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Útdráttur 

Þessi heimildaritgerð fjallar um upphaf íslenskrar kvennaknattspyrnu á Íslandi. Tilgangur  

hennar er að fræða almenning um íslenska kvennaknattspyrnu, því ekki hefur verið skrifað 

mikið um hana og er ætlunin að fá ritgerðina birta sem grein. Rannsóknarspurningar mínar 

voru: Hvernig hófst íslensk kvennaknattspyrna og hvernig voru viðtökur almennings, þátttaka 

og áhorf?  

Knattspyrna á rætur sínar að rekja allt til forna. Það má sjá að í Íslendingasögum voru 

menn að spila knattleik. Knattspyrnan sem við þekkjum í dag kom svo til Íslands með 

skoskum prentara sem hét James Ferguson og kenndi ungum piltum knattspyrnu á 19. öld.  

Fyrsta íslenska knattspyrnufélagið var svo stofnað árið 1899.                                                                          

  Konur koma ekki við almennilega við sögu íslenskrar knattspyrnu fyrr en árið 1963, 

en áður höfðu nokkrar stelpur á Ísafirði byrjað að spila knattspyrnu en það stóð ekki yfir nema 

í tvö til þrjú ár. Einnig voru nokkrar stelpur byrjaðar að æfa knattspyrnu árið 1915 með 

Víkingi en það var sama sagan og hjá stelpunum á Ísafirði. Það var sem sagt ekki fyrr en á 

sjöunda áratugnum sem íslensk kvennaknattspyrna byrjaði af einhverri alvöru en það er fyrst 

árið 1968 sem handboltastelpur í Fram og KR fara að keppa sín á milli í óformlegum 

knattspyrnuleikjum.  

Fyrsti alvöru kvennaknattspyrnuleikurinn var svo árið 1970, þegar lið Keflavíkur og 

Reykjavíkur kepptu á undan karlalandsleik á Laugardalsvelli.  Kvennalandsliðið var svo ekki 

stofnað fyrr en árið 1981, eða 11 árum eftir að fyrsti alvöru leikurinn hafði átt sér stað. Ári 

seinna fór svo íslenska kvennalandsliðið í fyrsta skipti út fyrir landsteinana þegar það tók þátt 

í Evrópumótinu. Það gekk reyndar ekki alveg eins og í sögu í þessu fyrsta móti, því liðið 

tapaði öllum leikjunum nema einum og gerði eitt jafntefli. Eftir þetta mót var ákveðið að 

leggja niður íslenska kvennalandsliðið en stelpurnar mótmæltu því og var því haldið áfram 

með starf landsliðsins. Íslenska kvennalandsliðið hefur náð mjög langt á síðustu árum og er 

alltaf á uppleið.  
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Abstract  

This documentary discusses the beginning of women´s soccer in Iceland. The purpose is to 

educate others about Icelandic women´s soccer, for it has not been well documented as it is, 

and the plan is to get this documentary published. My theses were: When did women in 

Iceland start soccer, and how did the general public accept it, participation and audience? 

      Soccer has roots that extend far back into history, as we may see in the Icelandic sagas, 

where people were playing with a round object, or soccer. Soccer as we know today came to 

Iceland with a Scottish printmaker, James Ferguson, who taught young boys soccer in the 

19th century. The first Icelandic soccer club was founded in 1899.   

 Women didn´t start participating until the year 1963, but before that only a few girls in 

Isafjörður had been playing soccer for two or three years. There were also a few girls who had 

started practicing soccer in 1915 with Viking, but it was the same with them as the girls from 

Isafjörður. It wasn´t until the 70´s that Icelandic women´s soccer started playing organized 

soccer, with a few girls from Fram and KR playing informally between them in 1968. 

     The first formal girls soccer game in Iceland was in 1970, when a team from Keflavik and 

Reykjavik played against each other before a men´s national soccer game in Laugardalsvöllur. 

The women´s National Soccer team wasn´t formed until 1981, or eleven years after their first 

formal match. A year later, the women´s national team traveled for the first time when they 

participated in the European tournament. This first tournament did not go very well, as they 

lost all their games but one, and made one tie. After this tournament, it was decided to put 

down the Icelandic national team, but women protested the very idea of it, and therefore the 

team is still going. The Icelandic women´s national team in soccer has gone very far in the 

past few years, and it still moving upwards. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er hluti af B.Ed. gráðu í íþróttafræðum á menntavísindasviði við Háskóla Íslands 

og er metin til átta eininga. Hún fjallar um byrjunarár íslenskrar kvennaknattspyrnu í 

hnotskurn.  

Leiðbeinandinn minn við gerð ritgerðarinnar var Guðmundur Sæmundsson aðjúnkt við 

Háskóla Íslands og vil ég þakka honum fyrir alla aðstoð og hjálp við skrifin. 

Ekki má gleyma fjölskyldu minni sem ég vil þakka fyrir allan þann stuðning og 

jákvæðu strauma sem hún veitti mér við skrif þessarar ritgerðar. Án hennar hefði þessi ritgerð 

ekki orðið til. 

Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem hjálpuð mér við heimildaleit og viðmælendum 

mínum í viðtölunum.  

 

 

 

 Reykjavík 6. apríl 2010 

______________________ 

Kristín Eva Bjarnadóttir 
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Inngangur  

Knattspyrna er skilgreind í Íslenskri orðabók með eftirfarandi hætti: „Knattleikur þar sem tvö 

lið reyna að sparka leðurklæddum knetti (69-71 cm ummáls, 397-453 g að þyngd) í mark 

hvort hjá öðru á velli 91,5 til 119 × 46 til 91,5 m (í milliríkjakeppni 101 til 110 × 64 til 73 m) 

stórum“ (Íslenska orðabókin1992:508).                                        

Knattspyrna er mjög útbreidd íþróttagrein og er hún stunduð nánast út um allan heim. 

Samkvæmt Alþjóða knattspyrnusambandinu (FIFA), þá stunda hana alls 265 milljónir 

iðkenda en aðeins 10% þeirra eru konur sem er ekki mikið miðað við það hve margir stunda 

þessa íþróttagrein. Á Íslandi byrjuðu karlar að stunda knattspyrnu löngu á undan konum.                                                               

Íslenska kvennaknattspyrnan hefur markað spor í baráttu kvenna. Í upphafi átti 

íslenska landsliðið ekki mikilli velgengi að fagna en núna síðustu ár hefur liðinu gengið 

vonum framar. Þegar landsliðinu gengur vel verður ávallt mikil vakning í samfélaginu 

gagnvart íþróttinni sem og því sem stelpurnar leggja af mörkum til að ná langt. Í samfélaginu 

má heyra umræður um aukinn fjölda iðkenda í knattspyrnu og þá sérstaklega kvenna. 

Mér þótti spennandi að forvitnast um það hvernig þetta allt saman byrjaði. Hvenær 

kvenmenn byrjuðu að stunda knattspyrnu og hvernig og af hverju kvenmenn byrjuðu að 

stunda knattspyrnu svona langt á eftir körlum.  

Rannsóknarspurningar mínar í ritgerðinni voru: Hvernig byrjaði kvennaknattspyrnan á 

Íslandi og hvernig voru móttökurnar meðal fjölmiðla og almennings?    

 Tilgáta mín í þessum rannsóknarspurningum er sú að stelpur hafi spilað knattspyrnu 

með strákum til að byrja með og svo farið að stofna sína eigin hópa. Einnig að viðtökur 

almennings hafi ekki verið mjög miklar og fjölmiðlar hafi ekki verið mikið að fjalla um þær. 

Ég hef heyrt mikið um það að stelpur hafi verið að spila knattspyrnu með strákum.  Þá  er 

minna talað um konur heldur en karla í fjölmiðlum og held ég að það hafi ekki verið öðruvísi 

þegar konur voru að byrja að iðka knattspyrnu.  
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Fræðilegur bakgrunnur 

Ekki er vitað hvenær iðkun knattspyrnu hófst 

en vitað er að það var löngu fyrir okkar tímatal. 

Heimildir eru til um það að íþrótt sem líktist 

knattspyrnu hafi verið stunduð í Kína fyrir 

2000 árum og nefndist hún „Zu qiu“ (Víðir 

Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 

1997:11).  Þá er talið að Egyptar og Grikkir 

hafi leikið knattspyrnu.  

Í bókinni Knattspyrna í heila öld eftir Víði 

Sigurðsson segir:  

„Egypski sagnfræðingurinn, Júlíus Pollux, 

ritaði seint á annarri öld lýsingu á knattleikjum og sagði að leikmenn hefðu skipst í tvö lið 

sem léku hvort gegn öðru, en takmark leiksins var að knýja knöttinn yfir tvær línur sitt á 

hvorum enda leikvangsins.“ Leikur þessi var svo tekinn upp af hermönnum.  

Myndin sýnir fornt rómverskt listaverk sem sýnir fullorðinn og barn vera að leika sér í 

fótbolta (Suen 2002:5). 

 

Knattleikur til forna á Íslandi  

Knattleikur hefur verið stundaður á Íslandi til forna og er talað um hann í mörgum 

Íslendingasögum:  

Í þá tíma þegar Geirröður var konungur Noregs fannst honum hnútukastið óvirðulegt í 

veislum, en hnútakast var „leikur ‘‘  sem var stundaður þegar menn sátu að máltíð, 

kastað var beinum í hrúgu á gólfið, en svo var byrjað að senda beinhnút á einhvern 

mótherja sinn og sjá hversu karlmannlega væri tekið á móti en fannst konungi þetta 

vera óvirðulegt og lætur þess vegna taka upp knattleik (Björn Bjarnason 1950:164).  
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Þessi knattleikur líkist ekki þeim knattleikjum sem við þekkjum í okkar daglega lífi. Þessi 

knattleikur var mjög frjálslegur en þó voru fastar reglur í honum. Leiknum er lýst á þennan 

hátt:  

Leikendur skiptast í tvær raðir, beggja vegna við leiksviðið, þannig að maður stendur 

manni mót; hverjum tveim andstæðingum er sérstaklega ætlað að leika saman; Þetta 

lýsir sér jafnvel í nafnavali sagnarinnar: Fullsterkur- Frosti, Allsterkur – Agði, 

Goðmundur- Geirröður. Dröttur er knattvörður; hann er útkastari í upphafi leiks. Að 

því verkefni loknu gengur hann að baki Geirröðar, líklega til þess að vera viðbúinn að 

aðstoða hann, ef þörf gerðist. Leiktól eru engin nema einn knöttur, harður og þungur, 

er nefnist gullknöttur. Menn kasta honum á milli sín, þannig að hann gengur í 

krákustíg upp og niður raðanna. Hver grípur sem bezt hann getur, með annarri hendi 

eða báðum, eftir því sem orkan leyfði, og snarar aftur knettinum að andstæðing sínum, 

eða að þeim næsta í röðinni, ef hann hafði síðast kastað. Þau leiklög eru sett, að hver 

sá skal útlægur vera (og missa eignir sínar), er niður felli knöttinn, og þýðir það óefað í 

þessu sambandi, að hann sé úr leiknum (og verði því, er við lá, ef um viðurlög var 

leikið); en sá er lætur þess ófreistað að henda knöttinn, fyrir hræðslu sakir, hann skal 

rækur úr leiknum með níðingsorði (Björn Bjarnason, 1950:167).  

 Þessi leikur hefur verið erfiður, þar sem það þurfti að halda uppi þungum og hörðum knetti 

og þess vegna átti hann vel við þjóðarskáldskapinn sem efniviður í jötnagaman. Þessir 

einföldu gripleikir eru sameiginlegir með öllum Norðurlöndunum snemma á öldum, ef mark 

má taka á þessum fornum sögum. En hvernig leikurinn þróaðist svo í hinum ýmsu löndum er 

að mestu óljóst.                                                                                                                                  

Heimildir herma að knattleikur hafi einnig verið leikinn á Íslandi til forna og er sagt 

frá honum í flestum Íslendingasögum. Knattleiknum mætti lýsa fyrir nútímamönnum sem 

einhvers konar samsuðu af amerískum hafnarbolta (rugby), hornabolta og ísknattleik 

(hockey). Jafn sterkir aðilar voru í báðum liðum og reyndu þeir að komast að endalínu eins og 

gert er í amerískum fótbolta nú á dögum (Björn Bjarnason 1950:167).  

Eins og sjá má t.d. í Gísla sögu Súrsonar voru jafnan margir áhorfendur mættir til þess 

að fylgjast með knattleikjum til þess að sjá hvor væri sterkastur og hver léki best (Víðir 

Sigurðsson og Sigurður Á.Friðþjófsson 1997:16). 
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Knattspyrna erlendis  

Talið er að knattspyrna hafi byrjað erlendis löngu áður en hún byrjaði á Íslandi. Á 13.öld var 

knattleikur búinn að ná miklum vinsældum í Englandi. Á hverju ári var dagur sem nefndur var 

Sprengidagur en hann var opinber leikdagur (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 

1997:11). Þessum leik er lýst á eftirfarandi hátt í bókinni Knattspyrna í heila öld eftir Víði og 

Sigurð:  

Mörk voru sitt í hvorum borgarhlutanum og virðist leikurinn hafa verið ansi harður. 

Mörkin voru sitt í hvorum borgarhlutanum eða þorpinu, knettinum var kastað út á torg 

einhvers staðar miðsvæðis og baráttan barst um víðan völl með tilheyrandi látum og 

skemmdum. Kaupmenn byrgðu glugga sína þegar slíkar hamfarir voru yfirvofandi 

enda var allt leyft nema vopnaburður. Brákaðar hauskúpur og brotnir útlimir þótti ekki 

tiltökumál! (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 1997:11).  

 

Árið 1314 bannaði svo Játvarður annar Englandskonungur leikinn í London og árið 1349 

bannaði Játvarður þriðji leikinn um allt England. Þrátt fyrir þetta bann og mörg fleiri síðar og 

stöðugar breytingar á reglunum, eftir því sem leikurinn þróaðist, þá lifir leikurinn og 

blómstrar sem aldrei fyrr.  

Árið 1583 voru nýjar reglur samþykktar og var völlurinn þá minnkaður og máttu 

aðeins vera 20-30 í hverju liðið. Einnig voru hin ýmsu brögð bönnuð og aðeins mátti spyrna 

knettinum (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 1997:12).                                                                                          

  Það var svo á 19. öldinni sem enskir skólar tóku knattspyrnu upp á sína arma og vildu 

blanda saman námi og leik og töldu að það væri þroskandi að stunda hópíþróttir. Eftir það var 

knattspyrna ekki lengur íþrótt sem aðeins götustrákar spiluðu, heldur hafði hún öðlast 

viðurkenningar millistéttarinnar og aðalsins. Árekstrar urðu í mismunandi skólum um það 

hvaða reglum ætti að fara eftir en þegar nemendur og fótboltaáhugamenn voru komnir í  

háskóla einsog Oxford og Cambridge voru samdar sameiginlegar reglur árið 1848 og eru það 

reglurnar sem við þekkjum í leiknum í dag og voru kallaðar Cambridge-reglurnar.  
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Eftir þetta var alltaf verið stofna ný knattspyrnulið og var Enska knattspyrnufélagið 

stofnað árið 1863. Þegar Enska knattspyrnufélagið var stofnað voru samþykktar nýjar reglur 

og bönnuðu þær m.a. það að handleika knöttinn. Ekki voru allir sáttir við þessar reglur og 

þarna urðu skil á milli knattspyrnu og ruðnings. Einnig var fjöldi leikmanna í liði á vellinum 

takmarkaður við 11 leikmenn.  

Það var svo árið 1872 sem fyrsti bikarúrslitaleikurinn fór fram. Liðin voru ekki 

aðgreind á annan hátt en þann að þau voru með mismunandi hatta og sokka. Skipt var um 

vallarhelming í hvert sinn sem mark var skorað. Innkast var tekið með annarri hendi og átti 

það lið rétt á innkastinu sem fyrr náði boltanum þegar hann fór út af. Árið 1872 var svo fyrsti 

landleikurinn spilaður. Þá léku Englendingar og Skotar á móti hvor öðrum í Glasgow en sá 

leikur endaði 0-0, þrátt fyrir marga sóknarmenn í báðum liðum. Það var svo stuttu eftir 

þennan landsleik, eða árið 1875, sem íþróttin fór að breiðast út um alla heimsbyggðina. Danir 

og Hollendingar tóku hana upp árið 1875 og svo útbreiðslan hélt áfram og heldur enn áfram 

og knattspyrna er nánast spiluð um allan heim (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 

1997:12-13).  

 

Landnám knattspyrnunnar  

Knattspyrna kom til Íslands árið 1895 en þó er talað um það að árið 1892 hafi einhverjir 

skólapiltar verið byrjaðir að spila knattleik. Um þetta skrifaði Jón Þórarinsson skólastjóri í 

blaðið Ísafold þann 30. júlí 1892. Greinin nefnist „Um líkamsæfingar og handavinnu í 

skólum“:  

Knattaleikur t. d. er flestra unglinga yndi,og mætti tíðka hann miklu meira en gert er í 

skólunum. Englendingar hafa miklar mætur á knattleik, og eru kennarar þar opt að 

þeim leikjum með nemendum sínum, og sýnast hafa engu minna gaman af leikjunum 

en unglingarnir (Jón Þórarinsson 1892). 

Þessi grein er líklegast sú fyrsta sem rituð erum knattspyrnu á Íslandi. 

Í lok 19. aldar var búið að stofna mörg félög á Íslandi, t.d bindindis-, íþrótta- og 

ungmennafélög, glímufélög og einnig má nefna fimleikafélag ungra pilta sem skoski 

prentarinn James Ferguson stofnaði. Það félag var þó aðeins starfandi frá 1895-1896 en þá 

flutti Ferguson af landi og flokkurinn hætti.  
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Ferguson kom ekki einungis fimleikum af stað, heldur einnig knattspyrnu sem hann 

þekkti vel, því hún var þá stunduð á Bretlandseyjum og hafði svo verið frá því um miðja 

19.öld. Ferguson smitaði nokkra unga pilti af áhuga á þessum leik, sem og íþróttakennarann 

frá Lærða skólanum, Ólaf Rósinkranz, er það varð úr að margir nemendur skólans fóru að 

iðka leikinn og fannst hann mjög skemmtilegur. Einn nemandinn var sérstaklega áhugasamur 

og þýddi leikreglur frá Englandi yfir á íslensku og gátu þá nemendur farið að leika 

knattspyrnu eftir reglunum (Skapti Hallgrímsson 1999:19).  

Aðstæðurnar sem strákarnir bjuggu við voru ekki glæsilegar og þurftu þeir að hreinsa grjótið 

af vellinum áður en hægt var að spila á honum. Völlurinn var þar sem vegurinn lá suður á 

Grímsstaðaholti, en hann varð síðar að hinum fræga Melavelli. Því mætti segja að Melavöllur 

sé upphaflegur vettvangur knattspyrnuiðkunar á Íslandi (Sigurður Helgason 1999:20).  

 

Fyrstu knattspyrnufélögin  

Fyrsta knattspyrnufélagið var Fótboltafélag Reykjavíkur sem seinna varð svo KR en það var 

stofnað þann 16. febrúar árið 1899. Stofnendur félagsins voru nokkrir strákar úr Vesturbænum 

sem ákváðu að safna fyrir fótbolta. Það var svo Þorsteinn Jónsson sem tók að sér að panta 

knetti frá Englandi og innheimta félagsgjald sem var ein króna á ári. Oftast voru keyptir tveir 

knettir á ári (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á.Friðþjófsson 1997:21). 

Félagið bar nafnið Fótboltafélag Reykjavíkur en þá var orðið knattspyrna ekki til í 

íslensku máli. Orðið knöttur hafði þó komið fyrir í blaðagreinum frá þessum tímum, en 

líklegast er talið að Bjarni Jónsson, alþingismaður frá Vogi, hafi fyrstur nefnt leikinn 

knattspyrnu (Sigurður Helgason 1999:20-21). 

Fyrstu árin hjá fótboltafélaginu voru frekar laus í reipunum en það voru ekki komin 

nein lög eða reglur og engar fundagerðir voru samdar. Ekki var til félagaskrá, heldur voru 

gjöldin sem piltarnir borguðu einungis notuð til þess að kaupa knetti. Eitt sinn voru þó keyptar 

stangir sem negldar voru niður í völlinn. Ekki voru til félagsbúningar heldur lék hver og einn í 

sínum búning (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 1997:22).                                                                                                          

 Eitt sinn var haldin keppni innan félagsins og var drengjunum skipt í tvö lið af 

handahófi. Bræðurnir Pétur og Þorsteinn voru fyrirliðar hvors liðs og í verðlaun voru 25 

krónur. 
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 Lið Péturs vann og fékk þessar 25 krónur og einnig minnispening og heiðursskjal sem 

Benedikt Gröndal skrautritaði (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 1997:22).  

 Árið 1908 fékk Fótboltafélag Reykjavíkur loks mótherja en þá var stofnað Íþróttafélag 

Reykjavíkur sem er svo ÍR í dag. Þetta gerði það að verkum að hægt var að halda mót. Á 

fyrsta mótinu léku reyndar tvö lið úr KR munu þessir leikir hafa farið fram árið 1908.  

 

Fyrsti alvöru knattspyrnuleikurinn á Íslandi  

Fyrsti alvöruleikurinn á milli fótboltaliða á Íslandi var haldinn árið 1911 á 17. júní-mótinu á 

Melavelli. Mótið stóð í átta daga og tóku 70 íþróttamenn þátt í því, en það var að hluti af 100 

ára minningarhátíð Jóns Sigurðssonar. 

Það var Ungmennafélag Íslands  (UMFÍ) og íþróttafélög í Reykjavík sem héldu þetta 

mót. Um 300 manns voru viðstaddir setninguna og eftir að íþróttamennirnir höfðu gengið inn 

á völlinn var það biskup Íslands Þórhallur Bjarnason sem setti mótið. Þann 20. júní kom svo 

að knattspyrnunni og kepptu þar lið Fram og Fótboltafélags Reykjavíkur. Það fór svo að 

Frammarar unnu leikinn 2-0 (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 1997:32).  

 

Saga kvenna í íþróttum á Íslandi   

Hér mun ég fjalla um áfanga íslenskra kvenna í íþróttum, hvenær fyrsta konan byrjaði í 

íþróttum, hvenær var fyrst fjallað um þær í blöðum o.fl. 

Árið 1870 lærði Björg Einarsdóttir að synda hjá Ólafi Guðmundssyni mági sínum. 

Björg er talin vera fyrsta íslenska konan sem lært hefur þá íþrótt. Á árunum 1880-1887 og 

1894-1897 var kennd leikfimi við Kvennaskólann í Reykjavík. Eftir það féll kennsla í leikfimi 

niður til ársins 1914 en þá hófst leikfimiskennsla fyrir konur á nýjan leik.  

Bríet Bjarnhéðinsdóttir lagði fram tillögu árið 1908 til bæjarstjórnar Reykjavíkur um 

það að konur fengju að læra sund til jafns við drengi og var sú tillaga samþykkt. Það var 

Ingibjörg Guðbrandsdóttir sem kenndi stelpunum sund.  

Árið 1909 komu nokkrar stelpur saman og byrjuðu að æfa glímu. Þær ætluðu að keppa 

í íþróttinni en ekkert varð af því. 
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Ingibjörg Guðbrandsdóttir var kjörin í stjórn Skautafélags Reykjavíkur árið 1914 og 

var um tíma formaður þess. Ingibjörg varð með því fyrsta konan til þess að gegna formennsku 

í íþróttafélagi.  

Árið 1914 var Knattspyrnufélagið Hvöt stofnað en stofnendur voru stelpur sem vildu 

spila fótbolta.Félagið starfaði  aðeins í tvö til þrjú ár.  

Árið 1925 fór fyrsta opinbera handknattleiksmótið fram en þar kepptu bæði konur og 

karlar (Erla Huld Halldórsdóttir, 1996:88-90). 

Þann 26. júní árið 1926 var fjallað um fimleikastúlkur í íþróttafréttum 

Morgunblaðsins, en þær höfðu verið að sýna fimleika undir stjórn Björns Jakobssonar. Í 

fréttinni segir: 

Sýning þessu vakti mikla eftirtekt og hlaut óskift lof allra áhorfendanna, sem skiptu 

þúsundum. Enda er mjer óhætt að fullyrða að jafn slingur fimleikaflokkur kvenna 

hefur ekki sjest hjer áður. Það er hvort tveggja í senn að flokkurinn er einkar vel 

samæfður og æfingarnar svo mjúkar og fagrar að hrein nautn er á að horfa. Jeg hefi 

sjeð kvenfimleika á Ólympíuleikjunum í Stokkhólmi en finnsku stúlkurnar, sem þar 

báru af öðrum, voru síst betri en þessar“ (Morgunblaðið 1926).  

Loks bætti höfundurinn því við að þær íslensku ættu að fara á Ólympíuleikana og hrósaði 

þeim ennþá meira. 

Á þessari sömu síðu í íþróttafréttunum er talað um fyrsta leikmótið fyrir stelpur. Lítill 

fyrirvari var fyrir mótið og gátu stelpurnar því ekki æft fyrir það. Þetta mót var aðeins byrjun 

fyrir eitthvað fullkomnara eins og kemur fram í Morgunblaðinu.  

Stelpurnar sem kepptu á þessu móti voru á aldrinum 15-17 ára. Allar stelpurnar voru 

að æfa í Íþróttafélagi Reykjavíkur og komu sem einstaklingar á mótið en félagið fór ekki með 

þær sem fulltrúa félagsins. Keppt var í 60 m hlaupi og 30 m hlaupi með egg í skeið. Síðari 

greinin krafðist mikillar mýktar og liðleika og hugsa þurfti um tvennt í einu; að missa ekki 

eggið úr skeiðinni og að komast að marki. Einnig var keppt í 25 metra kartöfluhlaupi með 

þrjár kartöflur en ekki voru nákvæmar lýsingar á því. Svo var keppt í langstökki og hástökki 

sem og knattkasti sem er líkt spjótkasti. 13 stúlkur voru skráðar til leiks í þessu móti voru en 

tvær forfölluðust (Morgunblaðið 1926). 
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Árið 1970 segir í íþróttafréttum blaðsins Vísis að þýska kvennalandsliðið í knattspyrnu 

hafi tekið þátt í heimsmeistaramótinu í Ítalíu. Þýskaland var þó ekki búið að viðurkenna 

kvennaknattspyrnu og því var liðið ekki að keppa fyrir hönd Þýskalands, heldur kom það fram 

sem borgarlið. Þýsku konurnar töpuðu fyrir Englendingum og Svíum en þóttu þrátt fyrir það 

mjög efnilegar.  Íslenskt kvennalandslið var ekki til á þessum tímum.  

Árið 1982 var fyrstu íslensku stúlkunum boðin atvinnumennska hjá sænsku 1. 

deildarliði. Sænska liðið sýndi Ástu B. Gunnlaugsdóttir og Rósu Valdimarsdóttir áhuga en 

þær höfðu vakið mikla eftirtekt fyrir góða frammistöðu í landsleikjum (Sigurður Sverrisson 

og Víðir Sigurðsson 1982:87).  
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Aðferðafræði 

Aðferðin sem ég notaði í þessari heimildarannsókn var að rannsaka ýmsar skriflegar heimildir 

en einnig tók ég viðtöl við konur sem spiluðu eða spila enn knattspyrnu og eru sumar í 

landsliðinu. Einnig tók ég viðtal við konur sem unnu mikið í kringum kvennaknattspyrnu.  

Fyrsti viðmælandi minn var Guðríður Guðjónsdóttir. Hún er íþróttakennari að mennt 

frá Íþróttakennaraskólanum á Laugarvatni sem nú er hluti af Háskóla Íslands. Guðríður var 

valin vegna þess hve hún var mikið í kvennaknattspyrnunni þegar hún hófst á Íslandi. Hún 

kennir íþróttir í Fjölbrautaskólanum við Ármúla, samhliða því að hún þjálfar unglingalandslið 

kvenna í handbolta. Hún vinnur með A-landsliðinu í kvennahandbolta og er aðstoðarþjálfari 

meistaraflokks handboltakvenna í Fram. Guðríður byrjaði ung að æfa handbolta og svo 

byrjuðu þær handboltastelpurnar að leika sér í fótbolta á sumrin og til þess að hita upp fyrir 

handboltaæfingar. Guðríður tók þátt í fyrsta kvennaknattspyrnuleiknum sem fór fram árið 

1968. Guðríður fór svo árið 1980 til Breiðabliks þegar Fram lagði niður kvennaknattspyrnuna. 

Árið 1981 var hún svo markmaður í kvennalandsliði Íslands í knattspyrnu til ársins 1983.  

Annar viðmælandi minn var Svanfríður Guðjónsdóttir  sem var fyrsta konan í stjórn 

Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ). Svanfríður var í kvennanefnd áður en hún kom inn í 

stjórnina. Svanfríður vann mikið með landsliðinu og ferðaðist með því, útvegaði liðinu 

æfingaleiki og var því til halds og trausts á ýmsan hátt. Svanfríður vann þó ekki bara með 

landsliðinu, því dóttir hennar; Ásta María Reynisdóttir, spilaði lengi með Breiðabliki og 

landsliðinu. Svanfríður var því einnig mikið í kringum Blikastelpurnar á byrjunarárunum. 

Einnig var rætt við Margréti Láru Viðarsdóttur sem spilar núna í Svíþjóð með liðinu 

Kristianstads DFF. Margrét Lára hefur lengi verið í landsliðinu og verið áberandi í því. 

Margrét hefur nú verið úti í tvö ár og rætt var við hana um hvort einhver munur væri á 

fjölmiðlum úti í Svíþjóð og hér á Íslandi. Margrét hefur einnig leikið með einu af okkar besta 

liði á Íslandi, Val, sem hefur unnið marga titla. Samskipti okkar voru í gegnum tölvupóst þar 

sem hún er stödd í Svíþjóð.         

 Við ræddum um það hvernig henni fyndist fjölmiðlar standa sig gagnvart 

kvennaknattspyrnunni og um samkeppnina við það að komast í landsliðið.  
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Heimildir sem notaðar hafa verið í ritgerðinni eru m.a. bækur eftir Víði Sigurðsson. 

Víðir Sigurðsson byrjaði snemma að hafa áhuga á knattspyrnu. Hann hefur starfað hjá ýmsum 

dagblöðum og starfar núna hjá Morgunblaðinu. Einnig hefur hann unnið að félagsmálum hjá 

HK. Víðir hefur skrifað mikið af bókum um knattspyrnu en bækurnar sem byggt er á hér eru 

m.a. Knattspyrna í heila öld sem Sigurður Á. Friðþjófsson gerði með honum og Íslensk 

knattspyrna 1981. Þá er stuðst við bækurnar Íþróttir fornmanna sem segir m.a. frá því hvernig 

knattleikir voru til forna.  

Mikið er stuðst er við vefinn timarit.is þar sem hægt er að finna gömul blöð. Þar má 

finna umfjöllun um kvennafótboltann á Íslandi og þar eru ýmsar greinar um það hvað var að 

gerast á þeim tíma sem kvennafótboltinn var að fara af stað.  
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Upphaf kvennaknattspyrnunnar á Íslandi í hnotskurn  

Eins og áður sagði var Knattspyrnufélagið Hvöt stofnað á Ísafirði árið 1914. Þá var til  

Knattspyrnufélag Ísafjarðar en í því voru eingöngu strákar sem spiluðu fótbolta. Nokkrar 

unglingsstelpur í bænum ákváðu að stofna sitt eigið félag og byrja að stunda knattspyrnu. 

Stelpurnar kepptu bara innbyrðis því ekki var komið annað stelpulið en félagið starfaði aðeins 

í tvö til þrjú ár.  

Þá voru haldnar knattspyrnuæfingar fyrir konur hjá Víkingi árið 1915. Axel 

Andrésarson stjórnaði æfingunum en það var ekki lengi.Ekki er vitað hvers vegna þær æfðu 

ekki lengur en það var eflaust vegna þess að enginn áhugi var fyrir því að kvenmenn spiluðu 

knattspyrnu. Þeirra hlutverk var allt annað, þ.e. að vera heima og sjá um börnin, gefa þeim að 

borða og vinna hin ýmsu heimilisstörf og fengu kvenmenn að heyra það að knattspyrna leiddi 

til þess að þær fengju stóra fætur og gætu ekki eignast börn. (Águst Ingi Jónsson 1983:18). 

Mjög langt tímabil leið svo án teljandi þátttöku kvenna í knattspyrnuiðkun á Íslandi. 

Ekki er minnst á knattspyrnu kvenna í neinum af þeim heimildum sem ég hef leitað í á 

tímabilinu frá 1915-1968 og ekki fjallað neitt um þær í fjölmiðlum.  

Það var ekki fyrr en árið 1968 að íslensk kvennaknattspyrna byrjaði af einhverri alvöru 

en þá ákváðu handboltastelpur í Fram og KR að keppa sín á milli í knattspyrnu. Stelpurnar 

höfðu leikið sér í úti í fótbolta á sumrin, því aðeins var spilaður handbolti á veturna. Fengu 

þær að æfa á malarvelli á eftir strákunum..  

Þá kom loks að fyrsta leiknum. Oddný Sigursteinsdóttir lýsir aðdragandanum að fyrsta 

kvennaknattspyrnuleiknum svona:  

Þetta hafði þróast smám saman hjá okkur, handboltastelpunum í Fram, að við vorum 

stundum í fótbolta við gamla Framvöllinn á sumrin. Svipað átti sér stað hjá KR og 

síðan gerðist það að ákveðið var að spila þennan leik á milli félaganna. Þetta var mikill 

viðburður, það var spilað á grasi hjá KR, liðin voru í sínum félagsbúningum og 

heilmikil umgjörð. Það varð ekkert af fleiri leikjum í bili en fótboltaáhuginn var orðinn 

talsverður hjá okkur á þessum tíma (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 

1997:239).  

Tveimur árum seinna, eða þann 20. júlí árið 1970, var fyrsti stóri alvöru 

kvennaknattspyrnuleikurinn, þegar lið Keflavíkur og Reykjavíkur kepptu á undan 

karlalandsleik Íslands og Noregs á Laugardalsvelli.  
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Kvennaleikurinn fór þannig að lið Reykjavíkur sigraði 1-0 og þótti kvennaknattspyrna 

lofa góðu. Sigurmark Reykjavíkur skoraði Guðríður Halldórsdóttir sem kom úr Fram. 

Kvennadómari dæmdi þennan leik en var það Sigrún Ingólfsdóttir sem hafði fyrst kvenna 

orðið sér út um dómararéttindi.  

Albert Guðmundsson, formaður KSÍ, beitti sér talsvert fyrir því að koma 

kvennaknattspyrnunni af stað. Hann lýsti því yfir á fulltrúaráðsfundi KSÍ í október 1970 að 

kvennaknattspyrnan væri að fara af stað víðs vegar um heim og að mikilvægt væri að vera 

með frá byrjun til þess að dragast ekki aftur úr á þessu sviði (Víðir Sigurðsson og Sigurður 

Á.Friðþjófsson 1997:239).   

Í Alþýðublaðinu árið 1970 er fjallað töluvert um kvennaknattspyrnu og ber ein greinin 

heitið Nú vilja menn líka hafa stúlkur með: 

Allt fram á síðustu ár hefur knattspyrna verið talin leikur fyrir karlmenn. Konur, sem  

iðka velflestar þær íþróttir sem karlmenn leggja stund á. Nú virðist sem konur 

víðsvegar um heim sé í auknum mæli að fá áhuga fyrir iðkun knattspyrnu og 

sumstaðar mun knattspyrna meðal kvenfólks skipulögð á sama hátt og hjá 

karlmönnum. Og ef við munum rétt, þá var nýlega haldin heimsmeistarakeppni í 

knattspyrnu kvenna, þar sem danskar stúlkur fóru með sigur af hólmi (Alþýðublaðið 

án höfundar, 1970). 

Í þessu sama blaði er fjallað um það að margir karlar séu að hrista höfuðið yfir þessum 

fréttum, en höfundur nefnir að konur hafi mikinn áhuga og dugnað og það væri sterkt fyrir 

knattspyrnufélög að fá kvennaknattspyrnuna inn.  

Á þessum tíma voru 12 knattspyrnusambönd í heiminum búin að viðurkenna 

kvennaknattspyrnu. Það voru: Alsír, Suður-Afríka, Formósa, Singapúr, Tæland, Gvatemala, 

Jamaíka, Frakkland, Vestur-Þýskaland, Svíþjóð og Wales. Þá er nefnt að kvennaknattspyrna 

sé spiluð í 21 landi (Alþýðublaðið án höfundar, 1970). 
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Íslandsmeistaramót  

Árið 1971 var kvennadeild ÍA stofnuð og skömmu síðar, það sama ár, var haldið fyrsta 

Íslandsmótið innanhús í Laugardalshöllinni. Í bókinni Knattspyrna í heila öld eftir Víði 

Sigurðsson og Sigurð Á. Friðþjófsson er skrifað:  

 Í Morgunblaðinu þann 5. júlí 1972 kom það fram að kvenmenn fengju að keppa á 

Íslandsmótinu sem fram færi í ágúst það sama ár. Tekið var fram að þær myndu spila í 

strigaskóm, knötturinn væri lítill, þær fengju að taka hornspyrnu frá vítateig og að leiktíminn 

væri 2x30 mínútur. Leikið yrði eftir útsláttarfyrirkomulagi og keppt um verðlaunagripi; gull 

og silfur (Morgunblaðið, 1972).   

 Ekki voru margar stelpur sem æfðu fótbolta á veturna en það var stundum hitað upp 

í fótbolta fyrir handboltaæfingar og svo var keppt t.d á innanhúsmótinu.           Það var svo árið 1972 sem fyrsta Íslandsmót kvenna í knattspyrnu var haldið utandyra og tóku þá alls átta lið þátt. Keppt var í tveimur riðlum en fjögur lið voru í hvorum riðli  

 Það var svo árið 1972 í águst sem fyrsta Íslandsmót kvenna í knattspyrnu var haldið 

utandyra og tóku þá alls átta lið þátt. Keppt var í tveimur riðlum en fjögur lið voru í hverjum 

riðli og svo kepptu efstu liðin til úrslita. Það voru liðin FH og Ármann sem kepptu 

úrslitaleikinn og FH vann þann leik 2-0. Anna Lísa Sigurðardóttir úr FH skoraði bæði mörkin. 

 Árið eftir, eða árið 1973, kepptu aftur átta lið á Íslandsmótinu í kvennaknattspyrnu 

og voru það mikið til sömu lið og fyrra árið en lið Grindavíkur tók ekki þátt og kom Stjarnan 

inn í staðinn. Aftur voru það liðin FH og Ármann sem kepptu í úrslitaleiknum og var það 

Ármann sem vann þetta ár en leikurinn fór 1-0 ( Víðir Sigurðsson og Sigurður Á.Friðþjófsson 

1997:239).   

 Árið 1974 var framtíðin björt í kvennaknattspyrnu, því þá bættust fleiri lið við í 

Íslandsmótið. Þá voru liðin orðin ellefu talsins og var keppt í tveimur riðlum. Í öðrum þeirra 

voru sex lið og hinum fimm og kepptu svo efstu liðin á móti hvoru öðru. Það voru FH og ÍA 

sem kepptu til úrslita og var það FH sem vann 4-0. FH var með sterkt lið og voru þær 

Íslandsmeistarar þrjú ár í röð árin 1974,1975 og 1976 (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson 1997:240-241). Árið 1976 fór kvennaknattspyrnan að dala en þá kepptu fimm lið 

í tvöfaldri umferð í einum riðli og árið 1980 kepptu aðeins þrjú lið: Breiðablik, Valur og FH. 

Það ár varð Breiðablik Íslandsmeistari þriðja árið í röð.  

 Á þessum árum var mikil óvissa um það hvað myndi verða um 

kvennaknattspyrnuna. Það bætti ekki úr skák að kvenmenn fengu að öllu jöfnu ekki að æfa á 

grasvöllum og fengu ekki hentuga æfingatíma og karlmennirnir gengu fyrir um þessa þætti.  
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Lítil almenn þátttaka kvenna var í knattspyrnu og þekktust ekki yngri flokkar í 

kvennaknattspyrnu og þar af leiðandi varð ekkert markvisst uppbyggingarstarf. Þetta leiddi til 

þess að kvennaknattspyrnan var einfaldlega ekki tekin alvarlega á þessum árum. Til eru dæmi 

um það að kvennaknattspyrna hafi verið lögð niður í ýmsum félögum, því hvorki var til 

fjármagn né tími til að sinna henni og má þar m.a. nefna kvennadeild Fram, en árin 1978 og 

1979 hafði liðið lent í seinustu sætum í keppninni.  

  

Árið 1980 ákváðu því Frammarar að senda ekki inn kvennalið á Íslandsmótið og 

ákveðið var að leggja niður kvennaflokkinn. Þær knattspyrnukonur sem vildu halda áfram í 

knattspyrnu fóru yfir í önnur félög. Guðríður Guðjónsdóttir fór t.d í Breiðablik og ári seinna 

var hún orðin landsliðsmarkmaður kvennaliðs Íslands. Guðríður segir frá því að þetta hafi 

verið grátlegt, enda hafi verið nægur mannskapur til þess að halda úti kvennaliði í Fram. 

Stelpurnar vildu halda áfram og fóru flestar í önnur félög (Guðríður Guðjónsdóttir, munnleg 

heimild).  

 

Bikarmeistaramót 

Í janúar árið 1981 gaf Breiðablik bikarmeistarabikarinn að gjöf en það var hvatning til KSÍ til 

að halda Bikarmeistaramót fyrir konur einsog var haldið fyrir karla en það var svo gert sama 

ár og bikarinn var afhentur. Þetta var hugmynd Valdimars Kr. Valdimarssonar og var því við 

hæfi að Rósa Áslaug, sem er dóttir hans, tæki við bikarnum sem fyrirliði Breiðabliks um 

haustið, þegar kvennalið Breiðabliks hafði orðið bikarmeistari á fyrsta mótinu. Að sögn Rósu 

Áslaugar hafði Valdimar mikinn áhuga á knattspyrnu og vildi að stelpurnar fengju sem allra 

mest. Rósa hélt margar ræðurnar heima hjá sér um það hvað það væri margt ósanngjarnt í 

þessu og ættu stelpurnar að vera helst eins og einhverjir aðrir vildu að þær væru (Skapti 

Hallgrímsson 2009:234). 

Eins og fyrr sagði var fyrsta bikarmeistaramótið var haldið árið 1981 og var Breiðablik 

meistari fyrstu þrjú árin. Fyrsti úrslitaleikurinn var þann 11. ágúst 1981 og var honum lýst 

sem tröllakvennaslag á Kaplakrikavelli. Þar kepptu lið Breiðabliks og Vals.  

 

 



Háskóli Íslands Íþróttafræði 

Lokaverkefni til B.Ed gráðu Kristín Eva Bjarnadóttir 

22 

 

 

Bent var á að þetta væri kjörið tækifæri fyrir áhorfendur að mæta og horfa á leikinn, 

því þarna væri kjarni þeirra knattspyrnukvenna sem myndu taka þátt í fyrsta landsleik Íslands 

í kvennaknattspyrnu sem var um haustið sama ár. Ekki dró þetta áhorfendur á leikinn, því þeir 

voru mjög fáir og mættu aðeins nánustu ættingjar stelpnanna sem voru að keppa. 

Eftirminnilegur leikur var í annarri umferð á fyrsta bikarmeistaramótinu þegar 

Breiðablik heimsótti ÍBÍ á Ísafirði. Þetta var fyrsti leikur ísfirsku kvennanna og þess vegna 

stór viðburður í bænum og mættu margir áhorfendur. Leikurinn endaði þannig að Blikar unnu 

11-0. 

Þegar Víkingur og Valur áttu að mætast á heimavelli Vals mætti enginn dómari en 

þetta var hvorki í fyrsta né seinasta sinn sem dómarar mættu ekki á kvennaleiki þessi fyrstu ár 

(Skapti Hallgrímsson 2009:232-233).  

 

Endurreisn  

Árið 1981 var endurreisn í kvennaknattspyrnu og voru komin kvennalið sem höfðu ekki áður 

keppt með á Íslandsmóti kvenna. Þar var t.d KR sem hafði ekki haft lið síðan í fyrsta leiknum 

13 árum áður en eins of fyrr var sagt, þá spiluðu þær fyrsta leikinn árið 1968 á móti Fram. 

Næsta ár voru enn fleiri lið sem vildu taka þátt og var ákveðið að stofna 2. deild en þá 

voru lið af landsbyggðinni mætt til leiks. Fram að því höfðu aðeins lið frá Suðurnesjunum og 

Akranesi tekið þátt í Íslandsmótinu, auk Reykjavíkur- og Kópavogsliðanna. Núna mátti sjá lið 

frá Akureyri en það voru KA og Þór og lið frá Ísafirði. Þá var komið lið í Vestmanneyjum en 

það hætti við þátttöku. Liðum í 1. deild var fækkað niður í sex og níu lið voru í annarri deild. 

Þetta ár vann Breiðablik enn og aftur, eða í fjórða sinn í röð, en Breiðabliksstúlkur urðu einnig 

bikarmeistarar þegar þær kepptu við Val og knúðu fram sigur í vítaspyrnukeppni árið 1982.  

Árið 1983 hélt sigurganga Breiðabliksstúlkna áfram og þær urðu bikarmeistarar þriðja 

árið í röð og Íslandsmeistarar fimmta árið í röð en þetta ár bættust við lið frá Austurlandi, 

bæði Höttur frá Egilstöðum og Súlan frá Stöðvarfirði. Hetti gekk vel fyrsta árið sitt í 

keppninni og komst upp um deild og einnig komst lið Þórs frá Akureyri upp um deild.  

Árið 1984 var keppninni síðan breytt en þá höfðu 22 lið skráð sig til keppni og höfðu 

aldrei verið fleiri lið í Íslandsmóti kvenna.  
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Keppninni var breytt til þess að draga úr ferðakostnaði. Það var gert þannig að öll lið á 

landsbyggðinni, liðin fyrir norðan og austan, voru saman í riðli og var liðunum í fyrstu deild 

1. deild fjölgað í 10 lið. Reyndist þessi breyting sýna mikinn styrkleikamun, en ÍA keppti við 

Þór í úrslitaleiknum og vann 4-1. 

Þetta ár lauk sigurgöngu Breiðabliks í bili því í bikarkeppninni kepptu lið Vals og ÍA 

til úrslita og endaði leikurinn með vítaspyrnukeppni, þar sem Valur bar sigur úr býtum (Víðir 

Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 1997:241-242).  

 

Fjölmiðlar  

Fjölmiðlar fjölluðu ekki mikið um kvennaknattspyrnu þegar hún var að byrja á Íslandi en af 

og til voru einhverjar smá fréttir. Þegar Ísland gerði jafntefli við Noreg á fyrsta Evrópumóti 

sínu var lítil frétt um það í íslenskum blöðum en forsíðufrétt í norsku blaði og er skemmtilegt 

að sjá þann mun.  

En fjölmiðlar hafa verið vaxandi hvað varðar umfjöllun um kvennaknattspyrnu. Í 

tengslum við ritgerðina voru tekin viðtöl við stelpur sem spila knattspyrnu hérlendis og 

erlendis. Spurði ég hvernig þeim þætti fjölmiðlar standa sig á Íslandi. Þær voru sammála um 

það að þeim fyndist fjölmiðlar vera að fjalla mjög vel um kvennaknattspyrnu, þótt alltaf megi 

gera betur.  

Fjölmiðlar hafa veitt kvennalandsliðinu í knattspyrnu mikinn stuðning í seinni tíð, 

bæði hvað varðar umfjöllun og hjálp við að fá fleiri áhorfendur til þess að koma á völlinn og 

styðja stelpurnar. Þó mætti gjarnan fjalla meira um úrvalsdeild kvenna, þar sem það er búin að 

vera mikil spenna þar.  

Þær voru spurðar að því hvort það væri mikill munur á umfjöllun í Svíþjóð og á 

Íslandi. Þeim fannst ekki mikill munur en aðalmunurinn væri sá að haldið er uppi heimsíðu í 

Svíþjóð, þar sem sérstaklega er fjallað um kvennaknattspyrnu og þar er öllu því sem er að 

gerast í kvennaboltanum hverju sinni gerð ítarleg skil. Einnig fjalla bæjarblöðin vel um sín lið 

og er kvennafótbolti bæði sýndur í sjónvarpi og í aðalblöðunum í Svíþjóð (Margrét Lára 

Viðarsdóttir 2010).  
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Í könnun sem fjölmiðlanefnd ÍSÍ lét gera árið 1990 var 12,5% íþróttaumfjöllunarinnar 

um konur en 87,5 % um karla. Önnur rannsókn var gerð árið 1997 á vegum 

menntamálaráðuneytisins en þar var aðeins könnuð umfjöllun í dagblöðum en sú fyrri náði til 

ljósvakamiðla einnig. Könnunin sem gerð var árið 1997 sýndi aukningu allt frá 1% upp í 5% 

og umfjöllun um karla dróst lítillega saman.  Þá mátti einnig sjá aukningu á erlendu 

íþróttafréttaefni sem beindist mest að karlaknattspyrnu og körfubolta en sú aukning virðist 

koma mest niður á umfjöllun um kvennaíþróttir (Víðir Halldórsson 1997).  

Árið 2007 gerði svo Anna Guðrún Steindórsdóttir rannsókn um íþróttafréttir í 

dagblöðum. Anna tók m.a. fyrir kynjahlutfallið og kemur þar fram talsverður munur á 

umfjöllum, en tölurnar eru 87,14% um karlmenn og 9,70 % um kvenmenn. Þá er fjallað mest 

um knattspyrnu eða 48,8 % um karlaknattspyrnu og 3,8 % um kvennaknattspyrnu (Anna 

Guðrún Steindórsdóttir, 2007:30). 

Í Morgunblaðinu árið 2006 er tekið viðtal við Vöndu Sigurgeirsdóttur. Hún segir frá 

því að kvennalandsleikir hafi yfirleitt ekki verið auglýstir hér áður fyrr og að áhorfendur hafi 

ekki verið margir. Einnig nefnir hún að KSÍ hafi lengi haft þá reglu að auglýsa aðeins 

karlalandsleiki og hafði það auðvitað áhrif á kvennalandsleikina. Árið 2002 var svo brotið 

blað í sögu íslenska kvennalandsliðsins, því þá var sett áhorfendamet þegar um 3000 manns 

mættu til þess að fylgjast með íslenska kvennalandsliðinu keppa við England og endaði sá 

leikur með jafntefli 2-2 (Morgunblaðið 2006:12). 

 

Fyrstu ár landsliðsins  

Árið 1981 var stórt og mikilvægt ár í kvennaknattspyrnu á Íslandi. Það ár var bæði 

kvennanefnd stofnuð, eins og fjallað verður nánar um hér síðar og fyrsta íslenska 

kvennalandsliði var stofnað. Einnig voru stofnuð fimm ný lið kvennalið og þetta sama ár setti 

Ásta B. Gunnlaugsdóttir markamet er hún skoraði 32 mörk fyrir lið sitt Breiðablik. Það met 

var slegið árið 2007 af Margréti Láru Viðarsdóttur sem skoraði 38 mörk fyrir Val það ár 

(ksi.is).  

Árið 1981 var skipuð þriggja manna nefnd um kvennaknattspyrnu á ársþingi KSÍ. Í 

henni voru þau Gunnar Sigurðsson, Svanfríður Guðjónsdóttir og Sigurður Hannesson.  
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Hlutverk þessarar nefndar var að halda utan um kvennalandsliðið, útvega æfingarleiki, 

búninga o.fl. Ásta B. Gunnlaugsdóttir segir eftirfarandi, í viðtali við Ingibjörgu Hinriksdóttur í 

Morgunblaðinu árið 2006, um fyrstu landsliðsferðina:  

 

Ég man eftir því hvað mér fannst við búa við mikinn lúxus þegar við fórum í þessa 

ferð. Við fengum allt sem við þurftum, æfingagalla og allan búnað, án þess að þurfa að 

hafa neitt fyrir því svo okkur leið eins og drottningum. Stelpurnar sem voru með 

handboltalandsliðinu á þessum tíma þurftu að leggja mikið á sig og hafa mikið fyrir 

hverjum leik en þarna mættum við bara (Morgunblaðið 2006). 

 

Kvennanefnd sendi beiðni um landsleiki til Þýskalands, Skotlands, Noregs, Lúxemborgar og 

Hollands árið 1981. Svar kom frá 

Skotlandi um það að landslið þeirra vildi 

fá æfingaleiki við íslenska landsliðið. Í 

frétt  í Vísi þann 30. júní 1981 er sagt frá 

því að kvennanefndin hafi ákveðið að 

þiggja boðið. Ákveðið var að íslenska 

kvennalandsliðið myndi keppa við Skota 

úti þetta sumar og svo myndu Skotar koma 

til Íslands ári seinna.  

Kvennanefnd KSÍ undir forystu Gunnars Sigurðssonar byrjaði að undirbúa ferðina til 

Skotlands og var Sigurður Hannesson úr Víkingi fyrsti landsliðsþjálfari kvenna og stjórnaði 

fyrsta landsleik íslenskra kvenna. Alltaf þegar vináttuleikir voru var ákveðinn samningur 

gerður. Til dæmis var gerður samningur um það að Ísland myndi borga flugið út og Skotarnir 

þá borga allt uppihald á meðan á ferðinni stæði (Svanfríður Guðjónsdóttir 2010).  

 Mynd: Fyrsta kvennalandslið Íslands í Skotlandi 1981. Aftari röð f.v.: Gunnar Sigurðsson formaður 

kvennanefndar, Guðmundur Þórðarson þjálfari, Svanfríður Guðjónsdóttir úr kvennanefnd, Sigrún Cora Barker, Kristín 

Aðalsteinsdóttir, Jónína Kristjánsdóttir, Svava Tryggvadóttir, Magnea H. Magnúsdóttir, Kristín Reynisdóttir, Ragnheiður 

Jónasdóttir, Ellert B.Schram formaður KSÍ. Murdo MacDougall fyrrum þjálfari á Íslandi. Fremri röð f.v.: Brynja 

Guðjónsdóttir, Ásta María Reynisdóttir, Rósa Á.Valdimarsdóttir, Ásta B. Gunnlaugsdóttir, Bryndís Valsdóttir, Guðríður 

Guðjónsdóttir, Bryndís Einarsdóttir, Hildur Harðardóttir, Ragnheiður Víkingsdóttir (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson 1997:241).  
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Áður en haldið var í ferðina til Skotlands fengu stelpurnar búninga til að keppa í en 

einnig fengu þær ferðabúninga frá Adidas með merki KSÍ framan á. Leikurinn fór þannig að 

Ísland tapaði 3-2 fyrir Skotum, en mörk Íslands skoruðu Ásta B. Gunnlaugsdóttir og Bryndís 

Einarsdóttir. Þetta þótti gott og lofaði góðu um það að íslenska kvennalandsliðið gæti farið að 

keppa á Evrópumótum. Tapið í leiknum má að einhverju leyti rekja til þess að spilað var í 90 

mínútur í þessum leik en á Íslandi var ekki leikið í það langan tíma. Íslensku stelpurnar voru 

yfir 2-1 rétt áður en leikurinn var búinn en þá náðu skosku stelpurnar að skora tvö mörk en 

þær voru vanar að spila í 90 mínútur.  

 

Árið 1982 var svo ákveðið að taka þátt í Evrópumótinu og voru leikirnir spilaðir árin 1982 og 

1983. Ísland lenti í erfiðum riðli en í honum voru einmitt þjóðirnar sem höfðu staðið í vegi 

fyrir því að Ísland myndi keppa á Evrópumótinu. Nú neyddust þessar þjóðir til þess að koma 

til Íslands hvort sem þeim líkaði það betur eða verr (Sigurður Sverrisson og Víðir Sigurðsson, 

1982:9). Þessar þjóðir voru Noregur, Svíþjóð og Finnland. Fyrsti leikurinn byrjaði vel, þar 

sem íslenska kvennalandsliðið gerði jafntefli við Noreg 2-2 og lofaði það góðu á mótinu.  

Framhaldið gekk þó ekki eins vel og vonast var til. Ísland tapaði öllum leikjunum eftir 

þennan leik. Þegar komið var heim var ákveðið að leggja niður íslenska kvennalandsliðið en 

kvennanefnd átti samt að halda áfram að starfa. Ástæðan var sögð sú að íslenska 

kvennalandsliðið hefði ekkert að gera í svona keppnir og það kostaði of mikið að fara.  

Þá sögðu þau Sigurður Hannesson og Svanfríður Guðjónsdóttir sig úr kvennanefnd til 

þess að mótmæla því að Ellert B Schram hafði lýst því yfir að íslenska kvennalandsliðið í 

knattspyrnu myndi ekki leika í UEFA- keppninni. Sama ár, eða árið 1984, þá kom frétt þann 

21. júlí í blaðinu NT um að kvennalandsliðið myndi fá einhverja leiki: 

Stjórn KSÍ mun reyna að útvega íslenska kvennalandsliðinu í knattspyrnu landsleik í 

Skotlandi í haust, og koma síðan liðinu í næsta Norðurlandamót í knattspyrnu þar sem 

liðið mun síðan taka þátt áfram, að því er Ellert B.Schram formaður 

Knattspyrnusambands Íslands sagði í samtali við NT í gær. Þá munu þau Sigurður 

Hannesson og Svanfríður Guðjónsdóttir, sem sögðu sig úr kvennanefnd KSÍ, eftir að 

ákvörðun var tekin um að kvennalandsliðið muni ekki taka þátt í UEFA-keppni 

kvennalandsliða í knattspyrnu, taka sæti í nefndinni aftur. „Stjórn KSÍ tók þá ákvörðun 

fyrr í sumar að tilkynna ekki þátttöku í UEFA-keppni kvennalandsliða í knattspyrnu. 

Út af því urðu bæði upphlaup og leiðindi, og þau sögðu sig úr kvennanefnd KSÍ,  
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Svanfríður Guðjónsdóttir og Sigurður Hannesson. Eftir að ég kom heim erlendis frá 

var málið tekið upp aftur og ég tók að mér að tala við þau, með það veganesti að stjórn 

KSÍ ætlaði síður en svo að hætta að útvega verkefni fyrir kvennalandsliðið í 

knattspyrnu, þó að af öðrum ástæðum væri ekki talið stætt á því að fara í UEFA-

keppni kvennalandsliða. Það er stefnt að því að reyna að útvega leik í Skotlandi í 

haust, og koma ‚Íslandi inn í Norðurlandakeppnina á næsta ári og næstu árum,“ sagði 

Ellert B. Schram. Ellert sagði að stjórn Knattspyrnusambandsins væri ljóst að mikið 

væri að gerast í kvennaknattspyrnunni, mikil gróska, og í mörg horn væri þar að líta. 

„Niðurstaðan er sem sagt sú að þau Sigurður og Svanfríður hafa bæði dregið úrsagnir 

sínar til baka, og fullar sættir hafa tekist í málinu,“ sagði Ellert. „Þetta er nokkur 

sárabót, og við komum inn í nefndina aftur þar sem greinilegt er að um verkefni verður 

að ræða. Hins vegar verð ég aldrei sáttur við þá ákvörðun að taka ekki þátt í 

Evrópukeppninni, og hef megnustu andúð á þeirri ákvörðun sem slíkri,“ sagði 

Sigurður Hannesson í samtali við -NT eftir að niðurstaða stjórnar KSÍ varð ljós (NT 

1984). 

Eftir þetta fóru þau Svanfríður og Sigurður aftur inn í stjórnina og ári seinna 1985 var 

fyrsta konan kosinn í stjórn KSÍ, en það var einmitt Svanfríður Guðjónsdóttir. Vakti það 

töluverða athygli fjölmiðla og fór hún í mörg viðtöl. Svanfríður var reyndar kosinn í varstjórn 

en á þessum tíma sátu í varastjórninni jafnan formenn nefnda og varastjórnin fékk að sitja alla 

fundi aðalstjórnar og hafði þar töluverð áhrif. Svanfríði fannst þetta skemmtilegt og hafði 

meiri von um það að ná árangri, þegar kona væri komin inn í stjórnina og í formennsku 

kvennanefndar. Svanfríður var kosin á þingi KSÍ þar sem á annað hundrað fulltrúa frá 

íþróttafélögunum höfðu kosningarétt. 

Árið1985 fór landsliðið til Sviss og spilaði þar tvo leiki. Stelpurnar gerðu jafntefli og 

svo var spilað við b-lið Sviss og unnu þær íslensku þann leik.  

Árið 1986 voru spilaðir alls sex landsleikir en það þótti mjög mikið. Spilaðir voru tveir 

við Sviss og tveir við Færeyjar en þann leik unnu þær íslensku 2-0. Spilað var við Þýskaland 

hér heima. Sá leikur fór 4-1 en Þjóðverjar voru strax komnir með sterkt lið.  

Eftir þetta fór íslenska liðið að fara inn á Norðurlandamótin og auðveldara var að 

komast inn á þau en á Evrópumótið. Þar voru slakari lið og meiri vinningslíkur (Svanfríður 

Guðjónsdóttir 2010). 
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Landsliðið var svo lagt niður í fimm ár, þ.e. árin 1988-1991. Í viðtali í Morgunblaðinu 

við Vöndu Sigurgeirsdóttir segir hún að hléið hafi haft mikil áhrif á konur á þessum tíma. 

Skilaboðin sem stelpurnar lásu út úr þessu var að þær væru ekki eins mikilvægar og strákarnir  

og  fannst þeim að borin væri minni virðing fyrir konum en körlum. En það birti upp aftur 

þegar Eggert Magnússon kom kvennalandsliðinu aftur á skrið eftir að hann varð formaður 

KSÍ (Morgunblaðið 2006:12). 

 

Viðtökur meðal almennings, áhorf og þátttaka í félögum 

Áhugi almennings á kvennaknattspyrnu virtist ekki mikill á fyrstu árum hennar og það var 

helst að eitthvað heyrðist frá þeim sem höfðu horn í síðu hennar. Fjölmiðlar hafa mikil áhrif 

varðandi áhuga almennings og góð umfjöllun getur dregið fjölda áhorfenda á völlinn. Á 

byrjunarárum kvennaknattspyrnunnar, þ.e.a.s á árunum 1970-1979, var reyndar nokkur 

umfjöllun  um kvennaknattspyrnu.  

Árið 1970, þegar kvennaknattspyrnan var að byrja, taldi blaðamaður nokkur að 

kvennaknattspyrna ætti ábyggilega eftir að verða vinsæl því íslenskir kvenmenn væru svo 

fallegir. Blaðamaðurinn skrifaði: 

Forráðamenn KSÍ gátu þess á blaðamannafundinum s. l. þriðjudag, að ekki væri 

óhugsandi að hér yrði sett á stofn kvennaknattspyrna. Sem kunnugt er, þá er það mjög 

til siðs erlendis að kvenfólk æfi og keppi í knattspyrnu og svo langt er þetta komið 

sums staðar, svo sem á Ítalíu, að þar er komin á atvinnumennska í kvennaknattspyrnu. 

Augnayndi gæti það nú orðið íslenzkum knattspyrnuunnendum, sem flestir eru af 

sterkara kyninu,að fá að sjá fallegar stúlkur leika knattspyrnu og þarf varla að efa að 

hún yrði vinsæl íþróttagrein hér á landi (Þjóðviljinn, 1970). 

Árið 1972, þegar fyrsta Íslandsmótið í kvennaknattspyrnu fór fram, var ekki mikið fjallað um 

konur og knattspyrnuna. Það var þó minnst á það að mótið væri í gangi og hvernig staðan 

væri.  

Þegar flett er upp orðinu kvennaknattspyrna á timarit.is kemur fram að það voru aðeins 

skrifaðar 13 greinar árið 1972. Þær eru flestar mjög stuttar og fjalla oftast um stöðuna í 

Íslandsmótinu. Ekki mættu margir áhorfendur á þessa leiki og helst voru það þessir nánustu 

sem komu og horfðu á stelpurnar sínar keppa. Svo er reyndar að einhverju leyti enn, þó 

töluvert hafi fjölgað í áhorfendahópnum.  



Háskóli Íslands Íþróttafræði 

Lokaverkefni til B.Ed gráðu Kristín Eva Bjarnadóttir 

29 

 

 

Þátttaka hjá félögunum var nokkuð góð á þessum árum miðað við að þetta var rétt að byrja. 

Enn var það þó aðeins meistaraflokkur sem æfði og yngri flokkar komust ekki almennilega á 

legg fyrr en kvennalandsliðið í knattspyrnu varð til (Svanfríður Guðjónsdóttir 2010). 

Í þau fáu skipti sem kvennaleikir voru auglýstir í blöðunum, þá var það þegar þeir voru 

á undan landsleik, en þá var aðallega verið að auglýsa landsleikinn en kvennaleikurinn fylgdi 

með.   

 

Umræður og lokaorð 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar var að skoða hvenær íslensk kvennaknattspyrna byrjaði á 

Íslandi. Ekki hefur verið skrifað mjög mikið um íslenska kvennaknattspyrnu og því var 

heimildaleitin nokkuð tímafrek.  

Íslenska kvennalandsliðið hefur tekið örum framförum á síðustu árum og er nú komið 

mjög ofarlega á heimslista Alþjóða knattspyrnusambandsins (FIFA). Liðið er nú í 18. sæti af 

105 liðum og er á stöðugri uppleið. Til gamans má nefna að íslenska karlalandsliðið er nú í 

90. sæti af 205 liðum.  

Góð fjölmiðlaumfjöllun um kvennaknattspyrnu hefur tvímælalaust hjálpað íslenska 

kvennalandsliðinu við að koma sér á framfæri. Umfjöllunin hefur leitt til þess að ímynd 

kvennaknattspyrnunnar er jákvæðari í samfélaginu og hjálpað til við að fá fleiri áhorfendur á 

völlinn til þess að hvetja stelpurnar og fá áhuga á því sem þær eru að gera. Gott gengi 

kvennaknattspyrnunnar hefur orðið til þess að konur geta almennt litið á sig sem hluta af 

íþróttinni alveg eins og karlar líta á sig sem hluta af karlaknattspyrnunni.  

Fjölmiðlar mættu þó vera duglegri við það að fjalla um íslensku kvennadeildina á 

Íslandi. Almenningur hefur meiri áhuga á karladeildinni og því fjalla fjölmiðlar meira um 

hana sem er skiljanlegt. Þarna er þó gagnvirkt samband eins og sýnir sig með 

kvennalandsliðið. Þegar vel gengur, þá koma fleiri áhorfendur og styðja liðið sem hefur góð 

áhrif á leik þess. Fjölmiðlarnir fara að sýna meiri áhuga sem verður til þess að fleiri 

áhorfendur koma næst. 
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Karlarnir virðast leggja meiri áherslu á það að fá peninga fyrir að leika knattspyrnu og 

virðast að jafnaði ekki búnir að mennta sig þegar að atvinnumennsku lýkur. Konur leggja 

meiri áherslur á það að fá styrki til þess að komast í skóla til útlanda og geta þá lært frítt í 

góðum skóla og spilað knattspyrnu. Þetta er mjög skiljanlegt þar sem kalmenn fá meiri 

peninga út úr knattspyrnunni, þar sem fleiri áhorfendur mæta á leiki hjá þeim og því eru meiri 

peningar til þess að borga þeim.  

Íþróttir eru að einhverju leyti spegil samfélagsins. Hlutur kvenna fer nú vaxandi á 

flestum sviðum og  sést það m.a. í aukinni velgengni kvenna í íþróttum og einnig í vaxandi 

fjölda kvenna í stjórnunarstöðum og  í stjórnmálum. Þetta er mjög jákvæð þróun og sýnir fram 

á það að konur eru farnar að láta meira að sér kveða. 

Barátta kvenna fyrir auknum réttindum hefur skilað sér til samfélagsins og opnað dyr 

að fleiri og betri möguleikum fyrir konur almennt. Þessi þróun er jákvæð og uppbyggileg. 

Þegar horft er um öxl yfir farinn veg og á þá baráttu sem konur háðu fyrir auknum réttindum, 

þá sjáum við að með sterkari stöðu kvenna í þjóðfélaginu myndast meira mótvægi. Það gerir 

m.a. konum kleift að mynda mótvægi við það karlaveldi sem myndast oft innan íþróttagreina. 

Eins og sagði í upphafi, þá var tilgáta mín sú að stelpur hafi byrjað að spila 

knattspyrnu með strákum og svo farið að stofna sína eigin hópa. Einnig að viðtökur 

almennings hafi ekki verið mjög miklar og fjölmiðlar hafi ekki verið mikið að fjalla um 

kvennaknattspyrnu. 

Fyrri liður tilgátunnar stóðst ekki alveg, þar sem það voru handboltastelpur sem 

byrjuðu að stunda knattspyrnu á Íslandi sér til upphitunar fyrir handboltaæfingar. Einnig til 

þess að hafa eitthvað að gera á sumrin þegar handboltaiðkun lá niðri. Það voru frekar stelpur 

sem áttu heima úti á landi sem spiluðu sumar með strákum vegna þess að ekkert kvennalið 

var.  

Mér finnst að kvenmenn hafi byrjað frekar seint að æfa knattspyrnu miðað við það 

hvenær karlmenn byrjuðu að stunda hana. Samt sem áður er þróunin í rétta átt og 

kvennaknattspyrnan er nú á stöðugri uppleið. 
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Tilgátan mín stóðst þó sæmilega hvað varðaði seinni liðinn um viðtökur almennings 

og fjölmiðla framan af. Ástandið hefur þó mikið lagast á síðustu árum og ekki er hægt annað 

en horfa björtum augum til framtíðar. 
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