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Úrdráttur 

Þegar eldgosið á Heimaey hófst aðfararnótt 23. Janúar 1973 og 5000 íbúar byggðalagsins voru 

fluttir á brott í skyndi, voru margir sem lögðu hönd á plóg og aðstoðuðu flóttamennina. 

Norðmenn sýndu hug sinn í verki og lögðu fram stóran  hluta þess fjármagns sem  erlend ríki 

lögðu fram til hjálpartarfsins í kjölfar náttúruhamfaranna.  Norðmenn gerðu gott betur en að 

styðja íbúana fjárhagslega. Þeir buðu 1020 börnum frá Vestmannaeyjum til tveggja vikna 

sumardvalar í Noregi sumarið 1973. Ferðin var í upphafi hugsuð til þess að létta börnunum og 

foreldrunum lífið á erfiðum tímum.  Ég mun í ritgerð þessari lýsa þeim aðstæðum sem upp 

komu gosnóttina sjálfa og lífinu í útlegðinni séð með augum barnsins. Markmiðið með því er 

að lýsa áhrifum atburðarins á líf íbúana, sérstaklega á börnin í kjölfar áfalls vegna 

náttúruhamfara. Megintilgangur ritgerðarinnar er þó að fjalla um ferð þessara rúmlega 900 

barna sem þáðu ferðina  til Noregs, undirbúning og framkvæmd ferðarinnar, ásamt því að 

skoða hana í ljósi kenninga hins virta norska sálfræðings Atle Dyregrov.  Ég mun leitast við að 

svara spurningunni, hvort það hafi verið skynsamlegt að senda 7 til 15 ára gömul börn í 

ferðalag erlendis aðeins örfáum mánuðum eftir upplifun þeirra af náttúruhamförum. Í ferð þar 

sem börnin voru ýmist í sumarbúðum eða á norskum heimilum og fæst þeirra kunnu nokkuð í 

tungumálinu. Í því samhengi mun ég skoða kenningar Atle Dyregrov hvað sé það mikilvægasta 

sem foreldrar geta gefið börnum sínum eftir áfall í tengslum við náttúruhamfarir.  

Heimildir sem notast er við  eru meðal annars  úrklippur og blaðagreinar frá íslenskum og 

erlendum fjölmiðlum, gögn frá Rauða Krossi Íslands, Norsk Islandsk Samband og 

Héraðsskjalasafni Vestmannaeyja. Einnig heimildarþættir, munnlegar heimildir, eigin 

minningar og upplifanir  frá eldgosinu og sumarferðinni til Noregs 1973. 
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Tileinkun 

Ritgerð þessi  og ljóðið er tileinkað  öllum þeim sem aðstoðuðu íbúa Heimaeyjar  í kjölfar 

eldgosins  23. janúar 1973. Sérstaklega er  norðmönnum þakkað örlæti, vinarþel og hjartahlýja  

sem þeir sýndu börnunum og foreldrum þeirra á erfiðum tímum.  

 

Dedikasjon 

Denne oppgaven og dette diktet er dedikert til alle som hjalp Heimaeys innbyggere i kjølvannet 

av vulkanutbruddet 23. januar 1973. Spesiell takknemlighet til nordmenn for deres gavmildhet, 

vennlighet og hjertevarme overfor barna og deres foreldre i vanskelig tid.  

 
Noregsfarar  

 

Er brimið á berginu brotnar 
aldan úr hafinu rís 
„Á Heimaey himinn sortnar  
úr iðrum jarðar gýs,, 
 
Burtu við förum á flótta 
flýjum heimaslóð 
Lömuð af undrun og ótta 
spýjandi eldsins glóð 
 
Vini við eigum marga  
sem létta okkur lífið þá 
„Til Noregs í víking halda 
Eyjabörn stór og smá,, 
 
Þar áhyggjulaus lifa að nýju 
þó heimþráin sé sterk 
Til Norðmanna hugsa með hlýju  
því góð eru þeirra verk 
 
Erfið reynist biðin sú 
að komast heim á ný 
„Úr öskustónni rís hún nú 
eyjan björt og hlý“ 
 
Úr öskustónni rís hún nú 
eyjan björt og hlý 

Lag og texti Guðrún Erlingsdóttir  
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Innledning 

Nordmenn åpnet sine hjem og hjerter for barna fra Vestmannaeyjar da de inviterte over 900 av 

i alt 1020 barn fra Heimaey til Norge i sommerferien 1973. Kun få måneder etter en katastrofe 

på øya deres, et vulkanutbrudd som varte i over fem måneder. Barna var 7 til 15 år gamle da de 

reiste til Norge. Deres familier var ikke invitert med, og søsken var plassert på ulike steder i 

Norge. Noen av barna var i grupper på sommerleir, mens andre var hos familier som de ikke 

kjente. Nesten ingen av barna kunne snakke norsk. Barna var to uker i Norge. Det var blant 

annet Det Norske Røde Kors som planla ferien. Jeg skal i denne oppgaven prøve å finne svar 

på spørsmålene, om det var fornuftig å sende barn på sommerferie til et ukjent land, kun få 

måneder etter et trauma på grunn av en katastrofe.  

Hendelsene i 1973 fikk varige følger for katastrofeberedskapen på Island. Etter 

vulkanutbruddet ble det for eksempel opprettet et midlertidig katastrofefond, Viðlagasjóður. 

Etter snøskredet i Neskaupstad 1974 ble fondet forandret til Viðlagatrygging Íslands i 1975, 

den islandske katastrofeforsikring. Som en kuriositet kan det nevnes at jeg nå er formann i 

styret av fondet, og statuttene for denne institusjonen er bygd på den  norske loven om 

forsikring mot katastrofer 1961. (VTÍ, 2013)   

Teorier og metode 

Jeg skal bruke teorier fra boka Katastrofepsykologi av Atle Dyregrov og sette den i 

sammenheng med traumereaksjoner hos barn og voksne i og etter et vulkanutbrudd. Jeg bruker 

Dyregrovs teorier når jeg søker etter svar på om det var rett å sende barna på sommerferie til et 

ukjent land bort fra sine foreldre.  Jeg bruker også en MA oppgave skrevet av Þorgeir 

Magnússon, der han undersøker hvordan katastrofen på Vestmannaeyjar virket på barnas 

skolegang og følelser 5 år etter utbruddet. Oppgaven handler om reisen til Norge, men i 

begynnelsen gjør jeg grundig rede for utbruddet og livet på fastlandet etter det.  Det gjør jeg for 

å peke på hvor alvorlig hendelsen var, og at mange barn hadde det vanskelig.  

Når jeg skriver om ferien i Norge sommeren 1973, bruker jeg mest avisutklipp fra 1973 som 

har blitt tatt vare på av Det Islandske Røde Kors i Reykjavík, Biblioteket på Vestmannaeyjar, 

og avisutklippene i en bok som ble gitt ut av NORSK-ISLANDSK SAMBAND 1973. På alle 

disse steder fant jeg også brev og dokumenert som jeg bruker, avisene er både islandske og 

norske. En del av teksten bygger på min egen opplevelse og mine egne minner som ett av de 

barna som bodde på Vestmannaeyjar og reiste til Norge i 1973. Jeg var i Tromsø fra 17/6 til 

28/6 i likhet med omkring 115 andre barn, som var i og utenfor Tromsø.  
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Det er vanskelig å finne eksakte opplysninger om hvor mange barn som dro til Norge, hvor de 

bodde osv., men jeg bruker rapporter, lister, avisartikler og radioprogram for komme så nært 

virkeligheten som mulig. På en liste over de som dro til Norge er det 909 barn, men i en rapport 

fra NORSK - ISLANDSK SAMBAND fra 25. august 1973 står det at 990 barn hadde vært på 

besøk i Norge. Det var 1020 barn som bodde på Vestmannaeyjar i begynnelsen av året 1973.   
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Kapittel 1. 

Vulkanutbruddet på Heimaey 1973 

På Island er det ei øy, Heimaey som ligger ved sydkysten av fastlandet. Den 1. desember 1972, 

bodde 5273 mennesker på øya (Þorleifur, 1974). Heimaey er den største av 15 øyer som kalles 

Vestmannaeyjar, og den eneste som det bor folk på. Heimaey var på denne tiden 11,2 km2 men 

er i dag omkring 13 km2 (Ármann, 2004). Det var en vanlig dag den 22. januar 1973 på 

Heimaey. (Heretter bruker jeg Vestmannaeyjar i oppgaven når jeg snakker om Heimaey, det er 

dette de fastboende kaller øya i dagligtalen.)  

Vestmannaeyjar er en tradisjonell fiskelandsby. Været var dårlig denne dagen, og alle 

fiskebåtene fra byen hadde landligge. I tillegg var det andre fiskebåter fra andre byer der. Sent 

om kvelden kjente noen innbyggere et jordskjelv, det var uvanlig at et jordskjelv bare føltes på 

øya.  De fleste innbyggerne gikk til sengs som vanlig. Fiskerne regnet med at de ville bli kalt ut 

på fiske, og at de andre skulle våkne neste dag, gå på skole, arbeid osv. Klokka 01.55 om natta 

våknet innbyggerne av et sterkt lys og høy lyd. På østsiden av øya begynte et vulkanutbrudd. 

Jorda åpnet seg på noen få minutter til en 1500 meter lang sprekk på land og en 100 meter lang 

sprekk i havet. Opp fra sprekken sprutet en glødende søyle 50-150 meter til værs, mens lavaen 

ble kastet enda høyere opp.   

Evakueringen og traumareaksjoner 

Politiet og brannkorpset kjørte rundt i byen og vekket dem som ikke hadde våknet opp da 

vulkanutbruddet begynte. På denne tida var folk helt utrolig rolige, det var en slags stoisk ro 

over alle. Ingen sa noe, og uten ord gikk eller kjørte innbyggerne ned til brygga og fant en 

fiskebåt som kunne seile dem «opp på landet». Det er dette folk på Vestmannaøyene sier om å 

dra til fastlandet. De som var på aldershjem, var syke eller gravide tok fly til Reykjavík. Det 

gikk fort å evakuere øya, og etter 2-3 timer hadde alle innbyggerne dratt, bortsett fra 2-300 

redningsmenn. Det var ei lykke at været hadde blitt så elendig som det var om kvelden, for 

dermed var det så mange fiskebåter i havna. Om ikke alle hadde vært i havn, ville 

evakueringen ikke kunne gått så fort som den gjorde.  Men sjøreisen var lang og hard. Været 

hadde vært dårlig, og derfor var sjøen opprørt. I godt vær tar det omkring 3 timer å seile til 

Þorlákshöfn som var første havna på fastlandet. Men denne sjøreisen tok lang tid og det var 

mange mennesker i hver fiskebåt. Nesten alle var sjøsyke, og det var vanskelig å finne plass for 

å legge seg. 
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Jeg var 10 år på denne tida. Min mor var i Reykjavík, og jeg overnattet hos min tante. Hun var 

gravid og hadde et to år gammelt barn, og da vi kom til fiskebåten, tok noen hennes barn og la 

det i en seng som hun fikk, men min tante la seg ute på dekk og var der hele tida. Hun glemte 

at hun hadde ansvar for meg. Det var helt fantastisk at se fargene fra sprekken i jorda og høre 

på den tunge lyden som kom fra utbruddet. Jeg var ikke redd, det som skjedde var så utrolig at 

det virket uvirkelig. Jeg vet at det var mange andre som hadde den samme følelsen. Dette er en 

typisk traumereaksjon fra noen som har opplevd katastrofer, se figur 1.1 i kapitel 3, og 

beskrivelser i samme kapitel. Jeg ville ikke gå inn i båten fordi det var så vond lukt. Men det 

var i januar, og det var kaldt, og da jeg fikk pimpstein i hodet, forstod jeg at det var farlig å stå 

ute, så jeg fant meg et sted på golvet der jeg kunne sette meg fast mellom bordet og senga, og 

det var noen som gikk rundt med poser til alle dem som var sjøsyke. Jeg tenkte først som 

mange andre, barn og voksne, at vi skulle seile utenfor havna og vente til vulkanutbruddet ble 

ferdig. Men det tok ikke slutt før den 3 juli 1973. Jeg vet at vi på Vestmannaeyjar visste at et 

vulkanutbrudd ikke går over på noen timer. Vi hadde opplevd det i bakhagen vår. Den 14. 

november 1963 begynte et undersjøisk vulkanutbrudd 20 kilometer sydvest for Heimaey, og 

det sluttet ikke før i juni 1967, 3 og ½ år senere. Denne øya fikk navnet Surtsey og er nå på 

UNESCOs verdensarvliste (Þorleifur, 1974). 

I ei bok som Atle Dyregrov skrev om Katastrofepsykologi fant jeg en teori om reaksjoner og 

som jeg kommer tilbake til i kapitel 3, har han forklaringer hvorfor personer ikke leser 

situasjonene rett. Mennesker kan mestre trusselen ved å ignorere eller benekte alvoret i 

situasjonen. Det var et sjokk da jeg oppdaget at vi ikke skulle dra hjem igjen. Jeg tenkte på 

hvor jeg skulle bo, hvilke klær jeg skulle bruke, for jeg tok ingenting med meg. Jeg hadde kun 

de klærne som jeg gikk i, og ikke noe annet. Jeg kunne heller ikke snakke med noen. Alle var 

opptatt med å klamre seg fast og treffe i posene. Jeg hadde tenkt meg å våkne tidlig og 

forberede meg til en prøve jeg skulle ha neste morgen. Jeg hadde verken lærebøkene eller 

skrivemateriell med meg, og hele tida i båten var jeg redd for at læreren skulle stå på brygga, 

og at jeg skulle ta eksamen straks, uten forberedelse og skrivemateriell. Jeg vet at jeg ikke var 

den eneste som hadde disse tankene, og kanskje kan det finnes en forklaring i 

traumevitenskapen hvorfor barn tenker på denne måten, helt ulogiske tanker. Som det står i 

figur 1.1. i kapitel 3, er det mange følelser og endringer av bevissthetstilstanden som gjør 

tankene ulogiske, f. eks vantro og uvirkelighet.  
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Kapitel 2 

Livet på fastlandet når 5000 mennesker er flyktninger i eget land.   

Det var helt utrolig hvordan Det Islandske Røde Kors organiserte hjelp for 5000 mennesker 

som ikke hadde noen ting. Den første natta etter vulkanutbruddet var det kun 90 mennesker 

som trengte hotellværelse, de andre hadde husly hos slektninger eller andre som stilte sine hus 

eller værelser til disposisjon.  Men dagene, ukene, og månedene som fulgte var svært 

vanskelige. 

Noen fikk et hus som de kunne ha hele tida til vulkanutbruddet tok slutt. Andre måtte bo 

sammen med andre familier, og noen fikk ikke et sted å bo. Det var en familier med fem barn 

som ikke hadde sovet i senger på hele 5 måneder. De hadde husly noen dager om gangen. En 

ung kvinne med småbarn fikk husly hos slektninger og venner en uke om gangen (Jóhanna, 

2013). De fleste av mennene dro til Vestmannaeyjar for å hente innboet, redde hus, biler og 

arbeidsmaskiner, eller de var på sjøen og fisket. Noen av barna måtte reise bort fra familien til 

slektninger ute på landet. Det tok tid å få klær, skolebøker, leketøy og personlige ting tilbake. 

Noen mistet en stor del av tingene sine i husene som forsvant under lava, noe ble ødelagt eller 

forsvant i flytningen.   

Vi var fem i familien, mor, far, en eldre bror, jeg og en yngre bror.  Først flyttet vi til 

besteforeldrene mine. Min far var på sjøen og min storebror ble sendt til noen slektninger som 

bodde på en gård. Dyregrovs teori er at det er viktig etter katastrofe å være sammen med sine 

kjære, men det var ikke mulig for mange familier i mange uker eller måneder. Etter noen uker, 

kunne vi ikke bo sammen med mine besteforeldre lenger. Presset ved å ha en familie i huset, alt 

som hadde skjedd under vulkanutbruddet, alle endringene, ny skole for barna, adskillelse fra 

familie og venner, alt dette ble for mye. Uvisshet om hva skulle hende i framtida, når 

vulkanutbruddet var slutt, kunne vi flytte til bake til Vestmannaeyjar, var våre hus uskadet, alt 

dette var for mye press som de voksne ikke kunne takle. Vi flyttet deretter til min tante, hun 

bodde i en blokkleilighet med mann og barn. Jeg husker ikke hvor lenge vi bodde der, men til 

slutt fikk vi en blokkleilighet som vi bodde i til januar 1974 da vi flyttet tilbake til 

Vestmannaeyjar. Min eldre bror kunne ikke bo hos oss da vi var på fastlandet, selv om han bare 

var 11 år gammel.   

Skolegang og hvilke påvirkning vulkanutbruddet hadde på den 

På ett år måtte jeg gå på tre skoler og det var vanskelig, særlig fordi det på denne tida ikke var 

noen samordnet fagplan for grunnskolen på Island. 
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Þorgeir  Magnússon  skrev MA oppgave fra Lunds Universitetet 1978, fem år etter 

vulkanutbruddet. Oppgaven er på svensk og heter «BARNEN PÅ HEIMAEY» Þorgeir 

Magnússon brukte Defense Mechanism Test, DMT til å undersøke påvirkningen av katastrofen 

til barna på Vestmannaeyjar. DMT er  

  För ändamålet används Defense Meshanism Test (DMT) (Kragh, 1969). Testet 

möjliggör en kartläggning och beskrivning av de perceptuella ”försvarsstukturer” 

(isolering, borttänging förnekande o s v) som kan ses som indikatorer på de 

intrapsykiska försvar som en individ använder sig av i provocerade stituationer 

(Þorgeir, 1978). 

Det var 10 jenter og 10 gutter fra Vestmannaeyjar og 10 jenter og 10 gutter fra Akranes 

som er en fiskelandsby på vestkysten av Island. Barna var 12 år gammel 1978 da 

undersøkelsen ble gjort. Vestmannaeyjar hadde litt flere innbyggere en Akranes på denne 

tida. 19 av 20 barna fra Akranes hadde bodd der hele sitt liv. Det var forskjell på barna 

som hadde opplevd katastrofen og flukten fra Vestmannaeyjar og barna som ikke hadde 

opplevd noe slikt.  Barna fra Vestmannaeyjar hadde gått på 1,45 skole i gjennomsnitt i 

perioden 1973 - 1974.  Guttene var ikke merkbart påvirket av å bytte skole, og det tok et 

år for dem å ta igjen det de hadde tapt mens vulkanutbruddet varte. Med jentene var det 

annerledes, studieresultatet gikk ned, og det tok dem 3 år å komme for rett kjøl på skolen 

igjen. Både jenter og gutter fra Vestmannaeyjar opplevde mer angst 5 år etter 

vulkanutbruddet en deres jevnaldrende i Akranes. Guttene opplevde også isolering i litt 

større grad.  I DMT testen er isolering definert på denne måten: «Hero och biperson 

avskiljas från varandra i fältet. Hotet, hotfiguren eller mittfiguren ses inte eller „vitåggs” 

P-faser avskiljs ur perceptgenesen mer eller mindre totalt.» (Þorgeir, 1978).   

Bekymring for framtida  

Det tok tid å finne venner og slektninger, og det var vanskelig å holde kontakt med dem. Ingen 

mobiler, ikke noe internett og 5000 innbyggere som var spredt omkring på Island.   

Uvissheten om framtida var det som tok mest på barna og de voksne. Ville innseilingen bli i 

orden så vi kunne vende hjem igjen? Ville huset vårt være i orden? Ville mor og far flytte til 

Vestmannaeyjar igjen? Ville vennene og slektningene komme tilbake? Om hele øya ødelegges, 

hvor skulle vi bo i framtida? Det var mange andre tanker hos barna, det var mye press på de 

voksne, og det ble snakket lite om følelser. De voksne sa ikke mye, men barna kunne se det på 

ansiktene deres når de så på nyhetene om det var dårlig nytt. I en dokumentar Útlendingur 
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heima [utlending hjemme] er det et intervju med 3 voksne som var barn i 1973, og deres 

opplevelse var på den måten, at de voksne ville beskytte barna fra dårlige nyheter, men barna 

hørte dem og så hvilken påvirkning de hadde på foreldrene. Barna snakket ikke med foreldrene 

sine fordi de ikke ville gjøre dem mere bekymret. Det var noen slags uskrevne regler om at 

tingene var slik de var, og det hadde ingen mening å snakke om det (Jóhanna, 2013). Som Atle 

Dyregrov skriver i boka si blir barnas situasjon ofte oversett og tatt lite hensyn til. Det ser ut til 

at det trauma som de voksne ble utsatt for og ikke fikk hjelp med, gjorde at de voksne ikke 

kunne takle tilstanden og derfor snakket de ikke med barna. 

Hjelpen fra Norge og andre land  

Innbyggerne på Vestmannaeyjar fikk mye hjelp fra sine landsmenn. Men det kom også hjelp 

fra utlandet, fra de nordiske land og hele verden. Det Islandske Røde Kors publiserte 

resultatene av innsamlingen for Vestmannaeyjar på grunn av vulkanutbruddet. Resultatet er fra 

31.12.1974.  Oppgjøret er i norske kroner framskrevet til 31.12.2014. Bidraget var totalt 

197.039.309 kr.-. Fra Norge var bidraget 77.443.344 kr.-  nesten 40% av alle bidrag. Det 

største bidraget kom fra Håndslag til Island fra Norge kr. 38.740.804 kr.- Disse pengene ble 

bl.a. brukt til å betale reisekostnad for barn og eldre folk til Norge og for ungdom i 

videregående skole til Færøyene. Kosten til barna og de eldre er ikke regnet med i denne 

summen.  For dette bidraget ble det også bl.a. bygget aldershjem påVestmannaeyjar, sykehus, 

hus for familier, barnehage i Reykjavik når vulkanutbruddet var og på Vestmannaeyjar etter 

utbruddet (Björn, 1993). I kapittel 4 skriver jeg om sommerferien i Norge i 1973 som var en 

stor hjelp for mange barn fra Vestmannaeyjar i den situasjonen de befant seg i på denne tida. 

Det er ikke alle som er enige i at det var en god tanke å sende barn helt ned i sju års alderen til 

et fremmed land, barn som ikke kunne snakke språket der. 

Ettersom ukene og månedene gikk ble livet på fastlandet vanskeligere for mange barn og 

voksne. De om kom fra Vestmannaeyjar var ikke alltid velkomne. De fikk leilighet og arbeid, i 

motsetning til de fastboende der.  Barna var også mobbet på skolen. Samfunnet mistet også 

tålmodigheten.   
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Kapitel 3 

Teorier om katastrofe, trauma og barn 

Den velkjente norske psykologen Atle Dyregrov har skrevet mange faglige bøker om 

behandling av barn i krise, men også om voksne og kriser og hvordan voksne skal behandle 

barn i krise. I denne oppgaven skal jeg bruke en bok han har skrevet, Katastrofepsykologi som 

ble utgitt 1993. Jeg skal bruke noen av hans teorier i denne oppgaven og knytte det sammen 

med det som skjedde på Vestmannaeyjar 1973. Jeg skal også prøve å knytte teorier fra 

Dyregrov til den to ukers sommerferien som 1020 barn fra Vestmannaeyjar ble invitert til 

Norge 5 måneder etter katastrofekrisen i deres hjembygd i 1973.  

Atle Dyregrov ble utdannet som psykolog i 1980 og publiserte sin første artikkel 1983 og har 

publisert en rekke faglige artikler, bokkapitler og bøker i flere land opp gjennom årene. 

Dyregrov har blitt hedret for pionerinnsats innen krise- og katastrofepsykologi og arbeider mye 

med folk som har opplevet kriser. (Hordaland, 2014).   

Heretter viser jeg til denne boken bare med sidetall. I forordet til boken, skriver Dyregrov: 

«Ved større ulykker og katastrofer blir alltid mange barn berørt. Likevel er barns situasjon ofte 

blitt oversett eller tatt lite hensyn til.»  Dette skjedde i utbruddet på Vestmannaeyjar, de voksne 

ble selv utsatt for et trauma og kunne ikke takle tilstanden. 

Katastrofedefinisjoner og katastrofepsykologi med eksempler fra 
Vestmannaeyjar  

En katastrofe er definert som store menneskelige lidelser og materielle skader. Den skjer ofte 

uventet og ligger utenfor menneskenes og miljøets kontroll. Alt endrer seg og det vanlige 

hjelpe- og behandlingsapparat virker ikke. (11)  Det er forskjell mellom naturkatastrofer og 

teknologiske eller menneskeskapte katastrofer, men grensene kan være flytende. Under 

naturkatastrofer hører f. eks jordskjelv, vulkanutbrudd, oversvømmelser, snøskred og tørke. 

Under menneskeskapte katastrofer hører bl.a. fly-, skips- og togulykker, eksplosjon-, gift-, 

branner- og kjerneulykker og giftutslipp. Katastrofene deles også i sentrifugale katastrofer som 

rammer mennesker som kommer fra et stort geografisk område, f.eks. transport- eller 

hotellulykker og sentripetale katastrofer, som rammer et bestemt område, f. eks. 

eksplosjonsulykker og mange naturkatastrofer. (12)  Vulkanutbruddet påVestmannaeyjar hører 

til sentripetale katastrofer fordi det rammer et begrenset geografisk område. Men alle på Island 

ble selvsagt berørt av vulkanutbruddet der 5000 mennesker blir flykninger i sitt eget land midt 

på natta, og forblir i denne situasjonen de neste månedene eller årene.  
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Hvorfor bor folk i kjente jordskjelvområder eller flytter tilbake til øya som ligger på vulkansk 

område. Det hadde jeg ikke tenkt på før. Jeg tror at lengselen etter å komme tilbake til våre 

hjem, vennene, og den fantastiske naturen på øya ble sterkere en angsten for et nytt 

vulkanutbrudd. Dyregrov presenterer i boken katastrofepsykologi, en teori av Lehman og 

Taylor «I områder der sannsynligheten for en katastrofe er høy, men selve tidspunktet er 

ukjent, som i enkelte jordskjelsvområder, kan mennesker mestre trusselen ved å ignorere eller 

benekte alvor imsituasjonen.» (Lehman, 1987). Denne teorien finner jeg overbevisende og den 

besvarer spormålet om, hvorfor voksne mennesker flyttet tilbake til Vestmannaeyjar igjen med 

barna. Mange av beboerne på Vestmannaeyjar skulle ikke ha kommet hjem etter 

vulkanutbruddet om de ikke benektet fakta om trusselen fra et nytt vulkanutbrudd. I avisen, 

Nordlys i Tromsø, var det en artikkel av journalisten Jonny Hansen 1979, som tok et intervju 

med 5 unge mennesker 6 år etter vulkanutbruddet. Alle hadde vært i Norge på sommerferie i 

1973, og alle bodde på Vestmannaeyjar når vulkanutbruddet begynte 23. januar 1973, og alle 

bodde de på Vestmannaeyjar 1979.  Ingen av dem var redd for et nytt vulkanutbrudd på dette 

vakre stedet, som var det beste i verden. Blant dem var jeg og min kjæreste, som nå er min 

ektemann. Vi var ikke redde, men vi visste jo godt at det kunne skje igjen, og vi benektet fakta 

om at vi levde på ei levende vulkanøy. (Islandsbarna, 1979) Men dypest sett var vi redde, og 

det viste seg 21 år senere da det store jordskjelvet på Sør-Island kom i år 2000, det såkalte 

Sørlandsjordskjelvet.  

Det er vanlig at mennesker som er involvert i katastrofer får endret sin bevissthetstilstand. På 

side 15 i Dyregrovs bok er figur 1.1. Den viser vanligste reaksjoner i sjokkfasen og endret 

bevishetstilstand, det er: Uvirkelighet, «drøm», vantro, bedøvet «nummen», endret 

tidsopplevelse og superhukommelse. Dessuten fravær av følelser, kroppslige reaksjoner, 

overreaksjon og underreaksjon. «Denne sjokkreaksjonen synes å utgjøre en automatisk adaptiv 

reaksjon som gjør det mulig å mobilisere mentale ressurser for å håndtere den ytre trusselen.» 

(15) 

Personer som er i en traumatisk situasjon opplever verden og virkeligheten på annen måte når 

hendelsen pågår. Noe setninger Dyregrovs boka fra dem som har opplevd katastrofer sier mye 

om hvordan mennesker reagerer på det fryktelige de opplever.   

 «Det er helt uvirkelig, det kan ikke være sant» 

 «Det er som en drøm, som noe jeg har sett på TV» 

 «Det er som en film eller som om jeg er på teater» 

 «Det er som jeg står utenfor det hele, ser det hele som en tilskuer» (16) 
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Natta som vulkanutbruddet begynte opplevde jeg, uvirkelighet, drøm, vantro, bedøvelse, 

superhukommelse, jeg husker i dag 42 år senere nesten hvert minutt, fra da jeg våknet klokken 

to om natta og til jeg var kom til Reykjavík og min morfar hentet meg med sin gule 

Volkswagen på krisesenteret i Hamrahlíðarskóli. Jeg møtte min mor og brødre endelig hos 

mine besteforeldre og følte meg ikke lenger alene. Men min far møtte jeg først noen dager 

senere. Dyregrov sier om bilder og minner etter katastrofehendelser: «gjennom det superminnet 

som opptrer i selve katastrofesituasjon, etser hendelsen seg fast gjennom sansene. Etterpå 

bryter disse minnene automatisk inn i bevisstheten.» (24) Jeg tror at flertallet av dem som 

opplevde vulkanutbruddet har sterke bilder og minner. Men min bror som er tre år yngre enn 

meg, husker ingenting fra denne natten eller hele det året vi var borte. Det eneste han husker er 

et tre som han så i Norge i sommerferien. Om du snakker med noen som opplevde denne tida, 

så husker de nesten alltid noe eller alt fra denne natten, 23 januar 1973. 

På Vestmannaeyjar bruker innbyggerne alltid talemåten «før vulkanutbruddet» og «etter 

vulkanutbruddet». Mange tenker at alt var bedre før, og jeg tror at det i noen tilfeller menes de 

som ikke kom tilbake etter katastrofen. Dette «før» og «etter» er mye brukt. Vi som var barn på 

denne tida snakker om dem som var skolekamerater før og etter vulkanutbruddet.  I traume 

teorier er dette beskrevet som et merke på hvor dramatisk hendelsen var, når mennesker deler 

sitt liv i tida før og etter. Jeg har ikke mange minner om det som skjedde før utbruddet og jeg 

har ingen minner om skolekamerater før vulkanutbruddet, men jeg husker alle mine 

skolekamerater et år senere når jeg kom hjem igjen. Jeg har ingen minner om skolekamerater 

fra de to skolene som jeg gikk på da jeg bodde i Reykjavík 1973. Dette passer godt inn i 

Dyregrovs teorier.  

Dyregrov sier: «sosialt ser vi at mennesker i katastrofesituasjoner har et sterkt behov for å være 

nær sine kjære. Familiemedlemmer viser sterk tilknytningsatferd og kan risikere livet for å 

gjenforenes med familien» (19). Jeg tror at dette skjedde den 23. januar 1973, men det var også 

omvendt. Når foreldre drar avsted uten sin barn, tror jeg at det er på grunn av at de ble utsatt 

for et trauma og ikke reagerer på en normalt måte. Min far var på Vestmannaeyjar, og mine 

brødre dro med hans båt til fastlandet. Jeg vet at han kom til huset til min tanta for å ta meg 

med i sin båt, men vi var ikke der fordi vi var hos hennes svigerforeldre i huset ved siden av, så 

min far dro bort med sin båt. Men vi dro ikke før en eller to timer senere. Jeg vet ikke om han 

visste hvilken båt jeg var i. Det var mange som gikk til naboene eller slektninger for å ta en 

kopp kaffe og snakke litt før de dro ned til havna. Om det kan komme et nytt vulkanutbrudd på 

Vestmannaeyjar?  Jeg tror ikke det ville skje igjen. Denne katastrofen var så helt utrolig at det 
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var vanskelig å tro at dette var virkelighet. Det er også et annet eksempel som viser dette. 

Mange dro opp til vulkanutbruddet for å se hvordan det var. Men det er veldig farlig. Hele 

familier dro i nærheten av vulkanutbruddet før de måtte flykte fra øya. Min mann som var 14 år 

gammel på denne tida, dro opp til vulkanutbruddet med familien for å se sprekken. Han ble 

skilt fra foreldrene sine, som besøkte sine naboer og drakk en kopp kaffe der.Da han kom hjem 

igjen hadde hele hans familie dratt bort med en båt. Han måtte gå til politiet som anbefalte ham 

å gå til neste båt så fort han kunne.  

Året 2000, 27 år senere var det et stor jordskjelv på Sør – Island, dette jordskjelvet var sterkt på 

Vestmannaeyjar. Det var 17. juni, vår nasjonaldag, og de fleste øyboerne var på fest på grunn 

av dagen. Jordskjelvet var ikke på langt nær like sterkt som på sør-landet og det var ikke store 

materielle skader. Men det var mange som fikk traumareaksjoner fordi de hadde stengt inne 

følelsene de hadde fra vulkanutbruddet i 1973, og minnene kom opp igjen. Jeg opplevde det 

meget sterkt, jeg var voksen, 37 år gammel på denne tida, og hadde tre barn. Jeg opplevde 

kraftig frykt, jeg kjente lukten av vulkanutbruddet, og jeg trodde at det var vulkanutbrudd 

igjen. Det eneste som jeg tenkte var å finne min ektemann og barna og gå ned til havna og ta 

neste båt til fastlandet. Men jeg kunne ikke gå fordi jeg ikke kunne røre meg, jeg følte meg som 

en kjempe, og jeg var utenfor det hele, det var som jeg var med i en film, og jeg var så stor, 

men kunne bare røre meg på en meget langsom måte. Det var mange på øya som trengte 

krisehjelp og fikk det året 2000. Men 1973 var det ganske få som søkte om krisehjelp eller 

visste at de kunne få noen slags hjelp på denne tida. I 1973 var dette kjente strofer at 

mennesker skulle bare bite tennene sammen og banne i det stille. Det er et talemåte som vi 

bruker på Island når vi har det vanskelig. 

Katastrofeopplevelser har psykisk påvirkning på en eller annen måte. Det er også fare for 

kroppslig påvirkning. De som har opplevet katastrofe og ikke gjør noen ting for å jobbe med 

problemet eller graver ned sine følelser, kan senere ha kroppslige problemer. Leger som jobber 

på Vestmannaeyjar sier at de synes at det er flere legebesøk per innbyggere der enn andre 

steder i landet. Det har ikke blitt undersøkt om dette kan ha en sammenheng med 

vulkanutbruddet 1973.  

Posttraumatiske stressforstyrrelser er kjent etter trauma, det kan komme straks, eller mange år 

senere, eller det kan skje etter en annen traumatisk hendelse. Innbyggere på Vestmannaeyjar 

fikk ikke krisehjelp 1973, mange fikk problemer med seg selv, fikk nervøst sammenbrudd, 

skilsmisse var en av følgene, adskillelse fra familier og venner, flukt og hjemløshet, skade på 
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eiendom og hjemby. Samfunnet ble aldri det samme, Vestmannaeyjar og samfunnet som var 

22.januar 1973 forsvant og de som flytte tilbake måtte bygge opp et nytt samfunn. Det er klart 

at noe av innbyggerne fikk posttraumatiske stressforstyrrelser etter katastrofen.  

Barnas reaksjoner er annerledes enn reaksjoner hos voksne. Ifølge Dyregrov er det fire ulike 

reaksjoner som er de vanligste i umiddelbare reaksjoner hos barn: 

   - Uvirkelighet og mistro 

   -  Frykt og forvirring 

   - Mestring og styrke 

   - Omentaking 

Reaksjonene hos barna er styrt av reaksjoner fra de voksne, typen av katastrofe, alders- og 

modenhetsnivå, og nærvær av familiemedlemmer. 

  Barn kan oppleve uvirkelighet og mistro, dvs. de tror ikke at det som skjer, er 

virkelig, og de kan oppleve alt som i en drøm. En sjuåring som overlevde et jordskred, 

gikk frem og tilbake over gulvet og sa: «har jeg virkelig opplevd dette?» (121).  

Da innbyggerne på Vestmannaeyjar dro til havna på utbruddets natt var alle de voksne rolige 

og derfor var barna også rolige. Barna søker tilflukt hos de voksne, og derfor er det viktig at de 

voksne holder barna tett til seg og gir dem sikkerhet. Ektemannen til min tante vekket meg den 

natta da vulkanutbruddet begynte. Han var rolig og fortalte meg hva det var som hadde skjedd. 

Han sa vi skulle gå ned til havna og gå i båtene. Alt skulle ordne seg, og han forklarte for meg 

hva jeg skulle gjøre om det kom jordskjelv. Jeg vet at hans rolige stemme og det at han 

forklarte for meg om hva som hadde skjedd, og hvordan det skulle komme til å forløpe tok det 

meste av de første traumene mine. Da jeg sto ute i båten natta som vulkanutbruddet begynte og 

ikke ville gå inn i den dårlige lukta, var det særdeles kaldt. Jeg husker ikke hvem den fiskeren 

var, som lånte meg sin islandsgenser. Men jeg husker ennå følelsen da han gjorde det. Det var 

en sikkerhetsfølelse midt i den surrealistiske tilstanden.   

 I en katastrofesituasjon kan barnet enten reagere med immobilisering, fastfrysing, 

blekhet og en ekstremt infantil atferd, eller med følelsesstorm, oppkavethet, forvirring 

og uhensiktsmessig atferd. Men likevel bør det understrekes at de fleste barn, spesielt 

de eldre, opptrer rolig og fornuftig, spesielt når foreldrene beholder roen. Eldre barn 
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beskyttes av hjernens umiddelbare og automatiske bortskyving av emosjonelle 

reaksjoner, slikt der er beskrevet hos voksne i kapitel 1. (123)  

Adskillelse fra en eller begge foreldre kan øke påvirkning av trauma i en katastrofesituasjon. 

Det spiller en rolle hvilken alder og modenhetsnivå barnet har når katastrofen skjer. 

  Skolebarn har et bredere repertoar av mestringsstrategier å møte katastrofe med. De 

kan lage seg indre handlingsplaner som gjør dem mer «usårbare». De kan forstille seg 

ting de kan gjøre for å forhindre at noe lignende skjer på nytt, og de kan i fantasien 

gjøre om det som har skjedd (143) 

 I ungdomsalderen har barna mulighet til en abstrakt forståelse av motivet bak en 

handling, samtidig som utslag blant gutter som har lært at man ikke skal vise følelser. 

Undertrykking og benekting av reaksjoner er ikke uvanlige blant ungdom. (144).    

I 1973 snakket mennesker ikke så mye om følelser, og tingene var bare som de var. Min følelse 

er at mange av barna ikke fikk mulighet til å snakke om sine følelser. Foreldrene ga ikke 

opplysninger om vulkanutbruddet, men barna hørte og så foreldrenes angst. Foreldrene var 

også i en traumatisk situasjon. Noen barn måtte dra til slektninger ute på landet, søsken ble 

splittet og mange fedre var borte nesten hele tida. Sommerferien i Norge var ikke helt i takt 

med Dyregrovs teorier om trygg omsorg fra foreldre. Barna kunne ikke språket og var i et 

ukjent land noen måneder etter et trauma på grunn av en katastrofe.  På denne tida i 1973, 

hadde vi ikke internett, tv sendingene på Island var 5 år gamle, og jeg tror ikke at vi så noen 

norske fjernsynsprogrammer, ikke noen danske heller. Islandske barn lærer dansk i 

grunnskolen, men jeg tror at på denne tida lærte barna dansk når de var 12 til 13 år gammel. 

Noe hadde sett Anders And [Donald Duck] på dansk, det var kanskje barn i alderen 12, 13 år 

og oppover som kjente noe i dansk, de fleste andre var fremmed for norsk. Det gikk bra for 

fleste å snakke litt norsk, men de norske måtte være tålmodige, snakke langsomt og gjenta 

ordene eller setningen. Men det var vanskelig for noen å uttale seg og vise sine følelser.  
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Kapitel 4 

Ideen, forberedelsene og deltakerne  

Den 2. februar 1973, kun 10 dager etter utbruddet var en artikkel i mange aviser i Norge, blant 

annet i Aftenposten. Overskriften var «Barn fra Island kan få gratis Norges-ferie.». Artikkelen 

handlet om at alle barn som bodde på Vestmannaeyjar da vulkanutbruddet begynte, var invitert 

til to ukers sommerferie i Norge.   

Det var Hans Høegh forretningsmann og organisasjonsleder i Det Norske Røde Kors, senere 

president i Det Norske Røde Kors fra 1975 -81. (Welle – Strand, 2010) Han var også formann i 

styret ved Huseby-vangen og bindeledd i ISLANDSK –NORSK SAMBAND som fikk denne 

ideen om å invitere alle barn fra 7 til 15 år på en to ukers sommerferie i Norge fra 1 juli til 1 

september. Reise og opphold skulle være gratis. Barna skulle oppholde seg i Hurdal på 

leirskolen. Det kunne være 20 barn i hver pulje. Så det var omkring 160 barn totalt som kunne 

være der. Om det skulle komme flere, så trodde de at det ikke var så vanskelig å finne flere 

bosteder til barna. Den Islandske Ambassadør, Agnar Kl. Jónsson, og hans kone hjalp til i 

programmet, Islandsk-Norsk samband som ble stiftet 1947 for å spre kunnskap om Island og å 

styrke forbindelsene mellom islendinger og nordmenn og Íslendingafélagið i Oslo, som ble 

grunnlagt 1923, og i 1966 kjøpte en barneskole ved Norefjell som ble brukt som sommerhus. 

(Andenæs - Tønnesson, 1982) På Island var det Det Islandske Røde kors som skulle se på den 

praktiske siden av prosjektet. I Tromsø var det også Nordland Landbruksselskap og avisen 

Nordlys som var deltakere i programmet. Norsk Presseforbund og NRK barne- og 

ungdomsavdeling tok del i prosjektet, det er ikke usannsynlig at mange andre hjalp til på andre 

steder i Norge, men jeg har ikke funnet noe om det.  

Tanken bak denne hjelpen til barn som 10 dager før hadde opplevd en katastrofe og nå var 

flytninger i sitt eget land, var god og viste medfølelsen som nordmenn hadde med sine 

slektninger på Island. «Jeg syns det er meget hyggelig at islendingene fant å kunne motta denne 

sympatierklæring. Noe av hovedtanken bak den forespørsel vi foretok overfor den islandske 

ambassade var at vi håper å kunne avlaste barnas foreldre i denne perioden forteller Høegh.» 

(Aftenposten, 2. 2. 1973) Dette var den første tanken om sommerferie i Norge.  

Mange barn hadde bodd trangt og under et stort press fra den 23. januar, så det var gode 

nyheter da alle barn fra 7 til 15 år gammel fikk brev fra Det Islandske Røde kors. De skulle 

fylle ut en søknad, sende med hvilke tid det passet best å dra. De skulle ha to ukers 

sommerferie, alt skulle være betalt, fly, opphold og ingen trengte å ta penger med til Norge. I 
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Norge kunne barna gå ut med båt, kanskje ta en ridetur, kveldsprogram o.sv. Som jeg har sagt 

før var det plass for 160 barna og planleggerne tenke på at finne plass til 140 flere i andre 

sommerleire som plan B.  

Den 9. april skriver Pjetur Þ. Maack som var bindeledd hos Det Islandske Røde Kors til Ólafur 

Friðfinnson ansatt til Loftleiðir, det Islandske flyselskapet. Han var også i Íslendingafélaginu í 

Noregi [den Islandske foreningen i Norge]. Pjetur sier i brevet sitt at det har nå kommet 820 

søknader, og han vet om 50 til som kommer snart. Han sier at det er mange flere enn noen 

kunne tenke seg, og nå måtte de lage en ny plan.  

Per Hammer fra Det Norske Røde Kors skriver i et brev til Pjetur Maack 2. mai 1973 om 

organiseringen av feriereisen til Norge «Til slutt vil jeg få gratulere deg med det fantastiske 

arbeid du har utført foreløpig. Oppslutningen om prosjektet har oversteget alle våre prognoser, 

men det viser bare hvor stort behovet er.» (Íslands R. K., 2015) 

Situasjonen 2 måneder før de første barna skulle komme på sommerferien til Norge, var 160 

plasser for over 900 barn. Det var ikke mulig etter alt som Vestmannaeyjarbarn hadde 

gjennomgått å svikte løftet om sommerferien, og nordmennene viste at de stod ved sine ord.  

Islendingafélagið i Oslo lånte ut huset i Norefjell, og flere sommerleirer ble tatt i bruk. Men det 

var ikke nok. Nå måtte planleggerne finne privat plassering for flere hundre barn, og de måtte 

også finne penger til å betale for fly, mat på sommerleir, personale, busser, islandske reiseleder 

o.sv.  

Alt dette måtte skje fort. I Bergens tidende 27. april 1973 var tanken å fly direkte til Bergen om 

det fantes nok private plasseringer. 180 barn dro til Den Norske Fjellskole på Høvringen. «Kan 

noen hjelpe barn fra katastrofeøya på Island? 910 barn fra Vestmannaeyjar til Norge» er 

overskrift i Hamar Arbeiderblad den, 7. mai 1973. I intervju ved Nils Dælin som var den første 

til å melde seg for å ta imot en unge som han kalte det og dekke oppholdsutgiftene. sier han: 

Hovedgrunnen for at han vil ta mot et «Vestmannaeyjer-barn» er ønsket om å hjelpe dem som 

så brutalt og uforskyldt er revet bort fra hjem og miljø.  «– Det kan vel ikke være noen tvil om 

at disse barna, som har bodd trangt etter de måtte evakure fra sine hjem, trenger til en ferie. Jeg 

har selv barn på samme alderen, og det vil sikkert bli morsomt og lærerikt og treffe barn fra et 

annet land» 
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I samme artikkel ønsker Hans Høegh hjelp fra institusjoner, fagforeninger og privatpersoner for 

å betale reise, oppholdsutgifter og ta imot barn, og han setter fram en ide om at naboer slår seg 

sammen og tar et eller flere barn.  

I avisen Tromsø 5. mai 1973, var nyheten om sommerferien som ble kalt «Aksjon 

sommergjest» i Tromsø.  Hans Eriksen fra Lions Club Tromsdalen var formann for prosjektet 

som måtte finne plass for 110 barn og finansiere ferien, deriblant flyturen fra Island. Barna 

skulle komme til Tromsø ca. 20. juni og den siste gruppen skulle reise hjem senest 7. juli. 

Conrad Mikkelsen fra Tromsø Junior Chamber ble formann i finansieringsutvalg, og Adrian 

Skogmo journalist fra bladet Tromsø ble organisasjonsutvalg.  

11. juni. 1973 er det en nyhet i Stavanger Aftenblad om at 35 barn fra Island hadde kommet til 

Fornebu flyplass og skulle gå videre til Husebyvangen. I intervju med Hans Høeg sier han at 21 

barn i en gruppe skal til Flekkefjord i juli og være i private hjem. Han er ikke fornøyd med at 

en stor by som Stavanger betaler kun for ett barn eller blir «fadder» som de kalte det. Oslo ble 

«fadder» for 100 barn, og Rogaland Røde Kors ble faddere for omkring 30 barn. Til slutt sier 

Høegh at i løpet av sommeren vil omkring 1000 gutter og jenter i alderen 7 til 15 år komme på 

besøk til Norge. Alle er bosatt på Vestmannaeyjar og er for tida uten egne hjem.  

Med en fantastisk organisering og stort hjerte fant nordmenn sommerleir eller privat hjem til 

over 900 barn og finansierte denne ferien hele veien. Den 9. april visste de hvor mange som 

skulle komme, og den 11. juni kom den første barnegruppen og de var veldig spente på sin 

første utenlandsreise. Det var ikke mange som bodde på Vestmannaeyjar som hadde dratt til 

utlandet noen gang.  

Vi som dro til Tromsø, kom den 17. juni med et «stort» fly om kvelden. 114 barn og tre 

reiseledere, jeg glemmer aldri da vi kom ut av flyet: Det var varmt, lukten annerledes, det var 

et eventyr. Fordi det var vår nasjonaldag hadde Tromsø Orkesterforenings Ungdomskorps lært 

å spille den islandske nasjonalsangen. På Grand Hotell var det en liten velkomst og servering 

for sommergjestene, og der møtte vi våre vertskapsfamilier. Noe av oss var spent å se folket 

som vi skulle være hos, vi visste ingenting om hvor vi skulle bo, hvilke folk det var vi skulle 

bo hos i nesten to uker, eller hvor mange det skulle være i hvert hus. Dette var litt vanskelig for 

mange, f. eks. Bergþóra Þórhallsdóttir som sier i et intervju med avisen Nordlys i Tromsø 1979 

da hun fortalte om sin opplevelse seks år før «-Jeg husker at vi kom ut av flyet, og imot oss 

kom en stor flokk mennesker. Så kom noen og spurte hva navnet vårt var, og vi ble tatt med av 

noen voksne. Hvor vi skulle, hadde vi ikke peiling på.» (Islandsbarna, 1979). På denne tiden 
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var Bergþóra ni år gammel. Den 9 juni 1973 var det en artikkel i avisen Tromsø om 

sommergjestene som skulle komme til Tromsø den 17. Juni og programmet på flyplassen og 

Grand Hotell. Der var det også en liste over vertsfamiliene, så sommergjestene som kanskje 

ønsket å møte hverandre, kunne finne dem   de søkte, og vertsfamiliene kunne vite om 

nærmeste islending. Det er klart at alt var gjort klart for at barna fra Vestmannaeyjar hadde det 

som best de kunne i denne ferien. I Tromsø hadde de reklameoppslag i aviser for å finne privat 

hjem for barna.  

Hvordan barna opplevde ferien  

Barna opplevde ferien på mange måter, opplevelsen var veldig personlig. Det hadde med alder, 

personer, på hvilken sted de var osv. I Østlands Posten i Larvik, den 20. juni 1973 er det et 

intervju med tre av barna som var på besøk der. En av dem er Högni Hilmisson, en 9 år 

gammel gutt, de andre er Ágústa Sveinsdóttir 12 år gammel og Gunnar Steingrímsson som er 

13 år gammel. Barna liker å leke i sjøen, fordi på Island er det for kaldt.  De liker ikke biene, 

og er ikke enige med den yngste Högni, om at det er mye orm i Norge. Alle er forundret over at 

nordmenn spiser veldig mye mer brød enn islendinger. Alle tre fikk god kontrakt med de andre 

barna i vertshjemmene, og språket var ikke noe problem. Gunnar er fast bestemt på at han skal 

komme tilbake til Norge neste sommer, men først må han spare alle pengene som han kan få. 

Barna vil ikke snakke mye om Island, men de er alle enige om at de skal flytte til 

Vestmannaeyjar så fort som mulig.  

I rapport fra Husebyvangen om den siste gruppen av barn som kom dit, står det bl.a. 

skrevet: «Humøret har også vært på topp hele tiden de har vært her – de har strålt om 

kapp med solen.  Disse barna har vært veldig greie å ha med å gjøre. Guttene har likt seg 

best når de har fått dra ut å padle.» (Rapport fra Husbyvangen, 1973)  

På denne måten har barna opplevd samme friheten og de hadde hjemme på deres øy. Rapporten 

ender på denne måte: «Ellers om dagene har vi drevet med aktiviteter som å bygge hytte, 

ridning, roing, fisking, garnsetting, ballspill, og andre spill. Enkelte kvelder har vi hatt 

kosekveld med kaker, saft og sjokolade og det har også blitt viser film og lysbilder.» 

I et utklipp fra Telen Notodden 20. juni 1973 er overskriften i en artikkel om 

vestmannaeyjarbarna «Spennende å klatre i trær» Artikkelen handler om 15 barn som var på 

Husebyvangenleirskole. Barna er ikke vant til tre, spiser ikke brød, men liker flatbrød og liker 

ikke norsk frossenfisk. Det er også lettere for barna å forstå norsk enn for norske leirledere å 

forstå islandsk. Det ser ut til at barna hadde gode dager med friluftsliv på Husebyvangen. 
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Magnús Magnússon, borgermester fra Vestmannaeyjar, var på besøk på samme tid, og hans 

opplevelse er beskrevet på denne måten: «Han strålte som en sol over den mottakelsen hans 

små bysbarn har fått her i landet» 

Så lenge vulkanutbruddet varte, var det et radioprogram for øyboere fra Vestmannaeyjar. Det 

ble kalt Eyjapistill [Øya kåseri] i det kåseriet kunne folk få opplysninger om alt mulig som 

knyttet seg til deres liv. Selvfølgelige var feriereisen til Norge med i noen av disse 

radioprogrammene. Det var to brødre, Gísli og Arnþór Helgason som dirigerte Eyjapistill, de 

dro til Norge og besøkte noe av barna, på alle steder var det liv og røre. Barna fikk klatre i trær, 

spille fotball, leike, synge, dra ut i skogen, dra ut på vannet med båt, guttene ertet jentene og 

smugtittet på dem, osv. Alle er glade og sender hilsen hjem til mor og far. På et annet sted kan 

lytterne høre de islandske ungdommene spille på gitar og synge speidersanger. (Arnþór 

Helgason, 1973) Noe av barna ønsket at de kunne blitt lenger i Norge tross hjemlengselen.  

Men det var ikke alle barna som hadde en god opplevelse av denne ferien. I en dokumentar 

som heter Útlendingur heima som ble publisert på RUV [Den islandske NRK] 40 år etter 

vulkanutbruddet, er et intervju med Alda Jóhanna Jóhannsdóttir som var 9 år gammel da hun 

og hennes yngre søster dro til Oslo. Hun beskriver sitt syn på ferien. De var hos to eldre 

mennesker, men hun husker ikke hva de heter, søstrene kunne ikke snakke med eller forstå sin 

vertsfamilie. Hennes søster hadde veldig hjemlengsel og gråt hele tida. Deres verter var gode 

mot dem, men det var hennes opplevelse av ferien, hun var helt stum på norsk og kunne ikke 

snakke for seg på norsk. (Jóhanna Ýr, 2013) 

I denne dokumentaren var det også to gutter og ei jente som var i Islandshuset ved Norefjell 

1973, og to andre som dro til Tromsø. I et besøk på Norefjell 40 år senere opplevde de gode 

minner fra 1973, da de kun var 8 år gamle. Men det er en setning som guttene sier når de ser på 

køyesengen som de sov i 40 år før, som sier mye om følelsene som barna hadde på denne tida 

«Vi lå slik om kveldene små redde sjeler. To bittesmå sjeler. Holdt hverandre i hendene. Vi sov 

slik. Sovnet i alle fall slik» (Jóhanna Ýr, 2013) 

De ble spurt om de ville sende sine barn til ukjent land 8 år gammel er svaret et stort NEI, til 

tross for at de hadde gode dager og minner fra ferien. Vi to som dro til Tromsø og var hos 

vertsfamilier sa først nei aldri, men så sa vi ja, eller kanskje. Det er vanskelig å svare på dette 

spørsmålet.  
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Min opplevelse av ferien  

Jeg var heldig og fikk et hjem hos Bjarne og Anne på Mjelde i Straumsbukta, utenfor Tromsø. 

Deres datter Åsbjørg, som på denne tida var omkring 20 år tok også vare på oss. Vi var to i 

deres hjem, jeg og en gutt som heter Bjarni Sveinbjörnsson som var ett år yngre. Vi kjente ikke 

hverandre godt, men det var helt i orden. Når min «familie» så reklameoppslaget om å ta imot 

barn i prosjektet «aksjon sommergjest», ville de ikke ta imot kun ett barn fordi de ville at vi 

skulle kunne snakke sammen om noe var galt, eller om vi ikke kunne kommunisere med vår 

vertsfamilie. Det gikk bra for meg å snakke norsk, men Bjarne sa nesten ingenting hele tida. Vi 

hadde støtte av hverandre. Fordi vi var gutt og jente, ville min familie at vi skulle sove i hvert 

vårt værelse. Men første natten var det ikke mulig, vi ville sove i samme værelset til tross for at 

vi ikke kjente hverandre, og det var helt ok for vår familie. Etter to eller tre dager var det i 

orden å sove på hvert vårt værelse. Men det var noe annet som var vanskelig, det var ikke 

toalett i huset, vi måtte gå ut og over en vei og der var et utedo.  Vi var på en gård ved en fjord, 

så vi fikk å dra ut på sjøen med en båt, og så var det masse store tre over alt. Det hadde vi ikke 

sett før. Det er en rød linje gjennom fortellingene fra barna som var i Norge, at det som de 

husker når de tenker eller snakker om sommerferien 1973 er trær. Den første hele dagen i 

Norge var vi blant andre norske barn og klatret i trær, jeg falt ned og brakk armen. Neste dag 

måtte vi reise til sykehuset i Tromsø for å få røntgenundersøkelse og forbinding. Ingen på 

Island visste om det, og det var et forundret uttrykk på min mors ansikt da jeg kom hjem igjen 

med en brukket arm, som hadde vært slik i to uker, uten at mine foreldre hadde fått vite om det, 

men slik var tidsånden i 1973.  

I det året som jeg bodde i Reykjavik på grunn av vulkanutbruddet, var disse to ukene den 

eneste tida jeg kunne være barn, leke med andre barn bekymringsløst. Det var mange barn som 

var på gården eller kom på besøk.  Jeg følte sikkerhet, 10 år gammel i et ukjent land hos folk 

som jeg aldri har sett før. Og det beste var å få pause fra bekymringene om vulkanutbruddet og 

nyheter om det.  

Vanskeligheter ved forberedelse og i ferien 

I Tromsø var det tre reiseledere: to fra Vestmannaeyjar og en annen fra Island. De kom innom 

hvert hjem i området, jeg kan bare huske en gang, men kanskje kom de flere ganger om noe var 

galt, eller om barna hadde alvorlig hjemlengsel. For mange barn var det deres første reise uten 

foreldre. De var ikke vanlig at barn fra Vestmannaeyjar dro ut på landet om sommeren, som 

barna fra f.eks. Reykjavik. Vi var jo ut på landet eller ute på ei øy.  Det var kommunestyret på 
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Vestmannaeyjar som gjorde krav om at islandske reiseledere skulle bli med hver gruppe som 

dro til Norge. Og jeg tror det var en god ide.  

I et utklipp fra avisen Tromsø 20. juni 1973 er et brev til de islandske barna fra reiselederne. I 

brevet er opplysninger til barna på islandsk at de måtte være hos samme familien hele tida, og 

at alle skal møtes den siste dagen. Så er det en påminning å ha glede av ferien og 

telefonnummer til avisen Tromsø og ledernes boliger. Neste dag er det et annet brev i avisen fra 

lederne, og der sier de at de håper at barna koser seg og ikke blir redd for å bruke alle råd som 

de kan for å snakke for seg. De sier at de norske familier har vilje til å gjøre alt for barna så de 

kunne more seg, for at barna skulle være glade og fornøyde. Så snakker de om maten som er 

annerledes, og at barna ikke har lov til å si «æsj og fysj», de skal prøve alt det nye.  Barna er i 

Norge for å bli kjent med andre land og folk.  Så slutter brevet med at de skal skrive mer neste 

dag. (Egill, 1973) Disse brevene viser en del av problemene som fulgte ferien. Men jeg tror at 

det er store krav til disse barna i et fremmed land, at de måtte være glade og fornøyde. Det var 

de samme med opplysningsbrevet som barna fikk før de dro til Norge. De siste setninger i 

brevet var på denne måten „Einkunnarorð dvalarinnar eru: vertu kátur og hress. Taktu þátt í 

öllu og mundu eftir reglum hvers staðar.“ [Motto for oppholdet er: Du skal være glad og 

munter. Du skal delta på alt og huske reglene på hvert sted] Tanken er god og i samsvar med 

tidsånden. Men dette gjør det vanskeligere eller nesten umulig for barna å klage eller vise sine 

følelser. I avisartikler og brev fra de norske vertene snakker de ofte om høflighet hos 

vestmannaeyjarbarna, så barn har hørt etter beskjeden de fikk før og under ferden. 

Det var stor press på alle dem som organiserte ferien, både før og når barna var i Norge. Da 

ferien begynte, var det mange ting som måtte løses. Alt fra små ting som at barna måtte merke 

klærne sine, mange kjente ikke igjen klærne, og det var litt vanskelig når alle klærne var 

vasket, å finne ut hvem som hadde hvilke klær. Til de store tingene å finne ny plass for noen 

barn, eller å finne barn som ikke kom til rett tid til flyplassen for å fly hjem til Island. I Troms 

Folkeblad på Finnsnes 23 juni 1973 er det en artikkel om to søstre som skulle bo i hvert sitt 

vertshjem «Men hver for seg ville de ikke slå seg til ro, og det falt derfor mange tårer før man 

innså at det beste var at de fikk bo sammen. Hvilket de også gjør nå». Ei jente reiste hjem 

tidligere enn planlagt på grunn av hjemlengsel, i Norge prøvde de å gjøre alt for jenta, men det 

gikk ikke. En eller to ganger kom barn ikke til rett tid til flyplassen, og det var vanskelig å få 

kontakt med vertsfamiliene. Men de kom til slutt og fikk plass på flyet neste dag.  
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Størrelsen på prosjektet  

I Hordaland Folkeblad 29 august 1973 er det en artikkel, «Takk for sommarferien for islandske 

born» Den er en slags oppgjør over sommerferien Der står det at de siste av 990 barn som 

besøkte Norge nå er på vei hjem. De undrer seg over at 97 % av barna hadde mottatt 

invitasjonen.  Barna var rundt om i landet, hos «sommerforeldre» var det 346 barn, de andre 

bodde på ulike leirskoler eller vandrerhjem.  Det kostet omkring 1500 norske kroner på 

daværende prisnivå, transport fra Island tur-retur, transport i Norge, opphold og så videre for 

hvert barn. Diverse kommuner har betalt for 480 barn, de kalte kostnaden for et barn 

«fadderskap».  255 var betalt av privat sektor, banker, forsikringsselskap, Reiarlaget og 

foreninger. I gjennom Det Norske Røde Kors, barnehjelpsforeninger, lokalforeninger, Den 

norske Legeforening og private ytinger til 210 «fadderskap». Norske barn holdt basar for å 

samle inn penger til ferien osv. I artikkelen står det også at på grunn av den store velviljen som 

nordmenn har vist, var det mulig å ta imot 20 funksjonshemmede islandske barn. Nordmenn 

bød også 18 seniorer på sommerferie til Norge, og en familie som ikke bodde på 

Vestmannaeyjar, men faren i familien hadde jobbet for å redde hus der, og så skjedde det en 

ulykke, han ble alvorlig skadet, derfor fikk de en sommerferie til Norge. Til Færøyene dro 38 

eldre tenåringer fra videregående skole med støtte fra de samme som organiserte ferien til 

Norge.  

Hva betydde hjelpen til vestmannaeyjarbarna for nordmenn   

Hjelpen til barna fra Vestmannaeyjar hadde god påvirkning på det norske samfunn. Det finnes 

en del utklipp fra 1973 der nordmenn skriver om sin vennlighet overfor beboere fra 

Vestmannaeyjar. I Utklipp fra avisen Tromsø 25. juni 1973 er en artikkel skrevet av en som 

kaller seg Fjelljo, overskriften var «Endring av begrepene» Artikkelen er samfunnskritikk, men 

tilslutte skriver Fjelljo dette: 

 Nyss ble en flokk islandske barn mottatt som sommergjester i Norge. Sjelden er man 

vitne til en bedre form av naboskap og hjertelag over landegrenser enn det «Aksjon 

sommergjest» sto for! Der er å håpe at våre islandske venner får det beste ut av tiden 

her hos oss. Det kan være spiren til fortsatt vennskap og samvirke mellom søsken i 

nord. Et eksempel for mange til å forstå at det er slik man bygger opp vennskap og 

samarbeide nasjonene imellom. Og ikke med demonstrasjoner av maritime styrker. 

Nettopp her trenger verden en moteendring av begrepene – og som vi i Nord kan være 

med å lansere 
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Magnús Magnússon borgemester på Vestmannaeyjar sier i Vårt land 25. juni 1973:        

«-Bare Norge husket barna i den hektiske perioden vi nå har for å kunne forberede 

tilbakeflyttingen til vår hjemby, sier Magnusson.» 

I avisen Tromsø 30 juni 1973, er et bilde av en norsk kvinne som holder tett om en islandsk 

gråtende jente og ved siden av bildet er det skrevet «Takk for denne gang og velkommen igjen. 

Det var ikke langt mellom slike farvelscener på Langnes flyplass torsdag kveld.» Norge viste 

verden sitt store hjertelag og fikk over 900 nye venner for livstid, som finner glede og 

takknemlighet når de tenker på Norge, og alt som nordmenn gjorde året 1973.  
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Kapitel 5 

Snøskred i Súðavík og Flateyri 1995  

1995 var et vanskelig år på Island på grunn av en ny katastrofe. Súðavík og Flateyri begge små 

steder på Vestlandet ble rammet av snøskred. I Súðavík kom skredet den 16. januar, og der 

døde 8 barn og 6 voksne mennesker. På Flateyri tok snøskredet livet av 20 mennesker, både 

voksne og barn, den 26. oktober. Igjen var det nordmenn som viste sitt varme hjerte. 

Rotarybevegelsen i Norge og på Island inviterte 12 år gamle barn på to ukers sommertur til 

Norge i 1996. Rotarybevegelsen på Island betalte fly til Norge med stipend fra Icelandair, mens 

nordmennene betalte alt for barna i Norge. Det var 12 barn med to reiseledere som dro til 

Norge. Turen var et helt eventyr for barna og de var sammen hele tida. De var veldig fornøyd 

med ferien og takknemlig. 

Det er vanskelig å få detaljerte opplysninger om reisen i 1996, men jeg nevner den for å vise 

forskjellen mellom den og reisen i 1973. I 1996 er det kun 15 barn som drar, de er hele tida 

sammen, og har med seg to mennesker fra Vestfjorden. Programmet er på noen steder i Norge, 

og barna er alltid sammen. (mbl.is,1996) På samme måte tror jeg at turen til Norge også var 

tenkt i 1973, en reise der alle barna kunne være sammen på et sted med reiseledere fra Island.  

Fordi det er vanskelig å finne noe om reisen i 1996, finns det heller ikke opplysninger om 

Rotary brukte opplysninger fra turen til vestmannaeyjarbarna i 1973 da de planla turen i 1996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Konklusjon      

I begynnelsen av oppgaven var spørsmålet, hvor vidt det var fornuftig å sende barna på 

sommerferie til utlandet bare få måneder etter et trauma på grunn av en katastrofe,  

Et svar bygget på teorier fra Atle Dyregrovs bok Katastrofepsykologi er et negativt svar. 

Dyregrov sier at det er viktig at barn får være hos sine foreldre, eller voksne som de kjenner. 

Barn skulle kjenne seg trygge i omsorg fra sine foreldre. Men det er også viktig å snakke med 

barna om det som skjedde og at fakta skulle ikke holdes skjult fra dem og at barna kunne 

snakke om sine følelser.  

Om man bare bygger på fornuft, vil svaret på om det er forsvarlig å sende 7 til 15 år gamle barn 

til et ukjent hjem i et fremmed land med et fremmed språk, være negativt. Det er ikke fornuftig, 

og det kan være vanskelig og farlig for barn å bli utsatt for noe slikt så snart etter et trauma.  

Livet er mer enn teorier og fornuft, livet har sin virkelighet. Virkeligheten til øyboere fra 

Vestmannaeyjar var helt annenledes enn det vanlige så lenge vulkanutbruddet varte. Voksne 

mennesker ble utsatt for et trauma og tenkte ikke alltid på en fornuftig måte. Barn ble også 

utsatt for et trauma. Livet var vanskelig på fastlandet, og de fleste barna hadde aldri vært på 

ferie utenfor Island. Det var mye press fra barna om å få lov til å dra til Norge. Det var mange 

slags grunner til at foreldre sa ja takk til at deres barn skulle på ferie til Norge i 1973. Noen 

foreldre var så glad for nordmennenes bud at de ikke kunne få seg til å si nei takk. Noen 

foreldre var glad for å få litt fri og tid for seg selv. Noen av barna var helt klare for ferien, og 

andre var det ikke. Krisehjelp var ikke vanlig på denne tida, og på Island hadde et 

vulkanutbrudd aldri skjedd i en by før. Alle gjorde det beste de kunne, og mange gode ting 

skjedde. Sommerferien i Norge ga både gode og onde opplevelser for barn. Det finnes ikke 

opplysninger om at noen fikk alvorlig skader av ferien. Nordmenn med sine utbrede armer og 

varme hjertelag gjorde alt de kunne for å omslutte barna og vise dem kjærlighet og støtte. Det 

samme gjelder for islendingene som hjalp til med ferien. Et svar bygget på omstendighetene fra 

1973 er altså et positivt svar, men på samme tid er det mye som gjorde dette problematisk  

Et svar bygget på min egen opplevelse er positivt. Ferien i Norge var det beste jeg opplevde i 

vulkanutbruddsåret 1973. Takk til dem som gjorde denne reisen mulig, og takk til min familie 

Johansen på Mjelde, Straumsbukta, som fostret meg i en vanskelig tid og gjorde alt de kunne 

for at barna fra Vestmannaeyjar skulle få en riktig god opplevelse og omsorg.   
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