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“Ich bin ein Berliner” 
Á vordögum 1963 kom ég til Berlínar. Hafði fengið inngöngu í Freie Universität, háskóla 
sem stofnaður var í V-Berlín eftir skiptingu borgarinnar en hinn fornfrægi háskóli Berlínar 
Friedrich-Vilhelm-Universität við Unter der Linden lenti á hernámssvæði Rússa. Nafni hans 
var breytt í Humboldt Universität 1949. 

Ég tók stúdentsprófi vorið 1960 en hafði lítil efni til að hefja frekara nám strax um haustið. 
Réðst ég sem kennari að Barna- og unglingaskóla Bolungavíkur til vors 1961 en starfaði hjá 
útgerðarkóngnum og athafnamanninum Einari Guðfinnssyni um sumarið við að gera upp við 
trillusjómenn sem lögðu upp hjá honum fisk og keyptu úthald. Um haustið innritaðist ég í 
viðskiptafræði í HÍ. Sinnti náminu lítt, tók aðeins skyldukúrsana forspjallsvísindi (fíla) og 
reikningshald en vann með náminu sem forfallakennari við Gagnfræðaskóla Austurbæjar og 
aðstoðarmaður á Raforkumálaskrifstofunni.  

Ég hafði ákveðið að fara til náms í hagfræði erlendis og sótti um skólavist í nokkrum skólum 
á Englandi og í Þýskalandi. Fékk ég jákvæð svör frá nokkrum þeirra m.a. frá Freie 
Universität en sá böggull fylgdi skammrifi að ég komst ekki inn fyrr en að vori 1963. Ég 
hafði þrátt fyrir það mestan hug á Freie Universität (FU). Gott orð fór af skólanum. Hann 
hafði fengið mikinn stuðning við uppbygginguna frá BNA sem vildu stykja stöðu V-Berlínar, 
sem var umlukin hernámssvæði Rússa sem höfðu mikinn hug á að knésetja borgina og koma 
undir Þýska alþýðulýðveldið (DDR).  

Ég valdi þann skóla og notaði tímann til vors til fjáröflunar og vann að hjá Jarðborunum 
ríkisins á svokölluðum Norðurlandsbor við boranir eftir vatni á Ólafsfirði, Akureyri, Húsavík, 
í Mývatnssveit og í Vestmannaeyjum. Unnið var á tví- eða þrískiptum vöktum 12 klst. á 
sólarhring og frí tekið aðra hverja helgi. Gaf það vel í aðra hönd. 

Stóran þátt í vali mínu átti þýskukennslan í Menntaskólanum á 
Akureyri. Í stærðfræðideild var ekki lögð mikil áhersla á málfræði 
og málvísindi í tungumálakennslu en þýskukennara okkar, Friðriki 
Þorvaldssyni, var lagið að vekja áhuga á tungumálinu. Þýskar 
bókmenntir voru á dagskrá í nærri því hverri kennslustund. 
Skólaskáldin kepptust við að þýða ljóð Goethe og Heine og við 
víluðum ekki fyrir okkur að brjótast í gegnum gotneskt letur við 
lestur á smásögum eins og Die unsichtbare Sammlung eftir Stefan 
Zweig og fleiri klassískum smásögum. 

Fyrir í Berlín var skólabróðir minn úr MA, 
Þröstur Ólafsson, Ólafur Ragnars og Ólafur 
Pétursson. Fleiri voru íslensku stúdentarnir í V-
Berlín ekki á þessu ári. Bjuggu þeir á alþjóðlega 
stúdentaheimilinu Eichkampf í Charlottenburg. 
Stúdentaheimilið var fullsetið þegar ég kom og 
erfitt var að fá leigt herbergi á viðráðanlegu verði 
í grennd við skólann sem er í rótgrónu 
góðborgarahverfi Dahlem. Ég tók á leigu lítið 
herbergi í suðausturhluta V-Berlínar í Neukölln 
heldur ófínu hverfi sem fylltist síðar af tyrkjum 
og öðrum suðrænum innflytjendum sem komu til 
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Über allen Gipfeln 
Ist Ruh', 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im 
Walde. 
Warte nur! Balde 
Ruhest du auch. 

 Goethe
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vinnu eða náms í borginni og varð þá þekkt fyrir fjörlegt næturlíf og Kebab-staði. Það tók 
mig um klukkustund að komast þaðan í skólann. 

Leigusali minn, Frau Wegener, stórvaxin eldri konu frá Ost-Preußen sagði hún mér en að 
öðru leyti var hún fámál um fortíð sína sem algengt var um eldra fólk sem lifað hafði stríðið. 
Húsin í hverfinu voru með þykkum veggjum og í flestum íveruherbergjum var Kakkel-ofn 
sem kveikt var upp í að morgni og entist hitinn til kvölds en óþarft þótti að hafa hita á að 
næturlagi. Frau Wegener varð tíðrætt um verð á kolum og gasi og lagði áherslu á að ég skyldi 
sápa mig með köldu vatni en nota heita vatnið einungis til að skola hana af mér. Þegar hún 
stóð mig eitt sinn að því að raka mig upp úr rennandi heitu vatni var henni ofboðið og færði 
mér litla skál sem ég skyldi raka mig upp úr. Hún hafði sjáanlega ekki mikið milli handanna 
sem voru þær stærstu kvennmannshendur sem ég hef litið augum og hefðu sómt sér á hvaða 
trillukarli í Bolungarvík sem er. Lýsingar Günter Graß í Die Blechtrommel á konum á 
kartöfluakri í Póllandi minna mig á hendur Frau Wegener. 

Í Eichkampf sótti félagslíf og var þar oft glatt á hjalla. Alllöng ferð var þangað úr Neukölln. 
Á þeirri leið var ég dag einn seint í júní 1963 í troðfullum strrætisvagni þegar flestir farþegar 
þustu út úr honum á biðstöð í Schöneberg hverfinu og sá ég mikinn mannfjölda streyma í 
áttina að ráðhúsinu sem einnig var þinghús Berlínar. Minntist ég þess þá að hafa heyrt að 
forseti Bandaríkjanna var væntanlegur til borgarinnar og það myndi vera ástæða 
mannfjöldans. 

Ég barst með fjöldanum inn á torgið þar sem staddir voru 
tugir þúsunda manna. Staða Berlínar var óvissu um þetta 
leyti. Vonir um sameiningu þýsku ríkjanna voru daufar, 
efnahagur borgarinnar ekki sjálfbær og íbúaþróunin þótti 
ískyggileg því eftir búsetu sóttust mest eldri borgarar 
sökum lágs verðlags á bjór og öðrum nauðsynjum og 
stúdentar af sömu ástæðum sem og vegna þess að íbúar 
borgarinnar voru undanþegnir herskyldu sem þá var enn 
við lýði í V-Þýskalandi. Þekktur amerískur hagfræðingur 

hafði um þetta leyti spáð því að eini atvinnuvegurinn sem dafna myndi í borginni til 
frambúðar væri starfsemi útfararstofa. Öðru hvoru kom upp sá kvittur að vesturveldin myndu 
afsala Rússum V-Berlín. 

V-þýskum stjórnvöldum var mikið í mun að eyða óvissu um framtíð borgríkisins. Þau höfðu 
eflt borgina og nutu íbúar þar margs konar ívilnana í sköttum og gjöldum og v-þýsk fyrirtæki 
höfðu fengið styrki til að byggja upp iðnað í borginni. Amerísk yfirvöld höfðu einnig lagt 
fram mikið fé til uppbyggingar m.a. á hinum nýja háskóla FU. V-þýska stjórnin sá tækifæri í 
því að fá hinn unga og glæsilega forseta Bandaríkjanna í heimsókn til borgarinnar. Hann 
hafði tekið við embætti tveimur og hálfu ári áður og þegar 
sett mark sitt á alþjóðastjórnmál svo um munaði með 
framgöngu sinni í Kúbudeilunni. Og nú var hann kominn. 

Eftir nokkra stund á Rudolph-Wilde torginu við Rathaus 
Schöneberg þar sem talið er að 120.000 manns hafi verið 
gengu þeir inn á svalir ráðhússins yfirborgarstjóri V-
Berlínar Willy Brandt og Dr. Konrad Adenauer kanslari V-
þýska ríkjasambandsins og milli þeirra bandaríski 
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forsetinn John Fitzgerald Kennedy. Adenauer kynnti hina góðu gesti borgarinnar undir 
dynjandi fagnaðarlátum og síðan tók Kennedy til máls. Í upphafi máls síns vitnaði hann til 
þess að fyrir 2000 árum hefðu menn með mestu stolti sagt “ég er rómverskur borgari (civis 
romanus sum)” en í dag væri með mestu stolti sagt: “Ich bin ein Berliner.” Á torginu ætlaði 
allt um koll að keyra og góð stund leið áður en Kennedy fékk hljóð til að halda máli sínu 
áfram. Í lok ræðu sinnar ítrekaði hann þessi orð sín og sagði hvern frelsiselskandi mann í 
heiminum gæti með stolti sagt “Ich bin ein Berliner.”. Boðskapurinn var skýr og það sem 
fólkið vildi heyra. V-Berlín var hluti vestursins, heimkynni þess frelsis sem Bandaríkin stóðu 
fyrir á þeim tíma. Rudolph-Wilde torgið heitir nú John-F-Kennedy-Platz. 

Haust þessa árs flutti ég í Eichkampf. Að morgni 23 nóvember leit ég til félaga míns Þrastar 
Ólafssonar. Með þungum alvörusvip sagði hann þau tíðindi að Kennedy hefði verið myrtur í 
Dallas kvöldið áður. Varla hefur annar stjórnmálamaður kveikt slíkan neista í brjósti ungs 
fólka víða um heim og Kennedy gerði með ákalli sínu um þátttöku þess í baráttu fyrir friði og 
frelsi hvort sem væri í heimalandi sínu eða í öllum heiminum. Sá neisti varð síðar hluti af því 
báli sem birtist í stúdentahreyfingum og mótmælabylgjum sjöunda áratugarins víða á 
Vesturlöndum. 

Svo vildi til að ári seinna hitti ég Willy Brandt eitt augnablik. Walter W. Cobler hafði nýlega 
verið gerður að ræðismanni Íslands í Berlín. Í tilefni þjóðhátíðardagsins, 17. júní, hafði hann 
boðið til móttöku sem m.a. Willy Brandt sótti en hann þekkti Cobler og átti líklega þátt í að 
honum var boðin ræðismannsstaðan. Cobler hafði boðið okkur íslensku stúdentunum að 
koma á tilteknum tíma allnokkuð á eftir öðrum gestum því hann vildi eyða tíma með okkur 
eftir lok móttökunnar. Þannig hittist á að um leið og við gengum inn í húsið var Willy Brandt 
á útleið með gestgjafanum sem kynnti okkur fyrir borgarstjóranum sem nokkrum árum síðar 
varð kanslari Þýskalands. 

Sagnfræðingar telja að Kennedy hafi fyrir embættistöku sína og heimsókn til Berlínar verið 
ósáttur við afstöðu Adenauers í utanríkismálum og litið á hann sem talsmann kalda-
stríðsstefnu Eisenhowers sem samræmdist ekki þeim sveigjanleika sem Kennedy vildi gera 
að hornsteini í utanríkismálum. Líklega hefur Kennedy líkað betur við hugmyndir Willy 
Brandt sem síðar mótaði og hrinti í framkvæms nýrri “austur-stefnu” sem fól í sér 
gagnkvæma viðurkenningu og friðsamlega sambúð ríkja í austri og vestri. Hún leiddi síðar til 
hruns kommúnistaríkja A-Evrópu og hefur verið fylgt síðan allt til upphafs Ukraníustriðsins 
og verður vonandi ríkjandi viðhorf aftur að því loknu. 

Hvað sem því líður var Adenauer stórmenni sem mótaði mikið pólitíska, efnahagslega og 
siðferðilega endurreisn Þýskalands eftir stríðið. Hans verður lengi minnst ásamt de Gaulle 
forseta Frakklands fyrir þátt þeirra í uppbyggingu Evrópusambandsins og sáttum milli ríkja 
þeirra tveggja. Ekki komst ég í nánd við Adenauer í Berlín. Fimmtíu árum síðar hitti ég 
sonardóttur hans Bettinu Adenauer-Bieberstein sem er kjörræðismaður Íslands í Köln. Hún 
var á fundi í Íslendingafélaginu vorið 2013 þegar ég flutti á fundi þess erindi um hrunið á 
Íslandi (Island und die Krise). Eftir fundinn töluðum við nokkuð saman. Hún var margfróð 
um Ísland og hafði alla tíð fylgst mjög vel með því sem þar fór fram og var ánægjulegt að 
hitta hana.  
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