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Kæri lesandi 

Í þessari bók munum við fara saman yfir sögu Íslands á 20. öldinni. Ég vona svo innilega 

að þessi bók gagnist þér en umfram allt vona ég að hún veki áhuga hjá þér á sögu. Eitt 

af markmiðunum mínum er að þú skemmtir þér við það að læra sögu. Ef ég á að vera 

alveg hreinskilinn við þig þá getur þú lifað alveg eðlilegu lífi án þess að hafa áhuga á 

sögu, sama hvað kennarinn þinn hefur sagt þér. En lífið er bara svo miklu betra ef þú 

kannt sögu. Þá er ég ekki að tala um að þylja upp einhver ártöl og staðreyndir, heldur 

að þú skiljir söguna, hvernig hún þróast, hvernig hún kennir okkur og svo margt fleira. 

Þess vegna eru engin mannanöfn og engin ártöl í þessari bók. Reyndar er henni skipt í 

kafla eftir áratugum en mér fannst það þurfa til þess að hafa einhvern tímaás. Ef þú 

hefur áhuga á nöfnum einstaklinga og ártölum þá hvet ég þig eindregið til þess að afla 

þér þess fróðleiks.  

Þessi bók er skrifuð með nemendur með námserfiðleika í huga. Þótt þú glímir ekki 

við námserfiðleika þá gagnast þessi bók þér líka. Allar aðferðirnar sem ég notaði við það 

að skrifa þessa bók eiga að gagnast öllum sem lesa hana. Ef þú ert með námserfiðleika 

þá vil ég samt segja þér að þótt þessi bók sé hönnuð til þess að þú eigir auðveldara með 

að lesa hana, þá er hún engin töfralausn. Bókin mun vonandi hjálpa þér við að æfa þig í 

lestri. Mundu bara að besta þjálfunin er að lesa. Það hljómar kannski eins og gömul 

klisja en það er satt. Ef þessi bók hentar þér ekki, ekki missa dampinn. Haltu áfram að 

leita að lesefni sem þú hefur gaman af. 

Saman munum við fara yfir marga mikilvæga þætti úr sögunni. Hver kafli fjallar um 

nokkra viðburði sem gerðust á síðustu öld. Auðvitað er ekki fjallað um alla viðburði og 

það er mjög matskennt hvað á heima í kennslubókum. Ég fjalla aðallega um tíðaranda 

hverju sinni og reyni að sýna þér viðhorf fólks á ýmsum tímum.  

Í lok hvers kafla er alltaf saga sem setur þig í fótspor persónu sem var uppi á tilteknu 

tímabili. Ég vil að þú ímyndir þér að þú sért uppi á þessu tímabili, að karakterinn í 

sögunni sért þú. Ég vil að þú notir ímyndunaraflið til þess að upplifa það sama og þau 

upplifðu.  

Eftir hvern kafla eru svo ritunarspurningar. Ég vil að þú semjir um það við kennarann 

þinn hvað hvert svar eigi að vera langt. Kennarinn þinn þekkir þig betur en ég en 

umfram allt þá þekkir þú þig best af öllum. Þegar þú skrifar svörin þá vil ég að þú hugsir 

ekkert um stafsetningu né málfar. Það er vegna þess að ég vil að þetta sé vettvangur 

fyrir þig til þess að njóta þín og tjá þig. Ég vil ekki að þú stoppir flæðið til þess að athuga 

villur eða að efast um sjálfan þig.  



 

7 

Spurningarnar eru tvenns konar. Þar eru ritunarspurningar þar sem þú þarft að afla 

þér upplýsinga um efnið til þess að fjalla dýpra um það heldur en ég gerði í bókinni. Ég 

geri fastlega ráð fyrir því að þú sért með snjallsíma í vasanum, endilega notaðu hann. Í 

hinni gerðinni af ritunarverkefninu átt þú að skrifa þína eigin sögu þar sem þú setur þig í 

fótspor annarra frá tilteknum áratug og byggja það á því sem þú hefur lært eða veist 

fyrir. Ég gef alltaf þrjár uppástungur en ef þér líkar engar þeirra er þér velkomið að 

skapa þína eigin. 

Markmiðin mín með öllu þessu eru að þú getir sett þig í spor einstaklinga og séð 

hlutina frá fleiru en einu sjónarhorni. Ég reyni mitt besta að fjalla um fleiri en eitt 

sjónarhorn í viðfangsefnunum þegar það á við. Það er hægara sagt en gert því hver kafli 

má ekki vera of langur en umfram allt þá skaltu hafa það í huga að ég hef líka skoðanir 

þó að ég reyni mitt besta til að það sjáist ekki. Ég vil ekki að þú litist af þeim og ég hvet 

þig til þess að skora á mig og vera ósammála mér. 
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1 1900-1910 

Settu þig inn í tímann 

Mig langar til þess að byrja á því að setja þig inn í þennan tíma. Ég ætla að útskýra 

aðeins hver staðan var á landinu okkar á þessum tíma svo þú skiljir betur það sem hér 

verður fjallað um. Það er skondið að sum börn halda að á þessum tíma hafi allt verið 

svarthvítt því allar myndir frá þessum tíma eru svarthvítar, það var einfaldlega ekki búið 

að finna upp á myndavélum sem tóku litmyndir. Fjölskyldur gátu verið stórar, einstöku 

sinnum yfir 20 börn. Í byrjun þessa áratugar var engin skólaskylda. Skólaskylda var sett 

á í lok hans og náði til barna sem voru 10 til 14 ára gömul. Börn í sveitum þurftu samt 

ekki að fara í skóla. Það var ekkert rafmagn og þar af leiðandi engin raftæki. Fyrsti 

bíllinn kom til landsins á þessu tímabili en það eru ennþá nokkrir áratugir í að bílar verði 

algengir. Fólk átti lítið af því sem við eigum núna en þeim vantaði ekki farsíma eða 

örbylgjuofn, samfélagið var öðruvísi þá en það er núna. 

Á öllu landinu bjuggu undir 80 þúsund manns og að meðaltali voru sex manns í 

hverri fjölskyldu. Landið okkar var eitt af fátækustu löndunum í Evrópu. Við vorum ekki 

sjálfstætt ríki heldur vorum við hluti af konungsveldi Danmerkur. Alþingi var þó 

starfandi hérna og á þessum áratug fengum við heimastjórn sem þýddi að við fengum 

að ráða aðeins meira yfir okkur sjálfum og höfðum einn ráðherra, svokallaðan 

Íslandsráðherra.  

Upphaf iðnbyltingarinnar 

Um aldamótin 1900 vorum við Íslendingar talsvert fámennari en við erum í dag. Fátækt 

var mikil og þróunin í landinu hafði verið lítil undafarin nokkur hundruð ár. Nágrannaríki 

okkar voru komin mikið framar en við í tækni og nýjungum. Nokkrum áratugum áður 

hafði verið svokölluð iðnbylting víðsvegar í Evrópu en hún var einungis rétt að byrja hjá 

okkur. Iðnbylting er eins og nafnið gefur í skyn bylting í iðnaðinum eða í 

verksmiðjuframleiðslu. Þá rísa upp alls konar verksmiðjur. Vélar fóru að framleiða meira 

heldur en einstaklingar og auðvelduðu hlutina. Fyrir iðnbyltinguna bjuggu næstum allir í 

sveitum en með tilkomu véla þurfti færra fólk til þess að framleiða mat svo þau gátu 

farið að framleiða eitthvað annað. Ímyndaðu þér tíu manns að slá með orfi og ljá, svo 

kemur sláttuvél sem slær hraðar en þeir allir til samans. Þú þarft bara einn mann á 

sláttuvélina og hinir níu geta farið að gera eitthvað annað. 

Á landinu okkar eru fáar auðlindir og þá þurftum við að búa til mikið af vörunum 

sem við gátum selt til verslanaskipa sem sigldu hingað. Við skiptum á þessum vörum 
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fyrir nauðsynjavörur og munaðarvörur sem okkur vantaði. Nauðsynjavörur eru vörur 

sem við þurfum nauðsynlega á að halda en munaðarvörur eru vörur sem við getum 

verið án en er samt gott eða þægilegt að hafa. Þá áttum við engin slík verslunarskip 

heldur voru þetta verslunarskip frá nágrannaþjóðum. Þau voru ekki að gera þetta sem 

greiða við okkur heldur var þetta fyrirkomulag þar sem allir græddu. Það helsta sem við 

höfðum upp á að bjóða var fiskurinn okkar. Í mörg hundruð ár hafði fiskurinn verið 

okkar aðalútflutningsvara en það var að verða erfiðara. Með nýrri tækni fóru að koma 

hingað erlend skip í meira mæli sem gengu fyrir gufu, svokölluð gufuskip. Þetta voru 

fyrstu skipin sem gengu fyrir vélarafli. Þau gátu farið lengra og áttu auðveldara með að 

vera lengi úti á sjó heldur en seglskip. Þessi skip skiluðu meiri hagnaði en árabátar en 

það var dýrara að kaupa þau. Þar sem við áttum ekki næga peninga til að kaupa þessi 

skip vorum við ennþá aðallega á litlum árabátum að veiða fiskinn. Í kringum aldamótin 

voru stofnaðir íslenskir bankar, einmitt til þess að breyta leiknum. Samtök gátu fengið 

lán frá bönkunum til þess að hafa pening til þess að  kaupa seglskip og gufuskip. Með 

því er hægt að segja að iðnbyltingin hafi byrjað hér á landi. 

 

Sjóslysadagurinn 

Sjóslys eru afar sorglegur atburður og hafa orðið mörg sjóslys hér á landi í gegnum 

tíðina. Á þessum tíma, og áður, var öryggisbúnaðurinn fyrir sjómenn enginn og mjög 

sjaldgæft var að fólk kynni að synda. Þegar ég segi að það hafi verið sjaldgæft þá á ég 

við að það var fáránlega sjaldgæft. Rúmlega einn af hverjum hundrað Íslendingum á 

þessum tíma kunni að synda. Það er furðulegt miðað við hvað við vorum háð sjónum og 

hversu margir voru sjómenn. 

En þegar alvarleg sjóslys verða við slæmar aðstæður þá dugar lítið að geta synt. Einn 

daginn gerði mjög vont veður, svo slæmt að þrjú seglskip frá Reykjavík sukku á einum 

degi og allir 68 sjómennirnir fórust. Íbúar Reykjavíkur voru í áfalli og syrgðu því að nær 

allir bæjarbúar þekktu einhvern þeirra sem fórust. 

Eitt seglskipanna strandaði á skeri rétt fyrir utan Reykjavík. Svo nálægt landi að allir 

sáu seglskipið sökkva en of langt í burtu til þess að hægt væri að hjálpa þeim. Veðrið var 

það slæmt að það var ekki hægt að sigla til þeirra. Borgarbúar söfnuðust við höfnina og 

horfðu á sjóinn taka sjómennina einn af öðrum. Þetta var hræðileg sjón. Sérstaklega því 

það var ekkert sem nokkur gat gert. Hin seglskipin sem fórust þennan dag voru úti á 

Faxaflóa og við vitum ekkert um það hvað gerðist þar nákvæmlega. Eina sem við vitum 

eru að það fannst brak úr seglskipunum seinna. Lík mannanna sem fórust þar fundust 
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aldrei. Nokkrum dögum seinna komst fólk í Viðey sem er eyja rétt fyrir utan Reykjavík. 

Þangað höfðu ellefu lík rekið úr seglskipinu sem fórst fyrir utan Reykjavík og var það 

ekki fögur sjón. Þessi atburður snerti fólk svo mikið að jarðarför þessara manna var ein 

fjölmennasta jarðarför sem haldin hefur verið hér á landi, ef ekki sú fjölmennasta. 

Nú á dögum eru sjóslys af þessari stærðargráðu mun sjaldgæfari, þökk sé betri 

öryggisbúnaði og betri bátum. Það eru miklar líkur á því að þú eigir ættingja eða 

forfeður sem sjórinn hefur tekið. Kannski veistu ekki af því vegna þess að það er gerðist 

fyrir mögum kynslóðum. Það er til að heiðra minningu þessara manna og aðstandenda 

þeirra sem við höldum upp á sjómannadaginn á hverju ári.   

Í þeirra sporum 

Ímyndaðu þér að þú sért uppi á þessum tíma. Það er ekkert rafmagn, engir farsímar, 

engar tölvur, nákvæmlega engin raftæki. Fjölskylda þín bjó á sveitabæ en er nýflutt í 

kaupstað. Þér líst ekki vel á nýja heimilið þitt, þú saknar frelsisins og kyrrðarinnar en 

foreldrar þínir áttu ekki einu sinni sveitabæinn sem þið bjugguð á. Þau voru vinnufólk 

þar og fengu mat og húsaskjól fyrir ykkur í staðinn. Núna vonast þau til þess að fá 

einhverjar tekjur því þið eru að fara vinna í nýju ullarverksmiðjunni í bænum. Já þið 

eruð öll að fara vinna þarna, þú líka. Allir verða að leggja sitt af mörum og það að vera 

unglingur er það sama og að vera fullorðin manneskja. Pabbi þinn vinnur við að moka 

kolum í gufuvél og mamma þín spinnur garn úr ullinni. Þitt hlutvek er að hjálpa þeim 

sem þarf meira á hjálp að halda hverju sinni. Þú ert ekki á launum frá verksmiðjunni 

heldur átt þú að hjálpa foreldrum þínum að vinna hraðar svo þau fái betur borgað. Þú 

kemur með mat til þeirra svo þau þurfi styttri matarpásu og ert aðallega að sækja hluti 

sem þau þurfa. Þið voruð mjög heppin að fá vinnu í verksmiðjunni því margir vildu fá 

starf í þessari verksmiðju. Þér skilst að eigandinn sé skyldur þér en þú hefur ekki 

hugmynd um hvernig.  

Húsið ykkar er stórt timburhús. Þið deilið því með þremur öðrum fjölskyldum. Ein 

fjölskyldan er allt of stór og hefur allt of mikil læti. Þú hefur verið þarna of stutt til þess 

að vita hvað þessi börn eru eiginlega mörg. Amma þeirra býr meira að segja með þeim, 

eða þau búa með ömmu sinni, hvernig sem þú lítur á það. Það er ekkert rennandi vatn í 

húsinu og þar af leiðandi ekkert klósett. Þú hefur bara þinn kopp og þarft að tæma 

hann reglulega. Flestir í húsinu tæma úr koppnum bara fyrir utan útidyrnar en þér finnst 

það ógeðslegt. Þú vilt frekar fara með koppinn aðeins lengra þar sem er hátt gras. 
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Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Hverjar voru helstu inn- og útflutningsvörurnar okkar 

Hvernig var búnaður sjómanna  

Hvernig var daglegt líf fyrir iðnbyltinguna 

 

Skrifaðu þína eigin „Í þeirra sporum“-sögu þar sem þú: 

Lendir í sjóslysi 

Verður vitni að sjóslysi 

Vinnur í verksmiðju 

Eða annað sem þér dettur í hug 
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2 1910-1920 

Undirbúningur fyrir sjálfstæði 

Á Þessum tíma vorum við ekki sjálfstæð þjóð. Við vorum hluti af konungsveldi 

Danmerkur og höfðum við verið það í margar aldir þegar hér er komið til sögu. Á öldinni 

sem var nýliðin hafði vilji þjóðarinnar til þess að verða sjálfstætt ríki aukist smám saman 

og var þá gripið til mikilla aðgerða. Til þess að verða sjálfstætt land þarf landið að geta 

hugsað um sig að mestu leyti sjálft. Þá á ég ekki við að einangrast, heldur að geta gefið 

íbúum sínum alla þá grunnþjónustu sem þeir þurfa án þess að þurfa að treysta of mikið 

á önnur lönd. Þar sem við erum eyja langt í burtu frá meginlandinu þá var mjög 

mikilvægt að stofna skipafélag sem sá um flutninga til of frá landinu. Áður treystum við 

mikið á erlend skipafélög en nú, þegar við vorum komin með okkar eigið skipafélag, 

höfðum við meira frelsi á markaðnum. Við gátum verslað við fleiri þjóðir en bara þær 

sem sigldu hingað. 

Annað merkilegt sem við gerðum var að stofna fyrsta íslenska háskólann. Áður en 

það var gert þurftum við að flytja til Danmerkur til þess að fá háskólamenntun og það er 

ekkert sjálfgefið að þeir sem flytja í burtu til þess að menntast flytji aftur til baka eftir 

námið. Mjög margir hófu nýtt líf í útlöndum og höfðu ekkert eða lítið heim að sækja 

eftir menntunina, jafnvel þótt þeir hafi flutt út með það í huga að snúa aftur til baka. 

Tíminn getur breytt mörgu. Það er hægt að bera þetta saman við marga bæi hér á landi. 

Margir bæir hafa byggt framhaldskóla til þess að geta menntað unglingana í 

heimabyggð. Það fylgja því margir kostir svo sem að ungt fólk þarf ekki að flytja í burtu 

til þess að sækja sér menntun og þetta fólk er líklegra til þess að setjast að í sínum 

heimabæ til lengri tíma.  

Núna þegar við þurftum að treysta minna á Danmörku gátum við orðið fullvalda ríki. 

Það þýðir að við höfðum ríkisstjórn í landinu okkar sem hafði mikið meira vald en áður. 

Áður hafði Danska þingið ákveðna stjórn hér á landi. Þeir réðu því t.d. hvaða völd 

alþingi okkar hefði og þess vegna hafði þingið okkar takmörkuð völd. Við höfðum þó 

ekki forseta heldur var kóngurinn í Danmörku enn þá kóngurinn okkar. Við vorum ekki 

orðin sjálfstætt ríki ennþá, en það var skref sem við tókum seinna. 

Spænska veikin 

Reglulega gengur yfir flensa, bara saklaus flensa sem lætur þig missa af nokkrum 

skóladögum. Það eru til margar gerðir af flensum, langflestar eru skaðlausar en öðru 
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hverju koma fram alvarlegar flensur. Í lok þessa áratugar geisaði banvænasta flensa 

sem nokkurn tímann hefur verið til. Þessi flensa er kölluð Spænska veikin. 

Spænska veikin gekk yfir landið okkar á sex vikum. Reykjavík lenti verst í henni en 

þökk sé skjótum viðbrögðum með því að einangra svæði og stöðva samgöngur tókst að 

koma í veg fyrir að hún bærist út um allt land. Þegar flensan náði hámarki voru 2/3 

íbúar Reykjavíkur rúmliggjandi. Flensan smitaðist mjög auðveldlega og ef þú smitaðist 

þá voru 2% líkur á að þú myndir ekki lifa flensuna af. Það hljómar ekki eins og há tala en 

prófaðu að setja þetta í samhengi við eitthvað svo þú áttir þig á því hvað þetta er í raun 

og veru há tala. Spænska veikin hagaði sér öðruvísi en flestar aðrar flensur að því leyti 

að ungt fólk með sterkt ónæmiskerfi var í mestu hættunni, og við vitum ekki 

nákvæmlega af hverju. Sumir halda að eldra fólk hafi byggt upp ónæmi fyrir flensunni 

eftir að hafa lifað af aðrar hættulegar flensur um ævina. Aðrir halda að flensan hafi 

snúið ónæmiskerfinu gegn þeim sem höfðu sterkt ónæmiskerfi eins og ungt fólk hefur 

gjarnan. Þá á ég við að ónæmiskerfið í líkamanum reyndi svo mikið að drepa flensuna 

að það dró einstaklinginn til dauða í leiðinni. 

Frostaveturinn mikli 

Í lok þessa tímabils rigndi hörmungum yfir landið okkar og til þess að toppa allt varð hér 

einnig kaldasti vetur sem mælst hafði. Frostið náði mest -38°C. Sjávarþorp á 

norðurhelmingi landsins voru sum á barmi hungursneyðar þar sem allir firðir voru 

frosnir og þar með allar hafnir. Það var meira að segja hægt að ganga á ís til Flateyjar á 

Breiðafirði. Í rúman mánuð gátu sjómenn ekkert veitt þar sem sjórinn var frosinn og 

bátarnir með. Eftir heilan mánuð af nístings kulda hlýnaði eins og hendi væri veifað. Á 

einni nóttu fór hitinn úr því að vera í kringum -20°C í að vera rétt yfir frostmarki og ísinn 

hvarf smám saman. 

Í þeirra sporum 

Þú ert uppi á þessum tíma í Reykjavík. Þú ert að fara á viðburð sem pabbi þinn dró þig á. 

Þú hafðir engan áhuga á því og vildir frekar gera eitthvað annað. En hann sagði að þetta 

væri mjög mikilvægt fyrir sig svo þú gerir það fyrir hann að fara með honum. Þið komið 

að Stjórnarráðshúsinu þar sem fólk hefur safnast saman og er að hlusta á ræður. 

Dagskráin er greinilega byrjuð þegar þið mætið á svæðið og það er ræða í gangi. Þú 

veitir henni litla athygli en tekur eftir því að næsta ræða er á dönsku. Þú sérð að 

ræðumaðurinn er í snyrtilegum herklæðum með margar orður svo þú gerir ráð fyrir því 

að hann sé háttsettur. Þú skilur nokkur orð í ræðunni en samt ekki nóg til þess að ná 
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samhengi svo þú byrjar að líta í kringum þig til þess að drepa tímann. Þú sérð að stutt 

frá þér á vinstri hönd er bekkjarsystir þín. Hún stendur með eldri hjónum sem þú gerir 

ráð fyrir að séu afi hennar og amma því að þú veist að hún missti báða foreldra sína 

þegar spænska veikin gekk yfir. Þér sárnar við það og þú finnur til með henni. Þú sérð 

síðan að hægra megin við þig eru foreldrar vinar þíns sem býr í sömu götu og þú. Þú 

hefur ekki hitt vin þinn í viku þar sem hann greindist með flensu og þú mátt ekki hitta 

hann. Þú hefur áhyggjur af honum þrátt fyrir að Spænska veikin sé að mestu liðin hjá. 

Loks heyrir þú að danska ræðan endaði en þá tekur við danski þjóðsöngurinn. Margir í 

mannfjöldanum muldra textann með. Eftir að honum lýkur tekur íslenski þjóðsöngurinn 

við og íslenska fánanum er flaggað. Mun fleiri taka undir með honum en það er 

greinilegt að ekki kunna allir textann en reyna samt að taka undir. Þér finnst það hálf 

skondið þangað til þú lítur á pabba þinn og sérð þetta stolta glott og tár í auganu. Þá 

áttar þú þig á því. Þessi fáni er ekki bara einhver fáni. Þetta er fáninn þinn. Þessi söngur 

sem er sunginn er ekki bara einhver söngur, þetta er þjóðsöngurinn þinn. Þú fyllist stolti 

og raular laglínuna með þjóðsöngnum, því þú hefur ekki hugmynd um hver textinn er. 

Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Spænsku veikina 

Frostaveturinn mikla 

Stofnun Háskóla Íslands 

 

Skrifaðu þína eigin Í þeirra sporum sögu þar sem þú: 

Ert að sækja nám í útlöndum 

Ert sjúklingur í spænsku veikinni 

Upplifir frostaveturinn mikla 

Eða annað sem þér dettur í hug 
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3 1920-1930 

Iðnbyltingin heldur áfram 

Iðnbylting er ekki eitthvað sem gerist á einni nóttu. Það tekur tíma að byggja nýjar 

verksmiðjur, safna fyrir stærri bátum og svo framvegis. En á þessu tímabili fóru hlutirnir 

að þróast aðeins hraðar. Í byrjun þessa áratugar var til að mynda um það bil helmingur 

allra sjómanna enn þá á árabátum. En í lok hans voru talsvert færri sjómenn á árabátum 

því þeir voru margir komnir á skip sem höfðu segl eða gengu fyrir gufuvél. Rafmagn var 

líka að verða aðgengilegra á þessum tíma. Í upphafi áratugarins voru það nær eingöngu 

búðir sem höfðu rafmagn en í lok hans voru margar verksmiðjur og heimili líka komin 

með rafmagn, það var þó aðallega í stærri byggðum.  

RÚV stofnað 

Ég myndi giska á að RÚV sem útvarpsstöð sé ekki í miklu uppáhaldi hjá þér. En þrátt 

fyrir það finnst mér mikilvægt að nefna hana hér því að í blálok þessa áratugar var RÚV 

stofnað. Þá var RÚV eingöngu útvarpsstöð því þetta var löngu áður en sjónvarpið var 

fundið upp.  Ég vil nefna RÚV því það hefur haft mikil áhrif á siði og venjur okkar allar 

götur frá því það var stofnað til dagsins í dag. Sem dæmi má nefna að fyrir tíma útvarps 

áttu fjölskyldur og vinir oft samverustundir þar sem einn las sögur fyrir hina. Sá siður dó 

út með tilkomu útvarps og fjölskyldur og vinir hittust frekar þar sem var útvarp og 

hlustuðu saman á það. Það er kannski frekar kjánalegt að hugsa til baka til þessa tíma 

en ef þú spáir í það, er þetta nokkuð mikið öðruvísi en að horfa á sjónvarpið með 

vinum? 

Á þessum tíma var RÚV eina íslenska útvarpstöðin en sumir áttu útvörp sem náðu 

erlendum útvarpsstöðum. Aðrir fjölmiðlar og þá sérstaklega dagblöð voru hápólitísk á 

þessum tíma. Hvert dagblað studdi ákveðinn stjórnmálaflokk og fylgjendur þess 

stjórnmálaflokks keyptu yfirleitt bara það blað. Í upphafi flutti RÚV fréttir, 

fróðleiksþætti og spilaði tónlist, aðallega sinfóníur og karlakóra. RÚV átti að vera 

hlutlaus miðill sem þýddi þá að fjalla sem minnst um stjórnmál og alls ekki að taka 

afstöðu. Það átti eftir að breytast eftir nokkra áratugi og mun ég fjalla betur um það 

þegar að því kemur. 

Í þeirra sporum 

Á þessum áratug gerðist það í síðasta skiptið á landinu okkar að maður var settur í 

fangelsi fyrir það eitt að vera samkynhneigður. Já það er rétt, og það sem meira er að á 
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þessum tíma voru samkynhneigðir kallaðir kynvillingar, með orðinu er bókstaflega verið 

að gefa í skyn að samkynhneigt fólk hafi vitlausa kynhneigð. Það átti því miður eftir að 

tíðkast á næstu áratugum að samkynhneigðir yrðu fyrir fordómum en sem betur fer 

hafa þeir fordómar farið stöðugt minnkandi þó alltaf megi betur gera. 

Ímyndaðu þér að þú hafir verið uppi á þessum áratug. Fjölskyldan þín býr í litlu 

timburhúsi, þið eruð ágætlega vel sett þar sem pabbi þinn á verslun sem gengur vel.  

Þú gengur inn í stofuna þar sem þú sérð að nágranni ykkar sem er góður vinur 

pabba þíns er í heimsókn. Nágranninn er að tala opinskátt gegn samkynhneigð og er að 

kalla þá kynvillinga. Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem þú heyrir þetta orð en þú hafðir 

aldrei áttað þig á því hvað það þýddi. Þú staldrar ekki við þar sem þú ert á leiðinni út að 

hitta vini þína. Það er vetur og mikill snjór á götunum. Þið eruð með snjósleða og leikið 

ykkur að renna niður göturnar. Þið eruð ekki þau einu sem eru á snjósleðum á götunum 

því þetta er sjálfsagður hlutur. Bílar eru svo sjaldgæfir að eina raunverulega hættan er 

að renna á gangandi fólk. Þegar það fer að kvölda ferðu heim. Eftir að þú hefur borðað 

kvöldmat, sem mamma þín eldaði, kemur nágrannafjölskyldan í heimsókn. Það er 

samverustund. Þú manst að fyrir ekkert svo löngu gengu samverustundirnar út á að 

mamma þín las upphátt ýmsar sögur og kvæði, og þá aðallega Íslendingasögur, og allir 

hlustuðu. En eftir að þið keyptuð útvarp breyttist það og núna sitjið þið öll saman og 

hlustið. Eftir að útvarpsþátturinn sem þið voruð að hlusta á endar sitja pabbi þinn og 

vinur hans eftir og rökræða um pólitík. Þeir eru mjög ósammála og þetta virðast ekki 

vera þeirra orð heldur orð annarra. Þeir eiga báðir erfitt með sjá sjónarhorn hvor annars 

því þeir lesa einungis dagblöð sem höfða til þeirra, þeir eru ekki eins upplýstir og þeir 

þykjast vera.  

Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Síðasta einstaklinginn til þess að vera fangelsaður fyrir samkynhneigð 

Hvernig rafmagn var framleitt 

Hvaða fjölmiðlar voru til 

 

Skrifaðu þína eigin Í þeirra sporum sögu þar sem þú: 

Ert samkynhneigður einstaklingur 

Sjómaður að aðlagast nýrri tækni 
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Starfsmaður hjá fjölmiðli 

Eða annað sem þér dettur í hug 
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4 1930-1940 

Kreppan mikla 

Í byrjun þessa áratugar skall á mesta kreppa sem nokkurn tíma hafði riðið yfir heiminn. 

Kreppan sem fékk nafnið Kreppan mikla, hafði mikil áhrif á heiminn og vorum við þar 

engin undantekning. Nær allar þjóðir í Evrópu gripu til þess ráðs að reyna að bjarga 

eigin hagsmunum með því að setja höft á innflutning. Þessi höft urðu til þess að það 

voru lítil viðskipti á milli landa sem gerði illt verra. Hér minnkaði útflutningur um 

næstum því helming og fengum við þá minni pening inn í landið. Innflutningur á 

mörgum munaðarvörur varð lítill sem enginn og sumar munaðarvörur voru jafnvel 

bannaðar. Þetta var allt gert til þess að við myndum frekar eyða peningum í íslenska 

framleiðslu og þannig styrkja hana. Kreppan varð ekki jafn slæm hér á landi og víða 

annars staðar þar sem hér voru margir sem lifðu ennþá við sjálfsþurftarbúskap. Þó að 

iðnbyltingin væri ennþá í vexti hér á landi þá bjuggum við þó að mestu leyti ennþá í 

sveitum. Þau sem bjuggu í sveitum framleiddu mikið af sínum nauðsynjarvörum sjálf, 

það kallast sjálfsþurftarbúskapur. Atvinnuleysi jókst til muna og var yfirleitt um 20%. 

Atvinnuleysistölur frá þeim tíma eru þó öðruvísi og ónákvæmari en þær eru í dag. Það 

tíðkaðist á þessum tíma að vera svokallaður daglaunamaður. Daglaunamenn réðu sig til 

vinnu í einungis einn dag í einu. Ef þú varst daglaunamaður þá mættir þú fyrir utan 

stóra vinnustaði til þess að athuga hvort það væri laus vinna þar þann dag. Ef það var 

laus vinna þá valdi verkstjórinn á staðnum þá menn sem hann vildi ráða þann dag. Það 

má segja að fyrir þessa daglaunamenn hafi það verið hálfgert lottó hvort þeir fengu 

vinnu þann dag eða ekki. Flestir þurftu þeir að bíða fyrir utan vinnustaði allan daginn, 

án þess að fá vinnu.  Kreppan mikla stóð yfir í þrjú ár og þó að kreppan sjálf væri búin 

þá tók það okkur heila tvo áratugi að ná okkur aftur að fullu efnahagslega. 

Verkamenn í Kreppunni 

Átök sem voru tengd kreppunni voru algeng á þessu tímabili, bæði pólitísk átök og 

líkamleg. Ráðamenn vildu lækka laun verkafólks til þess að spara pening sem leiddi til 

fjölda verkfalla. Hópslagsmál milli verkafólks og lögreglu urðu nokkuð algeng og gerðist 

það einu sinni í slíkum átökum að allir lögreglumenn í Reykjavík enduðu slasaðir. Það 

var eftir að bæjaryfirvöld tilkynntu á fundi að laun verkamanna yrðu lækkuð. Eftir þessi 

miklu átök var hætt við lækka laun heldur þvert á móti var sett meira fé í að ráða fleiri 

til vinnu. Þetta ver gert til þess að friða æsta verkamenn. Á þessum tíma voru engar 

atvinnuleysisbætur fyrir þá sem ekki höfðu vinnu líkt og nú er. Þeir sem ekki gátu séð 



 

19 

fyrir sér og fjölskyldu sinni gátu fengið peningastyrk frá bæjarfélaginu sínu. En það var 

einungis í mikilli neyð sem fólk sóttist eftir þessum styrkjum því þá þótti mikil skömm að 

þiggja þá. Ekki af hálfu samfélagsins heldur af einstaklingunum sjálfum. Fólk þurfti að 

kyngja sínu eigin stolti fyrst áður en það sótti um þennan styrk. 

Flóttafólk 

Í lok þessa áratugar blossaði upp í Evrópu mesta stríð mannkynssögunnar. Næstum því 

öll Evrópa var í blóðugu stríði svo það var einungis tímaspursmál hvenær stríðið næði til 

Íslands. Ég er að tala um seinni heimstyrjöldina. Þar börðust Öxulveldin, með Þýskaland, 

Ítalíu og Japan í fararbroddi, gegn Bandamönnum með Bretland, Frakkland og seinna 

Bandaríkjunum og Sovétríkjunum í fararbroddi.  

Þótt að það megi segja að við tækjum ekki beinan þátt í stríðinu þá barst það til 

okkar áður en það byrjaði, og það í formi flóttafólks. Flest flóttafólkið var af gyðingatrú 

og var það þá flest af svokölluðum gyðingaættum. Mörgum í Evrópu mislíkaði þetta fólk 

og átti stundum auðvelt með að þekkja þau á útlitinu. Ofsóknir á gyðingum byrjuðu 

áður en að stríðið braust út svo margir vissu að þeir yrðu að flýja heimaland sitt til þess 

að halda lífi. Svo virðist sem gyðingahatur hafi ekki verið algengt hér á landi fyrr en 

flóttafólkið fór að koma. Talið er að nokkur hundruð manns hafi komið hingað í leit að 

hæli en fáir fengu það. Við vorum ekki ein í þessari stöðu. Flóttafólkið reyndi að flýja 

ofsóknirnar í Þýskalandi en það fékk sjaldan góðar móttökur.  

Það má gróflega skipta áliti fólks í tvær fylkingar, þeir sem vildu taka við flóttafólki 

og þeir sem vildu það ekki. Þeir sem vildu ekki taka á móti flóttafólki notuðu þau rök að 

efnahagurinn væri ekki ennþá búinn að ná sér eftir kreppuna miklu og við ættum frekar 

að hjálpa samlöndum okkar. Aðrir vildu verja íslenska stofninn og vildu ekki að hann 

blandaðist við erlend gen af ótta um að hann spilltist. Þeir sem börðust fyrir réttindum 

flóttafólks notuðu þau einföldu rök að þetta fólk myndi líklega deyja ef við hjálpuðum 

því ekki. Þau stofnuðu félag með það markmið að hýsa börn flóttafólks til skamms tíma 

en það félag fékk aldrei leyfi til þess að starfa. Aðrir gáfu flóttafólki mat og svo mætti 

áfram telja. Sama hver afstaða fólks var í þessum málum þá var þetta flókið mál sem 

hefur oft komið upp síðan þá og mun líklegast ávallt gera. 

Innrás Breta 

Það má eiginlega segja að Þjóðverjar og bandamenn þeirra hafi verið vondu karlarnir í 

seinni heimstyrjöldinni og þeir voru fljótir að taka yfir stóran hluta Evrópu, þar á meðal 

nágranna- og vinaþjóðir okkar, Danmörku og Noreg. Margir héldu að það væri einungis 
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tímaspursmál hvenær innrásarher kæmi hingað til lands. Bretar höfðu beðið okkur oft 

um leyfi til þess að byggja breskar herstöðvar hérna. Herstöðvar sem myndu bæði verja 

okkur gegn innrás Þjóðverja og sem myndu hjálpa Bretum í baráttunni um Atlandshafið. 

Því sá sem réði hafinu stjórnaði hvaða bátar kæmust hvert með vörur og vistir. Við 

höfðum alltaf neitað þeim því við vildum vera hlutlaus í stríðinu og ekki taka þátt, en 

það hafði einnig verið stefna Dana og Norðmanna og ekki endaði það vel fyrir þá. Það 

gerðist svo einn morgun að þegar íbúar Reykjavíkur komu á fætur að þeir sáu erlend 

herskip við höfnina. Margir óttuðust að þarna væri þýski herinn kominn en þetta 

reyndist vera innrás breska hersins. Þegar fólk vissi að þetta væri breski herinn róaðist 

ástandið töluvert og það var ekki gerð nein tilraun til þess að berjast á móti. Íslenska 

ríkið gafst samstundis upp en kvartaði formlega til breska ríkisins. Eitt af fyrstu 

verkefnum breska hersins var að handtaka alla Þjóðverja í landinu því það var óvíst hvar 

hollusta þeirra lægi. Herinn lokaði helstu leiðunum út úr Reykjavík og tók yfir RÚV og 

símafyrirtækið til þess að koma í veg fyrir að óvinurinn fengi fréttir af innrásinni. Þessi 

innrás mátti ekki spyrjast út of hratt. Ekki löngu seinna opnuðu þeir Reykjavík aftur og 

fóru úr stofnununum sem þeir höfðu tekið yfir. 

Af öðru leyti var þetta mjög friðsamleg innrás. Bretarnir vildu eingöngu koma upp 

vörnum og aðstöðu fyrir sig en vildu að öðru leyti ekki hafa nein önnur áhrif á okkur, við 

gátum bara ekki rekið þá í burtu. Svo sú skondna staða var komin upp hér að við vorum 

ekki sjálfstætt ríki, við höfðum engan kóng eftir að Danmörk féll, við höfðum ríkistjórn 

með bráðabirgðavald og við höfðum innrásarher sem vildi hafa sem minnst afskipti af 

okkur. Þessi skondna staða leiddi til þess að við lýstum yfir sjálfstæði en betur verður 

fjallað um það í næsta áratug. 

Í þeirra sporum 

Þú ert uppi á þessum tíma. Þú hefur alla þína ævi búið úti á landi í þorpi. Þú hefur alltaf 

búið við mikla fátækt, svo mikla að pabbi þinn neyddist til þess að þiggja fátæktarstyrk 

frá sveitafélaginu til þess að halda lífi í fjölskyldunni. Þú fluttir einn þíns liðs til 

Reykjavíkur í leit að vinnu og betra lífi. Breski herinn er nefnilega nýkominn og þú hefur 

heyrt að það sé nóg um vinnu í Reykjavík, þökk sé þeim. Þú leigir litið herbergi sem þú 

deilir með fjórum öðrum. Margir fleiri en bara þú fluttu til Reykjavíkur í leit að vinnu svo 

það er mikill skortur á húsæði í Reykjavík. Þú kynnist meðleigjendum þínum lítið þar 

sem þið eruð öll að vinna mest allan daginn og komið einungis heim til þess að sofa. Þú 

veist að tveir af þeim vinna við vegavinnu og geta því verið í burtu svo dögum skiptir, 

einn vinur á höfninni við það að taka á móti vörum og vistum fyrir herinn frá 
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flutningaskipum og svo er ein stelpa sem er á þínum aldri og hún  vinnur í mötuneyti 

fyrir hermennina. Hún nær að útvega þér vinnu við uppvask. Þetta er kannski ekki 

draumastarfið sem þú hafðir í huga en þú hefur aldrei fengið jafn vel borgað og það var 

ástæðan fyrir því að þú komst hingað. 

Á kvöldin er mötuneytissalnum breytt í bíósal þar sem erlendar kvikmyndir eru 

sýndar fyrir hermennina. Þetta er gert sem afþreying fyrir hermennina. Þú reynir alltaf 

að flýta þér með uppvaskið eftir kvöldmatinn svo þú getir horft á myndina. Þú hefur 

aldrei áður séð kvikmynd og þér finnst þetta magnað. Þú situr ekki með hermönnunum 

heldur stendur þú með nokkrum öðrum starfsmönnum aftast og þið látið fara lítið fyrir 

ykkur.  

Eftir sextán tíma vinnudag er yndislegt að komast heim í rúmið. Þegar þú leggst á 

koddann hugsar þú um allar þær lúxusvörur sem þú ætlar að nota peninginn í, eins og 

betri skó svo það sé ekki eins óþægilegt að labba, hlýja kápu því það verður kalt að 

labba í vinnuna í vetur og jafn vel mýkri dýnu. Þú hugsar um þessa hluti þangað til þú 

sofnar. 

Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Tóku Bretar yfir hús skipafélagsins eða ekki  

Hvernig Íslenskir fjölmiðlar fjölluðu um Bretana 

Kreppan mikla 

 

Skrifaðu þína eigin Í þeirra sporum sögu þar sem þú: 

Ert Breti sem kemur hingað í innrásinni 

Ert vitni að bresku innrásinni 

Ert gyðingur í leit að hæli 

Eða annað sem þér dettur í hug 
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5 1940-1950 

Íslensk dauðsföll í seinni heimstyrjöldinni 

Þótt að við tækjum ekki beinan þátt í seinni heimstyrjöldinni þá teygðu angar stríðsins 

sig víða. Talið er að um 200 Íslendingar hafi látist í seinni heimsstyrjöldinni, langflestir 

þeirra voru sjómenn. Á þessum tíma voru Bretar tilbúnir að borga vel fyrir fiskinn okkar 

svo mikið kapp var lagt á að veiða sem mest. En Atlandshafið var mjög hættulegt og 

mikið um tundurdufl og óvinakafbáta í sjónum. Öryggi sjómanna var ekkert miðað við 

hvernig það er í dag og nokkur skip hreinlega hurfu án þess að við vitum hvað varð um 

þau, hvort sem það var vegna stríðsins eða einhvers annars. Lengi vel treystum við á 

hlutleysi okkar í stríðinu. Skipin okkar voru yfirleitt með íslenska fánann við hún og 

málaðan á hliðina eins greinilega og hægt var. Það virtist virka vel í byrjun stríðs en eftir 

að breski herinn var kominn til okkar, og við orðin mikilvæg verslunarþjóð Breta, litu 

Þjóðverjarnir á okkur sem bandamenn Breta og þar með óvini Þýskalands.  

Mannskæðasta árásin sem gerð var á íslenskt skip í stríðinu var þegar stærsta 

flutningaskipið okkar á þessum tíma var sökkt. Skipið flutti bæði varning og fólk frá 

Bandaríkjunum. Á þessum tíma ferðuðust skip í svokölluðum skipalestum til þess að 

verjast kafbátaárásum. Í skipalestum ferðuðust flutningaskip saman með herskipum til 

varnar í einni halarófu. Þetta flutningsskip var einmitt í einni slíkri skipalest en vegna 

veðurs hafði uppröðunin riðlast og óvinakafbátur fékk gott tækifæri til þess að sökkva 

herskipi sem gætti skipalestarinnar. Það var skýr regla fyrir skip í skipalest að þau 

mættu alls ekki stoppa til þess að bjarga fólki úr sökkvandi skipi því þá yrðu þau sjálf 

auðvelt skotmark. Þrátt fyrir það virðist skipstjórinn á íslenska flutningaskipinu ekki hafa 

getað siglt fram hjá drukknandi fólki svo hann stöðvaði skipið til þess að bjarga þeim. 

Þeim tókst að bjarga mörgum úr sjónum en því miður varð skipið við það að auðveldu 

skotmarki fyrir óvinakafbátinn sem sökkti því með hörmulegum afleiðingum. 

Tundurdufl reyndust  sjómönnunum okkar afar erfið. Tundurdufl eru fljótandi 

spengjur í sjónum. Það eru til margar gerðir af tundurduflum en flest tundurdufl í 

sjónum í kringum okkur voru bresk. Þau voru fest með akkerum við botninn og springa 

við snertingu við skip. Tundurdufl Breta reyndust okkur þó talsvert skeinuhættari heldur 

en tundurdufl óvinanna. Tundurdufl Breta voru ekki hönnuð fyrir íslenskar aðstæður og 

losnuðu oft frá festingunum og rak í burtu. Þannig hafa þau rekið á fiskimið sem áttu að 

vera örugg og einnig rak þeim upp í fjörur þar sem þau voru stórhættuleg og gátu valdið 

talsverðum skaða. 
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Ekki er vitað til þess að nokkur Íslendingur hafi tekið þátt í stríðnu sem hermaður. En 

stríð eru gjarnan háð annars staðar en á vígstöðunum. Vitað er um einn Íslending sem 

lést í útrýmingarbúðum, einn sem lést í yfirheyrslu Breta eftir að hafa verið sakaður um 

að vera njósnari og annan sem var myrtur í Danmörku fyrir að hafa svikið fólk og klagað 

það til óvinahersins. Þrír voru skotnir hér á landi af hermönnum. Þar af var einn drengur 

sem var að leika sér að pirra hermann sem endaði með því að hermaðurinn skaut hann. 

Stríð eru aldrei falleg og þegar þau virðast það þá er af því að okkur er einungis sýndur 

toppurinn á ísjakanum. Stórum stríðum fylgir mikið mannfall og nær ávallt eru það ekki 

hermenn heldur óbreyttir borgarar sem eru þar í meirihluta. 

Björgunarafrek 

Stórslys eru hræðilegir og sorglegir atburðir. En það gerir frásagnir um björgunarafrek 

svo frábærar. Sögur af fólki sem lagði sig í hættu til þess að bjarga öðrum. Það eru 

sannar hetjur sem eiga það fyllilega skilið að saga þeirra sé sögð. Það eru til margar 

frábærar sögur af björgunarafrekum frá þessum tíma og mig langar að segja þér frá 

þrem slíkum sem standa upp úr í mínum huga. 

Björgunarafrekið við Látrabjarg er án efa það frægasta af þessum afrekum og það 

eina sem hefur þekkt nafn. Það var erlendur togari sem strandaði við Látrabjarg á 

Vestfjörðum. Á Látrabjargi eru gífurlega háir klettar. Strandið fréttist strax til 

sveitabæanna í nágrenninu og nokkrir einstaklingar komu til þess að reyna að bjarga 

sjómönnunum. Aðstæður voru hræðilegar og bara tímaspursmál hvenær brimið myndi 

taka togarann af skerinu sem hann stóð á og brjóta hann á klettunum. Sjómennirnir 

gátu hvergi farið því þá myndi brimið henda þeim á klettana. En björgunarmennirnir 

strengdu reipi frá landi og í bátinn svo á ótrúlegan hátt gátu þeir klifrað með reipinu í 

togarann og bjargað þeim sem eftir voru lifandi. Það er svo skondið að ári seinna átti að 

gera heimildarmynd um þetta ótrúlega afrek þar sem björgunarmennirnir áttu að 

endurleika björgunina. Þá frétta þeir að annar togari hafi strandað stutt frá svo þeir 

bjarga áhöfninni úr þeim togara á sama hátt á meðan allt var tekið upp fyrir 

heimildamyndina.  

Annað björgunarafrek átti sér stað nálægt Eskifirði á Austurlandi. Þar bjargaði 

fjölskylda 48 breskum hermönnum sem höfðu lent í slæmu veðri á æfingu skammt frá 

sveitabænum þeirra. Seint um kvöldið fer einn sonurinn út að athuga hvort allt sé í lagi í 

fjósinu því veðrið var svo slæmt. Fyrir algjöra tilviljun finnur hann máttvana hermann 

skríðandi á jörðinni og ber hann hermanninn heim til sín. Hermaðurinn nær að gefa það 

til kynna að þeir séu fleiri úti sem þurfa hjálp. Alla nóttina voru karlmennirnir á 
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heimilinu úti með lukt að leita að hálfdauðum hermönnum og koma þeim heim í litla 

torfkofann þar sem konurnar tóku á móti þeim og huguðu að þeim. Þessi fjölskylda 

samanstóð af foreldrum og unglingsbörnum og tókst þeim þessa nótt að bjarga næstum 

heilli herdeild en átta manns dóu þessa nótt. 

Þriðja björgunarafrekið sem mig langaði til þess að segja þér frá gerðist líka á 

stríðsárunum. Það var enginn Íslendingur sem átti þátt í henni. Það var skipalest sem 

var á leiðinni frá Evrópu til Bandaríkjanna en villtist í vondu veðri og sigldi norður fyrir 

Vestfirði. Þar sigldi hún beint inn í tundurduflasvæði án þess að vita það. Þegar fyrsta 

skipið sigldi á tundurdufl sprakk það og skipið sökk samstundis. Hin skipin héldu að 

Þýskur kafbátur væri að skjóta á þau svo að skipalestin riðlaðist. Flutningaskipin reyndu 

að flýja á meðan herskipin fóru að leita af kafbátnum. Það varð til þess að fleiri skip 

sigldu á tundurdufl og við þrýstinginn frá sprengingunum sprungu nærliggjandi 

tundurdufl. Þetta var keðjuverkun sem olli ringulreið hjá skipunum sem gerði illt verra. 

Skyggnið var svo lélegt að herskipin skutu út í þokuna þar sem þau töldu sig sjá 

eitthvað. Þetta voru hræðilegar aðstæður og mikil örvænting. Loks áttuðu skipin sig á 

því að þetta voru tundurdufl en ekki ekki kafbátur. Eitt skipanna tók það á sig að sigla á 

milli hættusvæðanna og bjarga fólki úr sjónum. Þeim tókst að bjarga 250 manns úr 

sjónum en 240 drukknuðu þessa nótt. 

Það er sérstakt hvað björgunarafrekin við Eskifjörð og hjá skipalestinni eru óþekkt. 

Björgunarafrekið við Eskifjörð er eitt stærsta björgunarafrekið í seinni heimstyrjöldinni 

þar sem óbreyttir borgarar björguðu hermönnum og hitt er eitt stærsta 

björgunarafrekið af sjó. En á þessum tíma mátti ekki fjalla um þetta. Herinn bannaði 

umfjöllun um þessi afrek og reyndi að láta þau gleymast. Það gerðist ekki fyrr en löngu 

seinna að fjölskyldan frá Eskifirði fékk viðurkenningu fyrir afrekið. 

Ástandið 

Á þessum tíma var gífurlegur fjöldi af ungum, myndarlegum og spennandi karlmönnum 

hér á landi. Hermenn sem voru almennt kurteisari og báru sig betur en íslensku 

karlmennirnir. Svo auðvitað var þetta spennandi tími fyrir ungar konur. Þær sáu þessa 

einkennisklæddu draumaprinsa og leist oft mikið betur á þá heldur en karlana sem þær 

voru vanar að umgangast. Ungar konur byrjuðu að umgangast hermennina mikið, hvort 

sem það var að tala við þá á götunum eða að fara á stefnumót en mesta fjörið var að 

dansa við þá á hermannaballi. Þetta var kallað ,,ástandið" .  

Íslenskir karlmenn voru alls ekki sáttir með þetta. Margir héldu fast í 

þjóðernishyggjuna um að það mætti ekki blanda íslenska kyninu, en líklegast voru flestir 
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bara öfundsjúkir því þarna voru komnir utanaðkomandi karlmenn sem voru að „stela 

stelpunum þeirra“. Stelpurnar vildu þessa erlendu karlmenn frekar en þá og það getur 

verið erfitt að sætta sig við. Það myndaðist hálfgerð múgæsing um þetta mál og 

ástandið varð svo slæmt að lögreglan gerði lista yfir konur sem áttu í samskiptum við 

hermenn. Á þessum lista voru nöfn 500 kvenna, en þessi listi var að mestu byggður á 

kjaftasögum um þessar konur. Það má færa rök fyrir því að gerð þessa lista sé það 

næsta sem við höfum komist því að eiga leyniþjónustu. 

Alls er talið að um 400 konur hafi gifst erlendum hermönnum á þessum áratug þó 

að engin viti hversu margar aðrar áttu í sambandi við þá. Líklega slitnaði upp úr 

langflestum samböndunum þegar herþjónustu hermannanna lauk og eru til mörg dæmi 

um hermenn sem stungu af eftir að hafa óvart þungað konu. Það var mjög slæmt af 

þeim að gera það, en íslenskir karlmenn áttu einnig til að gera það líka á þessum tíma. 

Það eru þó nokkur dæmi um hermenn sem sneru aftur til landsins til þess að stofna 

fjölskyldu. 

Lýðveldið Ísland stofnað 

Eins og ég sagði frá í síðasta kafla þá var sú sérkennilega staða hér uppi að við vorum 

ekki sjálfstæð þjóð, með engan kóng og með innrásarher sem vildi ekki hafa áhrif á 

okkur. Svo við ákváðum þá að lýsa yfir sjálfstæði þar sem það hafði verið lengi í 

undirbúningi og við vorum tilbúin. Fyrst var það samþykkt á Alþingi áður en það fór fyrir 

þjóðaratkvæðisgreiðslu, sú atkvæðisgreiðsla sýndi að 98% kjósenda vildu að við yrðum 

sjálfstæð þjóð. Það var þá endanlega ákveðið að við myndum lýsa yfir sjálfstæði og var 

dagurinn 17. júní valinn til þess að vera okkar fyrsti dagur sem sjálfstæð þjóð og kusum 

við okkar fyrsta forseta þann dag á fyrsta þjóðhátíðardeginum okkar á Þingvöllum. 

Í þeirra sporum 

Heimilið þitt er sveitabær á mjög afskekktum stað. Þú býrð þar með fjölskyldunni þinni. 

Heimilið er gamall torfbær sem er orðinn frekar lélegur. Þið notið gömul dagblöð til 

þess að fylla upp í sprungur sem eru byrjaðar að myndast í viðarveggjunum. Bærinn var 

afskekktari en eftir að herinn kom þá lagði hann veg stutt frá bænum ykkar svo þeir 

kæmust auðveldara um. Það er bara smá ruðningur svo bílarnir þeirra komist þegar það 

eru vaktaskipti hjá þeim. Það er nefnilega lítil stöð stutt frá, svona einskonar 

útsýnispallur fyrir þá svo þeir geta horft út á sjóinn og séð ef eitthvert skip kemur. Þú 

hugsar til þess að einu sinni þá gáfu þessir hermenn þér súkkulaði. Það var í fyrsta 

skiptið sem þú smakkaðir það. Þrátt fyrir að þetta virðist vera vinalegir menn þá vogar 
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þú þér ekki að tala við þá. Þeir eru vopnaðir og þú þekkir þá ekki. Þú heyrðir fréttir um 

að einn af hermönnunum hefði eignast barn með konu í sveitinni. Mamma þín heyrði 

það þegar hún var að hlera símann. Síminn virkar nefnilega þannig að það er bara ein 

símalína fyrir alla sveitina, svo þú mátt aldrei deila leyndarmáli í símann. Það gæti 

einhver annar úr sveitinni verið á línunni að hlusta án þess að þú vitir af því. Pabbi þinn 

svarar alltaf í símann þegar hann hringir og segir ekkert nema að hann viti að síminn sé 

til ykkar. Því síminn hringir á sama tíma alstaðar í sveitinni og ef pabbi þinn segir ekki 

neitt, þá veit enginn að hann er að hlera. 

Það er föstudagskvöld og síminn hringir, þú veist hvað það táknar. Bóndinn á 

bænum sem er yst í dalnum er að hringja. Hann hringir alltaf á sama tíma því á 

föstudagskvöldum eru leikin skemmtileg útvarpsleikrit. Þessi bóndi er nefnilega sá eini í 

sveitinni sem nær útvarpssambandi. Þegar eitthvað skemmtilegt er í útvarpinu þá 

hringir hann í alla og leggur tólið við útvarpið svo allir geti hlustað. Þú hefur svakalega 

gaman af því. En pabbi þinn hefur meira gaman af mánudagskvöldunum. Þá hringir 

þessi sami bóndi og les upphátt úr dagblaðinu. Hann er jú sá eini sem fær dagblaðið á 

réttum tíma hérna. 

Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Íslendinga í Evrópu í seinni heimstyrjöldinni 

Björgunarafrekin úr kaflanum eða önnur 

Mikilvægi Íslands í seinni heimstyrjöldinni 

 

Skrifaðu þína eigin Í þeirra sporum sögu þar sem þú: 

Tekur beinan eða óbeinan þátt í ástandinu 

Er farþegi á skipi á Atlantshafi 

Tekur þátt í björgunarafreki 

Eða annað sem þér dettur í hug 
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6 1950-1960 

Íþróttaæði 

Þessi áratugur einkenndist af miklu íþróttaæði sem greip þjóðina. Það byrjaði allt saman 

þegar við unnum okkar fyrsta landsleik í knattspyrnu og sama dag unnum við Dani og 

Norðmenn á frjálsíþróttamóti. Það var alveg magnað að þessir tveir sigrar kæmu á sama 

degi. Þótt að í dag teljist það stundum venjulegt og jafnvel ætlast til þess að 

íþróttafólkið okkar nái árangri gegn stærri þjóðum þá tíðkaðist það ekki á þessum tíma. 

Við vorum ný og lítil þjóð. Það ný að mörg af okkur voru ekki búin að átta sig 

almennilega á því að við værum sjálfstæð og áttu erfitt með að finna fyrir þjóðarstolti. 

Svo kemur þessi gusa af afrekum á einum degi og fólk fyllist þjóðarstolti. Þetta vorum 

við sem afrekuðum þetta og þetta sýndi að smáþjóðin Ísland átti fullt erindi til þess að 

standa uppi í hárinu á stærri þjóðum. 

Það gerðist svo líka á þessum áratug að Íslendingur vann silfurverðlaun á 

Ólympíuleikum í fyrsta skiptið. Það ýtti ennþá meira undir íþróttaæðið sem hér ríkti. 

Silfrið kom í þrístökki og keppnin gat varla verið dramatískari. Kappinn okkar átti eitt af 

fyrstu stökkunum og setti hann þar ólympíumet, þetta er í eina skiptið sem Íslendingur 

hefur sett ólympíumet og hélt hann því meti og fyrsta sætinu í tvo klukkutíma eða 

þangað til að það var komið að allra seinasta stökkvi keppninnar. Þá var annar keppandi 

sem stökk lengra og fyrsta Íslenska ólympíusilfrið var staðreynd eftir að hafa rétt misst 

af gullinu. 

Þetta íþróttaæði varð til þess að mikil og metnaðarfull uppbygging fór af stað. 

Íþróttamannvirki fyrir mismunandi íþróttir voru byggðar á þessum áratug og þeim 

næsta. Fólk á öllum aldri fór að stunda íþróttir og má að miklu leyti þakka metnaðinum 

og íþróttaæðinu á þessum áratug fyrir árangur afreksfólks okkar næstu áratugina á 

eftir.  

Síðustu torfbæirnir 

Alveg síðan á landnámsöld hafði fólk hér á landi búið í torfbæjum, þó með 

undantekningum. En á þessari öld fækkaði torfbæjunum hratt og var það á þessu 

tímabili sem síðustu torfbæirnir voru lagðir niður. Torfbæir höfðu sína kosti og ókosti, 

þeir voru skítugir og litlir en á móti var mjög ódýrt að byggja þá og voru þeir vel 

einangraðir. Torfbæir eru byggðir þannig að framan er viðar veggur með dyr og 

gluggum og torfveggir á hliðunum sem eru hlaðnir upp með steinum og torfi. Það var 

hægt að hanna torfbæina á marga vegu. Þeir voru stundum hannaðir þannig að 
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húsdýrin voru á neðri hæðinni og fólkið bjó á efri hæðinni. Þannig hituðu húsdýrin upp 

allan torfbæinn. En þegar torfbæir voru hannaðir svona þá var mjög þröngt inni og ég 

get ekki ímyndað mér að lyktin hafi verið góð. 

Fyrsta Þorskastríðið 

Fiskveiðar voru orðnar okkar aðaltekjulind á þessu tímabili. Þá var landhelgin, sem er 

sjósvæði sem hvert land á, einungis 3-4 sjómílur frá strönd eða um 7km. Margar 

Evrópuþjóðir höfðu í margar aldir veitt við Íslandsstrendur og landhelgin okkar var ekki 

alltaf virt. Við vorum orðin fyrir löngu þreytt á þessum erlendu togurum sem samanlagt 

fiskuðu meira en við. Auk þess var sárt fyrir sjómenn að sjá þessa erlendu togara veiða 

upp fiskinn og skilja lítið eftir fyrir okkur. Það var svo á þessu tímabili sem við tókum 

ákvörðun um að lengja landhelgina okkar í 12 sjómílur eða 22km. Fljótlega náðist sátt 

við öll ríkin sem veiddu hér, nema Bretana sem var sú þjóð sem veiddi hér mest og fékk 

meira en helming af sínum fiski á miðunum okkar. Breskir togarar héldu áfram að sigla 

hingað í fylgd með breskum herskipum. Fyrsta þorskastríðið var hafið. Þorskastríðin 

áttu eftir að verða fleiri þar sem við deildum við Breta um sjóinn okkar. Þetta var þó 

ekki beinlínis stríð þótt þetta sé kallað það, heldur var þetta frekar meira eins og deilur 

með herliði. Fyrsta þorskastríðinu lauk með okkar sigri þegar það varð alþjóðlega 

viðurkennt að 12 sjómílna landhelgi yrði sjálfsögð fyrir allar þjóðir. En á meðan stríðið 

stóð yfir gekk mikið á úti á hafi. Allt í allt sendi breski sjóherinn 37 herskip hingað með 

samtals 7000 sjóliða til þess að verja togara sína fyrir okkar 6 varðskipum og 100 

landhelgisgæslumönnum. Landhelgisgæslan hafði það verkefni að handsama skipstjóra 

þeirra togara sem komu inn fyrir landhelgina og það var verkefni sjóhersins að hræða 

landhelgisgæsluna í burtu eða koma í veg fyrir að þeir kæmust að bresku togurunum. 

Bæði herskipin og varðskipin voru þarna úti á miðju hafi að klessast utan í hvert annað í 

þeirri von að hræða hinn eða gera mátulegar skemmdir á þeim svo þeir þyrftu að sigla 

til hafnar til viðgerða án þess að sökkva. Þessar deilur voru mjög mikilvægar fyrir báða 

aðila. Til marks um það er að þegar stríðinu lauk með sigri okkar flögguðu breskar 

hafnarborgir í hálfa stöng og breskir fjölmiðlar kölluðu þetta svartasta dag í sögu 

breskrar útgerðar. 

Hákarlaveiðar enda 

Á þessum áratug enduðu hákarlaveiðar. Já það er rétt, við veiddum hákarl og höfðum 

reyndar gert það í mörg hundruð ár. Hákarlar voru ekki veiddir út af kjötinu, það var að 

sjálfsöðu notað en það var bara smá bónus. Hákarlar voru veiddir vegna lifrarinnar. Það 
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er hægt að bræða lifur og þá verður úr því lýsi. Þannig er lýsi búið til í stuttu máli. Sumir 

drukku þetta lýsi líkt og við gerum enn þann dag í dag. En langmest af hákarlalýsinu var 

flutt út til meginlands Evrópu þar sem það var notað í götulampa. Götulampar eru 

einskonar ljósastaurar sem brenna lýsi. Lýsi er nefnilega olía. Hákarlalýsi var ein af okkar 

aðalútflutningsvörum en með tímanum komu betri aðferðir til þess að lýsa göturnar svo 

þá þurfti fólk ekki lengur hákarlalýsi. Þá hættu sjómennirnir okkar að veiða hákarla. 

Í þeirra sporum 

Þú reimar á þig skó því vinahópurinn ætlar að hittast og spila fótbolta. Það er grænn 

blettur í hverfinu sem þið kallið fótboltavöllinn ykkar. Þú hefur ekkert sérlega gaman af 

fótbolta, kannski af því þig skortir hæfileikana til þess að geta gert það sama og hinir 

vinir þínir geta. En þú hefur mest gaman af félagskapnum og að gera eitthvað með 

vinum þínum. Þú mætir á svæðið, það eru nokkrir komnir og restin tínist á svæðið 

smám saman. Þú leggur úlpuna þína á jörðina og segir að stöngin eigi að vera þarna, svo 

tekur þú tíu hænuskref og biður vinkonu þína sem stendur þér næst að setja úlpuna 

sína þarna til þess að mynda mark. Áður en þið byrjið þá veljið þið ykkur öll einn 

knattspyrnuleikmann sem þið „ætlið að vera“ í þykjustunni. Þið veljið hetjurnar ykkar 

sem spila fyrir landsliðið. Þetta eru fyrirmyndir sem þið hafið og þið stefnið á að ná 

sama árangri og þær í framtíðinni. En áður en þið getið byrjað þá kemur annar 

krakkahópur og segir að þetta sé fótboltavöllurinn þeirra. Eftir stutt rifrildi fallist þið á 

það að spila upp á það hver fær völlinn. Sigurvegarinn fær allt, en því miður þá tapar 

liðið þitt leiknum. Vinahópurinn þinn tvístrast og sumir fara heim til sín.  Til þess að 

bjarga deginum stingur þú upp á því við bestu vinkonuna þína að fara á röltið. Hún er til 

í það svo þið eyðið deginum saman í rólegheitum. Þú vildir það hvort sem er miklu 

meira heldur en að spila fótbolta. 

Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Landsliðin okkar í íþróttum 

Hákarlaveiðar 

Af hverju torfbæir lögðust af 

 

Skrifaðu þína eigin Í þeirra sporum sögu þar sem þú: 
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Ert að flytja úr torfbæ 

Ert á íþróttaviðburði 

Lýsir viðhorfi þínu til þorskastríðsins 

Eða annað sem þér dettur í hug 
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7 1960-1970 

Fyrsta sjónvarpstöðin 

Sjónvörp og sjónvarpstöðvar höfðu verið til í nágrannalöndum okkar í stuttan tíma og á 

þessu tímabili stofnuðum við okkar fyrstu sjónvarpsstöð, Ríkissjónvarpið. 

Ríkissjónvarpið var þó öðruvísi þá en við þekkjum það núna. Útsendingarnar voru 

svarthvítar, tæknin fyrir sjónvörpin til þess að sýna lit var einfaldlega ekki til. Auk þess 

var tæknin til þess að taka upp í lit ekki orðin góð svo margir völdu það að taka upp í 

svarthvítu. Útsendingartíminn var sömuleiðis gjörólíkur því sem tíðkast í dag. Í mörg ár 

var útsendingartíminn stuttur, það var einungis útsending á kvöldin og það var engin 

útsending á fimmtudögum. Starfsfólkið þurfti jú frí. 

Haförninn 

Arnartegundin sem lifir hér á landinu okkar kallast haförn, en þar sem þetta er eina 

arnartegundin hér þá komumst við upp með að kalla hann bara örn. Á þessu tímabili 

hafa aldrei verið jafn fáir ernir á landinu. Stofninn fór niður í rúmlega 20 pör. Það þýður 

að það voru um 40 fullorðnir ernir auk einhverra sem voru ekki orðnir kynþroska. 

Örninn var í mjög alvarlegri útrýmingarhættu og það þurfti að gera eitthvað. Í áratugi og 

jafnvel aldir hafði stofninn minnkað smám saman, alltaf hraðar og hraðar. Það var 

vegna þess að bændur hötuðu örninn. Örninn var talinn óargaskepna því hann réðst á 

lömbin. Bændur hötuðu hann svo mikið fyrir þetta að þeim var alveg sama þótt hann 

dæi út og ef til vill vildu það einhverjir. Örninn var að éta lömbin þeirra sem var ekki 

gott fyrir bændurna. Bændur reyndu að skjóta hann eða að eyðileggja hreiðrin og eggin.  

Snemma á þessari öld var örninn friðaður til þess að forða honum frá útrýmingu. 

Það virkaði aðeins en hatrið var ennþá til staðar svo margir virtu friðunina ekki í áratugi. 

Stofninn tók samt smám saman við sér þangað til á þessum áratug. Það var nefnilega 

byrjað á því að eitra fyrir tófum. Það var gert með því að skilja eftir eitrað kjöt á 

víðavangi fyrir tófuna, en örninn át það líka. En út af hatrinu þá var mörgum alveg sama 

en smám saman varð meiri vitundarvakning. Fleiri og fleiri fóru að verja örninn sem 

varð til þess að það varð bannað að skilja eftir eitrað kjöt úti á víðavangi. Vegna 

þessarar vitundarvakningar þá fóru fleiri að hjálpa erninum heldur en að gera honum 

mein. Núna er stofninn kominn yfir 250 fugla. Sem er ennþá svakalega lítið en honum 

fjölgar hraðar og hraðar.  
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Tímarnir hafa breyst mikið síðan þá. Örninn ræðst ekki lengur á lömb því núna bera 

kindur inni í fjárhúsunum og lömbin fara ekki út fyrr en þau eru orðin of stór fyrir erni. 

En á þessum tíma báru rollurnar úti og nýfædd lömb voru auðveld bráð. 

Í þeirra sporum 

Þú ert sveitabarn á þessum tíma. Þú hefur búið á þessum sama sveitabæ alla þína ævi 

og þú gætir ekki hugsað þér að búa annarstaðar. Það er sauðburður og kindurnar eru að 

bera. Það er þitt hlutverk að vakta þær á nóttunni. Á nóttunni eru þær í lítilli rétt sem er 

hlaðin upp með steinum. Þú hefur ekki hugmynd um hversu gömul þessi rétt er en hún 

virðist mjög gömul. Það er lítið sem gerist um nóttina svo það er allt í lagi að dotta 

aðeins. Þú ert með fjárhund með þér sem mun láta þig vita ef einhver af kindunum 

reynir að sleppa úr réttinni. Eftir að hafa dottað vaknar þú við það að hundurinn er að 

gelta á eina kind sem er kominn upp á hlaðna vegginn. Þú rekur hana til baka og sérð þá 

þar sem ein kindin er að bera. Lambið kemur út en þú sérð að það fæðist með hausinn 

inni í lífpokanum sem má ekki gerast. Pokinn fylgir alltaf með en hausinn má alls ekki 

vera inni í honum því þegar lambið byrjar að anda, andar það ekki að sér lofti heldur 

slími og kafnar. Þú hefur einungis sekúndur til þess að stökkva inn í réttina og bjarga 

lambinu. Þú stekkur af stað og til allra hamingju nærð þú að sprengja pokann í tæka tíð. 

Lambið andar eðlilega þökk sé þér. ,,Úff hvað þetta er góð tilfinning“ hugsar þú með 

þér. Í fjarska heyrir þú í tófu gagga. Þér er illa við tófuna og þú veist að aðrir í sveitinni 

hafa skilið eftir eitrað kjöt fyrir hana. Þú hugsar með þér að þú þurfir að kíkja á 

arnarhreiðrið uppi á fjalli. 

Þér hefur alltaf líkað vel við erni og hefur aldrei skilið hvers vegna svona mörgum er 

illa við hann. Þér finnst hann rosalega tignarlegur og horfir alltaf á hann fljúga þegar þú 

sérð hann. Þú sérð hann reglulega þar sem það er hreiður í einu fjalli nálægt heimilinu 

þínu. Næsta dag þegar bróðir þinn kemur til þín þar sem þú ert með kindunum í réttinni 

til þess að leysa þig af, ákveður þú að fá þér göngutúr upp á fjallið. Þú ferð reglulega 

upp á fjallið þar sem örninn er til þess að gefa honum kjöt. Ef þú gefur honum kjöt þá 

þarf hann ekki að veiða sjálfur og mun þar af leiðandi ekki slysast til þess að borða 

eitraða kjötið sem ætlað er tófunni. Það er gott veður á leiðinni, sólin skín og það er 

smá hafgola svo þér verður ekki of heitt í fjallgöngunni. Þú sérð örninn þar sem hann 

situr á hreiðrinu. Eggið er ekki ennþá búið að klekjast. Þú ferð ekki of nálægt því þú vilt 

ekki hræða örninn, þú vilt ekki að hann haldi að þú sért ógn. Örninn kannast við þig og 

baðar út vængjunum þar sem hann situr. Þetta er rosalega tignarleg skepna. Þú kastar 

kjötinu til hans. En þú veist að hann mun ekki standa upp frá hreiðrinu fyrr en þú ferð í 
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burtu. Þú dáist að útsýninu ofan af fjallinu í smá stund og dregur þungt inn andann, 

áður en þú leggur af stað heim. 

Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Haförninn 

Bændur og búskapur þeirra 

Hversu margir bjuggu á Íslandi og hvar voru stærstu byggðirnar 

 

Skrifaðu þína eigin Í þeirra sporum sögu þar sem þú: 

Fyrirlítur erni 

Ert að horfa á sjónvarpið 

Eða annað sem þér dettur í hug 
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8 1970-1980 

Vestmannaeyjagosið 

Það var seint um nótt snemma á þessu tímabili að hér urðu einhverjar allra mestu 

náttúruhamfarir Íslandssögunnar. Í Vestmannaeyjum klofnaði jörðin og hraun byrjaði 

að flæða upp rétt fyrir utan bæinn. Hraunið flæddi yfir hluta bæjarins og heitum vikri 

rigndi yfir bæinn. Mest af því var á stærð við sandkorn og nammikúlur en stundum féllu 

hnullungar niður til jarðar á stærð við körfubolta. Heimafólk vaknaði við þessi 

náttúruöfl og það þurfti að rýma bæinn undir eins. Það var heppni fyrir fólkið að daginn 

áður hafði verið slæmt sjóveður svo allir bátar voru í höfn en núna var orðið gott 

sjóveður. Allir bátarnir í höfninni voru notaðir til þess að flytja fólkið í burtu og koma því 

til lands. Alls bjuggu fimm þúsund manns í Vestmannaeyjum á þessum tíma og er það 

nokkuð ótrúlegt að engin dauðsföll skuli hafa orðið þessa nótt þar sem hamfarirnar 

voru gífurlegar og fólk ekki undirbúið. Allir þurftu að yfirgefa heimili sín án þess að hika. 

Það var enginn tími til þess að pakka niður eða til þess að taka verðmæti með sér. Enda 

var enginn að hugsa um það á þessum tíma. Fólk tók einungis með sér ómetanlega 

persónulega muni því mannslífin voru mikilvægari en allt annað. Um 300 manns urðu 

eftir á eyjunni til þess að bjarga því sem bjargað varð. Þessir menn fóru í það að bjarga 

búslóðum úr húsum sem yrðu fljótlega undir hrauninu. Öskufall frá gosinu var gríðarlegt 

og varð það sums staðar meira en fimm metrar á hæð og huldi heilu húsin. Það varð 

forgangsatriði hjá þeim sem eftir urðu að ýta öskunni ofan af húsþökum svo þau myndu 

ekki hrynja því þyngdin var svo mikil.  

Gosið hélt áfram næstu daga og það bættist við björgunarliðið. Hraunið hélt áfram 

að leka úr sprungunum og flæddi í allar áttir. Mikið hraun flæddi út í sjóinn fyrir utan 

bryggjuna og stefndi allt í það að hraunið myndi loka fyrir hina náttúrulegu höfn 

eyjarinnar. Án þessarar hafnar færi bærinn í eyði því ekki yrði hægt að stunda sjósókn 

þaðan eftir það. Þá var tekið til þess ráðs að sprauta sjó á hraunið svo það kólnaði og 

harðnaði. Allar tiltækar dælur voru fengnar til þess að sprauta á hraunið og var gífurlegt 

magn af sjó notað, u.þ.b. tonni af sjó var sprautað á sekúndu. Þetta dugði til þess að 

hraunið storknaði og myndaði einskonar vegg sem beindi fljótandi hrauninu annað svo 

það lokaði ekki höfninni. Vegna öskufallsins tók það marga mánuði að hreinsa upp 

bæinn áður en fólk gat flutt aftur heim til sín og enn má sjá hús í Vestmannaeyjum sem 

aldrei voru grafin upp og stendur einungis skorsteinninn uppúr. En þrátt fyrir 

hörmungarnar þá fór margt á bestu mögulegu leið. Veðrið sem hafði valdið því að allir 

bátarnir voru í höfn, gott sjóveður gosnóttina, vindurinn var hagstæður til þess að 
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feykja mestu öskunni frá bænum og sprungurnar mynduðust fyrir utan bæinn en ekki í 

bænum. Ef bara eitt af fyrrtöldu hefði ekki verið hagstætt þá hefðu hörmungarnar orðið 

miklu meiri og næstum öruggt að einhverjir hefðu týnt lífi þessa nótt. 

Kvennabaráttan 

Miklar breytingar voru á stöðu kynjanna á þessu tímabili. Alla tíð áður hafði það verið 

hlutvek kvenna að sjá um heimilið á meðan karlar fóru út að afla tekna. En á þessu 

tímabili breyttist það, og frekar hratt ef við berum það saman við alla söguna. Konur 

fengu meira val um að fara út á vinnumarkaðinn og voru ekki lengur fastar við eldhúsið 

heima fyrir, núna stóð þeim það til boða að hafa jafnari tækifæri og karlar til þess að 

mennta sig og vinna fulla vinnu. Konur komust í auknum mæli á þing og stofnaður var 

sérstakur stjórnmálaflokkur sem barðist fyrir rétti kvenna. Einn daginn tóku konur sig 

saman og lögðu niður vinnu og fóru í mótmælendagöngu þar sem þær heimtuðu sömu 

laun og karlar. Þessi viðburður fékk nafnið Kvennafrídagurinn og er svo merkilegur að 

það er ennþá haldið upp á hann og enn þann dag í dag taka konur út í heimi þessa 

göngu sér til fyrirmyndar. 

Stærsta skrefið í þessari jafnréttindabaráttu var mögulega þegar kona var í fyrsta 

skipti kosin sem forseti Íslands eftir að hafa sigrað þrjá karlmenn í kjörinu. Það var 

merkilegt við þessa kosningu að hún varð fyrsti kvenkyns forsetinn í öllum heiminum. 

Ýmsar ástæður eru taldar fyrir því að hún hafi verið kosin, meðal annars að hún var ekki 

tengd pólitík en einnig vegna þess uppgangs sem hafði verið í jafnrétti kynjanna hér á 

landi undanfarin ár. 

Annað og þriðja þorskastríðið 

Annað þorskastríð varð á þessu tímabili og það þriðja og síðasta fylgdi fljótlega eftir. 

Annað þorskastríðið varð þegar við ákváðum að stækka landhelgina í 50 sjómílur eða 

90km. Enn mótmæltu Bretarnir því og neituðu að viðurkenna stækkunina. Varðskipin 

okkar notuðu núna nýja tækni þar sem þau drógu stórar klippur á eftir sér til þess að 

skera á veiðarfæri bresku togaranna. Þau drógu oddhvössu klippurnar á eftir sér og 

sigldu þvert á veiðarfærin þar sem þau héngu aftan úr togurunum og klipptu á vírana. 

Þetta þýddi að ef togararnir gátu gert við veiðarfærin þá tók það þá rúmlega 18 

klukkutíma. Það voru margir klukkutímar sem fóru til spillis og ef þeir gátu ekki gert við 

veiðarfærin neyddust þeir til þess að sigla aftur heim því ekki gátu þeir veitt án 

veiðarfæra. Í fyrstu höfðu togararnir enga vörn og hótuðu að sigla allir heim til 

Bretlands ef þeir fengju enga hjálp, þá voru herskip send til þess að verja þá en þau 



36 

höfðu ekki leyfi til þess að gera neitt nema að sigla meðfram togurunum. Ef að 

varðskipin okkar hótuðu árekstri til þess að geta klipt á veiðarfærin varð herskipið að 

beygja frá, svo þau voru að mestu gagnslaus. Annað þorskastríðið endaði svo með sigri 

okkar. 

Stuttu seinna hófst þriðja þorskastríðið þegar við ákváðum að stækka landhelgina í 

200 sjómílur (370km). Bretarnir urðu brjálaðir yfir þessari ákvörðun okkar og fóru inn í 

deiluna með mikið meiri hörku. Herskipin voru stanslaust að sigla utan í varðskipin til 

þess að halda þeim frá togurunum og sömuleiðis voru varðskipin að sigla utan í 

herskipin. Bæði við og Bretarnir reyndu að fylgja siglingarlögum. Siglingarlög segja til 

um hver á að víkja og hvorum megin á að sigla við önnur skip, ekki ósvipað 

umferðarlögum. En klókir skipstjórar gátu siglt þannig að þó þeir væru að brjóta af sér 

þá leit það út fyrir að hinn væri að brjóta af sér ef það kæmi til þess að áreksturinn yrði 

rannsakaður eða færi fyrir dóm. Harkan náði svo hámarki þegar bresku herskipin fengu 

skipun um að ganga lengra en þau höfðu áður gert. Þá var eitt af herskipunum þeirra í 

eltingarleik við stærsta varðskipið okkar sem var við það að fara klippa á veiðarfærin á 

breskum togara. Þá siglir herskipið beint inn í hliðina á varðskipinu á fullum hraða. 

Hingað til hafði verið markmiðið hjá öllum að skaða andstæðinginn án þess að sökkva 

honum. En þarna var hrein tilraun til þess að sökkva varðskipinu. Herskipið var næstum 

því tvöfalt stærra en 1500 tonna varðskipið okkar sem lagðist á hliðina við áreksturinn. 

Kraftarnir voru svo miklir í árekstrinum að nálæg skip í margra kílómetra fjarlægð sáu 

neista blossa upp eftir að stál í stál mættust og bjuggust margri við því að bæði skipin 

myndu sökkva eftir þennan árekstur. Skipstjórinn á herskipinu sá strax að sér og setti 

allt í bakk svo hann myndi ekki hvolfa varðskipinu og þar með drepa alla í 20 manna 

áhöfninni, það hefði orðið heimsfrétt. Varðskipið var þá í 70° halla. Það rétti svo við sér 

og sem betur fer flæddi ekki það mikill sjór inn um gatið sem hafði myndast því annars 

hefði skipið sokkið eftir að það rétti við sér. Það er svo lýsandi fyrir eldmóðinn í þessu 

stríði að vélstjórinn á varðskipinu sagði seinna að hann sæi eftir því að hafa ekki hoppað 

um borð í herskipið þegar hann fór út á þyrlupallinn og sá að það var bara meter á milli 

skipanna, því hann vildi rota alla í áhöfninni þeirra. Skipstjórinn á varðskipinu athugaði 

hvort allir í áhöfninni væru á lífi eftir áreksturinn og þegar hann vissi það setti hann allt í 

botn til þess að ná togurunum sem hann hafði verið að stefna á og náði hann að klippa 

veiðarfærin þeirra. Svo mikil var ákveðnin í þessu stríði. 

Á bak við tjöldin voru báðir aðilar að reyna að ná pólitískri sátt í málinu. Deilurnar 

voru svo miklar að við slitum pólitískum samskiptum við Breta um tíma. Þegar fulltrúar 

frá þjóðunum hittust til þess að semja þá voru rökin okkar að það þyrfti að stjórna 
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fiskveiðunum því stofninn væri stanslaust að minnka vegna ofveiði en Bretar sögðu að 

þeir hefðu sögulegan rétt til þess að veiða hérna þar sem þeir hefðu gert það svo lengi. 

Bretarnir voru líka undir miklum utanaðkomandi þrýstingi að láta undan því við höfðum 

hótað því að segja okkur úr hernaðarbandalaginu NATO og 200 sjómílna landhelgi var 

að verða nokkuð algeng hjá ýmsum löndum. Stríðinu lauk svo með okkar sigri þegar 

Bretar viðurkenndu landhelgina okkar. Þá misstu margri breskir sjómenn vinnuna sína 

og þetta var mjög slæmt fyrir sumar hafnarborgir í Bretlandi.  Nokkrum árum seinna var 

200 sjómílna landhelgi orðin mjög venjuleg um mest allan heim. Svo maður getur spurt 

sig hvort að öll þessi barátta okkar hafi verið til einhvers. Kannski þurftum við bara að 

sýna þolinmæði í nokkur ár í viðbót. 

Í þeirra sporum 

Mamma þín vekur þig einn örlagaríkan morgun. Þú ert á heimilinu ykkar í Reykjavík. 

Mamma þín segir þér að það sé eldgos í Vestmanneyjum og það hafi farið á bæinn. 

Þetta eru hræðilegar fréttir fyrir ykkur því þið eigið frændfólk sem býr þar, föðurbróðir 

þinn, konan hans og börnin þeirra. Þú spyrð mömmu þína hvort það sé allt í lagi með 

þau. Hún svarar að það sé allt í lagi með þau, hún heldur áfram og segir þér að þau séu 

á leiðinni til ykkar og ætli að sofa já ykkur í nótt og væntanlega lengur. Hún segir þér að 

pabbi þinn hafi farið á bryggjuna til þess að sækja þau því þau séu á leiðinni á bát. 

Annars veit hún ekkert meira og segir þér að koma fram, það sé bein útsending í 

útvarpinu. 

Seinna um morguninn koma þau. Þú sérð að þau eru öll með útgrátin augu, þau vita 

ekki hvort þau hafi misst allar eigur sínar eða ekki. Þau eru í áfalli og það að vita ekkert 

er að fara með þau. Þú veist ekkert hvernig þú átt að vera þegar þú sérð þau. Þú fylgir 

fordæmi mömmu þinnar og faðmar þau öll á eftir mömmu þinni. Þér líður það 

vandræðalega að þú horfir bara á mömmu þína til þess að sjá hvað hún gerir, svo þú 

hafir eitthvert fordæmi.  

Þér er sagt að þú þurfir að láta eftir herbergið þitt. Frændfólkið þitt mun gista þar 

um óákveðinn tíma. Þau hafa alltaf fengið herbergið þitt þegar þau hafa komið í 

heimsókn og þú hefur verið með mótbárur í hvert sinn. En þetta skiptið er það öðruvísi, 

núna viltu gera allt fyrir þau. Þú segir að þau megi vera í herberginu þínu eins lengi og 

þau þurfa. Kona föðurbróður þíns kyssir þig á ennið og þakkar þér fyrir. Mamma þín 

kallar á þig að hjálpa sér að búa um þau inni í herberginu þínu. Á sama tíma kallar pabbi 

þinn á þig að hjálpa sér í eldhúsinu. Hann er þar að búa til samlokur en biður þig um að 

klára að búa þær til svo hann geti setið með bróður sínum og fjölskyldunni hans. Þú 
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gerir samlokurnar og ferð svo að hjálpa mömmu þinni. Þegar herbergið er tilbúið þá 

fara þau beint að sofa því þau eru andlega þreytt. Þið lofið þeim að vekja þau ef 

eitthvað nýtt fréttist.  

Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Kvennafrídaginn 

Eftirmála eldgossins í Vestmanneyjum 

Hvaða áhrif hafði þorskastríðið á Englandi  

 

Skrifaðu þína eigin Í þeirra sporum sögu þar sem þú: 

Ert Englendingur sem hefur tekjur af fiski frá Íslandi 

Styður jafnrétti kynjanna 

Ert í Vestmanneyjum þegar eldgosið verður 

Eða annað sem þér dettur í hug 
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9 1981-1990 

Fundurinn í Höfða 

Í nokkra áratugi, eða allt frá lokum seinni heimstyrjaldarinnar, hafði ríkt mikil spenna í 

heiminum sem var kölluð Kalda stríðið, og þá er ekki átt við spennu á góðan hátt. Stór 

hluti af löndum heimsins skiptust í tvær fylkingar sem hvor um sig hafði ólíka 

framtíðarsýn fyrir heiminn. Fyrir hvorri fylkingu fóru tvær valdamestu þjóðir heimsins, 

Bandaríkin og Sovétríkin. Margir töldu það tímaspursmál hvenær þessum tveimur 

þjóðum lenti saman í stríði, en það stríð gæti tortímt lífi á jörðinni með 

kjarnorkuvopnum. Leiðtogar þessara þjóða hittust á nokkurra ára millibili til þess að 

semja sín á milli og það var á þessu tímabili sem þeir hittust hér á landinu okkar. 

Fundurinn var haldinn í húsinu Höfða í Reykjavík og var mikill viðbúnaður fyrir fundinn. 

Til að mynda voru allar byggingar í nágrenninu rýmdar. Fundurinn var haldinn hér því að 

Ísland var herlaust og nokkurn veginn hlutlaust land þótt við værum undir áhrifum og 

vernd Bandaríkjanna. Það var nefnilega bandarísk herstöð fyrir utan Keflavík. Herstöðin 

hafði verið þar í nokkra áratugi og borguðu Bandaríkin okkur vel fyrir að fá að hafa 

hermenn hérna. En á þessum áratug vorum við orðin þreytt á ógninni um stríð og 

margir vildu að herinn færi úr landi svo við gætum aftur orðið hlutlaus þjóð. 

Eins og við mátti búast vakti fundurinn mikla athygli um allan heim og um þúsund 

fréttamenn komu hingað til lands til þess að fjalla um fundinn. En engir fréttamenn 

fengu að vera viðstaddir fundinn svo allir þurftu að bíða fyrir utan þar til fundinum lyki. 

Þrátt fyrir það sýndi ríkisjónvarpið beint frá fundinum þar sem kyrrsett myndavél sýndi 

Höfða og fréttamaður lýsti því sem var að gerast. Þetta er líklega leiðinlegasta beina 

sjónvarpsútsending sem sýnd hefur verið hér á landi þar sem ekkert gerðist í marga 

klukkutíma og hafði fréttamaðurinn það erfiða verkefni að lýsa viðburðinum án þess að 

hafa nokkuð til þess að lýsa. Þrátt fyrir það var fólk svo spennt fyrir fundinum að margir 

horfðu á útsendinguna og biðu eftir útkomunni. En inni á fundinum gekk lítið að semja 

og varð eiginlega engin niðurstaða á fundinum. Þrátt fyrir það er þessi fundur talinn 

hafa verið stórt skref til þess að binda enda á Kalda stríðið þar sem hann lagði grunninn 

fyrir komandi friðarviðræður. Erlendir fjölmiðlar fjölluðu einnig aðeins um Ísland og þá 

aðallega hversu frjálsleg við værum. Þar stendur upp úr þegar þáverandi 

forsætisráðherra okkar var fenginn í sjónvarpsviðtal þar sem hann var að njóta sín í 

heitum potti á sundlaugarsvæði, án lífvarða og fylgdarliðs á meðal fólksins að spjalla, og 

fannst lítið að því að hoppa upp úr og beint í viðtal á sundskýlunni einni saman. 
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Aukinn kaupmáttur 

Á þessum tíma var kaupmáttur fjölskyldunnar meiri en hann hafði verið. Það þýðir að 

fjölskyldan átti meiri peninga til þess að eyða í munaðarvöru. Á þessum tíma fóru 

fjölskyldur að eiga fleiri en einn bíl, byggja stærri hús, kaupa vörur frekar en að búa þær 

til sjálf og svo mætti áfram telja. Eitthvað sem telst venjulegt núna en varð ekki 

venjulegt fyrr en á þessum áratug. Með auknum kaupmætti fjölskyldunnar var hægt að 

selja meira til unglinga og ungs fólks. Útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar sem höfðuðu 

aðallega til ungs fólks hófu göngu sína. Unga fólkinu fannst geðveikt að það væri til 

útvarpstöð sem spilaði nær eingöngu tónlist fyrir ungt fólk. Ný sjónvarpstöð lagði mikla 

áherslu á bandaríska gamanþætti og fréttir í léttari dúr en tíðkaðist. Unglingar á þessum 

áratug eru kannski þekktastir fyrir marglituð föt og furðulega hárgreiðslu. Skólinn 

lengdist og unglingarnir voru líklegri til þess að mennta sig heldur en að vinna.  

Kvótakerfið sett á 

Í marga áratugi þá brenndum við okkur oft á því að ofveiða fiskinn í sjónum. Við 

kenndum alltaf útlensku bátunum um það þegar fiskistofnar hrundu og fiskurinn 

minnkaði. Þegar það hélt áfram að gerast eftir þorskastríðin þá vissum við að það væri 

núna okkur að kenna. Við urðum að grípa til einhvers ráðs og settum þá á kvótakerfi. 

Það tæki mig allt of langan tíma að útskýra kvótakerfi í þaula hérna en í stuttu máli þá 

er kvóti kerfi um hvað hver bátur má veiða mikið af fiski. Hver fisktegund tilheyrir 

mismundi kvóta og útgerðir geta átt mismunadi kvóta. Útgerð er fyrirtæki sem á bát 

eða báta sem eiga kvóta og þar af leiðandi á útgerðin kvótann. Útgerðirnar mega selja 

kvótann sín á milli og jafnvel leigja hann.  

Kvótakerfi er meingallað kerfi sem endalaust er hægt að rökræða um. Sumir vilja 

breyta því á meðan aðrir halda því fram að þetta sé besta mögulega lausnin og enn 

aðrir segja að það sé orðið of seint að snúa til baka. Það verða aldrei allir sáttir með 

kvótakerfið. En það sem er aðalega sett út á kvótakerfið er að það hafi þann galla að 

þeir ríku verði ríkari. Þegar kvótakerfið var sett á þá var eigendum bátanna gefinn 

kvótinn. Bátar fengu misstóran kvóta eftir því sem þeir höfðu veitt á tveim árum á 

undan. Það þýddi að stórir bátar fengu meiri kvóta en smærri bátar. En þetta kerfi gerði 

auðvelt fyrir stóru bátana að kaupa kvótann af litlu bátunum en nær ómögulegt fyrir 

litlu bátana að kaupa kvóta af stórum eða litlum bátum. Stóru útgerðirnar fóru strax að 

safna að sér kvóta og lítil bæjarfélög sem misstu kvótann höfðu þá minni möguleika á 

að veiða fisk ef þau höfðu ekki kvóta. Kosturinn við þetta var að það kostaði minna að 

veiða fiskinn, það er ódýrara að reka eitt stórt skip heldur en tvö lítil. En ókosturinn er 
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að þetta skapaði atvinnuleysi og þá sérstaklega í litlum sjávarþorpum. Sjávarþorp þar 

sem stór hluti íbúa hafði atvinnu af fiskinum, bæði af veiðum og verkun á landi. En þrátt 

fyrir allar gallana gerði kvótakerfið sitt gagn og stoppaði ofveiðar. 

Í þeirra sporum 

Á þessum áratug var egóið okkar í botni. Á þessum áratug unnum við keppnina Ungfrú 

heimur ekki einu sinni, heldur tvisvar! Sömuleiðis unnum við keppnina um sterkasta 

mann heims fjórum sinnum. Margir sögðu að hér væru fallegustu konurnar og sterkustu 

karlarnir. Við tókum líka þátt í Evróvisjón í fyrsta skiptið. Egóið var svo mikið að við 

ætluðum okkur að vinna keppnina í fyrstu tilraun, en enduðum nálægt botninum.  

Þú ert uppi á þessum tíma og þú hugsar með þér hvað það er frábært. Þú hefur um 

heilar þrjár útvarpstöðvar til þess að  velja úr. Þegar enginn er heima þá getur þú horft á 

útlenska sjónvarpsþætti á nýju sjónvarpstöðinni sem er meira að segja glænýtt 

litasjónvarp og þú mátt reykja inni. Þér finnst sígarettur bragðast ógeðslega en þú þarft 

að venjast því. Allir reykja, það er bara venjulegt. Þú getur meira að segja keypt 

sígaretturnar í sjoppunni á horninu. Lífið er gott í borginni. Það eina sem truflar þig er 

að þú veist ekki hvernig þú átt að klæða þig. Þú átt nóg af fötum en þú ert á þeim aldri 

sem þú þarft að ákveða þig í hvaða fylkingu þú ert. Þú getur valið á milli pönkstíls, 

dansstíls eða eitthvað hlutlaust. Vandamálið er samt að pönkararnir hræða þig með 

hanakambana og leðurjakkana, þér finnst dansstíllinn hlægilegur með alla þessa liti og 

þú veist að þú munt aldrei nenna að eyða svona miklum tíma í hárið á þér og það að 

vera hlutlaus virkar bara svo leiðinlegt. 

Þú ert að labba í Reykjavík með vinum þínum. Þú ert á leiðinni að fylgjast með 

fundinum í Höfða þar sem tveir af stærstu leiðtogum heims eru mættir til þess að 

skipuleggja heimsfrið eða eitthvað svoleiðis. Þú óttast nefnilega kjarnorkustyrjöld og 

það að heimurinn gæti allt í einu endað á einni nóttu. Það eru þessir tveir aðilar á 

fundinum sem geta komið í veg fyrir það. Þú ert á móti stríði og skilur ekki af hverju 

einhverjir vilja berjast. Þú ert á móti því að hafa her hér á landi og þú skilur ekkert í því 

hvernig þessir hermenn gátu verið svona vinsælir í gamla daga. Fólki þá fannst þessir 

hermenn ævintýragjarnir menn sem höfðu séð heiminn. En þú veist að þú hefur farið til 

fleiri landa heldur en þessir hermenn. Þú hefur séð heiminn en þessir hermenn hafa 

einungis séð landið sitt og þetta af girta búr þar sem þeir búa í Keflavík. Þar sem er 

seldur bjór á meðan hann er bannaður alstaðar annars staðar á landinu. 

Þú færð fljótlega leiða á því að fylgjast með fundinum því ekkert er að gerast þar. Þú 

ferð með vinum þínum á skemmtistað sem er nálægt þar sem þið setjist niður. Þið fáið 



42 

ykkur sígarettu og pantið vín á meðan þið spjallið. Það er tæknilega ólöglegt en öllum er 

sama. 

Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Sögu og tilgang Evróvisjón 

Hvers vegna fólk hafði meiri pening 

Viðhorf til reykinga 

 

Skrifaðu þína eigin Í þeirra sporum sögu þar sem þú: 

Ert í útlöndum að segja fólki frá Íslandi 

Ert pönkari með sterkar skoðanir 

Ert barn sjómanns sem á kvóta 

Eða annað sem þér dettur í hug 
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10 1990-2000 

Sjálfstæðisyfirlýsingar 

Snemma á þessu tímabili var mikið að gerast í Evrópu. Kommúnísk stjórnmálastefna var 

að líða undir lok sem varð til þess að Sovétríkin liðuðust í sundur og á sama tíma liðaðist 

Júgóslavía í sundur. Hvorugt þessara ríkja er til í dag en frá þeim öðluðust mörg lönd 

sjálfstæði. Þá var komið að okkur Íslendingum að skemmta okkur á stóra sviðinu. Við 

fórum að styðja sjálfsæðisyfirlýsingar þessara nýju ríka á fullu. Við vorum meira að segja 

fyrst til þess að viðurkenna sjálfstæði Eistlands, Litáens og Lettlands sem lýstu yfir 

sjálfstæði frá Sovétríkjunum og við vorum fyrst til þess að viðurkenna sjálfstæði Króatíu 

og Svartfjallalands. Þú ert kannski að velta því fyrir þér af hverju við gerðum það? Hvað 

er merkilegt við það og hvað felst í því að styðja sjálfstæðisyfirlýsingu? 

Til þess að land verði sjálfstætt þarf það fyrst að vilja það, svo fá önnur lönd til þess 

að viðurkenna sjálfstæð sitt. Vestfirðir geta ekki allt í einu lýst yfir sjálfstæði og allt 

verður klappað og klárt. Það þarf að vera aðdragandi að því og önnur ríki þurfa að segja 

,,við sjáum ykkur sem sjálfstætt ríki, við munum hefja viðskipti og stjórnarsamstarf við 

ykkur. Íbúar með vestfirsk vegabréf mega koma inn í landið okkar og við munum opna 

sendiráð á Ísafirði‘‘. Ríkisstjórnin okkar yrði ekki sátt með þau ríki sem myndu segja 

þetta. Þess vegna var það svo stórt þegar við litla Ísland sögðum við Sovétríkin með 

þessari yfirlýsingu ,,við ætlum að styðja þá og það er ekkert sem þú getur gert í því‘‘. Á 

sama tíma og stórveldin voguðu sér ekki að styggja Sovétríkin. Það var þegar kalt stríð á 

milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna og var mest öll Vestur-Evrópa í liði með 

Bandaríkjunum. En okkur fannst mikilvægara að styðja litla manninn heldur en að halda 

þeim stóra góðum. Með þessari yfirlýsingu brutum við ísinn og mörg stærri lönd fylgdu 

okkar fordæmi. Þangað til nægilega mörg lönd viðurkenndu sjálfsæði þeirra að það var 

alþjóðlega samþykkt. Íbúarnir í þessum löndum eru yfir sig þakklátir fyrir þessar gjörðir 

okkar. Við þurfum að halda áfram að láta gott af okkur leiða á alþjóðavettvangi og gera 

okkar besta til þess að bæta heiminn. 

Íslenskur stríðsglæpamaður 

Stríðsglæpamenn eru þeir sem fremja alvarlega glæpi í stríði. Það gerðist á þessum 

áratug að rannsóknarnefnd í stríðsglæpum hafði fundið stríðsglæpamann hér á landi 

sem þeir vildu fá sendan til sín svo hægt væri að rannsaka mál hans. Hann hafði verið 

lögreglumaður í Eistlandi þegar seinni heimstyrjöldin stóð yfir og var grunaður um 



44 

stríðglæpi þar. Eftir stríðið hafði hann flúið og endaði hérna og fékk íslenskt ríkisfang og 

íslenskt nafn. Fimmtíu árum seinna átti að rannsaka hann. 

Við ákváðum að senda hann ekki til þeirra. Við töldum að það væru ekki nægar 

sannanir til þess að senda hann. Kannski var líka hluti af ástæðunni að hann var of 

gamall og of veikur til þess að ferðast langa leið. Kannski var það af því hann hafði góð 

pólitísk tengsl, kannski fannst okkur það of grimmt fyrir fjölskylduna hans að refsa 

honum þegar hann átti svona stutt eftir. Gætir þú ímyndað þér hvernig það væri fyrir 

þig ef veikur afi þinn færi í fangelsi í útlöndum? Svo voru kannski einfaldlega ekki nægar 

sannanir gegn honum. Þetta var óvenjulegt mál sem kom mörgum á óvart. Þótt að við 

sendum hann ekki þá ákváðum við að rannsaka málið betur. En á meðan rannsóknin 

stóð yfir lést hann. Þá var rannsóknin lögð niður og við munum kannski aldrei vita hvort 

hann var sekur eða saklaus. 

Snjóflóð 

Tvö hræðileg og mannskæð snjóflóð lentu á litlum þorpum á Vestfjörðum á þessum 

áratug. Það fyrra féll á Súðavík. Það hafði snjóað gífurlega þar og þessa nótt var 

ótrúlega slæmt veður. Íbúarnir voru smeykir um að snjóflóð gæti fallið svo að húsin sem 

talin voru í hættu voru tæmd. Það hafði samt aldrei svo menn myndu fallið það stórt 

snjóflóð þarna að það næði í þorpið. En þessa nótt kom stærra snjóflóð en sérfræðingar 

gátu ímyndað sér að gæti fallið úr fjallinu ofan við þorpið. Snjóflóðið eyðilagði næstum 

því þriðjung allra húsa í þorpinu. Fjórir komust úr húsarústunum sjálfir en 22 voru 

ennþá týndir. Örfáum mínútum síðar hafði þetta frést út um allt þorp. Hin húsin voru 

rýmd og fólk flutt í frystihúsið sem var við sjóinn neðst í þorpinu. Þeir sem gátu fóru 

rakleiðis að reyna bjarga fólkinu sem lenti undir snjóflóðinu. Þeir sem höfðu komist 

sjálfir undan snjónum voru þá að grafa eftir ástvinum sínum með berum höndum.  

Veðrið þessa nótt var svo slæmt að björgunarfólk komst ekki strax. Það var engan 

veginn hægt að komast til Súðavíkur á bíl svo togarar og varðskip þurfti til þess að flytja 

björgunarfólkið. Björgunarfólk kom víðsvegar að því allir vildu hjálpa. Sumir togarar 

lögðu af stað og söfnuðu sjálfboðaliðum á leiðinni.  

Það var blindbylur í þorpinu sem gerði fólki erfitt fyrir. Í fyrstu var fólk að finnast á 

lífi en eftir því sem tíminn leið var ólíklegra að finna fólk á lífi. Á meðan allt þetta gekk á 

þá féll annað snjóflóð á þorpið. Það snjóflóð féll sem betur fer einungis á mannlaus hús 

en það tók með sér rafmagnstaura svo það var hvorki rafmagn sé sími í þorpinu í 

nokkrar klukkustundir. Af þessum 22 sem leitað var af fundust átta á lífi en 14 létu lífið 

þessa nótt, þar af voru átta börn. 



 

45 

Snjóflóðið á Súðavík átti að vera einsdæmi, það voru litlar sem engar líkur á að svo 

stórt snjóflóð félli á mannabyggð aftur. Þrátt fyrir það gerðist það aftur níu mánuðum 

seinna á Flateyri. Það er skuggalegt hvað þessi tvö snjóflóð eru svipuð. Aðstæðurnar í 

veðrinu voru nánast þær sömu og fyrir snjóflóðið í Súðavík og aftur átti ekki að vera 

möguleiki á svona stóru snjóflóði. Veðrið var aftur svo slæmt að illa gekk að komast 

þangað en núna voru björgunarmenn tilbúnari og reyndari svo þeir komust fyrr á 

staðinn, samanborið við Súðavík. Snjóflóðið á Flateyri var stærra en það sem féll á 

Súðavík. Rétt yfir tíu prósent bæjarbúa bjuggu í húsunum sem flóðið skall á. Margir 

komust sjálfir undan rústunum en tuttugu til þrjátíu einstaklingar voru ennþá týndir. 

Aftur kom björgunarfólk víðsvegar að til þess að hjálpa. Sólahring síðar var ljóst að í 

Snjóflóðinu á Flateyri höfðu nítján manns látið lífið. Meðal þeirra þeirra sem létu lífið 

var heil fimm manna fjölskylda. 

Til þess að undirstrika hversu sterk þessi snjóflóð geta verið þá langar mig að segja 

þér frá síðasta drengnum sem fannst á lífi eftir snjóflóðið á Flateyri. Krafturinn í 

snjóflóðinu var svo mikill að mörg húsin sem urðu fyrir því tættust í sundur. Það eina 

sem var eftir af húsinu sem drengurinn bjó í voru tveir veggir. Snjórinn var grafinn í 

burtu þar sem húsið var en drengurinn fannst ekki. Það var ekki fyrr en sólarhring eftir 

snjóflóðið sem hann fannst í rúminu sínu sem núna var staðsett úti í garði. Snjóflóðið 

hafi tætt húsið í sig og borið rúmið sem strákurinn svaf í út í garð. Því til allrar hamingju 

vafðist hann inn í sængina sína sem hélt á honum hita og geymdi súrefni fyrir hann. Á 

þessum tímapunkti var meira að segja bjartsýnasta fólk búið að missa vonina um að 

finna fleiri á lífi.  

Ég vil líka undirstrika þrekvirkið sem björgunarfólkið vann. Þau voru sjálfboðaliðar 

sem voru tilbúin að leggja sig í lífsháska til þess að hjálpa fólkinu. Í báðum snjóflóðunum 

var stórhættulegt að ferðast til þorpanna en samt komu nokkur hundruð manns 

þangað. Þau handmokuðu fjöldann allan af fólki úr snjónum í myrkri og blindbyl í marga 

klukkutíma. Þeirra afrek má aldrei gleymast. Ekki má heldur gleyma leitarhundunum en 

án þeirra hefðu margir farist sem ekki hefði verið hægt að finna í tæka tíð. 

Árþúsundamót 

Það voru flestir spenntir fyrir því að verða viðstaddir nýtt árþúsund þegar ný öld gengi í 

garð. Sem dæmi keyptu margir fleiri flugelda til þess að sprengja upp en þeir höfðu 

nokkurn tímann gert til þess að fagna þessum tímamótum. En ekki voru allir jafn 

spenntir. Tölvuframleiðendur og aðrir aðilar í tölvubransanum höfðu varað við því að 

hafa tölvur í gangi á þessum áramótum því tölvan gæti bilað við það að reikna út að það 
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væri árið 0. Sumir misskildu þetta og oftúlkuðu. Þessir aðilar skildu þetta þannig að allar 

tölvur og allir hlutir sem væru með tölvubúnað inni í sér myndu einfaldlega bila eða 

sjóða upp úr og yrðu algjörlega ónothæf. Þetta fólk óttaðist að öll tækni yrði ónothæf 

og við færum aftur til baka á steinöld. Margir grínþættir í sjónvarpinu frá þessum tíma 

gerðu grín að þessu þar sem þeir spáðu jafnvel heimsendi þar sem öll tæki með 

tölvubúnaði myndu snúast gegn okkur. En svo varð ekki og fá dæmi urðu um 

einhverskonar bilanir þegar tölvur voru ræstar aftur á nýju árþúsundi. 

 

Í þeirra sporum. 

Þú ert að deyja úr spenningi fyrir áramótunum. Það er gamlárskvöld og þú situr með 

fjölskyldunni þinni að borða kalkún. Amma þín og afi eru meira að segja þarna. Þið eruð 

öll rosalega spennt fyrir árþúsundamótunum og aldamótunum. Þið ætlið að halda 

almennilega upp á þau. Þetta er meira að segja í fyrsta skiptið sem þið eldið kalkún á 

heimilinu. Þið eruð öll með skrautlega hatta sem glitra. Systir þín kemur til þín og réttir 

þér gleraugu sem mynda töluna 2000 þar sem núllin í miðjunni eru götin fyrir augun. 

Þér finnst þetta eitt af því allra hallærislegasta sem þú hefur séð en út af stemningunni 

þá lætur þú gleraugun á þig.  

Áramótaskaupið er furðu gott, að minnsta kosti manst þú ekki efir því að hafa hlegið 

jafn mikið yfir því áður. Eftir skaupið farið þið út að skjóta flugeldum. Þú dáist að 

himninum, það eru allir að skjóta upp flugeldum. Og þú veist að þótt að margir séu að 

skjóta upp núna þá eru allir að spara stærstu flugeldana fram að miðnætti. Þú veist það 

því að þið eruð að gera það. Á meðan þú ert að horfa á alla flugeldana í kringum þig 

biður pabbi þinn þig um að kveikja á blysi og hlaupa aðeins frá húsinu. Hann biður þig 

um þetta á hverjum áramótum og þú þegir alltaf já, jafnvel þótt þú nennir því ekki, þú 

gerir þetta því hann virðist hafa gaman af því og þetta virðist mikilvægt fyrir hann. Þú 

kveikir á blysinu, hleypur aðeins frá húsinu svo fjölskyldan þín lendir ekki í reyknum. Þú 

stendur þarna eins og illa gerður hlutur og hugsar með þér „af hverju alltaf ég“. Þegar 

það slökknar á blysinu hleypur þú til baka. Þá tilkynnir mamma þín að það séu nokkrar 

mínútur í miðnætti. Þið hlaupið til að gera stóra flugeldinn klárann. Flugeldinn sem þið 

tókuð frá til þess að fagna nýju ári á slaginu tólf. Þú færð heiðurinn að því að kveikja á 

honum. Þú setur hann á sinn stað. Þú stendur þarna, með hlífðargleraugu og 

stormeldspýtur. Þú horfir á mömmu þína og bíður eftir merki frá henni. Hún er 

nefnilega sú eina í fjölskyldunni sem á farsíma og þar með sú eina sem getur séð á 

klukkuna í myrkrinu. Þegar hún gefur þér loks merki kveikir þú og hleypur til baka. Þið 
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horfið á flugeldinn skjótast upp og springa. Það eru margri aðrir risastórir flugeldar sem 

springa á sama tíma, en þér finnst ykkar flottastur. Þú faðmar svo fjölskylduna þína og 

óskar þeim gleðilegs nýs árs. Þegar þú faðmar afa þinn segir hann glottandi „ég hef ekki 

séð þig síðan á síðustu öld“. Þá veistu að þú átt eftir að heyra þennan brandara ansi oft 

á næstu dögum. 

 

Ritunarverkefni 

Kynntu þér betur eitt af eftirfarandi málum sem tengjast þessum áratug og skrifaðu um 

það 

Eftirmálar snjóflóðanna 

Hvernig ástandið var í löndum sem fengu sjálfstæðisviðurkenningu frá okkur 

Hvort eða hvernig sjálfstæðisviðurkenning frá okkur hjálpaði 

 

Skrifaðu þína eigin Í þeirra sporum sögu þar sem þú: 

Lendir í snjóflóði 

Ert að hjálpa fólki eftir snjóflóðin 

Þekkir manneskjuna sem var sökuð um stríðsglæp 

Eða annað sem þér dettur í hug 

 

 


