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Útdráttur 

Eldgos hófst á Heimaey að nóttu til þann 23. janúar árið 1973 og tókst með ólíkindum vel að 

rýma eyjuna. Mikið þrekvirki var einnig unnið við hreinsun eyjunnar og íbúar fóru fljótlega 

að snúa heim (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 1973). Tilgangur rannsóknarinnar var að rýna í þá 

togkrafta sem Vestmannaeyjabær hafði á bæjarbúa til þess að byggja upp byggð að nýju að 

loknu eldgosi. Ég byggði rannsóknina á gagnagreiningu mannfjöldatalna frá Hagstofu Íslands, 

ásamt eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem notast var við hálfopin viðtöl við fjóra 

einstaklinga. Einstaklingarnir áttu það allir sameiginlegt að hafa búið í Vestmannaeyjum 

þegar gosið átti sér stað og flutt fljótt aftur til baka.  

 Sett var upp mannfjöldaþróun í Vestmannaeyjum fyrir og eftir gos, auk þess að rýnt 

var nánar í kynja- og aldursskiptingu í tengslum við mannfjöldaþróun í Eyjum eftir gos. 

Niðurstöður viðtalana voru greindar í fimm meginþemu, þ.e. fjölskyldan, heima, von, rótfesta 

og öryggi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fjölskyldutengsl og rótfesta 

einstaklinganna hafi verið mikilvægustu þættirnir í því að fólk snéri til baka eftir gos. 

Mögulegt er að það sé einnig raunin í minna dramatískum flutningum. Ákvörðun 

einstaklinganna að snúa aftur hafði þá mikil áhrif á líf þeirra þar sem fyrstu árin eftir gos 

einkenndust af mikilli vinnu við enduruppbyggingu byggðarinnar. Því má draga þá ályktun að 

sú ákvörðun að verða eftir, þ.e. að flytjast ekki búferlum, sé jafn áhrifamikil á líf fólks og sú 

ákvörðun að flytjast búferlum.  

 

 

Lykilorð: Byggðafræði, náttúruhamfarir, enduruppbygging, félagslegur auður 

samfélagsleg áhrif. 
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Abstract 

In 1973, January the 23. a volcanic eruption started on the island of Heimaey. The eruption 

started at night and was quite unexpected as there had been no obvious indications of an 

eruption in the days before. A lot of work was put into cleaning and rebuilding the Island and 

the people of the town soon started moving back home after the eruption stopped (Guðjón 

Ármann Eyjólfsson, 1973). The purpose of this research was to look at the pull-factors of the 

Island that influenced the people to move back home and rebuild the Island. I based the 

research on analyses of population numbers from Statistics Iceland (í. Hagstofa Íslands) along 

with qualitative research method where I used semi-structured interviews with four 

individuals. Those individuals all had in common that they had lived in Vestmannaeyjar when 

the volcanic eruption began and that they also moved back home very soon after.  

 I lined up the population development in Vestmannaeyjar before and after the 

eruption, and looked closer to the sex- and age-distribution in connection with the population 

development of Heimaey after the eruption. The interview data was analyzed in five major 

themes: family, home, hope, roots and security. The results of this research show that family 

ties and roots of the individuals were the main factors in their decision to return back home 

after the eruption. It’s also possible that the same applies less dramatic migrations. The 

decision to return back home greatly influenced these individuals´ lives as the first years after 

the eruption involved great deal of work in rebuilding the town. Therefore it is possible to 

make the assumption that the decision to stay, that is not to migrate, has as much influence on 

people’s lives as the decision to migrate.  

 

 Keywords: Regional studies, natural disaster, rebuilding, social capital, social impact.  
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1. Inngangur 

Ýtikraftar og togkraftar í fólksflutningum milli byggðarlaga hafa mikið verið skoðaðir. 

Vestmannaeyjar eftir gos eru áhugavert dæmi þar sem hver einasti íbúi flutti í burtu í gosinu 

og þurftu því allir að taka ákvörðun hvort þau skyldu flytja heim á ný eða byggja sér nýtt líf 

annars staðar.  

Vestmannaeyjar eru frekar lítill bær, þar sem búa aðeins 4.292 manns (Hagstofa 

Íslands, 2017), bærinn er einnig mjög einangraður þar sem hann er staðsettur á eyju og geta 

samgöngur oft á tíðum verið erfiðar. Þann 23. janúar árið 1973 varð eldgos á Heimaey sem 

hófst að nóttu til og kom heimamönnum í opna skjöldu. Þá sömu nótt þurftu íbúar bæjarins að 

pakka niður helstu nauðsynjum og rýma eyjuna. Mikið þrekvirki var unnið við rýminguna og 

hreinsunina að gosinu loknu, flutningur fólks aftur til Vestmannaeyja hófst svo aftur í ágúst 

sama ár (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 1973). Aðstæður og atburðaráð í kringum eldgosið 

benda til þess að í Eyjum hafi verið sterkt samfélag þar sem mikill félagslegur auður var til 

staðar. Þrátt fyrir hve vel gekk endurreisa byggðin hefur þó mannfjöldi Vestmannaeyja ekki 

náð þeim fjölda sem var fyrir gos en þá bjuggu um það bil 5.186 manns í Eyjum (Hagstofa 

Íslands, 2008).  

Með þessari rannsókn leitast ég eftir því að rýna í þá togkrafta sem Vestmannaeyjabær 

hafði á bæjarbúa til þess að byggja upp byggð að nýju að loknu eldgosi. Við rannsóknina 

notast ég við tilviksrannsókn (e. case study) þar sem gosið á Heimaey árið 1973 er notað sem 

tilvik í samhengi við rannsókn á þeim togkröftum sem smærri bæjarfélög á Íslandi hafa og 

laða þannig til sín fólk. Við framkvæmd rannsóknarinnar notast ég meðal annars við 

tölfræðileg gögn frá Hagstofu Íslands ásamt því að taka hálfopin viðtöl (e. semi-structured) 

við fjóra einstaklinga sem upplifðu eldgosið á Heimaey og fluttu fljótt aftur til Vestmannaeyja 

þegar því lauk. Með þessum aðferðum vonast ég til þess að öðlast skilning og innsýn í 
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reynsluheim þeirra sem upplifðu gosið og í kjölfarið sett upp mynd af þeim togkröftum sem 

Vestmannaeyjar höfðu árið 1973. 

Í samráði við leiðbeinanda eru ákveðnir hlutar í köflum 2, 2.1, 2.2., 4 og 5 endurnýttir 

úr fyrra verkefni höfundar.  
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2. Eldgos á Heimaey 

Eldgos á Heimaey hófst aðfaranótt þriðjudags þann 23. janúar árið 1973, rétt fyrir klukkan tvö 

að nóttu og stóð það þar til 3. júlí sama ár. Þetta var í fyrsta sinn í eldgosasögu Íslands að 

eldgos verður í byggð. Fyrirvari gosins var lítill en aðeins var um að ræða þrjá væga 

jarðskjálftakippi sem fólk fann fyrir, á mælum mældust þó um 250 smákippir frá sunnudegi 

fram undir mánudagsmorgun. Lagðist þá allt í dúnalogn þar til seint á mánudagskvöld að 

einhverra jarðhræringa varð vart, það voru einu undanfarar þess að jörðin opnaðist og 

jarðeldar tóku að streyma (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 1973). Flestir bæjarbúar voru sofandi 

á þessum tíma en innan við klukkustund frá upphafi gossins hófu bæjarbúar að yfirgefa 

heimili sín og leggja leið sína að höfninni eða flugvellinum. Flutningur fólks gekk vel og 

undir morgun höfðu allir íbúar verið fluttir frá eyjunni fyrir utan þá 200-300 manns sem kusu 

að vera eftir til þess að bjarga þeim eignum sem hægt væri að bjarga (Heimaslóð, (e.d)). Þrátt 

fyrir að flutningur hafi gengið vel þá tók það mikið á bæjarbúa að þurfa að yfirgefa heimili sín 

svona sviplega, einnig var tæknin ekki komin það langt að fólk hefði farsíma svo að vinir og 

ættingjar gátu ekki látið vita af sér fyrr en daginn eftir þegar komið var til Reykjavíkur. Einnig 

var erfitt sjóveður þessa nótt og þröngt um borð í skipunum svo að margir urðu sjóveikir á 

þessari fjögurra tíma siglingu. Mikið var þó rætt seinna að eyjamenn hafi sýnt æðruleysi og ró 

við rýminguna þrátt fyrir mikið hættuástand og hræðslu, hjörtu manna hafi slegið sem eitt 

þessa nótt og allir hjálpuðust að (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 1973). 
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Mynd 1: Eldtungur teygja sig upp úr jarðsprungunni á Heimaey, 1973. 

Þegar birti til þennan morgun var bærinn nánast líflaus, höfðu flestir bæjarbúar verið 

komnir um borð í báta og flugvélar og hófust þá björgunaraðgerðir. Björgunarsveitir ofan af 

landi slógust í för og hafist var handa, mikið þrekvirki var unnið þar sem meðal annars var 

neglt fyrir glugga flestra húsa svo ekki færi vikur og eldur þar inn. Þannig tókst að koma í veg 

fyrir mikið tjón á eignum bæjarbúa, þrátt fyrir það urðu eyjamenn fyrir miklu tekjutapi og 

eignatjóni. Eyjamenn fengu einnig mikla aðstoð við að koma sér fyrir á fastalandinu og var 

vel tekið á móti þessum stóra hópi fólks (Heimaslóð, (e.d)). 

 

2.1. Viðlagasjóður 

Eftir að heimamenn höfðu flestir verið fluttir upp á meginlandið skapaðist mikill 

húsnæðisvandi.  Þá var svokölluð Vestmannaeyjanefnd stofnuð þann 24. janúar 1973 í þeim 

tilgangi að gera einhverskonar ráðstafanir varðandi húsnæði fyrir Vestmannaeyinga, nefndin 
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var starfrækt þar til 13. febrúar sama ár en þá var Viðlagasjóður stofnaður. Viðlagasjóður 

hafði það markmið að hjálpa þeim sem á þurftu að halda, þá með fjárstyrkjum en sér í lagi 

með aðgerðum vegna húsnæðisvandans. Með stofnun Viðlagasjóðs var sett saman fjögurra 

manna sendinefnd sem lagði land undir fót til þess að skoða tilbúin hús á norðurlöndum. Varð 

það svo að Viðlagasjóður fjárfesti í tilbúnum einingarhúsum og flutti til landsins. Það voru 

um það bil 500 slík hús sem keypt voru og þeim var loks dreift víðsvegar um landið þar sem 

Eyjamenn fluttu inn. Íbúar húsanna eignuðust þau þó ekki, heldur leigðu þau af Viðlagasjóði. 

Aðgerðir Viðlagasjóðs höfðu þó mikið að segja fyrir þá Eyjamenn sem ekki höfðu getað 

komið sér fyrir en það voru um 70 fjölskyldur enn húsnæðislausar í júlí 1973 (Viðlagasjóður, 

e.d.). 

 

2.2. Goslok 

Í maí sama ár var virkni eldgíga töluvert minni og íbúar urðu bjartsýnir á að goslok væru í 

nánd. Þá hófst mikið hreinsunar- og uppbyggingarstarf í kjölfarið þar sem vikur var mokaður 

af götum og grasfræjum sáð í jarðvegi og gekk vel að ná uppgræðslu með sumrinu. Þann 3. 

júlí 1973 kom loks tilkynning frá Almannavarnarnefnd um að gosinu væri lokið. Þó var enn 

eitthvað um gasmengun um miðjan bæinn og var þeim aðilum sem höfðu ætlað sér að setjast 

að á þeim svæðum bent á að hafa samband við Almannavarnarnefnd Vestmannaeyja. Þrátt 

fyrir að gosinu hafi verið nýlokið og ekki væri öruggt að halda til á öllum svæðum eyjarinnar 

hófst þó flutningur fólks aftur til Vestmannaeyja í ágúst sama ár. Í september voru um það bil 

1200 bæjarbúar fluttir aftur til Vestmannaeyja og þann 6. september var loks kveikt á 

götuljósunum í Vestmannaeyjum (Heimaslóð, (e.d)). 
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2.3. Enduruppbygging Vestmannaeyja  

Áhugavert er að rýna í byggðaþróun Vestmannaeyjabæjar fyrir og eftir gos þar sem allir 

bæjarbúar voru fluttir burt og þörf var á algjörri enduruppbyggingu samfélagsins sem krafðist 

mikillar samvinnu bæjarbúa. Þá er einnig ákvörðunartaka íbúa hvað varðar fólksflutningar 

aftur til Vestmannaeyja áhugavert dæmi um fólksflutninga, hér erum við með heilt bæjarfélag 

sem gengið hefur í gegnum stórvægilegar náttúruhamfarir sem gætu endurtekið sig og þar að 

auki er ekki talið óhætt að halda til á öllum svæðum Eyjunnar. Þrátt fyrir það voru í 

september, sama ár og gosið bæði hófst og var lokið, um það bil 1.200 bæjarbúar fluttir aftur 

til Vestmannaeyja. Því var mikill vilji meðal bæjarbúa að byggja upp hið gamla samfélag að 

nýju. 

 

3. Staða þekkingar 

Ótal ástæður geta verið að baki þess að fólk tekur þá ákvörðun að rífa líf sitt upp og flytjast 

búferlum. Margir fræðimenn hafa reynt að útskýra búferlaflutninga (e. migration) en þar sem 

ástæður búferlaflutninga eru of margar og fjölbreyttar þá er ekki mögulegt að útskýra þetta 

fyrirbæri með einni og sömu kenningunni (Arango, 2000). Aðeins er mögulegt að útskýra 

hina ýmsu vinkla fólksflutninga með mörgum og fjölbreyttum kenningum. 

 

3.1. Tog- og ýtikraftar og áhrif þeirra á ákvarðanatöku flutninga 

Ein elsta og frægasta kenning búferlaflutninga er kenning Ernst Ravenstein um ýti- og 

togkrafta (e. push- and pullfactors). Ravenstein komst að þeirri niðurstöðu að þær óhagstæðu 

eða slæmu aðstæður í einu landi eða á einum stað væru ýtikraftarnir sem yrðu til þess að fólk 

tæki þá ákvörðun að flytja frá einu landi eða einum stað til annars. Togkraftarnir væru þeir 
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eiginleikar á nýja staðnum sem væru aðlaðandi í augum þeirra sem flytjast búferlum þangað. 

Ravenstein leggur áherslu á ólíkar leiðir einstaklingarnir fara og hve ólíkar ástæður 

fólksflutninga eru. Hann segir að fjarlægðin sem fólk kýs að ferðast til þess að flytja sé mjög 

misjöfn, sumir færa sig einungis um set í næsta bæjarfélag á meðan aðrir ferðist langar leiðir 

til þess að finna sér heimili. Þá séu hvatar þess að fólk ákveði að flytja einnig ólíkir. Ástæður 

fólksflutninganna geti verið hagfræðilegar, félagslegar, pólitískar og tengdar umhverfinu. 

Hann segir að í flestum tilfellum sé það sambland af að minnsta kosti tveimur þessara ástæðna 

sem verði til þess að fólk ákveði að flytjast búferlum. Hann skiptir þá fólkinu sem kýs að 

flytja (e. migrants) í fimm hópa (Ravenstein, 1885). 

1. Sá sem flytur innan sama svæðis (e. the local migrant): hann flytur einungis frá einum 

hluta fæðingarstaðar síns til annars hluta sama staðar. Þetta gæti t.d. verið 

einstaklingur sem flytur frá einum bæjarhluta Akureyrar til annars. 

2. Sá sem flytur stutt (e. short-journey migrant): Ravenstein segir að meirihluti fólks hafi 

á einhverju skeiði lífs síns flutt sig um set en þó frekar stutt. 

3. Sá sem flytur í skrefum (e. migration by stages): fólk sem er í leit að starfi flytur 

gjarnan stutta vegalengd í senn, á milli bæja og borgarhluta þar sem það kemur sér 

fyrir á hverjum stað fyrir sig í stuttan tíma í senn. Þetta heldur þannig áfram þar til 

einstaklingurinn er kominn langan veg frá upprunastað sínum. Þetta gæti t.d. verið 

einstaklingur sem flytur frá Seyðisfirði til Egilsstaða, síðan frá Egilsstöðum til 

Akureyrar, frá Akureyri til Reykjavíkur og endar svo loks í London.  

4. Sá sem flytur um langan veg (e. long-journey migrant): Ravenstein segir að 

einstaklingar sem flytji strax um langan veg séu undantekningin en ekki reglan og nái 

líklega ekki í fjórðung allra þeirra sem flytjist búferlum. Hann segir að í slíkum 

tilfellum eigi við sérstakar kringumstæður.  
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5. Sá sem flytur sig um set tímabundið (e. temporary migrants): Hann segir það vera 

sérstakt við þennan flokk að margir þessara einstaklinga flytji sig um set tímabundið 

vegna þess að þau neyðist til þess og hafi ekkert val.  Hann segir þetta vera 

mikilvægann flokk þar sem að með tilkomu þessara einstaklinga aukist fólksfjöldinn 

og það komi skýrt fram í hinum ýmsu hótelum, heilsuræktum, skólum og stækkandi 

háskólabæjum (Ravenstein, 1885). 

Þrátt fyrir að mörg ár séu síðan Ravenstein gaf út sínar kenningar varðandi fólksflutninga og 

samfélag nútímans sé gjörbreytt frá því hvernig það var í kringum 1885, þá á margt við enn 

þann dag í dag. Ástæður þess hvaða staður verður fyrir valinu þegar fólk ákveður að flytjast 

búferlum eru margskonar t.d. getur togkraftur hins nýja bæjarfélags haft svo mikinn styrk einn 

og sér að fólk ákveður að flytja þangað og ýtikraftur þess bæjarfélags sem áður var búið í 

getur verið slíkur að það eitt og sér er nóg til þess að fólk ákveði að flytja og er í rauninni 

alveg sama hvert skuli haldið. Þessir tog- og ýtikraftar geta verið margskonar og fræðimenn 

hafa haldið fram ýmsum kenningum varðandi þá. Samkvæmt Carr, Inkson og Thorn (2005) 

eru atvinnumöguleikar, fjölskylduaðstæður og hagfræðilegar aðstæður meðal algengustu 

áhrifavalda þess að fólk ákveði að flytja, auk menningalegra og pólitískra ástæðna. Þeir halda 

því einnig fram að þessar fimm ástæður haldist gjarnan í hendur. Með búferlaflutningum 

fólks, bæði innanlands og á milli landa verður til svokallað hæfileikaflæði þar sem 

einstaklingar bera með sér nýja og ferska þekkingu á nýjann stað. Hætta er á að sum svæði 

græði á slíku hæfileikaflæði á meðan að öðrum blæði. Sér í lagi getur það komið sér illa fyrir  

lönd og svæði sem skortir það sem mögulega laðar fólk að. Það getur orðið til þess að það 

fólk sem hefur hvað mestu þekkingu og hæfni muni hverfa frá þessum stöðum og það sem 

verra er, nýtt fólk kemur ekki í stað þess. Að lokum standa því þessi svæði enn verr að vígi en 

áður.  
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 Niðurstöður Carr, Inkson og Thorn (2005) gáfu til kynna að atvinnumöguleikar 

einstaklinga hefðu mikil áhrif á hvar fólk kýs að búa. Möguleikarnir gætu verið loforð um 

betra starf með betri kjörum, ný staða í öðru landi en þó innan sama fyrirtækis. Þau sögðu 

einnig að margir yfirgefi heimabæ eða land sitt til þess að afla sér menntunar annars staðar og 

snúi aldrei aftur. Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að fjölskylduaðstæður hefðu mikil áhrif. 

Margir flytja alla fjölskylduna með sér, oft í þeim tilgangi að öðlast betri kjör fyrir börnin sín. 

Einnig er algengt að einn aðili fjölskyldunar flytji á nýjann stað og komi upp lífi á nýja 

staðnum, í þeirri trú að fjölskyldan muni að lokum sameinast á nýja staðnum. Hagfræðilegar 

ástæður eru einnig nefndar sem ein af þeim fimm áhrifamestu ástæðum hvað varðar þessa 

ákvarðanatöku. Hagfræðileg staða landsins eða svæðisins skiptir þar höfuðmáli og flytjast 

margir búferlum í þeim tilgangi að öðlast betri kjör fyrir störf sín. Þá kýs fólk yfirleitt að flytja 

til landa sem hafa svipaðann menningalegann bakgrunn og upprunaland þeirra, þannig á það 

auðveldara með að aðlagast nýju heimili og umhverfi. Að lokum hafa pólitískar ástæður 

gjarnan mikil áhrif, sér í lagi hvað varðar hælisleitendur sem flýja heimaland sitt vegna 

pólitísks umhverfis sem gerir þeim erfitt fyrir (Carr, Inkson og Thorn, 2005). 

Vífill Karlsson og Grétar Þór Eyþórsson (2009) hafa rannsakað hvaða þættir verði til 

þess að fólk velji að flytja sig um set á Íslandi. Þeir benda á að síðustu 100 ár hafi þessi 

tilflutningur fólks orðið til þess að aukinn vöxtur hafi orðið á höfuðborgarsvæðinu en á sama 

tíma leitt til fækkunar í sveitum og stöðnunar í þorpum og bæjum. Þó hafi þróunin ekki alltaf 

verið slík, árið 1788 voru t.d. veittir styrkir í þeim tilgangi að auka búsetu í bæjum og var það 

meðal annars gert í formi 20 ára undanþágu frá sköttum. Vangaveltur um hvert byggðaþróun 

Íslands stefni hafa því lengi verið til staðar. Áhyggjur síðustu ára felast helst í því að fólk sé í 

auknu mæli að flytjast búferlum í átt að höfuðborgarsvæðinu.  

 Árið 2006 var gerð rannsókn á ímynd Vesturlands, hvernig sá landshluti birtist öðrum 

landsbyggðarbúum og íbúum höfuðborgarinnar. Rannsóknin snéri sérstaklega að 
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búsetuskilyrðum og þeim kröfum sem viðmælendur rannsóknarinnar gerðu til svæða sem þau 

gætu hugsað sér að setjast að á. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að nálægð við 

höfuðborgarsvæðið var mjög mikilvæg fyrir þá sem þar bjuggu nú þegar og töldu 

rannsakendur líklegt að nálægð við fjölskyldu væri stór áhrifavaldur þess, ásamt því 

þjónustustigi sem einstaklingar búandi á höfuðborgarsvæðinu væru nú þegar orðnir vanir. 

Einstaklingar sem bjuggu á landsbyggðinni töldu gott framboð á leiguhúsnæði vera mjög 

mikilvægt. Rannsakendur telja ástæðu þess vera möguleikann á hreyfanleika þar sem erfiðara 

sé að selja fasteignir úti á landsbyggðinni og því henti vel að leigja eign og hafa þannig 

valmöguleikann á því að flytja ef svo bæri upp á. Þá var það mjög mikilvægt í augum beggja 

hópa að búa ekki of þétt, þó var sá þáttur sterkari hjá þeim sem búa á landsbyggðinni (Vífill 

Þór Karlsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2009). 

Niðurstöður rannsóknar Vífills og Grétars (2009) leiða glögglega í ljós hvaða áhrif 

tog- og ýtikraftar byggðalaga á Íslandi hafa á hinn almenna borgara en um fimm þætti og 

viðhorf er að ræða sem skýrðu sterkustu skoðanir einstaklinganna. Þessir þættir voru; 

fjölskyldutengsl, náttúra og umhverfi, lífskjör og framfærsla, menning og atvinnulífstengd 

atriðið. Þrír fyrstu þættirnir virðast þá vera áhrifamestir. Líkt og kom fram í rannsókn Carr, 

Inkson og Thorn (2005) eru fjölskyldutengsl yfirleitt sterkasti þáttur þessara tog- og ýtikrafta. 

Því séu góðir leik- og grunnskólar ásamt barnvænu umhverfi mikilvæg atriði þegar kemur að 

því að byggja upp sveitafélög. Viðhorf til náttúru, umhverfis og olnbogarýmis felur í sér að 

einstaklingar sýni sterkan vilja til þess að búa í nágrenni við náttúruna og hafa sitt persónulega 

rými. Þá benda rannsakendur einnig á að í dreifðari byggðum sé glæpatíðni minni. Lífskjör og 

framfærsla felur í sér fasteignaverð svæðisins, kostnað við uppihald og möguleg launakjör.  

Það virðist því vera að umgjörð og áhrif á fjölskylduna sé það sem hafi hvað mest áhrif á 

búsetuákvarðanir fólks (Vífill Karlsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2009).  
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3.2. Þéttbýli gegn dreifbýli  

Margir óttast að borgir muni áfram vaxa á kostnað bæja og dreifbýlis. Þó bendir Stefán 

Ólafsson (1997) á að síðustu tvo til þrjá áratugi hafi í þróuðustu ríkjunum, dregist verulega úr 

fólksflutningum frá dreifbýli til borga og þess í stað orðið aukning á fólksflutningum frá 

stórborgum til smærri bæja og sveita sem séu nálægt borgarmörkum (counter-urbanization). 

Þessi þróun hafi orðið vegna versnandi lífskjara fólks í stórborgum og vegna aukinna 

starfsmöguleika í bæjum og sveitum utan höfuðborgarsvæðisins. Í þessari þróun getum við 

glögglega séð hvernig aukinn ýtikraftur verður frá höfuðborgum og aukinn togkraftur verður 

til bæja og sveita. Þá segir Stefán einnig að breyting á hugarfari almennings hafi haft þessi 

áhrif, þar séu auknar kröfur um barnvænt umhverfi að spila lykilhlutverk. Það kemur heim og 

saman við rannsókn Carr, Inkson og Thorn (2005) og rannsókn Vífils Karlssonar og Grétars 

Þórs Eyþórssonar (2009) þar fjölskyldan virðist lykilatriði við ákvörðunartöku varðandi 

búsetu. Samkvæmt Stefáni, er það ekki einungis tog- eða ýtikraftur búsetu svæða sem hefur 

áhrif á fólksflutninga heldur séu það einnig félagsleg einkenni einstaklinga og þjóðfélagshópa 

sem skipa þar vissan sess í ávörðunartökunni. Stefán Ólafsson (1997) bendir þá á að 

rannsóknir bendi til að fjögur félagsleg einkenni séu þau helstu hvað varðar búferlaflutninga; 

aldur, menntun og starfsstétt,  hjúskaparstaða og húsnæði og hugarfar. Það sé helst ungt fólk á 

aldrinum 20-35 ára sem flytji og að ungar konur séu enn líklegri en ungir karlar til þess að 

flytja af landsbyggðinni og í aukið þéttbýli. Hvað varðar menntun og starfsstétt þá hefur orðið 

breyting á hvaða hópar flytjast búferlum. Áður fyrr voru það þeir lægst settu, sem voru hvað 

minnst menntuð og bjuggu við lökustu kjörin sem fluttust búferlum á milli landshluta og 

landa í von um betri lífskjör. Á síðari árum hefur það þó þróast á þann veg að þeir 

einstaklingar sem hafa mestu menntunina og hæstu tekjurnar eru líklegri til þess að flytjast 

búferlum. Auk þess sé vel menntað fólk líklegra til þess að flytja um langan veg í þeim 

tilgangi að fá starf í takt við menntun og kröfur sínar en líkt og bent hefur verið á þá geta áhrif 
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slíkra búferlaflutninga verið slæm fyrir landið sem missir frá sér hæfileikaríkt og vel menntað 

fólk. Að lokum eru það áhrif hugarfars og nútímaþátta en hugarfar hefur mikil áhrif á hegðun 

einstaklinga og þar af leiðandi mikil áhrif á ákvarðanatöku einstaklinga um búferlaflutninga 

(Stefán Ólafsson, 1997).  

Ravenstein (1885) taldi stærri staði draga fólk frá þeim minni líkt og kenning Newtons 

um þyngdarlögmálið. Líkt og komið hefur fram þá taldi hann flesta einstaklinga flytja frekar 

stutt í einu. Samkvæmt honum gæti þéttbýlismyndun þróast á þann hátt að fólk flytti frá næsta 

dreifbýli inn í þéttbýlið og þau sem væru í enn meira dreifbýli tækju þeirra sess í þessu 

dreifbýli og þannig koll af kolli. Þar til allir væru á endanum búnir að færa sig nær og nær 

þéttbýlinu (Ravenstein, 1885). Í samræmi við það hefur fólki fjölgað í úthverfum við jaðra 

borganna (e. sub-urban) (Hiner, 2014).  

Rannsakendur hafa sumir hverjir verið ósammála um stefnu byggðaþróunar Íslands 

síðustu áratugi. Ágúst Einarsson (2008) segir t.d. í grein sinni að árið 1960 hafi íbúafjölda 

Íslands verið skipt jafnt á dreibýli og þéttbýli en upp frá þeim tíma hafi farið að halla á þann 

veg að sífellt fleiri hafi flust búferlum í átt til höfuðborgarinnar. Hann hefur enn fremur haldið 

því fram að ef þessi þróun haldi áfram þá muni skiptingin enda þannig árið 2048 að 87% 

landsmanna verði búsett á höfuðborgarsvæðinu. Meðal þeirra sem hafa bent á aðra þróun 

uppbyggingu byggða á Íslandi er Þóroddur Bjarnason (2011). Hann hefur meðal annars bent á 

að þrátt fyrir að fólksfjölgun hafi orðið á höfuðborgarsvæðinu síðustu áratugi hafi einkenni 

mannfjöldaþróunar á Íslandi mun frekar orðið slík að almenn þéttbýlisvæðing eigi sér stað, 

fremur en að fólksfækkunar gæti á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðið vaxi á kostnað 

landsbyggðarinnar. Mannfjöldatölur Íslendinga frá árunum 1901-2010 renna stoðum undir þá 

fullyrðingu. Á þessum árum fjölgaði Íslendingum úr tæpum 78 þúsundum í tæp 320 þúsund 

og þrátt fyrir að fjölgunin hafi verið mest á höfuðborgarsvæðinu þá fjölgaði íbúum á 

landsbyggðinni einnig úr tæpum 70 þúsundum í tæp 118 þúsund eða um 67 %. Stærri 
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byggðakjarnar á Íslandi, þar sem yfir þúsund íbúar búa, eru 24 og hafa þeir það flestir 

sameiginlegt að vinnumarkaður, þjónusta og afþreying er nokkuð góð innan byggðakjarnans 

auk þess sem samgönguleiðir til höfuðborgarinnar eru að minnsta kosti ásættanlegar 

(Þóroddur Bjarnason, 2011.). Valdimar Kristinsson (1963) taldi einnig að aukin 

þéttbýlismyndun þyrfti ekki að vera slæm fyrir þróun byggða á Íslandi og hafði ekki áhyggjur 

af þróun mála. Þegar hann skrifar grein sína bjó þó um helmingur Íslendinga á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann taldi að fjölmörg jákvæð áhrif yrðu af þéttbýlismyndun en gæta 

þyrfti þess þó að þéttbýliskjarnar myndu vaxa víðar á landinu en einungis á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann taldi að nauðsynlegt væri fyrir hvert land að skapa 

borgarmenningu en líkt og Þóroddur benti á að raunin sé, þá taldi Valdimar einnig að aukin 

þéttbýlisvæðing væri möguleg á Íslandi líkt og í öðrum löndum. Slík þéttbýlissvæði á 

landsbyggðinni kallaði hann þróunarsvæði og benti einnig á að best væri ef góð 

samgöngutenging yrði á milli slíkra þróunarsvæða Valdimar Kristinsson (1963). 

Samþjöppun þjónustu við þéttbýlisstaði kallar einnig á auknar samgöngubætur svo að 

sem flestir geti nýtt sér þá þjónustu. Samgöngubætur hafa þá verið nýttar til að efla byggðir og 

vinna á móti fólksfækkun. Samgöngubætur hafa t.d. haft jákvæð áhrif á byggðarlög á Íslandi 

og mætti þar helst nefna áhrif Héðinsfjarðargangna á norðanverðum Tröllaskaga. Niðurstöður 

rannsóknar þeirra Þórodds Bjarnasonar og Kjartans Ólafssonar (2014) á skammtímaáhrifum 

gangnanna á mannfjöldaþróun í Fjallabyggð leiddu í ljós að frá því að göngin voru opnuð árið 

2010, hafði fækkun íbúa á Siglufirði nánast stoppað. Einnig hafði byggðafesta aukist meðal 

unglinga og ungs fólks og konum á barneignaraldri og börnum undir fimm ára hafði einnig 

fjölgað (Þóroddur Bjarnason og Kjartan Ólafsson, 2014). Göngin hafa því haft fjölbreytt og 

jákvæð áhrif á þróun byggðarinnar. 

Þótt margir sæki í aukið þéttbýli í leið að fjölbreyttari tækifærum og aukinni þjónustu 

þá vilja aðrir búa á og flytja á dreifbýlli staði. Gjarnan er litið á fólk sem kýs að búa í þéttbýli 
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og fólk sem kýs dreifbýlið sem tvær gjörólíkar tegundir fólks (Hiner, 2014). Sveitasælan (e. 

rural idyll) þar sem rólegt er, græn náttúran og nægt olnbogarými fyrir alla, virðist laða marga 

til dreifbýlli svæða. Þetta kom meðal annars fram í rannsókn Bijker, Haartsen og Strjiker 

(2012) á dreifbýlissvæðum í Hollandi. Nokkur fjölbreytni var á milli þeirra hópa sem fluttu á 

þessi svæði og ástæður flutninganna voru um margt líkar þeim sem komið hafa fram í öðrum 

rannsóknum á ákvörðunartöku búferlaflutninga, sjá t.d. Carr, Inkson og Thorn (2005) og 

Vífill Karlsson og Grétar Þór Eyþórsson (2009). Einhverjir fluttu til þess að vera nær 

fjölskyldu og vinum, það voru í flestum tilfellum einstaklingar sem voru að flytja aftur á 

heimaslóðir. Þá voru það helst einstaklingar sem tilheyra hátekjuflokknum, voru vel menntuð 

og á aldrinum 35-64 ára sem fluttu þangað vegna umhverfisins. Því til viðbótar fluttu margir 

úr miklu þéttbýli vegna kosts á sérstakri tegund húsnæðis, líkt og einbýli. Höfundar 

rannsóknarinnar flokkuðu hvata til búferlaflutninga til dreifbýlli svæði í þrjá flokka;  

1. Uppbygging byggðar (e. residential): Gæði húsnæðis og byggðar þar sem byggðin 

þarf að einkennast af fersku lofti og fallegu landslagi. Félagslegt umhverfi dreifbýlli 

svæða þurfi þá að einkennast af vinalegum nágrönnum, lágri glæpatíðni og 

friðsamlegu umhverfi.  

2. Heimilishaldstengd (e. household):  Möguleikinn á stærra húsi og góðum garði 

verður mikill hvati þess að flytjast búferlum. Aðrir hvatar sem tengjast 

heimilishaldi eru stórir atburðir í lífi einstaklinga, líkt og það að giftast eða flytja 

inn saman, eignast börn eða skilja. 

3. Starfs og menntunarhvatar (e. work and educational): hvatar til búferlaflutninga 

geti einnig verið nýtt starf, leitun eftir því að búa nær vinnustað sínum eða að auka 

við sig menntun.  
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Niðurstaða rannsóknarinnar gefur því vísbendingar um að þeirri ákvörðun að flytja á 

dreifbýlli svæði sé gjarnan stjórnað af breytingum í einkalífinu og von um aukin lífsgæði. Auk 

þess virðist sem togkraftur nýja svæðissins, fremur en ýtikraftur þéttbýlisins eða fyrra 

búsetusvæðis, verði til þess að fólk flytjist búferlum (Bijker, Haartsen og Strjiker, 2012). 

Fleiri rannsakendur hafa þá einnig komist að svipaðri niðurstöðu, að hvatar fólks til 

fólksflutninga á dreifbýlli svæði séu gjarnan eftirsóknin í rólegt umhverfi og aukin lífsgæði. 

Vissulega séu efnahagslegar ástæður til staðar sem ýta undir þessa ákvörðunartöku, líkt og t.d. 

lægra húsnæðisverð á dreifbýlli svæðum en í borgum. Möguleikinn á betri lífsgæðum virðist 

þó vera stærsta aðdráttaraflið (Bell og Jayne, 2010). Þá bendir Grimsrud (2011) á í rannsókn 

sinni að flestir sem flytji til dreifbýlli staða í Noregi séu í raun að koma frá öðrum stöðum á 

landsbyggðinni eða erlendis frá. Hann segir að einungis 2% af heildarfjölda þéttbýlisstaða og 

um 4% af heildarfjölda landsbyggðarinnar sé tilkominn vegna fólks sem flutt hefur út á 

landsbyggðina frá höfuðborginni. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna einnig að einstaklingar 

flytja gjarnan vegna fjölskylduaðstæðna, starfstækifæra og aukinna búsetumöguleika. Því sé 

mikilvægt að líta á einstaklinginn og hans hvatir þegar rýnt er í ástæður búferlaflutninga. 

Búsetutölur þar sem horft er á fjölda fólks sem flytur til og frá löndum eða svæðum gefa ekki 

nægjanlegar upplýsingar (Grimsrud, 2011).  

Þrátt fyrir að borgarmyndun hafi aukist gríðarlega á síðustu árum og komi jafnvel til 

með að aukast meira, þá eru enn margir fræðimenn sem telja að það komi ekki til með að hafa 

alvarleg áhrif á dreifbýlli svæði. Þéttbýlissvæði og dreifbýlissvæði eigi það sameiginlegt að 

vera bæði virk, breytileg og stöðug í eiginlegri og óeiginlegri merkingu (Bell, Lloyd og 

Vatovec, 2010). Einnig er vert að hafa í huga að á Íslandi er ekki einungis um að ræða 

fólksflutninga til og frá höfuðborgarsvæðinu þar sem byggðarlögin einkennast af 

hreyfanleika. Einnig mætti staldra við þá staðreynd að á árunum 1911-2010 ríflega 

sjöfaldaðist fólksfjöldinn á Suðurnesjum Íslands (Þóroddur Bjarnason, 2011). Á 
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Suðurnesjunum er um að ræða mikla nálægð við höfuðborgarsvæðið og alla þá þjónustu sem 

þar býðst en á sama tíma eru kostir hins dreifbýla svæðis (e. rural idyll) einnig til staðar. Ætla 

má einnig að öryggistilfinning einstaklinga sé sterkari en á höfuðborgarsvæðinu.  

 

3.3. Félagslegur auður og áhrif hans á fólksflutninga 

Putnam (1995) sagði kenninguna um félagslegan auð (e. social capital) fela í sér að eftir því 

sem við umgöngumst, tengjumst og höfum aukin samskipti við fólk eða hópa, þeim mun 

meira traust berum við til þeirra og öfugt. Hann sagði að borgaraleg þátttaka (e. civic 

engagement) hafi áhrif á félagslegan auð samfélaga, með borgaralegri þátttöku er í raun átt 

við tengingu fólks við lífið innan samfélags þeirra, traust á samfélagið sitt. Þannig er 

borgaraleg þátttaka stór áhrifavaldur á hve mikill félagslegur auður finnist innan samfélags. 

Putnam komst einnig að því að aukin menntun og búsetustöðugleiki voru þeir eiginleikar sem 

juku hvað mest á borgaralega þátttöku fólks. Hann á þá við að vel menntað fólk sé líklegra til 

þess að taka þátt í samfélaginu og hafi aukið traust á samfélagið. Með auknum stöðugleika í 

búsetu gefist aukin tækifæri til þess að mynda tengsl og traust til samfélags síns. Hann sagði 

einnig að félagslegur auður samfélaga hefði áhrif á frammistöðu stjórnvalda og annarra 

samfélagslegra stofnana, það sé þátttaka samfélagsþegna í samfélaginu sem hafi slík áhrif. 

Hlutir í félagslífi, neti, normum og trausti samfélagsins sem hvetji þátttakendur til þess að 

standa saman og taka saman höndum til þess að ná sameiginlegu markmiði (Putnam, 1995) 

Coleman (1988) var með þeim fyrstu til að rannsaka og notast við hugtakið félagslegur 

auður en samkvæmt honum er félagslegur auður skilgreindur af virkni hans. Hann sagði 

félagslegann auð vera byggðan inn í sambönd og samskipti þeirra sem tilheyra samfélaginu. 

Enn fremur segir hann að félagslegur auður geti haft ýmis form innan sama samfélagsins og 

að sama skapi geti eitt form auðsins verið jákvætt og mikilvægt einum hóp innan þess 
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samfélags en á sama tíma gagnslaus eða jafnvel hættulegur öðrum hóp innan sama samfélags.  

Til dæmis getur fundist sterkur félagslegur auður innan samfélags glæpagengis en sá auður 

gagnast ekki hinum almenna borgara og getur einnig verið honum hættulegur. Coleman 

bendir enn fremur á að til séu þrenns konar birtingarmyndir félagslegs auðs, allar jafn 

mikilvægar; skylda og væntingar, upplýsingaflæði og félagsleg norm. Skylda og væntingar (e. 

obligations and expectations) fela í sér að ef einn einstaklingur gerir öðrum greiða þá treysti 

hann þeim einstaklingi til þess að endurgjalda greiðann í framtíðinni. Með því trausti eru 

komnar væntingar til þess aðila, væntingar til þess að hann uppfylli þá skyldu að endurgjalda 

greiðann. Þetta veltur á því að í samfélaginu ríki mikið traust á hið félagslega umhverfi og 

greiðar séu endurgreiddir því það er félagsleg og samfélagsleg skylda hvers og eins. 

Upplýsingaflæði (e. information channels) er mikilvægt til þess að félagslegur auður sé 

sterkur. Slíkt upplýsingaflæði felst í félagslegum tengslum og samskiptum. Félagsleg norm (e. 

social norms) geta verið mjög áhrifamikil en Coleman bendir á að þau geti verið brothætt. 

Slík norm breytast einnig hratt með þróun samfélaga og geta verið ólík innan ólíkra hópa sem 

tilheyra sama samfélaginu (Coleman, 1988). 

Putnam (2000) aðgreindi einnig félagslegan auð í tvo flokka þar sem sagði að hann 

gæti ýmist verið byggður á brúm eða böndum (e. bridging or bonding). Samkvæmt Putnam er 

þetta ein mikilvægasta aðgreining félagslegs auðs. Hann sagði að félagslegur auður gæti 

þannig ýmist myndast með tengslum fólks og samstöðu þeirra í sérstöku tengslaneti (e. 

bonding) eða með myndun nýrra tengsla (e. bridging). Félagslegur auður byggður á brúm sé 

því sérstaklega mikilvægur til þess að mynda tengsl þvert á félagslega hópa, þannig sé 

auðnum viðhaldið bæði milli ólíkra hópa og samfélaga. Félagslegur auður byggður á böndum 

blómstrar í afmörkuðum einingum hópa. Hóparnir eru oft fremur einsleitir og þar sem 

einstaklingar hópsins deila markmiðum, skoðunum og trú. Einnig er samstaða fólks innan 
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hópsins oft byggð á nánum samböndum og er einungis viðhaldið innan samfélagsins og meðal 

þeirra sem tilheyra samfélaginu (Putnam, 2000).  

Sørensen (2014) segir að þeirri fullyrðingu að félagslegur auður sé meiri og sterkari í 

smærri bæjarfélögum heldur en þeim stærri hafi gjarnan verið haldið uppi. Í því samhengi 

segir hann að hið almenna viðhorf til stærðar borga og bæja sé að því minna sem svæðið er, 

þeim mun betra sé það fyrir styrkleika félagslega auðsins. Rannsókn hans á félagslegum auði í 

Danmörku leiddi þó í ljós að félagslegur auður var álíka mikill á landsbyggðinni og í þéttbýli 

og borgum. Hins vegar var munur á uppbyggingu félagslega auðsins, félagslegur auður 

byggður á böndum var sterkari á landsbyggðinni en félagslegur auður byggður á brúm var 

sterkari í þéttbýli og borgum. Í grein sinni bendir Sørensen auk þess á að kostir og gallar hins 

félagslega auðs brúar og banda séu ólíkir. Félagslegur auður byggður á böndum sé t.d. þess 

eðlis að hann ýti undir þétt félagsleg tengsl og það geti leyst úr vanda einstaklinga og hópa við 

að koma hlutum í framkvæmd, slíkur auður geti þó samtímis ýtt undir lítið frumkvæði, minna 

upplýsingaflæði og fordóma innan samfélagsins. Félagslegur auður byggður á brúm sé þá þess 

eðlis að hann sé nauðsynlegur til þess að koma fram nýjum hugmyndum og tækifærum en 

þrátt fyrir það byggir hann ekki á eins þéttum félagslegum tengslum og félagslegur auður 

byggður á böndum og sé þar af leiðandi ekki áreiðanlegur Sørensen (2014).  

 Félagslegur auður samfélaga og staðartengsl einstaklinga eru tengd að mörgu leiti þar 

sem þau byggja bæði á upplifun fólks á sínum stað. Gustafson (2001) segir t.d. í grein sinni að 

staðartengsl einstaklinga byggi að miklu leiti á þeirri merkingu sem staðir hafa fyrir okkur og 

snúist að mestum hluta í kringum okkur sjálf, annað fólk og umhverfið. Tengslin á milli 

þessara þriggja atriða skipta þá höfuðmáli. Samkvæmt rannsókn Gustafson telja margir 

einstaklingar heimili sín vera hluti af ímynd sinni þar sem þau senda skilaboð um hver þau 

eru. Einnig sögðust margir viðmælendanna að þau upplifi sig gjarnan sem málsvara eða 

talsmann síns heimabæjar eða lands, Gustafson segir það vera vegna sterkra staðartengsla 
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þeirra (Gustafson, 2001). Staðartengsl byggja einnig á staðarvitund og með staðarvitund svara  

margir spurningunni „hver er ég?“ með því að líta til þess „hvar er ég?“ og „hvar á ég heima/ 

hverju tilheyri ég?“. Staðir verða mikilvægur hluti af okkar daglega lífi og hafa áhrif á 

sjálfsmynd og félagsvitund okkar. Einstaklingar skilgreina sjálfa sig þannig gjarnan út frá því 

hvaðan þau koma (Cuba og Hummon, 1993). Því er staðarvitund og staðarkennd alltaf hluti af 

manninum, út allt lífið. Með aukinni hnattvæðingu hefur þó orðið breyting á staðarvitund 

fólks. Fyrir einstakling sem ferðast mikið um heiminn verður sífellt erfiðara að halda í og 

upplifa það sem telst vera „heima“ (Lewicka, 2011). Á síðustu árum hafa einstaklingar því 

neyðst til þess að taka upp ákveðinn staðarteygjanleika (e. place elasticity) þar sem 

staðarkennd og staðarvitund er viðhaldið þrátt fyrir að einstaklingur komi ekki „heim“ í lengri 

tíma. Staðarteygjanleikinn gerir einstaklingum kleift að búa á fjarlægum slóðum en halda þó 

nánum tengslum við „sinn stað“. Þetta er gerlegt með tilkomu aukinnar tæknivæðingar, þar 

sem einstaklingar geta viðhaldið samskiptum við vini og vandamenn sem eftir verða heima. 

Einnig séu þeir einstaklingar sem í upphafi hafi sterka staðarkennd, líklegri til þess að reyna 

að viðhalda sem mestu samskiptum við þann stað (Barcus og Brunn, 2010). 

Ross (2015) bendir þá á að bæjarfélög eru ólík, t.d. hafa sjávarþorp vissa sérstöðu 

hvað varðar félagslegan auð. Hún segir sérstöðu þeirra felast í því að í sjávarþorpum er mikill 

samhugur og seigla (e. resilience) einkennandi þar sem samstaða gegn utanaðkomandi ógnum 

er sterk og íbúar upplifa frelsi og sjálfstæði samtengda jákvæðri ímynd starfsemi 

sjávarútvegsins. Hún segir einnig að mikil tengsl og hluttekning sé hjá bæjarbúum með þeim 

sem stunda veiðarnar og ættingjum þeirra. Hún segir að þeir sem tilheyra sama samfélagi 

tengjast ekki einungis á efnislegum grundvelli, þar sem tengingin felst í þeim sameiginlegu 

björgum sem samfélagið skaffar. Tengingin sé einnig í gegnum hið sameiginlega samfélag 

hugans, þar sem tengingin felst í sameiginlegum tilfinningum og hugmyndum þeirra sem 

tilheyra samfélaginu. Samfélag hugans byggir á tenglum íbúanna og styrkist með auknum 
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tengslum milli þeirra sem tilheyra samfélaginu. Á þann hátt styrkist samfélag hugans með 

auknum félagslegum auði (Ross, 2015). Þegar samfélag er ríkt af félagslegum auði mætti 

teljast líklegra að það nái að blómstra, halda í sitt fólk og laða að fleira hæfileikaríkt fólk. Að 

sama skapi mætti nefna að óstöðugur eða lítill félagslegur auður innan samfélags sem og 

innan fjölskyldna eykur líkurnar á því að einstaklingar innan samfélagsins flytjist búferlum. 

Hins vegar getur félagslegur auður innan fjölskyldna einnig ýtt undir að einstaklingar flytjist 

búferlum ef einn meðlimur fjölskyldunnar hefur nú þegar flust búferlum á nýjan stað. 

Sérstaklega er líklegra að einstaklingar sem eigi systkin sem hafi flust búferlum flytjist einnig 

búferlum heldur en þeir einstaklingar sem ekki eigi systkin sem hafi flust búferlum (Palloni, 

Massey, Ceballos, Espinosa og Spittel, 2001).  

 

3.4. Náttúruhamfarir og fólksflutningar 

Náttúruhamfarir geta verið gífurlegar og orðið til þess að heilu byggðarlögin hverfa. Þegar 

fólk missir húsnæði og starf vegna náttúruhamfara þá gefur að skilja að þau séu líklegri til 

þess að hefja líf á nýjum slóðum. Viðbrögð stjórnvalda og íbúa samfélagsins við slíkum 

hörmungum eru því mjög mikilvæg og ákvarða í raun framtíðarhorfur byggðarinnar. Andrew 

Collins (2014) hefur fjallað um hvernig bregðast skuli við slíkum náttúruhamförum og telur 

hann að pólitík, hegðun fólks, vísindi og tækni hafi hvað mest að segja varðandi það. 

Ennfremur telur hann að til þess að dempa áhrif slíkra hörmunga gegni samfélagið mikilvægu 

hlutverki. Með því á hann við að þegar einstaklingar sem tilheyra samfélaginun taki forystu í 

því að minnka áhætttuvalda hamfara (e. disaster risk reduction) innan þeirra eigin samfélags. 

Þetta segir hann að hafi reynst vel í því að eiga við afleiðingar hamfara, t.d. í kjölfar 

flóðbylgjunnar á Indlandshafi árið 2008 (Collins, 2014). 



ENDURUPPBYGGING SAMFÉLAGS   
 

31 
 

Rannsóknir hafa sýnt að missir í kjölfar náttúruhamfara getur verið fjölbreyttur, hann 

getur falið í sér missi heimilis, vinnustaðar, fjölskyldu og vina eða einfaldlega missir þess 

staðar sem einstaklingar þekktu áður, breytingin á upplifun einstaklingsins á staðnum sem 

hann þekkti áður getur þannig orðið til þess að einstaklingurinn upplifi missi. Slíkar 

náttúruhamfarir geta því haft áhrif á líf einstaklinga og fjölskyldna á margvíslegann hátt, t.d. 

félagslíf fólks, breyting getur orðið á daglegri hegðun fólks og hvernig fólkið viðheldur og 

upphefur sínar menningalegu hefðir og siði (Fernandes, Boehs, Denham, Nitschke og Martini, 

2017). Í kjölfar náttúruhamfara geta einstaklingar einnig orðið fyrir fjárhagslegu tjóni. Það er 

ekki aðeins ógnin við mannslíf og eignir sem fylgja náttúruhamförunum heldur verður einnig 

mikil breyting á stjórnarháttum og félagshagfræðilegu umhverfi byggða í kjölfar slíkra 

hamfara (Donner og Rodríguez, 2011). Niðurstöður rannsóknar á efnahagsáhrifum gossins á 

Heimaey 1973 leiddu í ljós að flutningar í kjölfar gossins höfðu hagfræðilega kosti fyrir þá 

sem voru 25 ára og yngri og misstu heimili sín í gosinu. Þessir einstaklingar höfðu töluvert 

hærri laun sem fullorðið fólk og tengdu höfundar það við flutninga í kjölfar gossins þar sem 

hið efnahagslega tap sem fylgdi flutningunum féll aðeins á foreldra þeirra en ungu 

einstaklingarnir upplifðu aukin tækifæri (Nakamura, Jósef Sigurðsson og Jón Steinsson, 

2016). 

 

4. Viðfangsefni þessarar rannsóknar 

Í þessari rannsókn leitast ég eftir því að komast að því hvað hafði áhrif á ákvörðun þeirra sem 

fluttu til Vestmannaeyja á ný. Leitast er við að rýna í þá togkrafta sem Vestmannaeyjabær bjó 

yfir árið 1973 sem laðaði bæjarbúa að og varð til þess að endurreisn Vestmannaeyjabæjar 

gekk eins vel og raun ber vitni. Ef hætta á eldgosi er til staðar hvers vegna að endurbyggja 
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heimili sitt? Þá er einnig spurning um hvort um efnahagslegar ástæður hafir verið að ræða, 

samfélagslegar ástæður eða blanda beggja.  

Þrátt fyrir að vel hafi gengið við enduruppbyggingu Vestmannaeyja eftir að gosinu 

lauk hefur íbúafjöldi Vestmannaeyja ekki náð að verða sá sami og fyrir gos (Hagstofa, 2008) 

og ekki er hægt að segja fyrir um hvort það muni gerast á næstu árum. Í ljósi þess mætti því 

einnig velta því fyrir sér hvort samfélagsgerð Vestmannaeyja árið 1973 sé ólík þeirri sem til 

staðar er árið 2017 og hvort það hafi áhrif á fjölda íbúa byggðarinnar. 

 

5. Rannsóknaraðferð 

Þessi ritgerð er byggð á tilviksrannsókn (e. case study) þar sem gosið á Heimaey árið 1973 er 

notað sem dæmi um þá togkrafta smærri bæjarfélög á Íslandi geta haft. Með tilviksrannsókn 

er hér átt við rannsókn á ákveðnum atburðum sem skoða megi sem hluta af stærri heild. 

Rannsóknargögnin eru loks greind og yfirfærð á stærra samhengi, í þessu tilviki togkraft 

smærri bæjarfélaga, þar sem möguleiki er á að draga fram ályktanir varðandi byggðaþróun 

Vestmannaeyja (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Þá notaðist ég við eigindlega aðferðafræði 

(e. qualitative research) þar sem ég ætlaði mér að fá mynd af upplifun fólks á gosinu og 

tímanum sem fylgdi í kjölfarið, þegar uppbyggingin átti sér stað.  Við framkvæmd 

rannsóknarinnar leit ég til sögulegra gagna og notaðist við tölfræðileg gögn frá Hagstofu 

Íslands til þess að setja fram mynd af byggðaþróun Vestmannaeyja fyrir og eftir gos. Auk 

þess tók ég hálfopin viðtöl (e. semi-structured) við fjóra einstaklinga sem bjuggu í 

Vestmannaeyjum þegar gosið átti sér stað og fluttu fljótt aftur til baka þegar því lauk. Með 

þessum aðferðum vonaðist ég til að öðlast skilning og innsýn í reynsluheim þeirra sem 

upplifðu gosið og í kjölfarið getað svarað þeim vangaveltum sem settar hafa verið hér fram. 
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5.1. Gagnaöflun 

Gögn Hagstofu Íslands eru notuð til að draga upp mynd af fólksfjöldaþróun 

Vestmannaeyja fyrir og eftir gos, ásamt því að rýna betur í þann breytileika sem er á milli 

kynjanna og aldursflokka á síðari árum. Til þess að fá skarpari mynd af breytingum í kjölfar 

gossins og upplifun bæjarbúa á árunum í kringum gosið notaðist ég við hálfopin viðtöl við 

fjóra einstaklinga sem búsettir voru í Vestmannaeyjum þegar gosið átti sér stað. Með þessu 

viðtalsfyrirkomulagi taldi ég mig geta fengið þær upplýsingar sem ég taldi nauðsynlegar fyrir 

rannsóknina.  

 

5.2. Viðmælendur 

Tillögur að viðmælendum sem uppfylltu þau skilyrði sem ég leitaðist eftir fyrir rannsóknina 

voru fengnar í gegnum kunningjaskap og tengslamyndun við ættingja viðmælendanna, Þá 

hafði ég samband við þessa einstaklinga sem allir samþykktu strax að koma í viðtal.  

Viðtöl voru tekin við fjóra einstaklinga og fóru fram í þrennu lagi, tvö 

einstaklingsviðtöl og eitt paraviðtal. Fyrstu viðmælendur mínir voru kona sem fædd er árið 

1948 og karl sem fæddur er árið 1940, loks komu hjón í viðtal saman en þau eru fædd árið 

1943 og 1944. Paraviðtalið gaf kost á því að kanna ólíka upplifun hjónanna og gefur vídd í 

rannsóknina en hann vann fyrir slökkviliðið og fór því lítið í burtu af Eyjunni og hún var með 

börnin á meginlandinu og kom aftur tæpu ári síðar. Það þykir mér gefa áhugaverða sýn á 

þennan tíma þar sem þau tilheyra sömu fjölskyldu en upplifðu þennan tíma á gjörólíkan hátt. 

Viðtölin fóru fram á þeim stað sem viðmælendur óskuðu eftir hverju sinni en allir 

viðmælendur óskuðu eftir því að þau færu fram á þeirra eigin heimili. Þar sem ég vann með 

töluleg gögn í bland við viðtölin taldi ég mig hafa náð nægilegri mettun (e. saturation) með 

viðtölum við þessa fjóra einstaklinga og taldi því ekki þörf á fleiri viðmælendum.  
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5.3. Undirbúningur viðtala og viðtalsrammar 

Við lestur og undirbúning fyrir rannsóknina vöknuðu ýmsar spurningar sem ég notaði við 

uppbyggingu viðtalsramma (sjá viðauka 10.2) sem ég notaðist við þegar viðtölin fóru fram. 

Við gerð viðtalsrammans lagði ég einnig upp með að þær ástæður sem viðmælendur telja að 

hafi verið fyrir því að þau kusu að koma aftur, kæmu örugglega fram í viðtölunum. Með 

viðtalsrammanum var því reynt að fylgja aðalatriðum eftir, auk afmarkaðra spurninga í bland. 

Ég hafði samband við tilvonandi viðmælendur símleiðis og kynnti fyrir þeim rannsóknarefnið 

í stuttu máli. Þar sem rannsóknin fjallar ekki um persónuhagi viðmælenda á þann hátt að geti 

talist þeim skaðlegur þótti ekki þörf á að sækja um sérstakt leyfi hjá vísindasiðanefnd. 

Viðmælendur voru þó fengnir til þess að skrifa undir upplýst samþykki við upphaf viðtalsins 

og fékk ég leyfi til þess að taka viðtalið upp og að vitna í orð þeirra í rannsóknarritgerðinni 

(sjá viðauka 10.1).  

 

5.4. Skráning og meðferð gagna 

Við greiningu gagna frá Hagstofu gat ég náð fram mynd af fólksfjöldabreytingum í 

Vestmannaeyjum fyrir og eftir gos. Viðtölin fóru fram í maí árið 2017 og tók hvert viðtal 30 

til 70 mínútur. Þau voru öll tekin upp með leyfi viðmælenda og loks afrituð orðrétt upp á 

tölvutæku formi. Viðmælendum eru gefin dulnefni sem ég notaðist við í uppskrifuðum 

viðtölunum sem og í umfjöllun og gagnagreiningu, þessi nöfn hafa enga tengingu við 

raunveruleg nöfn þeirra. Einnig tók ég út nöfn á kennileitum eða öðrum persónum sem komu 

fram í viðtölunum. Þetta var gert til þess að vernda friðhelgi viðmælenda og viðhalda 

nafnleynd.  
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Þegar búið var að skrifa upp viðtölin las ég þau nokkrum sinnum yfir og kóðaði þau 

opið í þeim tilgangi að draga fram þemu. Því næst dró ég fram fimm meginþemu: 

Fjölskyldan, heima, von, rótfesta og öryggi.  Gögnin voru síðan lesin aftur og greind með 

þessi þemu í huga. 

  

6. Tölfræðilegar niðurstöður  

Fyrstu tölur Hagstofu um uppbyggingu byggðar í Vestmannaeyjum eru frá árinu 1901 þar sem 

607 manns voru skráðir til híbýla á Heimaey. Nokkuð ör fólksfjölgun varð í Vestmannaeyjum 

og 19 árum síðar, í desember 1920 hafði íbúafjöldi bæjarins aukist um tæp tvö þúsund manns 

og taldi þá 2.426 íbúa.  

 

Mynd 2: Mannfjöldaþróun í Vestmannaeyjum, 1901-2017. 

Séu mannfjöldatölur Hagstofu skoðaðar blasir sú mynd við að mikill íbúavöxtur var í 

Vestmannaeyjum fram að Heimaeyjargosinu árið 1973 en árið 1970 voru 5.186 manns skráðir 
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í Vestmannaeyjum. Fyrstu skráðu mannfjöldatölur í Vestmannaeyjum eftir gos eru frá árinu 

1980 og voru þá 4.727 manns skráðir í Vestmannaeyjum eða einungis 459 færri en fyrir gos. 

Mynd 2, hér að ofan, sýnir að það verður einnig aukning á árunum 1980 til 1990. Hins vegar 

upp úr 1990 og fram til 2010 gætti töluverðar fólksfækkunar, síðan 2010 og fram til 2017 

hefur íbúfjöldi risið á ný. Mannfjöldinn í Vestmannaeyjum hefur þó enn ekki náð sömu 

hæðum og fyrir gosið 1973 og ekki er hægt að vita fyrir víst hvort það muni gerast á næstu 

árum en nú árið 2017 búa 4.292 í Vestmannaeyjum sem er 894 manns færri en fyrir gos. 

Þrátt fyrir fyrstu kynja- og aldursskiptu mælingar íbúaþróunar Vestmannaeyja séu frá 

árinu 1991 er samt sem áður mögulegt að draga fram mynd af þeirri skiptingu sem skiptir 

máli hvað varðar mannfjöldaþróun eftir gos. Dahlström (1996) bendir á í rannsókn sinni að 

konur á Vesturlöndum, þá yfirleitt ungar konur, séu líklegri en karlar til þess að flytja frá 

dreifbýli eða minni bæjum til borga. Þessi þróun verði vegna þess að ungar konur hafi ekki 

eins mikil tækifæri til framtíðar og karlar í slíkum smábæjum og þar af leiðandi verði slíkir 

staðir sífellt karllægari og minna aðlaðandi í augum ungra kvenna (Dahlström, 1996). Ísland 

virðist ekki vera undantekning þar á og kom það meðal annars fram í rannsókn Þórodds 

Bjarnasonar og Þórólfs Þórlindssonar (2006) að stelpur væru tvöfalt líklegri en strákar til þess 

að flytja frá sveitum og sjávarþorpum. 
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Mynd 3: Mannfjöldaþróun með tilliti til kynjaskiptingar í Vestmannaeyjum, 1991-2017. 

Líkt og mynd 3 sýnir þá hafa karlmenn verið í meirihluta í Vestmannaeyjum árin eftir gos, þó 

hefur munurinn ekki verið mikill og nokkuð jafnvægi verið skiptingunni í gegnum árin. Því 

tel ég ekki að gosið hafi haft neikvæð áhrif á íbúaþróun byggðarinnar hvað varðar 
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kynjahlutfall í Vestmannaeyjum. Í sama tilgangi mætti líta til breytinga á aldursskiptingu 

byggðarinnar árin eftir gos.  

.

 

Mynd 4: Mannfjöldaþróun með tilliti til aldursskiptingar í Vestmannaeyjum, 1991-2017. 

Mynd 4 sýnir að nokkur breyting hefur orðið á aldursskiptingu íbúa Vestmannaeyja á árunum 

1991 til 2017. Fækkun hefur orðið á íbúum sem eru 50 ára og yngri en fjölgað hefur þeim 

eldri eftir því sem líður á. Mest hefur orðið fækkun í aldursflokknum 0-10 ára en árið 1991 

voru 963 ungmenni sem fylltu þann aldursflokk og árið 2017 eru einungis 581, það eru því 

382 manns færri í þeim aldursflokk. Þá er vert að líta á að töluverð fækkun hefur orðið í 

aldursflokkunum 21-30 og 31-40 en það er einmitt fólk á barneignaraldri. Árið 1991 voru 

1.655 manns á aldrinum 21-40 ára en árið 2017 hafði þeim fækkað niður í 1.102 manns, sem 

gerir fækkun um 553 einstaklinga á barneignaraldri. Þá hefur mesta fjölgunin orðið á fólki á 

aldrinum 51-70 ára, árið 1991 voru þau 579 en árið 2017 hafði þeim fjölgað í 1.078, sem gerir 

fjölgun um 499 einstaklinga. Velta mætti fyrir sér hvort tengsl séu þarna á milli og þá hver 
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þau eru, mætti tengja þessa þróun við hækkandi lífaldur fólks eða fækkun fæðinga? Eða eru 

þetta aldursbundnir brottflutningar sem eru afleiðing samfélagsbreytinga í kjölfar eldgosins?  

 

7. Niðurstöður viðtala 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var leitast eftir að rýna í þá togkrafta sem 

Vestmannaeyjabær hafði og hver áhrif þeirra voru við enduruppbyggingu byggðarinnar að 

loknu gosi. Þetta var gert með því að rýna í upplifun Eyjamanna sem bjuggu í 

Vestmannaeyjum þegar gosið varð og fluttu fljótt heim aftur eftir að því lauk. Til þess að 

svara þessum vangaveltum voru dregin fram fimm meginþemu sem komu fram í viðtölunum: 

fjölskyldan, heima, von, rótfesta og öryggi. Í greiningarlíkaninu hér að neðan (mynd 6) er 

þemunum lýst myndrænt. 

 Við greiningu viðtala kom þó í ljós að upplifun kvenna og karla var mjög ólík. Það tel 

ég orsakast af því að kynjaskipt hlutverk voru mjög áberandi á þessum tíma. Eiginmennirnir 

Heima 

Rótfesta 

Fjölskyldan  Öryggi 

Von 

Mynd 5: Greiningarlíkan, meginþemu viðtala. 
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voru útivinnandi og eiginkonurnar að hugsa um börnin. Því var það gjarnan svo að á meðan á 

gosinu stóð voru karlarnir ýmist að vinna í Vestmannaeyjum, á sjó eða einhverstaðar 

annarsstaðar á landinu fjarri fjölskyldu sinni og konan var ein með börnin á ókunnum stað. 

Allir viðmælendur áttu þó það sameiginlegt að minningin um gosið er mjög sterk þrátt fyrir að 

langt sé um liðið svo ég tel áhrifin sem þessi upplifun hafði á fólk hafi verið ívið meiri en fólk 

lætur uppi.  

 

Heima 

Allir viðmælendur höfðu orð á því að það var þetta heima sem að togaði í þau að koma aftur. 

Vestmannaeyjar eru heimili þeirra og þau vildu ólm komast aftur til baka, hugsunin var alltaf 

sú sama hjá öllum viðmælendunum; að komast heim. Einn viðmælandinn rifjar upp hvernig 

honum leið við það að komast aftur heim og lýsir því hvernig honum fannst sem þá hefði 

hann klárað að gera upp sín mál. 

Ég held bara að, hugurinn var bara alltaf beint heim sko. Maður fór héðan 

eins og maður segir ekki viljugur, óviljugur fór maður héðan og þá er 

maður ekkert sáttur fyrr en maður er búinn að skila sér aftur og svo 

kannski hefði maður getað hugsað sér eftir það að koma sér í burtu sko. Þá 

var maður búinn að koma hnútnum saman sko, þetta er ákveðið svona eins 

og eitthvað sem slitnar frá manni. 

Annar viðmælandinn lýsir því hvernig var að koma aftur heim. Hún var ein með börnin að 

koma sér og fjölskyldu sinni fyrir á heimilinu þar sem maðurinn hennar þurfti að fara strax að 

vinna og ekkert annað en að komast heim virtist skipta hana máli. 

Og fluttum aftur bara inn í íbúðina og það var gámur og við, X bar upp 

stóru stykkin með mér, sófasettið og allt það þunga og svo segir hann bara 
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bæ, bæ og fer niður á bryggju og í Norðursjó, út til Danmerkur að veiða í 

Norðursjónum. Við tókum bara ég og krakkarnir allt og bárum allt upp og 

tókum uppúr... Mér var alveg sama, ég var svo fegin að vera komin heim til 

mín... Svo var brotist inn þarna niðri, ég hafði ekki rænu á að hringja á 

lögguna mér var svo sama. 

Það kemur því glögglega í ljós að staðartengsl þessa fólks voru mjög sterk og þráin að komast 

aftur í það sem þau þekktu sem heima hefur haft mikil áhrif á það hve fljótt margir snéru 

aftur. 

Rótfesta 

Allir viðmælendur höfðu byggt sér gott líf í Vestmannaeyjum þegar gosið átti sér stað. Þau 

voru búin að kaupa sér eignir, mynda sér heimili og sinntu sínum störfum. Einn viðmælandinn 

nefnir það sérstaklega hve stóran part eignarhald hans í Vestmannaeyjum spilaði inn í þá 

ákvörðun að koma aftur til Eyja.  

Allar okkar eigur voru hérna, húsið og... þó það væri komið undir vikur þá 

vissi ég að það væri undir vikrinum en ekki undir hrauni. Og fyrirtækið, 

með verslun, ég átti húsnæðið þar og tæki og þetta var bara eiginlega...það 

var eiginlega ekkert um annað að ræða, það gerðist bara þannig. 

Það virðist því vera að margir hafi snúið aftur vegna þeirrar rótfestu sem þau höfðu í 

Vestmannaeyjum. Viðmælendur töluðu einnig um að á meðan gosinu stóð hefðu þau upplifað 

rótleysi og þörfnuðust þess að komast heim til Vestmannaeyja til þess að koma festu á líf sitt 

aftur.  

Fjölskyldan 
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Viðmælendur höfðu allir verið búnir að koma sér upp heimili og fjölskyldu, þau voru öll í 

sambúð og áttu börn. Fjölskyldulíf í Vestmannaeyjum var fljótt að taka við sér eftir gosið og 

var t.d. skólinn tekinn að starfa strax í október eftir gos. Einn viðmælenda hafði meðal annars 

orð á því að þótt hann hefði viljað fara einhverjum tíma seinna að þá voru börnin komin aftur 

til Vestmannaeyja og þau vildu hvergi annarsstaðar vera. Eftir gos urðu þó breytingar á 

fjölskyldulífi Eyjamanna, einn viðmælandinn segir frá því hvernig matmálstímar breyttust t.d. 

Eftir gos að þá breyttist það allt... heimilisvenjur breyttust, bara eitt lítið 

dæmi eins og með matarræði, fram að gosi var alltaf heitur hádegismatur 

og kvöldmaturinn var alltaf snarl – eftir gos þá snérist þetta við, það var 

bara snarl í hádeginu og heitur kvöldmatur, svoleiðis er það í dag. Þetta 

gerðist með gosinu, þetta er bara lítið dæmi... allt, lífið breyttist bara við 

þetta...þó maður, ef maður fór að hugsa um þetta þá sá maður það. 

Taldi hann þá að þessi breyting hafi orðið vegna þess í gosinu hafi ekki gefist tími til þess að 

viðhalda þeirri hefð að borða saman heitan hádegismat, heldur hafi hann verið borðaður á 

ferðinni sökum anna. Einnig taldi hann að þetta hefði mögulega orsakast vegna þess að eftir 

gos fóru fleiri konur að vinna úti og voru því ekki heimavið til þess að elda heitan mat í 

hádeginu.  

Öryggi 

Þrátt fyrir að mikil hætta hafi í raun og veru verið til staðar við gosið þá upplifðu 

viðmælendur það ekki og töldu að gosið hafi ekki verið mjög hættulegt. Þau töluðu öll um að 

Eyjamenn hafi sýnt mikla yfirvegun og ró á meðan á rýmingu stóð, sem og hreinsun eftir gos. 

Eyjamenn þurftu að rýma eyjuna án fyrirvara en það virtist ekki hafa áhrif á fólkið. Einn 

viðmælandi lýsir því hvernig hann og fjölskylda hans fóru að: 
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Það kom strax þarna í loftið að við þyrftum að koma okkur í bátana. Svo 

fórum við bara í rólegheitunum með krakkana og það allt niðrá bryggju 

eitthvað um fjögur um morguninn og komumst um borð í bát. 

Annar viðmælandi, sem vann fyrir slökkviliðið og var í því að tæma hús og bjarga eignum á 

meðan á gosinu stóð sagðist einnig aldrei hafa fundið fyrir hræðslu.  

Nei, maður hugsaði aldrei þannig. Við héldum bara áfram að bjarga og 

negla fyrir og slökkva elda og svona. Þetta var alveg óhemju vinna en 

gaman sko. 

Annar viðmælandi sem einnig vann við hreinsun í gosinu sagðist aldrei hafa upplifað hræðslu 

og taldi í raun enga hættu hafa stafað af gosinu. 

Þetta var engin hætta af þessu gosi, maður áttaði sig strax á því eftir að 

gosið var byrjað, það fór að dvína svona á þriðja, fjórða degi. Þá fór 

svona mesti krafturinn úr því og maður gat alveg, ef maður passaði sig að 

vera réttu megin við vind, að hafa vindinn í bakið á sér þannig að heita 

loftið kæmi ekki yfir mann þá gat maður labbað alveg upp að gosinu og 

kíkt í gíginn og svoleiðis, það var enginn hætta af gosinu. 

Allir viðmælendur töluðu einnig um að þegar gosinu lauk og hafist var handa við að koma 

aftur á byggð, að þau hefðu aldrei upplifað óöryggi við það að vera í Vestmannaeyjum.  

Von 

Þegar kom að enduruppbyggingu byggðar í Vestmannaeyjum sögðust viðmælendur hafa 

fundið fyrir sterkri von. Þau sögðust öll hafa upplifað gosið sem eitthvert tímabundið ástand 

strax frá byrjun og voru harðákveðin í því að koma aftur til baka þegar færi gæfist. 

Viðmælendur höfðu einnig orð á því að þegar hreinsunarstarfið hafi verið í gangi og 
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uppbygging hófst á ný, að þá hafi þau fyllst eldmóði og jákvæðni. Einn viðmælandi lýsir því 

hvernig var árið 1974 þegar hann, ásamt fleirum, fóru erlendis til þess að kaupa hús sem flytja 

átti til Vestmannaeyja. 

Keyptum þrjú svoleiðis hús og komum hingað heim og létum reisa þau og 

fluttum inn í þau um haustið 74, þá var þessi tími þegar maður var að 

byggja upp aftur, þá varð hann allt í einu svona skemmtilegur. Það var 

ekki neitt svartnætti þó allt væri svart í vikri, því það var eitthvað að gerast 

og hugurinn bara í nýbyggingunni og öllu því sko. 

Þessi sterka von byggðist því líklega á jákvæðni, samvinnu og framtíðarsýn Eyjamanna. Þar 

sem allir stóðu saman við að byggja upp Vestmannaeyjar að nýju.  

Þrátt fyrir að eins margir hafi flutt til Vestmannaeyja, strax að loknu gosi, og að 

jákvæðnin hafi verið eins mikil og raun ber vitni þá voru samt sem áður erfiðir tímar líka. 

Þegar viðmælendur eru spurðir að því hvort þeir myndu gera þetta aftur ef svo bæri uppá, eru 

þeir ekki allir sammála. Einhverjir segjast hiklaust munu gera þetta aftur ef þeir hefðu 

aldurinn til á meðan að aðrir þverneita, einn viðmælandinn veltir því einnig fyrir sér hvort 

ákvörðunin hafi verið rétt á sínum tíma. 

En ég er alveg viss um það að bakvið þetta allt var skrefið ekki rétt 

endilega að fara hingað svona fljótt út í Eyjar fyrir fjölskylduna, það hefði 

átt að bíða 4, 5 ár og... En þá hefði kannski enginn komið. 

Það voru ekki allir sem snéru aftur til Vestmannaeyja þegar gosinu lauk en flokka 

mætti þá einstaklinga sem snéru aftur í flokk þeirra sem flytja sig um set tímabundið (e. 

temporary migrants) samkvæmt flokkun Ravenstein (1885). Þar sem þeim flokki tilheyra 

einstaklingar sem flytji sig um set tímabundið því þeir eru tilneyddir til þess og hafi ekkert 

val. Þetta kom einnig fram í viðtölunum þar einn viðmælenda hafði orð á því að hann hefði 
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farið frá Vestmannaeyjum óviljugur og vissi að hann yrði ekki sáttur fyrr en hann kæmist 

aftur heim. Þá kom enn fremur fram í öllum viðtölunum að viðmælendur litu á 

brottflutninginn sem tímabundinn strax frá fyrsta degi og að þau hafi alla tíð verið ákveðin í 

því að snúa aftur heim til Eyja þrátt fyrir þá miklu vinnu sem beið þeirra við uppbyggingu 

byggðarinnar.  

 

8. Umræður 

Mannfjöldaþróun með tilliti til aldursskiptingar í Vestmannaeyjum árin eftir gos kemur heim 

og saman við þær rannsóknir sem benda til þess að ungt fólk, þá aðallega ungar konur, kjósi 

frekar að yfirgefa slíka smábæi (Dahlström, 1996), (Þóroddur Bjarnason og Þórólfur 

Þórlindsson, 2006) en þó myndi það krefjast frekari rannsókna að geta fullyrt um slíkt. Einnig 

breytist þessi mynd fljótt þegar mannfjöldaþróunin er skoðuð með tilliti til bæði 

aldursskiptingar og kynjaskiptingar. Þá má sjá að á aldrinum 21-40 ára fækkar konum minna 

en körlum og þær tölur standa gegn því að ungar konur séu líklegri en ungir karlmenn til þess 

að flytjast búferlum frá minni svæðum líkt og Vestmannaeyjum.  

Ástæður fólks fyrir heimkomunni voru ólíkar en líkt og kom fram í viðtölunum þá 

sóttust margir eftir því að fara fljótt aftur til Vestmannaeyja því að það var það sem þau 

þekktu sem heima. Þau sóttust einnig mikið í eignir sínar og kom meðal annars fram í einu 

viðtalinu hve sterk þörf einstaklingsins var í að fá næði og frið á ný eftir mikið rótleysi og að 

hafa búið þröngt á meginlandinu á meðan að á gosinu stóð. 

Þessi sterka þörf þeirra fyrir að komast inn á heimili sín hefur tengingu við niðurstöður 

Gustafson (2001) um það hvernig fólk notar heimili sín við myndun og uppbyggingu ímyndar 

sinnar. Eyjamenn virðast því hafa haft sterk staðartengsl þar sem Vestmannaeyjar voru 

mikilvægur hluti af þeirra daglega lífi og hefur haft áhrif á sjálfsmynd og félagsvitund þeirra. 
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Viðmælendur virðast þannig skilgreina sjálfa sig mikið út frá því hvaðan þau koma, bæði á 

gostíma sem og í dag (Cuba og Hummon, 1993). Viðmælendur töluðu einnig allir um sterka 

samkennd Eyjamanna og það hvernig allir stóðu saman og hjálpuðust að við rýmingu 

Eyjarinnar sem og við hreinsun og uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu. Slíka samstöðu mætti 

rekja beint til þess sterka félagslega auðs sem virðist hafa verið til staðar í Vestmannaeyjum 

árið 1973. Líkt og Putnam (1995) benti á þá hefur borgaraleg þátttaka þeirra sem tilheyra 

samfélaginu mikil áhrif á hve sterkur félagslegur auður samfélagsins verður. Hann sagði 

búsetustöðugleika vera einn þeirra eiginleika sem auki hvað mest borgaralega þátttöku fólks 

því að hann gefi aukin tækifæri til þess að mynda tengsl og traust til samfélagsins. 

Viðmælendur mínir höfðu allir fæðst og alist upp í Vestmannaeyjum og höfðu því fyrir gos 

lifað við mikinn búsetustöðugleika. Það hefur líklega verið einn þeirra áhrifavalda að þau 

skyldu flytja eins fljótt aftur til baka og raun ber vitni. Félagslegur auður Vestmannaeyja var 

þá líklega sterkur vegna þessa og fólkið sótti í stöðugleikann aftur. Þá byggði bærinn einnig 

mikið á sjávarútvegi á þessum tíma, sem hann gerir reyndar enn í dag, og sjávarþorp hafa 

vissa sérstöðu hvað varðar félagslegann auð. Í slíkum samfélögum er einkennandi sterkur 

samhugur og seigla til staðar (Ross, 2015). Árið 1973 í Vestmannaeyjum höfðu flestir, ef ekki 

allir íbúar annað hvort verið á sjó, höfðu tengsl við einhvern sem stundar sjómennsku eða 

komu á einhvern annan hátt að sjávarútvegi. Sjómennskunni fylgdi ímynd um dugnað og má 

sjá í viðtölum rannsóknarinnar hvernig sá dugnaður endurspeglaðist í vinnusemi og æðruleysi 

bæjarbúa þegar kom að því að hreinsa og byggja upp Vestmannaeyjar á ný. Einnig myndaðist 

meiri samstaða í Vestmannaeyjum á þessum tíma þar sem samfélagið var mjög einangrað þar 

sem byggðin er ekki samtengd meginlandinu og samgöngur ekki góðar. Þannig myndaðist 

mögulega einhverskonar við og hinir andrúmsloft í Vestmannaeyjum sem styrkti félagslega 

auðinn enn fremur (Ross, 2015). Því virðist sem það hafi einnig komið viðmælendum töluvert 
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á óvart hversu vel var tekið á móti Eyjamönnum á meginlandinu og höfðu þau öll orð á því að 

þau hefðu fundið fyrir stuðningi og velvild á þessum tíma. 

Líklegt verður þó að teljast að margar ástæður hafir verið fyrir því að einstaklingar 

kusu að flytja aftur til Vestmannaeyja að gosi loknu og byggja sér upp líf þar. Hér hefur 

komið fram að það eru, samkvæmt Carr, Inkson og Thorn (2005), fimm ástæður sem spila 

stærstan hlut í því að fólk ákveði að flytjast búferlum og að þessar ástæður vinni gjarnan 

saman. Ástæðurnar eru atvinnumöguleikar, fjölskylduaðstæður, hagfræðilegar aðstæður, 

menningalegar- og pólitískar ástæður. Þegar horft er til gossins í Vestmannaeyjum má sjá 

hvernig þessi atriði spiluðu inn í ákvörðun margra að flytja aftur heim að gosi loknu. Í fyrsta 

lagi mætti nefna hagfræðilegar ástæður, þar sem margir höfðu sett allan sinn pening í húsnæði 

sitt í Vestmannaeyjum þá mætti velta því fyrir sér hvort það hafi verið af nauðsyn sem þau 

fluttu heim og byggðu sér heimili á ný. Vísbendingar um þetta má finna í frásögnum 

viðmælenda þar sem einn þeirra nefndi meðal annars að það hafi togað hann aftur að hann átti 

eignir í Eyjum, bæði heimili og verslunarhúsnæði. Einnig er mögulegt að margt fólk treysti á 

fiskvinnsluna í Vestmannaeyjum og þess vegna komið aftur. Að sama skapi gæti það einnig 

haft áhrif á ákvörðun einhverra einstaklinga að koma ekki aftur ef fjölskyldumeðlimur fékk 

starf á meginlandinu og hafi því ekki þurft að snúa aftur til Vestmannaeyja. Einnig mætti sjá 

hvernig fjölskylduaðstæður gætu haft áhrif á þessa ákvörðun. Einn viðmælandinn sagði t.d. í 

viðtalinu að þegar þau voru komin aftur þá var ekki aftur snúið því að börnin voru komin í sitt 

umhverfi og þau vildu hvergi annarstaðar vera. Þá eru tengslin við Vestmannaeyjar nánast 

aldrei rofin þegar einn fjölskyldumeðlimur verður eftir til að sinna björgunaraðgerðum og 

hreinsun. Slíkt var tilfellið hjá tveimur viðmælendum mínum og tel ég að það hafi haft áhrif á 

ákvörðun fjölskyldna þeirra að snúa aftur. Það var því enginn sem þurfti að vera sá fyrsti til 

þess að snúa aftur til Vestmannaeyja þar sem það fóru aldrei allir í burtu. Að sama skapi 

mætti benda á hvernig fjölskyldutengsl gætu haft áhrif á þá ákvörðun að snúa ekki aftur, t.d. 
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ef öll stórfjölskyldan hefur komið sér fyrir á meginlandinu þá fækkar ástæðum þess að snúa 

aftur til Vestmannaeyja. Menningarlegar ástæður gætu einnig haft áhrif þar sem 

Vestmannaeyjar voru og eru lítið samfélag þar sem menning myndast sem mögulega er ólík 

þeirri menningu sem var á meginlandinu. Einnig hefur sterkur félagslegur auður líklega verið 

til staðar sem hefði mikil áhrif á að fólk vildi flytja aftur heim og byggja upp eyjuna, líklegt er 

að margir hafi viljað halda í þessa menningu Eyjanna. Allt eru þetta vangaveltur höfundar en 

það bendir þó allt til þess að ýmsar ástæður séu að baki þess hve vel gekk að endurreisa byggð 

í Vestmannaeyjum þegar gosinu lauk. 

Það var einnig áberandi í frásögnum viðmælenda hve yfirvegaðir Eyjamenn virtust 

vera í gegnum þennan erfiða tíma. Flestir bæjarbúar voru mjög vinnusamir að eðlisfari og það 

endurspeglaðist í því hve vel gekk til við að hreinsa öskuna og vikurinn burt og endurreisa 

byggðina. Einnig voru einstaklingar sem tóku forystu við það að rýma húsin og bjarga eigum 

fólks en það er eitt af þeim atriðum sem Collins (2014) segir vera hvað mikilvægast í 

tilraunum til þess að dempa áhrif náttúruhamfara á samfélagið. Sé þetta gert, líkt og í 

Vestmannaeyjum, tel ég líklegt að náttúruhamfarir geti þjappað samfélaginu meira saman í 

stað þess að rífa það niður.  

 

9. Niðurlag 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það hafi verið samvinnu, samhug, 

sterkum staðartengslum og félagslegum auði hjá íbúum bæjarins að þakka að vel gekk að 

endurreisa byggð í Eyjum að gosi loknu. Viðtöl við viðmælendur einkenndust af mikilli 

jákvæðni og vinnusemi Eyjamanna. Enginn viðmælendanna sagðist hafa fundið fyrir ótta við 

hreinsunarstarfið né heimkomuna og þau töluðu öll um hve mikil samstaða var hjá 

Eyjamönnum og sterkur stuðningur frá öllum á meginlandinu á þessum tíma. Áhugavert var 
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að fá innsýn í upplifun þeirra á eldgosinu og tímanum sem fylgdi í kjölfarið. Áhrif eldgossins 

virðast hafa verið fremur falinn og viðmælendur virðast ekki hafa hugsað mikið út í það sem 

gekk á. Lífið gekk bara sinn vanagang og allir stóðu saman.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar voru greindar í fimm meginþemu, þ.e. fjölskyldan, 

heima, von, rótfesta og öryggi. Allir viðmælendur nefndu það að sú hugsun að komast heim 

hafi verið hvað sterkasti áhrifavaldurinn í þeirri ákvörðun að byggja sér líf að nýju í 

Vestmannaeyjum. Ég tel að samkvæmt þessu mætti líta sem svo á að áhrif togkrafta 

Vestmannaeyja hafi falist að mestu leiti í fjölskyldutengslum og rótfestu einstaklinganna sem 

þar bjuggu. Því tel ég að sú ákvörðun að verða eftir sé jafn áhrifamikil á líf fólks og sú 

ákvörðun að flytjast búferlum.  

 Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst bæjaryfirvöldum víðsvegar um 

landið og verði mikilvægt framlag til rannsókna á fólksflutningum almennt. Enn fremur 

vonast ég til þess að niðurstöðurnar verði jákvætt framlag til ört stækkandi þekkingar á 

byggðaþróun á Íslandi.  
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11. Viðauki  

11.1. Upplýst samþykki viðmælenda 

 Upplýst samþykki viðmælenda fyrir viðtali vegna eiginlegrar rannsóknar við B.A. 

ritgerð. 

 

Rannsóknin byggist á eiginlegum viðtölum við einstaklinga sem bjuggu í Vestmannaeyjum 

þegar gosið á Heimaey árið 1973 átti sér stað. Með viðtölunum er leitast eftir að fá innsýn í 

lífið í Vestmannaeyjum í kringum þann tíma og mögulega útskýra hvað það var sem togaði 

fólkið aftur heim. 

Markmið rannsóknarinnar er að gera grein fyrir mögulegum togkröftum smærri bæjarfélaga.  

 

Viðmælenda ber ekki skylda til þess að taka þátt í rannsókninni og er frjálst að hætta hvenær 

sem er. Viðmælenda er einnig frjálst að neita að svara einhverjum spurningum ef hann vill 

það síður.  

Rannsakandi ábyrgist að þagnarskyldu og nafnleynd verði framfylgt ef viðmælandi kýs það.  

 

Undirrit-aður/-uð vottar hér með að mér hefur verið kynntur tilgangur 

rannsóknarinnar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég er samþykk/ur þátttöku. 

 

X
Dagsetning og undirskrift Viðmælenda
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11.2. Viðtalsrammi 

 

Nokkur atriði til þess að koma á hreint í byrjun:  

Kyn, fædd/ur hvaða ár, hve gamall/gömul í gosinu, fjölskylduhagir í gosinu. 

Manst þú vel eftir gos nóttinni?  

Hve lengi hafðir þú búið í Vestmannaeyjum fyrir gos? 

Hvenær fluttir þú/þið aftur til Vestmannaeyja eftir gos? 

Varst þú og þín fjölskylda alltaf ákveðinn í því að fara strax aftur heim til Eyja ?  

Upplifðir þú öryggi eða eitthvert óöryggi í Vestmannaeyjum við heimkomuna? 

Var einhver stund þar sem þú manst eftir því að hafa upplifað það sérstaklega að ykkur 

tækist að byggja ykkur líf að nýju í Vestmannaeyjum? 

Var einhver sérstök ástæða eða ástæður fyrir því að þú/þið ákváðuð að koma aftur ? 

Hafði fjárhagur, atvinna eða kostur á húsnæði mikil áhrif á ákvörðun ykkar? 

Hefur þú einhverntíman séð eftir þessari ákvörðun? 

Tækir þú sömu ákvörðun ef þetta kæmi fyrir í dag? 
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11.3. Uppskrifuð viðtöl 

Viðtal 1  

Karlmaður, fæddur 1940. 

Spyrinn hefur upphafsstafinn T 

Viðmælandi fær nafnið Viktor 

T: Hvað varst þú gamall í gosinu? 

Viktor: Þá var ég 32 ára að verða 33. 

T: Hverjir voru þínir fjölskylduhagir í gosinu?  

V: Þá bjó ég hérna í austurbænum í Vestmannaeyjum og við vorum með þrjú börn hjónin, já 

bjuggum á Birkihlíðinni, efst á Birkihlíðinni. 

T: Voruð þið með ung börn? 

V:Nei, þær eru fæddar 58, 60 og 63 þannig að þetta var 10 ára yngst þá, hin var nýfermd. 

T: Já, okei... Manstu vel eftir gosnóttinni sjálfri? 

V: Já. 

T: Bara ljóslifandi, eins og þetta hafi gerst í gær? 

V:Jáh, það hverfur ekki... 

T: Já einmitt, hvað höfðuð þið þá búið lengi í Vestmannaeyjum þegar að gosið á sér stað? 

V: Við vorum búin að búa í þessu húsi bara í þrjú ár, við fluttum út held ég 69, í desember 69, 

búin að búa í þessu húsi í þrjú ár. Og svo gekk bara lífið sinn vanagang eins og það gerði 

hérna í Eyjum, maður bara vann og hugsaði bara um að vinna og hafa ofan í sig og á og svo 

var búið að vera þennan dag á undan gosinu alveg óskaplega vont veður – 17 vindstig, þetta 



ENDURUPPBYGGING SAMFÉLAGS   
 

59 
 

voru 40 metrar á sekúndu bara stedí hérna allann daginn og svo um kvöldið þá snarlyngdi... 

og bara uppúr kvöldmatnum, ég einmitt segi við konuna eftir að við vorum búin að ganga frá 

og svona og krakkarnir farnir að róast eitthvað. Eigum við ekki að fá okkur einn bíltúr bara 

það er komið svo gott veður, svo keyrðum við einn hring í kringum Helgafellið og niður í bæ 

og svo voru bara... og það skeði, já ég þarf að segja að það skeði akkurat í kvöldmatnum að 

það kom bara högg á húsið eins og bíll hefði keyrt á það, ég stökk náttúrulega suður í hús því 

ég hélt að bíll hefði komið, því það var enginn veggur við lóðina og ég hélt að bíll hefði keyrt 

á húsið og ég sá náttúrulega ekki neitt og skyldi ekkert í þessu. Svo náttúrulega eftirá þá fattar 

maður að þetta hefur verið jarðskjálfti eða eitthvað högg að neðan eða eitthvað svoleiðis. Svo 

vorum við búin að fara þarna um kvöldið í bíltúr og svona og svo var setið heima í 

rólegheitum og svo eitthvað um hálf eitt þá förum við upp í svefnherbergi og maður er bara að 

hátta sig og ég held það hafi verið um eitt leitið að þá sé ég svona glampa á rúðunni hjá mér, á 

svefnherberginu. Ég segi þá við X, „það er ábyggilega kveiknað í einhverju húsi“ og fer 

frammúr og tek gardínuna frá og þá sé ég bara eina svona eldsúlu upp í loftið, beint yfir húsið 

þarna í, hjá, þar sem X átti og ég segi einmitt við konuna að það hafi bara sprungið miðstöðin 

hjá X sagði ég, ég ætla að hlaupa og athuga það. Svo ég klæði mig upp og gríp með mér 

myndavélina að vísu, svo hleyp ég þarna upp búastaðabrautina og þá fara að koma fleiri 

súlur... svo ég fatta að nú hlýtur að vera eitthvað meira en lítið að ske, því ég mundi eftir 

Surtseyjargosinu, svo ég stoppa og sé að þetta er bara komandi upp eldgos. Sný svo við og 

þegar ég kem til baka þá er X þarna sem átti rauða húsið fyrir ofan ykkur þarna, veistu hvar 

hann á heima? Er það ekki sonur hans hérna á endanum núna sem að á það? Og X stóð út á 

stétt og spurði hvað væri að gerast núna og ég segi að það sé ekkert nema eitt stykki eldgos 

komið þarna upp í austurbænum og þeir skelltu hurðum og fóru bara inn þarna og svo fór ég 

bara inn og sagði konunni að við skyldum vekja krakkana og byrja að klæða þau og koma 

okkur í bílinn og fara til hennar systir minnar, hún átti heima þarna vestanmegin í bænum. Við 



ENDURUPPBYGGING SAMFÉLAGS   
 

60 
 

keyrðum þangað, að vísu fórum við niður í X í leiðinni og tókum pabba, hann var einn í 

húsinu, hann var þingmaður karlinn og ég fór með hann niðrá símstöð því hann þurfti að 

komast í samband við þarna... almannavarnir eða... það var í raun og veru ekki til þá en samt 

voru einhverjar almannavarnir til fyrir sunnan svona á vegum ríkisstjórnar sem hann hringdi í 

og var síðan í sambandi við bara í gegnum símstöðina. Svo við fórum þarna á X til X systir og 

biðum svo eftir því að fá far með einhverjum bát, það kom strax þarna í loftið að við þyrftum 

að koma okkur í bátana. Svo fórum við bara í rólegheitunum með krakkana og það allt niðrá 

bryggju eitthvað um fjögur um morguninn og komumst um borð í bát hjá X bróðir X, fórum 

svo bara upp í Þorlákshöfn og þaðan upp í Stýrimannaskóla með rútu og svo dreyfðist bara 

liðið. Við fórum fyrst heim til pabba og mömmu og svo til X bróðir X og enduðum svo í 

Hveragerði í sumarbústað sem við fengum lánaðann.  

T: Og bjugguð þið þar? 

V: við vorum þar um veturinn já. 

T: Já, var ekki svolítið bara Eyjamanna byggð þar, í þessum bústöðum? 

V: Jú, við vorum í bústað inni í Hveragerði – ein og sér. En Ölvusborgir voru hinum megin. 

Svo keypti ég íbúð í Kópavoginum og við fluttum í hana um vorið og fluttum svo aftur hingað 

heim í september um haustið. Þannig að við vorum í níu mánuði uppi á landi, eða konan og 

börnin... ég var mikið að vinna hérna í Eyjum sko. 

T: Já, varst þú í slökkviliðinu? 

V: Nei, ég fór bara með hjálparsveitinni upp í skóla með X skólastjóra og X lögfræðingi. Þeir 

voru með svona, þeir höfðu sitthvora vaktina og voru bara svona að... það var dálítið mikill 

slatti af Vestmannaeyjingum sem voru bara að vinna við að bjarga úr húsum og svo voru líka 

slatti af Ameríkönum sem voru þarna og sváfu þarna og borðuðu þarna og svona fyrstu 

dagana. 
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T: Það var semsagt bara verið að reyna að bjarga því sem hægt var að bjarga? 

V: Já, já einmitt.. 

T: Já okei, komst þú þá fljótt til baka? Bara nokkrum dögum seinna eða hvað? 

V: Ég fór með þessum bát um morguninn og svo á miðvikudeginum kom ég til baka með 

varðskipinu til þess að bjarga úr húsinu hjá mér. 

T: já... og voru margir sem að komu þá? 

V: Já það var alveg nokkrir tugir manns sem fengu að fara með varðskipinu. Það var varðskip 

í Þorlákshöfn sem fór, átti að taka einhverja menn úr Reykjavík og fara með út í 

Vestmannaeyjar en þeir mættu ekki á réttum tíma þannig að X skipstjóri sagði okkur bara að 

koma okkur um borð og þeir skutluðu okkur bara út í Eyjar, þeir væru hvort sem er að fara 

þarna. Þannig sluppum við með... eftir það voru bara passar og allt bannað sko nema að hafa 

passa um það að maður ætti hérna heima. 

T: já maður mátti ekkert vera hérna nema eiga hús.. 

V: já það var nefninlega svo mikið gas hérna að það var verið að fylgjast með hverjum manni 

sem kom. 

T: Já, og þið fluttuð aftur til Vestmannaeyja í september?  

V: já þá fengum við leigt niðri bæ, niðrá X og þá var ég að... ég hafði rekið verslun hérna í 

nokkur ár á undan gosinu og var búin að flytja bæði lagerinn og tæki suður og flutti svo tækin 

aftur um haustið heim og opnaði svo aftur verslunina hjá mér í nóvember á X. 

T: Já þú hefur alveg getað opnað verslunina strax aftur í nóvember? Það hefur strax verið 

komið það mikið líf á Eyjuna? 
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V: já það voru alltaf mjög margir sem voru hérna... og það var opnaður svo skólinn. Þú sérð 

að við komum með börnin heim og hann var opnaður í október skólinn. Þá var svona 

fjölskyldulíf að komast í samband aftur. Aðallega í Vesturbænum, þetta var nú voðalega dauft 

samt.  

T: Voruð þið alltaf ákveðin í því að koma aftur? 

V: Allar okkar eigur voru hérna, húsið og... þó það væri komið undir vikur þá vissi ég að það 

var undir vikrinum en ekki undir hrauni. Og fyrirtækið, með verlsun, ég átti húsnæðið þar og 

tæki og þetta var bara eiginlega... það var eiginlega ekkert um annað að ræða, það gerðist bara 

þannig.  

T: Bara allt lífið hér. 

V: Já þetta snérist bara um það að koma heim aftur sko, þetta er einhvernvegin svona. 

T: Heldur þú að það hafi verið ástæðan hjá mörgun, svolítið fjárhagslegar ástæður? 

V: Já mikil ástæða til þess að komast í eigurnar sínar aftur,það var ábyggilega forsendan að 

margir komu heim. 

T: Það var þá kannski frekar fólk sem átti ekki húsnæði hér, var jafnvel í leiguhúsnæði eða 

eitthvað svoleiðis sem var meira opið fyrir því að koma ekki aftur? Eða missti þetta algjörlega 

undir hraun... 

V: Já það var náttúrulega þegar þetta var komið undir hraun og fólk sá að það myndi ekkert 

komast í þetta aftur, þá náttúrulega snéri það kannski bakinu við þessu.  

T: mhm.. það er kannski sárt að sjá og vera hér. 
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V: Já eins og maður segir oft, maður er bara fæddur í miðbænum, bjó alltaf hérna í 

austurbænum og maður segir oft „ég færi frekar í Breiðholtið heldur en að flytja vestur í bæ 

sko“... Þannig hugsar maður enn þann dag í dag (hlær)... 

T: (hlær)... já einmitt, þetta er bara heima. 

V: Já maður á bara heima hérna megin við Kirkjuveginn og annað fer maður ekki. 

T: Já nákvæmlega... En upplifðir þú eitthvað svona óöryggi eftir að þið komuð aftur? 

V: Nei, það var ekkert óöryggi að koma aftur. Það var aldrei nein hræðsla við þetta gos, við 

erum að tala um að það var ekkert að plaga mann neitt sjálft gosið nema þá óþrifin af því. En 

aftur á móti Surtseyjargosið sem var, gerðist þarna 10 árum á undan... það var miklu meiri ótti 

með það... það var einhvernvegin alltaf meiri sprengingar og læti og eldingar og þar var 

maður frekar óttaslegin með fjölskylduna, var um sig... en ekki í þessu gosi. 

T: Fannst þér kannski meira þá þegar þú kemur og ert einn hérna, varstu þá kannski rólegri 

heldur en ef þau væru með þér? 

V: Já fyrst eftir gos, jájá algjörlega... maður var öruggur með fjölskylduna, búinn að koma 

henni í burtu og veit af þeim í skjóli og engin hætta og svona.... þetta var engin hætta af þessu 

gosi, maður áttaði sig strax á því að eftir að gosið var byrjað, það fór að dvína svona á þriðja, 

fjórða degi. Þá fór svona mesti krafturinn úr því og maður gat alveg, ef maður passaði sig að 

vera réttu megin við vind, að hafa vindinn í bakið á sér þannig að heita loftið kæmi ekki yfir 

mann þá gat maður labbað alveg upp að gosinu og kíkt í gíginn og svoleiðis, það var engin 

hætta af gosinu. 

T: Já og þið gerðuð það alveg? 

V: Jájá þetta er ekkert svo stórt, ekkert svoleiðis. 
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T: En var einhver sérstök stund þar sem þú manst eftir að hafa upplifað sérstaklega að það 

væri möguleiki á því að byggja upp aftur, að byggja upp líf hérna í Vestmannaeyjum? 

V: Ég held bara að, hugurinn var bara alltaf beint heim sko. Maður bara fór héðan eins og 

maður segir ekki viljugur, óviljugur fór maður héðan og þá er maður ekkert sáttur fyrr en 

maður er búinn að skila sér aftur og svo kannski hefði maður getað hugsað sér eftir það að 

koma sér í burtu sko. Þá var maður búinn að koma hnútnum saman sko, þetta er ákveðið 

svona eins og eitthvað sem slitnar frá manni. Alveg eins og þegar húsið, þegar það var komið 

undir, ég var búinn að tæma það... fór inn um vesturgluggann á því, mokuðum frá 

vesturglugganum vikrinum og fórum þar inn og tæmdum allt húsið, allt sem við náðum í á 

hæðinni... það var kominn svo mikill hiti í kjallaranum að það var ekki hægt að fara þar niður. 

Þá fannst mér eins og þegar maður var að fara út með síðustu hlutina að þá væri þetta sko 

búið, vera manns í Vestmannaeyjum en svo var maður ekki búinn að labba nema 10, 15 metra 

þegar maður sá það að maður gat alveg komið í hinn endann á bænum.  

T: já þannig að þú hefur alltaf séð fyrir þér að þú kæmir aftur? 

V: Já, að var líka bara eins og þegar við vorum að sigla út um nóttina úr höfninni þá gýs alveg 

í innsiglinguna. Það voru gosstrókar upp úr sjónum líka þarna út á urðanum og þá fannst 

manni bara eins og maður væri að fara út fyrir, myndi jafnvel snúa við og koma jafnvel inn 

aftur bara. Þetta tæki bara kannski nóttina eða eitthvað svoleiðis, þannig leit maður á þetta 

fyrst að þetta væri bara eitthvað mjög tímabundið ástand. 

T: Já þannig að fólk hefur ekkert endilega að hugsa sem svo... 

V:... Nei, ég held að flestir hafi hugsað þannig að þetta væri bara eitthvað tímabundið. Jafnvel 

þótt við færum til Þorlákshafnar með bátunum þá yrði jafnvel bara snúið við og við færum 

bara heim aftur, þetta væri bara búið. 

T: Já bara smá vesen eina nótt.  
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V:Já ég held það hafi verið voða mikil þannig hugsun í manni bara. 

T: Já, það er kannski ein af ástæðunum fyrir því að þið komuð aftur, bara þetta er heima. 

V: Já við vildum bara heim. 

T: Já, en sáuð þið einhverntíman eftir þessari ákvörðun að koma aftur og byggja upp? 

V: Sjálfsagt gerði maður það oftar en einu sinni, maður sá náttúrulega að möguleikarnir fyrir 

sunnan voru kannski ekkert síðri en hérna og það sem var framundan hérna var náttúrulega 

óendanleg vinna við að glíma bara við náttúruna sko en... nei ég held að maður hafi nú aldrei 

bugast yfir því en manni fannst samt stundum að þetta hefði ekki verið rétt skref að fara til 

baka. En svo eftir nokkur ár þá... Ég fór út í mars 74, við fórum þá og keyptum hús út í 

Noregi, svona sunhouse eins og eru upp á hólnum, eins og hann þarna tæknifræðingur á. 

Keyptum þrjú svoleiðis hús og komum hingað heim og létum reysa þau og fluttum inn í þau 

um haustið 74, þá var þessi tími þegar maður var að byggja upp aftur, þá varð hann allt í einu 

svona skemmtilegur. Það var ekki neitt svartnætti þó allt væri svart í vikri, því það var 

eitthvað að gerast og hugurinn bara í nýbyggingunni og öllu því sko. 

T: Já þá er komin einhver von kannski 

V: Já þá er komin sterk von. 

T: Það er kannski aðallega þegar maður horfir á þetta sem óyfirstíganlegt verkefni sem maður 

sé kannski pínu að sjá eftir því að hafa farið í þetta? 

V: Já, Já einmitt... Auðvitað missir maður mörg ár í einhverja vitleysu þegar maður fer í svona 

en það hafa bara svo margir lent í þessu áður sko. Maður hefur stundum borið þetta saman við 

sko að þegar maður var krakki hérna í Eyjum þá voru að farast stundum alveg 2-3 bátar hér á 

einni vertíð með allri áhöfn og þá sá maður sko fjölskyldurnar flosna upp og fara. Þetta var 

miklu minna mál, gosið heldur en að lenda í slíku. 
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T: En heldur þú að þið tækjuð sömu ákvörðun í dag ef það kæmi gos í nótt? 

V: Nei.. Nei... það gerir kannski aðallega eins og maður segir bara reynslan, en ef maður væri 

á sama aldri þá veit ég ekki alveg hvað maður myndi gera, ef maður hefði ekki haft þessa 

reynslu. En ég er alveg viss um það að bakvið þetta allt var skrefið ekki rétt endilega að fara 

hingað svona fljótt út í Eyjar fyrir fjölskylduna, það hefði átt að bíða 4, 5 ár og... En þá hefði 

kannski enginn komið. Við komum eitthvað um 2100 af þessum 5300 sem bjuggu hérna til 

baka, og í dag erum við eitthvað langt innan við 1000 manns af þessum sem bjuggu hérna... 

þó það búi hérna 4 þúsund og eitthvað, þá erum við langt innan við 1000 sem vorum hérna í 

gosinu. Hefur fallið frá og ekki komið og fluttu kannski í burtu aftur. Það voru þónokkuð 

margir sem komu hingað aftur og fóru svo sko. Áttuðu sig á því að þetta var ekki alveg sama 

skerið og þau voru á sko. 

T: Fannst þér vera svona mikil samfélagsleg, eða já það er svo erfitt að setja punktinn á það, 

en kannski meira upplifunin á þessum Eyjahug, svona samhug Vestmannaeyjinga sem hafði 

áhrif? 

V: Já hann hefur alltaf verið frá upphafi, það er svo skrítið með þennan Eyjahug hjá fólkinu 

sem byggir Eyjar. Þessi fjölskyldubönd eru svo sterk, þetta verður ekkert sko, bara 

fjölskyldan, ég, konan og börnin. Heldur verða allir ein fjölskylda, það var alltaf þannig að 

þegar eitthvað bjátaði á þá stóðu allir saman og þjöppuðu sér saman. Maður sá það í gosinu að 

fólk reyndi að þjappa sér saman í Garðinum, Kópavoginum, Hveragerði, fólk reyndi að 

þjappa sér saman. Þótt það gæti það ekki þá reyndi það það samt.  

T: Og helduru að það hafi spilað stórann hlut í því að byggð hafi orðið aftur? 

V: Ég held það, maður finnur í Reykjavík að þar er maður bara einn að labba einhver 

kennitala úti á götu. Það er enginn samhugur í Reykjavík því þetta er svo mikill fjöldi en 
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þegar fjöldinn er orðinn svona lítill eins og hérna þá verður samkenndin svo sterk í okkur, að 

halda hópinn.  

T: Þetta er náttúrulega ótrúlegt þrekvirki, þó svo að fólkinu hafi ekki fundist þetta mikið mál á 

þessum tíma í samanburði við sjóslysin eins og þú nefnir þá kannski þegar fólk lítur til baka 

þá áttar það sig á því. Það greinilega var ekkert mikið verið að staldra mikið við það að þetta 

væri mikið mál er það? 

V: Já, þetta er það. Það átti bara að halda áfram og byggja bara upp sjálfann sig aftur 

einhvernvegin, maður vissi alltaf að maður hafði möguleikann á því að fara ef maður vildi en 

svo kemur að því að maður er orðinn fastur í einhverju og þá fer maður ekki neitt, það gerist 

þannig... jah. 

T: Já það er kannski erfiðara eins og þú segir þegar þú ert með hús og verlsun. 

V: Já maður er með eignirnar og fyrirtækið og börnin og allt komið aftur og þau vildu 

náttúrulega ekki fara. En lífið hérna eftir gos var í raun og veru þegar maður horfir til baka 

skelfilegt í vikrinum, við bjuggum bara í vikrinum, engin ljós, kolsvartamyrkur, jörðin öll 

svört og allt á fleygiferð ef það gerði vind, þá fauk allt upp. 

T: Ekki þessi fallega náttúra sem er í dag? 

V: Nei, nei,nei... Þegar maður var að labba heim með plastpoka með matnum kannski, þegar 

ég var fluttur upp eftir. Þá lak blóðið hérna út úr manni því að vikurinn var búinn að særa á 

manni skinnið. Maður tók ekkert eftir þessu, því þetta var einhvernvegin sjálfsagður hlutur, en 

svona var þetta. Bíllinn hann var, vantaði lakkið á aðra hliðina maður og maður fór bara með 

hann inn í bílskúr og penslaði yfir þetta og hann var þurr morguninn eftir (hlær). 

T: (hlær) já bara alveg sandslípaður bíllinn... En heldur þú að það hafi tekið alveg 3-4 ár að 

verða nokkurn vegin samt lífið hérna? 
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V: Já, það gerði nú alveg mikið lengri tíma, maður var svona fótalaus alveg í 10-15 ár eftir 

þetta, maður var svona alltaf að reyna að gera eitthvað annað. Ég opnaði verslunina og ég 

hætti henni eftir tvö ár aftur og fór þá í annað og hitt og maður hoppaði svona á milli. Maður 

varð svona lausbeislaður allur, maður var alltaf að leita að einhverju öðru heldur en maður var 

í. Það er kannski bara persónulegt líka, það getur alveg verið. En einhvernvegin fannst mér 

maður aldrei finna sig aftur í því sem maður var að gera hérna áður. 

T: Kannski grunnurinn ekki sá sami? 

V: Já, hann brotnaði upp grunnurinn hjá manni. Maður var svona með ákveðna stefnu í lífinu 

og svo riðlast þetta og þá brotnar þetta upp og þá fer maður að leita aftur, kominn þó á þennan 

aldur að maður er kominn undir og yfir fertugt og fann maður sig ekkert í þessu. 

T: Heldur þú að margir hafi upplifað hið sama? Hefur þú einhverntíman átt þetta samtal við 

fleiri sem voru í gosinu? 

V:Ég hef ekki átt samtal við fólk en maður sér það á vinnufélögum og fólki sem var í kringum 

mann að þetta var dálítið mikið svona laust í reipunum svona. Ekki eins og var fyrir gos að 

fólk fæddist inn í eitthvað og það bara dó frá því líka... Núna aftur á, eftir gos að þá breyttist 

það allt... heimilisvenjur breyttust, bara eitt lítið dæmi eins og með matarræði, fram að gosi 

var alltaf heitur hádegismatur og kvöldmaturinn var bara snarl – eftir gos þá snérist þetta við, 

það var bara snarl í hádeginu og heitur kvöldmatur, svoleiðis er það í dag. Þetta gerðist með 

gosinu, þetta er bara lítið dæmi... allt, lífið breyttist bara við þetta... þó maður, ef maður fór að 

hugsa um þetta þá sá maður það. Þetta gerist trúlega út af því að í gosinu, skiluru eftir gos að 

þá kom upp þetta með að kvenfólkið heima fór að vinna meira úti. Þá breyttist matarræðið 

líka... samt skeði þetta í gosinu, maður reyndi bara að, þegar maður fór að vinna í Reykjavík, 

maður reyndi það náttúrulega með. Að þá var aldrei neitt í hádeginu að borða nema eitthvað 

snarl sem maður greip út í búð og borðaði bara til að vera ekki svangur og svo fékk maður 
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bara heitann mat þegar maður kom heim um kvöldið, svo hélt það bara áfram þegar maður 

skilaði sér heim. Þetta er bara lítið dæmi um svona lífsbreytingar sem verða. En þær eru 

hundruð svona breytingar.  

T: Já litlar breytingar sem koma saman. 

V: Já, þvottadagur á miðvikudögum... bakað á fimmtudögum, svona var allt heimilislíf allt í 

föstum skorðum og þetta bara fór allt saman í gosinu.  

T: Var það hjá öllum, þvotta dagur á miðvikudögum t.d. 

V: Já þetta var bara svona í gamla daga en breyttist svo í gosinu. Kannski hefði það breyst 

með tímanum líka en ég held þó að þetta hafi orðið vendipunktur við þetta að fara úr bólinu 

sínu í annað ból og vera að þvælast þetta. Ég flutti sex sinnum í, ef maður telur með þegar 

maður fer héðan úr gosinu og þegar ég er komin aftur og fá leigt heima þá er ég búinn að 

flytja búslóðina sex sinnum á milli staða á þessu níu mánuðum þannig að það var alltaf 

eitthvað að gerast. Við bjuggum á fjórum stöðum minnir mig uppi á landi.  

T: Var það algengt? 

V: Ég held það hafi verið mjög algengt, ég keypti bara sendibíl þegar ég fór suður... til að 

flytja búslóðina eða sérstaklega lagerinn sem ég átti í matvörubúðinni og tækin og tólin og svo 

bara fór maður að vinna þegar maður gat, var að vinna með fyrir aðra og það var bara allt að 

gerast í þessu. Svo náttúrulega var maður úti í Eyjum líka að hugsa um sitt og vinna með og... 

þannig að þetta var bara svona.  

T: Þetta hefur verið mikil lífsreynsla greinilega. 

V: Já! Þetta var það, en fólk lét ekkert það mikið uppi. Því að fyrstu árin eftir gos, ég hefði 

ekkert verið til í að tala um þetta einu sinni, þetta var bara ekkert í huga mínum svoleiðis. 

Bara að horfa til baka núna þessum áratugum eftir að þá sér maður hvernig þetta var. 
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T: Það er kannski líka breyting á samfélaginu þá og í dag að því leiti að í dag yrðu allir sendir 

beint í sálfræðimeðferð. 

V: Já, hvað kallar maður þetta hérna þegar fólk lendir í einhverju klandri... áfallahjálp! Það, 

hún var ekki til þá. En það var svo rosalega gott að það var svo ofboðslega vel tekið á móti 

manni þarna uppá landi, það skyldi maður ekki. Það skyldu vera rútur í Þorlákshöfn og maður 

var ekki að klöngrast sjálfur upp á bryggju, það beið þarna fólk sem hjálpaði og rútur keyrðu 

manni upp í Stýrimannaskóla og þar beið heitur matur og allt handa krökkunum, síðan símar 

að hringja út í bæ og koma sér fyrir og svona. 

T: Þannig að þið hafið upplifað að það var tekið vel á móti ykkur? 

V: Já, eiginlega langt fram yfir það sem maður bjóst við. 

T: Já, það hlýtur að hafa hjálpað eitthvað í svona erfiðum aðstæðum. 

V: Já það var kannski sú áfallahjálp sem maður þurfti að fá þegar maður kom suður með 

fjölskylduna. Óvissan var svo svakalega mikil, þegar koma margar fjölskyldur úr sömu 

fjölskyldunni. Eins og pabbi og mamma áttu íbúð í Reykjavík en við komum hérna ein þrjú 

með fullar fjölskyldur þá vissi maður það um leið að það þýddi ekkert að vera að banka uppá 

hjá pabba og mömmu, það var ekki einu sinni gólfpláss fyrir allt þetta fólk. Þannig að maður 

varð að byrja strax að hringja og reyna að koma sér einhversstaðar fyrir, kunningjar eða 

eitthvað. Spurja til vega og þvíumlíkt. Einn kaupmaður í Reykjavík sem ég þekkti hann sagði 

strax við mig „þú mátt koma með allan lager og tæki hérna, ég bara tæmi bílskúrinn minn og 

kjallarann í búðinni og þú mátt bara koma með þetta þarna inn“ Af því að maður fór upp í 

samtökin, þarna hjá húsi verslunarmanna, fór maður upp í samtökin og kynnti sig sko, 

kaupmann úr Vestmannaeyjum, hvort það væri einhversstaðar aðstoð að fá frá þeim. Þá kom 

þetta bara strax. Svona var þetta svipað líka með fjölskylduna, strax að leita.  

T: Þannig að samhugurinn hefur verið svolítið á öllu Íslandi, ekki bara bundinn við Eyjar. 
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V: Já, miklu meira heldur en yfirvöld létu uppi sko. Fólk í Reykjavík og þar í kring var miklu 

nær manni heldur en maður gerði sér grein fyrir. Það kom þessi gamli samhugur eins og var í 

Eyjum. Hann kom líka upp í einhvern tíma en svo var þetta fljótt að detta út aftur, mér fannst 

það bara eftir tvo mánuði eða svo þá vorum við orðin fyrir. Ef það var V (merktur) bíll að 

keyra í Reykjavík þá var bara flautað af því að maður var fyrir.  

T: Var eitthvað vesen? 

V: Kannski ekki vesen en maður sagði að það væri ekki sniðugt að vera á V númerum í 

Reykjavík. Þá var Viðlagasjóður kominn í gang og þá var maður farinn að mergsjúga 

þjóðfélagið. Ríkistjórnin var farin að setja pening í þetta og það var farið að leita eftir 

húsumm erlendis frá og slíkt, þá fór maður að finna að fólk í Reykjavík fannst að það væri allt 

of mikið gert.  

T: Þeim hefur þá fundist kannski svolítið eins og það væri verið að taka eitthvað frá þeim. 

V: Já, auðvitað var það líka. Öll þjóðin tók þátt í þessu, Evrópubúar líka. 

 

Viðtal 2  

Kvenmaður, fædd 1948 

Spyrill hefur upphafsstafinn T 

Viðmælandi fær nafnið Alexandra 

T: Hvað varst þú gömul í gosinu? 

Alexandra:Ég var 25 ára í apríl sama ár.  

T: Hverjir voru þínir fjölskylduhagir í gosinu? 
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A: Ég var bara með mín börn, gift tveggja barna móðir. 

T: Þú varst með frekar ung börn er það ekki? 

A: Jú, X var tveggja ára og X var fjögurra ára. Annað leiddi ég og hitt var á hendinni. 

T: Voruð þið með hús eða íbúð hér fyrir gos? 

A: Já við áttum heima á X, það er búið að rífa það núna... þar sem X er. Já við áttum heima 

þar. Í gosinu vorum við svo inni á X númer 3, og mamma og pabbi og X. Það æxlaðist þannig 

til, Rauði Krossinn úthlutaði þessu bara. 

T: Já einmitt, en manstu vel eftir gosnóttinni sjálfri. 

A: Já, alveg ljóslifandi því við vorum að spila um kvöldið. Ég og X og mamma og pabbi og 

við mamma höfðum unnið þá í spilum og það var nú ekki langt að labba frá okkur til þeirra. 

Þau fóru svona rúmlega hálf 12 um kvöldið. Svo hringir síminn fimm mínútur fyrir tvö og þá 

er það pabbi og X fór í símann og hann fer að segja að það sé farið að gjósa og X kallar á mig 

og ég segi við hann „blessaður góði, fyrr má kallinn vera tapsár ég fer ekki fram úr rúminu. 

Þetta er eitthvað trix hjá honum, ég fer ekki fram“. Og ég var alveg bara „nei ég fer ekki fram, 

ég ætla sko ekki fram úr rúminu“ svo breyttist tónninn hjá honum og ég fer fram úr og kíki út 

um gluggann, og við vorum svo hátt uppi að við sáum alveg yfir, svo ég segi nei hvað... það 

er að kveikna í Kirkjubæjunum. Fer svo niður stigann og þá sá ég konuna sem bjó í húsinu 

sem heitir X, hérna ská á móti. Þar er kona sem var með barn sem var örugglega 

mánaðargamalt og ég opna hurðina og segi „hvað ertu að gera úti með barnið?“ „Ja, hann X 

minn er í lögregluskólanum í Reykjavík og það er eitthvað að koma gos segja þau“ „nei, það 

held ég ekkert“ sagði ég „það er að kveikna í Kirkjubæjunum, þú getur ekki verið úti um nótt 

með barnið“. 

T: Já, þið hafið séð þá bara bjarma eins og það væri að kveikna í? 
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A: Já við sáum bara bjarmann  

T: Höfðuð þið búið í Eyjum alla ykkar ævi fram að gosi? 

A: Já ég, X kemur 16 ára. Ég er fædd og uppalinn hérna og bý enn.  

T: Já og þið fluttuð aftur heim hvenær? 

A: 21 september 1973, þá erum við komin aftur. Mamma og þau fóru 5 september og við 23. 

Og fluttum aftur bara inn í íbúðina og það var gámur og við, X bar upp stóru stykkin með 

mér, sófasettið og allt það þunga og svo bara segir hann bæ, bæ og fer niður á bryggju og í 

Norðursjó, út til Danmerkur að veiða í Norðursjónum. Við tókum bara ég og krakkarnir allt 

og báru allt upp og tókum uppúr... Mér var alveg sama, ég var svo fegin að vera komin heim 

til mín... Svo var brotist inn þarna niðri, ég hafði ekki rænu á að hringja á lögguna mér var svo 

sama... á næstu hæð fyrir neðan. 

T: Sömu nótt og þið flytjið inn? 

A: Já, eða daginn eftir held ég. Mér var alveg sama... Það var ekkert ljós fyrir austan mig 

hérna, ég sá, mamma og þau voru náttúrulega hér (bendir í suður)... en ég sá það náttúrulega 

ekki.  

T: nei, nei. En það hefur verið lítil birta er það ekki? 

A: Það var bara allt svart, ekkert nema aska... Ein búð upp á Hólagötu sem að allir fóru í. Og 

það var allt af skornum skammti sem fékkst þar, höfðu ekki einu sinni rænu á að hafa nóg af 

mat fyrir alla og nóg af mjólk til að byrja með. 

T: var vörunum skammtað þá? 



ENDURUPPBYGGING SAMFÉLAGS   
 

74 
 

A: Nei,nei það var ekkert skammtað. Það var bara lítið af hverju. Sá sem að stjórnaði hefur 

bara ekki fattað hvað voru margir fluttir... fólk kom bara og þú vissir kannski ekkert af því að 

þessi var kominn eða hinn. 

T: Já voru frekar margir sem komu um leið og færi gafst? 

A: Já fullt af fólki sem var t.d. komið bara í júlí. 

T: Voruð þið alltaf ákveðin í því að koma aftur? 

A: Já, við vorum eiginlega ákveðin í því. Eða allavega ég. Við vorum samt búin að fá úthlutað 

húsi í Garðabæ. 

T: Svo þið höfðuð alveg möguleikann á því að byggja ykkur upp líf þar? 

A: Já, já... X var í flottri vinnu. En hann dreif sig svo bara aftur á sjó. 

T: Voru það þá fjölskylduhagir sem drógu ykkur hingað? Foreldrar þínir farnir út í Eyjar og 

þessháttar? 

A: Nei málið var frekar það að við vorum með pínulitla íbúð í bænum. Við vorum með 

hjónaherbergi þar sem var einn rúm og þar höfðum við krakkana tvo. Mamma og þau sváfu í 

sófanum og svo var X... Maður gat ekki andað, t.d. vatnið... það var bara fata undir, það var 

ekki tengt. Þessu var bara klambrað upp sem bráðabirgða.  

T: Er það þá þessi tilfinning að koma heim til sín? 

A: Já, málið var að komast heim til sín og vera út af fyrir sig.  

T: En upplifðuð þið ekkert óöryggi við það að koma hingað aftur?  

A: Nei, ég var svo fegin að komast í íbúðina mína og vera útaf fyrir mig að mér var alveg 

sama... eins og ég sagði þá fór X strax á sjó, hann svaf ekki einu sinni nóttina... mér var alveg 

sama. Og ég hef alltaf verið myrkfælin en þarna á þessu augnabliki hvarf þetta í einhvern 
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tíma, þó það hafi komið aftur. Það var dimmt yfir og allt svart og það en manni var alveg 

sama, ég var svo fegin. Krakkarnir gátu farið inn í herbergið sitt saman og ég inn í 

svefnherbergi... Þetta var allt í kaos, þú sérð að X er 15 ára, hún er send í X-skóla um vorið, 

krakkarnir á þessum aldri og þetta átti nátturulega enga samleið. Fólk varð bara að láta sig 

hafa þetta. 

T: En kom aldrei nein stund þar sem þið sáuð eftir því að hafa komið strax? 

A: Ekki ég, en sko ef við hefðum flutt í húsið í Garðabænum þá heldur X að við hefðum ekki 

komið aftur... hann er alveg klár á því. Hann var í góðri vinnu og svona. En það kom ekkert 

annað til greina hjá mér en að fara þegar við máttum fara, af því að við vorum ekki í sér íbúð. 

Húsið í Garðabæ átti samt ekki að vera til fyrr en seinna.  

T: Þannig að þið hafið verið ánægð með þessa ákvörðun að koma, þrátt fyrir þessa miklu 

vinnu sem beið ykkar? 

A: Já, já... 

T: En hvernig var fyrir þig þegar X var farinn á sjó? Hvað var fólk að gera á daginn? 

A: Nei, ég var bara marga daga að bera úr þessum gámi. 

T: Náðuð þið allri bússlóðinni? 

A: Já það skemmdist eitthvað smá en það náðist allt, allt fór upp í sveit nema hjónarúmið og 

fötin. 

T: Áttuð þið íbúðina sem þið bjugguð í? 

A: Já... og það var bara ryksugað og skúrað og flutt inn. 

T: Já þið eruð svo neðarlega að það hefur sloppið vel. 



ENDURUPPBYGGING SAMFÉLAGS   
 

76 
 

A: Já hún slapp alveg, það var bara búið að negla fyrir gluggana sem þurfti að laga svo. Svo 

hefði þurft að mála hana skiluru. En ég bara hreingerði þetta bara í rólegheitunum, ég hafði 

ekkert annað að gera. Og ég var heillengi að lafsast með þau, X í kerrunni. En þetta hafðist 

allt. 

T: Og var þetta lífið hér þegar fólk kom? Allir að koma sér fyrir bara og svona. 

A: Já það voru allir að því, þrífa og moka af lóðunum sem var engin smá vinna. Svo fjölgaði 

mjög hratt, opnaðist þetta og hitt og svona. Og um jólin var komið mikið af fólki, ég man 

alltaf þegar maður sá jólaljósin. Svo breyttist mikið þegar frystihúsin komu aftur. Það var held 

ég vorið eftir. En svo var gúanóið í gangi hérna Vesturfrá í gosinu, það var sett í gang. X var á 

loðnu hérna í gosinu. 

T: Þið hafið þá ekkert upplifað neina hræðslu að vera hérna? 

A: Nei aldrei, aldrei nokkurntíman. Samt lenti fólk í ýmsu. X var t.d. að bera sófa og það kom 

logandi steinn og hann fór í gegnum sófann á milli þeirra. Þegar þeir voru að reyna bjarga 

búslóðinni hjá X. Þá hættu þeir nú. 

T: En var einhver sérstök stund sem þið munið eftir að hafa upplifað að þið hefðuð 

möguleikann á því að byggja upp lífið hérna og að þetta yrði samt? 

A: Já, mér fannst það strax. Þú mættir svo fólki og það voru allir með sama hugsunarháttinn, 

það væri hægt að hreinsa allar götur og taka allt. Þetta yrði minnsta mál í heimi. 

Einhvernvegin var það svoleiðis og þróaðist svoleiðis. Þetta var aldrei neitt mál, ég held að 

allir hafi verið svo fegnir að komast heim til sín, fólk var á tætingi út um allt. Það voru allir 

saman í húsi og ekkert pláss.  

T: Voru einhverjar aðrar ástæður heldur en að fá þetta næði, sem fengu ykkur til þess að koma 

heim? 
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A: Æskuslóðirnar toguðu í mig. Ég þoldi ekki þessa bílaumferð og læti og ná þessum ljósum 

og hinu í Reykjavík. Þetta er ennþá svona. Þetta var líka mikil vinna sko, ég var að ná í X í 

Þorlákshöfn, keyrandi yfir heiðina með börnin í öllum veðrum. Svo var verið að landa 

stundum í Keflavík og þá var náð í hann þangað, pabbi var líka að vinna í Þorlákshöfn og það 

þurfti að sækja hann þangað um helgar. Þetta var allt út og suður. Þetta var ofboðsleg vinna... 

þegar maður hugsar núna þá veit maður ekki hvernig maður meikaði þetta, svona var þetta 

bara. Við eltum líka alla fótboltaleiki, Akranesi og Keflavík.... Þar hittir þú líka allt fólkið... 

Og niðri í Hafnarbúðum, þar var sett upp svona félagsmiðstöð og var allt gosið. Þar fórstu 

bara, fór maður í kaffi.. Fólk var mjög mikið að fara þangað. Þar hittist fólkið. 

T: En fannst þér mikil breyting á hegðun fólks eða hvernig samfélagið var hér fyrir og eftir 

gos? 

A: Já það breyttist þannig að það kom svo mikið, flutti svo mikið af fólki hingað sem þú 

þekktir ekki. Það var náttúrulega fullt af fólki sem kom ekki og fullt af nýju fólki sem kom. 

Kannski er farinn til baka í dag alveg einn, fjórði af því fólki. Það gat komið og fengið ódýrt 

húsnæði og gert upp. Það kom fullt af fólki... þarna sjötíu og eitthvað, fimm, sex, sjö og það 

var alveg uppgangur þar til áttatíu og eitthvað. Svo fór fullt af þessu fólki. 

T: Já fannst þér þá mikil breyting á því þar sem þú þekktir færri? 

A: Já bæjarlífið var allt öðruvísi. Það var svo mikið af fólki sem bjó austast á Eyjunni sem gat 

ekki hugsað sér að koma til baka og það settist svo mikið að í Garðinum á Suðurnesjum og 

býr þar ennþá, margir sem eru á lífi. Það var fullt af fólki þá sem maður þekkti ekki. Það 

komu margir smiðir hingað, það var svo mikil vinna hérna í uppbyggingunni og fólk náði sér í 

fullt af peningum. 

T: En heldur þú að þið tækjuð þessa ákvörðun í dag, að koma aftur ef það kæmi gos? 
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A: Þá yrði maður eftir í Reykjavík, ég myndi ekki þú veist... fara í þetta núna... við erum 69 

ára. Þú veist, aldurinn hefur svo mikið að segja í þessu. 

T: Já, en ef þið væruð bara 26 ára t.d.? 

A: Ég hugsa að við færum aftur þá, en ekki á þessum aldri í dag. Það var fjör í þessu, en það 

var enginn í nágrenni við mig í langann tíma þarna. 

T: En fannst þér taka langann tíma fyrir samfélagið að verða eðlilegt aftur? 

A: Nei, það fannst mér ekki... Ekki man ég eftir því. Ég held bara að maður var svo jákvæður 

og er svo ungur og þegar fiskvinnslurnar komu aftur þá gjörbreyttist allt, það kom svo mikið 

líf í bæinn.  

 

Viðtal 3 

Hjón, karl fæddur 1943 og kona fædd 1944. 

Spyrill hefur upphafsstafinn T 

Karlmaðurinn fær nafnið Heimir og kvenmaðurinn fær upphafsstafinn Elín. 

T: Hvað voruð þið gömul í gosinu?  

Heimir: Ég var 30 ára 

Elín: Ég var 29 ára 

T: Hverjir voru ykkar fjölskylduhagir? 

H: Við bjuggum hérna og ætluðum að fara kaupa X nr 1 þegar gosið byrjaði, vorum búin að 

ákveða okkur á laugardeginum sko en svo varð ekkert úr því fyrr en við komum heim aftur. 

T: Keyptuð þið húsið strax eftir gos? 
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H: Já 

T: Voruð þið bara tvö hérna eða voruð þið komin með einhver börn þá? 

H: Nei við vorum með X, hann var í skóla sko... X og X voru hér, nei X var ekki fædd. X var í 

háskólanum sko, hann er fæddur 61. Hann var alltaf í bænum hjá ömmu sinni í bænum og bjó 

hjá henni og var í fæði hjá henni og svona. 

T: En munið þið vel eftir gosnóttinni sjálfri? 

H: Já, já alveg mjög vel. Ég var í slökkviliðinu sko og var náttúrulega litið út um gluggann... 

Við áttum heima þá á X og það kom ræs á símann hjá mér að ég ætti að mæta og þá litum við 

út um eldhúsgluggann og sáum að það var bjarmi við ströndina hinum megin við Helgafellið 

eða þar og þá náttúrulega vissi maður hvað var að gerast, svona nokkurnvegin, þó maður hefði 

ekki hugmynd um hve alvarlegt þetta væri... og svo bara gerist þetta allt saman mjög hratt 

sko. Fólkið er kallað niðrá höfn og síðan heldur þetta bara keðjuverkandi sko, við fórum og 

ræstum öll húsin þarna austar á Eyjunni til þess að láta alla vita að það væri eldgos. Sumir 

bara hlógu að okkur, þetta væri bara eitthvað smá. En jörðin rifnaði bara, allaleið frá sjónum 

og uppúr... bakvið Helgafell, enda sést það náttúrulega ennþá. Svo byrjaði bara björgunin, þá 

fóru menn að gera sér grein fyrir að ef gosið myndi halda áfram þá yrði að bjarga úr austustu 

húsunum strax, það þýddi ekkert að bíða neitt með það. Svo við fórum í það um nóttina og 

byrjuðum að svona kanna málið og þá kemur í ljós að öll húsin, sko allt fólkið sem fór það 

læsti húsunum sínum. Þannig að vandamálin komu eiginlega strax, hvort það ætti að brjótast 

inn eða hvað. Við fengum ábyrga menn til þess að standa að því að við fengjum leyfi fyrir því 

að brjótast inn. Þetta var svona um daginn, um hádegið. Það voru stórar hraunhellur að detta 

útum allt úr loftinu, sum lentu á húsunum og þá kveiknaði bara í þeim.  

Það var eitt hús sem við björguðum öllu úr, það var ný flutt inn... flutti inn í janúar . Nýbúið 

að pússa allt og allt nýtt, ný útidyrahurð og allt. Ég segi einmitt við strákana að við getum 
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ekki farið þarna inn, getum ekki brotið rúðu hér. „jújú“ segja þeir, „ja það gengur bara ekkert 

upp“ segi ég. En við urðum að gera það til að ná dótinu út, og við gerum það og förum með 

upp í Barnaskóla sem er svona fyrsta björgunarstöð þarna. Og síðan... hvert einasta snitti úr 

húsinu, mah...maður var hálf vandræðanlegur við að gera þetta, manni fannst eins og maður 

væri að skemma eitthvað og svona. Þetta var svolítið krítíst sko, en við fréttum svo seinna að 

allt dótið hefði skilað sér og fólkið var ánægt með að þetta skyldi vera gert. En næsta kvöld á 

eftir, um nóttina... þá kom ein svona hraunhella sem lenti ofaná húsinu og húsið brann bara til 

kaldra. 

T: Svo að þau hefðu misst allt ef þið hefðuð ekki verið búnir að tæma 

H: Já,já... við tókum nokkur hús þarna sem voru ný... bara nýuppsteypt. Bara flutt inn í þau 

þarna um jólin... En þetta var alveg svakalegt að horfa á þetta sko. Þá fór hraunið að koma 

með svona slettur sko og þetta voru stórar, alveg svona meter sinnum meter hellur og þegar 

þær lentu ofan á húsinu að þá brann það bara í gegn og kveikti í öllu. Svona byrjaði þetta 

eiginlega sko.  

T: Upplifðuð þið aldrei neina hræðslu að vera þarna að brasa? 

H: Nei, maður hugsaði aldrei þannig. Við héldum bara áfram að bjarga og negla fyrir og 

slökkva elda og svona. Þetta var alveg óhemju vinna en gaman sko.  

T: Þetta hefur verið mikið aksjón. 

H: Já og svo gerist svakalega margt þarna sem, margt þarna sem gerist sko... alveg óteljandi 

hlutir sko. Eins og t.d. húsin sem brunnu þau komu sko þegar hraunið fer... mmm hvað heitir 

hann, hraunhellan sem fór af stað... Flakkarinn já! Þegar hann fer að stað þá ýtir hann 

hrauninu sko og það fer að ýta hrauninu hinu á undan sér niður göturnar og þá fara húsin 

eiginlega bara af stað. Með brak og bresti og óhljóðum. Það var eitt það óhugnalegasta sem 

maður lifði eða kynntist þarna. Það var sem húsin væru að gráta bara, það var svolítið 
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merkilegt. Hraunið ýtti húsunum bara eftir malbikinu hægt og rólega sko... það kom bara á 

móti manni, það muldi húsin bara undan sér sko. Þannig að það var svolítið merkilegt sko... 

og það gerist náttúrulega alveg óhemju margt þarna, það væri alveg efni í margar bækur sko. 

En þetta voru stóru atriðin sko. Svo fylltist sundlaugin og Urðavegurinn, hraunið kom og tók 

öll hús þar. Skorsteinninn kom út úr einu húsinu, húsið brann og þá kom hann bara og var 

hérumbil búinn að drepa einn slökkviliðsmanninnn, hann fékk grindina í höfuðið en hann... 

(hlær)... það gerist svo margt skemmtilegt sko, líka, þó það sé alvara á bakvið það... en 

hérna... þegar að við komum með hann á sjúkrahúsið þá hafði flest svona höfuðleðrið og 

læknirinn, þá voru þeir inni á hóteli þar sem sýslumannsskrifstofurnar eru núna, læknirinn 

tekur á móti okkur og segir „ja, ég veit ekki hvað á að gera við þennan mann... það er bara 

ekki nein tæki til að laga þetta“  og hann segir þetta svona í glettni sko, en svo byrjar hann að 

laga og svo hrópar hann upp sko... þegar við erum komnir fram... „hver fjandinn er nú að?“... 

en þá fer ljósin af, þannig að hann var, hann sá ekki neitt að reyna að sauma. Það eru svona 

skondin atriði sem koma inn í þetta.... en þetta bjargaðist og hann var fluttur suður þegar það 

var búið að sauma hann og það var allt í lagi.... 

En svo voru Ameríkanar hérna sem voru svo hræddir við gosið sko... við vorum að mæla 

mikið af sko, í klóökum og rörum, gasið sem var að koma. Þeir vissu af því en vissu ekki hvar 

það var. En það var alltsstaðar og það voru margar tegundir. Ameríkanarnir þeir eru svo, þeir 

sögðu sko að „ef þetta og þetta gas kemur þá förum við. Við ætlum ekki að deyja hér á þessari 

eyju, hún springur þá í loft upp“. Þeir voru þá búnir að vinna það út að einhversstaðar í 

suðurhafseyjunum var eyja þar sem kom svona gos og hún sprakk bara (púmm), þá blandast 

gasið saman við eitthvað annað... vetni eða hvað það er, ég er ekki nógu klár í þessu til þess 

að vita hvað það er. En hann sagði að um leið og þetta kemur saman, og við vorum alltaf að 

taka saman sýni fyrir þá, svo bara eitt kvöldið þá bara „við erum farnir“ segir hann, ég segi 

„hvað er að“ „það er bara, það verður bomba hérna í nótt eða eitthvað og við verðum ekki hér 
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þá“... Þá! Mátti ekki segja frá þessu, það var hvergi sagt frá þessu, eins og allt annað... það var 

allt bannað og mátti ekki fréttast að það væri svona hætta sko... En þeir sögðu þetta bara og 

löbbuðu upp í flugvél og fóru.  

T: Þið hafið þá ekkert hugsað um að fara eða hvað? 

H: Við fórum ekki neitt, við vorum bara hér. En það dó einn strákur hérna þá sem var smá 

vesen á. 

T: Já var hann ekki inni í apóteki eða eitthvað svoleiðis? 

H: Jú, við vissum hvar hann var. Lögreglan bað okkur um að fara að leita þarna því þeir hefðu 

ekki græjur svo við fórum þangað og við sáum bara um leið, við þurftum sko, það var svo 

mikið af vikri að... þú hefur kannski séð myndina af þessu... en það var svo mikið gas þarna 

inni að hann hefur ekki einu sinni dregið andann, ekki einu sinni og þá hefur hann verið dáinn. 

Það var koltvísíringur sem er svona eitraður... og hann dregur andann bara einu sinni og þá er 

hann dáinn. Og hann lá bara þarna uppblásinn af gaseitrinu. Það var svolítið sorglegt. Líka 

það að það mátti ekki segja neinum frá því... 

T: Já það er alltaf talað um að allir hafi komist lífs af. 

H: Já og enginn hafi dáið en hann dó! Þetta var rosalega óhugnaleg aðkoma. 

T: Já, ég trúi því... þurftuð þið þá að ná í hann? 

H: Já sko það þurfti að gera það daginn eftir... og það varð að moka frá um kvöldið og nóttina 

frá aðaldyrunum því vikurinn var svo mikill, alveg tveir og hálfur meter. En svo kom 

lögreglan og hún vildi fara fyrst. Yfirlögregluþjónninn fór að skoða hann fyrst og taka mynd 

og svona, við vorum samt búnir að taka mynd svona til öryggis ef eitthvað kæmi fyrir. En svo 

fóru fleiri lögreglumenn inn og pökkuðu drengnum inn og fóru með hann út í sjúkrabíl og 

keyrðu honum upp á spítala, svo það varð ekkert meira úr því. 
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HLÉ 

T: En þið höfðuð búið í Eyjum lengi fyrir gos er það ekki? 

E: Jú við erum bæði fædd og uppalin hérna, alveg orginal. Aldrei átt heima neinstaðar 

annarsstaðar 

H: Jú! Þú áttir heima á X.. 

E: Í gosinun, Já!  

T: Fékkst þú vinnu í bænum? 

E: Já ég fylgdi bara bankanum sko. Svo kom H heim einhverntíman í ágúst eða september... 

Ég fékk íbúð á leigu svo þegar ég var búin að vera hjá mömmu í einhverja tvo mánuði, íbúð 

sem við leigðum... og ég gerðist húsvörður og allt til þess að, af því að það kostaði náttúrulega 

að leigja og svona. En það var alveg sama, það fengu bara allir íbúðir, það var enginn á 

götunni. Þess vegna skil ég ekki afhverju er svona erfitt að taka á móti einhverjum nokkrum 

flóttamönnum í dag. 

T: Þið hafið upplifað þá að það hafi verið tekið vel á móti ykkur? 

H: Já, já 

E: Já það voru alltaf fundir þarna niðri í, við fórum alltaf niðri... hvað heitir þetta.... 

Hafnarhúsið eða eitthvað, þar hittust allir Vestmannaeyjingarnir og töluðu saman og sóttu um 

hús. Það voru um 500 og eitthvað hús, við dauðsáum eftir að hafa ekki sótt um hús því sumir 

eiga þessi hús enn í dag þó þau búi hér. 

T: Fengu þau að kaupa húsin? 

E: Þessu var eitthvað skaffað og svo fengu þau örugglega að kaupa þau, ég veit ekki hvernig 

þetta var. 
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H: Þetta var líka þannig að þú varðst ekkert að fara til baka, Viðlagasjóður keypti þá bara 

húsið. 

T: Og hvenær komuð þið aftur heim með fjölskylduna? 

H: Ég fór aldrei neitt sko, eða ég fór kannski í hálfann mánuð eða mánuð. 

E: Við fluttum aftur heim í janúar 74 (1974). Þá fluttum við upp á X, í kjallarann þar. 

H: Keyptum þá húsið sko, sem við vorum að skoða fyrir gos, og fluttum í kjallarann þar. 

E: Já ég var bara að vinna í bankanum í Reykjavík og hann heima í Eyjum sko... Bjargaði 

mörgu þessi karl, fyrir ýmsa, húsgögnum og svoleiðis.  

T: En voruð þið alltaf ákveðin í að koma aftur heim til Eyja? 

H: Já, ég held það... Var það ekki E?  

E: Ég var allavegana ekkert spurð að því 

H: Nei, ekki ég heldur (hlátur) 

E: Nei,nei við vorum alveg ákveðin (hlátur) 

H: Já við vorum það. Gengum frá húsinu sko og þá var lítil íbúð í kjallaranum sko og við 

vorum þar. 

E: Maður hefur einmitt oft hugsað til þess að það er ótrúlegt hvað Viðlagasjóður gerði mikið 

fyrir mann, þarna voru komnir fimm þúsund flóttamenn til Reykjavíkur og það var hringt 

allstaðar frá. Allir tilbúnir til þess að hjálpa. Svo voru komin 500 og eitthvað hús víðsvegar 

um landið, bara allstaðar á landinu. Þetta var rosaleg hjálp. Þessvegna skil ég ekki þetta 

húsnæðisvandamál í dag.  

H: Ég held að vandinn sé ekki eins stór og þeir segja. 
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E: En svo er eins og pabbi hans H, þau vildu ekki sjá að koma aftur... þau fengu líka svaka 

flott hús frá Viðlagasjóði í Garðabæ og það hélt þeim. Þau vildu þá bara vera í bænum. Ef þú 

hefðu ekkert fengið þá hefðu þau örugglega komið. 

T: Svo þau hafa ekkert komið aftur þá? 

H: Þau komu rétt í restina, komu til þess að deyja hérna. Komu bara á elliheimilið. 

E: Flest af þessu fólki sem vildi bara vera áfram, það var komið í öruggt skjól. Bróðir minn 

fékk reyndar rosalega flott hús í Kópavogi en hann kom aftur, það er svona einn og einn. En 

ég held að þetta hafi verið svolítill mismunur þarna. 

T: En upplifðuð þið aldrei óöryggi þegar þið voruð komin með börnin hingað heim?  

H: Þetta lagaðist bara einhvernvegin sjálfkrafa. 

E: X okkar, hann varð eftir í Reykjavík því hann var kominn í skóla svo hann kom ekki með 

okkur heim þarna 74. Hann kláraði skólann í Reykjavík en X kom með okkur... þá voru 

náttúrulega X og X ekki fæddar. En þetta var bara æji.... 

H: Já þetta vara bara eins og maðurinn sagði, þetta bjargaðist. Áður en menn færu að hugsa 

um það.  

E: Hann fór bara að keyra sendiferðabíl og svona, bara að búa sér til vinnu því fyrirtækið sem 

hann vann fyrir ætlaði ekki að koma aftur hingað. Svo hjálpuðust allir bara að, það var 

einhvernvegin svoleiðis. 

H: Það leystist allt. 

T: En þið hafið aldrei ótti að það kæmi annað eldgos? 

H: Neinei... 

E: Nei ekki þá, bara í dag sko frekar...  
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H: Það kannski blundaði undir... Mér hefur verið mikið hugsað samt hvað við vorum 

eiginlega heppin í óheppninni. 

E: Sko já við áttum heima á X og það skemmdist ekki neitt og við vorum búin að tæma 

íbúðina en hefðum ekkert þurft skilurðu. Því að leið og gosið stoppar þá er bara heilmikill 

vikur. Við hefðum t.d. ekkert þurft að taka alla búslóðina. En við vorum að fá húsnæði í 

Reykjavík og þurftum húsgögnin 

H: Svo var náttúrulega margt sem við vissum sem enginn annar vissi, sko í slökkviliðinu. 

Mátti ekkert segja, ekki einu sinni á milli.... varla á milli manna. 

T: En það hafa þá ekki verið neinir heimamenn sem vildu fara þá? 

H: Sko þeir voru spurðir að því hvort þeir vildu fara eða vera áfram... En þegar Ameríkaninn 

kemur með svona hugsanir sko eins og hann, þeir bara sögðu að þetta hefði gerst á þessari 

Eyju, Hawaii eða einhversstaðar í fjandanum sko... Að þá hefði hún sprungið með öllu og 

öllum sem var þar á Eyjunni en þetta er víst staðreynd. En þetta frétti náttúrulega enginn því 

þetta fékk enginn að vita. Þetta er sama og með þennan dreng sem deyr hérna, það mátti ekki 

segja neinum frá þessu. Það var bara tekið af, við máttum ekki tala um það einu sinni. Mér 

fannst það mjög leiðinlegt líka vegna hans foreldra og fólk sko, sem fékk ekkert að vita 

hvernig hann dó og bara sagt að hann hefði dáið og kafnað sko. Þá var sko, hún sagði hún 

stelpa þegar bíómyndin var sýnd að það hefði verið öðruvísi hefði maður fengið að vita þetta 

fyrir þrjátíu árum sagði hún. En þetta var bara svona, það mátti ekki segja neinum og enginn 

mátti frétta hvað var að gerast. 

T: Eru það þá bæjaryfirvöld sem eru að setja þessar reglur? 

H: Já, og svo var skal ég segja þér eftirlit. Því að þegar gasið var komið þá var náttúrulega 

stórhætta sko. Bílar voru að drepa á sér um allan bæ og þá fóru menn upp á pallana sko... þetta 

kom svona í lægðum, svo gufaði þetta upp. Maður fann alveg fyrir brjóstinu hvernig þetta 
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kom, en þá var ekkert víst að menn kæmu sér í burtu... sumir höfðu ekkert vit á því hvað þetta 

væri sko. Það voru samt alltaf skynsamir menn þarna inn á milli. 

T: Veistu eitthvað afhverju það var verið að halda svona hlutum leyndum? 

H: Ja ætli það hafi ekki verið bara til þess að búa ekki til panikk sko. Fuglarnir sko, maður sá 

þetta einn morguninn þegar það var svona gott veður alveg blankalogn. Þá lá gasið svona 

niðri við jörðu í metershæð. Svo komu fuglarnir í hópum og settust, þeir duttu bara útaf. Heilu 

hrúgurnar, allir kettir drápust, allt fullt af þessum köttum útum allt sko. Svo þetta var svolítið 

svart fyrst. 

E: Já maður var svolítið hræddur fyrst sko útaf gasinu. Það voru margir sem löbbuðu niður hjá 

Ísfélaginu og ef þeir löbbuðu í gasinu að þá bara pissuðu þeir í sig, því maður lamaðist bara.  

H: Það hafði áhrif á starfsemina. 

E:Svona var það fyrstu dagana... 

H: Já þetta var nú allt farið þegar fólkið kom. 

E:...Þetta var bara eiturgas. Eins og ég man eftir því að þegar ég kom hingað og við þurftum 

að fara í kjallarann, þurftum að hafa grímur... mér fannst það svona skelfilegast við þetta að 

þurfa að vera með grímu þegar maður var að fara heim til sín.  

H: Já Eyjan er á lofti sko og hún blæs í gegnum sig þannig að gasið mældist út á Eyju, 

endanum hérna megin (bendir í austur)... Hún er svoleiðis Eyjan, gasið fór undir henni. 

E: Svo fór maður í Viðlaga sjóð í bænum sko, þar hittust allir Eyjamennirnir í kaffi alltaf, allir 

að spjalla saman og þá fékk maður kannski úthlutað smá pening. Sérstaklega þeir sem áttu 

ekki neitt og svona... Þetta var bara rosalega, ég var allavega mjög ánægð með allt svoleiðis 

sko... En að koma heim aftur það var engin spurning. 
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H: Já ég held, já þetta var gert mun auðveldara en maður hélt að það myndi verða. 

T: En var einhver sérstök stund sem ykkur fannst þar sem þið upplifðuð sérstaklega að það 

yrði mögulegt að byggja upp svipað líf hérna og var. Eða fannst ykkur það alltaf? 

H: Það var alltaf sú hugsun held ég. 

E: Fannst þér eitthvað erfitt sem þú þurftir að takast á við H?  

H: Nei... ekki mér, ég bara spurði alltaf hvenær væri búið að hreinsa og við stefndum á að 

klára þetta bara. 

E: Já við einhvernvegin hugsuðum aldrei út í það. 

H: Já það er svolítið skrítið sko þegar maður fer að hugsa um það á eftir, afhverju pældi 

maður ekki í þessu? 

T: Þið hafið ekkert upplifað þetta sem eitthvað sem væri óyfirstíganlegt? 

H: Nei nei, maður sá hvað gekk vel... 

E: Já af því að það voru allar hendur á lofti að hjálpa til... Og það voru ekki bara 

Vestmannaeyjingar, það var líka aðkomufólkið, Kaninn og fullt af fólki að hjálpa. Það var 

bara „can i help you, can i help you“ bara á öllum tungumálum. 

H: Sérstaklega til að hreinsa kirkjugarðinn, það þótti nú mikið. 

E: Og þá einhvernvegin kemur í mann eldmóður, þetta verður bara svona ooo spennandi og 

svona. 

H: Þeir gerðu þetta rosalega vel sko, svo var slökkviliðið að hjálpa til með allar græjur og 

svona. 

E: En eins og pabbi og mamma hans H voru bæði rosalegir Vestmannaeyjingar og bæði 

uppalin hérna, orginal... þau vildu ekki sjá að koma aftur. Þetta var svona fólk á aldri við, 
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svona 60 og það hafði ekki áhuga á að koma aftur. Það voru allavega 3 eða 4 fjölskyldur í 

Garðabænum sem allt voru uppalin í Eyjum sem höfðu ekki áhuga á að koma... og allt á 

svipuðum aldri. 

T: Það hefur þá kannski verið frekar eldra fólkið sem var ekki tilbúið að koma? 

E: Já, við hefðum aldrei getað trúað því að hann tengdapabbi hefði ekki áhuga á að koma 

hingað.. en... hann er svona harður karl sko... en neihhh hann vildi það ekki. Það var einhver 

hræðsla í sumum bara já. 

T: En þið hafið aldrei séð neitt eftir því að hafa komið aftur eða hvað? 

H: Nei, ekki ég allavegana. 

E: Frekar núna (hlær)...  

H: Nú viltu fara núna? (hlær).... 

E: Nei ég segi svona, allir að tala alltaf um einhverjar samgöngur og svona kjaftæði. 

H: Já, það er alltaf eitthvað vandamál, ef það er ekkert vandamál að þá er ekkert gaman af því. 

Við þurfum að leysa það. 

E: Þetta er náttúrulega lítill bær sko... maður veit alveg hver er búinn að kaupa sér hús og 

hvað. 

H: Já ekta svona kjaftakerlingadæmi... Jú jú er það ekki allstaðar í svona litlum bæjum. 

T: Og haldið þið að þið tækjuð sömu ákvörðun í dag ef það kæmi gos? 

H: Já, bara Eyjarnar eiga okkur eiginlega. 

E: Ég veit það ekki... ég held ég myndi ekkert vilja koma hingað aftur, það veltur samt 

svolítið á því hvernig gos það er... færi húsið og allt? Ég kæmi aldrei á eyðieyju sko og færi 

að byggja allt upp á nýtt. 
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H: Það fer svolítið eftir því á hvaða aldri maður er. 

T: En fannst ykkur vera mikil breyting á samfélaginu svona þegar allt var farið í gang? 

H: Jú jú, mikil breyting... náttúrulega bæði vantaði margt og svona, en hjólið tók bara að rúlla 

og rúllaði bara. 

E: Ég lýsi þessu bara alltaf eins og það hafi verið bara allt á kafi í snjó. Ég held það sé svona... 

bara svartur snjór. 

T: En finnst ykkur þetta vera bara sama Eyjan núna og fyrir gos? 

H: Jáá, já ég held það. Nema bara eins og alltaf er talað um, samgöngurnar (hlær). Það var 

enginn að röfla yfir því þótt Herjólfur færi bara 3 í viku til Reykjavíkur, núna eru kröfurnar 

bara meiri.  

 

 

 

 

 


