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Á vettvangi norræns samstarfs fara fram um-
ræ∂ur um πa∂ hvernig Nor∂urlönd sem heild,
πar me∂ tali∂ Nor∂urlandará∂ og Norræna
rá∂herranefndin, eigi a∂ breg∂ast vi∂ πeim
breytingum sem eiga sér sta∂ í Evrópu. 

Evrópukorti∂ hefur teki∂ breytingum. Breyt-
ingarnar hófust strax eftir fall Berlínarmúrsins
ári∂  og hrun Sovétríkjanna sem fylgdi í
kjölfari∂. ∏a∂ hefur teki∂ sinn tíma fyrir Evrópu
a∂ laga sig a∂ nµjum a∂stæ∂um. Ári∂ 

fengu tíu lönd, af πeim πrettán löndum sem
sóttu um, a∂ild a∂ Evrópusambandinu ().
Pólitískar a∂stæ∂ur í Evrópu hafa breyst og stór-
veldi∂ Rússland er nú or∂i∂ nágranni Evrópu-
sambandsins.

Líkur á nánari tengslum Evrópuríkja hafa
hrundi∂ af sta∂ umræ∂um um nµja evrópska
vitund e∂a samkennd, bæ∂i hjá fylgjendum og
andstæ∂ingum .

Vi∂ ver∂um a∂ taka afstö∂u til alls πessa.
Hva∂a πµ∂ingu hafa breytingarnar í heiminum
og πá sérstaklega í Evrópu, fyrir Nor∂urlönd 
og norrænt samstarf ? Hvernig geta áherslur í
norrænu samstarfi haft áhrif á framvindu mála
á evrópskum vettvangi? Er til norræn samsemd?
Ef svo er, er hún πá samrµmanleg evrópskri sam-
semd sem ef til vill er a∂ ver∂a til?

Bók πessari er ætla∂ a∂ skapa grundvöll fyrir
umræ∂ur me∂al nemenda í framhaldsskólum
um stö∂u Nor∂urlanda og norrænt samstarf í
breyttu pólitísku umhverfi í Evrópu. 

Formlegt samstarf Nor∂urlanda hefur veri∂
vi∂ lµ∂i í li∂lega fimmtíu ár. Sem dæmi um
árangur af samstarfinu má nefna sameiginlegan
norrænan vinnumarka∂, vegabréfasamning og
samninga um félagsmál πar sem markmi∂i∂ er
a∂ tryggja norrænum borgurum sem dvelja í
ö∂ru norrænu landi sömu réttindi og πeir njóta
í heimalandi sínu. Umhverfisvernd hefur einnig
veri∂ og er enn eitt af helstu áherslumálunum í
norrænu samstarfi. Til dæmis hefur umhverfis-
merki∂ „græni svanurinn“ veri∂ til frá árinu
. Neytendur geta treyst á πa∂ a∂ vörur sem
merktar eru me∂ græna svaninum séu um-
hverfisvænar. Norrænt samstarf er jafnframt
rammi um sko∂anaskipti og mi∂lun reynslu á
flestum svi∂um samfélagsins. 

Útgáfa bókarinnar „Nor∂urlönd hafa µmis-
legt fram a∂ færa“ felur í senn í sér spurningu og
ósk um a∂ sameiginlegt gildismat í velfer∂ar-
málum og málum sem snerta félagslegt öryggi
og jafnrétti sem Nor∂urlandabúar hafa unni∂
dyggilega a∂, glatist ekki í evrópsku samrunaferli.
Meginmarkmi∂ bókarinnar er a∂ hvetja ungt
fólk til a∂ taka πátt í umræ∂um um norrænt
samstarf og tengsl norrænu landanna vi∂
Evrópu. ∏eir sem ungir eru í dag eiga sí∂ar eftir
taka vi∂ stjórnartaumunum í alπjó∂legu sam-
starfi.

Bókin er bygg∂ upp á πann hátt a∂ fyrst eru
sko∂a∂ar sögulegar forsendur πess a∂ vi∂ tölum
um Nor∂urlönd sem heild og sí∂an er liti∂ fram





bera afstö∂u Nor∂urlanda. Markmi∂i∂ er a∂
vi∂horfin og hugmyndirnar sem koma fram geti
vaki∂ umræ∂ur. 

Í πri∂ja hluta bókarinnar „Nor∂urlönd hafa
µmislegt fram a∂ færa“ eru µmsar upplµsingar
um Nor∂urlönd í nµrri Evrópu. Greinarnar eru
skrifa∂ar í nánu samstarfi einstaklinga sem sinna
norrænu samstarfi og fólks sem er í tengslum vi∂
nemendur og kennara á framhaldsskólastigi. 

Bókin hentar vel bæ∂i í mó∂urmálskennslu
og í samfélagsfræ∂um, en einnig í verkefnum og
πverfaglegu samstarfi. Bókin getur einnig nµst í
greinum eins og sögu og landafræ∂i.

Aftast í bókinni eru ábendingar um hvernig
nálgast má nánari upplµsingar um Nor∂urlönd

á veginn til a∂ meta forsendur norræns samstarfs
í framtí∂inni.

Í fyrsta hluta bókarinnar „Nor∂urlönd hafa
µmislegt fram a∂ færa“ er „norræna samfélags-
ger∂in“ kynnt fyrir lesandanum og birtar eru töl-
fræ∂ilegar upplµsingar um norrænu samfélögin,
íbúa πeirra og tungumál.

Annar hluti bókarinnar inniheldur greinar
eftir fimm rithöfunda frá Íslandi, Noregi, 
Danmörku, Svíπjó∂ og Finnlandi sem hloti∂
hafa bókmenntaver∂laun Nor∂urlandará∂s.
Höfundarnir lµsa persónulegri reynslu sinni af
samsemd í sínu heimalandi, á Nor∂urlöndum og
í Evrópu. ∏ær sko∂anir sem eru settar fram eru
sko∂anir höfundanna en endurspegla ekki opin-





og samstarf ríkja og samtaka í Nor∂ur-
Evrópu. Á heimasí∂u okkar www.norden.org er
sérstakur vefur um πessa bók. ∏ar má finna
krækjur og ábendingar til kennara um hvernig
nµta má efni∂ í kennslu. 

Myndirnar í bókinni tók norski ljósmynd-
arinn Karin Beate Nøsterud. ∏ær voru upphaf-
lega teknar fyrir ársskµrslu Nor∂urlandará∂s og
Norrænu rá∂herranefndarinnar . Myndir-
nar sµna fólk og sta∂i á Nor∂urlöndum og allar
segja πær sína sögu e∂a fá lesandann til a∂ brosa
svolíti∂. ∏ess vegna eru myndirnar líka haf∂ar
me∂ hér.

Gó∂a skemmtun!





Hvers vegna er tala∂ um Nor∂urlönd? Er til eitt-
hva∂ sem kalla má norræna vitund? Ef norræn
vitund er til og vi∂ viljum rækta norrænt sam-
starf, til hva∂a rá∂a eigum vi∂ πá a∂ grípa? ∏etta
eru dæmi um spurningar sem vi∂ teljum æski-
legt a∂ ver∂i ræddar.

Nor∂urlönd eiga margt sameiginlegt og í ald-
anna rás hafa norræn samfélög πróast á πann veg
a∂ πau eru lík innbyr∂is og á margan hátt ólík
ö∂rum löndum í Evrópu og í heiminum.
Stundum er tala∂ um sérstaka norræna sam-
félagsger∂ e∂a „norræna módeli∂“. Sameiginleg
saga, málsamfélag og sameiginleg menningar-
arfleif∂ eru a∂rir mikilvægir πættir sem norræn
samsemd og norræn vitund byggjast á. 

Formlegt samstarf norrænu landanna byggist
á Helsingfors-sáttmálanum og µmsum stofnun-
um sem settar hafa veri∂ á laggirnar til a∂ sinna
samstarfinu. Í úttekt sem ger∂ var í lok nµ-
li∂innar aldar kom fram a∂ Nor∂urlandabúar
voru jákvæ∂ir í gar∂ norræns samstarfs og vildu
helst a∂ nánara samstarf yr∂i haft, bæ∂i hva∂
var∂ar innri málefni Nor∂urlanda en einnig í
samskiptum vi∂ a∂ra heimshluta. ∏a∂ er πví
ljóst a∂ norræn samvinna á sér djúpar rætur
me∂al almennings.

Forsendur norrænnar samsemdar og norræns
samstarfs eru allt a∂rar nú en πegar formlegt
samstarf landanna hófst me∂ stofnun Nor∂ur-
landará∂s ári∂ . Aukin hnattvæ∂ing hefur
haft veruleg áhrif á lífsstíl fólks, menningu og
almennt atferli. Hnattvæ∂ingin hefur í för me∂
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sér nánara samband milli landa og πjó∂a.
Ástæ∂urnar eru me∂al annars ört vaxandi
alπjó∂leg verslun, samrunaferli∂ í Evrópu,
miklar tækniframfarir – ekki síst á svi∂i fjar-
skiptatækni, svo og aukin fer∂alög fólks milli
landa, bæ∂i af fúsum og frjálsum vilja og af
nau∂. ∏essi πróun er ekki einsdæmi á á Nor∂ur-
löndum, heldur er hún dæmiger∂ fyrir alla
heimsbygg∂ina.

∏egar athyglinni er beint a∂ norrænni ímynd
og vitund skapast grundvöllur fyrir umræ∂ur
um πær breytingar sem eru a∂ ver∂a á for-
sendum og möguleikum norrænu velfer∂ar-
ríkjanna og norræns samstarfs. Hvernig hefur
norrænt samstarf πróast? Hva∂ er átt vi∂ me∂
„norræna módelinu“? Hver er sta∂a norrænu
tungumálanna? Hvernig er πátttöku Nor∂ur-
landa í alπjó∂asamstarfi hátta∂?

Hin norræna samfélagsger∂

Samfélagsger∂in er eitt af πví sem endurspeglar
best sameiginlegt gildismat fólks á Nor∂ur-
löndum. Almennt nær hugtaki∂ „norræna
módeli∂“ yfir πá samfélags- og stjórnskipan sem
mótast hefur á Nor∂urlöndum undanfarin 

ár. Helstu einkenni stjórnskipaninnar eru:

• Rótgróin πingbundin lµ∂ræ∂issamfélög
• Háπróu∂ velfer∂arríki

• Efnahagslega, stjórnmálalega og 
menningarlega opin gagnvart um-
heiminum

• Nái∂ samstarf
• Lµ∂ræ∂isπróun sem byggir á mikilli 

πátttöku almennings, bæ∂i sta∂bundi∂
og í landsmálum. Öflugar bænda- og
verkalµ∂shreyfingar

• Áhersla lög∂ á a∂ leysa deilur á 
fri∂samlegan hátt

Oft er hugtaki∂ „norræna samfélagsger∂in“
nota∂ um samfélagsger∂ velfer∂arríkisins πar
sem grundvallarreglan er sú a∂ allir borgarar,
óhá∂ félagslegri stö∂u, eiga rétt á πeirri πjónustu
sem velfer∂arríki∂ veitir. ∏jónustan er a∂ mestu
leyti fjármögnu∂ me∂ sköttum og í öllum
norrænu ríkjunum er opinberi geirinn stór í
samanbur∂i vi∂ önnur Evrópulönd. Á Nor∂ur-
löndum er πátttaka kvenna í atvinnulífinu mikil
– u.π.b. átta af hverjum tíu konum á Nor∂ur-
löndum eru starfandi á vinnumarka∂i.

Öflugar verkalµ∂shreyfingar eru oft sag∂ar
skµra πessa πróun velfer∂arsamfélagsins á
Nor∂urlöndum en jafnframt hafa stærstu stjórn-
málaflokkarnir veri∂ sammála um mikilvægar
pólitískar umbætur.

Ljóst er a∂ á næstu áratugum ver∂a miklar
breytingar á aldurssamsetningu á Nor∂ur-
löndum og í stórum hluta Evrópu. ∏ær



‒ Kalmarsambandi∂ – Margrét fyrsta Danadrottning sameinar Nor∂urlönd.
‒ Eftir endalok Kalmarsambandsins voru há∂ mörg strí∂ milli vestnorræna

konungdæmisins Danmerkur-Noregs undir dönskum konungi sem jafnframt 
ré∂ yfir Íslandi, Færeyjum og Grænlandi og austnorræns konungdæmis πar 
sem sænskur konungur ré∂ yfir Svíπjó∂ og Finnlandi.

 Rússland leggur Finnland undir sig.
‒ Noregur og Svíπjó∂ í ríkjasambandi.
‒ Norrænt póstsamband og myntbandalag.
 Noregur ö∂last sjálfstæ∂i.
 Finnland ö∂last sjálfstæ∂i.
 Ísland ö∂last sjálfstæ∂i.
 Stofnun Nor∂urlandará∂s.
 Norræni vegabréfasamningurinn.
 Helsingfors-sáttmálinn um eflingu norræns samstarfs.
 Stofnun Norrænu rá∂herranefndarinnar.

 





Norrænt samstarf á 
sér margra alda sögu 
og erfitt er a∂ segja 
til um upphaf πess.



frá öllum heimshlutum og hefur áhrif á okkur. 
Sí∂astli∂in ‒ ár hafa Nor∂urlönd ekki

fari∂ varhluta af auknum innflutningi fólks πó í
mismunandi mæli sé. Mikill munur er á stefnu
norrænu ríkjanna í málefnum innflytjenda og
a∂lögun πeirra a∂ samfélaginu, πó a∂ alls sta∂ar
sé πörf á auknu vinnuafli. ∏essari πörf hefur
me∂al annars veri∂ mætt me∂ πví a∂ la∂a a∂ inn-
flytjendur. Hreinn a∂flutningur, og er πar átt vi∂
muninn á fjölda a∂fluttra og brottfluttra, er nú
sá πáttur sem hefur mest áhrif á fólksfjölgunina
á Nor∂urlöndum. Verulega dró úr náttúrulegri
fólksfjölgun, sem í grófum dráttum felst í fjölda
fæddra umfram fjölda látinna, á sí∂asta áratug
. aldarinnar. 

Vi∂ lesum á mismunandi hátt úr tölfræ∂ileg-
um upplµsingum um innflytjendur eftir πví hva∂
vi∂ viljum mæla. Ætlum vi∂ a∂ mæla hversu
margir útlendingar flytja til Nor∂urlanda? 
Viljum vi∂ sjá hve margir innflytjendur koma frá
πróunarlöndunum? Leitum vi∂ svara vi∂ ein-
hverjum allt ö∂rum spurningum?

Ef vi∂ viljum sjá hversu margir útlendingar
dvelja á Nor∂urlöndum ver∂ur máli∂ strax
flóknara. Hva∂ me∂ πá sem fengi∂ hafa norrænt
ríkisfang, eru πeir líka útlendingar? Ef πeir eru
útlendingar, teljast πá börnin πeirra útlending-

breytingar munu lei∂a til πess a∂ hlutfall fólks
sem er á vinnumarka∂i lækkar. Me∂ tilliti til πess
telja margir a∂ sjálfur grundvöllur norrænu
velfer∂arríkjanna sé í hættu. Eftir πví sem færri
starfa á vinnumarka∂i minnka skattgrei∂slur 
og πeim fækkar sem geta annast eldri borgara 
og sjúka og veitt vinnandi fólki nau∂synlega
πjónustu, til dæmis á dagvistarstofnunum.

˜msar hugmyndir eru reifa∂ar um hvernig
leysa megi πessi vandamál. Í fyrsta lagi er hægt
a∂ nµta vinnuafl á skilvirkari hátt. Í ö∂ru lagi má
hugsa sér a∂ lengja vinnutíma. ∏á er bæ∂i átt vi∂
fjölda vinnustunda á viku en einnig a∂ færa eftir-
launaaldurinn til. Í πri∂ja lagi má hugsa sér
a∂ger∂ir til a∂ auka innflutning vinnuafls.

Ef til vill πarf a∂ nota allar πessar hugmyndir
til a∂ vi∂halda πví samfélagi sem vi∂ búum vi∂
í dag.

Áhrif framandi menningar 
á Nor∂urlöndum

Sem á∂ur segir hefur hnattvæ∂ingin haft í för
me∂ sér aukin samskipti milli landa og πjó∂a.
Vi∂ ver∂um fyrir áhrifum πegar vi∂ fer∂umst til
annarra landa sem fer∂amenn e∂a vegna starfa
okkar, en jafnframt kemur fólk til Nor∂urlanda
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ar e∂a innflytjendur? Í hversu margar kynsló∂ir
eru innflytjendur útlendingar? Eina, tvær, πrjár?
Svari∂ vi∂ spurningunni um fjölda útlendinga
fer a∂ miklu leyti eftir πví hverjir eru skilgreindir
sem útlendingar.

Ef vi∂ gefum okkur a∂ allir πeir sem hafa ekki
norrænt ríkisfang teljist vera útlendingar ver∂ur
ni∂ursta∂an πessi: Útlendingarnir eru fæstir í
Finnlandi. ∏ar eru u.π.b. , prósent íbúa ekki
finnskir ríkisborgarar. Útlendingar eru flestir í
Svíπjó∂, πar eru , prósent íbúa ekki me∂
sænskt ríkisfang. Næstflestir eru útlendingar í
Danmörku πar sem , prósent íbúa eru ekki
danskir ríkisborgarar. 

Fjölda brottfluttra frá Nor∂urlöndum hefur
fjölga∂ á sí∂ustu árum en πegar á heildina er liti∂
hafa fleiri flutt til Nor∂urlanda en frá πeim.
U.π.b.  prósent πeirra sem flytja frá einu
Nor∂urlandanna flytja til annars norræns lands.

Norrænt málsamfélag – 
hugsjón e∂a raunveruleiki

Er til norrænt málsamfélag? Er norrænt málsam-
félag πáttur í norrænni samsemd? Ef svo er,
hversu mikilvægur πáttur er πa∂? Er enskan a∂
ná yfirhöndinni?

Norrænt málsamfélag á Nor∂urlöndum er
mjög sérstakt fyrirbrig∂i. Í πví felst a∂ πeir sem
kunna eitt πriggja tungumála, dönsku, norsku
e∂a sænsku, geti einnig skili∂ hin tvö. ∏annig
geta meira en πrír fjór∂u hlutar Nor∂urlandabúa
í raun tala∂ mó∂urmál sitt πegar πeir eru sam-
vistum vi∂ a∂ra úr πessum hópi og vænst πess
a∂ allir skilji πa∂ sem πeir segja.

Raunveruleikinn stangast πó oft á vi∂ hug-
sjónina. Margt πarf a∂ hafa í huga πegar tala∂ er
um gagnkvæman málskilning innan Nor∂ur-
landa.

Nærri fjór∂ungur Nor∂urlandabúa á sér
anna∂ mó∂urmál en dönsku, norsku e∂a
sænsku. ∏ótt sænska sé opinbert tungumál í
Finnlandi skilja margir Finnar ekki sænsku og
πeir eiga enn erfi∂ara me∂ a∂ skilja dönsku og
norsku. Í rannsókn sem ger∂ var á málskilningi
á norrænum fundum sög∂ust ekki nema fimm
prósent a∂spur∂ra Finna skilja tala∂a dönsku
vel,  prósent sög∂ust skilja dönskuna illa. 

Flestir Færeyingar, Grænlendingar og Íslend-
ingar læra dönsku en πa∂ πµ∂ir ekki a∂ πeir skilji
sjálfkrafa einnig norsku og sænsku. ∏ó danska sé
kennd í skólum á Íslandi eiga margir Íslending-
ar erfitt me∂ a∂ skilja tala∂a dönsku. Danir,
Nor∂menn og Svíar geta átt erfitt me∂ a∂ skilja
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me∂ a∂ skilja. Fyrst vi∂ eigum svona erfitt 
me∂ a∂ skilja hvert anna∂ á Nor∂urlöndum,
hvers vegna tölum vi∂ ekki bara ensku? Af
hverju πurfum vi∂ yfirleitt a∂ reyna a∂ skilja
„skandinavísku“? ∏egar Nor∂urlandabúar tala
saman gefast πeir stundum upp og grípa til
enskunnar. 

∏a∂ eru πó µmis rök sem hníga a∂ πví a∂
leggja rækt vi∂ Nor∂urlandamálin. Í skµrslu
Norræna málrá∂sins: „Att förstå varandra i
Norden“ eru eftirfarandi ástæ∂ur nefndar :

mállµskur á ö∂ru tungumáli en mó∂urmáli sínu.
Norræni menningarsjó∂urinn hóf á árinu

 rannsóknarverkefni um gagnkvæman mál-
skilning Dana, Nor∂manna og Svía á aldrinum
‒ ára. Fyrstu ni∂urstö∂ur benda til a∂
Nor∂menn eigi yfirleitt au∂veldast me∂ a∂ skilja
tungumál nágrannanna en Dönum veitist πa∂
erfi∂ast. Nor∂menn skilja betur tala∂a sænsku
en tala∂a dönsku og Svíar skilja norsku betur en
dönsku. ∏a∂ bendir til πess a∂ tölu∂ danska sé
πa∂ mál sem flestir á Nor∂urlöndum eiga erfitt



0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

MMyynndd  33.. Innflytjendur til norrænu landanna ári∂ 2002. Aths: Tölur fyrir Noreg eru frá árinu 2001
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Anna∂ norrænt ríkisfang

Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíπjó∂

Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíπjó∂

Evrópskt, bandarískt og kanadískt ríkisfang Anna∂ ríkisfang

Frá ö∂rum norrænum löndum Frá Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada Frá ö∂rum löndum
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• Fáir Nor∂urlandabúar rá∂a πa∂ vel vi∂
ensku a∂ πeir geti tjá∂ sig frjálslega og
óπvinga∂ – πótt πeir haldi kannski anna∂

• ∏a∂ πarf mun minni kunnáttu til a∂ skilja
skylt grannmál en til a∂ tala óskylt tungu-
mál

• Enn sem komi∂ er henta Nor∂urlanda-
málin best til a∂ lµsa norrænum a∂stæ∂um

• Norrænt málsamfélag er sterkt tákn um
norræna samsemd, ekki síst utan Nor∂ur-
landa

Sú spurning vaknar hvort norrænu málsam-
félagi standi í raun ógn af enskunni. Ver∂ur hægt
a∂ tala dönsku, norsku e∂a sænsku á Nor∂ur-
löndum í framtí∂inni og gera rá∂ fyrir a∂ a∂rir
skilji mann?

Nor∂urlönd og alπjó∂legt samstarf

Norrænu ríkin hafa kosi∂ a∂ haga samstarfi sínu
vi∂ önnur lönd me∂ mismunandi hætti. ∏etta á
vi∂ um stjórnmál, efnahagsmál og öryggismál.
Ástæ∂ur πessa eru jafnt sögulegar sem land-
fræ∂ilegar og pólitískar. Í framtí∂inni munu
pólitískar áherslur í norrænu samstarfi og sér-
staklega samstarfi∂ vi∂ löndin vi∂ Eystrasalt

markast af stækkun  ári∂  πegar Eystra-
saltsríkin πrjú og Pólland ger∂ust a∂ilar a∂ .

Tengsl Nor∂urlanda vi∂ Evrópusambandi∂
() eru ólík. Danir, Finnar og Svíar eiga a∂ild
a∂  en bæ∂i Íslendingar og Nor∂menn hafa
kosi∂ a∂ tengjast innri marka∂i  me∂ -
samningnum. Færeyjar og Grænland standa
utan Evrópusambandsins, en hafa me∂ sér-
stökum samningum a∂gang a∂ mörku∂um 

og ákve∂num áætlunum. Álandseyjar eru a∂ilar
a∂ Evrópusambandinu en í sérstakri bókun me∂
samningi Finnlands vi∂  er kve∂i∂ á um sér-
stö∂u eyjanna. Álandseyjar eru til dæmis ekki
me∂ í evrópska tollabandalaginu.

Á svi∂i öryggismála er einnig mikill munur á
πátttöku landanna í alπjó∂legu samstarfi. Dan-
mörk, Noregur og Ísland eru a∂ilar a∂  en
bæ∂i Svíπjó∂ og Finnland standa utan herna∂ar-
bandalaga. Sí∂astnefndu löndin tvö taka πó
fullan πátt í samstarfi  um fri∂argæslu. Vegna
fyrirvara Danmerkur um varnarsamstarf innan
 standa Danir utan varnarsamstarfsins. Sam-
kvæmt alπjó∂legum samningum og sáttmálum
eru Álandseyjar herlaust og hlutlaust svæ∂i.
∏rátt fyrir mismunandi stö∂u í öryggismála-
samstarfinu eru norrænu ríkin πó oft sammála
um stefnuna í öryggis- og utanríkismálum.

  Skandinavísku tungumálin πrjú; danska, norska (bókmál) og sænska, eru náskyld og 
a∂ vissu marki er gagnkvæmur málskilningur hjá πeim sem πessi mál tala. ∏essi πrjú
tungumál rúma a∂ auki fjölmargar mállµskur, sem erfitt getur veri∂ a∂ skilja, jafnvel
fyrir πá sem búa í vi∂komandi landi. 

Færeyska og íslenska eru skyld skandinavísku málunum πremur og πeir sem tala
færeysku og íslensku skilja hver annan a∂ vissu marki. Færeyska, íslenska og mi∂alda-
norska eru nefnd vestur-skandinavísk tungumál en danska og sænska tilheyra austur-
skandinavískum tungumálum. Utan Svíπjó∂ar er sænska einnig tölu∂ á Álandseyjum 
og á µmsum strandsvæ∂um Finnlands. Bæ∂i danska og færeyska eru opinber tungumál 
í Færeyjum og sama á vi∂ um dönsku og grænlensku e∂a réttara sagt inuit, á Grænlandi.
Inuit (grænlenska) er tungumál af allt ö∂rum stofni en önnur norræn tungumál og er
skyldara tungumálum sem tölu∂ eru í Nor∂austur-Kanada.

Finnska á rætur í allt annarri málfjölskyldu en hin norrænu tungumálin. Hún til-
heyrir finnsk-úgríska málstofnuninum sem eistneska og ungverska falla einnig undir.

Samar, sem búa í Finnlandi, Noregi, Svíπjó∂ og Rússlandi, hafa eigi∂ tungumál sem
um tveir πri∂ju hlutar Sama tala, en πeir eru alls um .. Sumir fræ∂imenn telja a∂
samíska, sem skiptist í marga málhópa, sé skyld finnsku. Fólk sem talar finnsku skilur 
πó ekki samísku án πess a∂ hafa lært máli∂.



starfsins. Ári∂  var Norræna rá∂herra-
nefndin sett á stofn sem formlegur vettvangur
samstarfs ríkisstjórnanna.

Á fyrstu árum hins formlega samstarfs komu
norrænir stjórnmálamenn á µmsum umbótum
sem mörku∂u tímamót. ∏ar má nefna a∂ vega-
bréfaeftirlit á norrænum landamærum var af-
numi∂ ári∂ , stofna∂ur var sameiginlegur
norrænn vinnumarka∂ur ári∂  og  var
ger∂ur samningur um a∂ Nor∂urlandabúar
hef∂u sama rétt til félagslegrar a∂sto∂ar og 
almannatrygginga og borgarar πess norræna
lands sem πeir störfu∂u e∂a dvöldu í.

Undanfarin ár hafa einnig veri∂ ger∂ir samn-
ingar á fleiri svi∂um, til dæmis var∂andi lífeyris-
og skattamál. Ári∂  var undirrita∂ur
samningur um a∂ allir Nor∂urlandabúar hafi
jafnan rétt til námsvistar í framhaldsskólum í
löndunum fimm.

Norrænt samstarf tekur til margra mis-
munandi svi∂a. Árangur hefur einnig ná∂st 

Á Nor∂urlöndum er áhersla lög∂ á alπjó∂legt
samstarf, ekki síst var∂andi a∂sto∂ vi∂ πróunar-
löndin, fyrirbyggjandi a∂ger∂ir og vi∂brög∂ vi∂
ney∂arástandi ví∂s vegar í heiminum. Á πessum
svi∂um hafa löndin me∂ sér öflugt óformlegt
samstarf. ∏egar liti∂ er á lista yfir framlög πjó∂a
til πróunarlanda eru Nor∂urlönd oftast ofarlega.

Norrænu ríkin hafa ákve∂i∂ a∂ hafa samstarf
um πróunara∂sto∂ í Afríku. Sambía er fyrsta
landi∂ í Afríku πar sem norrænu löndin munu
samræma a∂sto∂ina og stjórna Danir πví
verkefni.

Formlegt norrænt samstarf

Umræ∂an um nái∂ pólitískt samstarf Nor∂ur-
landa hófst fyrir alvöru eftir seinni heims-
styrjöldina. Me∂ stofnun Nor∂urlandará∂s ári∂
 hófst formlegt samstarf norrænna πing-
manna. Ári∂  undirritu∂u Nor∂urlönd
Helsingfors-sáttmálann sem er grundvöllur sam-
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á svi∂um πar sem ekki hafa veri∂ ger∂ir 
formlegir samningar. Dæmi um πa∂ er sam-
eiginlegt umhverfismerki Nor∂urlanda, svanur-
inn. Sí∂astli∂in ár hefur veri∂ lög∂ áhersla á 
umhverfismál og sjálfbæra πróun, málefni 
innflytjenda, afnám landamærahindrana milli
norrænu ríkjanna, tækniπróun og norrænar
rannsóknir. 

Norrænt samstarf fjármagnar um πa∂ bil 

stofnanir. ∏ær sinna verkefnum sem er bæ∂i
hagkvæmara og ódµrara a∂ framkvæma á
norrænum vettvangi en a∂ hvert land geri 
πa∂ fyrir sig. Til dæmis var∂veitir og skráir 
Norræni genabankinn hina fjölbreyttu erf∂avísa
norrænnar flóru. Auk πess styrkir norræna
samstarfi∂ um πa∂ bil  misstór verkefni og
er sérstök áhersla lög∂ á málaflokkana um-
hverfismál, menntun og rannsóknir.

Samstarf Nor∂urlanda vi∂ nágrannalöndin
og µmis samtök sem starfandi eru í Nor∂ur-
Evrópu hefur aukist til muna undanfarin ár.

Mikill hluti starfseminnar beinist a∂ löndum vi∂
Eystrasalt, Nor∂vestur-Rússlandi, nor∂urskauts-
svæ∂inu og Evrópusambandinu.

Samstarf πingmanna innan Nor∂urlandará∂s
og samstarf ríkisstjórna í Norrænu rá∂herra-
nefndinni er einstakt á alπjó∂legum vettvangi.



Norræna rá∂herranefndin er ekki bara ein heldur margar rá∂herranefndir. Fyrir hvert
fagsvi∂ sem ríkisstjórnirnar hafa samstarf um starfar ein rá∂herranefnd. Samtals eru
rá∂herranefndirnar um . Sumar πeirra fara me∂ mál sem snerta starfssvi∂ margra
rá∂uneyta í löndunum. Sem dæmi má nefna nefnd rá∂herra sem fara me∂ neytendamál.
A∂rar rá∂herranefndir sinna hef∂bundnum verkefnum á bor∂ vi∂ menningar- og mennta-
mál, rannsóknir og umverfismál. Hlutverk Norrænu rá∂herranefndarinnar er a∂ vera
vettvangur samstarfs milli ríkisstjórna Nor∂urlanda og stjórnvalda á sjálfstjórnar-
svæ∂unum. Norrænt samstarf er á verksvi∂i forsætisrá∂herra landanna en πeir hafa fali∂
norrænu samstarfsrá∂herrunum a∂ sinna πessum málaflokki. Norræna samstarfsnefndin
() er samstarfsrá∂herrunum til a∂sto∂ar. Norrænu löndin fara til skiptis me∂ for-
mennsku í Norrænu rá∂herranefndinni, eitt ár í senn. 

∂∂

 
∂

Í Nor∂urlandará∂i eiga sæti  fulltrúar. ∏jó∂πing Danmerkur, Finnlands, Noregs og
Svíπjó∂ar senda tuttugu fulltrúa og sjö fulltrúar koma frá Alπingi. Í dönsku sendinefndinni
eru tveir fulltrúar frá Færeyjum og tveir frá Grænlandi. Í finnsku sendinefndinni eru tveir
fulltrúar fyrir Álandseyjar. Pólitísk samsetning Nor∂urlandará∂s á a∂ eins miklu leyti og
hægt er a∂ endurspegla pólitíska samsetningu πjó∂πinga landanna. Í Nor∂urlandará∂i
starfa fulltrúarnir í flokkahópum. Hlutverk Nor∂urlandará∂s er a∂ koma me∂ tillögur a∂
nµjum a∂ger∂um og vera norrænum rá∂herrum til rá∂gjafar og hafa eftirlit me∂ πví a∂
ríkisstjórnir Nor∂urlanda fylgi eftir ákvör∂unum um norrænt samstarf. Nor∂urlandará∂s-
πing er haldi∂ einu sinni á ári en milli πinga fer starfi∂ fram í µmsum nefndum og svipar
mjög til starfs πjó∂πinga landanna. Forsætisnefnd stµrir starfi Nor∂urlandará∂s. Í henni eiga
sæti forseti og tólf fulltrúar. Forsetinn er kosinn til eins árs í senn og skiptast löndin á um a∂
fara me∂ πa∂ embætti.



Í πessum kafla er sµnishorn af norrænum bók-
menntum. Fimm rithöfundar, einn íslenskur,
einn danskur, einn norskur, einn sænskur og
einn finnskur skrifa á mismunandi hátt um πa∂
a∂ búa á Nor∂urlöndum. Rithöfundarnir njóta
allir vi∂urkenningar heima fyrir og πeir hafa jafn-
framt allir hloti∂ bókmennaver∂laun Nor∂ur-
landará∂s. Fjórir rithöfundanna hafa skrifa∂ sér-
staklega fyrir bókina „Nor∂urlönd hafa µmislegt
fram a∂ færa” en framlag Kari Hotakainens er
brot úr bókinni Juoksuhaudantie (Skotgrafavegur)
sem hann hlaut bókmenntaver∂laun Nor∂ur-
landará∂s fyrir ári∂ .

Einar Már Gu∂mundsson, Jan Kjærstad og
Henrik Nordbrandt hafa skrifa∂ ritger∂ir en Eva
Ström ljó∂. Textarnir varpa ljósi á µmis af πeim
málefnum sem fjalla∂ er um annars sta∂ar í
bókinni, til dæmis hva∂ πa∂ πµ∂ir a∂ vera frá
ákve∂num sta∂, hlutverk Nor∂urlanda í Evrópu
nµrra tíma og hvort sú samfélagsger∂ sem vi∂
höfum kosi∂ á Nor∂urlöndum sé hin rétta.

Lesi∂ og taki∂ afstö∂u!

iı
RITVERK NORRÆNNA RITHÖFUNDA







Fyrir allnokkru bjó ég í fáein ár í afrísku landi. Fjarlæg∂in a∂
heiman ger∂i πa∂ a∂ verkum a∂ ég kom auga á µmsa vafa-
sama πætti í fari πjó∂ar minnar, sem ég haf∂i á∂ur veri∂
blindur á. ∏ar sem ég sat á stól undir rósvi∂artré í Afríku, álfu

sem hrjá∂ er af strí∂i og hungri, neyddist ég til a∂ horfast í augu vi∂ πa∂
hversu líti∂ vi∂ hugsum um a∂ra, a∂ vandinn í samskiptum Noregs vi∂
heiminn, Evrópu og Nor∂urlönd er sú sjálfsblekking a∂ í lagi sé a∂
einangra sig. Eins og Pétur Gautur hefur Noregur allt of lengi lifa∂ eftir
einkunnaror∂unum „a∂ vera sjálfum sér nógur“.

∏ar sem ég sat á stólnum mínum undir rósvi∂artrénu í bláfátæku
Afríkulandi gat ég ekki lengur loka∂ augunum fyrir πví a∂ hafa alist upp
í πví horni heimsins sem nµtur einna mestra forréttinda og verndar. 
Í æsku fór ég oft á norska πjó∂minjasafni∂ í Osló. Ég man hva∂ ég var
hissa á litlu timburhúsunum me∂ torfπökum og opnum eldstæ∂um í
stofunni. Ég gat ekki skili∂ a∂ flestir Nor∂menn hef∂u búi∂ svona fyrir
 árum. Í kappsiglingu sögunnar var Noregur eftirbátur flestra í
byrjun . aldar, eins og fúinn tíæringur me∂ mölétin segl, en πegar lei∂
a∂ nµju árπúsundi skutumst vi∂ í fremstu rö∂, eins og glæsisnekkja í
sérflokki, me∂ fullan geymi eldsneytis og allan hugsanlegan rafbúna∂.

∏a∂ eru au∂vita∂ µmsar ástæ∂ur fyrir πessum vaxtarkipp, en enginn
getur neita∂ πví a∂ vi∂ höfum veri∂ heppin, a∂ eins konar Golfstraum-
ur hefur komi∂ okkur álei∂is. ˜mis gæ∂i koma fljótandi alla lei∂ til
okkar á nor∂urhjaranum, og einmitt vegna πess hversu afskekkt vi∂
erum höfum vi∂ geta∂ teki∂ πátt í a∂ soga til okkar au∂lindir annarra
heimshluta, svo a∂ segja án πess a∂ skuggi falli á okkur. Vi∂ getum
au∂vita∂ dregi∂ fram nokkra útger∂armenn og frumkvö∂la í i∂na∂i,
en vi∂ vitum a∂ forsendur velmegunarinnar er a∂ mestu leyti a∂ finna
utan Noregs. Hægt a∂ líkja Noregi vi∂ botnlanga, ómerkilegt vi∂hengi
sem fær næringu frá líkamanum án πess a∂ leggja neitt af mörkum til
heildarinnar. 

 

Hvers vegna ekki er hægt 
a∂ vera áhorfandi 
Um πa∂ a∂ vera norskur á Nor∂urlöndum, í Evrópu, í heiminum



Vi∂ getum líka velt fyrir okkur olíunni, sem vegur πyngst í digrum
ríkissjó∂i okkar. Hvernig tókst okkur a∂ næla í hana? Á sjötta ára-
tugnum héldu norskir sérfræ∂ingar πví enn fram a∂ engin von væri til
πess a∂ olía fyndist í landgrunni okkar. En πegar erlend olíufyrirtæki
sneru sér til norskra yfirvalda ári∂  áttu∂u menn sig á πví a∂ eitt-
hva∂ væri í gerjun. Fram a∂ πví höf∂u Nor∂menn a∂hyllst kenningar
πjó∂réttarspekingsins Hugos Grotius um a∂ „hafi∂ eigum vi∂ saman
πví πa∂ er svo markalaust a∂ πa∂ getur ekki tilheyrt neinum“. Nú πótti
tímabært a∂ gefa út konunglega tilskipun um lögsögu πjó∂arinnar yfir
norska hluta landgrunnsins. Ávinningurinn var grí∂arlegur. ∏egar
ríkjum heims er ra∂a∂ eftir landfræ∂ilegri stær∂ er Noregur í um .
sæti. Ef bætt er vi∂ hafsvæ∂unum sem Nor∂menn hafa ná∂ yfirrá∂um
yfir eru bara ellefu lönd stærri en Noregur. ∏a∂ merkilega er a∂ πessi
ótrúlega útπensla Noregs hefur aldrei sta∂i∂ á stefnuskrá yfirvalda.

∏ar sem ég sat undir rósvi∂artrénu í Afríkulandi πar sem hræ∂ilegur
sjúkdómsfaraldur geisa∂i spur∂i ég sjálfan mig hvort πetta hef∂i kennt
Nor∂mönnum au∂mµkt. Svari∂ var nei. ∏vert á móti ræ∂ur óánægjan
ríkjum. Og hræ∂slan. Vi∂ viljum hafa au∂æfi okkar í fri∂i. Vi∂ hátí∂leg
tækifæri ræ∂um vi∂ um samstö∂u okkar me∂ umheiminum og vi∂
verjum agnarögn af ofgnótt okkar í πróunara∂sto∂, en reynum í raun
a∂ einangra okkur. Stefnan í málefnum innflytjenda er eitt skµrasta
dæmi∂ um πetta. Vi∂ erum tortryggin í gar∂ útlendinga, sérstaklega
ef πeir koma frá löndum utan hins vestræna heims. ∏etta gerum vi∂
πrátt fyrir a∂ búa í ey∂ilegu, nánast óbygg∂u landi. Hvorki meira né
minna en % flatarmáls Noregs eru órækta∂ land. Í Finnmörku einni,
sem er grí∂arstórt, nánast mannlaust landflæmi, væri hægt a∂ koma
fyrir litlu Evrópulandi me∂ milljónum íbúa. ∏a∂ mætti halda a∂
Nor∂menn vildu hafa land sitt áfram ósnert, e∂a láta πa∂ vera einka-
svæ∂i au∂manna. Vi∂ höfum sett ströng lög sem koma í veg fyrir inn-
flutning fólks. Stefnan gagnvart flóttamönnum er líka hör∂. Kannski
höfum vi∂ au∂gast of hratt. Kannski er πa∂ πess vegna sem vi∂ erum
or∂in svona lítt umbur∂arlynd, svona harkaleg í πví a∂ vísa fólki frá. Vi∂
höfum veri∂ svo upptekin af πví a∂ standa vör∂ um eigin gæ∂i a∂ vi∂
höfum misst sjónar á kröfunni um mannú∂ og samstö∂u me∂ ö∂ru
fólki. ∏a∂ li∂u fimmtíu ár πar til Nor∂menn höf∂u teki∂ á móti jafn
mörgum flóttamönnum og á sínum tíma flú∂u úr landi til Svíπjó∂ar á
πeim fimm árum sem seinni heimsstyrjöldin stó∂ yfir. Erum vi∂ svona
gleymin? Af hverju skömmu∂umst vi∂ okkar ekki á tíunda áratugnum
πegar fulltrúi S∏ í málefnum flóttamanna fann sig knúinn til a∂ benda
á a∂ πa∂ væri erfi∂ara a∂ fá hæli í Noregi, heimalandi Nansens, en í
flestum ö∂rum evrópskum löndum? ∏arna liggur meginπverstæ∂an
í Noregi: Miki∂ pláss en líti∂ hjartarµmi.

Me∂an ég dvaldi í blásnau∂u afrísku landi, sem bar∂ist fyrir πví a∂
auka utanríkisvi∂skipti sín, undra∂ist ég oft hvernig Nor∂menn létu
eins og πeir væru sjálfum sér nógir. ∏rátt fyrir a∂ vi∂ eigum a∂ild a∂



varnarbandalagi og Sameinu∂u πjó∂unum vir∂umst vi∂ lítinn áhuga
hafa á samstarfi sem felur í sér a∂ gefa jafn miki∂ af sér og ma∂ur tekur
á móti. Tvisvar höfum vi∂ hafna∂ a∂ild a∂ samfélagi evrópskra ríkja.
Vi∂ erum or∂in svo forrík a∂ vi∂ höfum efni á πví a∂ loka umheiminn
úti. ∏a∂ er ekki fjarri lagi a∂ líta á tilhneiginguna til a∂ einangra okkur
sem hli∂stæ∂u vi∂ hugsunarháttinn í teiknimyndasögunum um Ástrík.
Gaulversku nágrannaættbálkarnir hafa be∂i∂ ósigur fyrir Rómverjum
en „eitt líti∂ πorp veitir enn kröftuga mótspyrnu“ stendur í upphafi
hvers heftis. Sömu or∂ mætti hafa um Nor∂mennina óbugandi sem
byggja stærsta πorp heims. Eins og Gaulverjar Ástríks álítum vi∂ okkur
ósigrandi, og olían er töfradrykkur okkar.

Rétt eins og Ástríkur ver∂um vi∂ πó ö∂ru hverju a∂ fara a∂ heiman,
út úr πorpinu og héra∂inu, einfaldlega vegna πess a∂ πar er ekki allt til
alls. Jafnvel barn áttar sig á πví. Ég man eftir fyrstu fer∂ minni til
Svíπjó∂ar, til Strömstad, sem er skammt handan landamæranna.
Gle∂inni yfir πví a∂ koma á verslunarsta∂ sem var fullur af varningi
sem var ófáanlegur í Noregi. Töfraspil, fjarstµr∂ir hra∂bátar, Skugga-
hringir, tyggigúmmí me∂ himnesku brag∂i. Svo ekki sé nefnd fyrsta
fer∂in til Kaupmannahafnar, ge∂shræringin sem πví fylgdi a∂ ganga inn
um hli∂ Tívolís og sjá skemmtigar∂ sem sló öllu vi∂ sem vi∂ höf∂um
á∂ur sé∂. ∏á πegar óska∂i ég πess a∂ ég væri ríkisborgari í Skandinavíu.
Ástæ∂urnar eru a∂ vísu a∂rar nú, en πa∂ myndi ekki heyrast hljó∂ frá
mér πó a∂ landamærin milli Noregs, Svíπjó∂ar og Danmerkur yr∂u
afnumin nú me∂ einu pennastriki. Ég myndi ekki gráta πa∂ eitt augna-
blik a∂ πurfa a∂ segja á torgi í Naíróbí, Lagos e∂a Harare a∂ ég væri
skandinavískur frekar en norskur. Fyrir mér má gera Nor∂urlönd a∂
einu ríki strax á morgun.

Fyrir okkur yr∂i πa∂ gó∂ kennslustund í πví a∂ vera πátttakendur.
Eitt af πekktustu myndskei∂unum frá Noregi er frá vetrarólympíu-
leikunum í Lillehammer ári∂  πegar veröldin öll fylgdist me∂ πví
á sjónvarpsskjánum πegar πúsundir Nor∂manna rö∂u∂u sér upp í
kringum íπróttavellina veifandi norskum fánum og hringjandi kúa-
bjöllum, hamingjusamir yfir πví a∂ vera kalla∂ir „bestu áhorfendur í
heimi“. Sé∂ utan úr himingeimnum lítur Noregur líklega út eins og
 km langur áhorfendapallur úr graníti, fullur af hægindastólum.
Kannski er tilhneiging Nor∂manna til a∂ vera áhorfendur forsendan
fyrir velgengni Stressle-stólsins, sem veri∂ hefur ein best heppna∂a
útflutningsafur∂ landsins sí∂astli∂inn áratug. Allt of margir Nor∂menn
lifa í πeirri trú a∂ πeir taki πátt í heiminum me∂ πví a∂ horfa á hann á
sjónvarpsskjánum.

∏rátt fyrir seinni heimsstyrjöldina, og πrátt fyrir a∂ vi∂ höfum nµlega
sent herli∂ til átakasvæ∂a, hefur okkur tekist a∂ halda í eins konar hóp-
sjálfsblekkingu um a∂ hægt sé a∂ standa utan vi∂ alπjó∂legan óróa.
Varfærnar tilraunir okkar til a∂ mi∂la fri∂i líta nánast út eins og afsökun
fyrir πví a∂ gera ekki meira. Vi∂ óttumst a∂ framtí∂ okkar ver∂i



Jan Kjærstad, handhafi bókmenntaver∂-
launa Nor∂urlandará∂s , er einn af
πekktustu nútímarithöfundum Noregs.
Kjærstad fæddist í Osló ári∂ . Hann er
me∂ embættispróf í gu∂fræ∂i frá Oslóar-
háskóla. Ári∂  hóf hann rithöfundar-
feril sinn me∂ útgáfu smásagnasafnsins
„Hnötturinn snµst hljó∂lega“ (Kloden drejer
stille rundt). Sí∂an hafa bæst vi∂ nokkrar
skáldsögur og ritger∂asöfn. Hann var um
skei∂ ritstjóri Vinduet (Glugginn), bók-
menntatímarits bókaútgáfunnar Norsk 
Gyldendal.

Jan Kjærstad dvaldi í Simbabve í tvö ár
me∂ konu sinni sem πar var vi∂ störf og
fékk ví∂tæka innsµn í munnlega frásagnar-
hef∂ Afríkubúa. Or∂i∂ frásögn er lykilor∂ í
verkum Jans Kjærstads. Úr gu∂fræ∂ináminu
πekkir hann vel allar frásagnir Gamla testa-
mentisins. Hann sækir einnig innblástur í
helsta söguljó∂ hindúismans, „Mahabha-
rata“, og í „∏úsund og eina nótt“. Áhrifin frá
sí∂astefnda verkinu má merkja af titli
myndabókar sem hann gaf út , „Hjá
Sheherasad, drottningu ímyndunaraflsins“.

Líf einstaklings er samsafn óteljandi
frásagna. A∂ áliti Jan Kjærstads er ómögu-
legt a∂ skrifa eina ævisögu sem tekur til allra
πátta í lífshlaupi einstaklings. ∏riggja binda
verk hans um Jonas Wergeland er dæmi um
πessa hugsun. ∏a∂ eru πrjár mismunandi
útgáfur af sömu ævisögu sem leggjast hver
ofan á a∂ra, πvert á alla tímarö∂, samfellu og
orsakasamhengi.



ey∂ilög∂ me∂ a∂ild a∂ evrópsku bandalagi. Vi∂ sjáum ekki a∂ örlög
okkar rá∂ast hvort sem er af öflum utan Noregs. Af πví sem kalla∂ er
alπjó∂avæ∂ing. Stórpólitískum ákvör∂unum, alπjó∂asamsteypum,
umhverfisvandamálum jar∂arinnar, hry∂juverkum, efnahagssveiflum,
- og -faröldrunum, fólksflutningum, strí∂um. Nor∂menn
berjast me∂ kjafti og klóm gegn πví a∂ ver∂a Evrópuborgarar, en sjá
ekki a∂ πeir eru löngu or∂nir heimsborgarar. ∏a∂ ver∂ur πví a∂ vona
a∂ Nor∂menn breytist úr óme∂vitu∂um heimsborgurum á áhorfenda-
palli í me∂vita∂a heimsborgara á leikvanginum sjálfum. Ég er ekki
stu∂ningsma∂ur Evrópusambandsins í núverandi mynd ofvaxins skrif-
ræ∂isbákns sem skortir almennan stu∂ning í a∂ildarlöndunum, en ég
myndi klappa Nor∂mönnum lof í lófa ef πeir tækju πá afstö∂u til a∂ild-
ar í framtí∂inni a∂ πeir væru tilbúnir a∂ fórna bæ∂i hluta af sjálfsforræ∂i
sínu og au∂i ef hún væri jákvæ∂ fyrir πróun Evrópu og heimsins.

Ég ímynda mér líka a∂ Nor∂urlönd hafi µmislegt fram a∂ færa á
evrópskum vettvangi, og enn frekar á alπjó∂avettvangi. Margir tala um
a∂ lµ∂ræ∂i∂ eigi undir högg a∂ sækja og a∂ πa∂ vanti hugmyndafræ∂i
til mótvægis vi∂ frjáls- og marka∂shyggju. Í sta∂ πess a∂ segja a∂
jafna∂armennska á skandinavíska vísu hafi sungi∂ sitt sí∂asta mætti
reyna a∂ πróa hana frekar, móta pólitískar og efnahagslegar lausnir sem
smám saman og í sátt vi∂ vistkerfi∂ gætu leitt til aukins jafna∂ar og rétt-
látari skiptingar πeirra gæ∂a sem heimurinn hefur upp á a∂ bjó∂a.

Ef Noregur tæki πátt í slíku samstarfi gæti πa∂ líka µtt undir
sköpunarkraft Nor∂manna, hæfileikann til a∂ hefja atvinnustarfsemi
sem vi∂ gætum haft okkur til framfærslu vi∂ hli∂ olíunnar. ∏a∂ skortir
kannski lµ∂ræ∂i í ö∂rum heimshlutum, en í Noregi skortir sköpunar-
kraft. Meginverkefni∂ sem πarf a∂ takast á vi∂ nú er a∂ breyta Nor∂-
mönnum úr sífrandi πjó∂ í skapandi. Menntastig er hátt í norrænu
ríkjunum. Noregur gæti unni∂ me∂ πeim, til dæmis a∂ líftæknirann-
sóknum í πví skyni a∂ búa til nµjar framlei∂sluvörur og a∂ nµsköpun
í πjónustu, ekki síst hugbúna∂arlausnum fyrir netverkin sem tengja
saman heiminn og ver∂a æ mikilvægari.

Ég ætla a∂ enda á sama sta∂ og ég byrja∂i, undir rósvi∂artré í su∂ur-
hluta Afríku, πar sem meira a∂ segja er skortur á pappír í skólunum.
∏egar ég átti heima πar byrja∂i ég a∂ skrifa um Nor∂menn sem eru svo
πekktir a∂ nöfnin eru or∂in hluti af alπjó∂legum or∂afor∂a. Ibsen,
Hamsun, Grieg, Munch. Sköpunarkraftur og verk πeirra njóta vi∂ur-
kenningar. Slíkir listamenn hafa alltaf veri∂ me∂vita∂ir um stö∂u sína
πvert á landamæri, πeir hafa veri∂ heimsborgarar. Vi∂ Eidsbugarden
í Jötunheimum, í mi∂ju norskasta héra∂i Noregs, í ríki Péturs Gauts,
stendur minnismerki um rithöfundinn Aasmund Olavsson Vinje. 
Í fyrsta erindi kvæ∂isins „∏jó∂erni“ færir hann í or∂ hugsun sem aldrei
hefur átt betur vi∂ en nú: „ Æ∂st finnst oss a∂ hnµta í hjarta sér / og
huga vi∂ Noreg band. / ∏ótt trygg∂in sé mest vi∂ torfuna hér / má ei
tµnast né gleymast a∂ heimurinn er / allur vort fangví∂a fö∂urland.“





.

Fyrir mörgum árum fór ég frá landinu πar sem ég fæddist og óx úr grasi
vegna πess a∂ mér fannst tóm fífl í kringum mig.

∏essa setningu hef∂i ég á πeim tíma líklega tæpast veri∂ fær um a∂
hugsa, og πótt svo hef∂i veri∂ hef∂i ég ekki undir neinum kringum-
stæ∂um fest hana á bla∂. Uppeldi mitt haf∂i búi∂ mig virkri sjálfs-
gagnrµni. Einmitt πess vegna finnst mér setningin hæfa vel sem 
upphafsor∂.

Enda tala∂i ég sjálfur tungumál fíflanna. Ég ver∂ raunar a∂ vi∂ur-
kenna a∂ ég tala∂i πa∂ ekki einungis heldur er πa∂ líka um seinan a∂
breyta πví. Ég get ekki skipt um tungumál. Hins vegar get ég gagnrµnt
πa∂ πví ég πekki πa∂ innan frá πrátt fyrir allt.

Á heimspekilegum grunni mætti ef til vill halda πví fram a∂ πa∂
hljóti a∂ vera Gu∂ sem hefur skapa∂ mál fíflanna, annars hef∂i Gu∂ alls
ekki veri∂ πar a∂ finna. ∏ví varla rúmast hann annars sta∂ar.

∏annig kemst ég a∂ or∂i núna en ég hlµt a∂ hafa haft sama skilning
mjög snemma á lífslei∂inni πví mér fannst fullor∂na fólki∂ segja ósatt
πegar πa∂ tala∂i um Gu∂. E∂a πá a∂ πa∂ væri a∂ reyna a∂ telja mér trú
um eitthva∂ sem gat ekki veri∂ a∂ πa∂ try∂i sjálft. ∏ví meira sem πa∂
lag∂i sig fram, πeim mun kergjulegar πrjóska∂ist ég vi∂. Í laumi, gæti
ég bætt vi∂, πví ég vissi a∂ πa∂ væri til einskis a∂ láta efasemdir mínar
í ljósi. ∏a∂ mundi bara her∂a hina fullor∂nu í vi∂leitni sinni.

Nú gæti einhvern ef til vill langa∂ til a∂ spyrja: „Hvernig gat líti∂
barn hugsa∂ svona ígrunda∂ og rökrétt?“

∏ví er til a∂ svara a∂ πa∂ gat πa∂ vegna πess a∂ πa∂ haf∂i ekki enn
tileinka∂ sér mál fíflanna. A∂ minnsta kosti ekki í πeim mæli a∂ πa∂
hef∂i bitna∂ á vitsmunum πess. Allir sem muna fyrstu bernskuár sín
vita hversu rökrétt lítil börn hugsa og hversu erfitt er a∂ gabba πau. ∏a∂
er ekki fyrr en búi∂ er a∂ ey∂ileggja heila πeirra me∂ or∂aveirum á bor∂
vi∂ „Vor Gu∂ er borg á bjargi traust“ e∂a „Drottinn er minn hir∂ir“
o.s.frv. sem hægt er a∂ fá πau til a∂ taka alls konar ósköp gild.

Ég átti líka pabba (e∂a „fö∂ur“) og vissi πess vegna a∂ fe∂ur voru
óralangt frá πví a∂ vera fullkomnir. ∏annig a∂ or∂in „Fa∂ir vor, πú sem

 

Vanahugsun og draumsµn



ert á himnum“ hljómu∂u heldur heimskulega í mínum eyrum. Ég gat
ekki fallist á a∂ sá sem haf∂i skapa∂ allt í heimi, jör∂ina alla, höfin og
stjörnuhimininn, væri fa∂ir. Og vegna πess a∂ Jesús lét einmitt a∂ πví
liggja a∂ hann væri sonur πessa sama óhugsandi fö∂ur fór ég líka a∂
skynja hann sem skrítinn ruglukoll. Sµn mín á píslarsöguna var
nokkurn veginn sambærileg vi∂ πa∂ sem Monty Python lét seinna í
ljósi í myndinni Life of Brian.

Ég veit vel a∂ einhverjum mun finnast πessar athugasemdir ögrandi.
∏a∂ er ekki ætlun mín a∂ ögra einum e∂a neinum heldur a∂ leggja
skynseminni li∂. Eins og sta∂an í heimsmálunum er núna finnst mér
πa∂ brµn nau∂syn.

Til öryggis vil ég bæta πví vi∂ a∂ πó a∂ vir∂ing mín fyrir trúar-
brög∂um sé afar fyrirfer∂arlítil vir∂i ég tilfinningar fólks og πar me∂
einnig πær sem tengjast trú.

.

Í hléi sem ég ger∂i á ritun πessara huglei∂inga settist ég inn á kaffihús
og ígrunda∂i hvort ég hef∂i ekki vali∂ alrangan formála a∂ umfjöllun
um efni∂ Nor∂urlönd og Evrópusambandi∂. Svolíti∂ annars hugar
opna∂i ég dagbla∂ sem lá á bor∂inu á kaffihúsinu og kom πá auga á
grein sem sag∂i frá πví a∂ nú væru sterk öfl í  sem vildu a∂ Gu∂ hlyti
sess í nµja stjórnarskrársáttmálanum sem veri∂ er a∂ undirbúa. 

Jesús, María mey og heilagur andi eiga πá væntanlega líka a∂ vera
me∂. Fær fjandinn líka sinn sta∂, e∂a hva∂? ∏ar mætti kannski hafa
Ameríkana me∂ í rá∂um πví πeir vir∂ast nokku∂ djöflahneig∂ari en
Evrópubúar. Líklega er πa∂ heldur ekki algjör tilviljun a∂ Bandaríkin
hafa veri∂ köllu∂ „Hinn mikli Satan“.

Í sömu grein kom reyndar fram a∂ fulltrúi frá Vatíkaninu væri
πeirrar sko∂unar a∂ Hinn mikli fa∂ir ætti endilega a∂ vera me∂limur
í  til πess a∂ komast hjá styrjöldum í framtí∂inni. Honum virtist
algjörlega hafa sést yfir πá sta∂reynd a∂ í meira en  ár var megni∂
af styrjöldum heimsins há∂ í nafni πessa sama fö∂ur.

Eftir setuna á kaffihúsinu snµ ég πví me∂ gó∂ri samvisku aftur til
atviks úr æsku minni:

Í tíma í „Biblíusögum“, eins og πa∂ var kalla∂ í πá daga, spur∂i
kennarinn mig:

„Hva∂ sag∂i Jesús vi∂ πá skriftlær∂u í musterinu?“
Au∂vita∂ haf∂i ég ekki hugmynd um πa∂. Ma∂urinn var ekki a∂eins

πekktur fyrir ríka trúarsannfæringu sína heldur líka fyrir skyldurækni
πegar kom a∂ beitingu líkamlegra refsinga, blanda sem πá var ekki
óalgeng í grunnskólum. Svo ég hugsa∂i mig afar vandlega um og sag∂i
sí∂an alveg sannleikanum samkvæmt:

„∏a∂ er ekki vita∂. ∏ví πa∂ er mjög langt sí∂an og enginn πeirra sem
voru vi∂staddir πá er á lífi núna.“



Danska ljó∂skáldi∂ Henrik Nordbrandt 
(f. ) hlaut bókmenntaver∂laun Nor∂ur-
landará∂s ári∂  fyrir ljó∂abókina
Draumabrµr (Drömmebroer). Fyrsta bók
hans, Ljó∂ (Digte), kom út ári∂ . Á fáein-
um árum πróa∂i hann me∂ sér ljó∂mál sem er
alfari∂ hans eigi∂. Hann hefur hrifist af jafnt
bandarískri, evrópskri sem norrænni ljó∂list,
me∂al annars verkum T.S. Eliot og Gunnars
Ekelöf. Ljó∂ hans geta veri∂ bæ∂i táknræn og
táknsöguleg.

Skömmu eftir a∂ fyrsta bók Henriks Nord-
brandt kom út flutti hann til útlanda og hefur
búi∂ langdvölum í Grikklandi, á Spáni og í
Tyrklandi. Flestar af rúmlega tuttugu ljó∂a-
bókum sínum hefur hann skrifa∂ vi∂ birtu
Mi∂jar∂arhafsins me∂ sínum klassísku skörpu
dráttum – og me∂ nútímalegri, næstum
eir∂arlausri, tilfinningu fyrir vanmætti og
hverfulleika persónuleikans.

Auk ljó∂abókanna hefur Henrik Nord-
brandt skrifa∂ tvö ritger∂asöfn, tvær barna-
bækur, glæpasögu, matrei∂slubók og dagbók.
Útgefandi hans í Danmörku er Gyldendal en
verk hans hafa veri∂ πµdd á norræn og mörg
önnur evrópsk tungumál.



Ég fékk dúndrandi lö∂rung fyrir viki∂ og var vísa∂ út úr tíma. ∏a∂
sí∂ara var fyllilega lö∂rungsins vir∂i.

En πrátt fyrir πa∂ var mér misbo∂i∂. Á sama hátt og mér væri mis-
bo∂i∂ núna ef reynt væri a∂ πvinga mig til a∂ lifa eftir reglum sem
hir∂ingjar í Mi∂austurlöndum töldu fyrir πúsundum ára a∂ fa∂irinn
mikli á himnum hef∂i sett πeim. ∏a∂ er undarleg og ömurleg sta∂reynd
a∂ stór hluti lei∂toga heimsins reynir a∂ réttlæta gjör∂ir sínar me∂ til-
vísunum til vilja πessa sama himneska fö∂ur.

Sama fólk og gengur um göturnar og talar hvert vi∂ anna∂ gegnum
gervihnetti og horfir á myndir í sjónvarpinu af fjarlægum himin-
tunglum sem eru sendar til jar∂ar úr mannger∂um geimflaugum trúir
á heimsmynd sem ger∂ var í fornöld. Hef∂bundin vanahugsun er
greinilega skynseminni yfirsterkari.

Trúarbrög∂ eru vandamál sem er tiltölulega lítill gaumur gefinn.
Athyglin sem beinst hefur a∂ íslam á seinni árum hefur einungis fært
vandann um set án πess a∂ reyna a∂ komast a∂ rótum hans. Trúar-
brög∂ sta∂hæfa a∂ πau búi yfir vitneskju um æ∂ri máttarvöld sem
engin manneskja nokkurn tíma frá árdaga til dagsins í dag hefur geta∂
sanna∂ a∂ séu til. Ríki sem fellir ákvæ∂i um slíkt inn í stjórnskipan sína
mun, eftir πví sem ég best fæ sé∂, óhjákvæmilega njörvast ni∂ur í
dulrænu og πví fela í sér meira e∂a minna hulda stigskiptingu. ∏ess
vegna getur samfélag πar sem ekki eru algjör skil milli ríkis og trúar-
brag∂a aldrei or∂i∂ fyllilega lµ∂ræ∂islegt.

.

∏a∂ voru Nor∂urlöndin og sta∂a πeirra eftir stækkun Evrópusam-
bandsins sem átti a∂ vera vi∂fangsefni πessa pistils. ∏essi mikla áhersla
sem ég hef kosi∂ a∂ leggja á persónulega reynslu mína stafar af πví a∂
hi∂ persónulega fellur í πessu samhengi svo mjög a∂ ákve∂num grund-
vallaratri∂um.

Í mínum augum er Evrópusambandi∂ me∂ öllum sínum misfellum
og göllum fögur draumsµn. ∏ess vegna skiptir miklu máli a∂ sópa öllu
gömlu ryki fram úr hornunum. En πa∂ er ekki alltaf sem eigendur
hornanna koma sjálfir auga á ryki∂. Ég tel sjálfum mér trú um a∂ ég
geti πa∂ vegna πess a∂ ég hef veri∂ svo lengi í burtu frá πví. ∏egar ég
skrifa πetta endurlifi ég norrænan bakgrunn minn úr  ára fjarska og
í πokufullu myrkrinu í nóvember ver∂ur ryki∂ sjálflµsandi.

Skrautfléttur úr greni hafa veri∂ hengdar upp úti á götu. Jólin
nálgast. Og eftir a∂ hafa hata∂ πá hátí∂ í heilan mannsaldur held ég 
a∂ ég sé loksins farinn a∂ láta mér hana vel líka, ekki endilega sem
hátí∂ahöld í tilefni af fæ∂ingu Jesú, heldur sem norræna vetrarhátí∂,
πa∂ má kalla hana hei∂na ef vill. Ég ætla a∂ taka πátt í henni, sættast
vi∂ hana, láta myrkri∂ soga mig a∂ sér og horfa á nµja birtu rjúfa πa∂.





∏essa dagana geng ég um götur Kaupmannahafnar og stend sjálfan
mig aftur og aftur a∂ πví a∂ gle∂jast yfir ljómandi jólaskreytingunum.
Ég veit mætavel a∂ πær eru merki um gró∂ahyggju sem ég πoli ekki.
Og uppspennta innkaupaæ∂i∂ eins og πa∂ leggur sig er fremur
fráhrindandi. En hva∂ öll ljósin eru samt dásamleg! Og hva∂ πa∂ væri
dapurlegt án πeirra!

Fæstir danskir sálmar höf∂a til mín á nokkurn hátt. Mjög margir
πeirra fylla mig nokkru sem ég get πví mi∂ur ekki lµst nema sem
vi∂bjó∂i, en stöku jólasálma fellur mér í rauninni vel vi∂. Me∂ tímanum
hefur mér tekist a∂ hafa kristi∂ innihald πeirra a∂ engu og skynja 
πá svona eins og nokkurs konar lofsöngva sei∂manna til myrkursins,
endaloka ársins og endurreisnar birtunnar. 

En vegna πess a∂ jólin eru líka tími sátta vil ég bi∂ja πá ge∂πekku
gu∂fræ∂inga sem ég hef hitt í áranna rás a∂ fyrirgefa mér hvassyr∂i mín
um trúarbrög∂in. Og sí∂an getum vi∂ vel teki∂ saman undir sálminn
„Hin fegursta rósin er fundin“.

.

Fólk me∂ íπróttadellu mun ég aftur á móti eiga rétt á a∂ hata áfram
heils hugar. ∏egar ég var neyddur til a∂ spila fótbolta í skóla vakti ég
athygli á πví a∂ πetta væri ljótur og ofbeldisfullur leikur. ∏a∂ eitt a∂
sparka er tjáning á ofbeldi. Mótmæli mín voru ekki bara virt a∂ vettugi,
πau ur∂u líka til πess a∂ ég var lag∂ur í einelti. Frá πví ég man fyrst eftir
mér hefur mér fundist a∂ íπróttir og strí∂ séu tvær hli∂ar á sama máli
og a∂ hvorugt gæti veri∂ til án hins. ∏a∂ var ekki fyrr en nµveri∂ a∂ ég
komst a∂ πví a∂ πetta álit mitt var ekki eins frumlegt og ég hélt sjálfur.
Forn-Grikkir litu á íπróttir sem undirbúning og nám í strí∂srekstri.

Ófáum sinnum hefur legi∂ vi∂ a∂ ég kæmist í alvarleg vandræ∂i
πegar ég hef vi∂ra∂ sko∂anir mínar á íπróttum almennt og sérílagi
fótbolta. Sí∂ast var πa∂ í Istanbúl fyrir mánu∂i πegar ég var spur∂ur
me∂ hverjum ég héldi og svara∂i a∂ mér væri ómögulegt a∂ halda me∂
fíflahópi, hvort sem hann væri í rau∂um peysum e∂a bláum. Nokkrum
dögum eftir a∂ ég fór burt jöfnu∂u sjálfsmor∂ssprengjur hverfi∂ sem
ég bjó í vi∂ jör∂u. Ég gat ekki anna∂ en hugsa∂ til πess hversu mjög
áhorfendur á fótboltaleik minna á πá ofstækisfullu brjálæ∂inga sem
sprengja sjálfa sig og samborgara sína í loft upp. ∏etta efni er svo
vi∂kvæmt a∂ manni ber a∂ stilla sig um a∂ tjá sig um πa∂ opinberlega.

„Vi∂ unnum!“ æpir fólk hvert framan í anna∂ πótt πa∂ hafi sjálft
a∂eins veri∂ áhorfendur og ekki á nokkurn hátt teki∂ πátt í leiknum
sem var reyndar algjörlega tilgangslaus í sjálfum sér. En bendi ma∂ur
fólki á πa∂ fáránlega í a∂stæ∂unum er ma∂ur álitinn fífl sjálfur e∂a
ver∂ur fyrir líkamlegu ofbeldi ef allt fer á versta veg.





.

Bandaríski sagnfræ∂ingurinn og rithöfundurinn Barbara W. Tuchman
lµsir í bók sinni The March of Folly e∂a Framrás glópskunnar fjórum
tímabilum í mannkynssögunni πar sem ma∂urinn hefur haga∂ sér ein-
staklega heimskulega. ∏a∂ gerir hún, held ég, vegna πess a∂ πrátt 
fyrir svartsµnina elur hún me∂ sér veika von um a∂ hægt sé a∂ læra af
sögunni. 

∏egar ég horfi á mína eigin kynsló∂ veit ég ekki hve miki∂ hún hefur
lært af sögu sinni. Hún hefur snúist frá fátækt til ríkidæmis, frá Banda-
ríkjahollustu til andamerísku, frá trúrækni til efnishyggju, frá byltingar-
rómantík til alræ∂isstefnu. En ég er vísast ekki rétti ma∂urinn til a∂
dæma hana πví mér hefur aldrei almennilega fundist ég tilheyra henni.
∏egar námsmenn, sem höf∂u allt fram á ári∂  seti∂ í fyrirlestra-
sölum og gleypt πegjandi vi∂ öllu sem prófessorar πeirra sög∂u, jafn-
vel πótt πa∂ væri skelfilegt, stukku svo næsta ár vígreifir fram allir sem
einn og fóru a∂ væla í kór haf∂i ég fengi∂ nóg. Ekki vegna πess a∂ ég
væri ekki sammála πeim, πa∂ var ég a∂ langflestu leyti, heldur vegna
πess a∂ ég fann fyrir svo mörgum fölskum tónum í kórnum.

Ég fór burt. Ég var búinn a∂ fá nóg af fíflunum og hugarfarinu sem
sag∂i: „Vi∂ unnum“ og „vi∂ höfum á réttu a∂ standa“. Nú gátu πau
teki∂ sinn Fö∂ur og Son og Grundtvig hans og hjólrei∂akappana 
sína og fótboltann sinn og djassinn sinn og lú∂rasveitirnar og Elvis 
og Beatles og Rolling Stones og jesúhippa og búddistahasshausa og
frönsku tilvistarstefnuna og Marx og Maó og hrært vel í, og πá kæmi
örugglega í ljós a∂ πau fengju einmitt πessa flatneskjulegu dönsku
lifrarkæfu sem var í rauninni πa∂ eina sem πau lif∂u fyrir!

Nokkurn veginn svona hugsa∂i ég πótt ég hafi sjálfsagt nota∂ önnur
or∂, ef ég hugsa∂i πá í or∂um.

∏a∂ li∂u mörg ár πanga∂ til πa∂ rann upp fyrir mér a∂ ég haf∂i
brug∂ist svona vi∂ vegna πess a∂ ég haf∂i sjálfur hugsa∂ á máli fíflanna
e∂a a∂ minnsta kosti breytt á forsendum πeirra. Í sta∂ πess a∂ greina
rökrétt πa∂ sem haf∂i πjaka∂ mig alla æskuna og gera eitthva∂ upp-
byggilegt til πess a∂ breyta πví hljópst ég á brott. Ég lét óbeit mína reka
mig á flótta frá veruleikanum. Ég haf∂i πrástara∂ svo á galla míns eigin
lands a∂ ég skynja∂i fyrirbæri eins og trúarbrög∂ og íπróttir sem
sérdönsk. ∏a∂ stafa∂i a∂ einhverju leyti af πví a∂ ég var ekki enn farinn
a∂ sko∂a miki∂ af heiminum. A∂ koma til Grikklands í fyrsta sinn 
var mér eins og kraftaverk, lausn frá öllu πessu norræna. Grugguga
myrkrinu πar sem ég sá fyrir hugskotssjónum presta og knattspyrnu-
menn skrí∂a um eins og hvíta ma∂ka. Og hef∂i ég ekki fari∂ hef∂i 
ég ef til vill haldi∂ áfram a∂ ala πessa ranghugmynd me∂ mér og
blessunarlega gleymt πví a∂ í æsku og snemma á unglingsárum haf∂i
ég einmitt lagt rækt vi∂ hi∂ norræna, Astrid Lindgren, Selmu Lager-
löf, Knut Hamsun, Johannes V. Jensen og jafnvel Thit, systur hans, og





heildarverk Palle Lauring um sögu Danmerkur. Svo ég nefni bara
nokkur nöfn af handahófi.

.

Ég lær∂i kínversku og gleymdi henni. Sí∂an tyrknesku og arabísku sem
ég hélt áfram me∂. Ég stafa∂i mig í gegnum Kóraninn á arabísku. Me∂
öndina í hálsinum, svo a∂ segja. Formlega sé∂ hlµtur sú bók a∂ vera eitt
af helstu meistaraverkum veraldar πó a∂ í πví sé a∂ finna svo grimmi-
lega kafla a∂ jafnvel múslimar vilja helst ekki vita af πeim. (∏a∂ hefur
Salman Rushdie me∂al annarra mátt sannreyna.)

„∏eir sem heyja strí∂ gegn Allah og Sendibo∂a Hans og kynda 
undir óöld í landinu skulu a∂ launum af lífi teknir, krossfestir e∂a
handhöggnir og fóthöggnir sitt hvoru megin, ellegar reknir úr
landi. ∏a∂ skal πeim til smánar ver∂a í πessu lífi og baka πeim πunga
refsingu í hinu næsta.“ (/)

„∏eim sem rengja opinberanir vorar munum Vér í Eldinn varpa.
Jafnskjótt og hú∂ πeirra er brunnin færum Vér πá í nµja hú∂, svo
a∂ πeir megi kenna refsingarinnar. Sjá, máttugur er Allah og vitur.“
(/)

∏annig komst ég a∂ πví a∂ πa∂ voru ekki einungis ég og samborgarar
mínir sem tölu∂u mál fíflanna. ∏a∂ var alπjó∂legt e∂a „ummynda∂“
eins og πa∂ heitir í málmyndunarfræ∂i Noams Chomsky.

Ári∂  πegar πjó∂aratkvæ∂agrei∂sla var haldin um inngöngu
Dana í Evrópubandalagi∂ kaus ég me∂ henni, vinstrisinnu∂um vinum
mínum til hneykslunar. Í ljósi πess sem ég hef skrifa∂ hér liggur líklega
í augum uppi hvers vegna ég var fylgisma∂ur bandalagsins. Mér fannst
Danmörk lítill inniloka∂ur klefi. Mig langa∂i í stórt hús sem helst átti
a∂ vera eitt risastórt herbergi.

Nú veit ég a∂ í húsi eiga a∂ vera mörg herbergi, bæ∂i lítil og stór.
Sérherbergi og samt πannig úr gar∂i ger∂ a∂ úr hverju πeirra sé a∂gang-
ur a∂ öllum hinum.









Eitt regnπungt sí∂degi,
á skipi úr ví∂förlum draumi,
kom sagnaπulurinn Hómer til Reykjavíkur.
Hann gekk frá hafnarbakkanum
og tók leigubíl sem ók me∂ hann
eftir regngráum götum 
πar sem dapurleg hús li∂u hjá.

Vi∂ gatnamót sneri sagnaπulurinn Hómer 
sér a∂ bílstjóranum og sag∂i: 
„Hvernig er hægt a∂ ímynda sér 
a∂ hér í πessu regngráa 
tilbreytingarleysi búi söguπjó∂?“
„∏a∂ er einmitt ástæ∂an,“ svara∂i bílstjórinn,
„aldrei langar mann jafn miki∂
a∂ heyra gó∂a sögu og πegar droparnir 
lemja rú∂urnar.“

…

Í Gu∂sgjafaπulu eftir Halldór Laxness segir bolsévikinn vi∂ sögumann:
„Hvílík eymd a∂ vera smáπjó∂arma∂ur, segir Engels á einum sta∂, mig
minnir í bréfi frá London. Til a∂ mynda hitti ég um daginn Íslending
og sag∂i hann mér a∂ una∂slegustu æskuminningar sínar væru
bundnar lyktinni af úldnum grút í fjörunni og maurétnum πorsk-
hausum sem lágu til πurrks upp á gör∂um.“

Íslendingar geta hrósa∂ happi yfir a∂ hafa ekki πurft a∂ reisa minnis-
var∂a af ∏jó∂verjanum Friedrich Engels innan um maurétna πorsk-
hausa og úldinn grút í fjöru hins brimkalda lífs og mætti nefna fleiri
sendingar frá ∏jó∂verjum og ö∂rum voldugum πjó∂um sem gott hefur
veri∂ a∂ vera án. 

  ∂

Mi∂jan hvílir undir iljum πínum



Á hinn bóginn fer ekki á milli mála a∂ ein af rótum íslenskrar sjálf-
stæ∂isbaráttu er a∂ finna í rómantíkinni πµsku. ∏au íslensku skáld sem
a∂ mörgu leyti lög∂u grunninn a∂ sjálfsvitund πjó∂arinnar á nítjándu
öld voru undir sterkum áhrifum frá Heinrich Heine og ö∂rum πµskum
skáldum.

∏a∂ er ekki aumt a∂ vera móta∂ur af rómantískum skáldum sem
líka áttu sinn πátt í a∂ endurreisa tungumáli∂. ∏au bjuggu til nµ or∂ um
himintunglin og stjörnurnar. Félagsskapur πeirra hét Fjölnir, en svo
heitir íπróttafélagi∂ í hverfinu πar sem ég bµ. ∏a∂ er ungt félag, enda
hverfi∂ frekar nµtt.

…

„Ég er afkomandi hraustra, bláeygra víkinga. Ég á ætt a∂ telja til hir∂-
skálda og sigursælla konunga. Ég er Íslendingur. Nafn mitt er Tómas
Jónsson. Ég er gamall.

nei nei “

∏annig hefst skáldsagan Tómas Jónsson Metsölubók eftir Gu∂berg Bergs-
son, en sú bók telst eitt af tímamótaverkum íslenskra nútímabók-
mennta.

Tómas Jónsson er elliær skrifstofuma∂ur sem rifjar upp ævi sína.
Einhverju sinni er hann a∂ útbúa vegabréf í huga sér og skráir í reitinn
fyrir starfsheiti: playboy. Tómas breg∂ur sér í allra kvikinda líki, oftast
í huganum.

Nú er πa∂ svo a∂ allar πjó∂ir velta πví fyrir sér hverjar πær eru og
horfa á heiminn af πeim hóli sem πær sjálfar standa á. Ég var eitt sinn
a∂ lesa úr verkum mínum í Englandi, nánar tilteki∂ á bókmenntahátí∂
í borginni Cheltenham. 

∏egar upplestri lauk og umræ∂ur hófust sag∂i ein konan í salnum:
„You seem to have a very English sense of humor.“

Konan var a∂ hrósa mér, en or∂ hennar eru líka til marks um πa∂
hvernig hrokinn er stundum vaxinn inn í tungumáli∂, πegar hin fornu
stórveldi telja jafnvel kímnigáfuna séreign sína. 

∏annig hefur sagan prentast inn í huga πeirra, en líklega er πó hlegi∂
í öllum löndum og oft a∂ mjög svipu∂um hlutum. 

Lítill strákur sá fána í hálfa stöng. Hann spur∂i pabba sinn af hverju
fáninn væri svona. Pabbi hans sag∂i a∂ πa∂ væri af πví a∂ einhver hef∂i
dái∂. 

„Nú, hann hefur πá ekki ná∂ a∂ hífa hann alla lei∂,“ sag∂i strákurinn.

…

Ég: Óli hefur∂u teki∂ eftir πví hva∂ dúfurnar eru me∂ litla hausa?
Heldur∂u a∂ πær séu ekki me∂ neinn heila? 





Óli: Nei πær eru me∂ vængi. Til hvers ættu πær a∂ vera me∂ heila? 
Ég: Meinar∂u a∂ πa∂ sé betra a∂ vera me∂ vængi en heila?
Óli: Ég held a∂ πa∂ væri best a∂ vera me∂ vængi á heilanum.

∏etta eru samræ∂ur tveggja drengja úr skáldsögu minni Vængjasláttur

í πakrennum. Í fyrstu fundust mér πetta ósköp venjulegar samræ∂ur, 
en smám saman hafa πær or∂i∂ bo∂skapur minn.

Ég er me∂ ö∂rum or∂um a∂ segja a∂ vi∂ πurfum skáldskap í líf
okkar. Vi∂ πurfum anda. Vi∂ πurfum flug. Vængi á heilann. 

Nútíminn bµ∂ur upp á margvíslegar flóttalei∂ir og πví skiptir máli
a∂ finna πennan anda, πetta flug, vængina. 

E∂a kannski ekki a∂ finna, heldur leita, stö∂ugt a∂ leita … A∂ leita
a∂ innihaldi í lífinu er innihald lífsins.

…

„Ég er afkomandi hraustra, bláeygra víkinga.“ 
Já kannski er lítill Tómas Jónsson í okkur öllum, e∂a a∂ minnsta



kosti í mér, πví í anna∂ sinn var ég staddur í London og haf∂i me∂fer∂is
fyrstu skáldsögu mína Riddarar hringstigans í handriti á ensku. 

Ég hringdi í útgefanda úr símaklefa vi∂ Leister Square og spur∂i
hvort ég mætti ræ∂a vi∂ hann um verk mín. Útgefandinn spur∂i mig
fyrir hva∂ ég stæ∂i. Ég sag∂i a∂ πa∂ væri nµ ger∂ af raunsæi, svonefnt
ísbjarnarraunsæi. Hann ba∂ mig koma rétt fyrir lokun. 

Ég gaf mér gó∂an tíma til a∂ finna a∂setur hans, fór sí∂an á næstu
krá og hressti mig me∂ hverfisbúum, en var mættur á umsömdum
tíma. 

∏egar ég heilsa útgefandanum og kynni mig segir hann: „Má ég
spyrja, hví komi∂ πér alla πessa lei∂ me∂ handrit y∂ar, af hverju
hagnµti∂ πér y∂ur ekki póstπjónustuna?“

Ég var svo hissa á spurningu mannsins a∂ ég vissi ekki fyrr til en ég
haf∂i sagt: „Forfe∂ur mínir, víkingarnir, sigldu sólarhringum saman yfir
hafi∂, bara til a∂ lesa eitt ljó∂ fyrir kónginn.“
…

Ekki tala um
stórar πjó∂ir og litlar πjó∂ir,
útkjálka, heimshorn og ja∂ra.
∏etta er hnöttur; mi∂jan
hvílir undir iljum πínum
og færist úr sta∂ og eltir 
πig hvert sem πú fer∂.

En Íslendingar, hverjir erum vi∂? Kóngar sem ekki vildu lúta neinum
kóngi? ∏ví viljum vi∂ sjálfir trúa. Einhver spaugari sag∂i mér a∂ πegar
fyrstu skattalögin voru kunnger∂ í Noregi πá flµ∂u allir sem kunnu a∂
lesa til Íslands.

Almennt er πó áliti∂ a∂ Íslendingar séu Nor∂menn sem blandast hafi
Írum. Hi∂ norræna og keltneska rennur saman í sígildum bókmennt-
um Íslendinga. Sumari∂  var haldin keppni á Akranesi um πa∂ hver
væri rau∂hær∂astur á Íslandi og fékk vinningshafinn flugmi∂a til
Írlands. 

En hljóta ekki . manns á eyju nor∂ur í höfum a∂ vera
sérvitringar, enda eru til kenningar sem segja a∂ landnámsmennirnir
sem fyrstir komu til Íslands hafi veri∂ á lei∂inni eitthva∂ allt anna∂ en
or∂i∂ strandaglópar. 

∏eir munu hafa lagt skipum sínum og gengi∂ á land en skipin voru
horfin πegar πeir komu tilbaka. ∏á voru engir flugvellir, ekkert Saga
Class í tilverunni, en vi∂skiptafarrµmi∂ hjá Fluglei∂um er kennt vi∂
sögu. Landnám Íslands tók sextíu ár, en menn hef∂u veri∂ snöggir a∂
πessu ef flugvélar hefur veri∂ komnar til sögunnar. 

En af πví a∂ vi∂ erum eyjaskeggjar erum vi∂ á stö∂ugu flakki. Eyja-
búinn horfir á hafi∂ og veltir fyrir sér ævintµrunum handan πess. En





πegar hann er kominn burt uppgötvar hann a∂ ævintµrin voru allan
tímann í kringum hann. ∏á snµr hann vi∂ en tekur áhrifin a∂ utan me∂
sér. Á πann hátt erum vi∂ Íslendingar alltaf í vi∂ræ∂um vi∂ heiminn.
Vi∂ erum vi∂ sjálf en lærum af ö∂rum. 

Og kannski er heimurinn ekkert miki∂ stærri en vi∂. Ég meina, πa∂
er hugsanlegt a∂ πa∂ séu bara . manns í heiminum og hinir séu
bara ljósrit af okkur, en a∂ hér á klettaeynni sé eitt eintak af hverjum.

Me∂ ö∂rum or∂um: ∏egar πjó∂ir eru fámennar skiptir hver
einstaklingur miklu máli.

…

Oscar Wilde sag∂i a∂ πa∂ hef∂i veri∂ heppni norrænu víkinganna sem
fundu Ameríku löngu á undan Kólumbusi a∂ tµna henni aftur.

∏a∂ er í raun alveg sama hva∂a Íslending vi∂ tökum sem dæmi.
Hann endar alltaf me∂ einum e∂a ö∂rum hætti í fortí∂inni: vi∂ hli∂
bláeygra víkinga, hir∂skálda og konunga, einsog Tómas gamli Jónsson.

∏etta gerir okkur au∂vita∂ dálíti∂ rembingsleg me∂ köflum, en losar
okkur líka undan minnimáttarkennd af µmsum toga. Vi∂ erum
smáπjó∂ en lítum á okkur sem stórveldi. ∏a∂ hefur veri∂ sagt a∂ a∂rar
πjó∂ir geti πakka∂ fyrir hve fámenn vi∂ erum. Á seinni hluta tuttugustu
aldar há∂um vi∂ tvö strí∂ um fiskimi∂in vi∂ Breta og unnum πau bæ∂i.

Rithöfundurinn Thor Vilhjálmsson var eitt sinn spur∂ur a∂ πví á
norrænni rithöfundará∂stefnu í frekar ni∂randi tóni hve margir byggju
í Reykjavík. Merkingin undir yfirbor∂i spurningarinnar var hvort eitt-
hva∂ merkilegt gæti komi∂ úr svo fámennum sta∂. Thor svara∂i πví
til a∂ í Reykjavík byggju álíka margir og í Flórens á tímum Dantes.

…

Ég hef heyrt πví fleygt a∂ söngkonan Björk hafi veri∂ spur∂ a∂ πví á
bla∂amannafundi í Englandi e∂a Bandaríkjunum hverjir væru helstu
persónuleikar í menningarlífi Nor∂urlanda. Hún mun hafa svara∂ a∂
πa∂ væru Karíus og Baktus. 

Eins var ég einu sinni vitni a∂ πví πegar anna∂ íslenskt söngvaskáld,
Megas, sat á spjalli vi∂ færeyskan kollega sinn. Sá færeyski segir vi∂
Megas a∂ πa∂ sé mál manna í ∏órshöfn a∂ hann sé Megas Færeyja. 

∏á segir Megas: „Já, ég hef líka heyrt a∂ πa∂ sé einn í .“

…

Nei, ég er svo sem enginn sérfræ∂ingur í πví hvernig πjó∂ir lifa af, en
πa∂ gera πær líklega alveg óhá∂ öllum skµringum á πví hvers vegna πær
gera πa∂. ∏a∂ er au∂velt a∂ reikna πjó∂ir út af landakortinu og útskµra
πær burt. 



Einar Már Gu∂mundsson (f. ) hlaut bók-
menntaver∂laun Nor∂urlandará∂s ári∂ 

fyrir skáldsöguna Englar alheimsins. Höfundur
segir frá í . persónu og lµsir lífi ge∂sjúks manns
allt frá tímanum fyrir fæ∂ingu hans og πar til
hann er látinn. Stílbrög∂ Einars eru dæmiger∂
fyrir πa∂ raunsæi sem rµfur mörk veruleikans
og hafa gagnrµnendur oft líkt honum vi∂
su∂ur-ameríska rithöfunda nútímans á bor∂
vi∂ Gabriel Garcia Marquez. ∏eir vitna til πess
a∂ sá veruleiki sem íslenski sagnaπulurinn
birtir okkur sé bæ∂i afar áπreifanlegur og
töfrandi.  

Einar Már Gu∂mundsson er á me∂al πekkt-
ustu og mest πµddu yngri rithöfunda Íslands.
Hann hóf rithöfundaferil sinn - me∂
πremur ljó∂abókum, en πa∂ var fyrst me∂
skáldsögunni Riddarar hringstigans () sem
hann festi sig verulega í sessi. Bókin var fyrsti
hluti „Reykjavíkur-πríleiks“ sem lµsir lífinu í
úthverfi út frá sálrænu, félagslegu og trúarlegu
sjónarhorni. Innblástur sækir hann til svo ólíkra
fyrirmynda sem Günters Grass og Williams
Heinesen.

Nµjasta stórvirki Einars Más Gu∂munds-
sonar á svi∂i bókmenntanna er fjölbindaverk
sem enn er óloki∂. Skáldsögurnar fjalla um líf
fátækrar íslenskrar fjölskyldu á . öld. Fyrsta
bindi∂, Fótspor á himnum, kom út ári∂ , πa∂
nµjasta, Nafnlausir vegir, ári∂ . Allt bendir
til a∂ verki∂ ver∂i í heild sinni πa∂ sem danska
bla∂i∂ Politiken kalla∂i „norræna menningar-
sögu lágstéttanna“. 

Auk skáldsagnanna hefur Einar Már 
Gu∂mundsson skrifa∂ ljó∂, kvikmyndahandrit,
smásögur og ritger∂ir. Hann er jafnframt
πekktur fyrir persónulegan upplestrarstíl.



∏jó∂um er stundum ra∂a∂ upp einsog lögum á vinsældalista og
svokalla∂ar stórπjó∂ir gera tilkall til landa og au∂linda. 

Nú myndu margir gáfa∂ir menn álykta sem svo, a∂ fámennar πjó∂ir
einsog Íslendingar, me∂ dreif∂ar bygg∂ir, eigi sér lítinn tilverurétt,
nema sem verstö∂var og fer∂amannasta∂ir fyrir sérvitringa.

En πannig er málum ekki hátta∂: Alπjó∂avæ∂ingin veitir πjó∂um
sem okkar aukna möguleika. Mi∂punktarnir í veröldinni færast úr sta∂,
hugviti∂ getur komi∂ alls sta∂ar frá. Ar∂bær samstarfsverkefni á milli
πjó∂a færast stö∂ugt í aukana. 

Hugviti∂ er öflugasta au∂lind nútímans og hefur í πeim skilningi
πurrka∂ burt margvísleg landamæri, gert πau me∂ öllu óπörf. Alπjó∂a-
væ∂ingin hefur líka fætt af sér me∂vitund um sérstö∂u hins sta∂-
bundna. ∏a∂ er einmitt í slíkri togsreitu sem miklar bókmenntir hafa
oft or∂i∂ til. A∂ taka πátt í alπjó∂avæ∂ingunni án me∂vitundar um hi∂
sta∂bundna er einsog a∂ búa á tunglinu. 

Ungt fólk í dag gerir miklar kröfur. Ef sta∂urinn uppfyllir ekki óskir
πess πá bara fer πa∂. ∏a∂ skiptir minna og minna máli hvar ma∂ur er.
∏etta speglast í flutningi inn á πéttbµlissvæ∂in, en líka í flutningi á milli
landa. Unga kynsló∂in í dag er kynsló∂ heimsborgara. 

∏essi sta∂a gerir miklar kröfur til okkar. Vi∂ πurfum a∂ halda uppi
gæ∂um πess nútímalífs sem veitir ungu fólki möguleika á a∂ taka πátt
í framπróuninni, en líka a∂ styrkja hi∂ sta∂bundna ónæmiskerfi me∂
πeim hætti a∂ πetta sama unga fólk finni sín tengsl vi∂ umhverfi∂, já
vilji, πegar til lengdar lætur, búa heima hjá sér. 

∏ess vegna skiptir hin menningarlega frjósemi máli, a∂ sköpunar-
krafturinn sé virkja∂ur. Vi∂ πurfum a∂ vera raunsæ og framkvæma hi∂
ómögulega. E∂a me∂ ö∂rum or∂um: allt πarf a∂ vera í stö∂ugri endur-
sko∂un, ekkert má taka sem gefi∂. 

∏egar vi∂ lesum gömlu rómantísku skáldin vitum vi∂ a∂ πau hafa
ekki gengi∂ í gegnum sama heim og vi∂, πau hafa ekki hlusta∂ á
rokktónlist, πau hafa ekki veri∂ á netinu. En πannig πurfa tímarnir a∂
kve∂ast á og ræ∂a saman. 

…

Í hei∂ni bjuggu gu∂irnir í Ásgar∂i, en Ásgar∂ur var mitt inni í Mi∂gar∂i
og πar áttu mennirnir heima. ∏egar Mi∂gar∂i sleppti tók Útgar∂ur vi∂,
hin villta náttúra, öræfi og klappir, og hún ná∂i alveg heim a∂ hafinu,
en πar bjuggu jötnarnir, óvinir gu∂anna. Jötnarnir héldu πví fram a∂
πeir væru eldri en gu∂irnir og heimurinn πví me∂ réttu πeirra. 

Ég ætla ekki a∂ hætta mér út á hálan ís go∂afræ∂innar, en bendi á
kenningar fræ∂imanna sem halda πví fram a∂ πessi heimsmynd
hei∂ninnar svari til íslenska bóndabæjarins sem stendur einn úti í ví∂-
áttunni, í stö∂ugum átökum vi∂ óblí∂a ve∂ráttu.

Öld fram af öld var Ísland landbúna∂arπjó∂félag og bændur eini





rótfasti πjó∂félagshópurinn πó a∂ πeir hafi á sí∂ustu árum veri∂ í
stö∂ugri útrµmingahættu.

Mi∂gar∂ur, Útgar∂ur, bµli∂ og óbygg∂in. 
Í byrjun tuttugustu aldar voru sjávarπorpin fulltrúi hins illkynja∂a

jötnaheims, sem herja∂i á sveitirnar og µtti vi∂ upplausn πeirra.
Sjósóknin dró unga sveina frá Mi∂gar∂i til Útgar∂s, πar sem spillingin
πreifst í mótsögn vi∂ hi∂ heilbrig∂a og menningarlega sveitalíf.

Eftir seinna strí∂ breytist πetta mynstur á πann veg a∂ borgin og
landsbygg∂in ver∂a fulltrúar πessara andstæ∂u heima, πó me∂ ö∂rum
hætti sé. 

Nái∂ samband okkar vi∂ fortí∂ina helgast ekki síst af πví hve ung vi∂
erum sem sjálfstæ∂ πjó∂, já hve nµr nútíminn er hjá okkur. 

Á Íslandi er engin πriggja alda i∂na∂arsaga, engar „glæstar stéttir“
sem öldum saman hafa lífa∂ vi∂ ríkidæmi og sálarflækjur. Sjúkdómar





sem herja∂ hafa á einangra∂ar yfirstéttir hafa helst teki∂ sér bólfestu
í afskekktum fjör∂um á Íslandi.

Okkar sögu svipar til sögu „πri∂ja heimsins“ a∂ πví leyti hve stór
hluti hennar er saga nµlendu og vegna πess hve nútíminn hellist skyndi-
lega yfir okkur og lendir í harkalegum árekstri vi∂ fortí∂ina en sam-
einast henni um lei∂.

Tvennir tímar, tveir heimar. Vi∂ höfum lifa∂ tvenna tíma og búum
í tveim heimum. Takist okkur a∂ vinna úr πeim, hvíla í fangi fortí∂-
arinnar og fa∂ma um lei∂ samtímann, má segja a∂ allt sé „í haginn búi∂
undir mikinn saungleik,“ einsog segir í Vefaranum mikla frá Kasmír,
tímamótaverki Halldórs Laxness sem hann skrifa∂i rétt rúmlega tví-
tugur í bænum Taormína á Sikiley. 









Myndin

∏essar hendur eru ekki til stórræ∂a, segir mamma
og bi∂ur mig a∂ sitja kyrr

Barnsfingur πína, segir mamma, barnsfingur πína
hvernig á ég a∂ geta mála∂ πá!

Ef πú ert sífellt á i∂i? Hvernig á ma∂ur a∂ sjá
a∂ πetta eru smáar barnshendur πínar?

Ég sko∂a myndina. Augnará∂ mömmu. Augnará∂ mitt.
Og πreyttar hálmhendur mína í kjöltunni: hringir, æ∂ar.

Innri trjágöngin

Ég á innri mó∂ur sem er í berkinum
innri mó∂ur í innri trjágöngunum

Hana πekkir enginn betur en ég
πví hún er krónubla∂ og rósrau∂

Ég segi vi∂ hana: Ég hélt πa∂ værir πú
og hún hvíslar svari∂ a∂ πa∂ var fagurt

Ég er me∂ geitarost á bor∂inu, epli og stjörnufífla
og bláar, bláar dyr sem önnur okkar ver∂ur a∂ fara um.

 

Fjögur ljó∂

I

II



Mamma segir a∂ πa∂ sé minning

Mamma segir a∂ πa∂ sé minning
og ég geti fengi∂ hana

Ég get fengi∂ minningu hennar
og fest hana vi∂ mína, hún er me∂ trosna∂ar hli∂ar

Hún er engin grá tuska, hún er silki
og πú yfirgefur mig árei∂anlega ekki segir mamma

πa∂ er til kraftaverk segir hún og ég segi
a∂ ég skuli falda hálsklútinn svo hann ver∂i heill

Gu∂ lyftir πér ekki til sín

Hef ég skili∂ a∂ æ∂arsláttur πinn, mó∂ir?
Og hörund πitt og hjarta πitt?

Hef ég skili∂ a∂ líkami πinn er ég?
Og aldrei skilinn eftir og borinn í heiminn?

og hnakki πinn í dau∂ateygjunum
og Gu∂ lyftir πér ekki til sín

til algleymis síns heldur skilar πér
til πess sem er mó∂ir πín í πér

og sem πú πráir og hrópar á
og vi∂ erum bjargarlaus börn πín


III

IV

Ljó∂in fjögur eru sérsamin fyrir „Nor∂ur-

lönd hafa µmislegt fram a∂ færa“. 





Sænska skáldkonan Eva Ström hlaut bókmenntaver∂laun
Nor∂urlandará∂s  fyrir ljó∂abókina Revbensstäderna (Rifja-
borgirnar). Eva Ström er fædd ári∂  á Lidingö í Stokkhólmi
og bµr nú í Kristianstad. Fyrsta bók skáldkonunnar, ljó∂abókin 

Den brinnande zeppelinaren (Loftskipi∂ í logum), kom út 
ári∂ . Hún starfa∂i sí∂an sem læknir í tvö ár en helgar sig 
nú ritstörfum. Eva Ström semur ljó∂, skáldsögur og leikrit. 
Af verkum hennar má nefna Det mörka alfabetet (Stafrófi∂
myrka), Kärleken till matematiken (Ástin á stær∂fræ∂inni), Mats

Ulfson og Brandenburg.

Eva Ström er jafnframt bókmenntagagnrµnandi. Í lµsingu á
verkum sínum skrifar Eva Ström um sjálfa sig í πri∂ju persónu.
„Háskinn og tilur∂in, vi∂kvæmnin og tortímingin, angistin og
fegur∂in eru nokkur af stefjum hennar, rétt eins og líffræ∂ilegu
lífsferlin (kynhvötin, frjósemin, öldrunin og dau∂inn).“ 

Í ræ∂u sinni vi∂ móttöku bókmenntaver∂launa Nor∂ur-
landará∂s  sag∂i Eva Ström: „Ég er πakklát fyrir öll πau
mannlegu kynni sem ég bar úr bµtum í sambandi vi∂ πessi
ver∂laun.“

Til einna var stofna∂ í Maríuhöfn á Álandseyjum. ∏etta var
aldra∂ur ma∂ur sem settist á fremsta bekk πegar ég las πar úr
verkum mínum. Á eftir gaf hann sig á tal vi∂ mig. – Ég bar∂ist í
strí∂inu, sag∂i hann, ég er  ára og missti heyrnina á ö∂ru eyra

vegna sprengjubrots. Svo hló hann og sag∂i a∂ hef∂i broti∂ lent
einum mm. nær væri hann dau∂ur.

∏a∂ vill oft gleymast a∂ vi∂ Nor∂urlandabúar eigum okkur
líka dramatíska sögu. Reynslan af strí∂i og hernámsárum er
eldri kynsló∂inni í fersku minni í sumum landanna. Nor∂ur-
landará∂ og framtak πess á bor∂ vi∂ bókmennta-, umhverfis- og
tónlistarver∂laun er fri∂ar- og samstarfsverkefni. Me∂ opnum
landamærum og opnum huga getum vi∂ átt hlutdeild í
menningu, tónlist og bókmenntum grannlanda okkar. 

Ég sag∂i manninum í Maríuhöfn a∂ kannski væri πa∂ hann
en ekki ég sem hef∂i átt a∂ ver∂a rithöfundur, πar sem hann
luma∂i á alveg sérstakri og sögulegri frásögn. Á sama hátt eru
margir hér á Nor∂urlöndum, ekki síst innflytjendur, sem búa
yfir sögunnni greyptri í eigin örlög.

Ég held a∂ bókmenntirnar og ljó∂listin eigi rætur sínar ein-
mitt πar – í eigin sögu. Ég held líka a∂ πær byrji  mm. frá
háskanum mikla, í vitneskjunni um a∂ lífi∂ er dµrmætt og afar
vi∂kvæmt. Vi∂ skildum πa∂ πegar Svíar misstu utanríkisrá∂-
herra sinn, Önnu Lindh. Á móti getum vi∂ teflt kenndinni um
samstö∂u og samhug sem er okkur Nor∂urlandabúum sjálfsög∂
og e∂lileg. Vi∂ búum yfir sameiginlegum menningararfi. Eins
og gamli herma∂urinn í Maríuhöfn getum vi∂ brosa∂ hvert vi∂
ö∂ru, af gle∂i og πakklæti yfir fri∂i og samkennd.“





Eftir a∂ konan hans er farin frá honum ákve∂ur a∂alpersóna skáldsögunnar,

Matti, a∂ kaupa hús. Hann gerir sér í hugarlund a∂ πa∂ muni færa honum

aftur eiginkonuna og dótturina Sini. Me∂an πau bjuggu saman í íbú∂

dreymdi Helenu konu hans um a∂ hún sjálf og fjölskyldan gætu noti∂ sín 

í glæsilegu einbµlishúsi en Matti var ekki µkja hrifinn af πeim draumi.

„Gamli herma∂urinn“ á hús sem Matti vill gjarnan kaupa og hann er

nµlega or∂inn ekkjuma∂ur. Nú hefur „Strákurinn“, sonur πeirra, auglµst

húsi∂ til sölu. Ólíkar persónur segja frá í skáldsöguköflunum. 

. . .

ohnny Rotten er rotinn og hefur rangt fyrir sér.
„Ég veit ekki hva∂ ég vil, en ég veit hvernig ég get fengi∂ πa∂.“
Svona söng í honum πegar ég og hann vorum ungir. Og ég tók
undir.

∏annig var πa∂ ekki, heldur svona: Ég veit hva∂ ég vil, en ekki
hvernig ég get fengi∂ πa∂.

Í alla nótt var ég a∂ bera saman lánstilbo∂ bankanna. Ég reikna∂i út
hvernig lífi∂ ætti eftir a∂ mótast af húsakaupadæminu: Snyrtilega
útlítandi hús á πessu svæ∂i kringum , milljónir, kannski .

mörk fyrir eigin íbú∂, afgangurinn frá bankanum til eins langs tíma og
mögulegt er. 

Sí∂asta afborgun . júlí .

Vextir og afborganir . mörk á mánu∂i. Plús vi∂haldskostna∂ur
hússins. Útborgu∂ laun eftir skatta . mörk, öll hugsanleg auka-
vinna me∂talin. Gróft reikna∂: ∏úsundkall á mánu∂i til a∂ lifa af. 

mörk,  dagar,  mörk á dag. 
Baunasúpa í dós. Grautur. Lifrarbaka á sí∂asta söludegi. Aldrei nµ

flík, ekki einu sinni frolla πótt sú gamla líti út eins og tómur strókur ofan
á hvirflinum og standi á henni Samvinnubanki Su∂ur-Tavastlands.
Spaghettí me∂ tómatsósu og me∂læti∂ ódµrasti túnfiskur í olíu sem

 

Úr Skotgrafavegi 

J



fæst. Útrunni∂ brau∂ úr lágvöruverslun. Svart kaffi einu sinni á dag.
∏ykkara innlegg í strigaskóna fyrir veturinn. Bara vatn til a∂ πvo sér um
hári∂ úr eftir skokki∂ e∂a sjampó sem ma∂ur hefur me∂ sér í litlum
bauk úr sundhöllinni. Öll föt handa Sini á flóamarka∂i. Ekkert fram-
andi krydd úr sérverslunum, engin lambasteik. Sígaretturnar vaf∂ar og
bréfi∂ í πær keypt í fer∂ til Tallinn af einhverjum vinnufélaganum.
Engir farsímar á heimilinu. Engin rokkplata, ekki einu sinni notu∂.

∏egar húsi∂ er greitt a∂ fullu yr∂i ég sjötíu og fjögurra, eins og 
pabbi núna.

Í hvern ætti ég a∂ hringja πennan júlídag til πess a∂ láta vita a∂ nú
væri allt klappa∂ og klárt. ∏á yr∂i Sini fjörutíu og fjögurra, gift og hef∂i
sínu a∂ sinna. Me∂ hálfger∂um semingi mundi hún lyfta tólinu einhver
sta∂ar í Lojo og árei∂anlega bera einhverju vi∂ – πa∂ yngsta væri me∂
eyrnabólgu, πa∂ ætti a∂ fara a∂ ferma πa∂ elsta – til a∂ πurfa ekki a∂
koma og sitja úti í gar∂i hjá fö∂urmyndinni og hlusta á samhengislaust
rausi∂ í honum um gó∂æri og kreppu og hlutabréfavímuna út af
Nokia, um árin πegar a∂ πrengdi og hann var á mi∂jum aldri, ma∂ur
πolir bara hreinlega ekki a∂ hlusta á hann halda endalaust áfram
πessum va∂li sínum, πi∂ viti∂ ekkert um lífi∂, πi∂ tóku∂ ekki πátt í a∂
byggja upp πa∂ Finnland πar sem πi∂ geti∂ nú lifa∂ í vellystingum
praktuglega.

Sigldu bara πinn sjó, . júlí . Ég yr∂i a∂ komast yfir húsi∂ ein-
hvern veginn ö∂ruvísi.

Ég samdi a∂ger∂aáætlun og panta∂i vi∂tal vi∂ bankastjórann. Ég
útskµr∂i a∂ ég væri a∂ leita a∂ ódµru húsi handa fjölskyldunni.

„Hvar eru πau til sölu?“ 
„Ég finn πa∂. Mig vantar . marka vi∂bótarlán.“
„Nú skulum vi∂ ræ∂a πetta í rólegheitum.“
„Kemur ekki til mála. ∏a∂ er næstum búi∂ a∂ borga upp gömlu

íbú∂ina. Fæ ég πessi πrjú hundru∂ πúsund?“
„Jájá, πa∂ bjargast allt saman. En πi∂ tækju∂ svolíti∂ meira, ættu∂

πi∂ um fleira a∂ velja.“
„Sí∂ast á níunda áratugnum jusu∂ πi∂ peningum í alla sem á vegi

ykkar ur∂u. Er nú kannski svo komi∂ a∂ lægri fjárhæ∂ir πyki betur vi∂
hæfi? Hvenær ver∂ur πetta komi∂ inn á reikninginn?“

„Nú, svolei∂is, já. Eru∂ πi∂ búin a∂ finna húsi∂?“
„Ég finn πa∂. Fæ ég a∂ borga πa∂ á fimmtán árum?“
„Jájá, πa∂ er í lagi. ∏i∂ eru∂ bæ∂i í fastri vinnu, πú og konan πín.

Eru∂ πi∂ búin a∂ setja gömlu íbú∂ina ykkar í sölu?“
„Ég sel hana á morgun. Hafi∂ pappírana tilbúna. Ég kem aftur í

næstu viku. Get ég fengi∂ a∂ fara á salerni∂?“
Hann benti á dyr til vinstri.
Ég beyg∂i mig yfir vaskinn, πvo∂i mér í framan og gaut hornauga

til mannsins í speglinum. Ég kanna∂ist vi∂ drættina. Ég fór aftur inn til
bankastjórans, tók í höndina á honum og πramma∂i út í vorbirtuna.





Á lei∂inni heim var∂ ég a∂ hvíla mig á gar∂bekk. ∏a∂ hringsnerist allt
fyrir augunum á mér. Ég leit til lofts. Skµin πutu áfram eins og á
hra∂spóla∂ri filmu. Ég loka∂i augunum andartak. ∏egar ég opna∂i πau
aftur voru skµin á sínum sta∂.

Rétt eftir a∂ ég var kominn heim í tveggja herbergja íbú∂ina ákva∂
ég a∂ selja allt innbúi∂ líka. 

Ég hringdi í µmsar bú∂ir, renndi augum yfir Gulu sí∂urnar og fór svo
langt ni∂ur me∂ ver∂i∂ a∂ næstum allt sem meti∂ var∂ til fjár var bori∂
ni∂ur á fjórum klukkutímum. Helena haf∂i láti∂ gömlu kerruna
hennar Sini ni∂ur í kjallarageymslu og fyrir hana tókst mér a∂ rµja sex
hundru∂ mörk af alsælli frumbyrju. Náungi um fimmtugt, me∂ tagl,
borga∂i tvö hundru∂ fyrir stykki∂ af vínylplötum me∂ sµrurokki, sem
voru lö∂randi í vaxblettum. Fyrir stereó-græjurnar fékk ég bara
πúsundkall. Tvenn kúrekastígvél hölu∂u inn hálft πri∂ja πúsund af πví
a∂ markhópurinn var afturgreiddir uppgjafahippar í le∂urvestum. Ég
lét hin fötin fara líka, skyrtu fyrir tíu, buxur fyrir πrjú mörk, venjulega
gönguskó fyrir hundra∂. Gamla svarthvíta sjónvarpinu leit enginn vi∂,
skiptibor∂i∂ vildi ég ekki selja. Ég bur∂a∂ist ni∂ur í kjallara me∂ sjón-
varpi∂ og fleyg∂i πví í rimlageymslu nágrannans. 

Æfingagallann skildi ég eftir, svolíti∂ af hnífapörum og leirtaui, pott
og steikarpönnu. Og tölvuna. 

Fyrir alla lausamunina fékk ég samtals tólf πúsund. Ég vaf∂i teygju-
snúru fast utan um se∂labúnti∂ og tró∂ πví í innri vasann á æfinga-
gallanum mínum. Ég setti auglµsingu í bla∂i∂ um a∂ hentug tveggja
herbergja íbú∂ nálægt Mi∂bæjargar∂inum væri til sölu á gó∂u ver∂i
vegna brottflutnings til útlanda. 

Barnlaust par kom a∂ sko∂a íbú∂ina.
Ég fór í stuttu máli yfir πa∂ helsta sem a∂ húsfélaginu sneri og sag∂i

a∂ au∂velt væri a∂ komast af vi∂ nágrannana. Ég tók eftir πví a∂ pari∂
átti ekki au∂velt me∂ a∂ einbeita sér og ákve∂a sig a∂ mér nærstöddum.

Ég fór út á svalir a∂ reykja. 
Ég fann a∂ höndin skalf og dælan hama∂ist. 
Tók púlsinn. .
Ég átta∂i mig á πví a∂ sálin gerir nákvæmlega πa∂ sem hana lystir

vi∂ líkamann. Skynsemin gerir um πa∂ samning vi∂ líkamann a∂ nú
seljum vi∂ íbú∂ina og kaupum svo einbµlishús og hringjum í Helenu
og segjum henni a∂ nú sé rétti tíminn til a∂ koma heim. Sálin rífur πann
samning í tætlur, hún kann ekki a∂ skammast sín.

Ég teyg∂i skjálfandi höndina í átt a∂ öskubakkanum, drap í
stubbnum og fór inn.

Pari∂ var a∂ mæla eitthva∂ í svefnherbergishorninu. Ma∂urinn sag∂i
feimnislega a∂ πau væru a∂ mæla svolíti∂, eftir hálft ár yr∂u πau or∂in
πrjú. Ég sat á mér og óska∂i πeim til hamingju. Konan ro∂na∂i og sag∂i
í hrifningu sinni a∂ íbú∂in væri alveg mátuleg fyrir fjölskyldu eins og
πeirra. 



Kari Hotakainen, sem hlaut bókmennta-
ver∂laun Nor∂urlandará∂s ári∂  fyrir
„Skotgrafaveg“, hefur veri∂ bla∂ama∂ur og
unni∂ vi∂ auglµsingar. Hann fæddist  

í Bjarnaborg í Finnlandi og hefur veri∂
búsettur í Helsingfors frá . Me∂ fyrstu
bók sinni  kynnti hann sig sem ljó∂-
skáld. Eftir hann hafa komi∂ út fimm
ljó∂asöfn. Frá  hefur hann einkum ein-
beitt sér a∂ óbundnu máli. Fyrsta skáldsaga
hans var „Buster Keaton. Elemä ja teot“
(Buster Keaton. Ævi og verk) . Kari
Hotakainen ger∂ist rithöfundur a∂ a∂al-
starfi  og fékk Finlandia-ver∂launin
fyrir „Skotgrafaveg“ . Verk eftir hann
hafa veri∂ πµdd á πµsku, tékknesku, slóvak-
ísku, eistnesku og ein bók á sænsku.

Húsakaup hans sjálfs ur∂u kveikjan a∂
„Skotgrafavegi“:

„Einhverju sinni sko∂a∂i ég  hús og
hélt saman öllu efni úr öllum bæklingum
sem afhentir voru. ∏a∂ var∂  sm hla∂i.
Ö∂ru fremur eru πa∂ lµsingaror∂in í
πessum bæklingum sem eru hreinn skáld-
skapur, lygi, segir Hotakainen.“

Í ádeilu Hotakainens er lµst samfélagi
πar sem andstæ∂ingar tóbaksreykinga eru
or∂nir fasískir og einbµlishúsaeigendur
vir∂ast ey∂a allri orku sinni í grasflatirnar.
Sjálfumgla∂ir neyta πeir sinna grillu∂u
kjúklingalæra og finnst allt ógna sér sem
utan frá kemur og πeir hafa ekki kynnst
á∂ur. Matti Virtanen, a∂alpersónan í skáld-
sögunni og hugsanlegur húskaupandi, er
einó∂ur utangar∂s- og hugsjónama∂ur,
gestur í eigin samtí∂. Me∂ sjónauka dingl-
andi um hálsinn fer hann í einbµlishúsa-
“safarí“ eins og hann væri á gresjunni.
Nútíma smáborgarahugsunarháttur, sem 
er tilbreytingarlaus og ömurlegur í senn, 
er tekinn til sko∂unar og afhjúpa∂ur.



∏au bu∂u . mörk. 
Ég pressa∂i kaupver∂i∂ upp í . mörk, svo miklu hærra ver∂i

skyldu πau πurfa a∂ kaupa hamingju sína. Ma∂urinn sag∂i a∂ πau
πyrftu a∂eins a∂ hugsa sig um. Ég laug πví til a∂ annar kaupandi ætla∂i
a∂ gera bo∂ um hádegi∂. Ef of langur tími færi í vangaveltur gæti πa∂
enda∂ me∂ πví a∂ barni∂ sem πau áttu í vændum stigi fyrstu skrefin í
mun dapurlegra umhverfi.

Pari∂ ba∂ um a∂ fá a∂ minnsta kosti svolitla stund til πess a∂ hugsa
sig um á∂ur en πa∂ ger∂i lokabo∂.

Ég gaf πeim hálftíma. Á me∂an ég bei∂ fór ég út á blettinn πar sem
rólan var. Ég virti fyrir mér húsi∂ πar sem vi∂ höf∂um átt heima í 
fimm ár. Á πeim tíma fæddist Sini. Nú hékk gamla gó∂a rólan tóm. 
Ég minntist πess hve gaman Sini haf∂i πótt a∂ róla.

Ró-laa. Ró-laa.
Margliti gallinn flaksandi, fæturnir stó∂u sinn í hvora áttina, munn-

urinn galopinn og hún skríkti og hrópa∂i, ég greip í ke∂jurnar, dró πær
a∂ mér og sleppti. Sini vildi fara hra∂ar, ég var hræddur um a∂ hún
rynni úr sætinu og dytti á höfu∂i∂. Sini skellihló og vildi alltaf meira.
Ég µtti henni í rólunni í klukkutíma og πegar ég lyfti henni úr rólunni
og tók hana í fangi∂ sá ég á augunum í henni a∂ jör∂in gekk í bylgjum
og andlitinu á pabba svifa∂i a∂ og frá.

Ég tók vi∂brag∂ og leit á klukkuna. Ég haf∂i veri∂ meira en 
hálftíma úti. 

Ég hljóp inn.
Pari∂ féllst á kaupver∂i∂. Vi∂ innsiglu∂um kaupin me∂ handabandi.

Ma∂urinn kyssti konuna, ég leit undan.

 ∂

Strákurinn er búinn a∂ hringja í fasteignasölu. ∏au vilja setja πetta í sölu
og mig í πjónustuíbú∂. ∏au kippa sér upp vi∂ smámuni, πa∂ πarf ekki
meira til en a∂ ma∂ur hrasi tvisvar vi∂ póstkassann og dælan fari eitt-
hva∂ a∂ hósta, πá vilja πau undir eins koma manni í umsjá annarra. Nú
er Marta farin, strákurinn heldur a∂ ég geti ekki bjarga∂ mér á eigin
spµtur. Fótbroti∂ πa∂ arna má nú skrifa á reikning bæjarins. ∏eir sand-
bera ekki almennilega.

Ég vef sjalinu hennar Mörtu um her∂arnar og sest í kartöflustíuna
í kjallaranum ef πau fara a∂ sµna πetta. Ég má πó sitja í mínum eigin
kjallara, hver ætti svo sem a∂ koma í veg fyrir πa∂? Ég fer ekkert af
mínu eigin heimili. For∂um daga lag∂i ég á flótta undan Rússa bró∂ur
besta, ekki undan πeim.

∏egar ég horf∂i á eftir Mörtu í gröfina hugsa∂i ég undir eins sem svo
a∂ einn yr∂i ég ekki lengur í húsinu.

En svo πegar strákurinn hringdi og stakk upp á sölunni fór ég a∂
hugsa: Flytja hé∂an, hvert?

Hér er allt á sínum sta∂. Okkur Mörtu kom saman um πa∂ πarna





fjörutíu og átta a∂ best væri a∂ hafa mµkri stólinn út vi∂ gluggannn,
me∂ πví a∂ sitja πar sá ma∂ur út um hann hvort einhver var a∂ koma.
Og πetta er sama bor∂i∂, búi∂ a∂ mála πa∂ í fjór∂a sinn. Og hvert her-
bergi hefur sína sérstöku lykt.

Í hvert sinn sem strákurinn og konan hans eru hér fara πau a∂ πefa
og πefa ni∂ri í kjallara eins og hann sé eitthvert pestarbæli. ∏au eru af
myglukynsló∂inni, vilja ekki hafa neinn raka. ∏ó hann fylgi kjöllurum.
Strákurinn haf∂i á or∂i a∂ hann ætti a∂ koma hinga∂ me∂ mælitæki til
πess a∂ taka af allan vafa í eitt skipti fyrir öll. Ég sag∂i a∂ πa∂ yr∂i ekkert
mælt í mínum kjallara, πar léti ég nefi∂ nægja. 

Ég kæri mig ekkert um a∂ láta πetta af hendi. ∏ótt strákurinn segi
a∂ πa∂ sé nú e∂a aldrei, brá∂um kæri sig enginn um πa∂. ∏a∂ á a∂ koma
einhver ma∂ur frá πessari fasteignasölu, fyrst átti a∂ senda kvenmann.
Eins gott a∂ πa∂ fórst fyrir. Ég get varla horft á kvenmann lengur, πa∂
er svo margt sem manni dettur í hug πó ekki ætti svo a∂ vera. ∏egar
ma∂ur getur heldur ekki neitt.

Í dag fer ég a∂ gá í póstkassann og á krána. Vi∂ Reino förum og spil-
um póker í kassanum. Fyrir tíkall. Me∂an Marta var á lífi var πa∂ bara
fimmkall. Jafnvel πa∂ fór í skapi∂ á henni. Nema einu sinni, πegar vi∂
unnum hundra∂kall. ∏á keypti ég tvo pakka af kaffi, hálft kíló smjör og
nokkrar skinkusnei∂ar. Ég fór a∂ skellihlæja πegar Marta spur∂i
hvernig ætti a∂ fara a∂ πví a∂ spila og hvort kassinn væri rétt innan vi∂
dyrnar.

∏essi ma∂ur á a∂ koma seinnipartinn, undir kvöld. Ef hann fer a∂
hallmæla húsinu sel ég πa∂ sjálfur. ∏a∂ var einu sinni einhver náungi
í sjónvarpinu a∂ tala um gömul hús og kalla∂i πau tímasprengjur. Og
svona menn fá a∂ lifa í landinu sem a∂rir hættu lífinu til a∂ berjast fyrir.

Ef πessi fugl hallmælir húsinu hendi ég honum út. Og πa∂ skal
fjandakorni∂ takast.

Strákurinn sag∂i a∂ πeir kref∂ust πess kannski a∂ fram færi ástands-
sko∂un. Annars πyr∂u πeir ekki a∂ taka a∂ sér söluna. 

Hér ver∂ur engin ástandssko∂un. Ég veit líklega best í hvernig
ástandi húsi∂ er. Fyrst fokrei∂ist ma∂ur og fer svo a∂ rifja upp hvernig
πa∂ var πegar veri∂ var a∂ byggja πa∂. Hvernig allir hjálpu∂ust a∂ vi∂
a∂ steypa grunninn, meira a∂ segja Reino var me∂. ∏egar steypan var
πornu∂ í sökklinum var fari∂ a∂ reisa grindina. ∏egar einangrunin var
komin í gólfin og búi∂ a∂ festa gólfklæ∂ninguna, tro∂a hefilspónunum
í veggina og gluggarnir komnir á sinn sta∂ var næstum eins og verkinu
væri loki∂. ∏a∂ var sagt a∂ vi∂ byggjum í fokheldu, en vi∂ létum okkur
πa∂ í léttu rúmi liggja, πeir voru ekki margir sem klæddu strax a∂ utan.
Meira a∂ segja reykháfurinn hefur sta∂i∂ sig vel πó vi∂ værum nokku∂
efins um πa∂ í fyrstu πví ekki fékkst meiri brenndur múrsteinn en πurfti
í ofnana. Ég steypti sjálfur hle∂slusteina úr steinsteypu í lánu∂um
mótum og gaf πeim nánar gætur me∂an πeir voru a∂ πorna. Hvert
bor∂ í πessu húsi festi ég sjálfur og rak hvern nagla og hverja bólu í







pappann. Hinga∂ kemur enginn me∂ mælitæki til πess a∂ hafa í frammi
einhverjar hundakúnstir ni∂ri í kjallara. 

Og ég get líka selt sjálfur ef allt ætlar í hnút. Jafnvel stráknum hans
Reinos, hann kva∂ vera a∂ leita sér a∂ húsi. E∂a πessum skokkara sem
kom πarna mó∂ur og másandi eitt kvöldi∂. Greip andann á lofti og
hældi húsinu. Spur∂i hvort πa∂ væri til sölu. ∏a∂ er skríti∂, πetta fólk
nú á dögum, ve∂ur bara inn á annarra manna ló∂ og vill a∂ πeir selji.
Nú vinda menn ekki lengur húfuna sína vandræ∂alega milli handanna
ef πeir πurfa a∂ leita ásjár. 

Konan stráksins sag∂i a∂ kannski væri ómaksins vert a∂ taka til á∂ur
en hann kæmi, πessi ma∂ur frá fasteignasölunni. Hverju mundi πa∂ nú
breyta. Ég hef ekki hreyft vi∂ neinu frá πví a∂ Marta skildi vi∂ πa∂.
Sjali∂ hennar er meira a∂ segja enn πarna á stólnum. Og kápan hennar
á snaganum í forstofunni. Hún var á lei∂inni út í kálgar∂ πegar hún
hneig ni∂ur á forstofugólfi∂ πar sem hún lá. Ég reyndi a∂ finna hvort
hjarta∂ slægi, stakk kodda undir höfu∂i∂ á henni og hringdi á sjúkrabíl.
∏eir gátu ekkert gert.

∏a∂ er ekki víst a∂ ég fari neitt. Ég get sé∂ um mig sjálfur. Marta ná∂i
a∂ kenna mér πa∂ sem mestu máli skipti, rétt eins og hana gruna∂i a∂
hún ætti skammt eftir. Ég kann a∂ sjó∂a fisk og kartöflur. Hvers
πarfnast ma∂ur eins og ég umfram πa∂? Gras ét ég ekki. Sætabrau∂i∂
kaupi ég í bú∂inni. Strákurinn og konan hans halda a∂ ég deyi úr
hungri. ∏au eru alltaf a∂ koma me∂ bökur og súpur, en πa∂ er svo
undarlegt krydd í öllu sem πau búa til, πau halda a∂ salti∂ nægi ekki.

Ég bjarga mér líka me∂ πvottavélina. Marta kenndi mér líka á hana.
Og á hva∂a hitastig ég á a∂ stilla, sextíu e∂a níutíu. Ég πvæ nú svo
sjaldan a∂ πa∂ gerir sama gagn. Mörtu fannst πa∂ ekki. Strákurinn og
konan hans höf∂u keypt handa henni silkináttkjól. Ég πvo∂i hann á
níutíu, πa∂ gat enginn ma∂ur lesi∂ πetta örsmáa letur á πvotta-
mi∂anum í hálsmálinu. ∏vílíkt uppistand. Ég var∂ a∂ gera mér upp
erindi út á hla∂ bakdyramegin, πví a∂ ósköpin ætlu∂u a∂ æra mig. Nú
er flíkin hjá stelpunni stráksins.

Ma∂ur ætti alls ekki a∂ vera a∂ hugsa um πetta allt saman, manni
vöknar um augu. Ef Marta væri nú bara komin aftur. Og allt πrasi∂ um
hitastig í πvotti og pókerspil í spilakassa. 

Já, ef svo væri nú.
En hún er ekki hér.
Heldur πarna einhvers sta∂ar.
En á himnum er hún ekki.
∏ótt presturinn fullyrti πa∂. 
Ég vildi ekki andmæla, ekki vi∂ slíkt tækifæri. En innst inni held ég

a∂ πa∂ sé ekkert himnaríki til. Og enginn gu∂. Ef hann væri til, πá hef∂i
hann komi∂ okkur strákunum til bjargar í stórskotali∂shrí∂inni. Ég
hrópa∂i einu sinni á hann, en hann svara∂i aldrei, og fótur félagans kom
bara fljúgandi í boga og lenti á mér. ∏á vissi ég a∂ πa∂ er ekkert πarna





uppi. ∏ó a∂ herpresturinn seg∂i a∂ Drottinn hef∂i vilja∂ taka fótinn af
Väänän og taka um lei∂ Väänän allan til sín. 

Marta tala∂i afar innilega um Gu∂ πarna undir πa∂ sí∂asta. A∂ hann
bi∂i πarna einhvers sta∂ar eftir henni, tæki blátt áfram á móti henni eins
og gömlum kunningja. Ég hlusta∂i á πetta af πví a∂ πa∂ var Marta sem
sag∂i πa∂. ∏egar ég heyri πa∂ af vörum annarra hlusta ég ekki. 

Reyndar er mér ekkert um hugaróra gefi∂. Ég er ekki hrifinn af upp-
spuna. Verstir eru πeir sem skrifa um strí∂, πeir litskreyta frásögnina,
hundingjarnir πeir arna. ∏etta eru litabækur. Ef πeir skrifu∂u bara um
πa∂ sem vi∂ ber á vígstö∂vunum yr∂u πa∂ ekki πykkar bækur.
Strí∂ssagnahöfundar ry∂ja líka úr sér enn meira bulli en πeir gu∂fró∂u.

Hvers vegna fór ég nú a∂ tala um πetta?
∏egar Marta er hér ekki lengur til πess a∂ grípa fram í fyrir mér

reikar hugurinn πanga∂ sem honum sµnist. Sá sem allan sinn aldur
hefur veri∂ me∂ einhverjum ö∂rum vill ekki a∂ hann fari neitt. ∏a∂
getur gengi∂ nokkra daga, πó ekki sé πa∂ gott. Ég man πegar hún var
hjá systur sinni í Tavastlandi. Í πrjá daga. Mér fannst eins og hún ætla∂i
aldrei a∂ koma aftur. ∏a∂ er eins og ma∂ur kunni ekki a∂ vera einn.
Unga fólki∂ skilur af minnsta tilefni. ∏a∂ er rei∂ubúi∂ a∂ rjúka burt
me∂ sængina. Um πetta sag∂i ég vi∂ strákinn, rífist πi∂ πá, fjandinn eigi
πa∂. Fjárinn sjálfur, öskri∂ πi∂. ∏i∂ geti∂ πó andskotakorni∂ reynt a∂
hanga á ro∂inu! Ef ma∂ur má ekki öskra heima hjá sér, hvar πá? Jafn-
vel πó sama sagan endurtaki sig í fjörutíu ár. ∏egar ég hélt heim úr
strí∂inu hugsa∂i ég sem svo a∂ nú πyldi ég hva∂ sem a∂ höndum bæri,
ég skyldi aldrei gefast upp vi∂ neitt í mi∂ju kafi. Au∂vita∂ svaf Marta
í eldhúsinu nokkrar vikur πegar hva∂ mest gekk á og ég haf∂ist líka vi∂
eina og eina nótt úti í skúr, anna∂ eins ber nú vi∂. Og tilvinnandi var
πa∂ πegar haft er í huga hvernig sættir tókust á nµ. 

Hva∂ er ég annars a∂ rausa πetta, brá∂um kemur hann, πessi ma∂ur. 





∏egar hörmungum sí∂ari heimsstyrjaldar lauk
lög∂u stjórnmálamenn í mörgum löndum mikla
áherslu á a∂ byggja upp alπjó∂legt samstarf til a∂
treysta fri∂ og fyrirbyggja strí∂. Sameinu∂u
πjó∂irnar voru stofna∂ar . október .

Fyrsti framkvæmdastjóri samtakanna, Nor∂-
ma∂urinn Trygve Lie, tók til starfa ári∂ . 

Stórveldin sem fóru me∂ sigur af hólmi í
heimsstyrjöldinni, Bandaríkin, England, Frakk-
land, Kína og Rússland, fengu fast sæti í Öryggis-
rá∂i Sameinu∂u πjó∂anna. Í strí∂inu gegn ∏µska-
landi og Japan voru πessi ríki bandamenn en fyrr
en var∂i var dregin nµ markalína. Upp úr lokum
styrjaldarinnar hófst „kalda strí∂i∂“ og „járn-
tjald“ skipti Evrópu í tvennt. ∏essi skil ur∂u enn
skµrari πegar múr var reistur πvert í gegnum
Berlín ári∂ .

Ári∂  efndu Belgía, Holland og Lúxem-
borg til samstarfs sem nefnt er Benelúx. Á
Nor∂urlöndum var rætt um a∂ setja á laggirnar
norrænt varnarbandalag. Úr πví var∂ πó ekki en
Danmörk, Ísland og Noregur ger∂ust a∂ilar a∂
Atlantshafsbandalaginu () vi∂ stofnun πess
ári∂  en Svíπjó∂ og Finnland kusu a∂ standa
utan herna∂arbandalaga. 

∏egar ljóst var or∂i∂ a∂ vi∂ræ∂ur um norrænt
varnarsamstarf bæru ekki árangur var tekin 
ákvör∂un um a∂ stofna Nor∂urlandará∂ sem
vettvang fyrir samstarf πjó∂πinga Nor∂urlanda
ári∂ . Finnar ger∂ust a∂ilar a∂ Nor∂ur-
landará∂i ári∂ .

IIi
SAMSTARF Í  NOR∆UR-EVRÓPU



Sex Mi∂-Evrópuríki sem borist höf∂u á bana-
spjótum, Frakkland, ∏µskaland, Ítalía, Belgía,
Holland og Lúxemborg, stofnu∂u Kola- og
stálbandalag Evrópu ári∂ . Me∂ Rómar-
sáttmálanum í mars  var bandalagi∂ leyst af
hólmi af Evrópska efnahagsbandalaginu (),
sem frá árinu  hefur veri∂ nefnt Evrópu-
sambandi∂ (). Danir sóttu um a∂ild ári∂ 

og Nor∂menn ári∂ . Forseti Frakklands, de
Gaulle, beitti neitunarvaldi gegn a∂ild Bretlands
ári∂  og var∂ πá tíu ára hlé á útπenslu .

Á árunum  og  tóku Nor∂urlönd
upp vi∂ræ∂ur um a∂ stofna∂ yr∂i norrænt efna-
hagsbandalag – . Í mars  var∂ ljóst
a∂ Finnar myndu ekki undirrita stofnsamning-
inn og var πá horfi∂ frá πeirri áætlun. Danir og
Nor∂menn tóku upp samningavi∂ræ∂ur um
a∂ild a∂  – núverandi . Í πjó∂aratkvæ∂a-
grei∂slu sem haldin var ári∂  greiddi meiri-
hluti Dana atkvæ∂i me∂ inngöngu í  en meiri-
hluti Nor∂manna reyndist andsnúinn a∂ild.

Á árunum ‒ var Danmörk eina
norræna landi∂ sem átti a∂ild a∂ /. Til a∂
treysta og πróa norrænt samstarf enn frekar var
Norræna rá∂herranefndin stofnu∂  sem
vettvangur fyrir samstarf ríkisstjórnanna.
Norræni fjárfestingarbankinn var svo stofna∂ur
ári∂ , en hann veitir lán til stórra verkefna á
Nor∂urlöndum og nú í síauknum mæli utan
Nor∂urlanda.

Heimsmyndin og ekki síst a∂stæ∂ur í Evrópu
tóku stakkaskiptum vi∂ fall Berlínarmúrsins í
nóvember  og vi∂ upplausn Sovétríkjanna
í ágúst . Kalda strí∂inu var loki∂. Eystra-
saltsríkin πrjú endurheimtu sjálfstæ∂i sitt.
Eystrasaltsrá∂i∂, (Coalition of Baltic Sea State,
), var stofna∂ í Kaupmannahöfn í mars 

af utanríkisrá∂herrum Nor∂urlanda og Eystra-
saltsríkjanna, auk Rússlands, Póllands og ∏µska-
lands. Íslendingar ger∂ust a∂ilar a∂ Eystrasalts-
rá∂inu ári∂ . ∏ingmenn Eystrasaltsríkjanna
πriggja hittust fyrst á sameiginlegri rá∂stefnu í
Finnlandi í janúar , á∂ur en Sovétríkin li∂u
undir lok. Sí∂an πá hefur Eystrasaltsrá∂i∂ árlega
haldi∂ πingmannará∂stefnur.

Vi∂ Barentshaf, nyrst í Evrópu, starfa Rúss-
land og Nor∂urlönd saman á vettvangi Barents-
rá∂sins. Nor∂urskautsrá∂i∂ sinnir enn nor∂-
lægari svæ∂um. Bandaríkin, Kanada, Rússland
og Nor∂urlönd eiga a∂ild a∂ πví.

Ári∂  var haldin πjó∂aratkvæ∂agrei∂sla
í Svíπjó∂, Finnlandi og Noregi um a∂ild a∂ .
Ni∂ursta∂an var∂ sú a∂ Svíar og Finnar sam-
πykktu a∂ild en meirihluti Nor∂manna hafna∂i
sem fyrr inngöngu í . Nor∂menn og Íslend-
ingar hafa undirrita∂ samning vi∂  um 
Evrópska efnahagssvæ∂i∂ ().

Me∂ fjölgun a∂ildarríkja  í  ári∂ 

hefur hi∂ pólitískt landakort á nµ teki∂ breyting-
um. Eystrasaltsríkin πrjú og Pólland gengu um
svipa∂ leyti í . Miklar umræ∂ur fara nú
fram um framtí∂arskipan samstarfs í Nor∂ur-
Evrópu. Nor∂urlönd eru um πessar mundir a∂
skilgreina hlutverk sitt á πessum samstarfs-
vettvangi.









ver∂a e∂lilegur πáttur í daglegu lífi,“ skrifar Lisa
Erinius. „Vonandi á Evrópa einnig eftir a∂ fela í
sér fjölbreytileika, umbur∂arlyndi og tækifæri.“ 

Heimsálfan Evrópa hefur engar skµrar land-
fræ∂ilegar markalínur frá náttúrunnar hendi.
Úralfjöllin marka skilin milli Evrópu og Asíu. Í
su∂ri skilur Mi∂jar∂arhafi∂ Evrópu og Afríku a∂.
Fyrrum var Mi∂jar∂arhafi∂ innhaf sem tengdi
saman ólíka hluta Rómaveldis. Margar tilraunir
hafa veri∂ ger∂ar til a∂ sameina Evrópu. ∏egar
Karlamagnús var∂ keisari ári∂  ná∂i ríki hans
einungis yfir lítinn hluta Vestur-Evrópu sem var
kristinn og páfinn í Róm gegndi lykilhlutverki.
Á mi∂öldum kepptust kaπólska kirkjan og πµsk-
rómverska keisaraveldi∂ um a∂ stækka yfir-
rá∂asvæ∂i sín. Tilraun Napóleons til a∂ sameina
Evrópu undir yfirrá∂um Frakklands fór a∂
mestu leyti fram á vígvöllum. Á tuttugustu
öldinni ger∂u einræ∂isöfl tilraunir til a∂ hrifsa
völd í Evrópu me∂ ofbeldi. Saga Evrópu er jafnt
saga sundrungar og umbrota sem saga mis-
heppna∂ra tilrauna til sameiningar.

Norrænt samstarf í ljósi
Evrópuvæ∂ingar og hnattvæ∂ingar 

Upplausn Sovétríkjanna hefur haft áhrif á stö∂u
Nor∂urlanda. Vori∂  gengu Eystrasaltsríkin
πrjú og Pólland í Evrópusambandi∂. ∏essi lönd
hafa sterka samkennd me∂ Nor∂urlöndum.

Hva∂ veldur πví a∂ okkur finnst vi∂ vera 
Evrópubúar? Er til evrópsk samsemd? Evrópu-
búar tala ekki sama tungumál, trúarbrög∂in 
eru mismunandi og jafnframt eru atvinnu-
vegirnir og menningin margvísleg. Evrópa er
fjölmenningarleg heimsálfa πar sem fjölbreytni
og margbreytileiki eru ríkjandi. ∏a∂ er ákve∂in
mótsögn í πví fólgin a∂ segja a∂ einingin felist í
fjölbreytninni. Ef til vill leynist samsemdin í 
hugmyndinni um sameina∂a Evrópu, Evrópu
fri∂arins, Evrópu sem kµs sameiginlega πróun í
átt a∂ frelsi og velfer∂.

Er sjálfgefi∂ a∂ íbúar á πví svæ∂i sem vi∂
nefnum Evrópu muni fyrst og fremst skilgreina
sig sem Evrópubúa, a∂ πeir finni til evrópskrar
samsemdar? Ári∂  fjölga∂i a∂ildarríkjum
 um tíu. Ver∂ur sú fjölgun til a∂ efla sam-
kennd πjó∂a, ríkja og borgara í Evrópu? 

Bla∂akonan Lisa Irenius hefur í greinum í
sænska dagbla∂inu „Dagens Nyheter“ líkt hinni
nµju Evrópu vi∂ stóra borg sem einkennist af
breytingum og endurnµjun. Auki∂ streymi
fjármagns, πjónustu, varnings og fólks, afnám
landamæra, samræming laga og reglna – allt
stu∂lar πetta a∂ breytingum og endurnµjun, og
veitir einstakt tækifæri til a∂ hugsa margt upp á
nµtt. „Ef vi∂ lítum á Evrópu sem eina stóra borg
er au∂veldara a∂ sjá fyrir sér landamæri sem eru
stö∂ugt á hreyfingu og a∂ mi∂stö∂varnar ver∂i
fleiri en ein. Óvænt πróun og hra∂ar breytingar

Norrænt samstarf eftir 
stækkun 

Jan Wickléus, lektor í samfélagsfræ∂um, Svíπjó∂



Svíπjó∂  %. Sambærilegar tölur fyrir ungt fólk
í Su∂ur-Evrópu voru πó nokkru lægri: Frakk-
land  %, Grikkland  %, Spánn  % og Ítalía
 %. Yfirleitt vir∂ist áhugi ungs fólks á virkri
πátttöku í stjórnmálum hverfandi. ∏a∂ speglast
ekki a∂eins í lítilli kosningaπátttöku heldur
einnig í dræmri πátttöku í pólitísku starfi og 
í πeirri tilfinningu a∂ πa∂ hafi ekki möguleika á
a∂ hafa áhrif. Væri hægt a∂ örva áhuga ungs
fólks á stjórnmálum me∂ kerfisbreytingum, t.d.
me∂ πví a∂ lækka kosningaaldurinn í  ár?

Innan Evrópusambandsins er vilji til a∂ efla
lµ∂ræ∂i∂ me∂ πví a∂ örva almenning til virkari
πátttöku í pólitískum umræ∂um og pólitísku
starfi – ekki a∂eins innan hvers lands heldur
einnig á vettvangi Evrópusambandsins. Hvernig
má örva og efla áhuga ungs fólks á πjó∂félags-
málum bæ∂i á landsvísu og innan ? 

Evrópusambandi∂ og lµ∂ræ∂i∂

„Saman ver∂um vi∂ sterkari“ er slagor∂ sem
nota∂ er í hinu evrópska samrunaferli. En sam-
runinn á sér einnig a∂ra hli∂. Hlutverk stjórn-
málastofnana í löndunum breytist og ver∂ur
margπættara. Beint vald πeirra og áhrif á πau lög
og reglur sem borgararnir eiga a∂ hlíta ver∂a a∂
sama skapi minni. Stundum er tala∂ um a∂
lµ∂ræ∂i∂ láti undan síga.

∏a∂ er ekki au∂velt a∂ lµsa πví pólitíska kerfi
sem veri∂ er a∂ byggja upp í  um πessar
mundir. Sumir hafa πa∂ a∂ markmi∂i a∂ búa til
Sambandsríki Evrópu en a∂rir vilja leggja
áherslu á tengsl fullvalda ríkja.  er enn sem
komi∂ er lauslegt ríkjasamband πar sem hvert
ríki sér um sín mál á lµ∂ræ∂islegan hátt en
starfar jafnframt me∂ ö∂rum a∂ tilteknum 
málefnum.

Almenningur í lµ∂ræ∂isríkjum hefur ákve∂nar
sko∂anir á πví hvernig pólitísku starfi skuli
hátta∂. Í lµ∂ræ∂i sem nær til margra landa er
starfi∂ ö∂ruvísi. Í  er dreifræ∂isreglan lög∂ til
grundvallar en samkvæmt henni skulu ákvar∂-
anir teknar svo „nálægt“ borgurunum sem tök
eru á og á svo lágu stigi stjórnsµslunnar sem

Hva∂a sameiginlegra hagsmuna eiga ríkin vi∂
Eystrasalt a∂ gæta innan Evrópusambandsins?

Nor∂urlönd hafa sterka hef∂ fyrir samstarfi.
Me∂ stofnun Nor∂urlandará∂s  voru treyst
πau vináttubönd og samkennd sem löngum 
hafa einkennt tengsl πeirra – sameiginleg
menningararfleif∂, landfræ∂ileg nánd, tungu-
málasamfélag, norræn samsemd. Á Nor∂ur-
löndum ræ∂ur sameiginlegt gildismat. ∏a∂
birtist hva∂ greinilegast í πeirri áherslu sem lög∂
er á a∂ leita lausna me∂ samrá∂i, t.d. hva∂
var∂ar umhverfismál, jafnréttismál, lµ∂ræ∂i,
félagslegt öryggi og velfer∂ borgaranna. 

Norrænt samstarf hefur ekki sí∂ur mikil-
vægu hlutverki a∂ gegna í evrópskri samvinnu
í framtí∂inni. Tíminn mun lei∂a í ljós hvernig
Nor∂urlönd nµta πau tækifæri sem gefast til a∂
hafa í sameiningu áhrif innan Evrópu.

Unga kynsló∂in

Forsenda lµ∂ræ∂is er virk πátttaka πegnanna.
∏a∂ er ekki nóg a∂ treysta á atvinnustjórn-
málamenn sem hafa fengi∂ umbo∂ borgaranna
til a∂ taka afstö∂u og ákvar∂anir í pólitískum
málefnum. Áhugasamir, upplµstir og virkir sam-
félagsπegnar eru nau∂synlegir í hverju lµ∂ræ∂is-
samfélagi.

Hefur unga fólki∂ áhuga á a∂ kjósa í almenn-
um kosningum? Samkvæmt sænskri könnun
meta flestir átján ára Svíar kosningaréttinn
mikils ( prósent). Næstum πví jafnmargir (

prósent) líta svo á a∂ gó∂um samfélagsπegni beri
skylda til a∂ nµta kosningarétt sinn. Samkvæmt
könnuninni hefur félagsleg og efnahagsleg sta∂a
πó áhrif á sko∂un unga fólksins. ∏eir sem betur
eru stæ∂ir eru líklegri til a∂ kjósa.

Eurobarometer eru sko∂anakannanir sem
ger∂ar eru reglulega í löndum Evrópu. Í könnun
sem ger∂ var ári∂  var ungt fólk á aldrinum
‒ ára spurt hvort πa∂ væri ánægt me∂
lµ∂ræ∂i∂ í eigin landi. Ungt fólk frá fjórum af
fimm norrænum löndum var ofarlega á listanum
(Ísland var ekki me∂ í πessari könnun): Dan-
mörk  %, Noregur  %, Finnland  %,





kostur er. Ákvar∂anir sem eiga a∂ vera skuld-
bindandi fyrir öll a∂ildarríkin πarf πó af e∂lileg-
um ástæ∂um a∂ taka sameiginlega á evrópskum
vettvangi me∂ meirihlutasamπykktum.

∏a∂ er ofarlega á baugi í umræ∂unni hvort
stóru löndin ver∂i rá∂andi á kostna∂ minni ríkja.
Öllum er πó ljóst a∂ ákve∂in fjölπjó∂leg vanda-
mál á bor∂ vi∂ umhverfismengun, alπjó∂lega
glæpastarfsemi, gjaldeyrisbrask og hry∂juverka-
starfsemi krefjast sameiginlegra, fjölπjó∂legra
lausna sem samπykkja πarf me∂ meirihluta-
ákvör∂unum. ∏annig má leysa mál sem snerta
fleiri en eitt ríki og eru ofvi∂a hverju landi fyrir
sig. Forsenda πess a∂ almenningur sætti sig 
vi∂ ákvar∂anir sem teknar eru á πennan hátt er
a∂ liti∂ sé á πær sem „gó∂ar og skynsamlegar“.
Ákvar∂anir sem rá∂herrará∂  tekur eru
skuldbindandi fyrir alla íbúa a∂ildarríkjanna. 

Mörgum finnst πeir hafa litla möguleika til a∂
hafa áhrif á ákvar∂anatöku innan . ∏ó fara
áhrif Evrópuπingsins vaxandi, en kosi∂ er til πess
í beinum kosningum í öllum a∂ildarríkjunum.
Jafnframt stendur íbúum a∂ildarríkja  til
bo∂a margπættara lµ∂ræ∂isferli en flestum
ö∂rum πví πeir geta teki∂ πátt í stjórnmálalífi í
eigin héra∂i, á landsvísu og á Evrópuvettvangi.
En hvernig eru borgararnir í stakk búnir til a∂
takast á vi∂ πa∂ verkefni, a∂ taka virkan πátt í
pólitískum umræ∂um til a∂ finna skynsamlegar
lausnir á sameiginlegum pólitískum vanda-
málum?

Sú ábyrg∂ hvílir á her∂um ríkisstjórna land-
anna a∂ vekja athygli á πeim málefnum sem
fjalla∂ er um innan  og gera πau sµnileg
πannig a∂ pólitísk umræ∂a geti fari∂ fram
me∂an enn er hægt a∂ hafa áhrif á ni∂ur-
stö∂una. Ljóst er a∂ í framtí∂inni ver∂a ekki
a∂eins ákvar∂anir í einstökum málum til 
umfjöllunar heldur ver∂ur einnig rætt um á
hva∂a stigi stjórnkerfisins eigi a∂ taka πær – á
vettvangi sveitarfélags, á πjó∂πingi, innan 

e∂a hjá alπjó∂asamtökum á bor∂ vi∂ Sameinu∂u
πjó∂irnar.

Fjölgun a∂ildarríkja  í  mun ekki ein-
falda hi∂ pólitíska ferli. Valdahlutföllin milli póli-

tískra stofnana munu einnig breytast me∂ nµrri
stjórnarskrá . Áhrif Evrópuπingsins aukast
stö∂ugt. Afsta∂a nµju a∂ildarríkjanna tíu á
stundum eftir a∂ rá∂a úrslitum. Evrópusam-
bandi∂ felur í sér tækifæri fyrir a∂ildarríkin til a∂
stunda árangursríkt samstarf. Ógerlegt er a∂ sjá
fyrir hvernig πví samstarfi ver∂ur hátta∂ í smá-
atri∂um.







Saga Finnlands er a∂ mörgu leyti frábrug∂in
sögu annarra ríkja á Nor∂urlöndum. Hér fer 
á eftir yfirlit yfir πær miklu breytingar sem or∂i∂
hafa í samskiptum skandinavísku landanna 
vi∂ nágrannana í austri. Breytingarnar ver∂a
sko∂a∂ar frá finnskum sjónarhóli í sögulegu,
menningarlegu og efnahagslegu ljósi og me∂
tilliti til framtí∂arπróunar. Á fer∂alagi um tíma
og rúm ver∂ur brug∂i∂ ljósi á sameiginleg 
örlög πeirra landa sem liggja a∂ Eystrasalti. 
Eftir fall Sovétríkjanna og eftir a∂ Eystrasalts-
ríkin endurheimtu sjálfstæ∂i sitt og gengu til li∂s
vi∂  og  hafa opnast nµ tækifæri til
samstarfs í austurvegi en einnig hafa skapast nµ
vandamál.

Svíar, Finnar, Danir, Nor∂menn og Íslend-
ingar nútímans lifa fyrir lí∂andi stund og lei∂a
sjaldan hugann a∂ mikilvægum sögulegum
tengslum í austurátt. Fyrr á tímum voru Finn-
land og Eystrasaltslöndin ásamt gamla Rússlandi
mikilvægir áfangasta∂ir fyrir Nor∂urlandabúa. 

∏a∂ voru ekki einungis víkingar sem sigldu í
austurveg og reistu verslunarsta∂i vi∂ strend-
urnar og fljótin miklu í Rússlandi. Ári∂ 

ger∂i danski konungurinn Valdimar sigursæli til-
raun til a∂ kristna íbúa Líflands πar sem sagan
segir a∂ hann hafi sé∂ danska fánann svífa af
himni ni∂ur. Krossfer∂ir Svía til Finnlands fólu
í sér útπenslu evrópsks stórveldis mi∂alda, eins
konar „nor∂læga vídd“ rómversk-kaπólsku
kirkjunnar. Á sama tíma lög∂u sænskir bændur

og fiskimenn undir sig frjósamar strendur Finn-
lands. Öldum saman fylgdu í fótspor πeirra
sænskir prestar, a∂alsmenn og embættismenn
en afkomendur πeirra bygg∂u upp πjó∂-
menningu í Finnlandi á . öld.

Útπensla Evrópusambandsins í austurátt á
okkar dögum vir∂ist ekki jafn einstæ∂ur vi∂-
bur∂ur ef rifja∂ar eru upp fer∂ir πµsk-danskra
krossfara og Hansakaupmanna sem ná∂u yfir-
rá∂um á Eystrasalti á mi∂öldum. Sí∂an tók vi∂
sænska stórveldi∂ sem í samkeppni vi∂ rúss-
neska keisaraveldi∂ lag∂i undir sig Ingerman-
land, Eistland og stóran hluta Lettlands. Merki
πessara gömlu styrjalda, verslunarsamskipta og
menningarstrauma sem bárust til strandhéra∂a
vi∂ Eystrasalt austanvert má enn sjá í gömlu
bæjarhlutunum í Tallinn og Ríga, á fornum
herragör∂um og í alπµ∂umenningu til sveita í
Finnlandi og Eistlandi, en einkum πó í kirkjum
og háskólum í πessum löndum.

Straumarnir lágu einnig í hina áttina. Karelía
og Ingermanland ur∂u fyrir austur-róm-
verskum, grísk-kaπólskum og slavneskum áhrif-
um löngu á∂ur en ∏jó∂verjar, Danir og Svíar
komu og bo∂u∂u vestur-kaπólska kenningu
me∂ sver∂ á lofti. Uspenskij-dómkirkjan í
Helsingfors minnir á a∂ grísk-kaπólska kirkjan
er enn πjó∂kirkja í Finnlandi me∂ sömu réttind-
um og skyldum og evangelísk-lúterska kirkjan.



Fjögur sjónarhorn á grannsvæ∂i
Nor∂urlanda í austri

Erik Geber menntamálafulltrúi, Finnlandi



Í byrjun sjötta áratugarins, πó nokkrum árum
eftir lok sí∂ari heimsstyrjaldar, voru flestar vörur
í Finnlandi skammta∂ar. Daglegar nau∂synja-
vörur var ekki hægt a∂ kaupa nema gegn fram-
vísun skömmtunarse∂la og ‒ manna flótta-
mannafjölskyldur hír∂ust í litlum  fermetra
íbú∂um í bæjunum e∂a í kofum til sveita. Kaffi-
og fatapakkar frá Svíπjó∂ og Bandaríkjunum
voru vel πegnar sendingar.

Nú,  árum sí∂ar, er líka erfitt a∂ ímynda sér
πá eymd sem ríkti í úthverfum og sveitum í
Rússlandi, Karelíu og Eistlandi. Jafnframt er
erfitt a∂ ímynda sér πann gífurlega lífskjaramun
sem fylgt hefur í kjölfar frjálsra marka∂safla.
∏ri∂ja dæmi∂, sem er nµtt, um ólík lífskjör :
Samískir hreindµrabændur kvarta sáran yfir πví
hvernig ríkisstyrkt skógarhögg ey∂ileggur
sí∂ustu beitilönd fyrir hreindµr í fjallshlí∂um
Ivalo-héra∂s. Svipa∂ar raddir heyrast einnig frá
mörgum ö∂rum stö∂um í Finnlandi, Nor∂ur-
Svíπjó∂ og Noregi πar sem fjöldi bænda og fiski-
manna hefur fram til πessu byggt afkomu sína á
styrkjum frá  og vi∂komandi ríki. ∏essi
kreppa velfer∂arkerfisins er πó smámunir mi∂a∂
vi∂ πá erfi∂leika sem eistnesk, lettnesk og lítháísk
landbúna∂aryfirvöld hafa πurft a∂ takast á vi∂
undanfarin ‒ ár og ekki léttist ró∂urinn í
tengslum vi∂ inngöngu πessara landa í .

Sta∂a sænskra og finnskra fyrirtækja hefur
veri∂ mjög sterk vi∂ nµbyggingar og húsavi∂-
ger∂ir bæ∂i í Pétursborg og í höfu∂borgum
Eystrasaltsríkjanna. Norræni fjárfestingarbank-
inn gegndi mikilvægu hlutverki var∂andi lán-
veitingar á sí∂asta áratug tuttugustu aldarinnar
bæ∂i í Eistlandi og Lettlandi. Danir hafa teki∂
πátt í uppbyggingu samgöngukerfa og endur-
ger∂ bygginga í Ríga og Vilníus. Norsk olía og
sænsk vatnsorka keppa um orkumarka∂i á
Nor∂urlöndum vi∂ rússneskt jar∂gas og kjarn-
orkuver. Eftir a∂ Eystrasaltsríkin endurheimtu
sjálfstæ∂i sitt hefur fer∂aπjónusta dafna∂ og
Finnar, Svíar og Danir hafa í síauknum mæli
fjárfest í fasteignum í Eystrasaltslöndunum. 
Á πa∂ jafnt vi∂ um höfu∂borgirnar sem strand-
svæ∂in og gamla heilsubótarsta∂i.

Syngjandi ke∂ja

∏egar πjó∂ir Eystrasaltsríkjanna héldust
syngjandi í hendur og myndu∂u lifandi ke∂ju
me∂fram strönd Eystrasaltsins hausti∂  til
a∂ losa sig undan oki Sovétríkjanna á táknrænan
hátt var πa∂ hápunktur menningarhef∂ar, söng-
hátí∂arhef∂ar. Upphaf πessarar sönghef∂ar má
rekja til Ríga og Tallinn á sí∂ari hluta . aldar,
πa∂an barst hún til Finnlands og í hana sóttu
bæ∂i finnsk πjó∂ernisstefna og finnlandssænska
hreyfingin andlegan styrk um aldamótin .

∏a∂ lifir enn í πeim glæ∂um.
Rússnesk og eistnesk áhrif á finnskar bók-

menntir og klæ∂abur∂ (og öfugt) hafa einnig
veri∂ veruleg. ∏eir sem rannsaka∂ hafa finnsku
vita a∂ í henni er fjöldi germanskra, baltneskra
og slavneskra tökuor∂a. Í eistnesku gætir mikilla
áhrifa frá πµsku og sænsku. Tugπúsundir Eista
sem flú∂u til Svíπjó∂ar og annarra landa hafa
einnig bori∂ me∂ sér menningaráhrif og si∂i
sem a∂ einhverju leyti hafa samlagast ríkjandi
menningu en lifa enn í minningu eldri kyn-
sló∂arinnar sem eistnesk menning.

Mikill tekjumunur

Minningin um strí∂, valdablokkir og tilraunir til
sameiningar Evrópu á . öldinni gera a∂ verk-
um a∂ Nor∂urlandabúar gleyma oft πeim efna-
hagslega raunveruleika sem lá a∂ baki byltingu
og πróun á grannsvæ∂unum. ∏egar rússneskir
sósíalistar me∂ Lenín og Trotskí í broddi fylk-
ingar ger∂u byltingu í Rússlandi  beittu πeir
ekki a∂eins valdbo∂i heldur tölu∂u til πjó∂ar-
innar me∂ slagor∂um á bor∂ vi∂ „fri∂ur og
brau∂“. Svo nærri var gengi∂ rússnesku πjó∂inni
og herli∂i keisarans a∂ nµja kerfinu var teki∂
fegins hendi. ∏egar fór a∂ hrikta í sto∂um Sovét-
kerfisins var πa∂ ekki a∂eins vegna vegna „glas-
nost“, kröfunnar um lµ∂ræ∂i og gegnsæi, heldur
einnig vegna „perestrojka“, sem fól í sér kröfu
um kerfisbreytingu í efnahagslífinu. ∏a∂ var
hreinlega or∂i∂ óhjákvæmilegt a∂ veita einka-
framtaki og frjálsum marka∂söflum svigrúm.





Háskólar í Eystrasaltsríkjunum bjó∂a gó∂a
menntun og πar sem framfærslukostna∂ur er
lágur leggur nokkur fjöldi finnskra, sænskra,
danskra og norska námsmanna stund á nám í
πessum löndum. Norrænar menntastofnanir
bjó∂a jafnframt ungmennum frá Eystrasalts-
ríkjunum styrki og πátttöku í nemendaskiptum
(Erasmus/Nordplus). 

Nµtt samstarf vi∂ Eystrasalt

Á∂ur fyrr var Eystrasalti∂ og vogskornar strend-
ur πess πµsk-danskt og sænskt innhaf og um πa∂
lágu mikilvægar flutningalei∂ir fyrir alls kyns
varnings, allt frá vi∂i og tjöru til klæ∂a og krydd-
vöru frá fjarlægum löndum. Efnahagslegar og
menningarlegar nµjungar bárust til nor∂urs eftir
sænsku, baltnesku og finnsku ströndunum.

Á okkar dögum sigla stór olíuflutningaskip á
höfunum. Einhver mesta umhverfisógn sem
ste∂jar a∂ okkur og komandi kynsló∂um er sú
umhverfisey∂ilegging sem i∂na∂ur og πaul-
ræktun á Nor∂urlöndum, í Sovétrússlandi, 

Póllandi og ∏µskalandi hafa valdi∂ í margar 
kynsló∂ir. 

Önnur framtí∂arspurning snertir áhrif
a∂ildar Eystrasaltslandanna a∂  á flutninga
fólks milli Eystrasaltsríkjanna og norrænu
ríkjanna. Nor∂urlönd ur∂u fyrst ríkja til a∂
vi∂urkenna sjálfstæ∂i Eystrasaltsríkjanna –
Ísland allra fyrst. Ver∂ur hægt a∂ vi∂halda og
efla tengslin vi∂ Eystrasaltsríkin?

Hva∂a almenna πekking á atvinnulífi, sögu
og menningu landanna er nau∂synleg og a∂ hve
miklu leyti er tungumálakunnátta nau∂synleg í
tengslum vi∂ samstarf í kringum Eystrasalti∂? 
Er óraunhæft a∂ ætla sér a∂ efla gagnkvæma
πekkingu á norrænum og baltneskum tungu-
málum? Vegna nálæg∂arinnar vi∂ Rússland, og
πá sérstaklega vi∂ Pétursborg, πurfa Finnar a∂
leggja sig sérstaklega fram, m.a. vegna aukins
fjölda rússneskumælandi innflytjenda. ∏arfir
rússneska minnihlutans og tungumálakröfur
sem ger∂ar eru til hans í Eystrasaltsríkjunum er
vi∂kvæmt mál sem leysa πarf me∂ varkárni og
tillitssemi. ∏a∂ πurfa Nor∂urlönd a∂ hafa í huga.







∏egar fámenn svæ∂i eiga sameiginlegra hags-
muna a∂ gæta er mikilvægt a∂ πau starfi saman.
Ef vilji er fyrir hendi er hægt a∂ leysa verkefni
sem vi∂ fyrstu sµn vir∂ast óvi∂rá∂anleg.

Á Vestur-Nor∂urlöndum – Íslandi, Færeyjum
og Grænlandi – byggist lífsafkoma a∂ miklu leyti
á fiskvei∂um. Bygg∂in er dreif∂ og loftslagi∂
frekar kalt. Atlantshafi∂ tengir Vestur-Nor∂ur-
lönd vi∂ nágranna á skosku eyjunum og í
nor∂austurhluta Kanada. Íbúar á Vestur-
Nor∂urlöndum og grannlöndum πeirra eiga
mikilla hagsmuna a∂ gæta var∂andi au∂lindir
hafsins og verndun πeirra. ∏ví er afar brµnt a∂
au∂lindirnar séu nµttar á sjálfbæran hátt.

Ein af ni∂urstö∂um lei∂togafundar Sam-
einu∂u πjó∂anna í Jóhannesarborg ári∂  

var a∂ efla πyrfti svæ∂isbundi∂ samstarf til a∂
koma í veg fyrir frekari mengun heimshafanna.
Svæ∂asamstarf vi∂ Nor∂ur-Atlantshafi∂ getur
hjálpa∂ til vi∂ a∂ ná markmi∂um S∏ um
sjálfbæra nµtingu fiskistofna fyrir ári∂ . 

∏ó Ísland, Færeyjar, Grænland og strand-
svæ∂i Noregs eigi í samkeppni á alπjó∂amarka∂i
hafa πessi lönd og svæ∂i engu a∂ sí∂ur mikilla
sameiginlegra hagsmuna a∂ gæta í sjávarútvegs-
málum. Sama á vi∂ um nágrannana á nor∂-
austurströnd Kanada, í Skotlandi og á Írlandi.

Nor∂ur-Atlantshafi∂ er eitt hreinasta og
gjöfulasta hafsvæ∂i heims. Fiskurinn sem πar
vei∂ist er eftirsótt vara. ∏ví er πa∂ forgangsmál
fyrir Vestur-Nor∂urlönd og nágranna πeirra a∂

tryggja og bæta vaxtarskilyr∂i á sameiginlegum
fiskimi∂um og gera πau enn betri til a∂ vi∂halda
gó∂ri ímynd fiskistofna Nor∂ur-Atlantshafsins.
Vei∂arfæri hafa lengi veri∂ til umræ∂u og
Norræna rá∂herranefndin hefur vari∂ fjár-
munum til a∂ πróa kjörhæf vei∂arfæri sem ein-
ungis fanga πær tegundir sem sóst er eftir. Mark-
mi∂i∂ me∂ notkun kjörhæfra vei∂arfæra er
sjálfbær nµting au∂linda hafsins.

Verndun hafs og umhverfis á sér engin landa-
mæri og frumskilyr∂i er a∂ rá∂stafanir séu
ger∂ar bæ∂i svæ∂isbundi∂ og á alπjó∂avett-



A∂ rá∂a fram úr πví óvi∂rá∂anlega
Um Vestur-Nor∂urlönd og nágranna πeirra



hefur frá  í samstarfi vi∂ nágranna Nor∂ur-
landa í austri er skµrt dæmi um πa∂. Áætlun
Norrænu rá∂herranefndarinnar um samstarf á
nor∂urheimskautssvæ∂um sµnir á sama hátt
mikilvægi gó∂ra tengsla vi∂ nágranna í nor∂ri.
Tengslin til su∂urs endurspeglast me∂al annars
í πátttöku Norrænu rá∂herranefndarinnar í starfi
a∂ framkvæmdaáætlun  um „Nor∂lægu
víddina“. Sem útvör∂ur Nor∂urlanda til vesturs
og su∂vesturs eru Vestur-Nor∂urlöndin vel í
sveit sett til a∂ loka hringnum um grannsvæ∂a-
samstarfi∂. Af πessum sökum er nú unni∂ a∂
mótun grannsvæ∂astefnu til vesturs. Markmi∂i∂
er a∂ skapa jafnvægi milli grannanna í austri og
vestri me∂ sameiginlega hagsmuni fyrir augum.

Í skµrslu um Vestur-Nor∂urlönd í norrænu
samstarfi, sem Norræna rá∂herranefndin hefur
skila∂ af sér, eru miklar upplµsingar um svæ∂is-
bundi∂ samstarf á Vestur-Nor∂urlöndum ásamt
tillögum um hvernig efla megi πa∂ og auka. Í
skµrslunni er einmitt lög∂ áhersla á a∂ norrænu
löndin stofni til nánara samstarfs vi∂ grannsvæ∂i
Vestur-Nor∂urlanda til a∂ takast á vi∂ πau

vangi. Stjórnmálamenn á Vestur-Nor∂ur-
löndum líta á πa∂ sem skyldu sína a∂ sjá til πess
a∂ verndun hafsins sé eitt af áherslusvi∂unum í
norrænu samstarfi. Löndin eiga allt undir au∂-
lindum hafsins en fara jafnframt hvert og eitt
me∂ fiskvei∂istjórnun sem er me∂ mismunandi
hætti í löndunum. Hreint Nor∂ur-Atlantshaf er
au∂lind sem veitir Nor∂urlöndum í heild sér-
stö∂u og sameiginlegan styrk.

Loftslagsbreytingar á nor∂urheimskautinu
sµna a∂ verndun hins vi∂kvæma umhverfis á
nor∂ursló∂ er verkefni sem stö∂ugt πarf a∂ huga
a∂. Auknir olíuflutningar á nor∂lægum höfum
eru anna∂ dæmi sem sµnir a∂ πörf er á sam-
eiginlegum a∂ger∂um. Me∂ nánari tengslum
vi∂ grannsvæ∂in vi∂ Nor∂ur-Atlantshaf ö∂last
Nor∂urlönd betri forsendur til a∂ takast á vi∂
vi∂fangsefni framtí∂arinnar.

Gó∂ir nágrannar

Afar brµnt er fyrir norrænu ríkin a∂ rækta
tengslin vi∂ nágranna sína. Sá árangur sem ná∂st





vandamál sem ste∂ja a∂ Nor∂ur-Atlantshafinu
og snerta alla íbúa á nor∂urhveli jar∂ar. Sam-
kvæmt ni∂urstö∂um skµrslunnar er πa∂ sam-
eiginlegt hagsmunamál Nor∂urlanda a∂ efla
norrænt samstarf ekki einungis innan Vestur-
Nor∂urlanda heldur einnig vi∂ nágranna Vestur-
Nor∂urlanda.

Hagvöxtur á Vestur-Nor∂urlöndum

Frá πví um mi∂jan sí∂asta áratug hefur vel-
megun aukist til muna á Vestur-Nor∂urlöndum
og fólksfjölgun er mikil. Upplµsingar úr
Norrænu tölfræ∂iárbókinni  sta∂festa πetta.

Hagvöxtur hefur einkum veri∂ mikill í
Færeyjum og á Íslandi sí∂astli∂in sjö ár. Á sama
tíma og vergar πjó∂artekjur hafa a∂eins aukist
um u.π.b.  prósent í Danmörku og  prósent
í Svíπjó∂ hefur aukningin veri∂  prósent á
Íslandi. Í Færeyjum hefur hagvöxtur veri∂ um 

prósent eftir mjög erfi∂a kreppu í upphafi tíunda
áratugarins. Í Noregi og á Grænlandi hefur hag-
vöxtur veri∂ ‒ prósent. ∏etta er meiri hag-
vöxtur en í Danmörku og Svíπjó∂. Finnland er
undantekning frá reglunni á Austur-Nor∂ur-
löndum. ∏ar hefur hagvöxtur veri∂ svipa∂ur og
á Íslandi e∂a , prósent.

Mi∂a∂ vi∂ me∂altekjur ( á hvern íbúa)
eru Noregur og Ísland au∂ugustu löndin á
Nor∂urlöndum. Út frá sömu forsendum eru
Svíπjó∂ og Finnland „fátækustu“ löndin.

Menningarau∂leg∂

Hagvöxtur er ekki πa∂ eina sem skiptir máli.
Menningarleg au∂leg∂ er einnig mikilvæg.
Vestur-Nor∂urlönd eiga hvert um sig au∂ugt
menningarlíf. Menningarstraumar tengja
löndin og πa∂ er ekki síst unga fólki∂ sem fer∂ast
um landamæralaus Nor∂urlönd. Sem dæmi um
ungt fólk frá Vestur-Nor∂urlöndum sem hefur
átt velgengni a∂ fagna má nefna Gu∂rúnu Jacob-
sen frá Færeyjum sem sigra∂i í söngvakeppni
danska sjónvarpsins „Stjerne for en aften“.
Íslenska hljómsveitin Sigur Rós hefur vaki∂

næstum πví eins mikla athygli á alπjó∂a-
vettvangi og Björk. Sigur Rós sækir innblástur í
gamla πjó∂lagatónlist.

Á sama hátt og gömul πjó∂lagatónlist geta
fornar sagnir or∂i∂ rithöfundum nútímans inn-
blástur. Í norrænu menningarsamstarfi leggja
Íslendingar áherslu á a∂ nµta betur πá au∂leg∂
sem felst í fornbókmenntum Nor∂urlanda.
Rökin eru πau a∂ πessi mikilvægi hluti norræns
menningararfs geti or∂i∂ uppspretta fyrir
nútímamenningu. Í πví tilliti er einkum vert a∂
nefna norræna go∂afræ∂i, en nµlega var gefin út
norræn frímerkjarö∂ helgu∂ henni.

Í norrænu samstarfi er mikil áhersla lög∂ á a∂
styrkja menningarstarfsemi. Fimmtungur fjár-
veitinga Norrænu rá∂herranefndarinnar rennur
til menningarmála. Í öllum löndunum eru
norrænar menningarstofnanir, πar má nefna
Norrænu stofnunina um samtímalistir, ,

í Finnlandi, Norrænu mi∂stö∂ina um svi∂slistir,
NordScen, í Danmörku og Norrænu lista-
mannami∂stö∂ina í Dalsåsen í Noregi.

Á Vestur-Nor∂urlöndum rekur Norræna
rá∂herranefndin πrjár menningarmi∂stö∂var :
Norræna húsi∂ á Íslandi, Nor∂urlandahúsi∂ í
Færeyjum og Norrænu stofnunina á Grænlandi,
. Í norrænu menningarhúsunum eru
haldin málπing og sµningar og rekin bókasöfn
πar sem me∂al annars má nálgast nµjustu
upplµsingar um norrænt samstarf.

Til eru ótal dæmi um norrænt samstarf sem
hefur vaki∂ athygli í ö∂rum heimshlutum.
Margar gó∂ar farandsµningar hafa veri∂ settar
upp me∂ πa∂ fyrir augum a∂ veita innsµn í
menningu og sögu Vestur-Nor∂urlanda.
Víkingasµningin „Vikings – The North Atlantic
Saga“ var fyrst sett upp í New York sumari∂
. Hún fór sí∂an ví∂s vegar um Bandaríkin
og Kanada og sµningargestir skiptu milljónum.
Anna∂ dæmi um farandsµningu er sµningin
„Vei∂imenn í útnor∂ri“ sem veitir innsµn í sögu
og πróun fiskvei∂a og vei∂imennsku á Íslandi,
Færeyjum og Grænlandi. Sµningin var fyrst sett
upp í Norræna húsinu í Reykjavík ári∂  og
hefur sí∂an fari∂ ví∂a um lönd.







Laun eru greidd samkvæmt gildandi launa-
töxtum og skattur er greiddur til landsins sem
starfa∂ er í. Alls sta∂ar πar sem Nordjobb hefur
starfsemi er lei∂beinandi sem a∂sto∂ar ung-
mennin, veitir hagnµtar upplµsingar, me∂al
annars um hvar πau eiga a∂ búa og vinna.

Nánari upplµsingar: www.nordjobb.net

Langar πig til a∂ fara í skólafer∂alag til annars
norræns lands e∂a ertu í leit a∂ sumarvinnu? 
Ungmennum, námsmönnum og kennurum á
Nor∂urlöndum hefur um margra ára skei∂
gefist kostur á námsfer∂um í gegnum -

-áætlunina, sem sífellt fleiri taka πátt í.
Norræna rá∂herranefndin veitir  milljónir
danskra króna til -áætlunarinnar á
tímabilinu ‒.

Markhópur Nordplus Junior er nemendur í
grunnskólum og nemendur á aldrinum ‒

ára. Kennarar í grunn- og framhaldsskólum geta
einnig sótt um styrki. 

Nánari upplµsingar: www.nordskol.org/

  ..

„ Í gegnum Nordplus fengum vi∂ tækifæri til 

a∂ búa hjá og kynnast fólki í hinum norrænu

löndunum. ∏a∂ var spennandi reynsla.“

„ Vi∂ fræddumst um πa∂ sem er líkt og ólíkt í

löndunum og vöknu∂um πannig til vitundar

um eigin styrk.“

Sumarstarf á Nor∂urlöndum

Nordjobb hefur fundi∂ sumarstörf fyrir u.π.b.
. norræna unglinga sí∂an starfsemin hófst
ári∂ . Nordjobb útvegar einstaklingum á 
aldrinum ‒ ára sumarstörf á sjálfstjórnar-
svæ∂unum e∂a í ö∂ru norrænu landi en heima-
landi umsækjenda. Nordjobb getur útvega∂ hús-
næ∂i en a∂ sjálfsög∂u πarf a∂ grei∂a húsaleigu.

∂ ∂   ∂



∂ µ

Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíπjó∂, og sjálfstjórnarsvæ∂in Færeyjar, Grænland og
Álandseyjar eiga a∂ild a∂ Nor∂urlandará∂i og Norrænu rá∂herranefndinni. Færeyjar og Grænland
heyra undir konungsríki∂ Danmörku, en Álandseyjar eru hluti af lµ∂veldinu Finnlandi.



Flatarmál: . km2.

Hæsti punktur : Orrdalsklint  m.

Fólksfjöldi . janúar : . íbúar
Fólksfjöldi á hvern km2: , íbúar
Höfu∂borg: Mariehamn . íbúar
Stjórnarfar : Sjálfstjórn undir finnska lµ∂veldinu
A∂ild a∂ : Frá . janúar  (ekki a∂ild 
a∂ skattasambandi )



Flatarmál: . km2.

Hæsti punktur : Hvannadalshnúkur . m.

Fólksfjöldi: . íbúi
Fólksfjöldi á hvern km2: , íbúar
Höfu∂borg (me∂ úthverfum): Reykjavík . íbúar
Stjórnarfar : Lµ∂veldi
A∂ild a∂ : Nei, a∂ild a∂  frá . janúar 



Flatarmál: . km2.

Hæsti punktur : Galdhøpiggen . m.

Fólksfjöldi: .. íbúar
Fólksfjöldi á hvern km2: , íbúar
Höfu∂borg (me∂ úthverfum): Osló .. íbúar
Stjórnarfar : ∏ingbundi∂ konungdæmi
A∂ild a∂ : Nei, a∂ild a∂  frá . janúar 

∂

Flatarmál: . km2.

Hæsti punktur : Kebnekaise . m.

Fólksfjöldi:  .. íbúar
Fólksfjöldi á hvern km2: , íbúar
Höfu∂borg (me∂ úthverfum): Stokkhólmur .. íbúar
Stjórnarfar : ∏ingbundi∂ konungdæmi
A∂ild a∂ : Frá . janúar 

Heimild: Norræna tölfræ∂iárbókin .





Flatarmál: . km2.

Hæsta fjall: Yding Skovhøj – , m.

Fólksfjöldi . janúar : .. íbúar
Fólksfjöldi á hvern km2: , íbúi
Höfu∂borg (me∂ úthverfum): Kaupmannahöfn 
.. íbúar
Stjórnarfar : ∏ingbundi∂ konungdæmi
A∂ild a∂ : Frá . janúar 



Flatarmál: . km2.

Hæsti punktur : Slættaratindur  m.

Fólksfjöldi: . íbúar
Fólksfjöldi á hvern km2: , íbúi
Höfu∂borg: ∏órshöfn (og nágrenni) . íbúar
Stjórnarfar : Sjálfstjórn undir konungdæmi Danmerkur
A∂ild a∂ : Nei



Flatarmál: .. km2.

Íslaust svæ∂i: . km2.

Hæsti punktur : Gunnbjørns Fjeld . m.

Fólksfjöldi . janúar : . íbúar
Fólksfjöldi á hvern km2 (íslauss svæ∂is): , íbúar
Höfu∂borg: Nuuk . íbúar
Stjórnarfar : Sjálfstjórn undir konungdæmi Danmerkur
A∂ild a∂ : Nei



Flatarmál: . km2.

Hæsti punktur : Halti, Halditjåkko (Haldefjäll) . m.

Fólksfjöldi: .. íbúar
Fólksfjöldi á hvern km2: , íbúi
Höfu∂borg (me∂ úthverfum): Helsingfors . íbúar
Stjórnarfar : Lµ∂veldi
A∂ild a∂ : Frá . janúar 



Norræna rá∂herranefndin og Nor∂urlandará∂ gefa út µmis konar
efni sem getur nµst í kennslu. Sem dæmi má nefna Norrænu töl-
fræ∂iárbókina sem kemur út árlega en í henni má finna µmsar sta∂-
reyndir um Nor∂urlönd.

Á vefsetrinu www.norden.org er a∂ finna upplµsingar um öll svi∂
norræns samstarfs. ∏ar er einnig margs konar útgefi∂ efni á pdf-
skjölum πar sem fjalla∂ er nánar um tiltekin svi∂.

Vefsetri∂ www.norden.org/unginorden er ætla∂ ungu kynsló∂inni.
∏ar má nálgast nánari umfjöllun um bókina „Nor∂urlönd hafa µmis-
legt fram a∂ færa”. Eins er πar krækja á umfjöllun um myndbandi∂
„Á sama báti“ sem segir frá fer∂ sem hópur ungs fólks fór á víkinga-
skipi.

Á vef norræna skólanetsins, www.nordskol.org, er einnig a∂ finna
ítarefni sem tengist bókinni „Nor∂urlönd hafa µmislegt fram a∂ færa“
og margar hugmyndir sem geta nµst vi∂ kennslu.

 µ  ∂


