglinum árið 1971: 

 

Svo er verið að tala um að það hafi rignt. Ekki varð ég svo mikið vör við það. [...] Ég 

blotnaði ekki nema einu sinni, það var þegar ég fór að synda. Ég hélt bara í einfeldni 

minni, að þetta væri alvöru friðarhátíð og ég ætlaði að haga mér samkvæmt því. Ég man 

óljóst, að ég háttaði í fjörunni og lét svo öldur Atlantshafsins umvefja mig, unz skátarnir 

komu og fóru að kreista mig alla og vefja mig teppum og brekánum. Rétt eins og ég væri 

eitthvað dónaleg.
102

  

 

 

Í sömu heimild kemur einnig fram að reynt hafi verið að líkja eftir Woodstock með Saltstokk 

því að „þeir hjá bænum voru víst búnir að sjá sona hátíð í bíó og ætluðu að gera eins og í 

Ameríku.“
103

 Út frá þessu má gera ráð fyrir að birtingarmynd hippatímabilsins hér á landi hafi 

ef til vill verið svolítið yfirborðskennd þar sem teknar voru hugmyndir úr fjölmiðlum eins og 

sjónvarpi, dagblöðum, bíói eða útvarpi og hefur stúlkan sem um ræðir einfaldlega viljað lifa 

sig inn í „hlutverkið“ án þess að skeyta um aðstæðurnar. Þetta dæmi gefur okkur nokkuð 

forvitnilega sýn af ungu kynslóðinni á þessum tíma, sem var greinilega í einhvers konar 

ímyndarleit. Útfrá hinni stöðluðu hippaímynd í fjölmiðlum reyndu ungmenni hér á landi að 

skapa eigin sjálfsmynd.  

 

5.3 Sjálfsmynd og viðhorf 

 

Alan Dundes hefur fjallað talsvert um sjálfsmynd í rannsóknum sínum. Í bókinni Folklore 

Matters segir hann að ógerningur sé að skilgreina sjálfsmynd hóps án þess að hafa annan hóp 

til samanburðar. Án annarra væri heldur ekki neitt sem við gætum kallað sjálf (e. self): 

 

It is absolutely essential to understand that it is impossible to speak of sameness without 

reference to differences, for, if all the members of a given set were identical and the set 
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was equal to the universe, then sameness would be virtually meaningless. [...] There can 

be no self without other, no identity of group A without a group B.
104

 

 

Hippar hafa þurft á öðrum hópum fólks að halda til að skapa sína eigin sjálfsmynd og hafa 

andstæðingar hippamenningarinnar ábyggilega verið hinn ágætasti viðmiðunarpóll við mótun 

hennar. 

Fræðimaðurinn Joep Leerssen hefur líkt og Dundes fjallað um sjálfsmynd, okkur og 

hina. Sem manneskjum er okkur eðlislægt að aðgreina okkur. Þess vegna þurfum við í sífellu 

að bera okkur saman við annað fólk og hópa. Innan þjóðfræðinnar hefur sá samanburður 

gjarnan verið nefndur „öðrun“ (e. othering).
105

 Eins og Leerssen segir í grein sinni „Samsemd, 

öðrun, menningarblöndun“ verður ,,reynslan af öðrum [...] upphafspunktur í hvert sinn sem 

menn fást við fjölbreytileika heimsins og liggur ævinlega til grundvallar staðalímyndum eða 

„öðrun.“
106

 Með þeirri reynslu reynist okkur auðveldara að skilgreina hver við erum og ekki 

síður, hver við erum ekki. Sjálfsmyndin er umfangsmikill hluti af manninum og getur 

einstaklingur tilheyrt mörgum misjafnlega samansettum hópum með mismunandi 

sjálfsmynd,
107

 til dæmis verið Íslendingur, Austfirðingur, fótboltaunnandi, frímerkjasafnari, 

karlmaður, hippi o.s.frv. 

Einstaklingar fæðast inn í ákveðna hópa og hafa lítið um það að segja hvort þeir 

tilheyri þeim, að minnsta kosti í bernsku. Dæmi um svoleiðis hópa eru að sjálfsögðu 

fjölskyldur, bæjarfélög (líklegt er að einstaklingur verði alltaf sagður Breiðdælingur ef hann 

hefur alist upp þar), eða lönd en svo eru aftur á móti hópar sem menn geta kosið að vera í. 

Hippahreyfingin bjó yfir miklu aðdráttararafli erlendis þegar unga fólkið var annarsvegar og 

voru einstaklingar varla menn með mönnum nema að tilheyra þeim hópi fólks. Hér á landi 

bendir hinsvegar ýmislegt til þess að menn hafi verið varari um sig og ekki hafi verið eins 

margir sem þorðu að feta í sömu fótspor og jafnaldrarnir í öðrum heimshornum, eða eins og 

Leifur sagði: 

  

þú vilt tilheyra hóp sko eftir því sem hópurinn er stærri [...] þess auðveldara er að detta út 

í hann sko, það er þarna tug þúsundir annarra sem er að koma saman í Hyde-Park og eru 
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ekki í skóla eða vinnu eða neinu [...] en svo hérna á Íslandi er [...]ekki tugþúsunda heldur 

kannski bara einn tug eða tvo tugi eða eitthvað og þá svona gengur fólk svolítið varlega; 

,,ég er nú ekki viss um að ég vilji fara þarna þá leið neei ég fer nei ég ætla bara að fara í 

skólann samt sko [...] hafa vaðið fyrir neðan sig“; ég held það sé nú dáldið það sem þau 

[íslensk ungmenni] hafi gert er svona við Íslendingar aðeins svona varkárari í þessu.
108

 

 

 

Hér má enn deila um það hvort það að vera hippi hafi jafnvel verið meira eins og hlutverk eða 

ímynd fremur en gegnheill málstaður hér á landi. Eins og Leifur sagði: því stærri sem 

hópurinn er, því auðveldara er að „detta út í hann“, sem þarf ekki endilega að stafa af viðleitni 

til að vera málefnalega sinnaður. Þar sem hippamenning hefur samt sem áður ekki verið 

meginstefna (e. mainstream) ungmenna hérlendis, hafa einstaklingar sem tileinkuðu sér hana 

þurft að vera kjarkaðir og hafa sterka sjálfsmynd til að synda á móti straumnum og mótlætinu. 

Eins og gefur að líta var fólk uggandi yfir þessum nýju menningarstraumum sem áttu undir 

högg að sækja í samfélaginu. Viðhorfin koma afdráttarlaust fram í fjölmiðlum á þessum árum 

þar sem fjallað er um hippamenningu sem einskonar plágu eða siðafár: „En þeir eru orðnir 

margir í flestum löndum (þó við hér á Íslandi séum blessunarlega lausir við þá).“
109

 

 Hippamenningin sem skaut hér upp kollinum stakk í stúf við það sem eðlilegt þótti og 

fólki var illa við þróunina sem átti sér stað. Samkvæmt öllum þremur viðmælendum mínum, 

fannst mönnum stafa ógn af fyrirbærinu, sem var af sumra hálfu jafn óvelkomið í samfélagið 

og maðkur á fiskflaki. Eiturlyfjaneyslan hefur sjálfsagt verið megin áhyggjuefnið og sagði 

Gunnar mér frá atviki einu sem tengist því: 

 
Sumum þótti þetta greinilega ógn [smá hik] ég man eftir því að hérna ég bjó [...] í 

Austurbænum [...] og ég man að það voru fjórir náungar [...] heima hjá mér, allt í einu er 

bankað hjá mér og það eru tveir náungar, úr Heimdalli, sem að vilja bara fá að koma inn, 

og hérna þeir eru greinilega að bara vita hvort það séu eiturlyfjaneysla hérna á heimilinu, 

sem að var að vísu, en mér fannst þetta alltaf voðalega skrýtið, af hverju.. þetta voru sko 

ungir Heimdellingar sem að [...] samband ungra sjálfstæðismanna, ég held ég veit ekki 

hvort ég á að nafngreina þessa menn ég.. ég græði nú ekkert á því, en þeir voru bara 

greinilega sendir heim til mín, til að bara athuga sko, hva mér fannst þetta mjög furðulegt 

sko og þeir koma inn.. inn í stofuna og.. og hérna ég veit ekki hvort þeir [...] fundu lyktina 

eða hvað sko, og [...] ég þekkti ekkert þessa náunga, það voru einhverjir hljóðfæraleikarar 

sem voru heima hjá mér sko þannig að þetta var svona ógn.
110
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Jafnframt greindi Gunnar frá því að hann og aðrir meðlimir hljómsveitarinnar Trúbrots, hafi á 

tímabili verið samfélagslega útskúfaðir þegar komst upp að hljómsveitarmeðlimir höfðu verið 

að reykja. Þá var þeim meira að segja bannað að spila á öllum skólaböllum.
111

  

 Athyglisvert atriði kom fram í viðtalinu við Gunnar sem leiðir í ljós að oft og tíðum 

hafi samasemmerki verið sett milli tónlistarbransans og eiturlyfjaneyslu. Hann sagðist 

nefnilega hafa þekkt til manns sem snerti ekki við eiturlyfjum, en var engu að síður áreittur af 

lögreglunni í tollinum: „[Pétur Kristjánsson] sem er nú dáinn sko, sem að reykti aldrei því 

hann [...] honum leið bara illa útaf þessu, en þessi lögreglumaður var alltaf að leita á honum 

þegar [...] hann kom frá útlöndum og sagði við hann sko „ég næ þér einhverntímann“, en hann 

náði honum aldrei því hann var ekkert að þessu.“
112

 Yfirvaldið og fólk almennt, hefur ef til 

vill viljað trúa öllu því versta upp á tónlistamenn sem spiluðu „framúrstefnulega hippatónlist“, 

því eins og ég nefndi fyrr voru þeir álitnir einskonar forystumenn, eða merkisberar þeirra sem 

hneigðust að hippalíferninu. Lögreglumaður þessi hefur einfaldlega kosið að dæma manninn 

útfrá ákveðinni staðalímynd sem að hans mati hefur verið ógn við yfirvaldið. Leerssen talar 

um í grein sinni að rangt sé að líta á sjálfsímyndina frá sjónarhorni eindarhyggju, því oft er 

talað um hana án þess að forsendur séu skýrðar
113

 og væri það svipað og ef fólk myndi álíta 

hvern einasta Þjóðverja á tímum seinni heimstyrjaldarinnar hafa verið nasista. 

Eins og lesendur hafa vafalaust gert sér grein fyrir var orðræðan um hippa og 

lifnaðarhætti þeirra síður en svo jákvæð. Birna talaði til dæmis um að orðið ,,hippi“ hafi verið 

notað sem skammaryrði af mörgum og þýddi það þá letingi sem ekki nennti að vinna.
114

 Að 

undanskilinni eiturlyfjaneyslunni eru ýmsar aðrar tillögur um ástæður þess að hippamenning 

hafi verið illa liðin og Birna kom einmitt með eina í viðtali okkar. Fyrir utan það að fólk hafi 

óttast hið óþekkta, telur hún jafnframt að þarna hafi öfundsýki oft verið orsakavaldur báglegra 

viðhorfa í garð þessa hóps og þá fyrst og fremst vegna frelsisins sem lífstíll ´68 

kynslóðarinnar bauð upp á:  

 

Að þá var líka stundum hálfgerð öfund í gangi [...] mörgum, fannst sem væri bundinn á 

einhvurn [...] klafa sem ekki væri hægt að komast útúr í daglegu lífi; skyldurnar eru 

                                                      

 

 

 
111

 ASJ 3. 
112

 ASJ 3. 
113

 Leerssen, „Samsemd (e. identity), öðrun (e. alterity), menningarblöndun (e. hybridity)“, 127. 
114

 ASJ 2. 



39 

þessar og þér ber að vera svona og þá er það óumbreytanlegt - og svo sáu menn allt í einu 

fólk sem hegðaði sér allt öðruvísi og sá í því líka, ákveðna tegund af frelsi.. að hafna því 

sem var við tekið og [...] ef maður sér ekki möguleika til þess að komast út úr eigin stöðu 

að þá getur öfundin líka leitt það af sér til þess að bara lifa af, að fara að agnúast út í það 

sem er öðruvísi, það er oft auðveldasta leiðin í staðinn fyrir að taka því fagnandi.
115

 

 

´68 kynslóðin fór nefnilega á skjön við samfélagslegar reglur og fólk sem hefur ekki séð færi 

á að brjótast út úr hinu „lagalega mynstri“, gæti hafa gramist í geði yfir þeim sem það gerðu. 

Sá punktur finnst mér einmitt mjög góður og athyglisverður og virðist þar að auki lýsa 

stemmningunni sem á þessum tíma ríkti og þurfti fólk áreiðanlega lítið að gera til að bjóða 

íhaldssömum valdhöfum og foreldrum byrginn, sem virtust forviða á óæskilegu athæfi ungu 

kynslóðarinnar.  
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Lokaorð 

 

Í lok sjöunda áratugarins var hrært upp í hinum vestræna heimi af hópi boðflenna. 

Samfélagið, sem að margra mati hafði talist siðprútt og fágað, úði og grúði af hippum áður en 

langt um leið. Svifust þeir einskis í aðgerðum, skoðunum og lífsháttum sínum við lítinn 

fögnuð yfirvalds og eldra fólks, sem virtist hvorki skilja upp né niður í ,,úrkynjuðum“ 

hugsunarhætti þeirra. Hippahugtakið, sem upphaflega kom frá Bandaríkjunum einskorðaðist í 

fyrstu við hóp sem var ekki pólitísks sinnis en ekki leið þó á löngu þar til fleiri hópar (þar á 

meðal aðgerðarsinnar, stúdentar og annað pólitískt þenkjandi fólk) féllu undir það. Hefur fólki 

sjálfsagt fundist þessir hópar vel að titlinum komnir vegna vægðarlausrar þátttöku þeirra í að 

ögra valdhöfum og forráðamönnum almennt. Í kjölfarið virtust menn hafa þróað með sér mjög 

einhliða skoðun á hippamenningu sem leiddi til þess að ákveðin staðalímynd myndaðist.  

Þessi staðlaða ímynd birtist fólki víðsvegar um heiminn gegnum miðla og á 

einangruðum svæðum eins og Íslandi hafa þeir án efa verið stærsti áhrifavaldurinn í 

sjálfsímyndarsköpun ungs fólks, sem vildi taka þátt í erlendum straumum og stefnum með 

einum eða öðrum hætti. Ekki er þó hægt að segja að þarna hafi eingöngu átt sér stað stæling á 

ímyndinni, því eins og áður sagði reyndi fólk að breyta umhverfi sínu og skapa eitthvað að 

eigin þörfum. Liggur það í augum uppi að ´68 kynslóðin á Íslandi hafði gilda ástæðu til að 

horfa til ríkjandi viðhorfa með efa í hjarta og veita steingerðum hugmyndum og gildum, sem 

svöruðu ekki lengur kröfum tímans, mótspyrnu. Þó að íslensk hippamenning hafi ef til vill 

þótt langt um yfirborðskenndari en annarsstaðar, hafði hún engu að síður áhrif á samfélagið. 

Fóru menn til dæmis að tortryggja úrelt viðhorf sem höfðu verið niðurnjörfuð í þjóðarsálina 

svo öldum skipti. Út frá því skapaðist viðleitni til að berjast fyrir bót og betrun samfélagsins 

sem féll miður í kramið hjá íhaldinu. 

Þó að hérlendist hafi leynst fólk sem leitaðist við að framfylgja hugsjónum og 

aðgerðum ´68-kynslóðarinnar varð þó lítið úr því að hérlendis skyti hippamenningin föstum 

rótum, enda margt því til fyrirstöðu. Má þar nefna árferði, annríki, einangrun og aðgætna 

þátttöku, því eins og Leifur nefndi er ekki ólíklegt að landinn hafi nálgast hippamenninguna 

með varfærni. Hugmyndirnar sem hingað bárust voru samt sem áður eitthvað sem menn höfðu 

hug á að tileinka sér að vissu leyti, svo sem tísku og ytri einkenni, tónlist og viðleitni til að 

móta sjálfsmynd útfrá framandi straumum sem höfðuðu til fólks sem gerði sér grein fyrir að 

ýmislegt mætti betur fara í samfélaginu. 

Viðmælendur mínir þrír höfðu frá mörgu áhugaverðu að segja, hvert með sína skoðun. 

Þó Leifur, Birna og Gunnar kunni að hafa talist til sama hóps og verið á svipuðum aldri í 
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kringum 1968 má sjá að frásagnir þeirra eru síður en svo einhliða, en mismunandi skoðanir 

geta stafað af umhverfinu sem einstaklingurinn kemur úr. Getur það haft mikið að segja um 

hugsunarhátt viðkomandi og hvernig hann skynjar heiminn í kringum sig, eða eins og Bordieu 

komst að orði um hugtakið veruhátt (e. habitus), að þá vísar hann til reglubundinnar, 

ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi 

einstaklings. 

Í byrjun ritgerðar lagði ég upp með gamansama vangaveltu sem sprettur úr umhverfi 

míns veruháttar og finnst mér upplagt að slá botninn í umræðuna með henni. Fyrir mér hefur 

amma ávallt verið rödd skynseminnar og því ekki að undra þótt henni hafi ekki geðjast að 

uppátæki afa míns. Ólíklegt er þó að hann hafi borið markmið og hugmyndir ´68-

kynslóðarinnar fyrir brjósti öllum stundum, enda mjög bundinn vinnu sinni eins og svo margir 

aðrir sem þurftu að sjá fjölskyldu sinni farborða. Eins og áður kom fram fylgdu menn gjarnan 

tískunni og tileinkuðu sér ytra útlit fyrirmyndarinnar þó ekkert annað hefði legið að baki. Var 

afi í ímyndarleit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir 

Anderson, Terry H. „The End and the Beginning in the United States and Western Europe“. Í 

The South Central Modern Language Association. 16, 1999, 1-15. 

 

Ásdís Jóelsdóttir. Tíska aldanna: Fatnaður og textíll: Byggingar, húsögn og myndlist. 

Reykjavík: Mál og menning, 2005. 

 

Beller, Manfred. „Staðalímynd (stereotype)“. Í Ímyndir og ímyndafræði (greinasafn). 

Reykjavík: Reykjavíkurakademían, 2011. 131-136. 

 

Bourdieu, Pierre. Almenningsálitið er ekki til. Ritstj. Davíð Kristinsson. Reykjavík: 

Omdúrman / ReykjavíkurAkademían, 2007. 

 

Caute, David. Sixty-Eight: The Year of the Barricades. Britain: Hamish Hamilton Ltd, 1988. 

 

Davis, Fred. Fashion, Culture, and Identity. United States of America: The University of 

Chicago Press, 1992. 

 

Dundes, Alan. Folklore Matters. Knoxville: The university of Tennessee Press, 1989. 

 

Dundes, Alan. Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press, 1980. 

 

Dr. Gunni. Stuð vors lands. 1. útgáfa. Reykjavík: Sögur útgáfa, 2012. 

 

Fink, C., Cassert, P. og Junker, D. (ritstj.). 1968: The World Transformed. Washington: The 

German Historical Institute, 1998. 

 

Fraser, Ronald. 1968: A Student Generation in Revolt. London: Chatto & Windus Ltd, 1988. 

 

Gestur Guðmundsson. Rokksaga Íslands: Frá Sigga Johnnie til Sykurmolanna. Reykjavík: 

Forlagið, 1990. 

 



43 

Gestur Guðmunsson og Kristín Ólafsdóttir. ´68: Hugarflug úr viðjum vanans. Reykjavík: 

Tákn, 1987. 

 

Gunnar Lárus Hjálmarsson. Eru ekki allir í stuði?: Rokk á Íslandi á síðustu öld. Reykjavík: 

Forlagið, 2001. 

 

Helga Ólafsdóttir. Barátta rauðsokka: Forðabúr femínismans. Á rauðum sokkum: 

Baráttukonur segja frá. Ritstj. Olga Guðrún Árnadóttir. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2011. 

 

Helgi Skúli Kjartansson. Ísland á 20. öld. Ritstj. Guðmundur Jónsson, Guðjón Friðriksson og 

Gunnar Karlsson. Reykjavík: Sögufélag, 2002. 345-395. 

 

„Hipparnir“. Vikan, 12 október 2012, 19-20 og 44-45. 

 

„Hippi?: Hvað er nú það?“. Alþýðublaðið, 22. júní 1971, 9. 

 

Howard, John Robert. „The Flowering of the Hippie Movement“. Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, 1969, hefti 382, 2012, 43-55. 

 

Ives, Edward D.  The Tape-Recorded Interview: A Manual for Fieldworkers in Folklore and 

Oral History. 2. útg. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1995. 

 

Jobs, Richard Ivan. „Youth Movements: Travel, Protest, and Europe in 1968“. Í American 

Historical Review. Chicago: University of Chicago Press, 2009. 

 

„Karlmenn að losna við gráu fötin“. Vísir, 8. Október 1971, 2. 

 

Landy, Elliott. Woodstock Vision: The Spirit of a Generation (With an Afterword by Richie 

Havens). New York: The Continuum Publishing Company, 1994. 

 

Leerssen, Joep. „Samsemd (e. identity), öðrun (e. alterity), menningarblöndun (e. hybridity)“. 

Í Ímyndir og ímyndafræði (greinasafn). Reykjavík: Reykjavíkurakademían, 2011. 124-130. 

 



44 

MacDonald, Donald A. „Collecting Oral Literature“. Í Folklore and Folklife. Ritstj. Richard 

M. Dorson. Chicago og London: The University of Chicago Press, 1972. 407-430. 

 

Martel, Marcel. „They smell bad, have diseases, and are lazy: RCMP Officers Reporting on 

Hippies in the Late Sixties“. Canadian Historical Review. 2009, hefti 9, 215-245. 

 

Mörður Árnason, Svavar Sigmundsson og Örnólfur Thorsson. Orðabók um slangur, slettur, 

bannorð og annað utangarðsmál. Reykjavík: Svart á hvítu, 1982. 

 

Mörður Árnason (ritstj.). Íslensk orðabók: Fjórða útgáfa byggð á 3. prentun frá 2005 með 

allnokkrum breytingum. Reykjavík: Edda útgáfa hf, 2007. 

 

Ólafur Ormsson. Byltingarmenn og bóhemar. Reykjavík: Skrudda, 2009. 

 

„Saltvík ´71“. Spegillinn, 1. ágúst 1971, 10-11. 

 

Sigríður Th. Erlendsdóttir. Veröld sem ég vil: Saga Kvenréttidndafélags Íslands 1907-1992. 

Reykjavík: Kvenréttindafélag Íslands, 1993. 

 

Sigurður Guðjónsson. „Nokkur orð um hippa og fleira“. Samvinnan, 1. Febrúar 1971, 20-23. 

 

Sims, Martha C og Stephens, Martine. Living Folklore: An Introduction to the Study of 

People and Their Traditions. Utah: Utah State University Press, 2005. 

 

„Stigið á tóman saltstokk: Svipmyndir frá Saltvíkurhátíðinni um hvítasunnuna“. Vikan, 24. 

júlí 1971, 6-9.  

 

Wilson, Elizabeth. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity. London: Virago Press, 1985. 

 

„Woodstock í Austurbæjarbíói“. Lesbók Morgunblaðsins, 28. febrúar, 1971.  13-14. 

 

Yow, Valerie Raleigh. Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social 

Sciences. Önnur útgáfa. United States of America: AltaMira Press, 2005. 

 



45 

 

Viðtöl 

 

ASJ 1. Viðtal Örnu Silju Jóhannsdóttur við Leif Hauksson í húsi Ríkisútvarpsins, þann 11. 

desember, 2012 (í vörslu höfundar). 

 

ASJ 2. Viðtal Örnu Silju Jóhannsdóttur við Birnu Þórðardóttur að heimili hennar, þann 12. 

janúar 2013 (í vörslu höfundar). 

 

ASJ 3. Viðtal Örnu Silju Jóhannsdóttur við Gunnar Þórðarson að heimili hans, þann 16. 

janúar 2013 (í vörslu höfundar). 

 

Munnlegar heimildir 

 

Birna Þórðardóttir. Munnleg heimild 13. janúar 2013. Munnleg heimild. 

 

Guðríður Gunnlaugsdóttir. Munnleg heimild 21. desember 2012. Munnleg heimild.  

 

 

Myndaskrá 

 

Mynd 1. Þröstur Þorgrímsson 1. Myndin er í eigu Guðríðar Gunnlaugsdóttur og Þrastar 

Þorgrímssonar. 

 

Mynd 2. Þröstur Þorgrímsson 2. Myndin er í eigu Guðríðar Gunnlaugsdóttur og Þrastar 

Þorgrímssonar. 

 

Mynd 3. Sá stefnulausi. Sótt 6. apríl, 2013 á: 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=237821&pageId=3240180&lang=is&q=gr%E1u%2

0f%F6tin%20losna 

 

Mynd 4. The Beatles on stage at the London Palladium. Sótt 3. apríl, 2013 á: 

http://www.maryland-gallery.com/photoDetail.aspx?photoID=26 

 

Mynd 5. Mick Jagger Strutting on Stage. Sótt 3. apríl, 2013 á: 

http://www.lemonwade.com/wp-content/uploads/2012/10/Corbis-PN011610.jpg 

 

Mynd 6. Saltvík ´71. Sótt 30. mars, 2013 á: 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=114756&pageId=1421617&lang=is&q=1971 

 

 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=237821&pageId=3240180&lang=is&q=gr%E1u%20f%F6tin%20losna
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=237821&pageId=3240180&lang=is&q=gr%E1u%20f%F6tin%20losna
http://www.maryland-gallery.com/photoDetail.aspx?photoID=26
http://www.lemonwade.com/wp-content/uploads/2012/10/Corbis-PN011610.jpg
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=114756&pageId=1421617&lang=is&q=1971

