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II. hluti 
Fjölskyldu og félagslíf 

Fjölskylda mín kom til Berlínar um miðjan júní 
1963, Vilborg 27 ára, Mörður 9 ára og Ilmur 
4ra ára. Með þeim komu tvær ungar frænkur 
mínar, Hólmfríður Birna Hildisdóttir 
systurdóttir mín 16 ára og Birna Dís 
Benediktsdóttir bróðurdóttir mín 14 ára. Birna 
var hjá okkur í tvo mánuði, en Hólmfríður var 
hjá okkur í heilt ár og fór að læra fótsnyrtingu 
um veturinn. Í millitíðinni hafði ég náð okkur í 
íbúð á Kaiserdamm 28 sem var þrjú herbergi af 
fimm. Eigandinn, hr. Lücht, bjó í tveim 
herbergjum en stórt eldhús var sameiginlegt. 
Herra Lücht var á áttræðisaldri, hafði verið 
liðsforingi í fyrri heimsstyrjöld, en lengst unnið 
hjá Siemens-fyrirtækinu. Hann var ágætis karl 
og tók miklu ástfóstri við Ilmi okkar. 

Kaiserdamm var hluti af svokallaðri Ost-West-
Achse í Berlín og náði frá Brandenborgarhliðinu 
eftir Charlottenburger Chaussee (eftir 1953 17. júní 
stræti), Stóru Stjörnuna með Sigursúlunni, Ernst-
Reuter Platz, Bismarckstrasse, Kaiserdamm, 
Heerstrasse að Theodor-Heuss Platz. John F. 
Kennedy forseti Bandaríkjanna heimsótti Berlín í 
lok júní 1963. Þeir óku snemma morguns í opnum 
vagni eftir Ost-West-Achse, Kennedy í miðju með 
Adenauer kanslara og Willy Brandt borgarstjóra á 

hvora hlið. Við Mörður 
vöknuðum eldsnemma 
og stóðum á stéttinni fyrir utan 
húsið og horfðum á 
herlegheitin.                
Það varð brátt gestkvæmt hjá 
okkur á Kaiserdamm. 
Stúdentunum fyrrnefndu fannst 
notalegt að geta komið til 
íslenskrar fjölskyldu með fólki 
á ýmsum aldri. Heimilisfólkið 
var ekki heldur frábitið 
gleðskap með þeim. Við það 
bættist að námsmenn frá A-
Þýskalandi komu öðru hverju 
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Árni og Villa með Mörð og Ilmi börn sín og 
frænkur Árna og Berlínarbjörninn, tákn borgarinnar.

Kaiserdamm séð til austurs frá  
Theodor Heuss torgi

Alfred Döblin, höfundur bókarinnar 
Berlin Alexanderplatz, bjó og hafði 
læknastofu í Kaiserdamm 28. Hann 
var gyðingur og flúði til Frakklands 
og síðar BND.

Kaiserdamm 28



yfir í V-Berlín til að versla fyrir vestrænan gjaldeyri. Þeir skiptu nokkrum tugum alls og 
margir þeirra heimsóttu okkur í leiðinni og gistu jafnvel ef  svo bar undir. Oftast komu 
Guðrún Hallgrímsdóttir, Örn Erlendsson, Þorsteinn Þorsteinsson, Nanna og Hrönn 
Hjaltadætur, Guðmundur Ágústsson, Franz Gíslason og Hjörleifur Guttormsson sem þá var á 
förum heim. Sveinn Bergsveinsson kom einu sinni. Vorið 1964 komu við hjá okkur Einar 
Sverrisson frá Búlgaríu og Ari skáld Jósefsson frá Rúmeníu á heimleið í sumarfrí. Það var rétt 
eftir þá heimsókn sem Ari drukknaði af Gullfossi. 
Flestir kannast við Múrinn sem aðskildi Austur- og Vestur-
Berlín. Færri gera sér ljóst að ekki var byrjað að reisa hann 
fyrr en 13. ágúst 1961. Fram að þeim tíma eða frá 1945 voru 
frekar auðveldar samgöngur milli borgarhlutanna og fólk 
verslaði sitt á hvað. Enn færri vita að algjört ferðabann gilti 
aðeins um V-Berlínarbúa. Útlendingar eins og við 
Íslendingar, einnig V-Þjóðverjar, þurftu aðeins að sæta 
venjulegri vegabréfaskoðun. Hún gat tekið mislangan tíma 
eftir því hvernig á stóð í heimsmálunum. Stundum var 
landamæravörðum skipað að fara sér hægt. Fótgangandi 
fóru flestir yfir á brautarstöðinni Friedrichstrasse en akandi 
á Checkpoint Charlie. 
Heimili okkar varð talsverður samkomustaður íslenskra námsmanna úr vestri og austri og 
tókust jafnvel skyndiástir. Fyrir kom líka að við skruppum austur fyrir til að fara í leikhús eða 
heimsækja kunningja. Þegar leið á fyrra sumarið keyptum við okkur Volkswagenbjöllu og 
fórum fimm saman í sex vikna tjaldferðalag suður um alla Evrópu. Eftir það fór Mörður heim 
í skóla og hélt ýmist til hjá foreldrum Birnu Dísar eða Ragnheiði móðurömmu sinni. 

Þegar við vorum búin að koma okkur fyrir í 
Berlín og ferðast um Evrópu fannst Villu að 
hún hefði tíma til að eignast eitt barn í 
viðbót. Við fórum svo heim í sumarleyfinu 
1964 og Dögg fæddist 28.  ágúst. Þá höfðum 
við sagt upp íbúðinni á Kaiserdamm, og ég 
fór út á undan til að útvega nýtt húsnæði. 
Við fengum lítið einbýlishús í Münchowstr. 
3, hæð og kjallari í hverfinu Nikolasse sem 
þótti heldur af betra tagi. Því fylgdi 
trjágarður með íkornum, moldvörpum, 
músum og miklu blómskrúði. Mjög 
huggulegt. Indriði Þorláksson fékk herbergi 
í kjallaranum um veturinn, en um vorið kom 
Mörður ásamt 11 ára skólabróður sínum, 
Þórólfi Halldórssyni, sem seinna varð 
sýslumaður í Reykjavík.  
Berlín stendur á miklu vatnasvæði og árnar 
Spree og Havel renna gegnum mörg vötn. 
Sum þeirra eru býsna stór og þar eru víða 
baðstaðir. Stærsta baðströndin í V-Berlín var 
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Múrinn umhverfis V-Berlín var 
nærri 170 km langur. A-Berlínar 
megin var allbreitt autt svæði svo 
auðvelt var að fylgjast með 
mannaferðum.

Árni, Hólmfríður systurdóttir hans, Mörður og Ilmur á 
baðströnd.

Baðströndin við Wannsee



við Wannsee. Þangað fórum við oft á sumrin, 
einkum eftir að við fluttumst til Nikolassee, því 
þangað var ekki nema 15-20 mínútna gangur 
heiman frá okkur. Fyrir kom að við fórum nokkur 
saman á viðlíka baðströnd í Austur-Berlín.  
Við Wannsee var líka gömul höll sem varð alræmd 
á árum seinna stríðs því á fundi í henni samþykktu 
nasistar 1942 svonefnda lokalausn 
gyðingavandamálsins – sem merkti að útrýma 
þeim.Þar er nú minningar- og fræðslusetur helgað 
upplýsingum um helförina 
Ilmur dóttir okkar varð 6 ára haustið 1964 og byrjaði 
í barnaskóla í Nikolassee. Hún fór eina stöð með 
ofanjarðarlest í skólann og undi sér vel. Skömmu 
eftir að hún byrjaði fengum við skriflega fyrirspurn 
frá skólanum þess efnis hvort við vildum láta lemja 
barnið ef ástæða væri til. Þá var byrjað að draga úr 
þeim þýska sið að beita börn líkamsrefsingum, en 
málið samt ekki komið lengra en svo að fá þurfti 
samþykki foreldra. Okkur skildist hinsvegar að 
margir foreldrar hefðu enn svarað játandi. Villa 
byrjaði líka að sækja tíma í enskum og norskum 
bókmenntum í FU. 

Gestagangur varð ekki minni á nýja staðnum, enda vorum 
við ein um húsið. Við fengum okkur meira að segja 
píanógarm fyrir músíkalska gesti. Við höfðum jólaboð og 
tókum jólakveðjur frá bæði vestan- og austanmönnum upp 
á segulband og sendum heim í Ríkisútvarpið. Fyrir utan 
fastagesti var nokkuð um fólk að heiman sem átti leið um 
Berlín. Einn dag hittum við Kristján Eldjárn, þá 
þjóðminjavörð, sem var á fyrirlestraferð, og hann bauð 
okkur í mat. Annað sinn kom Árni Böðvarsson 
málfræðingur á vegum íslenskrar ferðaskrifstofu. Um 
miðjan vetur kom merkileg skólasendinefnd á vegum 
Wolfgangs Edelstein að kynna sér nýjungar í 
menntamálum. Það voru Helgi Elíasson fræðslumálastjóri, 

Jóhann S. Hannesson skólameistari, Jónas B. Jónsson fræðslustjóri Reykjavíkur og Kristján J. 
Gunnarsson frá Ríkisútgáfu námsbóka. Þeir komu eitt kvöld heim til okkar en síðan bað 
Wolfgang mig að fara með þá í skólamálaráðuneytið í Austur-Berlín. Af einhverjum ástæðum 
vildi hann síður fara þangað sjálfur. 
Eitt sinn gisti hjá okkur í nokkra daga Ásmundur Sigurjónsson blaðamaður á Þjóðviljanum. Í 
annað sinn var hjá okkur eina nótt Kjartan Ólafsson framkvæmdastjóri Sósíalistaflokksins 
heima. Hann hafði verið ásamt  Magnúsi Torfa Ólafssyni áheyrnarfulltrúi á þingi 
kommúnistaflokksins í Búkarest en þurfti að koma við hjá Einingarflokknum í A-Berlín. 
Hann heilsaði því upp á okkur gömlu kunningjana í leiðinni. Þá heyrði ég fyrst getið um 
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Brautarstöðin Nikolassee var skammt 
frá heimili okkar

Villa Marlier, hús Wannsee-fundarins.

Í lautarferð við Müggelsee í A-Berlín, Árni og 
Ilmur, Indriði, Óli og Ragnar Ragnars



Sóleyjarkvæði Jóhannesar úr Kötlum. Ég ók honum svo til Austur-Berlínar morguninn eftir.  
Þriðji félaginn sem gisti hjá okkur að heiman var Hjalti Kristgeirsson hagfræðingur ásamt 
Hólmfríði þáverandi vinkonu sinni. Þau voru á leið til Búdapest. Hjalti hafði á námsárum 
sínum þar eignast barn og orðið að kvænast barnsmóður sinni í þessu rammkatólska landi. Og 
honum tókst ekki að fá lögskilnað þótt hann væri löngu fluttur heim til Íslands, nema hann 
gæti sannað upp á sig framhjáhald. Því tók hann sönnunargagnið með sér. 

Nýskipaður ræðismaður fyrir Ísland í 
Berlín, Walter W. Cobler, hafði snemma 
samband við mig og var jafnan mjög 
hjálplegur ef á þurfti að halda. Við 
kölluðum hann okkar á milli Kobba 
konsúl. Hann fékk mig tvisvar til að halda 
opinbert erindi um íslensk málefni á 
viðburðum hjá stofnunum í Berlín. Hann 
og frú Liselotte komu eitt sinn í heimsókn 
til okkar í Münchowstrasse ásamt 
fastagestunum. Þau urðu mjög hrifin af 
Dögg dóttur okkar sem þá var ekki nema 

hálfs árs. Hann varð líka yfir sig hrifinn þegar Villa kom í móttökuna hjá honum 17. Júní 
íklædd íslenskum þjóðbúningi. 
Sem áður sagði hafði ég fremur litla kennsluskyldu og gat því fengist við sitthvað annað. Ég 
gluggaði í athuganir þýskra fræðimanna á tilgangi hátíðahalda sem ég hafði þá þegar fengið 
nokkurn hug á nokkurn hug á. Þar skipti mjög í tvö horn um viðhorf. Annarsvegar að um væri 
að ræða trúarlegan og hinsvegar veraldlegan uppruna, sem mér fannst smám saman miklu 
áhugaverðari. Ég tók að mér að snúa á íslensku hinni alþjóðlegu smákennslubók í 
tungumálum, Polyglott. Loks þýddi ég hið spánnýja leikrit efttir Peter Weiss, Marat/Sade sem 
sýnt var í Þjóðleikhúsinu 1967.
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Móttaka hjá ræðismanni Íslands í Berlín 17. júní 1965. 
Liselotte Cobler, Walter W. Cobler, Árni, Vilborg í 
þjóðbúningi og Ólafur Ragnars.


