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Ísland – Land og þjóð vatnsins

Líklega er ekkert annað land í veröldinni en Ísland, sem er kennt við vatn í sjálfu 
nafni sínu. Því að orðið ís er notað um vatn í föstu formi. Fyrstu landnemarnir sáu 
land með stærri jöklum og meiri ís en var í Noregi eða nokkru öðru landi í Evrópu  og 
því var nafngiftin eðlileg. En það er ekki aðeins ísinn, vatnið, sem mótar landið okkar, 
heldur erum við sjálf að mestu leyti vatn. Nær 80% prósent af massa líkama okkar er 
vatn og þjóðin sjálf og allt líf í landinu er því að mestu leyti vatn. 

Án vatns væri ekkert líf á jörðinni. Það fyrsta sem nýfætt barn leitar að er vökvi, 
móður mjólkin. Gráturinn, fyrsta hljóðið sem við gefum frá okkur í lífinu, er hróp 
eftir vökva, sem er að mestu leyti vatn en inniheldur líka næringarefnin sem við 
verðum að fá til að geta lifað. Við grát sprettur vatn, tár, fram úr augum okkar. Við 
verðum sjálf að viðhalda hringrás vatnsins í okkur og hringrás þess á heimilum okkar 
með því að drekka vatnið og kasta því síðan af okkur. Ef sú hringrás stöðvast er úti 
um okkur. Á morgnana byrjum við daginn með því að drekka og nærast og við það 
sprettur fram munnvatn. Við þvoum okkur með vatni og burstum tennurnar með 
því. 

Þegar við lítum út um gluggann ráða vatnið og ylur sólar því hvað við sjáum.   
Ef mikill raki er í loftinu myndar hann ský eða þoku, rigningu eða snjókomu í eilífri 
hringrás vatnsins, sem stígur upp frá jörðinni og höfunum við hitun sólar, kólnar í 
lofthjúpnum og fellur aftur til jarðar eða ofan í höfin. Úrkoman, vatnið sem fellur af 
himnum, safnast saman í læki, ár og fljót, sem renna út í hafið. Þessi fyrirbæri setja 
afar sterkan svip á Ísland.  
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Ég ók einu sinni Vestur-Íslendingum frá Reykjavík norður í land. Þá var ekið um 
Hvalfjörð og við ætluðum ekki að komast fyrir fjörðinn vegna þess að hinir erlendu 
gestir urðu alls staðar að stoppa til að fara út og taka myndir af lækjunum sem runnu 
niður hlíðarnar. Water! Water! kölluðu þeir eins og lítil börn og bentu upp í hlíðarnar. 
Þeir komu af sléttunum í Kanada og höfðu aldrei séð neitt þessu líkt. Heimsfrægir 
ljósmyndarar og kvikmyndagerðarmenn gleyma sér alveg af hrifningu yfir óteljandi 
kvíslum sem falla um landið á leið þess til sjávar, einkum við suðurströndina þar sem 
þær þekja tugi og hundruð kílómetra.  

Auk vatnsins mótar jarðeldurinn Ísland á þann hátt í samspili við vatnið, að ein-
stakt er í heiminum. Þar sem bráðin hraunkvika streymir upp í eldgosum undir jökli, 
bræðir hún ísinn svo að mikil hamfaraflóð steypast undan þeim. Þau stærstu geta 
orðið stærri en stærstu fljót jarðarinnar.  Þegar regnið fellur á jörðina seytlar vatnið 
ofan í jarðlögin, sem víða eru heit undir landinu. Vatnið verður sjóðheitt og stígur 
upp á yfirborðið í heitum hverum og laugum og á einstaka stað eins og við Geysi, 
sýður það og gýs upp eins og þegar vatn sýður í potti. Í gufum hveranna er vatnið 
orðið loftkennt. Orðið Geysir fór að tákna goshver alls staðar í heiminum þegar aðrar 
þjóðir kynntust honum. Ísland er eins og stór auglýsing fyrir vatnið í öllum þess fjöl-
breytilegu myndum. Okkur finnst þetta allt alvanalegt en útlendingar heillast af því 
einstæða sjónarspili sem íslensk náttúra býður upp á í ótal útgáfum af samspili eld-
virkni og vatns í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi. Stórbrotin ósnortin hverasvæði 
og fossar og flúðir í ánum hafa aðdráttarafl fyrir ferðafólk og gefa sívaxandi ferða-
þjónustu tekjur.  Gullfoss og Geysir eru gott dæmi um þetta.  
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Heitt vatn, sem leitt er upp úr jörðinni, hitar upp flest hús á Íslandi og gufa í jarð-
varmavirkjunum býr til raforku til margs konar nota. Orkan sem myndast þegar ár 
og fljót falla niður hallandi land er beisluð í vatnsaflsvirkjunum. Okkur finnst vatnið 
sjálfsagt, heitu pottarnir og sundlaugarnar, og líka að kalda vatnið sem við drekkum 
eða notum til að þvo bílana okkar kosti lítið sem ekki neitt, en þannig er það ekki í 
flestum öðrum löndum. Eftir því sem fólki fjölgar á jörðinni eykst skortur á vatni 
og hætta á styrjöldum út af aðgangi að vatni. Sumir spá því að vatnið geti orðið jafn 
verðmætt og olía í stórum heimshlutum. Samspil yls sólar og vatns getur orðið til 
þess að ís bráðni í Íshafinu og breyti aðstæðum okkar Íslendinga á næstu áratugum 
á ýmsan hátt. 

Skortur á orku og hráefnum og ofnýting auðlinda er helsta vandamálið sem blasir við 
mannkyninu. Ef við Íslendingar höldum rétt á spilum stöndum við betur að vígi en 
flestar aðrar þjóðir. Það eigum við fyrst og fremst að þakka vatninu okkar og þeim 
möguleikum sem við höfum til að nýta orku þess og gæði. Með því að nýta auðlindir 
vatnsins skynsamanlega getum við staðið á eigin fótum og notið öryggis og velsældar 
með sjálfbærri þróun. En þar að auki er landið okkar eins og stórt leikhús einstæðs 
samspils náttúruaflanna og sýningarsalur á listaverkum náttúrunnar, sem þekktur er 
víða um lönd. Við verðum því að setja okkur í hlutverk safnvarða og varðveita þessi 
snilldarverk, þar sem vatnið og jarðeldurinn leika aðalhlutverkin í „stærstu sýningu 
veraldar“. 

Ef við kunnum að meta náttúru landsins og nýtum hugmyndaflug okkar í þessu hlut-
verki getur það veitt okkur sjálfum og landinu okkar ánægju og heiður sem er mikils 
virði. Við megum vera þakklát fyrir að búa við þær aðstæður að landið er kennt við 
vatn og býr yfir fyrirbærum eins og Jökulsárlóni, Kverkfjöllum, Grímsvötnum og ótal 
fleiri afkvæmum íss og elds. 

Eftirtaldar ljóðlínur eru teknar eru úr ljóðinu „Ísland – ísinn og landið“: 

Ísland, landið, sem kennt er við ísinn og klakann
og okkur finnst stundum svo myrkvað og stirðnað og kalt
að góðskáldin forðast að yrkja um garrann og rakann 
og glætuna í skammdegisdrunganum, slagveðrið svalt. 
Þá vill okkur gleymast að ísinn er auðlegðin mesta, – 
afkvæmi vatnsins sem skapar allt líf hér á jörð, – 
að landið og ísinn er verðmætið dýrasta og besta  
sem veitt er af gnægð okkur smæstum í þjóðanna hjörð. 

Í hjarnjöklum landsins býr orkulind eins og í sjóði
sem úthlutað verður síðar í fallvatna straum. 
Er skammdegissólin þá litar með loganna blóði
þeir lokka þig inn í magnaðan algleymisdraum. 
Í samspili gufunnar, vatnsins, sólar og frera.
Í síbreytileika sem skapar og eyðir í ný 
býr endalaus fjölbreytni, – ekkert þú sérð þarna vera
sem aftur þú líta munt sköpunarverkinu í. 
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Já, þetta eru listaverk íssins, fegurðin falda, 
í feiknsölum trölla og álfa, sem eiga þar ból; –  
hinn sindrandi blátæri frostljómi í freranum kalda
og fagurskapaðir skúlptúrar, glitrandi í sól. 
Skuggar og snjóbirta, ljósbrot í láréttum geislum  
í logandi kristöllum hríslast um skara og hjarn 
þar sem ótal ljósturnar augunum bjóða í veislu
svo þú undrast og hrífst og ljómar og gleðst eins og barn.  

Þú Ísland, land, sem er kennt við ís og við klaka
og okkur finnst stundum svo myrkvað og stirðnað og kalt; –
þegar jöklarnir síga og byltast og braka 
þú býrð yfir ómældum töfrum sem fegra það allt. 
Líf okkar þjóðar, ísnum og vatninu háð er; – 
sem er eitt og hið sama, getið af sólgeislafjöld. 
Í þessum ljósstöfum íssins og vatnsstraumsins skráð er
ævintýr sköpunarverksins öld fram af öld. 

      Ómar Ragnarsson.
  
 


