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Inngangur (IHÞ) 
Árið sem ég hóf nám í Berlín tók Árni Björnsson íslenskufræðingur til starfa sem lektor í 
íslensku við Freie Universität og kom til Berlínar ásamt Vilborgu Harðardóttur konu sinni og 
börnum þeirra. Þau hjón voru nokkrum árum eldri en við íslensku stúdentarnir í borginni og 
og varð heimili þeirra fljótlega eins konar félagsmiðstöð og miðstöð tengsla við landa okkar 
austan múrsins. 

Vegna starfs síns, forsögu og reynslu var sjónarhorn hans á Berlín og Berlínarárin nokkuð 
annað en okkar stúdentanna. Árni, Vilborg og börn höfðu búið í Prag 1956 – 1957 og í 
Greifswald í A-Þýskalandi 1961 – 1962 þar sem hann var háskólalektor íslensku. Hann hafði 
því kynnst og reynt sitt hvað sem við hin þekktum ekki. Ég tók því fegins hendi að Árni var 
reiðubúinn til að skrifa eitthvað um Berlínardvöl sína á árunum 1963 til 1965.  

Í þeim segir Árni frá aðdraganda þess að  hann kom til Berlínar og frá komunni til Berlín, 
dvöl sinni og fjölskyldunnar þar og samskiptum við Íslendinga sem bjuggu í borginni eða áttu 
leið. Heimili þeirra varð einnig áfangastaður landa okkar sem voru við nám austan múrsins 
eða annars staðar í A-Þýskalandi. Spratt af því kunningsskapur og margvísleg samskipti yfir 
múrinn. Þau hjón voru gestgjafar góðir, frjálslynd  í skoðunum og öfgalaus og var oft glatt á 
hjalla þegar stórmál þessa tíma voru rædd af hreinskilni á heimili þeirra eða yfir bjór á krá 
sem hvergi voru langt undan í Berlín.  

Innan við 20 ára voru liðin frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar. Berlín var innan landamæra 
A-Þýskalands. Staða borgarinnar og tengsl hennar við Vestur-Þýskaland var eilíft bitbein 
Sovétríkjanna og Vesturveldanna. Kalda stríðið var í algleymingi og njósnir og hvers kyns 
neðanjarðarstarfsemi í fullum gangi. Það gat ekki farið hjá því að ferill Árnan vekti 
spurningar hjá þeim sem höfðu fyrir atvinnu að hafa grunsemdir og komast að öllu um þá sem 
grunsamlegir þóttu. Árni var hispurslaus í tali og sagði óhikað skoðanir sínar sem réðust 
fremur af réttlætiskennd hans en pólitískum kreddukenningum. 

Fer frásögn Árna Björnssonar hér á eftir. 

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 
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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 
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 
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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 

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


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

Indriði, Júlíana Rún og Rakel

Þröstur Ólafsson
Árni og Ólafur Ragnars



Bauer 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. 

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 
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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

Kaiserdamm 28

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



gleðskap með þeim. Við það bættist að námsmenn frá A-Þýskalandi komu öðru hverju 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 
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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.

Baðströndin við Wannsee

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



baðstaðir. Stærsta baðströndin í V-Berlín var 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. 
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Hann heilsaði því upp á okkur gömlu kunningjana í leiðinni. Þá heyrði ég fyrst getið um 
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. 

Undir smásjá CIA og STASI  

Ekki fór alveg hjá því að minn pólitíski litarháttur drægi nokkurn dilk á eftir sér eins og 
Sigurð Nordal mun hafa grunað. Fyrsta áþéttið var að skömmu eftir komu mína til FU var ég 
kvaddur á fund með Neumann deildarforseta mínum og Hartwich nokkrum frá utanríkisnefnd 
háskólans. Dagskrárefnið var skýrsla um mig sem háskólanum hafði borist. Mér var ekki sagt 
hvaðan, en af orðalagi mátti ljóst vera að heimildarmaður var 
íslenskur. Þátttaka mín í stúdentapólitíkinni var skilmerkilega 
rakin og í rauninni hvergi hallað réttu máli. Öllu verra var 
þegar kom að Vilborgu konu minni. Hún var sögð afar 
Moskvutrúr kommúnisti, og hefði haft það sérverkefni að laða 
ungt fólk til liðs við Brynjólf Bjarnason sem væri leiðtogi 
íslenskra Moskvu-kommúnista. Klykkt var út með því að mikil 
hætta væri á að þetta fólk mundi stunda njósnir í þágu Rússa.  

Was sagen Sie dazu, Herr Björnsson? Ég svaraði því til að mér 
þætti þetta fyrst og fremst hlægilegt, og alveg sérstaklega níðið 
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um konu mína. Mér væri engin launung á því að ég hefði verið og væri enn vinstri sinnaður 
þótt ég hefði fyrir löngu orðið efasemdafullur í garð Sovétríkjanna. Ég spurði síðan hvort þeir 
héldu virkilega að ég væri svo heimskur að ég mundi stofna öllum mínum faglega frama í 
stórhættu fyrir aðra eins vitleysu og njósnir í þágu Rússa. Þeir virtust skilja þetta sjónarmið en 
báðu mig þess lengstra orða að vara mig á leyniþjónustu Rússa því eitt ógætilegt skref gæti 
kostað hrap til ógæfunnar.  

Neumann var ekki eins harðvítugur á manninn og Hartwich. Trúlega hefur hann viljað sýna 
Háskóla Íslands kurteisi. Wolfgang Edelstein sagðist reyndar líka hafa lent í Hartwich. Engu 
að síður virtist Neumann tortrygginn í garð Vilborgar, og gat það komið fram á spaugilegan 
hátt. Hann bauð okkur lektorunum yfirleitt heim til sín einu sinni á misseri. En í fyrsta skipti 
sem mér var boðið, var henni ekki boðið með. Og skýringin sem ég fékk var sú að það væru 
ekki nógu margir stólar í íbúðinni! Hún kærði sig ekki um önnur boð. Hún hitti hinsvegar 
Neumann og konu hans í móttökunni hjá Cobler konsúl 17. júní þegar hún var á upphlutnum. 
Þá spurði frú Neumann mig undrandi: Er þetta konan yðar? Hún hefur sjálfsagt búist við 
gaddavírsbryðju. 

Ekki veit ég hvort nokkurt samband var milli þessara atvika og heimsóknar Ármanns Snævars 
rektors HÍ til Berlínar seinna um sumarið. Þegar ég kom úr 6 vikna Evrópureisu sögðu vinir 
mínir í FU að Ármann hefði kíkt við í Germanisches Seminar, verið „sehr angetan“ og beðið 
sérstaklega vel að heilsa íslenska lektornun ÁB. Reyndar er ekki ólíklegt að hann hafi frétt af 
þessari uppákomu, en ég spurði hann aldrei um það, enda þekkti ég hann sama og ekkert. 

Nokkru seinna gerðist samt það sem kom mér einna mest á óvart eftir 
það sem á undan var gengið. Góðkunningi okkar Guðmundur 
Ágústsson sem nam hagfræði í A-Berlín, kom eitt sinn sem oftar í 
heimsókn á Kaiserdamm. Í þetta skipti sagðist hann þurfa að bera mér 
þau skilaboð að a-þýsku öryggisþjónustuna STASI langaði að hafa tal 
af mér. Guðmundur tók skýrt fram að hann væri ekki að hvetja mig til 
þess, einungis að bera mér þessi boð. Ég ætlaði ekki að sinna þessu. 
Ég man að Hjörleifur Guttormsson leit inn skömmu seinna og ég 
sagði honum frá þessu. Hann bað mig fyrir alla muni að rétta ekki 
litlafingur í þessa átt.  

Smávægilegt atvik breytti samt atburðarásinni dálítið. Eins og 
áður sagði var 16 ára systurdóttir mín hjá okkur þennan vetur. Eitt 
sinn fór hún að hitta íslenskar stelpur í A-Berlín. Hún var ekki 
komin heim fyrir miðnætti og ekki um morguninn. Við urðum 
dauðhrædd. Hafði stelpan ætlað að smygla einhverju og verið 

tekin? Hafði hún komið vestur yfir og lent í einhverjum strákum? Ekki var hægt að hringja 
milli borgarhlutanna.  

Ég ákvað að fara austur á brautarstöðina Friedrichstrasse á borgarmörkunum og freista þess að 
komast að því hvort hún hefði farið yfirlandamærin, því allar ferðir hlutu að vera skrásettar. 
Mér var vísað inn á biðstofu. Eftir klukkustund kom ungur maður og spurði hvort ég hefði 
ekki fengið skilaboð frá öryggisþjónustunni fyrir nokkru? Ég játti því. Hvort ég ætlaði ekki að 
sinna þeim? Hvað átti ég nú að segja? Hvar var litla frænka mín? Ekkert íslenskt sendiráð var 
í A-Berlín. Að lokum féllst ég á að hitta manninn viku seinna á gangstétt fyrir austan. Síðan 
spurði ég um Hólmfríði. ‘Hún hefur sjálfsagt hitt einhvern strák’ sagði hann og fór út. En ég 
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snautaði heim, og þá var Birna komin. Hún hafði bara gist 
hjá stelpunum fyrir austan en gat ekki látið okkur vita.  

Nú var spurningin hvort ég átti að standa við mín 
þvinguðu orð og hitta manngrjónið á tilsettum tíma. Ég 
óttaðist að verða kannski settur á einhvern svartan lista á 
landamærunum ef ég stæði ekki við samkomulagið, en ég 
vildi hafa frjálsa för austur eins og áður. Ég verð líka að 
viðurkenna að ég var svolítið forvitinn, hvað þeir vildu 
mér eiginlega. Ég hitti því manninn eins og um var talað.  

Við fórum inn á kaffihús og sátum þar í klukkutíma. Út úr 
því kom svo sem ekkert. Greinilegt var að þeir vildu bara 
komast í tengsl við mig. Ég var ekki beðinn um neitt nema helst að koma til þeirra einhverjum 

stúdentablöðum. Ég sagði að þau lægju eins og hráviði útum 
allt og hver sem væri gæti hirt þau. Ég spurði af hverju þeir 
bæðu ekki flokksfélaga sína í SED (Sosialistische 
Einheitspartei Deutschlands) að gera þetta fyrir sig, en SED 
flokkurinn var löglega starfandi í V-Berlín þótt hann væri 
bannaður í V-Þýskalandi. Þá sagði hann þessa undarlegu 
setningu, að öryggisþjónustan vildi ekki hafa samstarf við 
neina flokka! Niðurstaðan var sú að ég sagðist skyldu hugsa 
málið.  

Eftir það var ég látinn í friði. Mér hefur stundum flogið í 
hug eftirá hvort þarna hafi verið um útsmognar gagnnjósnir að ræða til að prófa mig. Hvað 
sem því líður fékk ég árið 2000 ljósrit af þeim gögnum sem mig varðaði frá nefndinni sem 
rannsakaði STASI. Þau eru ekki viðamikil. Í þeim greinir stuttlega frá viðleitni þeirra til að ná 
sambandi við mig og síðar frásögn mannsins af þessum eina fundi okkar. Hann gat þess meðal 
annars að ég hefði verið fremur hirðuleysislega klæddur! En lokaorðin voru þessi:  Es kam 
keine Zusammenarbeit zustande. 

Annað hjákátlegt atvik óbeint tengt pólitíkinni átti sér stað á brautarstöðinni Friedrichsstrasse. 
Við vorum að koma vesturyfir seint um kvöld, og í það skiptið var einhver frostbitra í 
heimsmálum og landamæraverðir áttu að vera óþægilegir. Ég var tekinn afsíðis og veskið mitt 
skoðað. Í einu hólfi fundu þeir 100 marka v-þýskan seðil sem ég hafði geymt fyrir íslenskan 
námsmann í Rostock og láðst að gefa upp. Nú var ég í vondum málum. Þá mundi ég eftir öðru 
plaggi í öðru hólfi. Áður en ég fór til Berlínar hafði ég til vonar og vara beðið Kjartan 
Ólafsson framkvæmdastjóra Sósíalistaflokksins að láta mig hafa bréf uppá að ég væri limur í 
flokknum. Hann gerði það með beiðni um að mér væri veitt fyrirgreiðsla. Þetta dró ég upp, og 
efttir drykklanga stund komu þeir brosandi aftur, sögðu að málið yrði látið niður falla, og ég 
beðinn fyrir bróðurlegar kveðjur heim! 

Ég hefði sjálfsagt getað verið hjá FU til eilífðarnóns þótt nemendur yrðu aldrei margir. 
Seinasta misserið var ég beðinn að kenna forníslensku. Það var að vissu leyti freistandi. Þetta 
var mjög lítil starfskylda, sæmilegt kaup og skemmtileg borg. Okkur fannst við samt búin að 
frílista okkur nóg í útlöndum og langaði meira til að starfa heima þótt það væri erfiðara. 
Aðalatriðið var samt að við vildum að börnin okkar yxu upp sem Íslendingar. 
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