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I. hluti 
Forsaga og aðdragandi 

Ég var fyrstur til að kenna nútímaíslensku við Freie 
Universität (FU) í Vestur-Berlín. Það urðu fimm misseri  frá 
vori 1963 til miðsumars 1965. Háskólinn var ekki stofnaður 
fyrr en 1948 og þá sem mótvægi við gamla 
Berlínarháskólann sem eftir seinni heimsstyrjöld lenti á 
hernámssvæði Sovétríkjanna í Austur-Berlín. FU var að 
miklu leyti reistur fyrir bandarískt fjármagn. Hann efldist 
stöðugt og stækkaði og 1962 var meðal annars ákveðið að 
auka kennslu í nútíma íslensku við námskrána.  Ekki mun 
hafa verið brýn spurn eftir því námi, nema helst til að 
stúdentar í forníslensku gætu lesið það sem íslenskir 

fræðimenn skrifuðu á sínu móðurmáli. Hugmyndin mun frekar hafa verið sú að geta boðið 
sem flesta sömu möguleika og gamli háskólinn í Austur-Berlín en þar var frá fornu fari 
prófessorsstaða í íslensku, og henni gegndi á þessum árum dr. Sveinn Bergsveinsson. 
Aðdragandi dvalar minnar í Berlín var sá að ég lauk prófi í íslenskum fræðum við HÍ í janúar 
1961. Ég hafði þá þegar bak við eyrað að prófa að dveljast erlendis um hríð. Fyrir mann með 
mína menntun var einn helsti möguleiki sá að gerast sendikennari. Skömmu eftir að ég lauk 
prófi var einmitt auglýst staða sendikennara í Björgvin í Noregi, og ég sótti um hana. Litlu 
seinna hringir til mín prófessor Alexander Jóhannesson til að tjá mér að gamall nemandi hans 
frá fjórða áratugnum, dr. Bruno Kress, prófessor við norrænudeildina í háskólabænum 
Greifswald í A-Þýskalandi, sé að leita eftir íslenskukennara. Fáum dögum seinna hringir til 
mín Björn Sigfússon háskólabókavörður í sömu erindum, en þeir Bruno höfðu verið samtímis 
í námi við Háskóla Íslands. Eftir námslok hafði Bruno kvænst íslenskri konu, Kristínu 
Thoroddsen, þau eignast dótturina Helgu, og hann kenndi þýsku við Menntaskólann í 
Reykjavík. Við hernám Breta í maí 1940 var Bruno tekinn fastur eins og aðrir Þjóðverjar og 
dvaldist í fangabúðum á eyjunni Mön í 3 ár, uns hann var látinn laus í fangaskiptum fyrir 
milligöngu Rauða krossins. Eftir stríðið lenti hann á hernámssvæði Sovétríkjanna og vann sig 
smám saman upp í stöðu barnakennnara, framhaldsskólakennara og loks háskólakennara.  
Ástæða þess að Bruno notaði fyrrnefnd kunningjasambönd til að leita sér að lektor var sú að 
þá var ekki komið stjórnmálasamband milli Íslands og A-Þýskalands, og V-þýska stjórnin 
hótaði að slíta stjórnmálasambandi við hvert það ríki sem viðurkenndi A-Þýskaland formlega. 
Því gat Bruno ekki leitað beint til menntamálaráðuneytis eða Háskóla Íslands. 
Ég sinnti þessu tilboði frá Greifswald ekki fyrst um sinn. Svo kom að því að staðan í Björgvin 
var veitt öðrum. Þá fóru að renna á mig tvær grímur hvort ég ætti að þiggja hitt tilboðið. Ég 
var að vísu ekki spenntur fyrir A-Þýskalandi en hafði þó enga fordóma gagnvart því ríki.  Ég 
þekkti marga íslenska námsmenn í Leipzig, Dresden, A-Berlín, Rostock og fleiri a-þýskum 
borgum sem sögðu bæði kost og löst á landinu. Og niðurstaðan varð sú að láta á þetta reyna. 
Ég fór einn míns liðs til Greifswald um haustið. Það var sex vikum efttir að Múrinn var reistur 
í Berlín. Vilborg var að ljúka BA-prófi í ensku og norsku við HÍ og kom ekki með börnin tvö 
fyrr en í lok janúar. Ég hafði 8 nemendur í tveim deildum sem voru vel undirbúnir af Bruno 
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Kress. Eftir fyrsta misserið hélt ég auk þess almenna fyirlestra um íslenskar fornbókmenntir 
fyrir alla nemendur norrænudeildarinnar og þriðja misserið um seinni tíma sögu Íslands. Fyrir 
þetta fékk ég dálítið hærra kaup en hin berstrípuðu lektorslaun voru heldur lág á okkar 
mælikvarða. Ég hafði í sjálfu sér ekkert yfir vinnunni að kvarta og lærði mikið á þessum 
verkefnum. Borgarlífið í þessum smábæ var á hinn bóginn heldur dauflegt. Vilborg fékk 
dálitla vinnu við að kenna norsku í háskólanum, en hún undi sér engan veginn. Hún vildi 
frekar gegna sinni blaðamennsku og ákvað að fara með börnin heim um haustið, en ég var þá 

þegar ráðinn til að kenna fram að jólum. 
Haustið 1962 las ég í íslensku blaði auglýsingu frá 
Háskóla Íslands um lektorsstöðu við Freie Universität í 
Berlín frá vormisseri 1963. Ég sótti um hana af rælni, 
en gerði mér engar væntingar um að fá hana. Sú varð þó 
raunin, því heimspekideild Háskóla Íslands mælti með 
mér. Ég fór því skömmu fyrir jól yfir til V-Berlínar og 
hitti deildarforsetann Eduard Neumann. Síðan fór ég 
heim í 3-4 mánuði. Ég hitti Sigurð gamla Nordal á 
jólarannsóknaræfingu Félags íslenskra fræða, en hann 
sat enn fundi heimspekideildar. Hann gaf fyllilega í 
skyn að þeir hefðu haft lúmskt gaman af að stríða 
Þjóðverjum með því að senda þeim kommúnista sem þó 
væri með full réttindi. 

Ég kom eins og fyrri daginn einn míns liðs til 
Berlínar í apríl 1963.  Ekki var von á fjölskyldunni 
fyrr en í júní. Ég fékk gott herbergi hjá frú Ennulat 
einhverstaðar í Charlottenburg. Þar lauk ég við 
þýðingu á ritgerðum eftir norska fræðimanninn 
Magnus Olsen, sem út komu um haustið hjá Hinu 
íslenzka bókmenntafélagi. Aðalatriðið var þó að 
hefja starf í háskólanum, en ekki var gert ráð fyrir 
að ég kenndi nema 3 daga í viku fyrsta misserið.  
Nemendur urðu aldrei margir. Þeir voru einkum 
tvennskonar allan tímann sem ég kenndi þarna. 
Annars vegar nokkrir sem voru komnir áleiðis í 
íslenskum og norrænum fornritum og voru hjá mér 
mestallan tímann. Þau lærðu að stauta sæmilega á 
nútímamáli og urðu sum liðtæk á sínu sviði. Ég 
minnist tveggja sem urðu góðir kunningjar mínir og 
seinna gátu sér orð sem fræðimenn: Helmut Voigt 
og Heinrich Gimmler. Hinsvegar voru þau sem ekki 
voru eiginlegir stúdentar, heldur aldraðir borgarar 
sem frá æskuárum höfðu átt sér einhvern 
rómantískan draum um Ísland, könnuðust við Eddu 
og fornsögur, höfðu lesið Nonna og Gunnar 
Gunnarsson og vildu nú kynna sér tungumál þeirra. 
Þau heltust yfirleitt fljótt úr lestinni.  Það olli 
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Kennedy forseti BNA heimsótti Berlín árið sem Árni 
kom þangað (sjá: Ich bin ein Berliner) og sést hér 
flytja ræðu við FU. Með honum á myndinni sés 
Lucius D. Clay hershöfðingi sem verið hafði 
yfirmaður bandaríska hernámssvæðisins í V-
Þýskalandi og V-Berlín og setti m.a. upp 
“Loftbrúna” sem flutti nauðsynjavörur til V-Berlínar 

Vilborg, Árni, Ólafur P og Liselotte kona W. 
Cobler konsúls Íslands í Berlín.

Indriði, Júlíana Rún og Rakel

http://indridih.com/berlinararin/ich-bin-ein-berliner/


nokkrum töfum að ekki var til nein aðgengileg kennslubók í íslensku á 
þýsku máli. Notast var við  kennslubók Stefáns Einarssonar sem var á 
ensku. Þarna var líka norskur sendikennari, Erling Lund-Ellingsen og 
sænskur Brigitte Julinder-Geerts, en sá sem kenndi dönsku var 
tvítyngdur Þjóðverji, Fauteck. 

Ég kynntist brátt íslensku 
stúdentunum í V-Berlín, Ólafi 
Ragnars, Ólafi Péturssyni og 
Þresti Ólafssyni. Indriði H. 
Þorláksson kom nokkrum 
vikum seinna til borgarinnar. 
Við fórum öðru hverju að 
skemmta okkur saman. Þarna 
var líka Þorleifur Matthíasson 
tannlæknir og þýsk kona hans Eve-Marie Braun sem 
einnig var tannlæknir. Loks er að nefna Wolfgang 
Edelstein nýkominn til starfa hjá Institut für 
Bildungsforschung við Max-Plank Institut sem 
tengdist FU. Hann hafði áður starfað lengi við 

tilraunaskólann í Odenwalde. Hann tók hinsvegar ekki mikinn þátt í gleðskap stúdentanna.
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