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Valdimar Stefánsson:

AF HUGMYNDUM ÍSLENDINGA
UM VERSNANDI HEIM
hvenær hugmyndir um versnandi heim koma fyrst fram í
íslenskum heimildum. Ef litið er aftur til fyrstu aldar Íslandsbyggðar, sögualdarinnar svo kölluðu, virðist ekki mikið fyrir
þeim fara. En þær heimildir sem við höfum um þennan tíma,
Íslendingasögurnar, voru ritaðar talsvert eftir að atburðirnir
sem þær greina frá gerast, þ.e. á 13.-14. öld. Og í ljósi þess er
athyglisvert að hetjanna, sem einkenna svo mjög þessar sögur,
verður ekki vart í samtímafrásögnum. Hér á ég einkum við ritsafnið Sturlungasögu. Vopnfiminni hafði svo stórlega hrakað
að engin dæmi eru um að einn maður hafi vegið marga í orrustu og reyndar voru vopnaviðskiptin í stórorrustum að mestu
grjótkast.2
Drenglyndi sögualdarinnar hafði snúist upp í andhverfu sína, griðrof og svik voru nánast regla í samskiptum
manna.3 Vel þekkt er lýsingin úr Íslendingasögu Sturlu
Þórðarsonar á ástandinu í Hólabiskupsdæmi á dögum
Guðmundar góða:

Öllu fer aftur með versnandi tímum.
Kynslóð foreldra sem stendur öfum að baki
ól af sér oss sem erum ennþá lakari.1
Ekki er vitað hvort sú hugmynd að heimur versnandi fari sé
jafngömul mannkyni. En ljóst er að heimsósóminn hefur verið
mönnum hjartkær frá öndverðu ritmáli. Í kvæði Horatiusar, er
ég hef valið sem upphafsorð þessara hugleiðinga, koma öll
megin einkenni hinnar svartsýnu lífsspeki skýrt fram. Í fyrsta
lagi, þegar litið er yfir samtíðina þá er hún hábölvuð. Og í
öðru lagi, sé horft til fortíðar, þá liggur það ljóst fyrir að hún
var miklu betri.
Hér á eftir mun ég fjalla um hugmyndir um versnandi
heim í Íslandssögunni fram að 19. öld út frá þessari tvíþættu
skiptingu. Þær spurningar sem helst verður leitað svara við
eru: Hvernig koma þessar hugmyndir fram í heimildum?
Hvert má rekja þær? Og hversu mikil áhrif hafa þær haft á
íslenska söguskoðun?

Aumleg og hörmuleg kristni var þar þá að sjá. Sumir
prestar lögðu messusöng fyrir hræðslu sakir við guð,
sumir frömdu fyrir hræðslu við höfðingja, sumir að
sínum sjálfsvilja. Höfuðkirkjan, móðirin, sat í sorg og

UPPHAF FORTÍÐARÞRÁR
Hefjumst þá handa við að reyna að svara þeirri spurningu
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Af hugmyndum Íslendinga um versnandi heim
sút og sumar dætur með henni en sumar glúpnuðu yfir
hennar harmi. Lifði hver sem lysti en engi þorði um að
vanda né satt að mæla.4

Þannig tókst honum að sameina þjóðveldisaðdáun sína og
konungshollustu, því ekki mátti vafa bregða á hið síðarnefnda. Í því sambandi má nefna afstöðuleysi hans til endaloka Jóns biskups Arasonar en um það segir Jakob
Benediktsson: „Lýsing hans á þeim atburðum er bæði
stuttaraleg og furðu ónákvæm; hann lætur svo sem hann viti
harla lítið um síðustu æviár Jóns biskups og líflát þeirra feðga.
Þetta er vitaskuld uppgerð ein“.8
Það kann því að vera að viðhorf Arngríms til samtíðar
og söguþróunar hafi verið meira bundin hugmyndum um
versnandi heim en blasir við í riti hans. Þannig má geta
ummæla hans um löggjöf þjóðveldisins: „Þessari réttsýni
fornmanna hafa síðari kynslóðir að nokkru leyti líkt eftir með
lagaákvæðum en, í framkvæmd hafa þær því miður verið æði
daufar, svo sem vér höfum heyrt marga kvarta um með alltof
miklum rétti.“9
Jakob Benediktsson taldi að mikil vakning hafi orðið í
Íslendingasagnalestri í kjölfar Crymogeu Arngríms sem hann
rökstyður með því að vitna í allar þær uppskriftir handrita sem
vitað er um frá 17. öld. Síðan bætir hann við:

Ætla má að þvílík lýsing segi mikið um samfélagssýn sagnaritara. Niðurstaða þeirra sem best þekkja til Sturlungasögu
verður líka þessi: „Samsteypan [...] lýsir samfélagi í
upplausn.“5
Líklegt má telja að sömu sagnaritararnir hafi bæði ritað
Íslendingasögur og samtímasögur. Þar með höfum við í raun
fengið glögga mynd af hinu tvíþætta sjónarhorni bölsýninnar:
fortíðardýrkuninni og samtímaósómanum. Það er því ekki
fráleitt að álykta sem svo að einmitt fortíðardýrkunin sé öðru
fremur sköpunarkraftur Íslendingasagnanna, höfuðdyggðirnar
drengskapur og hugdirfska skína út úr nánast hverri setningu.
Þá verður um leið skiljanlegra að lestur og þekking á þeim
sögum veki nánast undantekningarlaust þessa sömu dýrkun í
brjósti lesandans en sú hefur raunin verið allt fram á þessa öld.

CRYMOGÆA: FYRSTA ÍSLANDSSAGAN

Det jeg her har sagt betyder naturligvis ikke at vi med
nogen sikkerhed kan sige hvor mange der læste sagaer
i 1600-talet; hvad man derimod med sikkerhed kan
hævde er at det har været betydeligt flere end í det
foregående århundrede. Hertil kommer at det er en til
vished grænsende sandsynlighed for at i hvert fald den
mere oplyste del at befolkningen har betraget sagaerne
på en helt anden måde end tidligere, dvs. til en vis grad
under indflydelse af Arngrímur Jónssons humaniske
fremstilling i Crymogea [...].10

Í inngangi Jakobs Benediktssonar að þýðingu hans á
Crymogæu Arngríms lærða Jónssonar segir m. a.:
Öllu þjóðlífi fór hnignandi framan af 17. öld,
konungsvald færðist í aukana, verslunaráþján harðnaði, innlend auðlegð fór þverrandi. En þá birtist
Crymogæa með viðhorf, sem oft hafa raunar verið uppi
höfð síðan, höfundur hennar sér fornöldina í ljóma
fjarlægðar og fornra afreksverka og reynir með því að
telja kjark í samtíð sína, en hún hafði mikil og langvinn
áhrif á söguskilning og þjóðernisvitund Íslendinga.6

Á hvaða máta þessi áhrif koma fram á síðari öldum mun m.a.
verða viðfangsefni næstu kafla.

Það er rétt að benda á að þótt Arngrímur (og raunar
Jakob Benediktsson einnig) hafi þannig birt lesandanum
þjóðveldið í glæstum ljóma, taldi hann lok
þess ekki slæm tíðindi:

Á ÖLD UPPLÝSINGAR

Um það bil einni og hálfri öld eftir að Crymogæa kom fyrst út
á síðari hluta 18. aldar, birtust í Danmörku tvær bækur um
Landsmönnum virtist ekki heldur
Ísland, Um viðreisn Íslands; Deo, Regi, Patriae og Ferðabók
önnur leið greiðari né annað ráð
Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar. Sami maðurinn
öruggara til þess að friða
vann að útgáfu beggja ritanna, Jón Eiríksson
þjóðfélagið [eftir skálmöld
konferenzráð.
Sturlungaaldar] en að bæði
Fyrrnefnda bókin er byggð á samhöfðingjar og alþýða lyti
nefndu verki Páls Vídalíns lögmanns
valdi
eins
sem hann ritaði 1699 en Jón
konungs.7
endursagði og jók stórum við
Vopnfiminni hafði svo
það. Hann ritaði í inngangi
stórlega hrakað að engin
sínum:
dæmi eru um að einn maður
hafi vegið marga í orrustu og
reyndar voru vopnaviðskiptin í
stórorrustum mest
grjótkast.
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„Á þessum árum, til ársins 1699, þegar höfundur samdi rit sitt,
hafði fátækt og eymd þjáð landsfólkið í sífellt ríkara mæli, svo
að hörmungar fyrri ára voru taldar leikur einn hjá því, sem yfir
dundi þetta ár“.11 Og víst er að ástandið á 18. öldinni var ekki
til að auka mönnum bjartsýni. Ritið fjallar „um þau málefni,
er snerta endurbætur á búskap og framfarir landsins“.12 Í
innganginum er greint frá því hversu landgæðum hafi hrakað
á liðnum öldum og vitnað drjúgum í fornsögurnar því til
stuðnings.13 Auk þess er lögð áhersla á hina miklu deyfð og
sljóleika sem einkenndi allt mannlíf og „höfundurinn telur
þetta skaðlega framtaksleysi vera þjóðarógæfu og hana ekki
litla.“14 Orsakir þessa ástands eru einkum taldar tvær:
Vankunnátta forfeðranna í að koma skipan á samfélagið15 og
almennt agaleysi í bústjórn og uppeldi.16
Ef við lítum fyrst á seinni orsökina, þá er hún einmitt
dæmigerð fyrir þá sem trúa því að allt þróist sífellt á versta
veg. Uppreisnargjarn æskulýður og þvermóðskufull vinnuhjú
hafa nánast á öllum tímum sögunnar vaðið uppi, ærukærum
(og íhaldssömum) foreldrum og embættismönnum til eilífs
hugarangurs. Fyrri orsökin er athyglisverðari. Það er ljóst að
þótt landgæðin hér til forna hafi gefið höfundum glýju í
augun, þá er því ekki svo farið með þjóðveldið:

Eggert Ólafsson og Jón Eiríksson teljast báðir upplýsingarmenn. Það gerir líka Hannes Finnsson biskup sem ritaði bók
þá er ber hinn eftirminnilega titil Mannfækkun af hallærum á
síðasta áratugi 18. aldar. Þó þeir fyrrnefndu dragi vissulega
upp ófagra mynd af samtímanum gengur Hannes þó skrefi
lengra því hann vill segja fortíðardýrkuninni stríð á hendur:

Til að mínka víl hjá þeim, sem
meina, að aldregi hafi í fyrndinni
verið svo harðt sem í þeirra tíð,
eður að þessara tíða harðindi séu
svo stór, að landið geti aldrei
komizt aptur til batnaðar [...] vil
eg fátt eitt minnast á þau
markverðustu hallæri hér á
landi.22

Svo ritaði hann í upphafi verksins og í framhaldinu fór hann í
gegnum sögu landsins frá því byggð hófst og sýndi lesendum
fram á að hallæri hafði alltaf gengið yfir Ísland en „ekkert
land í Norðurálfunni er svo fljótt að fjölga á ný manneskjum
og bústofni sem það, og er því eigi óbyggjandi.“23
En þó að raunsæi öðru fremur einkenni skrif biskups,
lét hann hinar fornu heimildir stýra mati sínu er hann segir að
„forfeður vorir, enir fyrstu innbyggjarar landsins, tóku réttari
stefnu en þeir síðari allt til vorra daga, heldur að mæta
örbirgðinni og varna henni að falla en að bíða hennar“.24
Varðandi samtímaósómann þá agnúaðist Hannes, rétt eins og
Eggert, út í sjávarsíðuna25 og hann bergmálaði Jón Eiríksson
er hann sagði: „Af langviðrum og lagaleysi mun land vort
eyðast, er spakmæli.“26 Að auki hafði hann langa tölu um
skaðsemi vergangs sem hann taldi orðið stjórnlítið á seinni
öldum.27 Að ofansögðu er því ljóst að þótt Mannfækkun af
hallærum sé í heildina litið raunsætt rit, má finna í því
gamalkunnar hugmyndir um versnandi heim.
Eitt af því sem einkennir þessi þrjú rit upplýsingarmannanna er minni fortíðardýrkun en fram kemur hjá
Arngrími í Crymogæu, meiri áhersla er lögð á samtímaósómann, enda ritaðar á hátindi einveldistímans. Þetta má
einnig tengja við versnandi árferði. Ef við lítum til þess að
fortíðardýrkunin óx til muna undir lok 19. aldar er hagur
þjóðar vænkaðist, getum við þá ekki ályktað sem svo að í

Það virðist því svo, að elstu forfeður
vorir hafi ekki hugsað um velferð
niðja sinna [...] og öll viðleitni
þeirra beinst að því að geta lifað
sjálfir, án nokkurs yfirboðara og
farið sínu fram gagnvart hverjum
sem var.17
Þó að hér verði aftur aðeins vart þeirrar þversagnar sem
einkennir skrif Arngríms í Crymogæu, tóku höfundar Um
viðreisn Íslands mun eindregnari afstöðu með konungsvaldi
og gegn hverskyns „sjálfræði“ almúgans en hann. Einmitt í
þeirri afstöðu má tengja saman þessar tvær meginorsakir fyrir
hörmungarástandi landsins. Það er því hægt að álykta sem svo
að þótt fortíðardýrkun sé lítt áberandi í ritinu þá fer þeim mun
meira fyrir samtímaósómanum.
Ef við lítum nú á hina bókina sem Jón gaf út um þetta
leyti, Ferðabók Eggerts og
Bjarna eftir Eggert Ólafsson,
Varðandi samtímaþá koma einnig skýrt fram í
ósómann þá
henni áhyggjur yfir bágu
agnúaðist Hannes, rétt
ástandi samfélagsins. En
eins og Eggert, út í sjáhöfundur taldi fólksfækkun
varsíðuna
til sveita og hnignun landbúnaðar helstu orsakir.18 Auk þess
agnúaðist hann út í fiskveiðar19 og taldi
fólk til sveita jafnan líta betur út og tala
hreinna mál en það sem við sjávarsíðuna byggi.20 Hér var sleginn tónn í
þjóðmálaumræðu landsins sem átti eftir
að hljóma fram á þennan dag. Hið
heilbrigða sveitalíf fortíðarinnar var sett
fram sem andstæða hins spillta samtímalífernis við sjávarsíðuna. Eða eins
og Eggert segir: „Því verður ekki móti
mælt, að fyrrum stunduðu íslenskir
bændur hið rétta starf sitt.“21

Fiskimenn við Hafnarfjörð kveinka sér yfir ófrjálsu einlífi áður en þeir halda út á miðin.
Frá 1772.
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UM TENGSL ÍSLANDSSÖGUNNAR VI‹ ÍSRAELSRÍKI HI‹ FORNA
Ekki er ofmælt að Biblían sé það einstaka ritverk sem langmest áhrif hefur haft á
menningu þess heimshluta er við byggjum. Í margar aldir mótaði hún nánast allan
hugmyndaheim Vesturlanda. Og enn í dag leynast áhrif hennar á ýmsum sviðum
mannlífsins utan trúarlífs; svo sem í siðferðismálum og víðar.
Á bókmenntasviðinu hefur Biblían að sjálfsögðu skipað veglegan sess, þar
sem augljósustu tengslin eru við trúarbókmenntirnar. Mér varð hugsað til þessara
tengsla við lestur á heimsádeilukvæðunum. Mörg erindin hefðu næstum getað verið
tekin upp úr spádómsritum Jesaja eða Jeremía. Bæði efni og stíll voru nánast eins.
Þarna er komin athyglisverð samlíking þar sem skáldin á Íslandi samsvara
spámönnum Ísraels. Og ég er ekki einn um að hafa komið auga á þessa líkingu. Í bók
Jóns J. Aðils, Íslenskt þjóðerni, þar sem hann rekur sögu þjóðarinnar frá landnámi
fram til loka 19. aldar, er eftirfarandi klausu að finna (190-191):
Þegar Ísraelslýður forðum daga tók að villast út af sinni réttu braut og reikaði um
í villu og andvaraleysi, þá vöktust jafnan upp hjá honum spámenn, sem leiddu
þjóðina aftur inn á réttar brautir. Svo hefur oss öllum verið kent. En það er víðar
en hjá Ísraelslýð að forsjónin hefur séð aumur á andvaralausri kynslóð og vakið
upp spámenn til að framkvæma sinn vilja, eftir hverrar þjóðar eðli og ásigkomulagi. Þessir spámenn eru skáldin, - skáldin „af guðs náð“. Þau eru eins og hrópandans rödd í eyðimörkinni hjá tómlátri og andvaralausri kynslóð. Þau eru eins og eldstólpinn, sem lýsir þjóðinni og vísar henni veg.
Það sem ef til vill er athyglisverðast hér er að Jón er ekki að fjalla um
trúarkveðskap heldur ættjarðarkveðskap. Bók hans, rituð í upphafi þessarar aldar, er
lituð sterkri þjóðerniskennd. En saga þjóðarinnar, eins og hann rekur hana þar, er í
meginatriðum samt sú hin sama og enn er almennt viðurkennd. Þessi samlíking á
sögu Íslands við hið forna Ísrael væri vitaskuld lítils virði stæði hún stök. En sé málið
kannað kemur annað í ljós. Við skulum nú rekja okkur í gegnum sögu Ísraels, eins
og hún birtist í Gamla testamentinu, og bera hana saman við sögu okkar lands.
Byrjum þá þar sem Ísraelsmenn flýja ofríki faraós, leggja undir sig fyrirheitna
landið og stökkva burt þeim þjóðum sem fyrir voru; á okkar slóðum flýja landnámsmennirnir ofríki Noregskonungs, leggja undir sig Ísland og stökkva burt Pöpunum. Í
kjölfar landnámsins kemur svo gullöld Ísraels; uppbyggingartímar Davíðs og
friðaröld Salómons sem samsvarar gullöld Íslendinga (en svo nefnir Jón J. Aðils
einmitt bók sína um söguöldina okkar) og friðaröldina eftir kristnitöku. Síðan dynja
ósköpin yfir.
Vegna innbyrðis ósættis ættkvíslanna í Ísrael verður borgarastríð og landið
klofnar í tvennt: Norðurríkið og Júdaríki. Bæði missa þau sjálfstæði sitt að miklu
leyti til voldugra nágrannaríkja og Norðurríkið er svo lagt undir Asseríu. Á
heimaslóðunum höfum við borgarastríð Sturlungaaldar þar sem valdaættir landsins
berast á banaspjótum. Því lýkur með að landið fellur undir Noregskonung en þó höldum við nokkru sjálfstæði.
Júdaríki tórir eitthvað áfram, illa stjórnað yfirleitt og kóngar þess nánast leppar Asseríukonungs. Það eru svo Babýlóníumenn sem endanlega sigra Júda, leggja
Jerúsalem í rúst og flytja gyðinga til Babýlon. Hér á landi hrakar öllu og það eru
Danir sem endanlega brjóta okkur á bak aftur með siðskiptunum og einveldistökunni.
Við tekur útlegðin í „Babýlon við Eyrarsund“; versta niðurlægingarskeið þjóðar
okkar. En í útlegðinni taka gyðingar að skrá og safna saman helgiritum sínum sem
geyma hina sérstæðu menningu þeirra og sögu. Og hvað gerist í Kaupmannahöfn!
Jú, jú. Árni Magnússon fer af stað. Að lokum gefur Kýrus konungur Persa út
tilskipun um að gyðingar megi snúa aftur og byggja upp Jerúsalem á nýjan leik.
Endurreisnarstarfið hefst með hvatningum spámannanna. Og Danakóngur gefur
okkur stjórnarskrá og þjóðskáldin hvetja landsmenn til dáða.
Þó vissulega megi reyna að útskýra þessa samsvörun með því að benda á líkar
kringumstæður, þ. e. í báðum tilfellum er um að ræða baráttu smáþjóðar við að halda
sjálfstæði sínu og sérstæðri menningu gagnvart voldugum nágrönnum, þá held ég að
annað gæti búið hér að baki. Ég minntist á það hérna framar að áhrif Biblíunnar
leyndust víða. Rétt eins og ég tel mig hafa sýnt fram á áhrif Íslendingasagna á
söguskoðun þjóðarinnar, er það þá nokkuð ólíklegt að Biblían hafi þar líka átt hlut að
máli?
Það er nú engin tilviljun að við notum sama orðið yfir sagnfræði og bókmenntir.
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Valdimar Stefánsson
slæmu árferði ríki samtímaósóminn yfir
fortíðardýrkuninni en í góðu árferði snúist
það svo við? Eða erum við hér aðeins að
fást við muninn á upplýsingu og rómantík?
Hvað um það! Hér er ég kominn
fram úr sjálfum mér því enn er eftir
að líta á heimsádeilukveðskapinn
og skal það nú gert.

Ungdómsins æði
þó áður fyrr stæði
til afreka hárra,
losti, sjálfræði,
leti, svefn bæði,
það líst þeim nú skárra.32

Þau eru augljós einkennin þegar ungdómurinn fær að
heyra það, svo sem sagt er hér framar og þarf ekki að orðlengja það frekar.
Víst hef ég hér tekið þau kvæði út úr sem hafa hvað
skýrasta fortíðarhyggju af þeim heimsádeilukvæðum sem ég
kannaði. En það sýnir okkur eigi að síður að rekja má þráð
fortíðardýrkunar, með sérstakri skírskotun til Íslendingasagna, í gegnum bókmenntasögu þjóðarinnar allt frá lokum
þjóðveldis fram á þessa öld. Því varla þarf að taka hér dæmi
úr kveðskap rómantísku skálda síðustu aldar, eins vel þekkt
sem þau eru, til að benda á samhengið. Nægir hér að minnast
á ljóð Bjarna Thorarensens og Jónasar Hallgrímssonar og
útgáfu Fjölnis.

HIN KRISTILEGA
SVARTSÝNI
Undir lok miðalda fóru að koma
fram
svonefnd
heimsádeilukvæði. Þau voru útlistun á
illsku og spillingu heimsins, með
sterku trúarlegu ívafi. Þessi kveðskapur
varð svo enn vinsælli á 16. og 17. öld, því að eftir siðskiptin
jókst mjög áherslan í trúarlífinu á kenninguna um hina syndum spilltu veröld sem var einmitt megin inntak þessara
kvæða.28 Það er því afar athyglisvert þegar í þessum
trúarkveðskap birtist aðdáun á heiðinni tíð og eftirsjá eftir
henni. Bjarni Jónsson, sem uppi var á fyrri hluta 17. aldar orti
t. d. í kvæði sínu „Aldarsöng“:

FORTÍðARþRÁ, SAMTÍMAÓSÓMI OG
þJÓðERNISHYGGJA

Rekja má upphaf hugmynda Íslendinga um versnandi heim til
ritheimilda frá 13. öld. Íslendingasögurnar komu þá fram á
upplausnartíma
samfélagsins og birtu
lesendum
sterka
fortíðardýrkun
sagnaritaranna. Fyrsta Íslandssagan,
Og Hallgrímur Pétursson, mesta trúarskáld þjóðarinnar, orti í Crymogæa Arngríms lærða frá upphafi
17. aldar, endurspeglaði þessa dýrkun og gaf
„Aldarhætti“ um forfeðurna:
tóninn fyrir það viðhorf sem einkenndi söguskilning
þjóðarinnar næstu aldir.
Ý bendum skutu,
Í þeim ritum upplýsingarmanna sem könnuð
en álmdrósir þutu
voru kemur fortíðarþráin þó ekki jafn sterkt fram og
á andfari þunnu,
hjá Arngrími, en því fyrirferðarmeiri er samtímaburtstengur brutu,
ósóminn. Versnandi árferði kann að valda því.
en hátt skildir hrutu,
Fortíðardýrkunin kemur eigi að síður vel fram,
þar herfákar runnu;
m. a. í upphafningu sveitalífsins á kostnað
benfossar flutu,
sjávarsíðunnar en upphafningin sú átti eftir að
en lágt hinir lutu,
verða meira áberandi er nær dróg samsem lítt verjast kunnu.30
tímanum og fiskveiðar efldust.
Samtímaósóminn kom fram í sinni
Hér fer nú lítið fyrir kristilegri mærð! Og síðar í kvæðinu
hreinustu mynd í heimsádeilukveðskap 16.,
segir:
Það er því afar
17. og 18. aldar. En athyglisvert er að þótt
athyglisvert
þegar í
kristin lífsskoðun sé
Ísland má sanna
þessum trúarkveðskap
kjarni og drifkraftur
það átti völ manna,
birtist
þá allt stóð í blóma. birtist aðdáun á heiðinni tíð kvæðanna
og eftirsjá eftir henni
samt í sumum
Glæ sóttu hranna
þeirra rík eftirsjá
til ríkra kóngs ranna
eftir heiðinni tíð.
vel reyndir að sóma.31
Hin gamalkunna
fortíðardýrkun brýst
Það fer ekkert á milli mála að þetta er ómenguð
hér
í
fortíðardýrkun. Og þegar litið er til samtímans
má sjá kunnuglega mynd:
Þá goðanna villan var,
vissu ei af guði par,
heiðnir sér hauga gjörðu,
höfðu sín fylgsni í jörðu,
grófu þar granna fróma,
gerðu þeim meiri sóma.29
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Af hugmyndum Íslendinga um versnandi heim
gegnum rétttrúnaðinn og segir það meira en margt annað um TILVÍSANIR
mátt hennar innan bókmenntaheimsins.
Jónsson: Crymogæa. Þættir úr sögu Íslands. Í íslenskri þýðinAð ofansögðu er ljóst að fortíðarþrá Íslendingasagna- 1guArngrímur
og með inngangi Jakobs Benediktssonar. Reykjavík 1985, 231.
ritaranna hefur haft afdrifarík áhrif á sjálfsmynd þjóðarinnar 2 Sturlunga saga. Skýringar og fræði. Ritstjóri: Örnólfur Thorsson.
allt frá því ritun sagnanna hófst. Eftir útkomu Crymogæu Reykjavík 1988, li-lii.
saga. Skýringar og fræði, liii.
eykst þekkingin á þeim og verður það allsherjar viðmið sem 34 Sturlunga
Sturlunga saga I, 224.
samtíðin er borin saman við. Og það er þessi aldagamla 5 Sturlunga saga. Skýringar og fræði, liv.
dýrkun sem verður svo megin grundvöllur vaxandi 6 Arngrímur Jónsson: Crymogæa, 47-48.
7 Sama heimild, 217-218.
þjóðerniskenndar á 19. öld.
8 Sama heimild, 38.
Niðurstaðan er því sú að hugmyndir
9 Sama heimild, 179.
fortíðarþrá Íslendinga10 Jakob Benediktsson: „Den vågnende interÍslendinga um versnandi heim eins og þær
sagnaritaranna hefur haft
esse for sagalitteraturen på Island.“
koma fram í fornritum þjóðarinnar hafa í
Lærdómslistir: Afmælisrit 20. júlí 1987.
afdrifarík áhrif á sjálfsmynd
aldanna rás mótað mjög þá mynd sem
Reykjavík 1987, 234-238.
þjóðarinnar allt frá því ritun
11 Páll Vídalín og Jón Eiríksson: Um viðreisn
þjóðin hefur gert sér af lífi sínu og sögu.
sagnanna hófst
Íslands, Deo Regi, Patriae. Steindór Steindórsson
frá Hlöðum íslenskaði. Reykjavík 1985, 21.

Höfundur (f. 1958) stundar BA-nám í sagnfræði
við Háskóla Íslands.
Fjölnismenn ræða
hugmyndir sínar
um viðreisn Íslands
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12 Sama heimild, 23.
13 Sama heimild, 23-27.
14 Sama heimild, 22.
15 Sama heimild, 31.
16 Sama heimild, 40.
17 Sama heimild, 32.
18 Eggert Ólafsson: Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar
I,(1752-1757). Íslenskað hefur Steindór Steindórsson frá Hlöðum.
Reykjavík 1943, 239 og 255.
19 Sama heimild, 353.
20 Sama heimild, 14 og 31.
21 Sama heimild, 352.
22 Hannes Finnsson: Mannfækkun af hallærum. Jón Eyþórsson og Jóhannes
Nordal sáu um útgáfuna. Reykjavík 1970, 4.
23 Sama heimild, 191.
24 Sama heimild, 176.
25 Sama heimild, 185, 196 og 197.
26 Sama heimild, 192.
27 Sama heimild, 176-190.
28 Stefán Einarsson: Íslensk bókmenntasaga 874-1960. Reykjavík 1961, 98.
29 Íslands þúsund ár. Kvæðasafn 1600-1800, Reykjavík 1961, 27.
30 Íslands þúsund ár. Kvæðasafn 1600-1800, 61.
31 Íslands þúsund ár. Kvæðasafn 1600-1800, 62.
32 Íslands þúsund ár. Kvæðasafn 1600-1800, 63.
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Magnús Magnússon:

”Róstugt var á Rifi ﬂá ríki Björn ﬂar dó”
Af Birni Þorleifssyni ríka
sæng.

Flestir kannast við örlög Björns Þorleifssonar ríka. Hann
var á tímabili voldugur auðmaður, er fór tíðum um
rænandi og ruplandi. Á sama tíma og þessu fór fram var
konungsvald óðum að styrkjast á Íslandi eftir áratugalangt ofríki Englendinga. Hvernig fór þetta tvennt
saman?1

Árið 1433 hlaut Björn bændaeignina í Vatnsfirði að
gjöf frá ömmu sinni, Solveigu Þorsteinsdóttur. Má telja þann
atburð að einhverju leyti undirbúning að væntanlegu kvonfangi hans, ekki átti Björn að ganga eignalítill í hjónabandið.
Ólöf þótti sterkefnuð og því efalítið ágætastur kvenkostur.
Þetta gaf Arnóri Sigurjónssyni ástæðu til heilabrota um manngildið, „auðvitað væri það vandmetnara en arfurinn.“7 Björn
og Ólöf bjuggu á Skarði á Skarðströnd, en þá jörð hlaut hún í
arf frá föður sínum. Var jarðeignin í þann tíð talin vera
höfuðsetur „sjálfstektarhöfðingjanna“ á Íslandi.8 Þessi
nafngift Björns Þorsteinssonar á bæ þeirra hjóna er viðeigandi
því auðsældina mátti að nokkru rekja til ætta beggja og
sumpart til fégirndar og ásælni.
Börn Ólafar og Björns voru þau Þorleifur hirðstjóri,
Solveig, Einar og Árni hermaður. Hjónin voru fjárgæslumenn
miklir, enda létu þau eftir sig meiri auð en dæmi eru til um á
Íslandi. Urðu því börn þeirra stórauðug;9 og afkomendur
þeirra, Páll og Solveig á Skarði, létu eftir sig auð fjár.

FYRSTU ÁRIN

Um æsku Björns ríka er lítið vitað. Talið er að hann hafi
fæðst í Vatnsfirði árið 1408. Ólst hann að mestu upp þar.2
Björn var sonur Þorleifs Árnasonar sýslumanns að Auðbrekku
í Hörgárdal og Kristínar Björnsdóttur, Jórsalafara
Einarssonar. Af systkinum Björns var Einar hirðstjóri þekktastur.3
Björn eignaðist launbörn áður en hann kvongaðist
Ólöfu Loftsdóttur. Þau voru: Jón danur, Þóra kona Guðna
sýslumanns Jónssonar á Kirkjubóli og Þuríður, sem varð kona
Narfa Þorvaldssonar á Narfeyri í Skógarstrandarhreppi á
Snæfellsnesi.4
GUðMUNDAREIGNIR
Í Sýslumannaæfum segir að brúðkaup
Björns og Ólafar hafi farið fram um 1428.5
Fátt segir af
Á 15. öld kölluðust æðstu embættismenn
Kaupmáli Björns er glataður og því ekki
afrekum Björns fyrr en
konungs á Íslandi, hirðstjórar. Þeir voru oftast
vitað nákvæmlega hvenær hann var
hann, ásamt bróður sínum
tveir, en stundum einn og jafnvel fjórir. Bogi
gerður. Líklegra er þó að þau hafi gifst
Einari, hóf að deila við
Benediktsson taldi líklegt að Björn ríki hafi
nokkrum árum seinna, eða stuttu eftir
Guðmund ríka Arason
snemma gegnt stöðu hirðstjóra í Dalasýslu og
andlát
föður
Ólafar,
Lofts
um miðja 15. öld.
stærstum hluta Vestfjarða.10 Fyrir því eru þó
Guttormssonar sem lést 1432. Loftur ríki,
engar heimildir.
skáld og hirðstjóri á Möðruvöllum í Eyjafirði, var vellFátt
segir af afrekum Björns fyrr en hann, ásamt bróður
auðugur. Hann erfði stórfé eftir Pláguna 1402 - 1404.6 Kom
sínum Einari, hóf að deila við Guðmund ríka Arason um
því saman geysilegur auður er Björn og Ólöf gengu í eina
miðja 15. öld. Guðmundur var mágur þeirra bræðra, kvænt-
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„Róstrugt var á Rifi þá er ríki Björn þar dó“
Jón forni orti um Björn í kvæðabálki sem nefnist „Björn Guðnason í Ögri stórra högga á milli. Hann sá til þess að biskupslaust
og Stefán biskup 1517.” Björn Þorleifsson var móðurfaðir Björns í Ögri og var í Skálholti eftir brotthvarf Gottskálks biskups
þannig hljóðar erindið um afann:
Kenikssonar 1450, og mun „hafa gert sér dælt við

Skálholtseignir, riðið þangað, rúð og ruplað eptir vild
sinni“, eins og segir í Fitjaannál.17
Samtímaheimildir finnast ekki um yfirgang Björns í
Skálholti. Hins vegar er til samningur frá 1507,
gerður milli Björns Þorleifssonar á Kirkjubóli, sonarsonar Björns ríka, og Stefáns biskups Jónssonar, þar
sem Birni yngra eru endanlega gefnar upp sakir afa
síns;18 þær er hann „tök under sig stolenn og hanns
eiguer er [...] enn rude hann og ruplade effter gijrnd
sinne.“19
Björn bóndi mun hafa setið um staðinn á þriðja ár
eða þangað til Kristján I fékk Gottskálki biskupi bréf
Heimild: Fornólfskver. Dr. Jón Þorkelsson. 16. apríl 1859-16. apríl 1959. Reykjavík
upp á að Björn skyldi rekinn af biskupssetrinu.
1959, 93.
Konungsbréfið er ekki til í frumriti, en svo virðist
ist Helgu systur þeirra árið 1423. Ekki er annars getið en þeir sem Gottskálk hafi haft biskupsvald í Skálholti að minnsta
hafi rækt mágsemdina vel framan af, og sambúðin við skyld- kosti fram til ársins 1455.20 Samt sem áður mun Björn hafa
fólkið í Vatnsfirði virðist hafa verið
verið ófús að víkja um set fyrir
misklíðalaus fyrstu árin eftir brúðkaupið.11
Gottskálki og armur konungsvaldsins
Lyktir urðu þær að Kristján
Síðar sagði ríkismannarígurinn til sín.
var greinilega ekki farinn að ná svo
I beitti sér í málinu; ritaði Karli
Helga lést árið 1431, Guðmundur
Frakkakonungi bréf og sagði Björn langt. Allt breyttist þó er biskup
sat í óskiptu búi og áskotnaðist erfðafé
og föruneyti hans í sínu boði. Eftir hótaði honum bannfæringu og hélt
mikið. Eftir það var hann talinn einn
Björn ásamt Ólöfu á konungsfund
það var þeim sleppt og þótti
auðugasti maður landsins. En ekki var
árið 1456.21
þetta mikið milliríkjamál
auðurinn allur vel fenginn. Frá árinu 1427
Sú ferð, sem Björn tók sér fyrir
geta heimildir ránsferða Guðmundar.12 Einar
hendur 1456, gekk ekki áfallalaust.
Þorleifsson hélt á konungsfund eftir lát systur sinnar og fékk Hófst hún á hremmingum í óveðri undan Orkneyjum, og
hirðstjóratign yfir öllu Íslandi. Eftir heimkomuna fór hann, þegar hjónin leituðu hafnar þar, voru þau hneppt í varðhald af
ásamt Birni með flokk manna á hendur Guðmundi og stefndi Skotum. Lyktir urðu þær að Kristján I beitti sér í málinu;
honum fyrir eignatöku.13 Málsmeðferðin tók 19 ár. Á
ritaði Karli Frakkakonungi bréf og sagði Björn og
héraðsþingi 1446 lýsti Einar hirðstjóri Guðmund
föruneyti hans í sínu boði. Eftir það var þeim sleppt
sekan um rán og aðför í norðurreið sinni árið
og þótti þetta mikið milliríkjamál.22
1427:
Eftir komuna til Danmerkur var Björn
sleginn til riddara og fengið skjaldarmerki. Óvíst
er hvort Skotarnir hafi skilað þeim fjármunum,
Nú saker þess ad mér lízt þetta fullt
sem
Björn hafði með sér á konungsfund en Björn
útlegdarverk og lýsta eg Gudmund
Þorsteinsson
ályktaði að tæpast hafi hjónin „komið
Arason útlægann og óheilagann. hvar
tómhent
til
dönsku
hirðarinnar, enda var kirknahann kann takazt utan gridastada. og þvi
þjófnum
Birni
Þorleifssyni
falin hirðstjórn á
fyrerbýd eg hvorium manne hédan í frá
23 Réttum fjórum árum áður en hér
14
Íslandi
[...].“
Innsigli Björns hirðstjóra
hann at hýsa edr heima.
er komið sögu varð Einar bróðir hans úti.24 Árið
1459 tók Björn hyllingareið lögmanninum Teiti
Guðmundur hélt á konungsfund, bar erindi sitt upp við hann
Gunnlaugssyni. Björn Þorsteinsson taldi þennan atburð mikilog hlaut sakaruppgjöf gegn sektargreiðslu. Hann hvarf hins
vægan í eflingu konungsvaldsins, landið hafi þannig verið
vegar án þess að greiða sektina, og spurðist aldrei til hans
„lögformlega komið undir dansk-norsku krúnuna. Hér eftir
síðar. Er hér um að ræða merkilega eyðu í Íslandssögunni.
efldist framkvæmdavaldið á Íslandi, og kunnu Englendingar
Helming eigna Guðmundar leystu þeir Björn og Einar
því miðlungi vel.“25 Í þessu ljósi er einkennileg sú ályktun
til sín, en konungur hlaut það sem eftir stóð. Konungshlutann
Björns að nafni hans hafi þurft að kaupa embættið af konungi.
keypti svo Björn, en „Guðmundareignir urðu rógsfé og mannEr ekki allt eins líklegra að Björn hafi mætt nær allslaus til
drápa, Niflungaarfur Skarðsættarinnar.“15 Árið 1478 voru
Kaupmannahafnar og Kristján I séð vænlegast að nýta krafta
útnefndir tólf menn til þess að virða það fé, sem Björn og
þessa volduga manns? Hann hafði séð takmarkanir á ítökum
Einar höfðu hirt af Guðmundi og „reikna huat oss synndizt
sínum á Íslandi þegar ekki tókst að reka Björt burt af
rettligt at aptur skylldi gannga at riettri taulu af þessum
Skálholti.
peningum ef hwer hefdi sitt eptir laugum þat er hann hefir
rangliga halldit.“16
Bóndinn Björn hinn gamli
ballur klerkum þótti
og heldur hlutsamur,
með braki og tygjabramli
á biskupsstólinn sótti
háfur handóður,
af honum var og Helgafellsstaður rændur,
hrifsað margt og rúðir smærri bændur,
um yfirgang af þegn og þýi vændur. Vér þurfum ekki að hlífast við þá frændur.

LANGARÉTTARBÓT OG ENSKIR FARMENN

„KIRKNAþJÓFUR“ OG HIRðSTJÓRI

Sú réttarbót sem leit dagsins ljós árið 1450 markaði að mörgu
leyti tímamót. Hún hefur ekki varðveist í frumriti, heldur ein-

Eftir viðskiptin við Guðmund ríka lét Björn verða skammt

9
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ungis í staðfestu afriti Jóns biskups
Arasonar, Ara Jónssonar og Þormóðs
Arasonar frá árinu 1543. En eins og gefur
að líta í inngangsorðum Lönguréttarbótar
breyttist hlutverk konungs að nokkru.
Velferð ríkisins varð ofar öðru; öfugt við
það sem áður tíðkaðist, þegar konungur
sat í fyrirrúmi:

1440-44
Herferðir gegn
Guðmundi Arasyni

?1450
Ferð til
Grænlands

1467
Berst
við enska

vor skyllda krununnar vegna sem
þar eiga med logum vunder at vera
at huxa oc vita jslandz velferd
gagn oc nytte so goder nytsamliger
sider megi þar halldazt. enn
skadliger osider megi aullungis
afleggiazt.26

1459
Hnepptur í hald
af Skotum

1450-53
Situr um
Skálholt

1471
Árni Björnsson
fellur í orrustunni
við Brunkeberg

Ófriðar hafði gætt á Norðurlöndum um
þessar mundir og segja má, að
Langaréttarbót beri vott um viðleitni Helstu ferðir Björns
konungs að halda uppi lögum og reglu í Þorleifssonar og
1459
landinu.27
fjölskyldu hans
Kemst til Hafnar
Á ýmsu var tæpt í réttarbótinni:
og er sæmdur tign
spillingu, svikum, ránum, banni við að
1459
hirðstjóra
halda útlæga menn, skora menn á hólm
Kristján I biður Karl
eftir drykkju og innheimta skatta í
IV um aðstoð til að fá
heimildarleysi. Ennfremur segir í 14.
Björn lausan
grein: „lysum vier alla eingelska menn oc
irska sem til islandz sigla vtlæga oc fridlausa oc þeirra skip oc goz fyrirgiort sem
Englandskonungur gerðu með sér friðarsamning í Hamborg. Í
ecki hafa vort bref oc insigle fyrir sier oc i ollum stodum rett honum voru enskar siglingar til Íslands enn sem fyrr skilyrtar.
tekna.“28
Verslun við landið var leyfð gegn því að Eyrarsundstollurinn
Siglingar enskra farmanna til landsins höfðu aukist væri greiddur. „Játvarður [...] staðfesti samningana, en sleppjafnt og þétt á fyrri hluta 15. aldar og deilur sprottið af. Taka ti úr greininni um að Englendingar væru skyldir til þess að
enskra skipa á Eyrarsundi 1447 var svar konungs við fram- gjalda Eyrarsundstollinn.“30 Ári seinna afturkallaði Kristján
ferði Englendinga. Árið 1449 var gerður samningur milli konungur öll siglingaleyfi enskra kaupmanna, sem þrátt fyrir
Hinriks VI Frakkakonungs og Englendinga og Kristjáns I um bannið héldu áfram verslun við Ísland.31
Íslandssiglingar. Átti hann að gilda til ársins 1451. Með þessÞegar hér kom sögu var Björn ríki hirðstjóri konungs
um samningi var enskum kaupmönnum heimilt að sigla til yfir öllu landinu. Birni rann blóð til skyldunnar og gekk hann
Íslands gegn því að greiða skatt, sem hirðstjórum og
vasklega fram gegn „ólöglegri“ verslun
sýslumönnum bar að krefja þá um. Ákvæði samnSögur herma, að
Englendinga. Í einni slíkri ferð á
ingsins þverbrutu Englendingar fljótlega
enskir hafi svívirt
Snæfellsnesi árið 1467, tóku enskir dugog sigldu leyfislaust til landsins.
lík hirðstjóra og gert
garar hraustlega á móti hirðstjóranum og
Fór svo að árið 1453 ýmsan óskunda annan, sveinaflokki hans, en svo segir í
bauð Kristen Ólöf hefnt manns
Skarðsárannál:
ján I Íslsíns grimmilega.
endingum
að
Anno 1467. Sleginn í hel Björn bóndi hinn
standa gegn enskum og
ríki
ef
engelskum
í Rifi og 7 hans menn. Haldinn
29
skoskum farmönnum.
Þorleifur
sonur
hans
og Ólöf hústrú, til þess hún leysti
Enn um sinn sigldu enskir
hann.
Þorleifur
hefndi,
og voru margir engelskir dreptil landsins í trássi við
nir
hér
fyrir.
Af
þessu
hlauzt fimm ára stríð milli
tilskipun konungs.
32
Danmerkur
og
Englands
[...].
Ekki var aftur sest að
samningaborði fyrr en 1465 og
þá í Hamborg. Hamborgarar höfðu Annars er margt á huldu um bardagann og þann eftirmála sem
hyllt Kristján I og óx þá konungi ás- honum fylgdi.33 „Ecki skal gráta Biörn bónda, heldr safna
megin.
Voru Hamborgarar lidi“34 átti Ólöf ríka hafa mælt er henni var fenginn bóndinn
annálaðir
í
kaupsiglingum og sundur limaður frá Englendingum. Sögur herma, að enskir
Hugmynd
Sigurðar
Guðmundssonar málara hvatti konungur þá til að hefja hafi svívirt lík hirðstjóra og gert ýmsan óskunda annan, en
um skjaldarmerki Björns siglingar til Íslands; þannig mætti Ólöf hefnt manns síns grimmilega. Mælt er að hún tæki skip
hnekkja verslunarveldi enskra á og „færi siálf til storræda med Þorleifi oc væri í hríngabryniu
Þorleifssonar
landinu. Kristján I og Játvarður IV
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„Róstrugt var á Rifi þá er ríki Björn þar dó“
undir klædum“.35
Þessar
Skriftamál
sagnir eru hins vegar ekki
studdar samtímaheimildum.
Öll var prýði í æðsta veldi,
Hefur Björn Þorsteinsson sýnt
er að þér flyktust sveinar nóg,
fram á að fátt var aðhafst eftir
og branstu sjálf í afmors eldi,
dráp Björns í líkingu við þær
en öllu hélzt í skefjum þó.
hefndir sem að ofan er lýst.36
Vitað er þó að Ólöf hélt á Svo kemst Jón Þorkelsson (oft nefndur forni) að orði um Ólöfu Loftsdóttur í
konungsfund ári seinna, 1468 Fornólfskveri (bls. 166), en í VI. bindi Fornbréfasafns eru skriftamál hennar birt
(236-247). Merkilegt skjal sem sumir ætla falsað um samfarir þeirra hjóna. Svo
og lagði mál sín fyrir hann.
Þótt hefndir Ólafar ríku mergjuð er frásögnin, að Jón forni treysti sér ekki til að birta hana óstytta.
Það liggur hins vegar í hlutarins eðli að skriftamál á ekki að skjalfesta. Þau eru
hafi á sér ærinn þjóðsagnablæ, einkamál skriftabarns og skriftaföður. Fern skriftamál eru til á íslensku og samkvæmt
var eftirmálinn óumdeilanlega þeim sem Ólöfu eru eignuð má geta sér til að hún hafi verið upp á karlhöndina: „Einkanliga
allmerkur. Björn Þorsteinsson hefer eg misgert eigi sídr minn kæri fader at eg hefi optliga j blidlæti verit med adra kallmenn.“
taldi að afleiðingarnar hefðu
Heimildir sem bendla Ólöfu ríku við skriftamál þessi eru ekki eldri en frá 18. öld, en í
verið stórpólitískar, „enginn grein í Morgunblaðinu 22/5 ‘88 taldi Stefán Karlsson textann vera frá miðöldum. Jón forni gerir
Íslendingur
hefur
verið ráð fyrir að skriftamálin séu tengd Ólöfu ríku þrátt fyrir litlar sannanir. Stefán telur þetta
jafndýru verði bættur.“37 Fall vafasamt og mun líklegra „að menn hafi á átjándu og nítjándu öld reynt eftir bestu getu að eigna
hans „þótti rosafrétt, og nafnlaus skriftamál þeim konum sem þeim þótti líklegastar,“ enda þjóðsagnarblærinn sem
umlykur þau hjón, Björn og Ólöfu, ærinn. Björn ríki hefur sjálfur verið kvennamaður mikill,
Kristján I lét loka Eyrarsundi
eins og launbörnin benda til. Ólöf lést árið 1479.
fyrir enskum skipum 1468 og
hertaka sex til hefndar fyrir
auðugir og þóttu þau ásælin
Vitað er þó, að fall
víg hirðstjórans“.38 Þessi skipataka leiddi til átaka milli helum skör fram. Auður og
Björns
ríka
kom
illa
við
stu verslunarþjóða Evrópu. Deilurnar mögnuðust og meðal
völd tengdu þau hjón og
konung
og
af
hlutust
annars neyttu stríðsféndurnir fulltingis sjóræningja, sem
létu þau eftir sig firn
milliríkjadeilur
sem
geisuðu
í
fengu opinber leyfi til að ræna skip andstæðinganna.
auðæfa, urðu erfingþar
mörg
ár.
Þessi
dýrasti
Fljótlega blönduðust fleiri þjóðir inn í átökin, þar á meðal
þeirra stórríkir.
Íslendingur
allra
tíma
var
Frakkar og Hollendingar. En að lokum var saminn friður í
Um það leyti, sem Björn
því
fullu
verði
goldinn.
Utrecht árið 1473. Þeir samningar kváðu á um að verslun
gerði sig sekan um ofríki og
Englendinga við Ísland væri háð leyfi frá Kristjáni I konungi.
óskunda, var konungsvaldið á Íslandi smám saman að rétta úr
Friðurinn hélst í næsta áratug.39
kútnum eftir áratugalangt ofríki Englendinga. Danir sáu þann
Skarðsættin hélt tryggð sinni við konungsvaldið eftir kostinn vænstan að nýta krafta þessa volduga jarðeiganda,
daga Björns og Ólafar. Sonur þeirra, Árni Björnsson, var einkum eftir að kom á daginn að þeir gátu ekki tjónkað við
hermaður konungs og féll við Brunkeberg í Svíþjóð árið honum. Var kirknaþjófnum Birni ríka fyrst fengin hirðstjórn
1471.40
árið 1457 og má það vera glöggt dæmi um völd hans.

KIRKNAþJÓFUR Í
þJÓNUSTU
KONUNGS
Um daga Björns
Þorleifssonar ríka
óðu fleiri ríkismenn
uppi og elduðu grátt
silfur en dæmi eru áður
til um. Var sem öll
landsstjórn, bæði veraldleg og geistleg, færi í
handaskolum
er
nokkrum veraldlegum
ofríkismönnum tókst
að sölsa undir sig
flestar
bestu
jarðeignir landsins.
Björn ríki átti
marga óvildarmenn,
bæði
innlenda
og
erlenda.
Að
þeim hjónum
Kristján I Danakonungur 1448-1481
báðum stóðu
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Hirðstjórn yfir öllu landinu fékk hann 1459. Konungur vildi
tengjast ráðandi öflum hér á landi og sóttist því eftir stuðningi
Skarðsverja, sem tóku til óspilltra málanna.
Eftir árangurslausar samningatilraunir við Englendinga
fór svo, að konungur bauð landsmönnum að stugga við
verslunarveldi enskra hér við land. Björn, sem þá var orðinn
hirðstjóri, gekk vasklega fram gegn „ölöglegri“ verslun. En
svo fór að í einni slíkri för á Snæfellsnesi árið 1467 veittu
Englendingar þessum valdafíkna auðmanni óvænta mótspyrnu. Var hirðstjórinn harðdrægi sleginn í hel ásamt
sveinum sínum sjö.
Ævi og örlög þeirra hjóna, Björns og Ólafar, hafa orðið
seinni tíma sagnariturum mikið íhugunarefni. Spunnist hafa
sögusagnir um hefndir Ólafar fyrir eiginmann sinn, sem og
um skriftamál hennar sjálfrar. Allar þær heimildir sem þetta
styðja eru hins vegar fremur ótraustar. Vitað er þó, að fall
Björns ríka kom illa við konung og af hlutust milliríkjadeilur
sem geisuðu í mörg ár. Þessi dýrasti Íslendingur allra tíma var
því fullu verði goldinn.
Höfundur (f. 1975) stundar BA-nám í sagnfræði við Háskóla
Íslands.

TILVÍSANIR
1 Áður hefur verið fjallað um Björn Þorleifsson á síðum Sagna; sjá Sverrir
Jakobsson: „Heimsókn hirðstjórans. Um Reykhólareið Einars og Bjarnar
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Grænlandsleiðangur Björns ríka
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Páll Eggert Ólason. Reykjavík 1948, 256 - 257, 393.
4 Sama heimild, 257.
5 Bogi Benediktsson: Sýslumannaæfir II, 504.
6 Íslenskar æviskrár I, 395-396.
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SAGNAGÁTAN

LAUSNIR
LÁRÉTT:

_________ í skatt á ferðum til Noregs.

1: Þar varð mesta flugslys í íslenskri flugsögu.

3: Jónas frá Hriflu var ritstjóri Samvinnublaðsins
__________.

6: Algengt var að nota _________ til að komast
yfir íslenskar ár.
7: Enska orðið yfir krossferð

4: _________-áætlunin var í gildi á árunum 194853.
5: Verslunarstaður á Reykjanesskaga sem lagðist
af í frægu óveðri.

8: Samfélag handgenginna manna konunga.
9: Skæruliðahreyfing Baska.
13: Hægt var að rækta bygg á ________ á
Kollafirði.
14: Einna helst bar á dýrkun _______ í heiðni á
Íslandi.

10: Enski rithöfundurinn ___ Lawrence var giftur
frænku Richtofens baróns.
11: Skipting Þýskalands að stríði loknu var
ákveðin á _____-ráðstefnunni.

17: Algengt nafn á páfum.

12: Landsvæðið ________ dregur nafn sitt af fornum landflutningum Tyrkja.

18: Írski lýðveldisherinn.

15: Skæðasta sprengjutilræði á Norður-Írlandi.

19: _______ kúgildi = 120 álnir.

16: Forn vogareining.

20: Í Krímstríðinu börðust Rússar við Breta og
________.

21. Danskir kaupmenn voru oft sakaðir um
_______ í viðskiptum sínum við Íslendinga.
22: Ein tegund víkingaskipa.

LÓðRÉTT:
2: Á þjóðveldisöld þurftu Íslendingar að greiða
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Ath. ekki er gerður munur á íslenskum stöfum.
Númeraðar lausnir sendast á: pha@rhi.hi.is.
Verðlaun: árgangar af Sögnum að eigin vali.
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Sagnir 19 (1998)
Pallborðsumræður á fyrsta degi ráðstefnunnar.
Frá vinstri: John Lewis Gaddis, Odd Arne
Westad, James Hershberg, Björn Bjarnason,
Geir Lundestad og Krister Wahlbäck.

Rósa Magnúsdóttir:

Öryggi og ójafnvægi
Af alþjóðlegri ráðstefnu um Norðurlöndin og kalda stríðið
Mikil gróska hefur verið í kalda stríðs fræðum undanfarið, opnun skjalasafna í Rússlandi og Austur-Evrópu,
nýbirt skjöl vestanhafs ásamt nýjum kenningum um
orsakir og afleiðingar varpa nýju ljósi á átök aldarinnar.
Dagana 24.-27. júní var haldin ráðstefna í Reykjavík sem
hafði það markmið að kynna og ræða nýjar rannsóknir er
varða stöðu og hlutverk Norðurlandanna í kalda stríðinu.

fræðimenn vísa til staðreynda. CWIHP vinnur þó mjög faglega og leggur mikið upp úr því að miðla sem nákvæmustum
fróðleik til almennings.
Efni ráðstefnunnar var hlutverk og staða Norðurlandanna í stefnu stórveldanna í kalda stríðinu. Hvað áttu þessi
lönd sameiginlegt og hvað skildi þau að? Nokkrar stærstu
spurningarnar lutu að stefnu Norðurlandanna í
kjarnorkumálum, afstöðu þeirra til NATO, hlutleysisstefnu,
sambandi kommúnistaflokka á Norðurlöndunum við
Sovétríkin og áhrifum kalda stríðsins á menningu Norðurlandanna.

Að ráðstefnunni stóðu The Cold War International History
Project (hluti Woodrow Wilson stofnunarinnar í
Washington), the London School of Economics and Political
Science og Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. Hver þessara
þriggja stofnana skipaði mann í
undirbúningsnefnd, dr. Valur
Lundestad vill meina að
SÖKUDÓLGAR Í STRÍðINU?
Ingimundarson sagnfræðingur
spurningin sé of
var
fulltrúi
Sagnfræðisiðferðisleg og ekki á valdi
Margir færustu sérfræðingar á sviði kalda stríðs
stofnunar og bar hitann og
sagnfræðinga að svara
rannsókna voru þátttakendur á ráðstefnunni. John
þungan af skipulagningu. Þarf
henni þannig að allir
Lewis Gaddis, prófessor við Yale-háskóla, er á síðasta
vart að taka fram hversu mikill
ári gaf út bókina We Now Know: Rethinking Cold War
fengur er af slíkri ráðstefnu fyrir íslenskt fræðalíf og vakti hún History er einn þekktasti sagnfræðingur Bandaríkjanna á
verðskuldaða athygli.
þessu sviði og hefur haldið á lofti nýstárlegum skoðunum um
The Cold War International History Project (CWIHP) hvernig beri að rannsaka kalda stríðið. Einn helsti gagnhefur að markmiði að koma á framfæri nýjum
rýnandi á skoðanir Gaddis er Geir Lundestad, sagnniðurstöðum rannsókna er varða kalda stríðið og
fræðingur og forstöðumaður norsku Nóbelheldur í þeim tilgangi ráðstefnur út um allan
stofnunarinnar. Hann segir Gaddis of
heim, rekur umfangsmikla útgáfu rita og
upptekinn af því að finna hver átti sök á
styrkir unga fræðimenn frá fyrrum
kalda stríðinu. Lundestad vill meina að
Sovétríkjunum og Austur-Evrópu til
spurningin sé of siðferðisleg og ekki á
rannsóknarstarfs í Bandaríkjunum. Eitt
valdi sagnfræðinga að svara henni þannig
markmiða The Cold War International
að allir sættist. Þeir félagar skiptust á
History Project er að stefna saman
skoðunum fyrsta dag ráðstefnunnar ásamt
fræðimönnum og stjórnmálamönnum, jafnt
þeim James Hershberg, fyrrverandi stjórngömlum refum sem ungum, oft verða úr því
anda CWIHP, Krister Wahlbäck, úr sænsku
hin merkilegustu skoðanaskipti og skemmtileg
utanríkisþjónustunni og Odd Arne Westad,
blanda fróðleiks þar sem þátttakendur í kalda
frá norsku Nóbelstofnuninni.
stríðinu lýsa andrúmsloftinu á tilteknum tíma en
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Ráðstefnugestir á Grand Hótel í Reykjavík

Björn Bjarnason menntamálaráðherra, leiddi umræður Norðurlandanna, að sumu leyti óraunhæf en þó árangursrík,
sem voru mjög fjörlegar og snerust helst um það hvernig var notuð í þeim tilgangi að halda þjóðunum utan við kalda
rannsóknir á kalda stríðinu væru sífellt að breytast með til- stríðið eins og hægt var. Hugmyndin um kjarnorkuvopnalaus
komu nýbirtra skjala og nýrra sjónarhorna. Allir voru þeir Norðurlönd var tæki notað í svipuðum tilgangi og voru þeir
sammála um að ein leiðin til að öðlast skilning á kalda stríðinu Ilionemi og Wahlbäck sammála um að Norðmenn höfðu mest
væri að kanna áhrif menningar á stefnu stjórnvalda, hví um norræna jafnvægið að segja. Þeir höfðu áhrif á hernaðarhugmyndafræði Vesturvelda sigraði þá sovésku. Spurningin umsvif NATO í Noregi en aðalhættan fyrir Finna var einmitt
er sérstaklega forvitnileg með tilliti til þess að báðir pólar sú að Atlantshafsbandalagið kæmi kjarnorkuvopnum fyrir í
stofnuðu til víðtækra menningartengsla og beittu öllum Noregi. Sovétmenn myndu þá ekki hika við að koma
brögðum til að hafa áhrif á almenning og stjórnvöld. Einnig kjarnorkuvopnum til Finnlands - til að viðhalda jafnvæginu.
Finnar töluðu því frekar um norrænt
bentu þeir á mikilvægi þess að innbyrðis
en aðalhættan fyrir Finna var
mynstur heldur en jafnvægi.
samskipti kommúnistaríkjanna annars
einmitt sú að AtlantshafsbandaSamskipti Norðurlandanna við
vegar og Vesturveldanna hins vegar
lagið kæmi kjarnorkuvopnum fyrir í
Sovétríkin annars vegar og lönd
séu nánast óplægður akur. Opnun
Noregi. Sovétmenn myndu þá ekki
Atlantshafsbandalagsins hins vegar,
skjalasafna í austri gefi tækifæri til
hika við að koma kjarnorkuvopnum
voru rædd sérstaklega. Fram kom að
nýrra rannsóknarefna. Allir nýir fletir
til Finnlands
ekki sé hægt að ræða um einhverja
á kalda stríðinu ýti undir skilning
eina heildarstefnu Norðurlandanna,
okkar á þessari baráttu.
hvorki í garð Sovétríkjanna né Vesturveldanna. Þrátt fyrir
svipaða menningu tókst Norðurlöndunum ekki að mynda
heildstæða stjórnmála- og hernaðarstefnu.
HIð NORRÆNA MYNSTUR
Hernaðarmál fengu einnig sinn skerf og var komið inn
á
ýmis
viðkvæm málefni. Mikael af Malmborg, sænskur
Finnar og Svíar hófu umræður næsta morgun með umræðum
stjórnmálafræðingur,
benti á að í ljósi hernaðarlegra sjónarum ,,jafnvægi“ á Norðurlöndunum og hlutleysisstefnur Finna
miða
var
sænska
hlutleysisstefnan
óraunsæ, þó hún hafi þjónog Svía í kalda stríðinu. Í hópnum voru bæði valinkunnir
að
stjórnmálalegum
tilgangi.
Svend
Aage Christensen, frá
fræðimenn og eins embættismenn úr utanríkisþjónustunni þeir
dönsku
utanríkismálastofnuninni,
greindi
frá niðurstöðum
Jaakko Iloniemi, fyrrum sendiherra Finnlands í Washington,
opinberrar
skýrslu
er
lögð
var
fram
í
fyrra
og
fjallar um stöðu
og Krister Wahlbäck, sagnfræðingur og öryggismálaog
hlutverk
Grænlands
í
kjarnorkustefnu
Bandaríkjamanna.
sérfræðingur sænska utanríkisráðuneytisins.
Fram kom að jafnvægishugmynd Christensen sagði frá því hvernig það græna ljós sem þáverandi forsætisráðherra Dana, H.C. Hansen, gaf árið 1957 á
að kjarnorkuvopn yrðu geymd á Grænlandi var notað til
að koma loftvarnarflaugum

Danskar herflugvélar í
viðbragðsstöðu
á
NATO-flugvelli nálægt
Árósum. Frá árinu 1965.
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og fleiri tegundum kjarnorkuvopna fyrir á Grænlandi. Þetta vegna landfræðilegrar stöðu.
Þeir 32 fræðimenn og
græna ljós Hansens var leynilegt og trúnaði ekki aflétt af stjórnmálamenn er leiddu saman hesta sína í Reykjavík í júní
skjalinu fyrr en árið 1995. Svo virðist því sem kjarnorku- síðastliðnum komust helst að þeirri niðurstöðu að
stefna dönsku stjórnarinnar hafi um tíma verið mjög Norðurlöndin hafi verið óvirkir þátttakendur í kalda stríðinu,
mótsagnakennd, opinberlega aðhylltust þeir stefnu Norðurlan- stjórnir landanna reyndu hvað þær gátu til að halda þeim
da um kjarnorkuvopnalaust svæði
miðsvæðis og því ollu þær því að stórveldin gátu
Hernaðaráhugi íslenskra
en leynilega var annað uppi á
ekki tekið neitt sem sjálfsögðum hlut.
embættismanna var frekar takteningunum.
Efni það sem hér er tekið fyrir er engan vegmarkaður samkvæmt nýjum heimildHernaðaráhugi íslenskra
inn tæmandi og í raun einungis kynning á því
um er Valur Ingimundarson greindi
embættismanna var frekar taksem fram fór. Áhugasömum er bent á að fylgjfrá. Öryggiskerfi Íslendinga þótti
markaður samkvæmt nýjum
ast með útgáfumálum CWIHP en hægt er að
lélegt og því voru þeim ekki send
heimildum er Valur Inginálgast allar upplýsingar um CWIHP á
nein mikilvæg trúnaðarskjöl
mundarson greindi frá. Öryggisheimasíðu
þeirra
kerfi Íslendinga þótti lélegt og því
http://cwihp.si.edu/default.htm.
Einnig er
voru þeim ekki send nein mikilvæg trúnaðarskjöl heimasíða ráðstefnunnar enn uppi og til stendur að hafa þar í
Atlantshafsbandalagsins á sjötta áratugnum og í byrjun þess framtíðinni heimasíðu kalda stríðs áhugamanna á Íslandi en
sjöunda. Stjórnmálamenn hafi sýnt hernaðarlegu hlutverki slóðin er http://www.coldwar.hi.is/conferences.html.
landsins lítinn áhuga og hafi það valdið erfiðleikum í samHöfundur (f. 1974) stundar BA-nám í sagnfræði við Háskóla
starfi Bandaríkjamanna og Íslendinga.
Íslands.

ÓVIRKIR þÁTTTAKENDUR
Áhrif kalda stríðsins á menningu Norðurlandanna eru flestum kunn og óhætt að segja að
íbúar Norðurlandanna hafi verið móttækilegir fyrir vestrænum áhrifum.
Jussi
Hahnimaki frá Finnlandi sagði fleiri þætti
hafa sameinað löndin heldur en sundrað og
nefndi í því sambandi sameiginleg gildi líkt
og trú á lýðræðishugsjón og réttindi einstaklinga. Norðurlandabúar gagnrýndu þó
ýmislegt í fari Bandaríkjamanna, einstaklingshyggju þeirra og mismunun kynþátta.
Greinilega er um auðugan garð að
gresja í rannsóknum á hlutverki Norðurlandanna í kalda stríðinu. Eftir lok kalda
stríðsins hefur farið fram umfangsmikið
endurmat fræðimanna á stöðu Norðurlandanna og því hvernig þjóðir landanna
brugðust við. Óhætt er að fullyrða að ætíð
voru þjóðarhagsmunir látnir ganga fyrir
samnorrænum hagsmunum. Munur á milli
þjóðanna enda nær óbrúanlegur og taka
verður inn í myndina hversu ólíkar aðstæður
Norðurlandabúar bjuggu við í kalda
stríðinu. Danir, Norðmenn og Íslendingar í
Atlantshafsbandalaginu, Svíar og Finnar
héldu fram hlutleysi og sérstaða Finnlands

SAGNIR ‘ 98

Lyndon B. Johnson og Ásgeir Ásgeirsson ræða
málin í Hvíta húsinu árið 1967. Í baksýn eru utanríkisráðherrarnir Dean Rusk og Emil Jónsson.
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1918
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Íslenskt fullveldi
í 80 ár

Stjórnmál
Félagsmál
Efnahagsmál
Hugarfar
Tíska

Sagnir 19 (1998)

Sambandslög
mismunandi
Sagnir fengu þá Björn Bjarnason menntamálaráðherra og Jón Ólaf
Ísberg sagnfræðing til að vega og meta þá stefnu sem Íslendingar
besta veg. Okkur hafi tekist á einkar farsælan hátt að ná því
marki, sem Jón Sigurðsson setti á oddinn á þjóðfundinum 1851. Ég sé ekki nokkur rök sem
Með sambandslögunum frá 1. desember 1918 fengum við mæla með því, að við værum betur settir
samningsbundna stöðu innan danska ríkisins, en allt frá því að sem hluti af Danaveldi. Okkur hefur
Jón Sigurðsson stóð upp og mótmælti 1851 hafði Íslendingum gengið miklu betur að þróa vinmeð einhliða hætti verið skipað til sætis af dönskum stjórn- samleg samskipti við Dani eftir
völdum. Tilfinningarnar, sem bundnar eru við sambandslögin að við stóðum jafnfætis þeim
í hjörtum okkar Íslendinga, eru heitar.
sem sjálfstæð þjóð.
Lokaáfangi sjálfstæðisbaráttunnar hófst 1. desember
Ef ekki hefði tekist
1918. Framfarir í landinu hafa haldist í hendur við aukna sjálf- að gera sambandsstjórn og dirfsku í ákvörðunum um utanríkismál, hvort heldur lagasáttmálann 1918 og
öryggismál eða landhelgismál. Við værum enn að bíða eftir fylgja honum eftir með
ölmusu frá stóra bróður og óttuðumst að missa hana, ef við fullu sjálfstæði, væri
stæðum ekki á eigin fótum. Ég verð jafnan undrandi þegar því ekki um það spurt 1.
er haldið fram, að samningurinn 1918 sé jafnvel merkilegri en desember eða 17. júní,
stofnun lýðveldis 1944. Þetta fær ekki með nokkru móti hvar við stæðum sem
staðist. Stofnun lýðveldis skapaði okkur endanlegt svigrúm til íslensk þjóð. Vafasamt
að ráða málum okkar sjálf. Með henni fengum við einnig er, að við hefðum lagt
nauðsynlegt sjálfstraust til að glíma við síflóknari viðfangs- okkur fram um að tala
efni.
íslensku og við hefðum
Afi minn Benedikt Sveinsson var annar tveggja sætt okkur við, að handritin
alþingismanna, sem greiddi atkvæði gegn sam- yrðu áfram í Kaupmannahöfn.
bandslögunum á sínum tíma. Hann óttaðist Spurning er um örlög íslenska
einkum, að ákvæði þeirra um jafnan ríkis- fánans, þjóðsöngsins og annarra
borgararétt Dana og Íslendinga kynni að tákna, sem við tengjum tilveru okkar
verða okkur hættulegt. Á þetta ákvæði sem sjálfstæðrar þjóðar, svo að ekki sé
reyndi aldrei á þann veg, að Danir minnst á þá staðreynd, að þjóðin hefði farið á mis
færðu sér það í nyt til að hafa bein við forsetaembættið.
áhrif á íslenska stjórnmálaþróun. Hitt
Getur hver og einn litið í eigin barm og
er ljóst, að ég hef
spurt sig, hvort íslenska þjóðin væri ekki
Ég verð jafnan undrandi
alist upp við þá
rislægri við slíkar aðstæður og hvort
þegar því er haldið fram, að
grundvallarnokkrum þætti nokkuð í það varið að fá
samningurinn 1918 sé jafnvel
skoðun, að ekki hafi
upplýsingar um slíka þjóð í miðlægan
verið gengið nægilega langt merkilegri en stofnun lýðveldis gagnagrunn eða við sætum í þeim sessi
1944. Þetta fær ekki með
við að tryggja íslenska hagsmuni með
að vera fimmta þjóðin í röðinni innan
nokkru móti staðist.
sambandslögunum.
OECD, þegar efnahagur og almenn
Þegar að því kom að segja þeim upp,
hagsæld er metin.
snerust margir menntamenn og menningarvitar gegn því á
þeirri forsendu, að ekki væri ráðlegt að storka Dönum, sem
þá voru hernumdir af Þjóðverjum. Þá sögu þarf ekki að
rekja hér, en á hana er minnt, því að við mikilvæg þáttaskil
í sögu þjóða, er oft auðvelt að draga upp þá mynd, að
óbærilegar hættur sé því samfara að taka djarfar
ákvarðanir og fylgja þeim eftir. Sagan ein getur fellt
dóm um það, hvort rétt var að málum staðið eða ekki.
Dómur sögunnar um sjálfstæðisbaráttu okkar
Íslendinga hljómar þannig að allt hafi gengið eftir á hinn

1918 - 1998

Björn Bjarnason
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1. desember 1918

og sjálfstæ›i
sko›anir
tóku í sjálfstæðisbaráttu 20. aldar. Sá fyrrnefndi átti að mæra hana
sem mest en sá síðar nefndi átti að finna henni allt til foráttu.
ásættanlegt. Hvað
varðar menningu og
Þar sem nú eru 80 ár liðin frá fullveldinu ætla ég að menntun stæðum
ganga út frá þeirri stöðu sem Íslendingar höfðu við örugglega framfyrir þann tíma, eða eins og ástandið var eftir ar en í dag og sú
1904. Við hefðum ekki orðið fullvalda, einangrunarstefna
þ.e. eiginlega sjálfstæðir en þó með og sjálfbyrgingskóng. Danir hefðu séð um landhelgis- háttur, einkum í
gæsluna,
utanríkisþjónustuna, háskólamenntun,
hæstarétt og auðvitað hefði þurft sem fylgdi fullað staðfesta öll mál í danska veldi og sjálfstæði
ríkisráðinu.
og við erum enn
Við getum gefið okkur að að súpa seyðið af
þróunin hefði orðið eitthvað hefði
aldrei
svipuð og hjá Grænlendingum komið til. Lítum
og Færeyingum - eða sem er einnig á vinnulíklegra, að við stæðum feti, markaðinn
og
einu stóru eða mörgum litlum, hinar miklu sveiflframar en þeir.
ur sem einkenndu atvinnulífið fram á síðustu ár.
Auðvitað hefði verið Verðbólgan, höftin og fyrirgreiðslupólitíkin sem átti sér helst
miklu betra að vera ennþá hluti af hliðstæðu suður á Ítalíu og réttindi eða öllu heldur réttleysi
danska ríkinu. Augljóslega hefði launafólks í samanburði við það sem þekkist í Danmörku.
verið miklu ódýrara að reka kerfið. Danskurinn hefði afgreitt þetta allt með stæl. Það er í raun
Við hefðum ekki þurft forseta, ekki utan- ekkert sem bendir til þess að við hefðum verið verr sett hvort
ríkisráðuneyti, ekki landhelgisgæslu og heldur það er mælt í peningum eða með einhverjum
engan hæstarétt. Þetta væri billigt og praktiskt, huglægum hætti.
miðlægt og sjálfbært. Hvað er hægt að hafa það
Aðskilnaðurinn og sú andúð sem við höfðum á Dönum
betra?
og raunar flestu útlensku varð til þess að við kenndum þeim
Þegar áfengisbannið var afnumið hefðum við örugg- um margt það sem aflaga fór. Við litum ekki í eigin barm og
lega fengið bjórinn þannig að almennreyndum að leysa þau mál sem sneru að okkur
Hver stjórnaði landingur hefði alist upp við almenniheldur bentum út fyrir landsteinana.
búnaðarpólitíkinni? Nú auðlega danska drykkjusiði og þá
Einhverju sinni þegar Jón Sigurðsson var að
værum við laus við öll miðbæjar- vitað framsóknarmenn allra flokka skýra stöðu Íslands í danska ríkinu notaði
vandamál í dag. Og úr ölinu í sem lifðu á þjóðrembu, afturhaldi, hann dönsku orðin „provins“ og „colonie“
þröngsýni og svo framvegis – en
matinn. Hver er ekki búin að fá nóg
og sagði að Ísland væri hvorugt. Það væri
slíkt hefði auðvitað aldrei
af rollukjöti? Svínakjöt, kjúklingar,
ekki til danskt orð yfir stöðu landsins innan
viðgengist innan
pylsur, smörrebröd og tilbehör sem
ríkisins og þess vegna taldi hann að það orð
við höfum verið að kynnast á allra
sem lýsto því best væri „utanveltubesefi“. Með
síðustu árum hefðu verið á hvers manns diski áratugum aðskilnaðinum við Dani, útlendingahatri, einangrunarstefnu í
saman. Allt var það íslenskri landbúnaðarpólitík að kenna sem menningarmálum og útblásinni þjóðrembu var Ísland um
predikaði að hollastur væri heimafenginn baggi og vissi fátt áratugaskeið utanveltubesefi í samfélagi siðara þjóða.
verra en svínabest, fiðufé, grænmeti og ávexti.
Trúr þeim fyrirmælum sem ég fékk verð ég að
Hver stjórnaði landbúnaðarpólitíkinni? Nú auðvitað segja að viðskilnaðurinn hafi ekki verið til góðs. Við
framsóknarmenn allra flokka sem lifðu á þjóðrembu, aftur- vitum hins vegar að það var aldrei um neitt annað að ræða
haldi, þröngsýni og svo framvegis - en slíkt hefði auðvitað miðað við það ferli sem hófst á 19. öld og við getum auðvitað
aldrei viðgengist innan Danaveldis. Bara sú tilhugsun að aldrei vitað hvað hefði gerst ef…
vaðmálsíhaldið hefði aldrei náð fótfestu á Íslandi hefðum við
haldið í kónginn, gerir næstum því allt það danska dót

Jón Ólafur Ísberg
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„ﬁjó›in er einnig leifar frá löngu
horfinni tí›“
Um þjóðerni og
þjóðhátíðir Íslendinga

1918 - 1998

Ásgeir Ásgeirsson forseti
sameinaðs Alþingis heldur
hátíðarræðu á Þingvöllum
1930.

Hvað er það þá, sem hefur gefið íslenzku þjóðinni þetta þrek til að þola? Hver er þessi
helga vættur, sem hefur vakað yfir henni?
Hver er þessi huldi verndarkraftur, sem
hefur haldið henni uppi í þrautum og
þjáningum og aftrað henni frá að ofurselja sig útlendum áhrifum? - Það er
þjóðernistilfinningin. […] Það er hún, sem
hefur haldið við lífskrafti þjóðarinnar; og meir en það: hún er sjálfur lífskraftur
þjóðarinnar.1
Svo mælti Jón Aðils í fyrirlestri er hann hélt Reykvíkingum í
upphafi þessarar aldar. Hann var ekki í vafa um mikilvægi
þjóðernistilfinningarinnar í viðhaldi íslensku þjóðarinnar. Í
þessu gengur hann út frá þeirri staðreynd að þjóðernistilfinning hafi verið ríkjandi hér á Íslandi frá örófi alda. Hann
fór heldur aldrei í grafgötur með þá skoðun sína og hélt því
fram að það væri „nokkuð líkt komið með Íslandi og
Íslendingum. Þjóðin er einnig leifar frá löngu horfinni tíð.“2
Þessi skoðun Jóns er dæmigerð fyrir
söguskoðun
þjóðernishyggjunnar. Sú skoðun að hver og ein þjóð eigi
rætur sínar að rekja aftur í aldir og sé jafnvel sköpunarverk
Guðs, er afleiðing þjóðernisstefnunnar, en um leið einnig
orsök hennar.

HIN FULLVALDA þJÓð
Fyrir frönsku stjórnarbyltinguna hafði konungurinn verið
fullvaldur og þjóðin einungis þegnar hans. Þannig voru hópar
skilgreindir eftir konungum, þ.e. þegnar ákveðins konungs, þó
stundum væri reynt að búa til ákveðin samkenni.3
Konungurinn hafði í raun verið tvær persónur í einni. Annars
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vegar sú dauðlega persóna sem sat í hásæti og hins vegar hinn
opinberi konungur, n.k. stofnun. Hinn opinberi konungur
þáði vald sitt beint frá Guði og þurfti því ekki að svara fyrir
gjörðir sínar hér á jörðu niðri. Hann var guðlegur, fullvaldur
og tilbeðinn sem slíkur.
Jakob VI Skotlandskonungur (síðar Jakob I
Englandskonungur) lýsti hlutverki konunga og rétti þeirra í
riti sínu, The Trew Law of Free Monarchies. Hann líkti sambandi konungs og þegna við samband föður við börn sín eða
samband höfuðs og líkama og lagði mikla áherslu á guðlegt
eðli konunga. Góður konungur mundi halda gjörðum sínum
innan ramma veraldlegra laga, „yet is hee not bound thereto
but of his good will“.4
Það var því engin tilviljun að forystumenn ensku
byltingarinnar létu hálshöggva Karl I með kórónu sína á
höfði. Öllum lýðnum skyldi ljóst að hér var ekki eingöngu
verið að lífláta hinn dauðlega mann Karl I, heldur konungdæmið sjálft. Hið sama var uppi á teningnum í Frakklandi.
Þjóðin krafðist fullveldis og hugmyndin var að koma á þingbundinni konungsstjórn til að ná fram þeim markmiðum.
Konungur sætti sig ekki við það og reyndi að flýja land. Með
því var hann í raun að afneita fullveldi þjóðarinnar og töldu
byltingarmenn að ekki væri annað hægt en að lífláta hann og
afnema þannig konunginn sem stofnun.
Nútímaskilningur á þjóð er arfleið frönsku byltingarinnar. Í henni var þjóðin gerð fullveldisbær, eða eins og segir
í mannréttindayfirlýsingunni sem samþykkt var í ágúst 1789:
„The fundamental source of all sovereignty resides in the
nation.“5 Þjóðin var þar með ekki eingöngu safn einstaklinga
heldur skýrt afmarkaður hópur sem hélt fullveldinu í
sameiningu. Hið guðlega hlutverk konunga var afnumið,
þjóðin yfirtók það.
Þjóðin var orðin ein heild og þá varð að skilgreina hana
á einhvern hátt og finna hvað hún ætti sameiginlegt.
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MYNDUN þJÓðERNIS

staklingar samsama sig í og þess vegna er til sameiginlegt
minni þjóðarinnar. Þjóðin man sögu sína, það er henni lífsnauðsynlegt því hún verður að viðhalda einingu sinni. Þess
vegna verður þjóðin líka að gleyma ákveðnum hlutum sem
gætu valdið sundrungu.
Þjóðfélagið aðlagar sig að fjölbreytni hópanna sem
mynda það því fjölbreytileikinn getur ógnað þjóðareiningunni. Minningar um kúgun stétta, kúgun kvenna,
kúgun trúarhópa o.s.frv. ýta undir sundrungu þjóðarinnar.
Þess vegna reynir þjóðin að þurrka allt úr minni sínu sem gæti
sundrað henni. Af sömu ástæðu endurraðar hún minningum sínum eftir aðstæðum í það og það skiptið til að
viðhalda jafnvægi og einingu.13
Halbwachs leggur ríka áherslu á að einstaklingsminnið
og samfélagsminnið séu tengd órjúfanlegum böndum og
enginn munur sé á hvernig einstaklingur kallar fram minn-

Frá sögusýningunni í MR - herbergi með þemanu „barátta“.
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Íslandssagan, eða öllu heldur sú íslenska saga sem
þjóðernissinnar skráðu, fellur því vel inn í kenninguna
Þjóðerni er áunnin tilfinning. Til þess að hún
um hið goðsagnakennda ferli.
myndist þarf að innræta þegnunum þá kennd
Franski trúarbragðafræðingurinn Ernest Renan lagði
að þeir séu hluti af einni heild. Hástemmdar
mikla áherslu á það á síðustu öld að það sem gerði
lýsingar á þjóðinni sem lífrænni heild duga
þjóð að þjóð væri viljinn. Þegnarnir þyrftu að vilja
skammt ef ekki er samkennd á meðal þegnanna.
tilheyra þjóðinni til að grundvöllur væri fyrir henni.
Meira að segja í skýrt afmörkuðum ríkjum eins
Hann kallaði það að tilheyra þjóð „daglega
og Frakklandi, þurfti að skapa þjóðernisatkvæðagreiðslu“ sem þegnarnir tækju þátt í. Þeir
vitundina.6
Það var því verk forystumanna
kusu rétt í þeirri atkvæðagreiðslu vegna þess að
þjóðernishreyfinga og hóps menntamanna að skapa
þeir áttu sameiginlega sögu og höfðu þar með
þessa samkennd.
vilja til að vera þjóð.10
Þjóðernissköpunin byggði á rómantískum
Viljinn til að tilheyra þjóðinni getur ekki
hugmyndum um þjóðir og einkenni þeirra. Hún var
verið fyrir hendi ef ekki er nægileg samkennd á
nátengd rómantísku stefnunni og leit
meðal þegnanna. Samkenndin er búin til með
Allmargir, ef ekki flestir
hennar í fornar menntir þjóðanna,
því að vísa til þess sem þjóðin á sameiginþeirra er stóðu framarlega í
þjóðkvæði, siði o.s.frv. Þjóðernishyglegt í sögu og menningu sinni, staðháttum,
gjan kom fyrst upp í hópum mennta- stjórnmálum líðandi stundar voru trúarbrögðum o.s.frv.11 Þjóðin verður að
skáld og ortu hástemmd
manna sem litu niðurlægingu þjóða
skynja að hún er á einhvern veigamikinn
kvæði til landsins.
sinna óhýru auga og vildu bæta þar úr.
hátt aðskilin frá öðrum þjóðum; hún verður að
Þeirra markmið var fyrst og fremst að
skynja sérstöðu sína
innræta gamla og góða siði meðal þjóðarinnar, siði sem þeir
sóttu til glæstra tímabila í þjóðarsögunni.7 Sagnfræðingar og
fræðimenn höfðu ekki eingöngu fræðilegu hlutverki að gegna
á þessu frumstigi þjóðernisstefnunnar, heldur einnig pólitísku. SAMEIGINLEGT MINNI
Þjóðarsaga þeirra samanstendur af goðsagnakenndu ferli því Hugtakið sameiginlegt minni hefur verið áberandi í
þeirra hlutverk var að búa til goðsagnir sem settu vísindalegan félagssögu á undanförnum árum. Það er þó ekki alveg nýtt af
stimpil á hina rómantísku leit að tilgangi þjóða.8
nálinni því franski félagsfræðingurinn Maurice Halbwachs
En hvernig koma þessar kenningar heim og saman við fjallaði um það í skrifum sínum um og fyrir miðja þessa öld.
íslenskan veruleika? 19. öldin er öld ættjarðarljóðanna í Í vaxandi umræðu um þjóðernisvitund hafa kenningar
íslenskum skáldskap. Allmargir, ef ekki flestir þeirra er stóðu Halbwachs veitt nýja sýn á gamlar mýtur. Samfélag skiptist í
framarlega í stjórnmálum líðandi stundar voru skáld og ortu marga hópa og hver einstaklingur tilheyrir mörgum hópum í
hástemmd kvæði til landsins. „Eldgamla Ísafold / Ástkæra senn. Í nútímaþjóðfélagi eru fleiri hópar sem einstaklingur
fósturmold“ orti Bjarni Thorarensen til ættjarðarinnar. Jónas getur samsamað sig en nokkru sinni fyrr. Áður fyrr voru það
Hallgrímsson orti mikið til fósturjarðarinnar og reyndi að fjölskyldan, stéttin og landsvæði sem skiptu mönnum í hópa
hvetja samtíðarmenn sína til dáða með því að vitna til forn- en nú á dögum greinist fólk í sundur eftir
aldarinnar „Ísland farsælda frón og hagsæla hrímhvíta móðir stjórnmálaskoðunum, félagastarfsemi, áhugamálum, vin/ Hvar er þín fornaldarfrægð, frelsið og manndáðin best“, nustöðum og svo mætti lengi telja. Grunneiningarnar eru þó
spurði hann í fyrsta árgangi Fjölnis.
þær sömu þ.e. einstaklingurinn og fjölskyldan.
Á sögusýningunni sem haldin var í Menntaskólanum í
Hver hópur á sér sína sögu og sameiginlega reynslu;
Reykjavík, í tengslum við lýðveldishátíðina 1944, var hann hefur sameiginlegt minni. Af þessu leiðir að hver og
Íslandssögunni skipt niður í 9 tímabil og var hverju fyrir sig einn einstaklingur býr samtímis yfir fleiri en einu minni eða
gerð skil í sérherbergi. Skiptingin hljómar kunnuglega miðað jafnmörgum þeim hópum sem hann samsamar sig. Hann
við það sem sagt var hér á undan: Upphaf – þjóðveldi – kallar fram minningar sínar innan þess hóps sem við á í það
landafundir og langferðalög – viðnám – niðurlæging – og það skiptið og staðsetur þannig minningar sínar innan þess
dagrenning – Jón Sigurðsson – barátta – sjálfsforræði.9 hóps.12 Þjóðir eru í raun ekkert annað en slíkir hópar sem ein-
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ingar sínar eða hvernig samfélagið gerir það. Kenningin um
sameiginlegt minni þjóðarinnar hefur víða verið gagnrýnd,
aðallega hefur farið fyrir brjóstið á mönnum hvernig
Halbwachs heimfærir einstaklingseiginleika yfir á heila
þjóð.14 Markvissari gagnrýni er þó sú að hann sé í raun ekki
að segja neitt nýtt. Sameiginlegt minni þjóðarinnar sé einungis nýtt hugtak yfir það sem áður var
kallað mýta.15 Þetta er þó viss einföldun
því að áhersla Halbwachs á einstaklingseiginleika þjóðarinnar, undirstrikar mikilvægi einingar í þjóðernisvitund.

gert með því að kenna fólki að muna eftir réttu hlutunum.
Þess vegna er sagan svo mikilvæg á ólíkum hátíðarstundum,
ekki má kljúfa þjóðina með því að kenna sögu er leggur áherslu á þá atburði er gætu leitt til sundrungar. Sagan sem minnst
er á slíkum hátíðum er saga sátta og samlyndis.

ÞJÓðHÁTÍðIR ÍSLENDINGA

Íslendingar hafa frá því seint á
síðustu
öld
haldið
fimm
þjóðhátíðir. Árið 1874 voru 1000
ár liðin frá því að Ísland byggðist
ÞJÓðHÁTÍðIR
og af því tilefni afhenti Kristján IX
Eitt er að skapa og annað að viðhalda. Þó
Íslendingum fyrstu stjórnarskrá
Ríkisvaldið getur þannig notað
svo að krafa þjóðernishyggjunnar um
þeirra. Árið 1930 var haldið
þjóðhátíðir til að tryggja einingu
þjóðríki sé uppfyllt og þjóðin lifi sem
upp á 1000 afmæli Alþingis.
ein heild í eigin landi, er ekki þar með þjóðarinnar. Lynn Spillman hefur t.d. haldið Árið 1944 var lýðveldi stofsagt að sú vitund viðhaldist. Til þess því fram að í Ástralíu og Bandaríkjunum noti nað við hátíðlega athöfn á
ríkisvaldið slíkar hátíðir sem tæki til
koma þjóðernistáknin. Öll þjóðÞingvöllum. Árið 1974 var
menningarframleiðslu
ernistákn undirstrika þjóðernisvitundina
haldið upp á 1100 ára afmæli
og kalla fram sameiginlegt minni
Íslandsbyggðar. Síðast var haldin
þjóðarinnar. Þannig er notkun á fánum og þjóðsöngvum, svo þjóðhátíð hér á landi árið 1994 þegar haldið var upp á 50 ára
eitthvað sé nefnt, leið til að minna á sameiginlegar minningar afmæli lýðveldisins. Eins og sést á þessari upptalningu hefur
þjóðarinnar sem og að viðhalda þeim. Fáir viðburðir efla tilefni til hátíðarhalda verið fjölbreytt. Athyglisvert er þó að
þjóðernisvitund á jafn augljósan hátt og þjóðhátíðir. Allar fyrstu níuhundruð árin frá því að landið byggðist þótti ekki
þjóðir halda slíkar hátíðir, oftast tengdar mikilvægum tilefni til að halda sérstaka þjóðhátíð, þó vissulega væru ýmsar
atburðum í sögu sinni. Þá er þjóðinni stefnt saman -að svo samkomur haldnar. Á 19. öldinni voru t.d. haldnir allmargir
miklu leyti sem hægt er að stefna heilli þjóð saman- í þeim til- Þingvallafundir til að krefjast aukinnar sjálfsstjórnar. Þessir
gangi að efla þjóðernisvitundina. Á öld þjóðernishyggjunnar fundir voru þó ólíkir þjóðhátíðum í eðli sínu; þeir voru pólurðu þjóðhátíðir vopn í baráttu þjóðernissinna fyrir sjálfstæðu itískir baráttufundir fyrir þá aðila er stóðu í eldlínu stjórnþjóðríki.16
málanna. Eftir að ísinn var brotinn árið 1874, hafa hins vegar
Eftir að lokatakmarki þjóðernishyggjunnar er náð og verið haldnar fimm þjóðhátíðir á 120 árum.
þjóðríki hefur verið stofnað, gegna þjóðhátíðir mikilvægu
Hvernig stóð á því að það var ekki fyrr en árið 1874 að
hlutverki við að viðhalda þjóðernisvitundinni. Þjóðinni er Íslendingum þótti ástæða til að halda hér þjóðhátíð? Sigurður
þjappað saman um einhvern atburð sem skapar ákveðinn sess Nordal velti þessari sömu spurningu að nokkru leyti fyrir sér.
í vitund hennar. Þjóðernistáknin kalla fram sameiginlegt Hann komst í raun ekki að neinni niðurstöðu en segir að fyrr
minni þjóðarinnar og styrkja eininguna. Ríkisvaldið getur á tímum hafi menn ekki verið „svo hneigðir til afmælisþannig notað þjóðhátíðir til að tryggja einingu þjóðarinnar. fagnaða sem nú er tízka.“19 Þannig virðist hann gera ráð fyrir
Lynn Spillman hefur t.d. haldið því fram að í Ástralíu og því að þjóðhátíðir séu eingöngu afmælisfagnaðir og hefur
Bandaríkjunum noti ríkisvaldið slíkar hátíðir sem tæki til svipt þær aðalhlutverkinu; að rækta þjóðernisvitundina.
menningarframleiðslu, þær ýti undir einingu og treysti Ástæða þess að fyrr á tímum voru hér ekki haldnar þjóðhátíðir
menningarmiðstöðvar þjóðanna í sessi.17
er því fyrst og fremst sú að þjóðin skynjaði sig ekki sem slíka,
Þetta margvíslega eðli þjóðhátíða verður að hafa í huga þjóðernisvitundina vantaði.
þegar um þær er rætt. Ekki er eingöngu um mannfagnað að
Tilefni og tilgangur þeirra hátíða sem hér hafa verið
ræða, heldur er öll athöfnin þrungin táknrænu gildi og er í
raun tákn í sjálfu sér. Jóhannes Nordal seðlabankastjóri lýsti
kannski best þessu táknræna hlutverki þjóðhátíða er hann
ræddi um þjóðhátíðina 1974. Hann talaði um hátíð
sem fyrst og fremst hafði þann tilgang að
minna núlifandi kynslóð á þann arf, sem ellefu alda búseta forfeðra okkar hefur fært
okkur í hendur. Réttlæting slíkra hátíðahalda hlýtur einkum að vera sú að hvetja til
ræktarsemi við þann menningararf, sem er
undirstaða sjálfstæðis Íslendinga í dag.18
Í þessum orðum er hlutverki þjóðhátíða hvað best
lýst, þ.e. að efla þjóðernisvitundina. Það er fyrst og fremst
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haldnar, hefur verið mönnum misskýr. Þjóðhátíðin 1874 leið
fyrir það að vera fyrsta hátíðin sem var haldin hér á landi, varð
hún fyrir vikið ákveðin fyrirmynd. Þá voru Íslendingar ekki
einungis að fagna þúsund ára afmæli Íslandsbyggðar, þótt það
eitt væri ærið tilefni. Kristján IX kom til landsins sumarið
1874, hafði meðferðis stjórnarskrá og tók þátt í hátíðarhöldum
með þegnum sínum á Þingvöllum.

ÞINGVELLIR – LIEUX DE MÉMOIRE

Eitt af þeim meðulum sem notuð eru til að viðhalda
þjóðernisvitundinni eru lieux de mémoire, svo notað sé hugtak franska sagnfræðingsins Pierre Nora. Lieux de mémoire
eru staðir minninganna, þjóðminningastaðir. Kenningin gengur út á að stöðug átök séu á milli minnisins og sögunnar.20
Sagan reynir að tortíma því sem raunverulega hefur gerst og
þurfum við því staði minninga. Þeir eru varnarbragð minnisins, með þeim reynum við að halda því lifandi. Þannig
reynum við að hlutgera hið huglæga til þess að fanga sem
mesta merkingu í sem fæstum táknum. Söfn, minnismerki,
sögufrægar byggingar og fleira í þeim dúr; allt verða þetta
staðir minninga okkar.21
Helst er hægt að gagnrýna Nora fyrir þá tilraun að gera
minnið að einhvers konar líffræðilegu fyrirbæri, hljómar þetta
eins og daufur endurómur af kenningunni um þjóðir sem líffræðilega heild. Hugmyndir hans um staði minninganna
Allt þetta minnti á glitklæði fornaldarinnar. Það var
varpa hins vegar nýju ljósi á táknfræði þjóðernishyggjunnar.
eins og vér værum komnir þúsund ár aftur í fornöldina.
Með þeim höldum við lífinu í sameiginlegu minni okkar.
Leiðinlegt var að sjá svarta frakka og háa silkihatta.
Íslendingar eiga sinn þjóðminningastað í Þingvöllum.
Þeir eiga ekki vel heima á Þingvöllum.27
Nægir að vitna til orða Vigdísar Finnbogadóttur sem telur
Íslendinga „hafa gert Þingvelli að fremsta þjóðminningastað
Einnig má vel sjá í orðum Ásgeirs Ásgeirssonar forseta
sínum.“22 Þjóðminningastaður gæti þess vegna verið þýðing
sameinaðs þings hvaða mynd Íslendingar gera sér af Þingvölá lieu de mémoire. Þingvellir hafa yfir sér helgan blæ, þeir eru
lum gullaldarinnar:
helgistaður þjóðarinnar og hafa verið það a.m.k. frá því á
þjóðhátíðinni 1874.
En hvað er það við Þingvelli sem skipar þeim þennan
Hér [á Þingvöllum] er fortíðin næst oss og
sess? Vissulega hafa afdrifaríkir atburðir í Íslandssögunni
samhengi sögunnar augljósast. Fylkingar
gerst þar, en þeir eru misvel hæfir til að efla þjóðernisvitund
þúsund ára líða framhjá; göfugir höfðingjar,
Íslendinga. Eftir að Gamli sáttmáli gekk í gildi árið 1262/4 og
frjálsir bændur, hugprúðar hetjur, fagrar
þá sérstaklega eftir að einveldi konungs tók gildi á Íslandi árið
meyjar og tígulegar konur.28
1680/4, var hlutverk Þingvalla harla ómerkilegt. Þar var
Alþingi vissulega háð, en gegndi litlu hlutverki öðru en að
Á þessum stað voru ekki kotbændur,
vera dómstóll og aftökustaður
sakamenn,
syndarar, konur ákærðar í dulsmálum.
Sú saga sem fjöllin
fyrir dæmda brotamenn.
Það
fólk
á
ekki í heima í þeirri sögu Þingvalla sem
geyma á Þingvöllum er
Stóra dómi var þar framfylþjóðin
man.
Það fólk mundi sundra
gt af miklu harðræði og hin glæsta saga sjálfstæðra
þjóðinni
og
því
gleymum við því á
hetja, sem héldu þar
ekki voru sakir þeirra
hátíðarstundum.
Sú saga sem
Alþingi 930-1262.
Íslendinga er létu líf sitt á
fjöllin geyma á Þingvöllum er
Þingvöllum oft miklar.
Á
hin glæsta saga sjálfÞingvöllum var einnig samþykkt að ganga Noregskonungi á
hönd, nokkuð sem fræðimenn þjóðernishyggjunnar litu á sem
landráð.
Margt í sögu Þingvalla ætti því að sundra þjóðinni
frekar en að sameina hana. Staða þeirra grundvallast á
hugmyndum þjóðernissinna um sögu þjóðarinnar. Til að
sameina þjóðina þarf hún að gleyma því sem sundraði henni.
Þjóðin notar Þingvelli sem þjóðminningastað, til að halda
minningum sínum lifandi.23 Þess vegna man hún ekki sögu
Þingvalla eins og hún er í raun og veru, heldur sameinast hún
um virkni þeirra á hinni glæstu gullöld Íslendinga, þjóðveldisÚr veggskreytingu í skála
tímanum.
á Alþingishátíðinni 1930.
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Samkvæmt söguskoðun þjóðernishyggjunnar reis
menning og samfélagsskipan Íslendinga hæst á þjóðveldistímanum, þangað átti að sækja hvatningu fyrir þjóðina um
samstöðu. Þannig var ekki verið að stofna nýtt lýðveldi árið
1944 - verið var að endurreisa hið forna lýðveldi sem ríkti á
þjóðveldistímanum. Fyrir árið 1944 var því stundum talað um
þjóðveldistímann sem lýðveldistímann í sögu Íslands.24
Á sögusýningunni árið 1944 var tímabilið frá 1262
kallað viðnámstímabil en frá siðaskiptum til 1787,
niðurlægingartímabil.25 Auðvitað gerðu menn sér fulla grein
fyrir hlutverki Þingvalla á „niðurlægingartímabilinu“ en því
hlutverki var ekki hægt að flagga í tengslum við þjóðhátíðir.
Síst af öllu vildu menn flíka þessu tímabili sundrungar, og
kusu að gleyma því. Eða eins og Matthías Þórðarson orðaði
það árið 1930 í riti fyrir erlenda gesti hátíðarinnar: „We now
feel the dark centuries to have been something like unpleasant
dreams.“26 Þetta er hluti af sögunni sem við viljum ekki
muna, vondur draumur sem þjóðin vaknaði upp af við aukið
sjálfsforræði.
Á þjóðhátíðum styrkir þjóðin einingu sína og eflir
þjóðernisvitund með því að koma saman á Þingvöllum. Fyrir
henni eru það Þingvellir þjóðveldistímans sem hún sækir
heim og þar eiga glitklæði fornaldarinnar við. Það viðhorf má
sjá hjá „stúdent“ sem segir frá Alþingishátíðinni árið 1930 í
Tímanum:
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stæðra hetja, sem héldu þar Alþingi 930-1262.
Menn hafa gert sér grein fyrir þessum tengslum Þingvalla við gullöldina og nýtt sér þau í gegnum árin. Á Þingvallafundunum átti að lýsa vilja þjóðarinnar og staðsetningin
að innblása mönnum réttan anda. Í bréfi sem Jón Jónsson á
Stafafelli skrifaði Pétri Jónssyni á Gautlöndum árið 1896,
lýsti hann þeim áhrifum sem Þingvellir höfðu á fundarmenn á
Þingvallafundi:
Svo koma menn á þennan fornhelga stað, þar sem
alt minnir menn á gullöld landsins, þá er það
var engu útlendu valdi háð, og er þá engin
furða, þótt menn hrífist af snjöllum fortölum
annara eins manna og B.[enedikts]
Sv.[einssonar] o.fl., og þyki mínkun að
„draga úr sjálfstjórnarkröfunum“ eða gjöra
sig að nokkru frásneiddan „frelsisflokknum“, eg tala nú ekki um að „selja vor
helgustu réttindi á vald Dana“ eða láta undan
stjórninni í neinu.29

Þingvöllum hafi „þeir útlendir menn, sem smám saman námu
þetta land, orðið Íslendingar“.31
Hugmyndir um helgireitinn Þingvellir mátti einnig
heyra á Alþingishátíðinni 1930. Jón Helgason biskup talaði
um Þingvelli sem þjóðhelgan og sögufrægan stað í
guðsþjónustu í upphafi hátíðarinnar.32 Hið sama má sjá í ræðu
Ásgeirs Ásgeirssonar. Honum fannst að ekki þyrfti langt að
leita „helgra staða og minninga. Hingað til Þingvalla leitum
vér til þess að lauga oss heilagri sögu og fegurð náttúrunnar.“33 Heilaga sögu íslensku þjóðarinnar er því að finna á
Þingvöllum. Það er ennfremur undirstrikað í riti sem var
gefið út fyrir útlendinga í tilefni hátíðahaldanna. Þar eru
Þingvellir kallaðir „Sinai of Iceland“ og sýnir það glöggt
stöðu þeirra í þjóðarvitundinni.34
Sú staða kom berlega í ljós 14 árum síðar, þegar
Íslendingar stofnuðu lýðveldi á Þingvöllum árið 1944. Þar
kallaði forsætisráðherra Þingvelli hinn „fornhelga fjallasal
þjóðarinnar“.35 Skýrasta dæmið um helgi Þingvalla er þó að
finna í ávarpi Sigurgeirs Sigurðssonar biskups. Þar fór hann
ekki í neinar grafgötur um hlutverk Þingvalla, þessa
sköpunarverk drottins:
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Þingvellir voru þannig notaðir til að blása mönnum í brjóst
réttan anda í sjálfstjórnarbaráttunni við Dani. Þeir minntu
fundarmenn alla á gullöldina og með hana fyrir
hugskotssjónum gátu þeir ekki svikið landið og þjóðina.

Hugfangin og hljóð erum vér stödd í dag í
helgasta musteri vorst hjartkæra föðurlands
- musteri, sem hönd Drottins sjálfs hefir
gjört. Fjarlægir landar vorir dvelja hér einnig í anda í þessari dýrlegu hamrakirkju,
sem þjóðin sjálf hefir vígt [...].36

HELGIREITUR

Kollegi Sigurgeirs var á sama máli 30 árum
Þingvellir eru ekki aðeins þjóðminningastaður Íslendinga helsíðar þegar Íslendingar héldu upp á ellefuhundruð ára
dur einnig helgireitur Íslands.
afmæli Íslandsbyggðar. Sigurbjörn Einarsson,
Á öllum þeim þjóðhátíðum
Á öllum þeim þjóðhátíðum
notaði sömu samlíkingu, því Þingvellir voru í hans
sem hér hafa verið haldnar má
sem hér hafa verið haldnar
má sjá þessar hugmyndir sjá þessar hugmyndir um Þingvelli augum „musteri Íslands, sem Guð hefur reist“.37
Þingvellir eru hér dómkirkja þjóðarinnar, gerð af
sem helgan stað og jafnvel sem
um Þingvelli sem helgan
drottni en vígð af þjóð sem býr yfir guðlegum
uppsprettu íslenskrar
stað og jafnvel sem uppeiginleika.
sprettu íslenskrar þjóðar. Í
Tímanum árið 1874 var sagt frá þjóðhátíðinni á Þingvöllum.
Ritara fannst vera „hátíðleg stund á stöðvum þeim, innan
hinna helgu hraun-vébanda, sem lífæð þjóðarinnar er runnin ÞJÓðAREINING
frá, og margs að minnast um liðnar aldir“.30 Þingvellir eru
því ekki aðeins helgur staður, heldur er lífæð þjóðarinnar Óhætt er að segja að þjóðhátíðir eru öðru fremur haldnar til að
beinlínis runnin frá þeim. Sama viðhorf má sjá 100 árum síðar viðhalda einingu þjóðarinnar. Flokkskrytur
þegar Gylfi Þ. Gíslason taldi að
á
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„Þjóðin er einnig leifar frá löngu horfinni tíð.“

Frá Alþingishátíðinni 1930.
Leikendur í sögusýningunni
standa hér aðeins til vinstri.
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sýndu ekki þá einingu sem
og deilur gleymast á slíkum
venja var á stundu sem þessari.
stundum. Á fjórum síðustu
Viðbrögð létu ekki heldur á sér
hátíðunum hefur Alþingi
standa. Í Tímanum var skrifað
ávallt haldið fund á Þingum atkvæðagreiðsluna og má
völlum samfara hátíðaþar sjá hve alvarlegum augum
höldunum. Sá fundur hefur
hún var talin af sumum. Þar er
oftast verið táknrænn, þingsagt að „sú óeining hafi verið
menn koma sér fyrirfram
þjóðarskömm á þessum stað
saman um eitthvert málefni
sem ekki er líklegt til að
og á þessari stundu.“40 Helgi
vekja deilur. Á Þingvöllum
þjóðhátíðarinnar var rofin.
er ályktunin síðan samþykkt
Einingin sem ríkir við
einróma og mannfjöldinn
hátíðarhöldin helgast af
fagnar. Eining þjóðarinnar
staðsetningu þeirra. Ekki má
kemur hvergi betur fram.
færa venjuleg deilumál yfir á
Árið
1930
var Tryggvi Þórhallsson forsætisráðherra undirritar gerðardómslögin. Þingvelli, þar á yfirhöfuð ekki
samþykkt ályktun um að
að deila. Þess vegna eru málin
Norðurlöndin myndu framvegis setja allar deilur sín á milli í útkljáð áður en á Þingvelli er komið. Morgunblaðið tók undir
gerðardóm. Árið 1974 samþykkti Alþingi áætlun um land- þetta þann 19. júní 1944: „[þ]ar hverfur allur ókunnugleiki og
græðslu og gróðurvernd og árið 1994 voru tvær tillögur þurkuskapur manna á milli. Þar finna menn best samhygð og
samþykktar. Annars vegar breytingar á stjórnarskránni til skyldleika við allt sem íslenskt er.“41
samræmis við alþjóðlega mannréttindasáttmála og hins vegar
stofnun hátíðarsjóðs í tilefni af 50 ára afmæli lýðveldisins.
Þeim sjóði skyldi varið til tveggja verkefna; rannsókna á lífHEILÖG STUND SAMEININGAR
ríki sjávar og eflingar íslenskrar tungu.38 Allar voru þessar
tillögur samþykktar einróma við mikinn fögnuð mann- Hápunktar hverrar hátíðar eru helgustu stundir íslensku
fjöldans.
þjóðarinnar. Á hverri hátíð má finna einhvern ákveðinn tímaLýðveldishátíðin 1944 sker sig úr hvað þingfundinn punkt þar sem helgin rís hæst og þjóðin finnur samheldni sína
varðar. Hér var ekki verið að fjalla um nein smámál; gildis- hvað best. Á hátíðinni árið 1874 skorti ekkert á helgi frekar
töku lýðveldisstjórnarskrár og kjör á fyrsta forseta Íslands. en á þeim sem eftir fylgdu. Ekki má gleyma því að sjálfur
Þjóðaratkvæðagreiðsla hafði
konungur landsins var viðstaddur. Blaðamaður
Einingin sem ríkir við
farið fram um fyrra atriðið
Tímans var ekki í nokkrum vafa um hug þeirra
hátíðahöldin helgast af staðog því var ekki kosið um
er viðstaddir voru á Þingvöllum. Saga landsins
það heldur gildistökunni setningu þeirra. Ekki má færa venju- stóð þeim opin fyrir hugskotssjónum og
leg deilumál yfir á Þingvelli, þar
aðeins lýst yfir.
varðveisla tungunnar var mönnum ofarlega í
á yfirhöfuð ekki að deila.
Þegar kom að kjöri á
huga. Allt hafði það þau áhrif að „[e]nginn hefir
fyrsta forseta lýðveldisins
[...] staðið með köldu blóði á þessari stundu“.42
daginn eftir bar til tíðinda. Atkvæði skiptust þannig að Sveinn Helgi hátíðarinnar hafði slík áhrif á viðstadda.
Björnsson fékk 30 atkvæði, Jón Sigurðsson, skrifstofustjóri
Skýrustu dæmin um helgistund þessara viðburða er að
Alþingis, fékk 5 og 15 seðlar voru auðir.39 Sveinn Björnsson finna í hátíðunum 1944, 1974 og 1994. Hátíðin 1944 sker sig
hlaut því einungis 30 af 50 greiddum atkvæðum, þ.e. 60%. um margt úr. Hún var ekki minningar- eða afmælishátíð heldÞessi atkvæðagreiðsla er í hróplegu ósamræmi við aðrar sem ur var verið að fagna nýju stjórnarfyrirkomulagi. Og það sem
haldnar hafa verið á þjóðhátíðum Íslendinga. Þingmenn meira er, á lýðveldisstofnunina var litið sem uppfyllingu mar-
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gra alda drauma. Hún var lokapunkturinn í aldalangri sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Hátíðin var skipulögð með það í
huga að sjálf lýðveldisstofnunin yrði dramatískur hápunktur
hennar. Þingfundur samþykkti lýðveldisstjórnarskrána og
strax að því loknu, á mínútunni klukkan tvö, var fáninn
dreginn að húni (sá sami og notaður hafði verið árið 1930) og
um leið var kirkjuklukkum hringt. Þeirri hringingu var
útvarpað um allt land í tvær mínútur. Að því loknu ríkti alger
þögn í eina mínútu, öll umferð um landið var stöðvuð og
þjóðin þagði í andakt.43 Þessari stund var þannig lýst í
Vesturlandi:

vill vegna þess að á þessari stundu rann það upp fyrir
þeim tugþúsundum sem stóðu í brekkunni við EfriVelli, afvopnaðir gagnvart þessum sameiningaranda,
hve [...] sameinuð og náin við erum þrátt fyrir daglegt
þras, erjur og útistöður landsmanna sín í millum.46

Á þjóðhátíðum hjálpast allt til að mynda þessa helgi.
Staðsetningin, blaktandi fánar, ættjarðarlög, allt á sinn þátt í
þeirri stemmningu sem myndast. Og ekki síst fólkið sjálft,
sem komið er á Þingvelli eftir mislangt ferðalag, staðráðið í að
sýna þjóðareiningu sína.
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Fólkið og staðurinn, sem það stendur á Lögberg hið
forna, eru eitt. Það er einungis ein sál, sem þarna er til,
þjóðarsál Íslendinga, djúpt snortin af helgi augnabliks,
sem öll tilvera þjóðarinnar hefur á öllum tímum hnigið
til.44

AF HVERJU EKKI 1.
DESEMBER?

Í
sögu
sjálfstæðisbaráttu
Hátíðarnefndin hafði erindi sem erfiði. Þjóðin skynjaði
Íslendinga ber tvo daga hæst.
einingu sína á því augnabliki sem til var ætlast.
Þann 1. desember 1918 varð
Ellefuhundruð ára afmæli Íslandsbyggðar er eflaust
Ísland fullvalda ríki og þann 17.
ekki jafn mikilvægur atburður í þjóðarsögunni og stofnun
júní 1944 varð Ísland lýðveldi.
lýðveldis, en ekki er spurt um slíkt þegar að hátíðahöldunum
„Hann var sannur Íslendingur
sjálfum kemur. Eining þjóðarinnar var sennilega engu minni
og dó á 17. júní“ er frægur
árið 1974 en 30 árum fyrr. Einn liður í þeirri hátíð var
brandari úr læknaskýrslu.
þjóðargangan svokallaða.45 Hún færði hátíðargestum heim
„Hann var sannur Íslendingur
sanninn um að þjóðin væri ein og óskipt. Eining þjóðarinnar,
og dó á 1. desember“ er brandsem eðli málsins samkvæmt er huglægt fyrirbæri, var hlutgerð
Fámenni við styttu Kristjáns ari sem færri myndu skilja.
á áhrifaríkan hátt. Fyrir göngunni fór fánaberi með íslenska
Fræðimenn hafa löngum
IX þann 1. desember 1918.
fánann. Hver og einn hátíðargestur gat samsvarað sig við
haldið þeirri skoðun sinni fram
hluta göngunnar því hún var samsett úr 32 flokkum frá öllu að íslenskt fullveldi hafi verið mikilvægari áfangi í
landinu, en um leið við hana alla þar sem hún var einnig ein sjálfstæðisbaráttunni heldur en lýðveldisstofnunin. Íslendingheild. Eins er um þjóðina, hún er ein heild um leið og hún er ar hafi með sambandslagasamningnum stigið skrefið í átt til
samsett úr mörgum einstaklingum. Minnir þetta um margt á sjálfstæðis og á árunum þar á eftir hafi landið orðið meira eða
hugmyndina um heilaga þrenningu sem um leið er ein heild.
minna sjálfstætt. Lýðveldisstofnunin hafi ekki skipt neinu
Á lýðveldisafmælinu 1994 myndaðist sama einingin á höfuðmáli hvað varðar baráttu fyrir sjálfstæði. En hvernig
meðal gesta. Þeir höfðu fengið söngstendur þá á því að fullveldisdagurinn skipar
Það er því ekki óeðlilegt að
texta afhenta við komuna. Ætlunin
ekki stærri sess á meðal þjóðarinnar en
fögnuðurinn yfir fullveldinu
var að mynda „þjóðkór“ er syngja
raun ber vitni?
myndi ættjarðarlög undir stjórn hafi verið tempraður í skugga hinna
Árið 1918 var íslensku þjóðinni
Garðars Cortes. Lögin voru við hörmulegu atburða. Engu að síður erfitt. Fyrri heimsstyrjöldin, spænska
virðist sinnuleysi þjóðarinnar
hæfi á þessari stundu, „Öxar við
veikin, óvenjumikil kuldatíð og Kötlugos,
óeðlilega mikið á þessum
ána“, „Hver á sér fegra föðurland“
lögðust á eitt til þess að gera þetta eitt af
merku tímamótum.
og „Ísland ögrum skorið“. Við söng
hörmungarárum þjóðarinnar. Það er því ekki
hátíðargesta myndaðist sérstök stemmnóeðlilegt að fögnuðurinn yfir fullveldinu hafi
ing þar sem þeir voru orðnir hluti af sjálfum „þjóðkórnum.“ verið tempraður í skugga hinna hörmulegu atburða. Engu að
Stundin var tilkomumikil, Ingólfur
síður virðist sinnuleysi
Margeirsson taldi að þar hefði myndast
þjóðarinnar óeðlilega
mikið á þessum merku
tímamótum. Það er
líkt og þjóðin sjálf hafi
helg þjóðarstemning [þannig að]
ekki fullkomlega áttað
andi og þjóðarafl létu engan
sig á því sem var að
gest ósnortinn. [...] Og á
gerast. Engu að síður
þessari stundu gerðist
var haldin þjóðareitthvað merkilegt í
atkvæðagreiðsla um
hjörtum allra viðmálið.
Þátttakan í
staddra. Kannski var
henni
varð
ekki eins
það [...] þegar „Ísland
og
menn
höfðu
gert
ögrum skorið“ varð að
sér
vonir
um.
Innan
einni þjóðarröddu að augu Frá 1. desember hátíðahöldum á þriðja áratuginum. Nýstúvið 50% atkvæðisviðstaddra urðu vot [...]. Ef til dentar með hvítar húfur á Austurvelli.
bærra manna neyttu
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atkvæðisréttar síns.
Þann 1. desember 1918 var haldin samkunda fyrir utan
stjórnarráðshúsið. Ekki voru jafn margir mættir þar og aðstandendur hátíðarinnar höfðu gert sér vonir um og kenndu
þeir inflúensufaraldrinum þar um. Henni var einnig kennt um
slælegan undirbúning sem m.a. birtist í því að lúðraflokkurinn
sem lék var svo fáliðaður og „svo illa æfður að raun var á að
hlýða“.47 Ekki virðist hafa verið mikill hátíðarbragur yfir
samkomunni ef marka má Morgunblaðið 2. desember.
Blaðamaður taldi þó að það megi að hluta til skrifast á dullyndi Íslendinga sem séu ekki gjarnir á að láta tilfinningar
sínar í ljós. Hann velti því þó einnig fyrir sér „hvort það hefir
stafað af skilningsleysi á þýðingu viðburðarins“.48 Degi síðar
birti Morgunblaðið umvandanir við hátíðargesti, blaðamanni
þótti sem þeir sýndu ekki tilhlýðilega virðingu á hátíðinni:

en Jón hafði bakað sér óvild ýmsra með framgöngu sinni í því
máli.
Eins og fyrr hefur verið minnst á var hátíðin 1874
öðrum þræði Þingvallafundur. Sá fundur samþykkti ávarp til
Jóns Sigurðssonar, vegna fjarveru hans, þar sem honum var
þakkað framlag hans til sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Í því
ávarpi er fögrum orðum farið um Jón, hann nefndur
„forvörður í frelsisbaráttu“ og það talin „þjóðhelg nauðsyn, að
minnast þess, að þér hafið barist í broddi frumherja þessa
lands, fyrir frelsi þess og frægð.“50 Jón hefur greinilega verið
álitinn leiðtogi í sjálfstæðisbaráttunni og fundarmenn tengja
hann hinum helgu Þingvöllum:

En svo er annað sem ekki er hægt að afsaka. Fólk
sýnir ónærgætni, sem því er alls ekki samboðin. Það
vita allir, að ótilhlýðilegt er að skeggræða við náungann, meðan verið er að halda ræður. Það vita allir, að
siður er að taka ofan fyrir þjóðsöngvum á opinberum
Það er í raun nokkuð sérstakt að hann skuli settur á
samkomum. Það vita allir
slíkan stall í lifanda lífi. Jón var í hringiðu stjórnJón var í hringiðu stjórnað ekki á að hrópa
málanna og áberandi í þjóðlífinu. Yfirleitt eru
málanna og áberandi í
tífalt húrra fyrir
þeir menn sem gerðir eru að hetjum, ekki lengur
þjóðlífinu. Yfirleitt eru þeir menn
konunginum, og þeir
á sjónarsviðinu, yfir þeim hvílir bjarmi fjarsem gerðir eru að hetjum, ekki
sem ekki kunna að
lægðarinnar. Það sýnir öðru fremur sérstöðu
lengur á sjónarsviðinu, yfir þeim
telja upp að níu ættu
Jóns að honum skuli hafa hlotnast slík vegtylla í
hvílir bjarmi fjarlægðarinnar.
helzt að þegja. Menn
lifanda lífi.
kunna að segja að þetta
Ekki verður annað sagt en að ósk Þingvallafundar árið
skifti engu máli, en það er misskilningur. Framkoma
fólksins er einmitt veigamesti þátturinn í því, að
samkoma geti orðið hátíðleg.49
Endanlega svarið við spurningunni um lítið vægi 1.
desember, liggur þó í því hvernig markvisst hefur verið
unnið að því að gera 17. júní að degi allrar þjóðarinnar. Við
þurfum ekki annað en að líta á þessar tvær dagsetningar til
þess að sjá skýringu á því hvers vegna 17. júní hentar betur
sem þjóðhátíðardagur Íslendinga. Það segir sig sjálft að
betra er að safna fólki saman um hásumar til hátíðahalda en
um miðjan vetur. Þetta virðist kannski vera tilviljun ein en
er það ekki. Árið 1918 var ekki verið að hugsa um að búa
til þjóðhátíðardag. Íslendingar voru að öðlast fullveldi,
langþráðan sigur í baráttu sinni og voru ekki að velta sér upp
úr því hvort dagsetningin til þess væri hentug eða ekki.
Það er hins vegar engin tilviljun að 17. júní varð fyrir
valinu sem þjóðhátíðardagur Íslendinga. Það er einmitt
kjarni málsins: dagurinn varð fyrir valinu. Þessi dagsetning
var ákveðin eftir umræður og þótti henta best, bæði vegna Aðalstræti árið 1880 - útför Jóns Sigurðssonar.
árstíðarinnar og þess að hann var afmælisdagur Jóns
1874 um stöðu Jóns á meðal Íslendinga framtíðarinnar hafi
Sigurðssonar.
ræst. Þetta var undirstrikað þegar dagur var valinn fyrir stofnun lýðveldis, er þaðan í frá skyldi vera þjóðhátíðardagur
Íslendinga. Þjóðhátíðin 1944 hófst með minningarathöfn við
SÓMI ÍSLANDS, SVERð þESS OG
myndastyttu Jóns Sigurðssonar. Þar mælti Gísli Jónsson
SKJÖLDUR
forseti sameinaðs Alþingis og var hann ekki í vafa um
stöðu Jóns í Íslandssögunni. Við þessi tímamót bæri
Íslendingar eiga eina þjóðhetju sem óumdeilanlega er hluti af
„ekkert nafn íslenzkra manna, þegar minnzt er liðins tíma,
þjóðernisvitund þeirra. Þjóðhátíðardagur Íslendinga er 17.
hærra en Jóns Sigurðssonar. Það er ritað í sögu frelsisbaráttu
júní vegna þess að hann er fæðingardagur Jóns Sigurðssonar.
Íslendinga óafmáanlegu letri.“52
Jón var ekki viðstaddur þjóðhátíðina 1874, honum var ekki
Þetta var ekki eina athöfnin sem fór fram til heiðurs
boðið. Á þessum árum risu deilur í fjárkláðamálinu hvað hæst
Jóni þennan dag. Þjóðhátíð Vestfirðinga var haldin á
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Þolgæði Yðar, fyrirhyggja og staðfesta hefir reist Yðr
þann minnisvarða á inu heilaga Lögbergi sögudísar
þessa „sögu, stáls og söngva lands“, er um aldr og æfi
mun uppi vera meðal inna minnugu systkyna Yðar, og
bera blessunar ávöxtu í hjörtum inna frjáls bornu barna
ættjarðar Yðar.51

Kolbeinn Proppé
verndardýrlingur þess.“59

Við Lækjargötu 18.
júní 1944.

1918 - 1998

ÍSLENSK þJÓðERNISVITUND
Jón Aðils taldi þjóðernistilfinninguna
göfugasta allra tilfinninga fyrir utan þær
er tengdust trúarlífinu.60 Hann áttaði sig
hins vegar ekki á að þjóðernisvitund er
ein þeirra tilfinninga er tengjast trúarlífinu. Hún er ekkert annað en tilbeiðsla
þjóðarinnar á sjálfri sér. Þjóðin á sínar
helgiathafnir og helgigripi, siði og venjur, helgitákn og dýrlinga. Þjóðernishyggja er trúarbrögð og lýtur reglum
þeirra. Íslensk þjóðernisvitund er ekki
frábrugðin því sem gerist hjá öðrum
þjóðum.
Landið var í gegnum aldirnar
einangrað bæði í landfræðilegum og menningarlegum skilningi. Sú staðreynd leiddi af sér að íbúar landsins urðu
einsleitari en ella. Hér eru ekki minnihlutahópar með eigin
tungu og siði sem geta orsakað sundrungu þegnanna.61 Það er
öðru fremur þessi sérstaða landsins sem hefur fengið ýmsa til
að álykta, líkt og Jón Aðils, að hér hafi ríkt þjóðernistilfinning
frá örófi alda.
Þjóðernisvitund verður hins vegar ekki til fyrr en með
breyttu eðli þjóða. Um leið og þjóðin varð fullveldisbær
þurfti að skilgreina hana sem skýrt afmarkaðan hóp.
Tilfinning fyrir því að vera einn af íbúum ákveðins lands er
ekki sú sama og tilfinning fyrir því að tilheyra ákveðinni þjóð.
Íslendingar hafa hins vegar vilja og aðstæður til þess að vera
þjóð. Er sá vilji í raun ekki trygging fyrir viðhaldi
þjóðernisins? Er ekki óþarfi að velta því fyrir sér hvort
þjóðernið er í hættu vegna ásóknar erlendra menningarafurða,
á meðan þjóðin sjálf hefur viljann til að vera áfram þjóð?

fæðingarstað hans, Hrafnseyri við Arnarfjörð. Árið 1911
höfðu Vestfirðingar haldið hátíð á aldarafmæli Jóns og reist
þar minnismerki honum til heiðurs.53 En nú þótti tilhlýðilegt
að bæta um betur. Hrafnseyri var álitin helgur staður og upp
komu hugmyndir um að hún mundi verða nokkurs konar
Þingvellir Vestfjarða.54 Það sýnir kannski einna helst stöðu
Jóns Sigurðssonar að fæðingarstaður hans hafi öðlast slíka
helgi að menn vilji að hann standi jafnfætis Þingvöllum sem
þjóðminningastaður. Minnir það óneitanlega á annan helgan
fæðingarstað í Austurlöndum nær. Þessi samanburður er ekki
úr lausu lofti gripinn því í einu dagblaðanna árið 1930, var Jón
Sigurðsson kallaður „endurlausnari landsmanna“.55
Þótt ýmsa sé hægt að nefna sem hugsanlegar þjóðhetjur56 uppfyllir Jón Sigurðsson best skilyrði til að vera það tákn
sem þjóðhetjur eru. Hver og einn Íslendingur finnur í Jóni
hetjuna sem þráði ekkert heitar en sjálfstætt Ísland og helgaði
líf sitt baráttunni fyrir því. Sigurður Nordal hélt ræðu við
hátíðarhöldin á Hrafnseyri sem sker sig úr þeim ræðum sem í
þjóðhátíðarhaldi Íslendinga fjalla um Jón Sigurðsson. Hann Höfundur (f. 1972) hefur BA-próf í sagnfræði frá Háskóla
viðurkenndi fúslega að dómar samtíðarmanna Jóns séu ekki Íslands.
allir á eina lund og að sumum finnist nóg um dýrkun síðari
kynslóða á honum.57 Sigurði fannst Jón hafi verið rétti
TILVÍSANIR
maðurinn á réttum tíma og erfitt að segja
hvað hefði orðið ef hann hefði verið uppi
Er ekki óþarfi að velta því
1 Jón Jónsson Aðils: Íslenskt þjóðerni. Alþýðufyrirá einhverjum öðrum tíma. En hvað
fyrir sér hvort þjóðernið er í
lestrar. Reykjavík 1903, 245.
2 Jón Jónsson Aðils: Gullöld Íslendinga. Menning
hefði Íslendingum
hættu vegna ásóknar erlendra
og lífshættir feðra vorra á söguöldinni. Alþýðufyrirmenningarafurða, á meðan
lestrar með myndum. Reykjavík 1948, 4.
þjóðin sjálf hefur viljann til
3 Ármann Jakobsson: Í leit að konungi.
orðið úr aðstæðum og tækiKonungsmynd íslenskra konungasagna. Reykjavík
að
vera
áfram
þjóð?
færum 19. aldarinnar, ef þeir
hefðu ekki einmitt þá eignazt
slíkan leiðtoga? Hann stóð að vísu í fylkingarbrjósti, og vér komumst ekki yfir að minnast að
verðleikum allra hinna óbreyttu liðsmanna, sem
áttu hver sinn hlut í sókninni. Að því leyti er
hann tákn.58
Jón Sigurðsson er ásamt fánanum eitt skýrasta dæmi um
þjóðernistákn okkar Íslendinga. Við styttu hans á Austurvelli
hefst hver þjóðhátíðardagur Íslendinga og á afmælisdegi hans
var lýðveldið stofnað. Þannig er í raun „lýðveldið Ísland einn
feikistór minnisvarði um Jón Sigurðsson og hann er jafnframt
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Páll Baldursson:

,, Ney›in er enginn kaupm a›u r “
Enska lánið 1921
Til þess að bjarga viðskiptalífi landsmanna og
koma málum bankanna aftur í rétt horf,
afréð stjórnin að taka ,,enska lánið“, sem svo
var kallað, þ.e. 500 þús. sterl.pd. ríkislán,
með mjög óhagstæðum kjörum. Sannaðist
hér sem oftar, að neyðin er enginn kaupmaður.1
Þessi orð Jóns Sigurðssonar frá Reynistað rúmum
tuttugu árum eftir töku ,,enska lánsins“ má finna í minningargrein hans um Magnús Guðmundsson fyrrverandi alþingismann og ráðherra. Eins og jafnan er með erlendar lántökur,
varð þessi lántaka ríkissjóðs árið 1921 tilefni mikilla deilna
bæði meðal almennings og stjórnmálamanna á þriðja áratugi
aldarinnar. En enska lánið var það fyrsta sem íslenska ríkið
tók utan Danmerkur.

EFNAHAGSERFIðLEIKAR EFTIR
HEIMSSTYRJÖLD
Síðastliðið ár hefur hjá oss, eins og víðasthvar annarsstaðar, verið hið erfiðasta fyrir allan atvinnurekstur og
þá um leið fyrir þjóðarbúskapinn í heild sinni.
Viðskiptakreppan, sem hófst vorið 1920, magnaðist
eftir því sem á leið og hefur haldist alt síðastliðið ár.2
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Á þennan máta hófst ársskýrsla Landsbanka Íslands fyrir árið
1921. Upphaf þessarar viðskiptakreppu má rekja til örlagaársins 1914, ársins sem heimsstyrjöldin fyrri braust út. Fyrstu
tvö stríðsárin högnuðust íslenskir útflytjendur að vísu vel, þeir
gátu komið vörum sínum á markað beggja vegna víglínunnar
og safnað stríðsgróða.
Bretum geðjaðist skiljanlega ekki að útflutningi
Íslendinga til Miðveldanna og fóru því fram á viðræður við
íslensk stjórnvöld fyrri hluta árs 1916, sem leiddu til þess að
viðskiptasamningur var gerður við þá í maí sama ár. Þessi
samningur var síðan endurnýjaður árlega fram til ársins 1919.
En telja verður að samningur þessi hafi verið Íslendingum
óhagstæður, sérstaklega miðað við það háa verð sem í boði
var í Þýskalandi. Auk þess hækkaði verð á innflutningi óðfluga í kjölfar kafbátahernaðar Þjóðverja seinni hluta
stríðsáranna.3
Árið 1918 lauk stríðinu, viðskiptasamningurinn við
Breta féll úr gildi árið eftir og bjartsýni ríkti um horfurnar í
efnahagsmálum. Verð á erlendum mörkuðum hækkaði þegar
eftir vopnahléð og utanríkisverslunin varð mun hagstæðari.
Vegna þessarar auknu bjartsýni um stöðu mála voru á árinu
1919 keyptir til landsins 16 nýir togarar og einnig var kaupskipaflotinn endurbættur verulega. Þessar fjárfestingar voru
að mestu fengnar fyrir lánsfé og þá aðallega frá Íslandsbanka
sem var helsti viðskiptabanki útgerðarinnar.4
En eins og flestir vita er útgerð ekki stunduð án
áhættu. Undir árslok 1919 tók að draga úr eftirspurn á íslenskum afurðum og árið eftir varð gífurlegt verðhrun í
Bandaríkjunum, sem svo breiddist út um allan heim.5 Hér á
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útlánum bankans.8
Einnig hafði stefnan í gengismálum mjög slæm áhrif
á afkomu Íslandsbanka, en allt fram til ársins 1921 var
gengi íslensku krónunnar haldið jafnt þeirri dönsku,
þrátt fyrir að verðbólga hér á landi hafi verið mun
meiri en í Danmörku. T.a.m. hækkaði vísitala framfærslukostnaðar um 150% hér á landi á árunum 191417, en einungis um 50% í Danmörku. Þetta varð til
þess að mun meira af gjaldeyrinum fór fram hjá
bankanum þannig að hann varð í auknum mæli að
treysta á erlenda lánardrottna til að geta sinnt yfirfærslum sínum.9 En honum bar einnig skylda
samkvæmt lögum til að yfirfæra fé fyrir
Landsbankann honum að kostnaðarlausu.
Íslandsbankahúsið um 1920.
Allir þessir erfiðleikar urðu smám saman til þess að
landi varð hver einasta tegund íslenskra afurða fyrir miklu bankinn komst í þrot síðla árs 1920. Vegna skuldastöðu hans
verðfalli og sem dæmi féll verð á saltfiski á Spáni á stuttum neitaði Privatbankinn í Kaupmannahöfn að skipta 5 milljón
tíma um 30-40%. Það bætti síðan ekki ástandið að sumir króna ávísun og sinna öðrum gjaldeyrisyfirfærslum fyrir
kaupsýslumenn höfðu safnað að sér miklu magni afurða og hann. Það varð til þess að allar gjaldeyrisyfirfærslur landsins
voru ekki tilbúnir að taka hið mikla tap á sig og héldu því að stöðvuðust um margra mánaða skeið. Bankinn missti traust
sér höndum. Það varð til þess að verðið lækkaði meira ef eitt- viðskiptavina sinna og almenningur kenndi honum um það
hvað var og einnig skemmdist töluverður hluti afurðanna.6 hversu illa væri komið í efnahagsmálum landsins, og því
Gott dæmi um þetta var ,,krakkið mikla“ árið 1919, þegar verð haldið fram að hann væri ekkert annað en útibú frá
á síldarafurðum snarféll. Halldór Kiljan Laxness lýsir ástand- Privatbankanum.10 Sem dæmi um minnkandi vinsældir
inu sem þá var í Kaupmannahöfn vel í bók sinni
bankans má nefna tæplega 5 milljón króna lækkun á
Guðsgjafaþulu:
innlánum bankans á árinu 1920, en í lok árs 1919 var
staða innlána hjá honum rúmar 12 milljónir króna,
en þann 31. desember árið eftir var hún einungis
,,Mér hefur oft runnið það til rifja,“
tæpar 7,4 milljónir króna.11 Bankaráðið hafði
skrifaði mér einusinni gamall danskur
skiljanlega miklar áhyggjur af þessari þróun og
kaupsýslumaður vinur minn, ,, að horfa
má sjá það m.a. af því að þann 6. júní 1920
uppá hin miklu auðæfi sem flutt hafa
samþykkti það að hinir alþingiskjörnu fullverið af Íslandi híngað til Kaupmannatrúar þess athugi þær árásir sem á bankann
hafnar verða að aungvu hér á hafnarhafa komið sem og starfssemi hans.12
bakkanum.“ […] Þeir virtust vera að tefla
En þessar minnkandi vinsældir bankans
blindskák sér til skemtunar um auðæfi
tengdust líka því að flokkaskipun
Íslands. Þegar komið var frammá sumar var
heimastjórnatímans var að riðlast og ný öfl að
þessari dýrmætu vöru og einhverju mesta
koma til sögu.
Alþýðuflokkurinn og
lostæti heimsins, djúpvíkursíldinni, ekið Skjaldarmerki Íslands frá Framsóknarflokkurinn voru frá upphafi (1916) í
1903 og síðar einkennisburt á stórum prömmum á kostnað
mikilli andstöðu við bankann, þar sem þeir lögðu
merki Íslandsbanka.
eigenda, og sökt niðrí Eyrarsund.
annars vegar áherslu á ríkisrekstur og hins vegar á
Semsé gull Íslands, íslandssíldin fræga, aflinn frá því samvinnurekstur. Eðlilegast væri að fjármálastofnanir væru í
í fyrra, lá þetta vor (1920) einsog fyrri daginn ýmist í eigu landsmanna sjálfra. Baráttu sína gegn bankanum fléttuðu
háum hlöðum undir berum himni og þránaði í sólinni þeir inn í sjálfstæðisbaráttuna og nýttu sér þar hina sterku
ellegar í djúpum kjöllurum
þjóðernistilfinningu landsmanna.13
þar sem ríkti slík forAlþýðuflokkurinn og
ógnar pest að ekki var
Framsóknarflokkurinn voru frá
gerlegt að fara þángað
upphafi (1916) í mikilli andstöðu við LÁNSKJÖR OG RÍKISÁBYRGð
öðruvísi en hafa með
bankann, þar sem þeir lögðu annars
sér öndunarsölt eða
Í beinu framhaldi af þessari kreppu sem herjaði
vegar áherslu á ríkisrekstur og
setja upp gasgrímu.7
á landsmenn lagði Bjarni Jónsson frá Vogi fram
hins vegar á samvinnurekstur.
frumvarp í lok þingsins árið 1921 sem heimilaði
Það má með sanni segja að hér hafi skynsemin orðið ríkisstjórninni að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs. Eftir meðferð
heimaskítsmát og það bætti heldur ekki ástand mála sú þróun þingsins voru eftirfarandi lög samþykkt, og tóku þau gildi 27.
júní 1921:
sem varð þegar ríki heimsins tóku upp verndartolla til að
reyna rétta við viðskiptakjör sín, og draga úr innflutningi.
Þetta hafði einkum slæm áhrif á kjötútflutning okkar til
Stjórninni er heimilt að taka fyrir hönd
Noregs og saltfiskútflutning til Spánar. Þessi þróun hafði
ríkissjóðs það eða þau lán, sem nauðsyn
mikil áhrif á afkomu bankanna og þá sérstaklega Íslandser á til að greiða úr peningakreppu þeirri,
banka. Enda átti hann, m.a. vegna áðurnefndra fjárfestinga,
sem nú er í landi, og, ef til kemur, til að kaupa
tæplega 20 milljónir króna útistandandi hjá útgerðar- og
hluti í Íslandsbanka.14
fisksölufyrirtækjum árið 1920 og var það u.þ.b helmingur af
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Svo virðist að innan þingsins hafi ekki verið mikill
ágreiningur um nauðsyn þess að taka lán til að greiða úr
peningakreppunni, en helst var gagnrýnt hversu víðtæk lánsheimildin væri, þ.e. ekki væri um neitt hámark á henni að
ræða.15 Það var svo í ágústmánuði sem ríkisstjórnin nýtti lagaheimildina til að taka lán í Englandi og er það fyrsta lánið sem
ríkissjóður tók utan Danmerkur. Þess ber að geta að árið 1919
tók Landsbanki Íslands sitt fyrsta lán utan Danmerkur hjá
Hambros banka í Englandi að upphæð 100 þúsund sterlingspund, en Hambros banki átti eftir að verða einn helsti
viðskiptabanki Íslands í Englandi.16
Svo virðist sem nokkrir aðilar hafi komið að því að
útvega lánið, en Sveinn Björnsson sendiherra og Ludvig
Kaaber bankastjóri Landsbankans hafi síðan séð um að ljúka
málinu og skrifa undir fyrir Íslands hönd. Í endurminningum
sínum sagði Sveinn Björnsson frá því hvernig hann kom að
lántökunni:

vara.19
Menn virðast fljótlega hafa gert sér grein fyrir því að
þessi lánskjör hafi verið frekar óhagstæð. Valtýr Guðmundsson minnist á lántökuna í bréfi sem hann skrifar til stjúpföður
síns 30. september 1921, er hann var nýkominn heim til
Kaupmannahafnar eftir ferð til Íslands, en þar segir m.a.:
Fjárhagsástandið á Íslandi er mjög bágborið og margir
að fara á hausinn, en samt virðast allir hafa nóga
peninga í daglegu lífi, því nóg er bruðlið og eyðslan og
skrautið.
N
ú
hefur landið fengið stórlán í Englandi, 
milljón punda eða 10-11 milljónir króna. En
dýrt er það, 7% í vexti og hverjar 100 kr.
borgaðar út með 85. Það verður nálægt 8%,
sem þeir virkilegu vextir verða. Og tolltekjurnar er sagt að landið hafi orðið að
veðsetja sem pant fyrir láninu.
En víðar er pottur brotinn nú með bágan
fjárhag en á Íslandi. Ekki of glæsilegt hér heldur, og þá ekki í Þýzkalandi. Og ekki ætlar að ganga
vel með síldina í ár fremur en áður.20

Hafði íslenzka stjórnin með milligöngu ýmsra manna
fengið […] lán hjá bankafirma í London […] og skyldi
nú undirrita lánssamningana. Tveir menn, sem komizt
höfðu eitthvað í þessa milligöngu, en ég vissi þó ekkert
um áður, eltu okkur Kaaber til London. Það var
danskur maður, Andersen
Ríkisstjórnin keypti að vísu ekki hlutabréf í
Það verður að segjast að
að nafni, og Páll J.
Íslandsbanka fyrir lánsfjárhæðina eins og
lánskjörin voru ekki beint
Torfason frá Flatupphaflega var heimilt í lögunum, en í
mjög hagstæð, afföll af láninu
eyri. […] Mun
staðinn endurlánaði hún hluta þess aftur til
voru mjög há eða 15%
Páll Torfason, sem
bankanna. Stærsti hluti þess fór til Íslandsalltaf var að hugsa um
banka eða um 280.900 sterlingspund, en til Landsbankans
íslenzk fjármál, hafa kynnzt Andersen, og
fóru 88.819 sterlingspund og fengu bankarnir sína hluti á
komið honum í kynni við Jón Magnússon
sömu kjörum og ríkisstjórnin hafði fengið. Afgangurinn af
forsætisráðherra og þessa leið fengizt lánstillánsfjárhæðinni rann síðan í ríkissjóð.21
boðið í London. Lá það fyrir og var samþykkt af
Þar sem það var ríkisstjórnin sem tók lánið þá var það
stjórninni, þegar ég kom að málinu.17
á ábyrgð ríkissjóðs. En tryggingin fyrir láninu var ákveðin
með frekar klúðurslegu orðalagi, eða eins og segir í tilÞó svo að innan Alþingis hafi ekki verið mikill kynningu fjármálaráðuneytisins: ,,Ríkissjóður ábyrgist
ágreiningur, var mikil andstaða gegn lántökunni hjá Tímanum greiðslu lánsins og eru tolltekjurnar sérstaklega sem trygging,
og Alþýðublaðinu. Þau viðhorf tengdust andstöðu flokkanna en veð ekki sett.“ Um þetta ákvæði urðu miklar deilur bæði í
sem að þessum blöðum stóðu, við Íslandsbanka eins og áður blöðum og inni á þingi. Töldu margir að hér hefðu
hefur verið vikið að. Þannig var þeim orðrómi óspart komið á landsfeðurnir farið illa að ráði sínu, veðsett tolltekjur landsins
framfæri síðla sumars 1921 hjá þessum blöðum að lánskjör og þar með stefnt nýfengnu fullveldi landsins í voða. Enda
sagði Tíminn í frétt sinni af lántökunni þann 17. september,
enska lánsins væru mjög óhagstæð.18
Þann 15. september 1921 sendi fjármálaráðuneytið frá sér tilkynningu sem undirrituð
var af Magnúsi Guðmundssyni fjármálaráðherra,
þar sem lánskjörin voru birt. En af hálfu lánveitanda hafði það skilyrði verið sett að lánskjörin
væru ekki birt fyrr en seinni hluti lánsins hefði verið
greiddur út og var það gert í byrjun septembermánaðar.
Samkvæmt tilkynningunni hafði
ríkisstjórnin tekið 500 þúsund sterlingspunda lán
hjá fjármálafyrirtækjunum Helbert Wagg & Co. og
Higginson & Co. í London.
Það verður að segjast að lánskjörin voru
ekki beint mjög hagstæð, afföll af láninu voru mjög
há eða 15% og auk þess þá þurfti að greiða 1%
vegna þess kostnaðar er var við að útvega lánið.
Vextirnir greiddust eftir á og voru 7% á ári,
gjalddagar voru tveir á ári, 1. mars og 1. september,
en fyrsta afborgun var 1. september 1923. Lánið
var til 30 ára og mátti greiða það upp að tíu árum Fyrir framan Íslandsbanka um 1922.
liðnum, þó varð það að vera með sex mánaða fyrir-
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hafa fengið í Englandi. Magnús Guðmundsson nefndi einnig
sem dæmi að Danir hafi nýlega tekið 30 milljón dollara lán til
20 ára með svipuðum afföllum og enska lánið, og einnig að
Indland hafi þurft að sætta sig við sömu vaxtakjör og við á
svipuðum tíma og enska lánið var tekið.25
Á sama tíma og var verið að afla lánsins í Englandi
lánaði enskur banki héraði í Nýja Sjálandi 750.000 sterlingspund með ríkisábyrgð á 6% vöxtum og voru afföllin á þessu
SAMANBURðUR VIð AðRAR LÁNTÖKUR
láni mun lægri en enska lánið, eða einungis 4%. Það verður
að vísu að hafa það í huga að hér er ekki lagt mat á það hverTil að reyna að meta það hversu slæm lánskjörin voru í raun su ólíkt Nýja Sjáland er Íslandi og þar af leiðandi á þær misog veru, verður að bera þau
jöfnu aðstæður sem sennilega hafa ríkt í löndunum
saman við aðrar lántökur á
Á sama tíma og var verið að
tveimur. Sem og þá staðreynd að Nýja Sjáland er
svipuðum tíma. Það legafla lánsins í Englandi lánaði
Samveldisland, eins og reyndar Indland var líka,
gur Magnús Guðmundsenskur banki héraði í Nýja Sjálandi
og hafði því væntanlega notið meira trausts en
son fjármálaráðherra áher750.000 sterlingspund með ríkisella.26
slu á, þegar hann leggur ábyrgð á 6% vöxtum og voru afföllin
Einnig má nefna lán sem Landsbanki
fram frumvarp sitt til fjárá þessu láni mun lægri en enska
Íslands tók í ársbyrjun 1924 í London.
laga fyrir árið 1923 á þinglánið, eða einungis 4%.
Lánsupphæðin var að vísu nokkuð lægri en lánið frá
inu 1922, en þar segir m.a. um
1921, eða 200 þúsund sterlingspund sem ríkið gekk í
enska lánið:
ábyrgð fyrir. Það verður að segjast að þetta lán var með mun
betri kjörum en enska lánið, afföllin voru 6% og vextir 6,5%.
En þá er að athuga lánskjörin, og þegar um þau er Lánið var með jöfnum afborgunum til 20 ára og að 10 árum
dæmt, verður að hafa í huga fjármálaástandið í liðnum frá lántöku var heimilt að greiða það upp í einu lagi
heiminum yfirleitt. Þegar erfitt er um fje og vextir með 6 mánaða fyrirvara.27 Þó ber að hafa það í huga að þegar
háir, getur einginn búist við kjörum, er þola saman- þetta lán var tekið voru horfurnar allt aðrar í efnahagsmálum
burð við lánskjör góðu áranna. Ef þetta lán er landsins og þar sem að vextir eru háðir verðbreytingum og
með harðari kjörum en önnur lán,
tekin um svipað leyti af áþekkum
lántakanda, er ástæða til að vera
óánægður, en annars ekki.23
hafi nokkru sinni verið ástæða til að draga fána Íslands
í hálfa stöng, þá var það á þeim degi er landsstjórn
Íslands varð að leysa það þunga skylduverk af hendi að
gera þessi kjör landslýðnum kunnug.22

Með því að jeg nú hefi fengið að vita, að til
mála hefir komið að taka lán þetta í
Skotlandi með aðstoð hins nafnkunna firma
Helbert, Wagg & Co. Ltd., þannig, að
Íslandi fái 84 af hundraði hverju með 7%
vöxtum til 30 ára og uppsegjanlegt
eftir 13 ár, hlýt jeg í samráði við
bestu sjerfræðinga okkar að ráða
yður til að taka þessum
skilmálum, með tilliti til hinna
erfiðu ástæðna, sem nú eru
alstaðar, og að athuguðum öllum
kringumstæðum.24
Ennfremur vitnaði bankastjórinn í
bréfi sínu til þess að Noregur hafi þá nýlega fengið
lán í Englandi þar sem afföll hafi verið 17% og
vextir 6% og bætir því einnig við að Noregur hafi
Titilsíða af enska láninu. Inni í örkinni eru skilmálar tíundaðir og listi af svo
jafnan verið meðal þeirra landa sem hvað best kjör kölluðum vaxtamiðum sem átti að láta af hendi við greiðslu afborgana.
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Til sönnunar um að ríkisstjórnin
hafi gert allt sem í hennar valdi stóð
til að fá betri lánskjör las Magnús upp bréf
frá bankastjóra British & North European Bank í
London til Ludvigs Kaaber bankastjóra
Landsbankans sem var ásamt sendiherra Íslands í
Kaupmannahöfn á vegum stjórnarinnar í London.
Í bréfinu fjallaði bankastjórinn um hina
fyrirhuguðu lántöku og sagði m.a.:
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stöðu efnahagsmála á hverjum tíma, þá er samanburður þessa og á þinginu 1922 flutti Jón Baldvinsson þingmaður
láns við enska lánið dálítið varasamur.
Alþýðuflokksins þingsályktunartillögu í neðri deild. Þar
En það kemur einnig í ljós þegar yfirlit yfir erlendar skoraði hann á ríkisstjórn landsins að sjá til þess að mál yrði
lántökur Íslendinga eru skoðaðar, að vextir á
höfðað gegn Íslandsbanka fyrir
Í þingræðu sinni hélt Jón því
þeim lánum sem tekin höfðu verið á árunum
lánstraustsspjöll og annað
fram að orsökin fyrir hinum slæmu
1907-1936, eru nokkuð lægri en á enska lántjón sem bankinn hafði ollið
lánskjörum enska lánsins væri m.a. að
inu, eða á bilinu 4 til 6,5%. Hér verðum við
landinu. Í þingræðu sinni
finna í því óorði sem komið væri á
að athuga með hliðsjón af áðurnefndum
hélt Jón því fram að orsökin
landið vegna ógætilegrar útlána- og
fyrirvörum, að í þessu yfirliti kemur ekki
fyrir hinum slæmu lánfjármálastarfsemi bankans.
fram hve mikil afföll hafa verið á hverju láni, ef
skjörum enska lánsins væri
einhver, og einnig að vaxtaprósentan er færð í
m.a. að finna í því óorði sem
yfirlitinu eins og hún stóð árið 1934, en á sumum lánunum var komið væri á landið vegna ógætilegrar útlána- og fjármálastarfsemi bankans. Þingsályktunartillagan var, eins og búast
hún hærri fyrstu árin eftir lántöku.28
hefði mátt við, felld og var Jón sá eini sem greiddi atkvæði
með henni, en tveir þingmenn sátu hjá. Ekki var líklegt að
þing og ríkisstjórn beittu sér fyrir því að höfðað yrði
DEILUR Í BLÖðUM OG Á ALþINGI
skaðabótamál gegn bankanum, þar sem að forsætisráðherra
Framsóknarflokkurinn, með Jónas Jónsson frá Hriflu í broddi var formaður bankaráðsins og þrír fulltrúar þess kosnir af
30
fylkingar og Alþýðuflokkurinn gagnrýndu lántökuna og lán- Alþingi.
skjörin einna mest. Það tengdist vissulega
áðurnefndri andstöðu þessara afla gegn Íslandsbanka og mátti sennilega vera ljóst frá upphafi að
deilt
yrði
um
lántökuna,
þar
sem
aðalrökstuðningurinn fyrir henni var aðstoð við
bankann. Eða eins og Morgunblaðið komst að
orði miðvikudaginn 21. september 1921: ,,að ritstjóri Tímans hefði [haft] tilbúnar 3 skammargreinar út af lántöku ríkisins erlendis, eina til
að nota, ef ekkert lán yrði tekið, aðra til að nota,
ef lánið yrði tekið í Danmörku og hina þriðju til
að birta, ef lánið yrði tekið í Englandi.“29
Úr afgreiðslusal Íslandsbanka árið 1922. Hægra meginn á myndinni standa
Umræðan um enska lánið og gagnrýnin á bankastjórarnir þrír vígreifir, Jens Waage, Sigurður Eggerz og Oddur
Íslandsbanka færðist að sjálfsögðu inn á Alþingi Hermannsson
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Lántökur íslenska ríkisins og íslenskra fjármálastofnana í Englandi 1921-1935
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Eftirstöðvar
Heimild: Skýrsla Landsbanka Íslands 1936. Gögn frá Myntsafni Seðlabanka Íslands.
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Þess ber að geta að á sama þingi og stjórnin fékk heim[…] Að festa þannig tekjur landsins er ráð,
ild til að taka enska lánið voru samþykkt lög sem takmörkuðu
sem ræfilsþjóðir eru stundum neyddar að
mjög einkarétt Íslandsbanka á seðlaútgáfu, hann varð smám
grípa til, svo sem Tyrkir og Kínverjar, og
saman að taka seðla sína úr umferð og átti því ferli að vera að
er í þessu hin mesta auðmýking.33
fullu lokið árið 1933. Einnig fékk ríkisstjórnin samkvæmt
þessum lögum heimild til þess að skipa tvo af þremur stjórnTillögu framsóknarmanna var
endum bankans.31
breytt þannig að Alþingi ályktaði að skora
En harðasta hrinan gegn Íslandsbanka vegna enska
á ríkisstjórnina að láta fjárhagsnefnd í té
lánsins var á Alþingi 1923 þegar framsóknarmenn báru fram
fullkomna og nákvæma skýrslu um tryggingþingsályktunartillögu samtímis í báðum deildum um skipum
ar þær er bankinn hafði sett fyrir láninu.34 En
nefndar sem ætti ,,að kynna sjer, svo unt er, fjárhagsaðstöðu
athygli vekur að í lok þingsins voru einnig samþykkt lög um
Íslandsbanka gagnvart ríkinu, og þá sjerstaklega tryggingar
stofnun embættis eftirlitsmanns með bönkum og sparisjóðum
þær, er hann hefir sett ríkissjóði fyrir þeim hluta enska
og sennilega var það gert til að reyna lægja
lánsins, sem bankinn hefur fengið.“32
að einhverju leyti deilurnar um Íslands„Að festa þannig tekjur
Umræðurnar um tillögurnar urðu mjög
banka.35
landsins er ráð, sem ræfilslangar (um 300 dálkasíður) og heitar.
Eftir hina miklu aðför framsóknarþjóðir eru stundum neyddar að
Fyrir framsóknarmönnum í neðri deild
manna
að Íslandsbanka á þinginu 1923
grípa til, svo sem Tyrkir og
fór Sveinn Ólafsson þingmaður Suðurer
áhugavert
að skoða þróun málsins á
Kínverjar, og er í þessu hin
Múlasýslu, en í efri deild fór Jónas
þinginu árið eftir. Þann 6.
mesta auðmýking.“
Jónsson frá Hriflu mikinn. Eftir að hafa
maí 1924 var tekin fyrir
rakið í löngu máli þann óskunda sem
fyrirspurn
Bernharðs
Íslandsbanki hafði unnið þjóðinni,
Stefánssonar þingmanns
vék hann sér að láninu
Framsóknarflokksins
sjálfu, og tryggingunni í
um tryggingar Íslandstolltekjunum:
banka fyrir enska láninu.
Mjög litlar
Þá er beiskasta pilumræður urðu um
lan eftir, en það er
fyrirspurnina
og
bandið
á
tollvirðist sem áhugi manna á
tekjunum. Jeg verð
Vaxtamiði með undirskrift málinu væri að einhverju leyti
að minnast á þetta
dvínaður, á þessum tíma töldu
Sveins Björnssonar.
atriði, úr því að lánið var tekið fyrir Íslandsbanka, til
menn að Íslandsbanki væri kominn
þess að sýna, hve gífurlegar fórnir landið hefir lagt á yfir verstu efnahagserfiðleikana.36
sig fyrir þennan banka. […] Ísland tekur þetta lán, og
ber fulla ábyrgð bæði á höfuðstól og vöxtum. Enn fremur skal lánið gert öruggara með sjerstakri tryggingu í
LÁNIð GERT UPP
tolltekjum landsins. […] Þannig hefir fyrverandi
landsstjórn tekist að ganga frá fjármálum landsins. Þrátt fyrir að áhugi á enska láninu hafi farið minnkandi, þá

1918 - 1998
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skaut það reglulega upp
kollinum á þingi og í helstu blöðum landsins allan
þriðja áratuginn og fram á
þann fjórða, þá gjarnan
samfara umræðum um
vandræði Íslandsbanka.
En við lokun bankans árið
1930 voru útistandandi
erlendar skuldir hans
allmiklar og þar á meðal
var hluti hans í enska láninu kominn upp í um 5 Merki Hambros-bankans til vinstri og Barclays-bankans til
milljónir króna. Þar sem hægri. Lánveitandi enska lánsins, Helbert-Wagg & Higginson,
ríkissjóður stóð í raun í hafði ekkert slíkt skraut á sínum plöggum. Hér var um að ræða
ábyrgð fyrir láninu, ásamt nokkurs konar pappírsfyrirtæki sem ekki er til lengur.
hinum miklu erlendu
um vert, að losa ríkið undan þeirri niðurlægingu, að
skuldum, var ljóst að
þurfa að una við annað eins ókjaralán og þetta var. Sá
gjaldþrot bankans myndi
hagur verður ekki metinn í krónum eða stpd.40
spilla stórlega lánstrausti
landsins.
Árið eftir eða 1935 var svo aftur tekið lán í Englandi og
Því fór svo, meðal annars
nú
hjá
Hambros banka að upphæð 11,7 milljón króna og var
eftir
hvatningu
frá
lánið
notað
til að greiða upp nokkrar eldri skuldir ríkissjóðs.41
lánadrottnum
bankans
erlendis að bankinn var En þrátt fyrir að hugur hafi verið á Alþingi að borga einnig
endurreistur sem Útvegs- upp enska lánið þá varð raunin önnur, lánið var ekki borgað
banki Íslands h/f og lagði upp fyrr en á lýðveldisárinu 1944, eftir að hagur landsins
ríkissjóður m.a. fram 3ja hafði aftur batnað all verulega með auknum stríðsgróða. Með
milljón króna hlutafé sem því má segja að hið eiginlega enska lán frá árinu 1921 hafi
42
notað var til að greiða upp endanlega horfið úr reikningum ríkissjóðs.
hlut bankans í enska láninu.37 Framlag ríkissjóðs
til endurreisnar bankans LÁNSKJÖR Í HALLÆRUM
sem Útvegsbanka skýrir
þá hækkun sem verður á Enska lánið sem tekið var árið 1921 var það fyrsta sem
stöðu enska lánsins í rík- ríkissjóður tók utan Danmerkur. Lánsupphæðin var mjög há
eða 500 þúsund sterlingspund, enda var þörfin fyrir lánið
isreikningi árið 1930 og sjá má í grafi hér að framan.38
Árið 1933 tók ríkissjóður síðan 1,3 milljón króna lán mikil. Nauðsynlegt var að rétta bankakerfinu hjálparhönd.
hjá Barclays Bank í Englandi, sem aðallega var notað til að En annar helsti banki landsins, Íslandsbanki sem jafnframt sá
breyta eftirstöðvunum af enska láninu.39 Í frétt sinni af lán- um seðlaútgáfuna, var nánast kominn í þrot vegna vaxandi
tökunni, þann 10. mars 1934 segir blaðið Framsókn frá því að erfiðleika útflutningsatvinnuveganna. Þeir erfiðleikar áttu
ríkisstjórnin hafi nýlega gengið frá samningum ,,um rætur að rekja til efnahagsvandræða í kjölfar heimsstyrjalstórkostlega bætt kjör á enska láninu frá 1921.“ Segir frá því darinnar fyrri, og gífurlegs verðfalls á öllum helstu mörkuðum
útflutningsafurða okkar.
að vegna laga í Englandi sem bönnuðu útboð á
Á þessum árum var
erlendum lánum hafi það verið nokkrum
Skýringuna á þessum slæmu lánsflokkaskipun heimaserfiðleikum bundið að fá láninu breytt. En
kjörum má rekja til þeirra erfiðu tíma
tjórnartímans tekin að
við skuldbreytinguna lækkuðu vextirnir úr
er voru á fjármálamörkuðum heimsins,
7% niður í 5%, breytingin kostaði að vísu um bágrar stöðu efnahagslífsins hér á landi, riðlast og ný stjórnmálaöfl að koma til sögu.
18 þúsund sterlingspund. Ennfremur kemur
sem og til þess að íslenska ríkið var
Alþýðuflokkurinn
og
fram í fréttinni að eftirstöðvar enska lánsins
óþekkt á erlendum lánamarkaði.
Framsóknarflokkurinn voru
séu að nafnvirði 409.650 sterlingspund.
Greinilegt er að blaðið fagnaði þessari skuldbreytingu frá upphafi í harði andstöðu við Íslandsbanka, þar sem þessir
og í því er borið lof á stjórnina fyrir að hafa komið þessu máli flokkar lögðu annars vegar áherslu á ríkisrekstur og hins
í gegn, enda studdi það hana. Eða eins og segir í frétt vegar á samvinnurekstur, eðlilegast væri að allar bankastofnanir væru í eigu landsmanna sjálfra. Þannig mátti ljóst vera
blaðsins:
að andstaða þessara afla gegn Íslandsbanka myndi einnig
færast yfir á töku enska lánsins, þar sem aðalrökstuðningurinn
Hins vegar [þ.e. þrátt fyrir kostnaðinn, 18 þúsund
fyrir lántökunni var aðstoð við bankann. En einnig taldi stór
pund] sparast við breytinguna 5.500 sterlpd. á hverju
hluti almennings að bankinn ætti að nokkru leyti sök á þeim
ári í þau 17 ár sem eftir er af lánstímabilinu. Það er
vandamálum sem að steðjuðu í íslensku efnahagslífi.
samtals um 93.500 stpd. Það gerir með núverandi
Gagnrýnin á enska lánið var einkum á hið klúðurslega
gengi rúmar 2 milj. króna. Þótt mikils sé um vert hinn
orðalag er varðaði tryggingu þess, og töldu margir að með því
beina hagnað, sem af breytingunni verður, er hitt meira

SAGNIR ‘ 98

36

„Neyðin er enginn kaupmaður“
hefðum við veðsett tolltekjur okkar og þ.a.l. stefnt nýfengnu
fullveldi í voða. Einnig gagnrýndu menn þann mikla kostnað
sem fólst í að útvega lánið og hin slæmu kjör þess, en fyrir
utan að vextirnir af láninu væru háir þá voru afföllin á því
einnig mjög mikil eða 15%. Skýringuna á þessum slæmu
lánskjörum má rekja til þeirra erfiðu tíma er voru á fjármálamörkuðum heimsins, bágrar stöðu efnahagslífsins hér á
landi, sem og til þess að íslenska ríkið var óþekkt á erlendum
lánamarkaði. Þannig má segja að enska lánið staðfesti hin
gömlu sannindi að neyðin sé enginn kaupmaður.
Höfundur (f. 1974) stundar BA-nám í sagnfræði við Háskóla
Íslands.
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Stefán Pálsson:

Sogsvirkjun
Undirbúningur Ljósafossvirkjunar
og lánsfjárleit Reykjavíkurbæjar
Öflug rafmagnsstöð við Sogsfossana. Rafmagnsjárnbraut frá Reykjavík, um Þingvelli og að
Þjórsárbrú. Raflýst Reykjavík og fjöldi bæja í
Mosfellssveit, Kjós, Grímsnesi og Flóa. Ótal rafmagns-mótorar til margs konar iðnreksturs í
Reykjavík, og loftáburðar-verksmiðja eða verksmiðjur í Árnessýslu.
Skemmtilegt og gott gistihús á Þingvöllum (landseign), raflýst og rafhitað, og litlir rafmagnsbátar á
Þingvallavatni!1
Þessi framtíðarsýn sem áhugamaður um virkjun Sogsins setti
fram árið 1912, var afar glæsileg. Áætlanir aldamótakynslóðarinnar voru stórar í sniðum, allsherjar endurreisn
Íslands skyldi hafin. Meðal þeirra viðfangsefna sem brýnust
voru talin, var virkjun vatnsafls ánna sem féllu óbeislaðar til
sjávar og hagnýting þess til iðnaðar, hitunar og ljósa.
Sogsvirkjun var þó of stór biti að kyngja fyrir hið
fámenna og lítt þróaða íslenska þjóðfélag annars áratugarins,
tíminn var ekki kominn. Fjölmörg tæknileg vandamál biðu
úrlausnar, svo sem varðandi flutning á raforkunni og viðamiklar rannsóknir voru nauðsynlegar. Tryggja þurfti rafmagninu stærri markað í Reykjavík og afla fjármagns til
framkvæmdanna erlendis, því engin íslensk peningastofnun
hafði bolmagn til að standa straum af byggingu slíkra mannvirkja. Enn átti því mikið vatn eftir að renna óvirkjað til sjávar, áður en draumurinn gat orðið að veruleika.
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Rafvirki setur saman túrbínu í
virkjuninni. Hver hlutur er
númeraður - rétt eins og plast-

ORKUMÁL REYKVÍKINGA
Mánudaginn 27. júní árið 1921 vígði Kristján konungur tíundi
rafstöð Reykvíkinga við Elliðaár. Þar með hóf Rafmagnsveita
Reykjavíkur starfsemi sína með formlegum hætti.2
Elliðaárstöðin leysti af hólmi fjölda olíuknúinna einkarafstöðva sem starfræktar voru víðs vegar um bæinn og sáu
efnameiri Reykvíkingum fyrir raforku til ljósa og að nokkru
leyti til iðnaðar og vélareksturs.3
Afkastageta stöðvarinnar var 1.500 hestöfl (1.120 kW)
og var frá upphafi ljóst að það dygði engan veginn til að svara
orkuþörf bæjarins til lengdar. Árið 1923 var sett upp 1.000
hestafla (um 750 kW) vélasamstæða og árið 1933 var stöðin
enn stækkuð og 2.000 hestafla (um 1.500 kW) túrbínu bætt
við.4 Jafnframt þéttist og styrktist dreifikerfi stöðvarinnar
hröðum skrefum. Árið 1923 voru 75% húsa bæjarins tengd
rafstöðinni og þremur árum síðar voru 86% húsa komin í samband.5 Þrátt fyrir að hátt hlutfall bæjarbúa hafi átt kost á rafmagni, væri synd að segja að Reykjavík hafi verið rafvæddur
bær. Atvinnulífið var skammt á veg komið með að hagnýta
sér kosti hinnar nýju tækni. Árið 1930 voru rétt rúmlega 730
rafmagnsmótorar nýttir til atvinnustarfsemi í Reykjavík.
Voru þeir nær allir litlir, eða rétt rúm 2,5 kW að jafnaði.6 Voru
vélar þessar einkum nýttar í smáiðnaði, en orkufrekur iðnaður
var vart fyrir hendi í bænum á fyrri hluta fjórða áratugarins.
Sama máli gegndi um heimilin. Rafmagnsheimilistæki
voru fá, einungis straujárn höfðu teljandi útbreiðslu, en tæki á
borð við ísskápa, ryksugur eða þvottavélar þekktust varla.
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Gas- og kolaeldavélar voru í yfirgnæfandi meirihluta eldhúsa sem Sogsvirkjunar yrði miklum erfiðleikum háð. Engin
og í árslok 1936 voru einungis 290 rafmagnseldavélar í íslensk bankastofnun gæti staðið undir jafn háum útlánum og
bænum, en íbúðir voru 7.085 talsins.7 Elliðaárstöðin gegndi þyrfti til verksins og yrði bærinn því að leita hófanna á erlendþví vart öðru hlutverki en að sjá bæjarbúum fyrir rafmagni til um lánamarkaði.
Ísland var á hinn bóginn ekkert sérstaklega fýsilegur
lýsingar.
Þegar kom að því að leita nýrra virkjunarkosta lá í kostur fyrir lánardrottna. Veður voru válynd í efnaaugum uppi hvar bera skyldi niður. Sogið, frárennsli Þing- hagsmálum landsmanna. Kreppan mikla breiddist út um
vallavatns, var frábærlega vel fallið til orkuöflunar vegna hins heimsbyggðina eins og eldur í sinu. Nágrannaríkið Nýfundmikla og jafna streymis úr vatninu. Slíkar hugmyndir höfðu naland rambaði á barmi gjaldþrots. Og síðast en ekki síst var
raunar fyrst verið kynntar í lok síðustu aldar og árið 1906 allt á huldu um hver yrðu afdrif Íslandsbanka, en jafnvel var
hafði Halldór Guðmundsson raffræðingur ritað um kosti þess talið að erlendir aðilar myndu tapa miklu fé við fyrirsjáanlegt
að nýta Sogið til rafmagnsframleiðslu, þó óhætt sé að fullyrða gjaldþrot hans.12
Það var síst til að bæta lánstraust bæjarins að undanfarað það hefði verið fjárhagslega og tæknilega óframkvæmanlegt á þeim tíma. Síðar urðu slík áform pólitískt bitbein á na tvo áratugi hafði mikil framkvæmdagleði einkennt stjórn
Alþingi og leiddi það m.a. til setningar Vatnalaganna árið Reykjavíkur. Vatnsveita, vegagerð, gasstöð, holræsakerfi,
rafstöð við Elliðaár með tilheyrandi dreifikerfi og
1923.8
Það var loks í desember árið 1927 að bæjaryfirvöld Reykjavíkurhöfn - allt hafði þetta kostað drjúgan skilding og
tóku að hreyfa við málinu fyrir alvöru. Fengnir voru norskir að verulegu leyti verið fjármagnað með lánum. Sumar
ráðgjafar til að leggja mat á hverjar rekstrarforsendur framkvæmdirnar, s.s. gasstöðin höfðu verið fjármagnaðar
Sogsvirkjunar þyrftu að vera miðað við allt að 12.000 kW innanlands.13 En oftar hafði bærinn þurft að leita á náðir
virkjun. Var niðurstaða þeirra sú að 7-9.000 kW stöð með um erlendra lánardrottna. Var svo komið í árslok 1934 að erlendátta milljón króna stofnkostnað gæti borið sig, væri miðað við ar skuldir Reykjavíkurbæjar og fyrirtækja í hans eigu námu
30.000 manna bæjarfélag.9 Var ljóst að miðað við íbúaþróun u.þ.b. 4,1 milljón króna og voru þær allar fengnar frá dönskReykjavíkur liði ekki á löngu uns því marki yrði náð. Til
um aðilum.14
Í ljósi þessara ytri
samanburðar við kostnaðaráætlunina má geta að árið
Ísland var á hinn bóginn
aðstæðna, skuldastöðu
1927 voru rekstrarútgjöld Reykjavíkurbæjar rétt
ekkert sérstaklega fýsilegur
rúmar 1,6 milljónir króna.10
kostur fyrir lánardrottna. Veður voru Reykjavíkur og smæðar
Á grundvelli niðurstöðu norsku ráðunautanna válynd í efnahagsmálum landsmanna. hennar, mátti teljast
var rafmagnsstjóranum, Steingrími Jónssyni, falið Kreppan mikla breiddist út um heims- ósennilegt að unnt yrði
að afla erlendra lána án
að vinna að áætlun um virkjunina og útboðsgögn
byggðina eins og eldur í sinu.
þess að ríkisábyrgð
send átta fyrirtækjum snemma árs 1930. Jafnframt
Nágrannaríkið Nýfundnaland
kæmi til og skipti þá
var þess farið á leit við viðkomandi fyrirtæki að þau
rambaði á barmi gjaldþrots.
engu þótt útreikningar
öfluðu lánsfjár til framkvæmdanna.11
erlendu sérfræðinganna sýndu að virkjunin væri arðbær fjárfesting. Staðan í stjórnmálunum var hins vegar með því móti
að á brattann var að sækja við að afla slíkrar ábyrgðar.
LÁNSTRAUST REYKJAVÍKURBÆJAR
Ríkisstjórn Tryggva Þórhallssonar sat við stjórnvölinn
og
er
óhætt
að fullyrða að litlir kærleikar hafi ríkt milli meiriBæjaryfirvöldum, með Knud Zimsen borgarstjóra og
hluta
sjálfstæðismanna
í borginni og leiðtoga
Steingrím Jónsson rafmagnsstjóra í broddi fylkingar, mátti frá
Framsóknarflokksins,
Tryggva
og Jónasar Jónssonar frá
upphafi vera ljóst að fjármögnun svo stórrar framkvæmdar
Hriflu. Höfðu þeir síðarnefndu
lítinn hug á því að koma pólitískum
andstæðingum sínum til hjálpar og
SOGSVIRKJUN Í SMÍðUM
stuðla þannig að enn frekari
efnalegum framförum í höfuðvígi
íhaldsins.
Auk pólitískra markmiða réðu
tvenn meginsjónarmið andstöðu
framsóknarmanna í málinu. Eins
og fram hafði komið í deilunum um
Íslandsbanka nokkru fyrr, var
flokkurinn fremur andsnúinn
erlendu fjármagni og áhrifum
útlendinga á íslenskt atvinnulíf.
Byggðist þetta viðhorf einkum á
þjóðernissinnuðum sjónarmiðum
sem
voru
arfur
frá
s j á l f s t æ ð i s b a r á t t u n n i . 15
Jafnframt töldu framsóknarmenn
að slík ríkisábyrgð gæti skert
verulega lánstraust ríkissjóðs,
a.m.k. til skemmri tíma litið.
Ljósafoss áður en virkjunarframkvæmdir hófust.

Stefán Pálsson
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Efst til vinstri: Strekt á vírum
við lagningu línunnar með hestum. Að ofan: Kolakrani
Reykjavíkurhafnar, Hegrinn,
lyftir spenni upp úr sænsku
flutningaskipi. Lengst til vinstri:
Staurum fleytt yfir Sogið í
Hestvík. Hér til vinstri: Staurar
keyrðir á vagni að virkjuninni.

Hins vegar mótaðist andstaða framsóknarmanna af milligöngu við lánsfjáröflunina. Sýnir erindi bæjarins glöggafstöðu þeirra til baráttu bæja og sveita. Með framkvæmdinni lega hversu mikið menn vildu vinna til að losna við að þurfa
yrði hagur Reykjavíkur bættur til mikilla muna, en lands- að leita eftir ríkisábyrgð til Alþingis.
byggðin látin sitja á hakanum. Sogsvirkjun yrði því enn til að
Hafi bæjarstjórn alið þá von í brjósti að lánardrottnar
auka straum sveitafólks á mölina og væri hann þó ærinn tækju erindinu vel, slokknaði hún endanlega við bréf bankans
fyrir.16 Af þessum sökum ákvað bæjarstjórn Reykjavíkur að til Péturs Hafstein bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, dags.
27. nóv. 1930. Þar kom fram að hann teldi útilokað að verða
freista þess að fá lán erlendis án ríkisábyrgðar.
Þegar niðurstöður útboðsins voru kunnar, þann 15. júlí við beiðninni, þar eð um allt of háa upphæð væri að ræða.
1930 urðu bæjaryfirvöld fyrir nokkrum vonbrigðum. Benti bankinn á að með lántökunni myndu skuldir bæjarins
tvöfaldast en þær væru þegar með mesta
Einungis tvö svör bárust við erindinu.
Flestir þeir sem ritað hafa um
móti. Allt öðru máli gegndi hins vegar
Annað var frá þýska fyrirtækinu
deilurnar vegna Sogsef unnt væri að afla láninu ríkisSiemens Schuckert og sneri það einvirkjunarlánsins 1931-33, leggja
ábyrgðar, þá mætti eflaust fá lán á
ungis að framkvæmdaþætti verksins.
mesta áherslu á byggðastefnu
svipuðum kjörum og ef um ríkissjóð
Hitt tilboðið kom frá sænska fyrirFramsóknarflokksins
sjálfan væri að ræða. Má lesa úr
tækinu Elektroinvest og fylgdu því
bréfinu að helst hefði bankinn kosið að
vilyrði fyrir útvegun lánsfjár, gegn ríkisábyrgð. Þá voru tilboðin nokkuð hærri en vonast hafði verið ríkisstjórn Íslands tæki lánið sjálf.21
Virðist sem hinar neikvæðu undirtektir enskra bankatil, eða upp á rúmar sjö milljónir króna. Báðum tilboðunum
manna hafi endanlega dregið kjarkinn úr bæjarfulltrúum, enda
var því hafnað.17
Rafmagnsstjórn Reykjavíkur lét þetta mótlæti ekki samþykkti bæjarstjórn á fundi sínum þann 11. des. 1930 að
setja sig út af laginu, heldur hélt áfram að reyna að afla lána leita til Alþingis um ríkisábyrgð fyrir allt að átta milljón króna
án ríkisábyrgðar, en með veði í eignum bæjarins.18 Í bæklingi láni.22
sem gefinn var út fyrir hugsanlega fjárfesta, kom fram að
tryggingar bæjarins yrðu fyrsti veðréttur í hinni fyrirhuguðu
Sogsvirkjun og 2,4 milljónir króna í fyrsta og öðrum veðrétti
ÁTÖK Á ALþINGI
í Elliðaárstöðinni auk annarra eigna bæjarins.19
Þrátt fyrir að skýrt kæmi fram í öllum gögnum að Flestir þeir sem ritað hafa um deilurnar vegna
Reykjavíkurbær hyggðist taka lánið á eigin ábyrgð, var mikil Sogsvirkjunarlánsins 1931-33, leggja mesta áherslu á byggðaáhersla lögð á sterka stöðu íslensks efnahagslífs í kynningar- stefnu Framsóknarflokksins þegar skýra skal andstöðu þeirra
efni því sem bæjaryfirvöld létu útbúa. Til dæmis voru þar við málið.23 Vissulega skiptu þau sjónarmið miklu máli, en
birtar töflur sem sýndu verðmæti eigna ríkisins og skuldir einnig er rétt að huga að öðrum þáttum, svo sem afstöðu framríkissjóðs á hvern íbúa.20 Hins vegar létu höfundar þess sóknarmanna til ríkisábyrgðar og skuldsetningar ríkissjóðs.
ógetið hverjar skuldir bæjarins væru á hvern Reykvíking
Sogsvirkjunarmálið kom fyrst verulega til kasta
en þær voru öllu hærri.
Alþingis á vorþinginu 1931. Þá báru nokkrir þingmenn
Peningastofnunin Guinnes, Mahon & Co. í Lundúnum Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks fram frumvarp þess efnis að
var meðal þeirra aðila sem bæjaryfirvöld báðu um að hafa bæjarstjórn fengi heimild til virkjunar Efra-Sogs til
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raforkuframleiðslu.
Skyldi Reykjavíkurbær kosta
byrjunarframkvæmdir, uppsetningu dreifikerfis og alla
aukningu virkjunarinnar, þar til fallvatnið væri virkjað til
hálfs. Upp frá því mætti ríkið, ef það hefði hug á, ljúka
framkvæmdinni og gerast meðeigandi virkjunarinnar. Þá
skyldi ríkissjóður ábyrgjast lántökur bæjarins, allt að sjö
milljónum króna.24
Til að gera framkvæmdina fýsilegri kost fyrir framsóknarmenn, var gert ráð fyrir því að nágrannabyggðum
virkjunarinnar gæfist kostur á að tengjast orkukerfinu og
kaupa rafmagn á kostnaðarverði auk 10% þóknunar.
Hömruðu flutningsmenn mjög á þessu ákvæði í
umræðunum og rökstuddu þannig
Helsti krani framkvæmdanna í vegarkanti.
að um mikið framfaramál væri að
ræða fyrir sveitir landsins.25 Til að
mynda fullyrti einn flutningsmanna að allir landshlutar frá
Vestmannaeyjum til vesturmarka
Mýrasýslu kæmu til með að njóta
góðs af Sogsraforkunni.26
Hugmyndir sem þessar,
sýna raunar best af hve lítilli
þekkingu þingmenn ræddu málið.
Öllum þeim sem á annað borð
höfðu reynt að kynna sér það mátti
vera ljóst að kostnaður við slíkt
dreifikerfi hlypi á milljónum
króna og lagning sæstrengs til
Vestmannaeyja á fjórða áratugnum hefði orðið óhemju erfið
og dýr framkvæmd.
Jónas frá Hriflu og Einar
Árnason fjármálaráðherra gáfu
lítið fyrir málflutning virkjunar- Fleiri óhöpp: Rör í þrýstivatnspípu detta af bílpalli.
sinna og töldu að um lýðskrum
um raforkusölu til héraða utan Reykjavíkur hefði verið hrint
væri að ræða. Sogsvirkjun hlyti eðli málsins samkvæmt fyrst í framkvæmd með samningi við Rafmagnsveituna um orkuog fremst að þjóna hagsmunum Reykjavíkur. Þeir bentu flutning til Hafnarfjarðar.29
réttilega á að málfutningsmenn reiknuðu ekki með kostnSamhliða loforðum um stórfellda uppbyggingu rafaðinn við dreifikerfið í sveitunum, sem augljóslega yrði magnskerfis í sveitum Suðurlands og e.t.v. víðar, lögðu
gríðarlega hár. Vitnaði Jónas m.a.
stuðningsmenn ríkisábyrgðarinnar áherslu á það
Önnur fylkingin vildi ráðast í
til áætlunar sem hafði verið
hversu traustur rekstrargrundvöllur stöðvarframkvæmdir til að efla sjálflögð fyrir Alþingi nokkrum
innar yrði. Algjörlega hættulaust væri að
stæði þjóðarinnar, en hin vildi
árum fyrr um kostnað þess að
ábyrgjast lánið, enda Reykjavík stöndug og
halda fast um budduna til að
rafvæða sveitir landsins. Nam
ætti miklar eignir. Þá var bent á að með
tefla sjálfstæðinu ekki í
sú upphæð u.þ.b. 80 milljónum
rafvæðingunni sparaðist verulega í innflutningi
króna.27
á olíu og kolum. Með því móti yrði landið sjálfTöldu framsóknarmenn því einsýnt að ef fallist yrði á stæðara – en sjálfstæði var einmitt lykilorðið í allri
ríkisábyrgð til handa Reykjavík, kæmi skriða bæja og hreppa umræðunni.30 Önnur fylkingin vildi ráðast í framkvæmdir til
í kjölfarið með sams konar beiðnir og yrði ríkissjóður skuld- að efla sjálfstæði þjóðarinnar, en hin vildi halda fast um budsettur um tugi milljóna. Athygli vekur að í umræðum um duna til að tefla sjálfstæðinu ekki í tvísýnu.
málið gerði enginn stuðningsmanna ríkisábyrgðarinnar
Athyglisvert er að stuðningsmenn lántökunnar töluðu
tilraun til að hrekja fullyrðingar Jónasar um kostnað við margsinnis gegn betri samvisku þegar þeir létu að því liggja
rafvæðingu sveitanna.
að í raun þyrfti bærinn ekki á ríkisábyrgðinni að halda. Til
Síðar kom í ljós að gagnrýni framsóknarmanna var að mynda fullyrti Jón Baldvinsson þingmaður Alþýðuekki úr lausu lofti gripin. Þegar Eyrarbakki og Stokkseyri flokksins að krafa hinna erlendu fjármálamanna um slíka
sóttu árið 1938 um að tengjast Sogsvirkjun, neitaði stjórn ábyrgð, væri fyrst og fremst hugsuð sem trygging fyrir
virkjunarinnar að kosta línulögnina. Er í ljós kom að sveitar- því að ríkisvaldið íþyngdi ekki fyrirtækinu með ósannfélögin höfðu ekki bolmagn til að ráðast í framkvæmdirnar á gjörnum kvöðum eða skattheimtu.31 Tveimur árum fyrr
eigin vegum, kom það í hlut ríkisins að standa straum að gekk Ólafur Thors enn lengra, þar sem hann fullyrti að í raun
framkvæmdinni og komust bæirnir tveir ásamt Selfossi ekki stæði Reykjavíkurbær betur en ríkissjóður, en útlendí samband fyrr en eftir síðari heimsstyrjöldina.28 Varði stjórn ingunum væri það bara ekki ljóst.32
virkjunarinnar hendur sínar með því að benda á að ákvæðinu
Var þingmönnunum raunar nokkur vorkunn þótt þeir
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töluðu drýgindalega fyrir hönd bæjarsjóðs, því Jónas frá borð við fjarskipta-, samgöngu- og orkukerfi eru af mörgum
Hriflu hafði leikið á als oddi yfir ógöngum bæjarstjórnar í taldar hornsteinar öflugs efnahagslífs og því viðbúið að slík
lánsfjáröfluninni. Þannig sagðist hann algerlega mótmæla því framkvæmd yrði til að styrkja efnahaginn og jafnvel auka
sem Reykvíkingur, að Reykjavík gæti ekki fengið lán án ríkis- lánstraust þjóðarinnar.
ábyrgðar og það væri bænum til minnkunar ef hann þyrfti að
Á hitt ber að líta að í árslok 1930 var ríkissjóður aðeins
í ábyrgð fyrir rúmum ellefu milljónum króna í erlendum
leita til annarra um lánstraust.33
Ekki er laust við að þessi viðhorf Jónasar minni á lánum. Þar af voru fimm milljónir vegna lána Landsbankans,
hagfræði hins hyggna bónda, að menn eigi með ráðdeild og tvær og hálf vegna Reykjavíkurbæjar og ein og hálf vegna
sparsemi að safna fé til framkvæmda til að komast hjá því að Fiskiveiðasjóðs. Með frumvarpinu var verið að fara fram á
binda sig á klafa lánardrottna. Að hans mati jafngilti skuld- að ríkisábyrgðir væru auknar um meira en 60%.38 Var því
ekki að undra þótt ýmsum þætti nóg um.
setning Íslands í erlendum bönkum
Með frumvarpinu var verið
Afdrif frumvarpsins 1931 urðu
meiriháttar afsali á fullveldi
að fara fram á að ríkisábyrgðir
þau að það koðnaði niður á báðum þingum
þjóðarinnar. Ef stofna skyldi til
skulda, bæri að undirbúa það vel í væru auknar um meira en 60%. Var og svipað frumvarp fékkst ekki rætt ári
því ekki að undra þótt ýmsum
síðar. Á þinginu 1933 voru valdahlutföll
stað þess að flana í ákvörðunum,
þætti nóg um.
hins vegar orðin önnur eftir að ríkisstjórn
líkt og gert hafi verið 1921 þegar
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks undir
„enska lánið“ var tekið.34
Samflokksmenn Jónasar tóku í sama streng og forsæti Ásgeirs Ásgeirssonar, hafði tekið við völdum. Fékkst
gagnrýndu Reykjavík fyrir óráðsíu. Einar Árnason stakk til málið þá afgreitt sem lög eftir stuttar umræður, fólust þær í
að mynda upp á því að einstakir bæir og hreppar stæðu að karpi Sjálfstæðismanna og Alþýðuflokksmanna um það hvor
rafvæðingu sinni með nokkurs konar samvinnusniði, þar sem fylkingin hefði unnið því meira gagn og ætti meira lof skilið.
þau gengjust sameiginlega í ábyrgðir og fengju viðurkenningu
erlendra sérfræðinga á áætlunum sínum. Á grunni slíkra
viðurkenninga og í krafti samstöðunnar, taldi Einar að sveitarBORGARSTJÓRI Á FARALDSFÆTI
félögunum yrði ekki skotaskuld úr því að afla sér lána án
ríkisábyrgðar.35
Þegar lögin um Sogsvirkjun höfðu fengist samþykkt, réð
Hér má þó segja að ráðherrarnir hafi kastað steinum úr bæjarstjórn þegar í stað viðurkennda ráðunauta frá Noregi, A.
glerhúsi. Ríkisstjórn Framsóknarflokksins var í meira lagi B. Berdal og Jakob P. Nissen til að gera tillögur um hagdugleg við að taka erlend lán og varð 1930 metár í þeim kvæmustu virkjunarframkvæmdir í Soginu. Töldu þeir að
efnum. Það ár tók ríkissjóður erlend lán fyrir 15 milljónir vænlegast myndi vera að virkja Ljósafoss með fimm vélasamkróna og jók með því skuldir landsins um rúman helming, en stæðum, öllum jafnstórum, samtals 17.500 kW þegar fullalls námu skuldir ríkisins 40 milljónum 1931.36 Auk þess að virkjað væri.39
stofna til nýrra lána hafði stjórn framsóknarmanna skrifað
Samþykkti bærinn að hverfa að ráði þessu og var
upp á nokkrar ríkisábyrgðir sem sumar hverjar voru af pól- virkjunin boðin út haustið 1934 með tveimur vélasamstæðum,
itískum toga. Til dæmis hafði Jóhannes Jósefsson fengið 4.400 kW hvorri. Jafnframt var Jóni Þorlákssyni borgarstjóra
ríkisábyrgð til að standa straum af kostnaðinum við að byggja Hótel Borg árið
1930 fyrir Alþingishátíðina sama ár.
Jóhannes átti vildarvini í Framsóknarflokknum og var oft sakaður um
að njóta góðs af þeirri vináttu. Virðist
þetta sanna hið fornkveðna að hægara er
að ráða öðrum heilt en að bæta eigin
breytni.
Það vekur sérstaka athygli við
lestur umræðnanna, hvaða áhrif framsóknarmenn töldu að ríkisábyrgðin hefði
á lánstraust þjóðarinnar. Mátti helst
skilja af orðum þeirra að lánstraust ríkja
væru fasti - ákveðin krónutala sem
minnkaði sem næmi hverri ríkisábyrgð.37 Þannig var enginn greinarmunur gerður á neyslulánum eða lánum
til framkvæmdar á borð við Sogsvirkjun
sem enginn andmælti að væri hagkvæm.
Þótt því verði ekki á móti mælt að
of miklar ríkisábyrgðir hljóti fyrr
eða síðar að draga úr lánstrausti ríkja,
verða þessi rök framsóknarmanna að
teljast full einhliða. Verið var að afla
lánsfjár til að koma upp öflugu orkukerfi
á þéttbýlasta svæði landsins. Stofnanir á Lagskiptur mokstur, einn mokar upp á pall - sá næsti mokar af pallinum í fötu.
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hægri: Borað fyrir staura línunnar með þrýstilofti á Mosfellsheiði.
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falið að leita eftir allt að sjö milljón króna láni til fram- Sýnir það glögglega hversu sterk staða landbúnaðarins var
enn í hugum manna um miðjan fjórða áratuginn, að vænlegra
kvæmdanna.40
Jón hélt utan á vormánuðum í því skyni að afla lánsfjár þótti að freista erlendra fjárfesta með því sýna fram á kosti
og ræða við hugsanlega verktaka. Lá leið hans fyrst til rafvæðingar í sveitum, en til að mynda í sjávarútvegi þar sem
Bretlands þar sem hann reyndi að vekja traust og áhuga fjár- rafvæðing var skammt á veg komin og hugmyndir um vélmálamanna á framkvæmdinni. Meðal þeirra gagna sem frystingu sjávarafurða rétt á umræðustigi. Svo dæmi sé tekið
borgarstjóri hafði í farteskinu var lítill sexblöðungur, þar sem hafði Sænska frystihúsinu verið synjað um rafmagn frá
rekstrargrundvöllur og framtíðarmöguleikar virkjunarinnar Elliðaárstöð til framleiðslu sinnar.43 Til samanburðar höfðu
voru raktir í stórum dráttum. Með öðrum orðum, sýnir plagg einstaklingar í Færeyjum strax á öðrum áratugi aldarinnar
þetta hvernig bæjaryfirvöld reyndu að „selja“ útlendingum hafið undirbúning að því að taka rafmagnið í þjónustu
hugmyndina.
fiskvinnslunnar.44
Er í því efni rétt að hafa í huga að vatnsaflsvirkjanir eru
Erfitt er að átta sig á því hversu umfangsmikla
afar staðbundin fyrirbæri sem verða ekki
rafvæðingu aðstandendur Sogsvirkjunar
svo glatt hreyfð úr stað. Hönnun þeirra
sáu fyrir sér í sveitum Suðurlands, þar
Hugmyndin um rafvæddar
tekur að jafnaði fyrst og fremst mið af
sem slíkar hugmyndir voru ekki
sveitir var ekki ný af nálinni og
staðháttum á hverjum stað, auk þess
útfærðar í bæklingnum. Ljóst er að til
hafði verið til umræðu í Þýskasem drjúgur hluti fjárfestingarinnar er
að nokkur glóra væri í slíkri
landi um áratugaskeið.
bundinn í steinsteypu, háspennulínum og
framkvæmd, yrðu bændur að nota rafkostnaði við staðbundnar undirbúningsrannsóknir og hönnun. magn a.m.k. til lýsingar, eldunar og húshitunar. Við sjálf
Þegar kemur að því að meta hversu traustar virkjanir eru sem landbúnaðarstörfin hefði rafmagn getað nýst við geymslu og
veð fyrir lánum, skiptir því mestu máli hversu stöndugt sjálft vinnslu mjólkur, svo sem fyrir skilvindur og kælitæki.
veitusvæðið er og hverjir vaxtarmöguleikar þess eru, fremur Jafnframt hefði komið til greina að láta rafmagnið knýja
en verðgildi sjálfrar virkjunarinnar.
heyþurrkunarvélar, en þær voru alþekktar á Norðurlöndum.
Margt forvitnilegt kemur í ljós við lestur plaggsins.
Hugmyndin um rafvæddar sveitir var ekki ný af nálinni
Athygli kann að vekja að útreikningarnir miðuðu ekki við að og hafði verið til umræðu í Þýskalandi um áratugaskeið. Þar
veruleg aukning yrði í orkunotkun til iðnaðar, eða að ráðist eygðu rafveitustjórar vænlega viðskiptavini, sem notuðu mest
yrði í einhvers konar stóriðju á borð við áburðarframleiðslu.41 rafmagn að sumarlagi þegar almenn rafmagnsnotkun var í
Ekki er heldur að sjá að bærinn hafi reiknað með verulega lágmarki. Var í því sambandi einkum horft til rafmagnsplóga,
aukinni orkunotkun í kjölfar virkjunarinnar, heldur var en þeir höfðu verið á markaði frá því fyrir aldamót. Þegar á
væntanlegur vöxtur reiknaður út frá þróuninni undanfarin ár. hólminn var komið reyndust sveitirnar ekki sá öflugi
Loks kemur það nokkuð á óvart, að í úttektinni var markaður sem orkufyrirtækin höfðu vonast til. Ástæðan var
sérstaklega bent á þann vaxtarbrodd sem fælist í nærsveitum sú að stórfelld rafvæðing þeirra krafðist margvíslegra skipuvirkjunarinnar. Bent var á að íslenskur landbúnaður hagnýtti lagsbreytinga, sem ekki nutu stuðnings íhaldssamari afla
sér sáralítið kosti rafmagnsins og að auka mætti framleiðni þjóðfélagsins.45
hans til mikilla muna með því að nýta orku Sogsvirkjunar.42
Undirtektir þær sem Jón Þorláksson fékk í Lundúnum
voru fremur dræmar. Réði þar miklu að
bresk stjórnvöld settu ströng skilyrði
fyrir lánveitingum til útlanda, einkum ef
ekki stóð til að verja þeim til kaupa á
breskum fjárfestingavörum. Þurfti leyfi
frá æðstu stöðum fyrir öllum slíkum
viðskiptum.46
Taldi Jón að andstaða breska fjármálaráðuneytisins hafi ráðið mestu um
að lítið varð úr lánsfjáröfluninni þar.
Þetta viðhorf kom fram í bréfi sem Jón
ritaði meðan á utanförinni stóð, en
samkvæmt því leist breskum fjármálamönnum prýðisvel á áætlanir
bæjarins og höfðu mikinn hug á að
leggja til þeirra fé. Þar segist borgarstjóri hafa talað við aðila frá
fjármálafyrirtækinu Royal Exchange
Assurance, en þeir talið lánsfjárupphæðina fullháa. Hins vegar hafi breskir
bankamenn verið bjartsýnir á að afla
mætti lánsfjár, ef samþykki stjórnvalda fengist.47
Bréf Royal Exchange Assurance
til Jóns segja þó nokkuð aðra sögu. Þar
var gagnrýnt að bærinn hyggðist ekki
Hér að ofan: Járnbraut á virkjunarsvæðinu. Til vinstri: Grunnur virkjunarinnar. Til leggja neitt fjármagn í framkvæmdirnar,
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heldur kosta þær einvörðungu með lánum.
Þótti fyrirtækinu það bera vott um mikið
fyrirhyggjuleysi og vísaði erindinu á bug.48
Frá Lundúnum hélt Jón Þorláksson til
Kaupmannahafnar, Oslóar og Stokkhólms til
að þoka málunum áfram, en gekk heldur
treglega. Voru lánsvilyrði þar einatt bundin
því skilyrði að þarlendir verktakar
framkvæmdu verkið og sem mest af efnum
og tækjum væru keypt þaðan. Þessir
skilmálar vöfðust mjög fyrir Reykvíkingum,
enda töldu þeir að það myndi hafa töluvert
hærri virkjunarkostnað í för með sér en ella
ef ekki væri unnt að taka hagstæðustu
tilboðum í hvern verkþátt.49

hagsmunir voru í húfi. Segir
Steingrímur svo frá að hann
hafi verið kominn með í
hendur óformlegt tilboð frá
bresku fyrirtæki sem taldi
sig geta tryggt lánsfé á
afbragðskjörum, um 3%
vexti og lánstíma til 25 ára
eða jafnvel lengur. Þó hafi
fyrirtækið metið kostnaðaráætlun bæjarins full lága og
byggingarkostnaðurinn því
væntanlega hækkað eitthvað.52
Aldrei reyndi þó á hversu
mikil alvara lá að baki
kostaboði Bretanna, því í
kjölfar norræna útboðsins
SAMNINGAR Í STOKKHÓLMI
fór skriður loks að komast á
lánamálin. Lægsta tilboðið í
Ekki tókst borgarstjóra að ljúka málinu til
byggingarvinnuna barst frá
lykta í þessari för og sneri Jón aftur heim til
danska fyrirtækinu HøjÍslands í maílok, meðal annars til að taka þátt
gaard & Schultz. Sænska
í kosningabaráttunni fyrir þingkosningar
fyrirtækið A.S.E.A. átti
1934. Jafnframt aflaði hann sér betra
hagstæðasta tilboðið í tækjaumboðs frá bæjarstjórn til að ganga frá
búnaðinn,
en
túrbínur
stöðvarinnar
skyldu keyptar af
samningum við hugsanlega viðsemjendur. Næsta atlaga hófst
53 Eftir að niðurstöður
Karlstads
Mekaniska
Verkstad.
strax um haustið, en þá var mjög tekið að draga af Jóni vegna
útboðsins lágu fyrir varð öll fjáralvarlegra veikinda hans.50 Sagði Steingrímur
Sagði
Steingrímur
Jónsson
mögnun verksins auðveldari og
Jónsson síðar frá því að Jón Þorláksson hafi
síðar
frá
því
að
Jón
Þorláksson
liggur því beint við að álykta að
verið orðinn það veikur á meðan á
hafi
verið
orðinn
það
veikur
á
meðan
þar hafi sambönd fyrirtækjanna í
samningaviðræðunum stóð, að hann hafi
á
samningaviðræðunum
stóð,
að
bankakerfinu ráðið mestu.54
látið útbúa umboð sitt til samninga með
hann
hafi
látið
útbúa
umboð
sitt
til
Í grein sinni um lánsfjárþeim hætti að hann gæti auðveldlega framsamninga
með
þeim
hætti
að
hann
leit
Reykjavíkurbæjar
vegna
selt það meðan á ferðinni stóð, til þess að
gæti
auðveldlega
framselt
það
hitaveitunnar
á
árunum
1937-39,
málið þyrfti ekki að tefjast við það ef hann
lýsir Lýður Björnsson því hvernig
félli frá áður en samningum lyki.51
erlendu
verktakafyrirtækin
notuðu sambönd við viðskiptaÁkveðið var að halda takmarkað útboð um verkið á
banka
sína
til
að
bærinn
gæti
fengið lán til framkvæmdanna.
Norðurlöndunum og voru útboðslýsingar sendar út í október.
Til að mynda var forstjórinn Knud Højgaard stjórnarmaður í danska Verslunarbankanum og reyndi á þeim
vettvangi að greiða götu Reykvíkinga vegna hitaveitulánsins.55
Højgaard var merkilegur maður og fyrirferðarmikill
í sögu danskrar verkfræði. Drjúgan hluta starfsævi
sinnar starfaði hann að verkefnum utan Danmerkur og
má þar nefna hafnarframkvæmdir í Júgóslavíu,
stíflugerð í Portúgal og járnbrautarlagningu í Litháen
auk hitaveituframkvæmdanna í Reykjavík og virkjun
Sogsins og síðar Laxár.56
Højgaard var kosinn í stjórn Handelsbanken 1935 og
hefur þá væntanlega haft þar nokkur áhrif fyrir þann
tíma,57 en sá banki var annar tveggja banka sem að
lokum lánuðu byggingarfé til Sogsvirkjunar. Hin
bankastofnunin var Enskilda bankinn í Stokkhólmi, en
hann var nokkurs konar móðurfyrirtæki danska
Kristján IX leggur hornstein orkuverinu 20. júní 1936.
bankans og bar hitann og þungann af láninu. En
A.S.E.A.
var einmitt að hálfu leyti í eigu Enskilda bankans.58
Tilboðsfresturinn var óvenju skammur eða rétt um þrjár
Ætla
verður að þessi tengsl hafi skipt sköpum varðandi
vikur. Vekur þessi æðibunugangur nokkra furðu, þar sem
það
að
samningur
sá er undirritaður var milli Reykjaútboðið fór fram án vitneskju Steingríms Jónssonar rafvíkurbæjar
og
Handelsbanken
og Enskilda bankans áttunda
magnsstjóra, en hann var á sama tíma staddur í Bretlandi að
desember
1934
varð
að
veruleika.
Samningurinn fól í sér að
ræða við hugsanlega verktaka. Er hér um óskiljanlegt sambærinn
fékk
5,7
milljónir
sænskra
króna,
eða um 6,5 milljónir
bandsleysi að ræða, þegar haft er í huga hversu miklir
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Bein útsending frá skiptistöðinni í Elliðaárdal þar sem verið er að hleypa rafmagni á bæjarkerfið þann 25. október 1937. Frá vinstri:
Haraldur Guðmundsson atvinnumálaráðherra, Steingrímur Jónsson rafmagnsstjóri, Pétur Halldórsson borgarstjóri og
Guðmundur Ásbjörnsson forseti bæjarstjórnar.
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tekið nema við smáum upphæðum á
íslenskra króna að láni hjá
slíka reikninga. Vextir á hlaupabönkunum tveimur. Lánið
reikningum voru hins vegar enn lægri,
var til 25 ára og voru nafnvextir þess 4,5%, en í raun
eða rétt um 0,5%.63 Var því ekki að
nokkuð hærri þar eð lánið var
undra þótt sænskir fjármálamenn
veitt með 2,5% afföllum.
hefðu augun opin fyrir fjárfestingarSkyldi lánið vera afborgunarkostum á borð við Sogsvirkjun.
laust í þrjú ár, á meðan
Ljósafossstöð var tekin í notkun
virkjunin væri reist og starf27. október 1937 og var þá langstærsta
semi hennar ýtt úr vör en
einstaka framkvæmd sem Íslendingar
síðan greitt niður með jöfnum
höfðu ráðist í.
Kostnaðaráætlun
greiðslum misserislega næstu
verksins stóðst í öllum meginatriðum,
22 árin. Bærinn veitti veð í Glaðbeittir vinnumenn við segulhjól í rafal.
en vaxta- og lánakostnaður reyndist
Rafmagnsveitunni og Sogsaðeins hærri en til stóð, meðal annars
virkjuninni sjálfri auk þess sem ríkissjóður ábyrgðist skilvísar vegna þess að vextir af innistæðufé á virkjunartímanum í
endurgreiðslur. Vakti lánsveitingin töluverða athygli í dönskum og íslenskum bönkum reyndust lægri en áætlað
Svíþjóð og slógu sænsk blöð jafnvel upp fréttum af henni á hafði verið. Reyndist nauðsynlegt að verja öllu láninu til
forsíðu.59
virkjunarframkvæmdanna, en til hafði staðið að nota hluta
Íslensk blöð höfðu ekki síður mikinn áhuga á málinu þess til að greiða niður óhagstæðari lán sem tekin höfðu verið
og sló eitt helsta málgagn borgarstjóra, Ísafold og Vörður, því vegna stækkunar Elliðaárstöðvar á árinu 1933, en nauðsynlegt
upp að lánskjörin væru með eindæmum góð og mun betri en hafði verið að ráðast í þá stækkun til að brúa bilið áður en unnt
Íslendingarnir höfðu látið sig dreyma um.60 Þetta mun þó var að virkja í Soginu.64
Þegar á hólminn var komið reyndust ákveðnir þættir í
ofmælt, ef marka má þær hugmyndir sem Jón Þorláksson setti
sjálfur fram í viðræðum sínum við breska fjármálamenn fyrr rekstraráætlunum virkjunarinnar ótraustir. Ekki hafði verið
á árinu, en þá stakk hann einmitt upp á 4,5% vöxtum til að reiknað með að verð á raforku til neytenda lækkaði eftir að
minnsta kosti tuttugu ára, afborgunarlaust í þrjú til fimm ár.61 stöðin kæmist í notkun, en vegna pólitísks þrýstings og til að
Sjálfur taldi Jón Þorláksson skýringuna á hinum auka markaðshlutdeild rafmagnsins var gefin út ný og lægri
farsælu málalokum í Stokkhólmi þá að sænskir bankar hafi gjaldskrá, þar sem stórum orkunotendum, s.s. veitingastöðum
hreinlega verið svo yfirfullir af peningum að til hreinna vand- og mötuneytum voru tryggð sérstaklega góð kjör. Sú gjaldræða hafi horft.62 Mun það ekki hafa verið fjarri sanni, enda skrá var hins vegar afnumin í júní 1939, en þá um vorið hafði
gætti enn áhrifa heimskreppunnar í fjármálakerfi veraldar- gengi krónunnar verið fellt með þeim afleiðingum að skuldir
innar, þar sem flestar þjóðir voru að draga saman seglin og því Sogsvirkjunar hækkuðu til muna.65
Viðbúið er að rekstur virkjunarinnar hefði lent í
fremur skortur á fjárfestingarmöguleikum en fjármagni.
Íslendingar höfðu aftur á móti þá sérstöðu að keppast um verulegum ógöngum, ef ekki hefði komið til aðstoð
reykvískra húsmæðra. Rafmagnsveita Reykjaerlent lánsfé til framkvæmda.
víkur, Raftækjaeinkasala ríkisins og fyrirEitt af vandamálunum sem
flestar þjóðir voru að draga
tækið Rafha í Hafnarfirði stóðu fyrir söluáfylgdi hinni miklu fjármunasaman seglin og því fremur
taki á Rafhaeldavélum og bauðst
söfnum sænsku bankanna, voru
skortur á fjárfestingarmöguleikum en
viðskiptavinum Rafmagnsveitunnar að
lágir vextir sem af henni leiddu.
fjármagni. Íslendingar höfðu aftur á
kaupa þær með sérstökum afborgunarInnlánsvextir í sparisjóðum voru
móti þá sérstöðu að keppast um
skilmálum. Var niðurstaðan svo góð, að á
ekki nema 2% á ári og var þó ekki
erlent lánsfé til framkvæmda.

Stefán Pálsson
Sogsvirkjun fullkláruð árið 1937.
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fimm árum, frá 1936 til 1940 óx hlutfall íbúða í Reykjavík
sem höfðu rafmagnseldavél úr tæpum 5% upp í rúm 52%. Má
því með sanni segja að fyrsta „stóriðja“ Íslandssögunnar hafi
verið komið á legg í reykvískum eldhúsum fjórða áratugarins.66
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Borgarstjóri

Þessi auglýsing er frá desembermánuði árið 1941. Hún var
liður í viðleitni borgaryfirvalda til að bregðast við
húsnæðiskreppu sem hafði orsakast af nær stöðugum fólksflutningum á Suðvesturhornið frá upphafi þessarar aldar.
Þessar þrengingar náðu hámarki á árum seinni heimsstyrjaldarinnar. Á þeim tíma réðu persónuleg tengsl og rétt
sambönd miklu um aðgang að takmörkuðum lífsgæðum.
Tilkynning borgarstjóra ber öll merki þess og endurspeglar þá
pólitísku fyrirgreiðslu sem ríkti hér á landi lengi framan af
öldinni.

BORGIN RÆðST Í BYGGINGAFRAMKVÆMDIR
Á kreppuárunum dró úr byggingaframkvæmdum og fjölgaði
íbúðum árlega allan 4. áratuginn aðeins um 2,5%, en hafði
fjölgað um 5,4% allan áratuginn þar á undan.2 Að sama skapi
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dró úr straumi fólks til Reykjavíkur og færri börn fæddust
sem leiddi til þess að undir lok 4. áratugarins var komið visst
jafnvægi á húsnæðismarkaðinn. Árið 1939 voru eftirfarandi
meðaltöl í gildi: 3,3 einstaklingar um hverja 272 rúmmetra
íbúð (sjá graf hér til hægri).
Upphaf síðari heimsstyrjaldar markaði skýr skil á
húsnæðismarkaði bæjarins. Nú skyldi gætt aðhalds í ríkisbúskap og lagði Þjóðstjórnin blátt bann við sölu sements,
járns og timburs.3 Áhrif bannsins létu ekki á sér standa. Um
veturinn 1939-1940 svarf atvinnuleysi að iðnaðarmönnum í
bænum og nýbyggingar lögðust að mestu af.4 Fljótlega fór að
þrengja meira að borgarbúum og náðu þrengslin hámarki á
seinni hluta árs 1940.
Stríðssósíalisminn hafði fleiri birtingarform. Lagt var
bann við hækkun húsaleigu og uppsögn leigusamninga.
Skipuð var sérstök húsaleigunefnd sem varð að samþykkja
alla leigusamninga og fékk heimild til að taka allt autt
húsnæði leigunámi og ráðstafa því til þurfandi.5
Flestir sem vettlingi gátu valdið héldu til Reykjavíkur í
kjölfar hernámsins.6 Fólksfjölgunin var í engu samræmi við
takmarkaðan húsakost bæjarins þar sem þrengingar voru
þegar orðnar tilfinnanlegar. Ekki bætti úr skák að Bretar lögðu
hald á nær allar lausar íbúðir ásamt mörgum opinberum byggingum. Um þetta leyti höfðu einmitt margar leiguíbúðir í
Reykjavík losnað. Margur Reykvíkingurinn hafði sagt upp
leiguhúsnæði og sest að í sumarbústað sínum utan við bæjarmörkin - Fífuhvammi, Selási, Vatnsenda, Bústaðavegi.7 Af
þeim sökum fékk hernámsliðið allmargar lausar íbúðir í
bænum til umráða á vormánuðum 1940.8
Á fardögum haustið 1940 ríkti neyðarástand í bænum.
Nýr borgarstjóri, Bjarni Benediktsson, sá sig tilneyddan að
grípa til aðgerða sem greinilega samræmdust ekki hugmyndafræði hans um ríkisafskipti: „Varð þá að leita margra ráða,
mismunandi haldgóðra og geðfelldra, til að bæta úr vandræðunum. Vegna þess neyðarástands hvarf ágreiningur um
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Allar aðgerðir bæjarins Húsnæðisleysið kom einnig niður á prestum samkvæmt úttekt Spegilsins frá árinu 1941.
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það, hvort bæjarfélagið ætti sjálft
Rúmmál (m 3) húsnæðis á hvern Reykvíking 1938-47
að eiga hlut að íbúðahúsa120
byggingum.“9
Samkvæmt úttekt Björns 100
Björnssonar, bæjarhagfræðings, á
framboði húsnæðis 1940 voru að 80
meðaltali 24 einstaklingar um
hverja íbúð í bænum og hafði hver 60
heimilismanna innan við níu rúm- 40
metra að meðaltali til umráða um
þetta leyti. Í erindi sem Júlíus 20
Sigurjónsson læknir hélt á
0
ráðstefnu um byggingamál 1944
1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
kom fram að hver fullorðinn einstaklingur skyldi a.m.k. hafa yfir
Heimild: Björn Björnsson: Húsnæðismál og byggingarstarfsemi í Reykjavík 1928-1947. Reykjavík 1947, 26.
að ráða 10-15 rúmmetrum og voru
hafa verið við það miðaðar og hæstvirtri ríkisstjórn
þá börn innan við tíu ára aldur talin til hálfs á við einn fullhefir verið um það kunnugt. Enda er þetta í samræmi
orðinn.10 Ef þessum skilyrðum væri ekki fullnægt, taldi Júlíus
við almenna löggjöf landsins, þar sem ríkið leggur t.d.
að afleiðingarnar gætu orðið eftirfarandi:
jafnt til verkamannabústaða á móti sveitarfélögunum,
og lætur sig mjög miklu skifta húsbyggingar í sveitum.
Það er reynsla margra um berklaveiki, að hún
Þau atvik, sem skapa nauðsyn þessara
nái sér betur niðri meðal fólks, sem býr við
bráðabirgðaíbúða, eru og öll slík, að það er alls - eigi á
þröng, köld og dimm húsakynni, en hinna,
valdi einstakra sveitarfélaga að ráða við þau, heldur
sem betri híbýli hafa. Gigtarsjúkdómar
miklu fremur ríkisins, ef það er á annað borð hægt.
margs konar eru einkum settir í samband við
[...] Allur kostnaður við þær verður sennilega aldrei
rök og köld húsakynni, og þannig mætti nefna
undir einni miljón króna, og er það bersýnilega ofætlun
mörg fleiri dæmi.11
bæjarfélaginu að taka eitt á sig þessi ófyrirséðu
útgjöld. Hinsvegar mundi það eigi um of tilfinnanlegt
fyrir ríki og bæ að skifta þessum kostnaði á milli sín.
Haustið 1940 voru hátt í 4.000 manns án húsnæðis
[...] En eindregin ósk bæjarins er sem sagt sú,
samkvæmt gögnum Húsaleigunefndar
að ríkissjóður leggi fram helming kostHaustið 1940 voru hátt í 4.000
Reykjavíkur: 664 fjölskyldur og
12
naðar og verði þá að sjálfsögðu eigandi
manns án húsnæðis samkvæmt
207 einstaklingar. Að undirlagi
helmings íbúðanna.16
gögnum Húsaleigunefndar
Magnúsar V. Jóhannessonar, sem
Reykjavíkur: 664 fjölskyldur og
var húsnæðisráðunautur Reykja207 einstaklingar.
víkur, var m.a. gripið til þess ráðs
Bæjarráð hafði greinilega gengið út frá
að flytja húsnæðislaust fólk að Þingvölfjárhagslegum stuðningi ríkisvaldsins sem
lum. Þangað fóru alls 14 mæður og börn þeirra og varð þessi vísum. Höfðaborg var skipað í flokk með öðru húsnæði í
hópur að hafast þar við, þar til gripið yrði til annarra úrræða.13 bænum sem taldist til verkamannabústaða. Þannig átti slíkt að
Fordæmi voru fyrir því að borgaryfirvöld leystu úr mati þeirra að falla undir lög frá 4. áratugnum um jafna hluthúsnæðisþörf borgarbúa. Á árum fyrri heimsstyrjaldar risu deild ríkis og bæjar í byggingarkostnaði. Ríkisvaldið lagði
Pólarnir, hrörleg heimili 40 fjölskyldna.14 Pólitískir and- annan skilning í lögin og taldi það ekki vera í sínum
stæðingar borgarstjóra sökuðu hann um að aðhyllast „nýja verkahring að taka þátt í byggingarkostnaði Höfðaborgar.
Pólastefnu“ þegar borgarstjórn
samþykkti að láta reisa 100
bráðabirgðaíbúðir
haustið
1941.15
Húsnæði
þessu
var
fundinn staður í mýrlendinu
gegnt „skáldahöllinni“ Höfða.
Verkinu miðaði strax vel áfram
og í desember var því nær lokið.
Þann 6. desember skrifaði Bjarni
Benediktsson Eysteini Jónssyni,
viðskiptaráðherra, og greindi frá
stöðu mála. Einnig ítrekaði hann
óskir bæjarráðs um að ríkissjóður
bæri helming kostnaðar af byggingu bráðabirgðahúsnæðis við
Höfða. Þar segir m.a. orðrétt:

Jón Ingvar Kjaran
Þessi ágreiningur kemur aftur í ljós í ítrekunarbréfi borgarstjóra frá 28. apríl árið 1942, sem beint var til fjárlaganefndar
Alþingis, en hún fjallaði þá dagana um málið. Um það leyti
var framkvæmdum á Höfðaborg nær lokið, en hvergi hafði
bólað á fjárhagsstuðningi úr ríkissjóði og taldi borgarstjóri í
því sambandi:

1918 - 1998

óþarfi að fjölyrða frekar, að bæjarfélaginu
[...] [væri] bersýnilega ofætlun að taka eitt
á sig, að greiða ófyrirséð umræddar 1610
þúsundir króna [sem byggingarkostnaður
Höfðaborgar var þá kominn upp í], þó að
ríki og bæ myndi eigi ofætlun að skifta
þeim á milli sín.17

leigutekjur sem bærinn fengi af Höfðaborg stæðu varla undir
honum að mati Magnúsar. Hann taldi réttast að selja íbúum
Höfðaborgar íbúðirnar á kostnaðarverði, þar sem viðhaldskostnaður „yrði minni á eigin eign en leiguíbúð.“21
Skoðun Magnúsar á lausn húsnæðisvandans kemur hér
skýrt fram: Afstaða hins bjargálna bónda sem mat framar öllu
sitt eigið sjálfstæði og frelsi undan duttlungum annarra.
Ennfremur taldi hann,
ekki sjálfsagt, að bærinn byggi íbúðarhús, þó
húsnæðisvandræði séu. Hann getur eins vel hjálpað
þeim efnaminni með aðstoð á einhvern hátt, svo þeir
geti sjálfir með tómstundavinnu sinni, dugnaði,
ráðdeild og framsýni komið upp húsum sínum.
Það mun verða báðum blessunarríkast. En þó
bærinn byggði slík íbúðarhús, er ekki sjálfsagt að hann eigi þau og leigi. Ég er þeirrar
skoðunar, að bærinn ætti ekki að byggja hús
til að leigja þau til íbúðar. [...] Ég hygg að
bæjarsjóður hafi á sínum tíma getað selt
íbúðirnar í Höfðaborg þeim, sem fengu þær,
að undanteknum örfáum fjölskyldum, sem
voru fyrir handbendi bæjarsjóðs. Slíkt hefði
verið hyggileg ráðstöfun [...].22

Það kom svo á daginn að allar umleitanir borgarstjóra um að ríki og bær skiptu á milli sín byggingarkostnaði
Höfðaborgar urðu til einskis. Hvergi getur um hlutdeild ríkisins í fjárhagsuppgjörum.18
Margar ástæður gætu hafa legið að baki þessa ágreinings. Um þetta leyti tókust stjórnarflokkar á um lögbindingu
kaupgjalds og um breytingu á kjördæmaskiptingu landsins. Í
kjölfarið hrikti í stoðum ríkisstjórnarinnar og stjórnarkreppa
var í uppsiglingu, sem leiddi svo að lokum til myndunar
utanþingsstjórnar undir forsæti Björns Þórðarsonar. Það er því
mögulegt að stjórnarkreppa ársins 1942 og myndun Hugsjón aldamótakynslóðarinnar, sem Magnús V.
utanþingsstjórnar sama ár hafi dregið úr vilja og getu ríkis- Jóhannesson óneitanlega tilheyrði, að bóndi væri bústólpi og
bú væri landstólpi kemur á óbeinan hátt
valdsins til þess að láta til sín taka í
Það er því mögulegt að
fram í hugleiðingu hans um
húsnæðismálum höfuðstaðarins.
stjórnarkreppa ársins 1942 og
Höfðaborg
hér
að
framan.
Óljós verkaskipting milli
ríkis og sveitarfélaga í hlutdeild að myndun utanþingsstjórnar sama ár hafi „Malaralþýðan“ skyldi ekki slíta hin
byggingarkostnaði í kaupstöðum og dregið úr vilja og getu ríkisvaldsins til fornu tengsl við heim sveitarinnar,
þess að láta til sín taka í
heldur ná með dugnaði, ráðdeild og
kauptúnum landsins, mun hafa
húsnæðismálum
framsýni hins hagsýna bónda að koma
ráðið einna mestu um þennan
sér upp eigin húsnæði. Að ýta undir að
skoðanamun. Borgarstjóri taldi að lög
um verkamannabústaði frá 4. áratugnum legðu þær skyldur á bærinn byggði leiguíbúðir og gerði þar með stóran hluta
herðar ríkisins að taka þátt í byggingu bráðabirgðahúsnæðis alþýðu manna að „leiguþýi“ dræpi í dróma alla
við Höfða. En séð frá bæjardyrum ríkisvaldsins munu lögin sjálfstæðishvöt og dugnað. Að mati Magnúsar væri þar með
hafa verið túlkuð á allt annan hátt og þrengri. Framlög ríkis komið í veg fyrir að „[h]úsnæðisleysingjarnir yrðu
miðuðust
einungis
við
uppbyggingu
á
verkamannabústöðum en ekki byggingu bráðabirgðahúsnæðis eins og Höfðaborgar.
Í þessu sambandi má til gamans geta að í bréfi
Stefáns Jóhanns Stefánssonar, félagsmálaráðherra, til
bæjaryfirvalda dagsettu þann 3. júní 1948 gætti samskonar
ágreinings. Þar var deilt um hlutdeild ríkissjóðs í kostnaði
á bæjaríbúðum, félagsmálaráðherra taldi að framkvæmdir
bæjarins við svokölluð Lönguhlíðar/Miklubrautarhús samræmdust ekki lögum frá árinu 1946, sem kváðu á um
stuðning ríkissjóðs til að útrýma heilsuspillandi húsnæði í
Þjóðstjórnin. Frá vinstri: Sveinn Björnsson ríkisstjóri, Vigfús
bænum.19
Hvað sem öllum ágreiningi leið milli bæjaryfirvalda Einarsson ríkisráðsritari, Eysteinn Jónsson, Ólafur Thors, Hermann
og ríkis, kom fljótlega fram gagnrýni á framkvæmd mála Jónasson, Stefán Jóhann Stefánsson og Jakob Möller.
eftir að íbúðahúsin við Höfða höfðu verið tekin í notkun. fasteignaeigendur, sem bera skattabyrðarnar.“23
Magnús V. Jóhannesson, húsnæðisráðunautur borgarinnar og
Magnús V. Jóhannesson átti einnig líkt og Ólafur
einn af frumherjum íslenskrar verkalýðshreyfingar, gagn- Friðriksson og Jón Baldvinsson rætur sínar að rekja til hinnar
rýndi mjög byggingaframkvæmdirnar. Hann taldi illa að ungu íslensku jafnaðarmannahreyfingar.24 Hann aðhylltist
þeim staðið, „þar eð húsin [... voru] byggð að vetri til í hina svokölluðu „varðveislustefnu“ og vildi tryggja alþýðu
vondri tíð, úr lélegu efni, vinnan miður vönduð, undirstaðan manna öruggari tilveru og sjálfstæði til jafns á við hinn
lélegar spítur, reknar niður í [...] mýri, húsin grunnlaus, en bjargálna bónda sveitasamfélagsins. Hann var í skoðunum
mold mokað upp að þeim að utan.“20 Viðhaldskostnaður sínum og hugmyndum með annan fótinn niðurnjörvaðan í
íbúðahúsanna kæmi því til með að verða nokkuð hár og þær
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salerni.25 Stærri íbúðirnar voru tæpir 40 fermetrar en þær
minni um 30 fermetrar.26 Þrengslin voru því mikil og voru
dæmi um það að í 40 fermetra íbúðum byggju um 13 manns.
Þurfti þá að skipuleggja hvern krók og kima vandlega. Var þá
„raðað vandlega niður í herbergjunum og sofið á gömlum
harmoníkubeddum.“27
Lítið var lagt í húsin eins og útboðslýsing arkitekta
bæjarins,
þeirra Einars Sveinssonar og Valgeirs Björnssonar,
HÖFðABORGIN Á TRÉSTAURUNUM
frá 25. september 1941 ber með sér. Þar kemur m.a. fram að
Meginhluti hinnar nýju byggðar, 12 íbúðahús, voru innan þess í útveggjum og lofti skyldi nota einungis sag og hefilspón til
einangrunar, en í útveggi og loft var að
þríhyrningslaga svæðis sem afmarkaðist af
öðru leyti notaður asfaltpappi,
Samtúni, Höfðatúni og Borgartúni.
Tréstaurarnir fúnuðu í mýrinni
vatnsplægð klæðning og panill utan
Fjögur íbúðahús til viðbótar voru
og sum íbúðahúsin tóku að síga
yfir tilbúnar grindur, svokallaðar
byggð stuttu seinna við Borgartún,
þegar leið á. Undir húsunum þrifust
ofan við sjálfa meginbyggðina. nagdýr, sem gerðu oft á tíðum mörgum húseiningar. Minna var lagt upp úr
milliveggjum nema þeim sem
Íbúðalengjurnar við Höfða, nokkurs
Höfðaborgarbúanum marga
skildu að íbúðir, en þeir skyldu
konar raðhús, voru fyrstar sinnar
skráveifuna.
einangrast
líkt og um útveggi væri að
tegundar í höfuðstaðnum. Ekkert hafði
28
verið byggt af slíkum einlyftum húsum áður og má leiða að ræða.
Ekki kemur á óvart að margir fyrrum íbúar Höfðaborþví líkum að um erlenda fyrirmynd hafi verið að ræða. Þær
urðu í heild sinni 16 með alls 104 íbúðum. Meirihluti íbúð- gar minnast þess nístingskulda sem lék um híbýli þeirra á kölanna var með tveimur herbergjum, eldhúsi og salerni, en þær dum vetrardögum. Kuldinn smaug í gegnum smæstu rifur og
32 íbúðir sem síðar voru reistar ofan við meginíbúðabyggðina göt „þannig að jafnvel blaut borðtuska fraus föst við hrímað
gegnt Höfða voru einungis eitt herbergi ásamt eldhúsi og eldhúsborðið. Yfirleitt fraus í vaskinum, það þurfti alltaf að
láta renna á nóttunni.“29 Einn íbúinn greindi frá því að „eldhúsofnarnir dugðu ekki til að þíða af gluggum, þó svo
Teikning af einni íbúð í
að gamlar Rafhaeldavél væru til staðar, en það dugði
Höfðaborgarlengju.
ekki til, það fraus á kerfinu.“30
1: Inngangur - þrep
Í útboðslýsingunni var heldur ekki gert ráð fyrir
2: Anndyri
traustum og vönduðum undirstöðum. Íbúðabyggðin
skyldi hvíla á tréstaurum eða -stoðum, sem reknir
3: Geymsla
skyldu ofan í mýrina.31 Með þessu móti sparaðist
4: Föt
bæði tími og fjármunir, því mýrlendi var á þessum
5: Eldhús (5,3m2)
slóðum. Að láta íbúðahúsin hvíla á tréstaurum eða
stoðum reyndist þegar til lengri tíma var litið frekar
6: Forstofa
óhentug lausn. Tréstaurarnir fúnuðu í mýrinni og
7: Stofa (12,2m2)
sum íbúðahúsin tóku að síga þegar leið á.32 Undir
8: Svefnherbergi (9,5m2)
húsunum þrifust nagdýr, sem gerðu oft á tíðum
mörgum Höfðaborgarbúanumskráveifuna.33
9: Salerni (0,8m2)
Magnús V. Jóhannesson, húsnæðisráðunautur,
Alls 39,6m2
virtist hafa séð slíka þróun fyrir þegar hann ritaði
svarbréf við greinargerð bæjararkitektanna tveggja,
Einars Sveinssonar og Valgeirs Björnssonar þann 11.
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sveitasamfélaginu gamla. Magnúsi svipaði því að mörgu leyti
til forsvarsmanna Reykjavíkur sem höfðu framan af öldinni
ekki talið það vera í verkahring bæjarfélagsins að byggja yfir
vaxandi fjölda aðkomufólks, nema þá einhvers konar óvandað
bráðabirgðahúsnæði þegar í harðbakkann sló.

Jón Ingvar Kjaran
nóvember árið 1943. Þar segir
hann m.a.:

1918 - 1998

Að byggja nokkurn
hluta húsanna [sem
áformuð
voru
í
greinargerð þeirra tvímenninga] á stoðum er
fjarstæða.
Ég tel
hyggilegra að höfundar
staurabygginganna,
Höfðaborg,
hefðu
beðið eftir reynslu
þaðan áður en þeir
ráðleggja öðrum að
byggja hlaðin steinhús
að nokkru leyti á
stoðum.34
Það átti því að mati
Bjarni Benediktsson borgarstjóri reyndi að svara þessari
Magnúsar hvorki að
En lengi drógst að rífa þessi
gagnrýni: „Húsin eru þannig byggð að unnt er að taka
byggja steinhús né
bráðabirgðahús, eða allt fram til
þau sundur þegar þeirra er ekki lengur þörf og má þá
annað húsnæði á
1971-72. Þau voru því aðsetur efnanota þau til sumarbústaða eða annars.“36 En lengi
staurum eins og
minni fjölskyldna í þrjá áratugi.
drógst
að rífa þessi bráðabirgðahús, eða allt fram til
byrjað var á um miðj1971-72.
Þau
voru því aðsetur efnaminni fjölskyldna í
an október árið 1941 við
þrjá
áratugi.
Höfða. Þetta viðhorf var í raun staðfest af einum hönnuði
húsanna, Einari Sveinssyni arkitekt. Honum fannst að kapp
frekar en forsjá hefði einkennt þessa ráðstöfun borgaryfirvalda þar sem
ÞORPIð Í BORGINNI OG ÍBÚAR þESS
[b]yggingarkostnaður
slíkra
bráðabirgðahúsa er um 60% af byggingarkostnaði
varanlegra íbúðarhúsa og því getur það
hvorki talist hyggilegt nje æskilegt að reisa
mikið af slíkum húsum [...].35

Fyrstu fjölskyldurnar héldu jólin hátíðleg í Höfðaborg árið
1941 og á næstu mánuðum þar á eftir fór íbúum hennar fjölgandi. Þegar komið var fram á vormánuði ársins 1942, höfðu
allar 104 íbúðir Höfðaborgar verið leigðar út.37 Það voru því
um 104 reykvískar fjölskyldur, u.þ.b. 560 einstaklingar, sem
fengu lausn á húsnæðisvandræðum sínum í bráðabirgðabyggðinni við Höfða.38
Færri komust þó að en vildu, enda fullnægðu þessar
104 íbúðir ekki nema að takmörkuðu leyti þeirri miklu
húsnæðisþörf sem skapast hafði í bænum í kjölfar hernámsins.
Samkeppni um hið takmarkaða leiguhúsnæði á vegum
bæjaryfirvalda var því lengi framan af hörð og var allskyns
ráðum beitt í baráttunni um húsaskjól.
Margir sendu helstu ráðamönnum lands og borgar
nokkurs konar bænabréf. Í þeim var iðulega reynt að höfða til
samkenndar og pólitískra tengsla. Bréfritarar ráku raunir sínar
og áminntu viðtakanda á traust sitt og stuðning við allt það
sem hann og flokkur hans stæði fyrir. Bænabréf rakara
nokkurs til Gunnars Thoroddsens borgarstjóra, dagsett þann
17. september 1948, veitir okkur ágæta sýn inn í hugarheim
samtímamanna og þann mikla vanda sem margir gátu lent í
sökum húsnæðisvandans:
Samkvæmt tilvísun yðar, er jeg átti tal við yður á skrifstofu yðar 15. þ.mán., þá sendi jeg hjer skriflega
umsókn um tveggja herberga íbúð í Höfðaborg. Mjer
er bráð nauðsyn á að fá íbúð, þar sem jeg er
húsnæðislaus og er með konu og tvö börn, og hefir fólk
mitt verið burt úr bænum í sumar og er enn og bíður
eftir að komast í bæinn og ekki síst þar sem annað

Ungir Höfðaborgarbúar að leik fyrir utan nýju heimkynnin.
Enn þann dag í dag vilja margir fyrrum íbúar ekki tengja nafn
sitt við bráðabirgðahverfið og óskuðu nafnleyndar í heimildaskrá.
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barnið okkar er á skóla skyldu aldri, en getur ekki sótt
gengið vel [...]. Munduð þér nú vilja gjöra svo vel, og
nám sökum fjarvistar. Jeg sótti um íbúð í Skúlahringja til Borgarstjórans og reina að tala við hann sem
götuhúsunum, en var synjað, svo jeg treysti því herra
þér getið því það stendur íbúð laus núna í Höfðaborg
borgarstjóri, að þjer sjáið yður fært að verða við þessog er búinn að vera laus í 2-3 vikur, ég ber svo mikið
ari beiðni minni nú. Mjer þætti það fremur hart, ef jeg
traust til yðar að ég vona að þér gerið sem þér getið.40
með mitt fólk þyrfti að hrökklast frá Reykjavík sökum
Speglinum þótti ekki mikið til
húsnæðisleysis, eftir að hafa verið starfandi og búsettum úthlutun Bjarna borgarur hjer í meira en 20 ár, og tel jeg það miður heillavænstjóra - aðeins fimmtungur
legt fyrir þetta bæjarfélag, ef við
umsækjenda fékk íbúð.
Heimdellingar þurfum margir
að
hverfa
hjeðan
úr
þessum bæ,
s ö k u m
húsnæðisskorts, því það er
nú svo að það
er eins og að
Kommunum
gangi jafnvel
betur að þróast
hjer en okkur, af
hverju sem það
nú er, þá virðast
þeir hafa húsaskjól.
Já ekki
Bænabréfin eru að mörgu
síður en aðrir ef
leyti keimlík bæði að efni og uppbyggingu. Þau
ekki
jafnvel
endurspegla þá pólitísku fyrirgreiðslu sem
„það er nú svo að það er
frekar.39
þreifst á flestum stigum samfélagsins, enda
eins og að Kommunum
var áhrifamáttur stjórnmálanna mikill í lífi
gangi jafnvel betur að þróast
Svipaðar raunir rekur svo kona
einstaklingsins lengi framan af.41
hjer en okkur“
nokkur í bréfi, dagsett þann 26. mars
Húsnæðishrakningar undangenginna ára
1949, til Ólafs Thors, alþingismanns:
voru í raun eini sameiginlegi reynsluheimur
Höfðaborgarbúa.42
Fulltrúar verkalýðsstéttar voru í
talsverðum
meirihluta
á
árunum 1943-1953, en eftir þann tíma
Háttvirti Alþingismaður Ólafur Thors [...]. En svo er
hætta
manntöl
að
greina
frá atvinnu og félagsstöðu bæjarbúa.
mál með vexti að ég hef ár eftir ár verið að reina að fá
Handverksog
iðnaðarmenn
sem og bílstjórar fylgdu fast á
íbúð en aldrei tekist, þar á meðal í Höfðaborg, ég hef
eftir,
en
sem
sérstök
stétt
má flokka þá mitt á milli
talað við flesta þá menn sem hafa með það að gera en
verkalýðsstéttar
og
borgarastéttar.
Þannig endurspeglar
það hefur ekki gengið neitt ennþá. Hefur mér oft
Höfðaborgarsamfélagið
reynsluheim
ólíkra
einstaklinga, jafnt
fundist sárt að sjá Kommunista flytja inn í íbúð í
í
menningarog
efnahagslegum
skilningi.
Höfðaborg þegar ég hef gert alt sem ég hef geta til þess
Höfðaborg afmarkaðist eins og fyrr segir af Borgartúni,
að fá fólk til að kjósa sjálfstæðisflokkinn og hefur það
Samtúni og Nóatúni. Borgartún dregur að öllum líkindum
nafn sitt af Höfðaborgarbyggðinni sálugu
og hefur löngum verið
iðnaðar- og verslunarhverfi; bjuggu þar í
árslok 1985 aðeins um 13
80
Iðnaðar/handverk/bílstj íbúar.43
Í Samtúni og
Sjómenn
60
Nóatúni var aftur á móti
Versl/skrifstofum.
talsverð íbúabyggð, þó
Menntamenn/-konur
svo að verslun og iðnaður
40
hafi verið þar fyrir
Ekkjur/ekklar
hendi.44
Þar var
Verkamenn/-konur
20
húsakostur
talinn
Nemar
vera nokkuð góður og
Heimild: Manntöl, 1943, 1945, benda heimildir til þess
0
1947, 1949, 1951, 1953.
að íbúar í þessum
1943 1945 1947 1949 1951 1953
tveimur götum hafi haft

Jón Ingvar Kjaran
Höfðaborgin rétt
niðurrif árið 1972.
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nokkuð trausta efnahags- og félagslega stöðu í samanburði
við íbúa Höfðaborgar. Börnin þar urðu fljótt vör við þennan
félagslega mun, enda komu fordómar þeirra sem betur máttu
sín oft á tíðum niður á þeim:
Við vorum bara pakkið hér í Höfðaborg. Ég gekk í
Laugarnesskóla og var ávallt samferða í skólann stelpu
sem bjó í Samtúninu. Einu sinni á leið minni í skólann
beið ég að venju við útihliðið heima hjá henni. Hún
kemur þá út og segir við mig að hún megi ekki vera
samferða mér í skólann af því að það byggi bara pakk,
aumingjar og rónar í Höfðaborg.45

fyrir

brugðust við vandanum með ýmsu móti. Bráðabirgðahúsnæði
var byggt handa alþýðu manna sem varð einna verst fyrir
barðinu á því mikla böli sem húsnæðiseklan var.
Bráðabirgðabyggðir bæjarins líktust að mörgu leyti þeim
hreysum sem koma fram í lýsingum Dickens á fátækrahverfum Lundúna á ofanverðri 19. öld: Þrengsli, slæmur
aðbúnaður og félagsleg vandamál settu sinn svip á mannlífið.
Á tímabilinu frá aldamótum fram til loka fimmta áratugarins risu helstu „öreigabyggðir“ bæjarins. Pólarnir við
suðurenda Laufásvegar, Selbúðirnar og „borgin“ við Höfða.
Breyting á stefnu bæjaryfirvalda í húsnæðismálum varð ekki
fyrr en með Júnísamkomulaginu á sjöunda áratugnum. Í
kjölfar þess fékk alþýða manna mannsæmandi húsnæði á
viðráðanlegum kjörum og fordómar í garð þeirra sem bjuggu
við lakan húsakost urðu ekki eins áberandi.

Nálægðin við Samtún og Nóatún skerpti því sjálfsvitund
Höfðaborgarbúa og jók á sérstöðu hennar í hugum þeirra.46
Mannfæðin og víðáttan inn á milli iðnaðar- og verslunar- Höfundur (f. 1974) hefur BA-próf í sagnfræði frá Háskóla
svæða við Borgartún hafði einnig sitt að segja. Byggðin tók á Íslands.
sig mynd afmarkaðs samfélags á jaðri iðnaðarSveitaþorpið Reykjavík breyttist
og opins svæðis. Íbúunum fannst þeir hluti af
hratt og örugglega í borgina
samfélagi „sem kalla mætti þorp því allir
TILVÍSANIR
Reykjavík og varð miðstöð alls athafnalífs
þekktu alla.“47
1 Vísir. 15.11.1941.
landsins. En leiðin til borgarmenningar
Að mati margra fyrrum íbúa
2 Þorleifur Friðriksson: „Saga
og flóknari samfélagsgerðar var
Höfðaborgar var mikil samstaða innan
verkalýðsfélagsins Dagsbrúnar,“
35 [óbirt handrit].
engan veginn greiðfær.
hópsins, „þegar eitthvað bjátaði á var leitað
3 Stjórnartíðindi A-B 1939. A-Deild,
aðstoðar nábúanna og voru þeir þá fljótir til
57-58.
handa og fóta.“48 Börnin stóðu einnig þétt saman í öllu 4 Björn Björnsson: Árbók Reykjavíkurbæjar 1940. Reykjavík 1940, 36.
mótlætinu „og þau sem voru eldri pössuðu yngri krakkana og 5 Ingi Valur Jóhannesson og Jón Rúnar Sveinsson: Íslenska húsnæðiskerfið.
Rannsókn á stöðu og þróun húsnæðismála. Reykjavík 1986, 99.
létu enga níðast á þeim, enda var þetta eins og stór syst- 6 Þegar hæst lét unnu hátt í 3.000 Íslendingar fyrir setuliðið árið 1942. Í
desember það ár hafði fækkað verulega í setuliðsvinnunni og unnu um það
kinahópur þar sem mikil samheldni ríkti.“49
Höfðaborg var samfélag á mörkum borgar og þorps. Í leyti ekki nema um 1.500 Íslendingar. Í árslok 1943 var þessi tala komin
niður í 900 og á árinu 1944 unnu á bilinu 400-850 Íslendingar hjá hernum við
landfræðilegum skilningi var hún auðvitað staðsett innan ýmiss konar störf. Tómas Þór Tómasson: Heimsstyrjaldarárin á Íslandi II.
marka Reykjavíkur, þó svo að um vissa einangrun hafi verið Reykjavík 1984, 60.
að ræða. En í huga margra fyrrverandi íbúa hennar hafði hún 7 Þorleifur Friðriksson: „Saga verkalýðsfélagsins Dagsbrúnar,“ 36.
8 Sama heimild, 36-37.
félagslega sérstöðu og þjónaði greinilega þeim tilgangi að 9 Bjarni Benediktsson: „Breytingartími á 20. öld.“ Land og lýðveldi II.
vera griðastaður fyrir utanaðkomandi áreiti og fordómum; Reykjavík 1965, 149-155, 150.
10
Júlíus
Sigurjónsson:
„Byggingar
og
heilbrigðismál.“
fyrir innan ríkti samheldni og gagnkvæmur stuðningur.

„ÖREIGABYGGðIR“ BÆJARINS
Borgin við Sundin tók stakkaskiptum á tæpri öld.
Sveitaþorpið Reykjavík breyttist hratt og örugglega í
borgina Reykjavík og varð miðstöð alls athafnalífs landsins.
En leiðin til borgarmenningar og flóknari samfélagsgerðar var
engan veginn greiðfær. Húsnæðiseklan reyndist með ólíkindum í höfuðstaðnum lengi framan af. Ráðamenn borgarinnar
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Byggingarmálaráðstefna 1944 (5.-12. nóv). Erindi og umræður. Ritstjóri
Arnór Sigurjónsson. Reykjavík 1946, 159-170, 163.
11 Sama heimild, 159.
12 Þorleifur Friðriksson: „Saga verkalýðsfélagsins Dagsbrúnar,“ 37.
13 Sama heimild, 37-38.
14 Guðjón Friðriksson: Bærinn vaknar. Saga Reykjavíkur 1870-1940. Síðari
hluti. Reykjavík 1994, 121-124.
15 Páll Líndal: Reykjavík. Byggðarstjórn í þúsund ár. Saga sveitarstjórnar
frá upphafi til 1970. Reykjavík 1986, 163-164.
16 BsR. Aðfnr. 7362. Húsnæðismál, Höfðaborg 1942.
17 BsR. Aðfnr. 7362. Húsnæðismál, Höfðaborg 1942.
18 BsR. Aðfnr. 17104. Borgarverkfræðingur í Reykjavík, teiknistofa
húsameistara, plögg Einars Sveinssonar að honum látnum.
19 BsR. Aðfnr. 5706. Húsnæðismál, opinber aðstoð vegna íbúðahúsa-
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Leitaðu svara
Vantar þig upplýsingar um þjónustu eða
stjórnkerfi Reykjavíkurborgar?
Ef svo er, vinsamlega hafðu samband við
upplýsingaþjónustu Ráðhússins í
síma 563 2005
eða sendu tölvupóst á netfangið:
radhusupplys@rhus.reykjavik.is
Jafnframt er ýmsar upplýsingar að finna á
heimasíðu Reykjavíkurborgar:
http://www.reykjavik.is
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sumarið 1997.
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35 Morgunblaðið 13.10. 1948,
10.
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ist til fulltrúa „nýja tímans“ og lagði hann áherslu á byggingu fjölbýlishúsa í
43 Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund. Alþýðlegt fræðirit um sögu
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44 Björn Björnsson: Árbók Reykjavíkurbæjar 1950/51. Reykjavík 1953.
hins vegar einstaklingnum og taldi mun heppilegra að byggja einbýlishús
45 Viðtal við fyrrum íbúa Höfðaborgar tekið af höfundi sumarið 1997.
með litlum garðskika heldur en stór fjölbýlishús handa verkamönnum
46 Sama heimild.
bæjarins. Að því leytinu til var Jón Baldvinsson fulltrúi „gamla tímans“, sem
47 Sama heimild.
„stóð öðrum fæti í hugmyndaheimi bændasamfélagsins.“ Sbr. Þorleifur
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Friðriksson: „Saga verkalýðsfélagsins Dagsbrúnar,“ 21.
49 Sama heimild.
25 BsR. Aðfnr. 3333. Húsnæðismál, húsnæðisekla 1930-1947.
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Guðbrandur Benediktsson:

Af Ljósmyndasafni
Fyrir nokkrum árum fjallaði Eggert Þór Bernharðsson á
síðum Sagna um þau vandamál sem blasa við
sagnfræðingum sem rannsaka samtímasögu og þurfa að
leita að skjölum á hinum ýmsu skjalasöfnum, heimildirnar geti verið dreifðar og þær erfitt að finna.1 Segja
má að mörg svipuð vandamál blasi við þeim sem þurfa að
vinna með gamlar ljósmyndir, en þær eru sagnfræðingum
afar mikilvægar, ekkert síður en gömul skjöl.2

HVERT LEITA SAGNFRÆðINGAR OG AðRIR
SEM þURFA Að NOTA GAMLAR LJÓSMYNDIR?
Á Þjóðminjasafni Íslands er trúlega eitt stærsta safn ljósmynda, eða um 1,6 milljón myndir. Ljósmyndasafn
Reykjavíkur varðveitir um 1.4 milljón mynda og er næst
stærsta safn landsins. Önnur söfn sem varðveita ljósmyndir
eru til dæmis Byggðasafn Hafnarfjarðar, Byggðasafn
Vestmannaeyja, Skjalasafn Ísafjarðar og Minjasafnið á
Akureyri, svo nokkur séu nefnd.3 Því má ljóst vera að mikið
magn ljósmynda er til á hinum ýmsu söfnum víðs vegar um
landið og myndefnið er að sama skapi afar fjölbreytt.4
Á þessum stofnunum standa menn oft frammi fyrir
hinum ýmsu vandamálum. Ljósmyndasöfn koma til þeirra
í afar misgóðu ástandi. Ýmisleg efnaferli valda því að með tíð
og tíma eyðileggjast myndirnar, en þó er hægt að hægja á
þessum innri eyðileggingarferli til muna með því að varðveita
þær við sérstök skilyrði. Þá þekkist það einnig að ljósmyndir
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hafa beinlínis legið undir skemmdum, svo sem af völdum
vatns eða raka. Algengt er að ljósmyndir séu illa, ef nokkuð
merktar og upplýsingar um myndefnið eru oft af skornum
skammti. En til þess að ljósmyndirnar nýtist sagnfræðingum
fyllilega sem heimildir, er mikilvægt að slíkar upplýsingar séu
sem bestar; ítarlegar og áreiðanlegar.

HVERNIG ERU LJÓSMYNDIR SEM RATA
INN Á SÖFN MEðHÖNDLAðAR?
Við móttöku einstakra ljósmyndasafna5 er útfyllt móttökuskýrsla, þar sem skráð er nafn gefanda og móttökudagur
og safnið fær svokallað aðfanganúmer. Einnig eru skráðar
allar fáanlegar upplýsingar um safnið og þá muni sem því
kunna að fylgja (oft nefnt fylgifé).
Samkvæmt lögum falla ljósmyndir undir höfundarétt,
en það þýðir að ekki er leyfilegt að nota þær án leyfis höfundar eða rétthafa. Greiðslur fyrir notkun ljósmynda eru
samkvæmt ákveðnum gjaldskrám. Vegna þessa eru í mörgum
tilfellum gerðir samningar við gefendur myndasafna. Næsta
skref er að skrá safnið, flokka myndirnar og númera hverja
einustu mynd. Stundum eru myndir í það slæmu ástandi að
þær þarf að meðhöndla sérstaklega og jafnvel er mikilla
viðgerða þörf. Slíkar aðgerðir geta verið afar flóknar, dýrar og
vandasamar. Því næst eru svo kallaðir kontaktar6 gerðir af
frummyndunum (hvort heldur það eru filmur, glerplötur, eða
pappírskópíur).
Mikið kapp er lagt á að varðveita frummyndirnar á sem

Af Ljósmyndasafni
fræðinemum og öðrum örlitla innsýn í þau störf sem fara fram
á ljósmyndasöfnum. Dæmin eru einnig til vitnis um fjölbreytileika myndefnis á Ljósmyndasafni Reykjavíkur og ættu
að gefa mönnum hugmynd um fjölbreytileika ljósmynda á
öðrum söfnum um landið.
Höfundur (f. 1973) hefur BA-próf í sagnfræði frá Háskóla
Íslands

TILVÍSANIR
1 Eggert Þór Bernharðsson: „Frumskógar samtímans.“ Sagnir 12 (1991), 7075.
2 Ekki mun verða vikið nánar að þessum þáttum hér, en þó má benda á ýmsar
greinar sem birst hafa um efnið í tímaritum um söguleg efni. Hrefna
Róbertsdóttir: „Myndir og veruleiki. Umsögn um 14 árgang Sagna.“ Sagnir
15 (1994). - Þórunn Valdimarsdóttir: „Nokkur orð um sjón og sögu“ Sagnir
2 (1981), 69-71. - Sumarliði Ísleifsson: „Mynd: 1000 orða ígildi.“ Ný saga 3
(1989), 82-85. Loks má benda á BA-ritgerð höfundar, „Gríma tíðarandans.
Sagnfræði og ljósmyndir“. Lokaritgerð í sagnfræði haustið 1997. Ritgerðina
má einnig nálgast á heimasíðu Ljósmyndasafns Reykjavíkur, er hefur vefslóðina http://www.reykjsvik.is/ljosmyndasafn.
3 Guðbrandur Benediktsson: Ljósmyndasöfn á Íslandi. Yfirlitsskrá.
Reykjavík 1998.
4 Þegar rætt er um ljósmyndir á þessum söfnum, er átt við allar gerðir ljósmynda; pappírskópíur, filmur, glerplötur o.fl.
5 Hvert einstakt ljósmyndasafn getur verið allt frá einu myndaalbúmi til tuga,
ef ekki hundruða þúsunda mynda.
6 Kontaktar eru kópíur af negatívum, sem eru þó ekki fullunnar ljósmyndir.

Til
vinstri: Við
Reykjavíkurtjörn
1906-8. Að neðan:
Stefanía
Guðmundsdóttir leikkona sem Magda í
leikritinu Heimilið
sem sýnt var 19024.

SAFN MAGNÚSAR ÓLAFSSONAR
Myndasafn Magnúsar Ólafssonar kom inn á
Ljósmyndasafn Reykjavíkur árið 1980. Safnið
samanstendur af um 3000 glerplötum og einnig
nokkuð af blaðfilmum. Flestar myndirnar eru
mannlífsmyndir úr Reykjavík, frá fyrri hluta
aldarinnar, en einnig myndir af einstaklingum og
byggingum, svo nokkuð sé nefnt. Margar myndanna voru í fremur slæmu ástandi og því þörf á
að hreinsa þær. Kontaktar voru gerðir af þeim og
frummyndunum og komið fyrir í geymslu.
Kontaktarnir voru aftur á móti settir í þar til
gerðar bækur og þannig gerðir aðgengilegir. Þá
var hafist handa við upplýsingaöflun og þeim
upplýsingum komið á tölvutækt form, þannig að
afar greiðlega gengur að leita mynda í safninu
eftir ýmsum atriðsorðum.
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bestan máta og er þeim því komið fyrir í sérstakar umbúðir
með lágt sýrustig og þær geymdar í traustum geymslum. Þá
þarf og að ganga frá fylgifé á góðan máta og varðveita við
bestu skilyrði og halda upplýsingum vel til haga. Kontaktarnir
eru hins vegar settar í möppur og gerðar almenningi aðgengilegar, ásamt þeim upplýsingum sem til eru. Þá má segja að
safnið sé loks „opið“ og almenningi aðgengilegt. Þó er ekki
nema hálfur sigurinn unninn, því eftir er mikil vinna við
upplýsingaöflun og þar koma sagnfræðingar oft við sögu.
Leita þarf sem ítarlegastra upplýsinga um allt myndefnið, (svo sem persónur, byggingar o.fl.) tökustað, tökutíma,
tilefni myndatökunnar, ljósmyndara og margt fleira. Eins og
gefur að skilja er slík upplýsingaöflun afar yfirgripsmikil og
getur tekið langan tíma ef vel á að vera. Oft þarf að leita til
margra aðila til að safna saman slíkum upplýsingum.
Lokastiginu á þessu ferli er loks náð þegar búið er að safna
öllum þessum upplýsingum á tölvutækt form og auðvelt er að
leita með því að slá inn einstök leitarorð. Til þess að menn
glöggvi sig betur á þessum ferli verða hér á eftir sýnd þrjú
dæmi um mismunandi ljósmyndasöfn sem varðveitt eru á
Ljósmyndasafni Reykjavíkur.
Þessi þrjú dæmi um ólík ljósmyndasöfn í Ljósmyndasafni Reykjavíkur, sem eru mislangt komin í
varðveisluferlinu, sýna það ferli sem ljósmyndasöfn fara í
gegnum er þau rata inn á söfn. Hugmyndin er að veita sagn-

Guðbrandur Benediktsson

SAFN BJARNLEIFS
BJARNLEIFSSONAR

1918 - 1998

Myndasafn Bjarnleifs Bjarnleifssonar barst Ljósmyndasafni
Reykjavíkur árið 1998. Hér er um
að ræða rúmlega 120.000 myndir,
á filmum sem rúllaðar voru
saman og geymdar í áldósum
(meðal annars undan tóbaki).
Myndirnar voru flestar
teknar um og eftir miðja öldina.
Bjarnleifur
starfaði
sem
blaðaljósmyndari á hinum ýmsu
fjölmiðlum og myndefnið því
afar fjölbreytt. Upplýsingar um
myndefnið voru af skornum
skammti. Fyrsta skref varðveislunnar var að klippa filmurnar niður og raða í sérstök
plastumslög til geymslu. Þá voru
gerðir kontaktar og frummyndunum komið fyrir í
geymslu. Kontöktunum var þá
raðað í möppur og hver
mynd/rammi númeraður.
Möppurnar eru aðgengilegar og geta menn þar skoðað
allar myndirnar. Þá eru til skrár
þar sem upplýsingum um myndefnið er smám saman safnað
saman, en síðar er ætlunin að allt
verði slegið inn á tölvu.

Efst: Íslandsmeistarar í
knattspyrnu 1964, Keflvíkingar,
hylltir
af
Skagamönnum og KRingum. Í miðju: Halldór
Laxness í Reykjavíkurhöfn
1955 með Nóbelsverðlaun í
farteskinu. Til vinstri:
Nýkjörin forsetahjón 1968,
Kristján og Halldóra Eldjárn á tröppum Þjóðminjasafns.
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Hesthús
og
fjós
við
Laufásveg, 7. júní 1948.

Ófullnægjandi
húsnæði, staðsetning og
ártal óþekkt.

Ófullnægjandi hreinlætisaðstaða - kamar
við Laugaveg, sennilega frá árinu 1948.
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Sagnir 19 (1998)
Vinstri stjórnin 1971 stílfærð. Efst og
réttsælis: Hannibal Valdimarsson, Ólafur
Jóhannesson, Halldór E. Sigurðsson, Lúðvík
Jósepsson, Einar Ágústsson og Magnús
Kjartansson. Í miðjunni er Magnús Torfi
Ólafsson.

Leifur Reynisson:

1918 - 1998

imyndunaraflid
til valda!
Barátta 68-kynslóðarinnar
fyrir betri heimi

„Ímyndunaraflið til valda“ var slagorð sem lýsti vel þeirri
stemmningu sem ríkti á götum Parísar í maímánuði 1968.
Á sjöunda áratugnum gripu stúdentar víðs vegar um heim
til þess ráðs að mótmæla ríkjandi samfélagsskipan. Frá
París til Prag, Tokyo til London, Peking til San Francisco,
bárust fréttir af uppþotum. Í þessari grein verður gert
grein fyrir þessari öldu mótmæla sem meðal annars barst
upp að íslenskum ströndum fyrir réttum 30 árum.

UPPHAF STÚDENTAÓEIRðANNA
Upphaf uppreisnar unga fólksins er gjarnan miðað við
uppþotin við Berkeleyháskóla í Kaliforníu 1964. Þar með
hefst barátta þess sem kenna má við breytt gildismat.
Með tímanum harðnaði tónninn og kröfurnar urðu
háværari. Samfélagið í heild sinni var dregið í efa. Því
var haldið fram að tengsl manns og samfélags hefðu
slitnað. Slagorðið um firrt þjóðfélag hljómaði æ oftar
næstu árin. Þar með hafði tónninn verið gefinn. Næstu
árin urðu stúdentaóeirðir í um 2000 háskólum víða um
heim.1
Um sömu mundir tók allsérstæð neðanjarðar-
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menning að skjóta upp kollinum. Andmenning sú sem átti
eftir að slá í gegn á síðari hluta sjöunda áratugarins kom fyrst
fram í San Francisco. Um var að ræða ungt fólk sem bjó í
kommúnum, gekk í skrautlegum klæðnaði og neytti marijúana
og LSD í „hugvíkkunarskyni“. Nokkru síðar bættust hipparnir
í hópinn með sítt hár skrýddu blómum. Þar við bættust áhrif
frá menningu svertingja og indíána ásamt austrænum
trúarhugmyndum og amerískum draumsýnum.
Þessi
margþætta andmenning myndaði bræðing sem vann lönd með
rokkið sem boðbera hinna nýju tíðinda. Með því breiddust hin
nýju pólitísku- og félagslegu viðhorf út meðal unga fólksins
um allan hinn vestræna heim. Hin nýja andmenning reyndist
mikilvæg til að skapa jarðveg þjóðfélagsgagnrýni sem
stúdentahreyfingin átti eftir að þrífast í.2
Eitt stærsta baráttumál þessara ára var andstaðan gegn
stríðsrekstri Bandaríkjanna í Víetnam. Á
síðari hluta sjöunda áratugarins tóku
viðhorf manna gagnvart kalda
stríðinu að breytast. Viðteknar hugmyndir um að

Ímyndunaraflið til valda

Stríðsádeilu plakat eftir Seymour Chwast frá árinu 1967.
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það einkenndist af viðleitni Bandaríkjanna til að hefta endurtaka leikinn við þann fornfræga háskóla. Þegar hér var
útbreiðslu kommúnismans voru dregnar í efa. Hrottalegar komið sögu greip lögreglan þegar inn í atburðarásina og fjarmyndir af þessu fyrsta sjónvarpsstríði sögunnar fengu ungt lægði stúdentana með harðri hendi. Með þessum aðgerðum
fólk til að sjá samsvörun milli þess óréttláta þjóðfélags sem hófust hinar eiginlegu stúdentaóeirðir. Mikil reiði greip um
það taldi sig búa í og því harðræði sem það ásakaði sig í þeirra röðum og streymdu þeir út á götur til að mótmæla.
Þar mættu þeir lögreglunni á nýjan leik sem tók á móti þeim
Bandaríkin að beita heilli þjóð.3
Þegar mótmælin gegn Víetnamstríðinu hófust af full- með síaukinni hörku.
Þann 13. maí fóru stúdentar í sameiginlega kröfugöngu
um krafti á síðari hluta sjöunda áratugarins fóru stúdentar
Evrópu að taka við sér. Þeir urðu fyrir áhrifum frá með verkamönnum. Um sömu mundir skullu á verkföll sem
hræringunum Vestanhafs og tileinkuðu sér ýmsar baráttu- lömuðu allt Frakkland. Það hrikti því verulega í valdastoðum
aðferðir stúdenta í Bandaríkjunum. Mest urðu mótmælin í De Gaulle sem gegnt hafði forsetaembætti um tíu ára skeið.
Þýskalandi, Frakklandi og Ítalíu. Árið 1967 urðu mikil mót- Svo mikið er víst að hann sá ástæðu til að halda til Þýskalands
mæli í Vestur-Berlín vegna komu Íranskeisara. Óánægja til að tryggja sér stuðning franskra hersveita er þar voru
hafði verið ríkjandi meðal stúdenta vegna stjórnarinnar í Bonn staðsettar. Þar næst hélt hann sjónvarpsræðu þann 30. maí
auk þess sem Víetnamstríðið var óvinsælt. Í brýnu sló milli þar sem hann boðaði til kosninga. Í ávarpinu reyndi hann að
stúdenta og lögreglu sem leiddi til þess að einn stúdent lét ófrægja stúdenta með því að skella skuldinni á kommúnista.
lífið. Sá atburður sem og ófrægingarherferð helstu blaða Þar af leiðandi ættu Frakkar um tvo kosti að velja - Gaullisma
eða kommúnisma. Frakkar brugðust
Þýskalands leiddi til enn fjölmennari mótÞegar mótmælin gegn
skjótt við ræðunni og sýndu
mæla.4
Víetnamstríðinu hófust af fullum
stuðning sinn í verki með því að
Slæmt ástand í háskólum Evrópu
krafti á síðari hluta sjöunda áramynda fjöldagöngu sem ein
leiddi til víðtækari mótmæla heldur en í
tugarins fóru stúdentar Evrópu
milljón manna er talin hafa tekið
Bandaríkjunum. Mikil fjölgun nemenda
að taka við sér.
þátt í. Þar með riðluðust fylkingar
skapaði örtröð sem aftur varð til þess að meiri
mótmælenda og öll andstaða koðnaði
fjarlægð myndaðist milli þeirra og kennara. Þar
niður. De Gaulle vann stórsigur í
að auki var skólakerfið mjög íhaldssamt og
kosningunum og virtist hafa styrkt sig
byggði í raun á alræði prófessoranna. Stúdentar
verulega í sessi.
kröfðust fjölgunar háskóla og fjölbreyttara námsÞví hefur verið haldið fram að eftir
efnis. Einnig var það gagnrýnt að háskólarnir
þessa atburði hafi allt breyst þrátt fyrir
byggju nemendur ekki nægjanlega vel undir lífið.
að allt væri sem fyrrum. Pólitísk örlög
Stúdentar kröfðust þess að háskólarnir tækju mið af
De Gaulle eru til vitnis um
samfélaginu með því til dæmis að bjóða
þessar hræringar. Hann var
upp á kennslu í félagsfræði. Þessar kröfsigurvegari kosninganna en
ur tóku raunar þegar að heyrast í byrjun
innan árs hafði hann sagt af
sjöunda áratugarins. Til uppþota hafði
sér. Það kom á daginn að hann
fyrst komið í Ítalíu 1965 sem náði síðan
var ekki í takt við þá þróun sem
hámarki í Frakklandi 1968 eins og tíundað
hafði orðið í hinum iðnvædda
var í upphafi.5
heimi.7
Það var eins og öll sú óánægja sem
brotist hafði upp á yfirborðið á þeim
PARÍS 1968
áratug sem var senn á enda hefði safnast
fyrir
í hugum Parísarstúdenta. Málefnin
Stúdentar voru farnir að líta á sig sem alþjóðvoru
af
hinu fjölbreytilegasta tagi. Deilt var
lega hreyfingu þegar atburðarásin náði hámarki
á
einstrengingslegt
skólakerfi, tilbúnar þarfir
í París 1968. Þeir litu svo á að allir einstakir
neyslusamfélagsins,
firringu borgaranna,
þættir samfélagsins tengdust þjóðskipulaginu. Á
mengun,
alls
kyns
undirokun
og heimsvaldaþann hátt gátu þeir séð samsvörun á milli forstokstefnu.
Krafist
var
þátttökulýðræðis,
aukinnar
kaðra háskóla og stríðsins í Víetnam.6 Hvort
samkenndar
og
aðstoðar
við
þriðja
heiminn.
tveggja var til komið vegna hins fjandsamlega
Umræðuefnin voru í raun óþrjótandi. Menn
þjóðskipulags sem auðvaldið drottnaði yfir.
töluðu fram og aftur þar til hinn vestræni
Samkvæmt því réðu peningaleg sjónarmið ferðheimur hafði í heild sinni verið tættur í sundur
inni.
af vægðarlausri gagnrýni. Því var haldið
Rekja má atburðarásina frá 22. mars
fram að maðurinn hefði fullan rétt á að
þegar hópur stúdenta yfirtók skriffinna tilfinningum sínum og
stofur háskólans í Nanterre í
sköpunargleði þann farveg sem
úthverfi Parísar. Baráttan var
hentaði hverjum og einum.
rétt að hefjast enda var þess
Allar hömlur væru frelsisskammt að bíða að gripið yrði til
svipting sem bæru vott um
aðgerða á nýjan leik. Þegar
kúgun samfélagsins.
háskólanum í Nanterre var lokað
Til að ná þessum
2. maí var röðin komin að
breytingum
fram töldu
Sorbonne. Með Daniel Cohnstúdentar
nauðsynlegt
að fá
Bendit í broddi fylkingar átti að

1918 - 1998

Leifur Reynisson
verkamenn í lið með
engar óeirðir, ekkert eggjakast. Menn horfa með
sér þar sem marxaðdáun á rykið á Jóni Sigurðssyni; velta ef til vill
isminn hafði kennt
svolítið vöngum yfir einkunnarorðum hússins:
þeim að byltingin
Vísindin efla alla dáð. [...] Aftur á móti vefst fyrir
væri þeirra.
Það
sumum, hvað orðið vísindi þýðir. Það er kannski von,
kom hins vegar upp
því að húsbændurnir skilja það ekki heldur. [...] Og
úr dúrnum að verkasvo ef eitthvað gerist úti í hinum stóra heimi, til dæmis
menn höfðu afneitað
stúdentaóeirðir [...] þá safnast menn saman á göngum
hinum meinta frelsskólans totta sínar pípur, líta til lofts og dást að íslara sínum. Þeir fóru
enzku steinsteyptu stuðlabergi [...] segja svo loks og
að vísu í verkfall og
draga seiminn: Hvaða læti eru þetta? [...] Menn laga
röltu með stúdentum
á sér bindið, athuga hvort skyrtan er hrein og fín.
í kröfugöngu eins og
Klapp á keis. Óeirðir? Kröfugöngur? Stríð í
fram hefur komið. Í
Vietnam! Ekki er öll vitleysan eins. [...] Í Háskóla
stað þess að bylta
Íslands gerist aldrei neitt. NATO eflir hér alla dáð.10
þjóðfélaginu gerðu
þeir sig samt sem
Á forsíðu Stúdentablaðsins frá apríl 1969 er sagt frá því á
áður ánægða með
forsíðu að fjölmennur fundur
Charles De Gaulle greiðir atkvæði í fose- launahækkanir og
stúdenta hafi samþykkt ályktun
takosningunum 1968 - tæpu ári síðar sneru aftur til starfa
þar sem þeir lýsa „yfir fyllsta
hafði hann sagt af sér.
sinna eins og
stuðningi við aðild Íslands að
ekkert hefði í skorist.
[Atlantshafs]bandalaginu.“11
Sjónvarpið átti ekki lítinn þátt í því að
Pólitísk róttækni var
skapa þá miklu athygli sem stúdentaóeirðirnar
fjarri flestu æskufólki fram
hlutu. Það átti þó eftir að reynast stúdentum tvíyfir miðjan 7. áratuginn.
eggjað sverð. Sú samúð sem þeir hlutu sökum
Heimdallur þótti vænlegasti
harkalegrar framgöngu lögreglunnar breyttist
vettvangurinn fram að því
fljótlega í óvild þegar eldheitar byltingarræður
en þau viðhorf tóku nú að
manna eins og Cohn-Bendit tóku að berast inn í
breytast. Vaxandi hópur ungs fólks missti
stofur borgaranna. Þegar stúdentar tóku
trú á flokkakerfið og tók að aðhyllast
„Í Háskóla Íslands gerist aldrei
eftir því að þeir voru einir í byltingaróljósar umbótahugmyndir. „Pabbaneitt. Engar hræringar, engar
heiminum fjaraði fljótlega undan
pólitík“ varð að skammaryrði.
þeim. Það átti einnig eftir að koma á óeirðir, ekkert eggjakast. Menn horfa
Sérstaklega tók að bera á róttækni
með aðdáun á rykið á Jóni
daginn að þó þeir gætu bent á ýmismeðal mennta- og listaæskunnar.
Sigurðssyni“
legt sem betur mætti fara var ekki þar
Hér sem annars staðar var æskan á
með sagt að þeir hefðu lausnirnar í handþessum
árum
að
sækja
í
sig veðrið sem þjóðfélagshópur.
raðanum.8
Sífellt fleiri sóttu nám auk þess sem námstíminn lengdist.
Sjöundi áratugurinn hafði einkennst af mikilli baráttu
Menn voru ekkert að flýta sér að verða fullorðnir heldur nutu
alls kyns réttindahópa. Það voru mikil átök í hinum vestræna
þess lífsstíl sem æskan hafði komið sér upp.12 Með rokk- og
heimi þar sem ríkjandi viðhorfum varð ekki svo auðveldlega
síðan bítlaæðinu hafði æskan fundið sér kröftugan tjáningarþokað. Áttundi áratugurinn var að ganga í garð en það kom í
miðil. Unga fólkið tók í auknum mæli að storka þeim sem
hans hlut að vinna úr áhrifunum.
eldri voru með framkomu sinni, klæðaburði og hártísku. Í
krafti aukinnar velmegunar var æskan sjálfstæðari en nokkru
sinni fyrr og hún virtist ætla að njóta þess eins vel og lengi og
kostur væri á.13 Með auknu sjálfstæði fór æskan að láta til sín
„ÞAð ER SVOLÍTIL FORMLEYSA
taka í þjóðmálaumræðunni og hún tók til við að krefjast
RÍKJANDI“
breytinga.
Hin nýfengna samkennd unga fólksins leiddi
óhjákvæmilega
til aukins sjálfstrausts. Hinn breytti andi sem
Það er skylda stúdenta að tryggja, svo sem í þeirra
ríkti
meðal
æskunnar
á þessum tíma kemur vel fram í viðtali
valdi stendur, að Háskólinn sé hvorki óvirtur í orði né
við
menntaskólakennara
sem birtist í einu blaði menntaverki. Það gera stúdentar m. a. með því að taka ekki
skólanna
1970.
Þar
segir
meðal
annars:
þátt í óspektum eða mótmælaaðgerðum og fordæma
slíkt athæfi.9
Svo segir í yfirlýsingu stjórnar Vöku (Félags lýðræðissinnaðra stúdenta) í júní 1968. Ástæða yfirlýsingarinnar
voru stúdentaóeirðir sem áttu sér stað víða um hinn vestræna heim um þessar mundir. Ritstjóri Stúdentablaðsins greinir
frá stöðu mála heima á Íslandi með eftirfarandi orðum:
Í Háskóla Íslands gerist aldrei neitt. Engar hræringar,
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[F]ólk er miklu frjálslegra núna en það var, miklu
opnara finnst mér, til dæmis held ég að samskipti
nemenda séu allt öðru vísi en þau voru. Fólk var miklu
þvingaðra. [...] Það sem mér finnst einkennandi fyrir
þessa breytingu, sem mér finnst hafa orðið er, að þessi
gömlu form eru afskaplega mikið á undanhaldi, það er
að segja form á allri umgengni og félagslífi og öllu því
sem fólk gerir yfirleitt. [...] [É]g held að þetta sé
nokkurs konar millibilsástand núna. Það er svolítil

Ímyndunaraflið til valda
formleysa ríkjandi [...].14

RÓTTÆKNI HEFUR
INNREIð SÍNA

yfirborðsþekkingar. [...] Í Nýjum Vikutíðindum [...]
er yfirfyrirsögn á forsíðu á þessa leið:
„Háskólastúdentar í uppreisnarhug“. Þessi fyrirsögn
er algjör rangtúlkun á þeirri hreyfingu, sem hafin er
meðal stúdenta, en undirfyrirsögnin, „Háskólinn til
skammar“ er því miður sönn. En þetta með uppreisnarhug stúdenta er fjarstæða. Ef þetta stæðist væru
allir menn, sem eru ómyrkir í máli og halda fram rétti
sínum með málefnalegri baráttu, í uppreisnarhug.22
Á þessu má sjá að stúdentar voru ekki með öllu áhugalausir
um eigin málefni en þeir voru hins vegar ekki tilbúnir til
neinna aðgerða. Stúdentablaðið greindi frá þróun mála
erlendis23 en það kom í hlut þeirra sem henni kynntust að

Þeir sem réðust inn í sendiráðið í Stokkhólmi kröfðust
þess að kjör námsmanna yrðu bætt auk þess sem hvatt var til
sósíalískrar byltingar. Menntaskólanemar fylgdu þessu
fordæmi eftir með því að yfirtaka menntamálaráðuneytið
heima á Íslandi. Nálægt hundrað ungmenni áttu hlut að máli
en af þeim voru einungis þrír háskólastúdentar. Talsmenn
vinstri manna við Háskólann héldu því fram að beita yrði
friðsamlegum meðulum við kröfugerðir.26
Meirihluti mennta- og háskólanema taldi sig til vinstri upp úr 1970. Kosningar til Stúdentaráðs urðu pólitískari
en áður hafði verið en vinstri menn komust þar loks til valda
1972. Þeir áttu eftir að halda völdum það sem eftir lifði áratugarins en Vaka sem fékk iðulega um 45% atkvæða hélt uppi
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Innan skólakerfisins tóku menntaskólarnir fyrstir við sér og á árunum
1968-70 tók að bera á róttækni í
blöðum
MR15
og
MH.16
Gagnrýninni var sérstaklega beint
að skólakerfinu en einnig var deilt á
kapítalismann og stríðsrekstur
Bandaríkjanna í Víetnam. Róttæknin átti hins vegar ekki eins
greiða leið inn í Háskólann. Að
vísu mátti einnig sjá ádeilugreinar í
Stúdentablaðinu sem haustið 1969
var af ritnefnd kynnt sem „barát- Hægri róttækni var líka til! Fyrir utan Ferðaskrisfstofu ríkisins.
tublað og umbóta, bæði í málefnum
eigin raun að bera byltinguna heim. Þannig er
skólans og stúdenta og þjóðfélagsupphaf ´68 róttækninnar oftast miðað við
17
málum.“ En í pólitíkinni bar Vaka
Meirihluti mennta- og
töku íslenskra námsmanna á sendiráði
sigurorð af vinstri mönnum allt til
háskólanema taldi sig til vinstri
Íslands í Stokkhólmi vorið 1970.
18
ársins 1971.
upp úr 1970. Kosningar til
Fram að þeim tíma hafði námsÞess ber þó að geta að þrátt Stúdentaráðs urðu pólitískari en áður
mannahreyfingin
haldið sig á mottunni
fyrir að Vaka væri hægrisinnuð var
hafði verið en vinstri menn
en
það
voru
íslenskir
námsmenn erlendis
ekki þar með sagt að liðsmenn
komust þar loks til valda 1972.
með
SÍNE
(Samband
íslenskra stúdenta
hennar
berðust
gegn
öllum
erlendis)
í
broddi
fylkingar
sem riðu á vaðið
breytingum. Í kynningu á starfsemi hennar 1969 segir t.d. að
og
innleiddu
þá
róttækni
sem
átti
eftir
að
einkenna námsVaka berjist fyrir „aukinni þátttöku fólksins í stjórnmálamannahreyfinguna
næstu
árin.
Þröstur
Ólafsson
formaður
starfseminni; gegn flokksforysturæðinu, stirðnuðum stjórnSÍNE
hélt
því
fram
í
viðtali
að
taka
sendiráðsins
hafi haft
19
málaflokkum og samtryggingu valdsins.“
Það bar einnig
„geysimikla
þýðingu“
til
að
ýta
við
yfirvöldum
og
hvetja
stúvott um aukna róttækni að félag vinstri manna, Verðandi, stóð
24 Um sumarið ályktaði SÍNE um nauðsyn
denta
til
baráttu.
að fjölmennum fundi gegn Víetnamstríðinu í Háskólabíói
óhlýðni gagnvart ósanngjörnum lögum. Í henni segir meðal
haustið 1969.20
Til að byrja með bar mest á gagnrýni á menntakerfið en annars:
það hafði raunar legið undir ámæli um skeið. Má þar meðal
annars nefna skoðanakönnun Vikunnar frá 1965 meðal 16-20
ára unglinga en þar kom fram að æskan væri íhaldssöm að því
[Ó]lögleg innrás á skrifstofu er ekki nándar nærri eins
undanskildu að henni fyndist skólakerfið vera úrelt.21 Í
alvarlegt og menntamisrétti vegna efnahags; ólögleg
Stúdentablaði desembermánaðar 1968 segir t.d. eftirfarandi í
aðseta í byggingu er ekki eins alvarleg og þjóðarmorð
leiðara:
í stríði. [...] Þeir, sem taka þátt [í] almennri óhlýðni,
ættu að velja aðferðir, sem eru eins lausar við ofbeldi
og mögulegt er [...] Í rökræðum okkar um almenna
Margir hafa skrifað um málefni stúdenta að undanóhlýðni, megum við aldrei gleyma að við og ríkisförnu, þar sem mikil vakning á sér stað í röðum stúdvaldið erum aðskilin hvað snertir hagsmuni [...].25
enta. Í þessum skrifum hefur mjög gætt misskilning og
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harðri stjórnarandstöðu. Árið áður höfðu vinstrimenn borið
sigur úr býtum til 1. desember nefndarinnar sem upp úr þessu
varð hinn eiginlegi pólitíski vettvangur.27 Þeir yfirtóku
Stúdentablaðið og gerðu það að eigin áróðursriti. Á forsíðu
Stúdentablaðsins 1. desember segir eftirfarandi:

var „að vekja fólk til vitundar um málflutning lýðskrumara
[...].“30
Því var haldið fram að kosningarnar væru „bílaleikur
flokkanna“ þar sem stjórnarfarið væri „peningalýðræði“ enda
lægju allir þræðir þjóðfélagsins um stjórnmálaflokkana.31 Þó
svo langflestir þeirra sem stóðu að Framboðsflokknum hafi
verið vinstrisinnaðir var þess gætt að ekki væri hægt að
Í dag minnast stúdentar fullveldis þjóðarinnar að göm„hanka flokkinn á raunverulegri vinstri- eða
lum sið en með nýjum hætti. Stúdentablaðið er að
hægri pólitík“ enda var meginmálið að deila
þessu sinni árangur að samstarfi tveggja
á kerfið þar sem allir flokkarnir væru undir
baráttuhópa stúdenta, þeirra sem telja að
sömu sök seldir.32
brottvikning bandaríska herliðsins sé skiDeilur hægri og vinstri manna
lyrði fyrir fullkomlega sjálfstæðu þjóðlífi
snerust
töluvert um hvernig haga ætti
Íslendinga og þeirra sem telja að sjálfstæði
stúdentapólitíkinni.
Vinstri menn litu svo á
þjóðarinnar sé undir því komið að við
að
hagsmunasamtök
nemenda ættu að hafa
hefjum nú þegar öfluga baráttu gegn þeim
33 en hægri
afskipti
af
þjóðfélagsmálum
spillingaröflum sem herja á lífið sjálft.28
menn kröfðust þess að umræðan yrði einskorðuð við hagsmunamál nemenda. Því var
Rótækir námsmenn höfðu náð forystu í námsmannahaldið fram að pólitísk barátta yrði til þess að
hreyfingunni. Markmiðið var sósíalískt þjóðfélag
hagsmunabarátta nemenda færi fyrir ofan garð og
sem koma átti á fyrir samstöðu stúdenta og verkalýðs
neðan.34 Í hugum vinstri manna fékk hugtakið
gegn fjandsamlegu valdakerfi. Sósíalisminn var orðinn
pólitík mikið víðtækari skírskotun en áður hafði
að tískufyrirbrigði.29
verið. Það leiddi til mikilla deilna um raunveruleg
Við Alþingiskosningarnar 1971 gafst róttækum
Helsta kosninga- hagsmunamál stúdenta. Það var ekki nóg með að
kjörið tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós. tákn O-flokksins. baráttumálin væru ólík heldur var mikill ágreiningur
Framboðsflokkurinn var stofnaður af
uppi um hvernig bæri að skilgreina ýmis lykilVinstri menn litu svo á að
róttækum háskólanemum með
hugtök svo sem frelsi og lýðræði.35
hagsmunasamtök nemenda ættu
það að markmiði að hrista upp í
Landssamband íslenskra menstöðnuðu stjórnmálakerfi. Fyrir að hafa afskipti af þjóðfélagsmálum ntaskólanema (LÍM) varð einn helsti vígen hægri menn kröfðust þess að
ungmennunum einkenndist pólvöllur þessara átaka.
Eftir þriðja
umræðan yrði einskorðuð við
itíkin af stöðnun sem kæmi skýrt
landsþingið, sem fór fram 1970, var því
hagsmunamál nemenda.
fram í fastmótaðri stjórnmálaumhaldið fram að þau hefðu öll „einkennzt af
ræðu þar sem menn fóru með
sýndarmennsku og froðusnakki“ þar sem
„frasakenndar tuggur“. Framboðsflokkurinn var „skop- þjóðmálaumræðu hefði verið haldið utan þingsins.36 Mikil
stæling starfandi stjórnmálaflokka og gerði stólpagrín að átök urðu á næstu þingum svo hætta þótti á upplausn.37 Því
skipulagi, málflutningi og kosningabaráttu þeirra.“ Ætlunin var haldið fram að „lítilsigldir menn og smámenni hafi leikið
sér að því að gera landsþingið og L.Í.M. að
vettvangi furðukenninga sinna um þjóðfélagsmál.“38 Vinstri menn svöruðu því til
að tillögur landssambandsins hafi „meira og
minna farið styztu leið í ruslakörfuna“ þar
sem kröfurnar væru ekki nægjanlega pólitískar.39
Þessar áherslur komu sérlega skýrt fram í
málgögnum nemenda. Í marsmánuði 1973
birtist lesendabréf í Stúdentablaðinu þar sem
fundið er að þessum vinnubrögðum:
Í blaðinu birtast æ færri greinar um málefni
stúdenta, um leið og greinum um kommúnisma, sósíalisma, marx-lénínisma eða Maó
má vita hvaða isma, fjölgar svo, að þær
mynda nú aðaluppistöðuna í efni blaðsins.
Slíkt efnisval í blaði, sem á að heita aðalmálgagn stúdenta í hagsmunabaráttu þeirra, er
fyrir neðan allar hellur.40
Menntaskólablöðin fengu svipaða meðferð.
Hið hefðbundna form „listasnobbs“ og
„sýndarmennsku“ skyldi víkja „fyrir leitandi
Í byrjun áttunda áratugarins kom fyrir að námsmannahreyfing hreiðraði um sig í hugsun og pólitískri vitund.“41 Blöðin tóku
Menntamálaráðuneytinu. Hér er Össur Skarphéðinsson í fylkingarbrjósti.
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miklum breytingum jafnt hið ytra sem innra. Byltingarhetjur Daginn eftir meinuðu róttæk ungmenni bandaríska utanríkiseins og Maó42 og Karl Marx43
tóku að prýða síður ráherranum að skoða miðaldahandrit í Árnagarði.51 Hægriskólablaðanna ásamt slagorðum um að bylting væri hafin.44 stúdentar brugðust hart við með yfirlýsingu sem Vaka sendi
Ekki var síður gert vel við Che Guevara sem fékk jafnvel ljóð frá sér en í henni segir að
í sinn hlut.45 Norðlendingum var það mikið í mun að segja
skilið við fortíðina að þeir breyttu nafni skólablaðsins sem hét
þeir sem aðhyllast skoðanir valdbeitingarmanna og
Muninn í Hælistíðindi sem mun hafa verið
meiri hluta Stúdentaráðs, eru fremur
nöpur ádeila á hvernig komið væri fyrir
Smáklíkur menntskælinga
fámennur hópur öfgamanna, og barátMenntaskóla Akureyrar.46 Þannig átti
tóku að myndast utan um
tuaðferðir þeirra eru með allt öðru
kerfið stöðugt erfiðar uppdráttar
hugmyndafræði kennda við Maó og
móti en þorra stúdenta. Stúdentaráð
meðal unga fólksins. Það leit tortrygTrotský. Baráttan skyldi nú fá á
Háskóla Íslands hefur tekið upp þá
gnisaugum jafnt á innlenda sem erlensig agaða og fræðilega mynd.
stefnu að styðja baráttu Þjóðfrelsisda valdhafa.
fylkingarinnar
í
Vietnam
eða

DEILT Á VÍETNAMSTRÍðIð OG NATO
Víetnamstríðið hafði verið eitt helsta mótmælaefni ´68 mótmælanna. Æskulýðsfylking Alþýðubandalagsins hafði hafið
baráttuna gegn stríðsrekstri Bandaríkjanna í Víetnam sem
einangraður en hávær minnihlutahópur.47 Auk fylkingarinnar
voru ýmsar nefndir stofnaðar til höfuðs Víetnamstríðinu. Þær
urðu skammlífar en með stofnun hverrar nýrrar nefndar kom
fram skeleggari afstaða gegn hlutdeild Bandaríkjanna í
stríðinu.48 Aukið líf var fært í samtök herstöðvaandstæðinga
með endurreisn samtakanna vorið 1972. Slagorðið „Ísland úr
Nato-herinn burt“ var tekið upp og með það að vopni var
skundað til Keflavíkur í mótmælaskyni.49
Róttækni festi sig í sessi meðal stúdenta næstu árin.
Vinstri menn treystu stöðu sína með sífellt sterkari slagorðum.
Í Stúdentablaðinu frá 1. maí 1972 gat að líta eftirfarandi hvatningu á forsíðu:
„NÁMSMENN Í REYKJAVÍK –
Fjölmennið á útifundinn og kröfugönguna 1. maí og sýnið
þannig stuðning við verkalýðinn og baráttu hans.“
Ennfremur:

KOMMAKLÍKUR OG HIPPAMENNING

Þó svo vinstri menn væru háværir í kröfugerðum sínum voru
markmiðin fremur óljós. Upp úr 1972 tóku róttæklingar að
bregðast við því með stofnun kommúnískra samtaka.
Smáklíkur menntskælinga tóku að myndast utan um
hugmyndafræði kennda við Maó og Trotský. Baráttan skyldi
nú fá á sig agaða og fræðilega mynd. Þeir róttæklingar sem
gengu þessum klíkum á hönd höfðu nú fengið prógramm í
hendur sem bauð upp á allsherjar lausnir. Aldrei urðu
klíkurnar fjölmennar, enda fyrst og fremt bundnar við
menntaskólana, en þær bárust hins vegar mikið á.53
Um sömu mundir hafði hópur ungs fólks tileinkað sér
sinn eigin lífstíl sem gekk að mörgu leyti á skjön við „hið
reglubundna og formfasta líf venjulegra borgara“ sem þótti
Mætum öll á morgun [...] til að taka hressilega og einkennast af „andleysi og efnishyggju [...].“54 Unga fólkið
hreinskilningslega á móti WILLIAM RODGERS, vildi þó upp til hópa ekki fara á mis við lystisemdir lífsins.
utanríkisráðherra Bandaríkjanna og skósveini Nixons. Þeir sem sögðu neysluhyggjunni stríð á hendur fordæmdu
Þá sakar heldur ekki að hafa það í huga í leiðinni að um slíkan „smáborgaraskap.“ Dæmi um þess háttar gagnrýni
þessar mundir [...] eru liðin tvö ár síðan fjórir banda- birtist í skólablaði MA þar sem deilt var á útskriftarnema fyrir
rískir stúdentar voru skotnir til bana í mótmælagöngu að efna til „drykkju- og afslöppunarferðar á Spáni [...].“55
gegn styrjöldinni í Víetnam.50
Þeir sem lengst gengu í þessum efnum voru hipparnir
sem hugðust segja skilið við neyslusamfélagið með því að
treysta sem mest á sjálfsþurft og eigin
sköpunargleði.56 Þeir hugðust breyta
þjóðfélaginu með eigin lífsstíl sem
sagður var einkennast af ást og frið. Þeir
sem tóku hippadrauminn alvarlega og
vildu ekkert með samfélagið hafa voru
algerlega á skjön við þá róttæklinga sem
vildu breyta þjóðfélaginu með pólitískri
orðræðu og aðgerðum.
Hér voru komnir fram tveir meginstraumar sem áttu sér sameiginlegan
óvin en baráttuaðferðirnar voru hins
vegar gjörólíkar. Þeir sem kröfðust
baráttu sökuðu hippana um að flýja
veruleikann með algeru aðgerðarleysi.57
Hipparnir héldu því hins vegar fram að
Kurteisisheimsókn herskipa Atlantshafsbandalagsins í Reykjavíkurhöfn og viðbrögðin fyrst yrði að breyta einstaklingnum áður
við henni.
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skæruliðasveita kommúnista þar í landi. [...] Vaka
lýsir yfir samúð sinni með vietnömsku þjóðinni og
átelur jafnframt harðlega þá menn, sem taka upp
hanzkann fyrir annan styrjaldaraðilann og fordæma
hinn.52

1918 - 1998

Leifur Reynisson
alls kyns kredduklíkur í nafni kommúnismans
eða
jafnvel
hryðjuverkahópa.
Þjóðfélaginu
skyldi bylt og í þeirri baráttu helgaði
tilgangurinn meðalið. Mönnum
mátti vera orðið ljóst að sú stefna
sem Björgvin hafði orð á var lítið
annað en tíska.
Sú róttækni sem náði hámarki á
götum Parísar 1968 átti eftir að birtast í ýmsum myndum í baráttu fyrir
alls kyns velferðarmálum. Hér er til
dæmis átt við baráttu fyrir
umhverfisvernd og kvenréttindum
sem enn lifir góðu lífi.63
Sú
viðhorfsbreyting sem orðið hafði leiVíetnamstríðinu mótmælt fyrir utan bandaríska sendiráðið.
ddi til þess að samfélagið varð á
margan hátt lýðræðislegra en
en hægt yrði að snúa sér að samfélaginu. Ef hver
Sú róttækni sem náði hámarki á
áður. Menn urðu betur á
og einn breytti lífi sínu myndi samfélagið
götum Parísar 1968 átti eftir að birtvarðbergi gagnvart valdóhjákvæmilega fylgja í kjölfarið. Vesturlenskri
ast í ýmsum myndum í baráttu fyrir alls inu en um leið meðvitaðri
lífsspeki skyldi kastað fyrir róða en í staðinn
kyns velferðarmálum. Hér er til dæmis um réttindi einstakkæmi austurlensk dulspeki. Hugleiðsla var talin
átt við baráttu fyrir umhverfisvernd
lingsins.
Háskólarnir
sérlega mikilvæg þar sem hún væri „uppspretta
og kvenréttindum
58
urðu
lýðræðislegri
þar sem
allrar hamingju.“
áhrif
stúdenta
jukust
og alls
Umdeildasti fylgifiskur hippamenningarinnar
kyns
agareglum
var
kastað
fyrir
róða.
Námsskráin
var
endur59
voru kannabisefnin en þau urðu fyrst áberandi um 1970.
bætt
og
boðið
upp
á
fleiri
áfanga.
Einnig
hafði
baráttan
gegn
Sumarið 1972 var forsíða Stúdentablaðsins prýdd eftirfarandi
kynþáttafordómum
og
stríðinu
í
Víetnam
eflaust
jákvæð
áhrif
yfirlýsingu: „GEFIÐ HASSIÐ FRJÁLST og hættið að berjast
64
þó
erfitt
sé
að
segja
til
um
hve
mikil
þau
voru.
60
við vindmyllur!“
Hipparnir hugðust segja neyslumenMenn hafa hins vegar deilt um hvort einhvern tíma hafi
ningunni stríð á hendur með því að sniðganga allar tískur og
verið
um eiginlega stefnu að ræða. Árni Björnsson,
ganga þess í stað í druslum og hætta að fara í klippingu.
þjóðháttafræðingur, heldur því fram
Samfara þessu neyttu menn hass, LSD og hlustuðu á sýrutónað markaðsöflin hafi nýtt sér
list til að gera upp við ríkjandi heimsmynd.
mótþróahneigð og aukna kaupgetu
Litið var á slíka neyslu sem leið
æskunnar í eigin þágu með því að
61
til hugvíkkunnar.
skapa nýja tísku.65 Hann heldur
Poppsöngvarinn
því fram að hin svokallaða
Björgvin Halldórsson svaraði
uppreisn æskunnar hafi verið
því til þegar hann var inntur eftir
komið á af markaðsöflunum enda
hvaða tíska það væri að vera með
hafi róttæklingarnir einblínt á
sítt hár, að um stefnu væri að
„ytra róttæknitildur“, einkum á
62
ræða en ekki tísku.
Með þeim
sviði klæðaburðar og afþreyinorðum túlkaði hann hugmyndir
gar. Fyrir honum var uppreisn
róttækrar æsku um frjálslegan lífæskunnar ekki „annað en sá
stíl. Sítt hár, skrautleg föt, rokkeðlilegi mótþrói, sem einhverntónlist, róttækni og almenn andstíma kemur yfir hvern heiltaða við kerfið myndaði eins konar
brigðan ungling og beinist gegn
bræðing sem æskumenningin
yfirráðum foreldra, kennara,
samanstóð af. Ungdómurinn tók
lögreglu og annarra valdhafa á
þessa þætti vissulega misalvarlega en
hverjum tíma.“66
allir voru þeir mjög áberandi í fari
Það væri óneitanlega
hans.
kaldhæðnislegt ef barátta sem
gengi út á að sniðganga
neyslusamfélagið
yrði
RÓTTÆKNI VERðUR Að
markaðsöflunum að bráð.
TÍSKU
Ég lít hins vegar svo á Árni
fari villu vegar varðandi
Þegar komið var fram á miðjan 8.
skilning á '68 kynslóðina.
áratuginn fór að bera á upplausn
Ég lít svo á að ´68 baráttan hafi
ýmissa hugmynda sem kenndar eru við Myndskeið sem birtist í Þjóðviljanum 1971 og fyrst og fremst verið andúð á valdi og
´68-kynslóðina. Alls kyns hópar mynd- sýna átti slagkraft herstöðvaandstæðinga. forsjárhyggju. Æskan vildi ekki láta
uðust sem gerðu kröfu til að leiða byltin- Fyrir neðan má sjá Gísla Gunnarsson próf- segja sér hvernig hún ætti að klæðast
guna áfram. Þeir vafasömustu mynduðu essor fjötraðan - þó ekki af vistarbandinu!
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Og allt í einu rann það upp fyrir mér: það er
ekkert þetta fórnfúsa hugsjónafólk sem manni
kemur fyrst í hug þegar minnst er á ´68kynslóðina á Íslandi. Það er eitthvað allt annað
lið búið að helga sér þetta ár
Frá
Stokksnesgöngu árið 1983.
Enn gera sagnfræðingar
sig
gildandi, framarlega er Gunnar
Karlsson prófessor.
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eða koma fram yfirleitt. Í því sambandi má nefna að þéringar ARFUR ´68-KYNSLÓðARINNAR
lögðust af. Unga fólkið vildi í stuttu máli sagt geta notið lífÁ tíu ára afmæli ´68-kynslóðarinnar 1978 gerðu vinstri menn
sins á eigin forsendum.
Út frá þessum anda mynduðust tveir hliðarstraumar baráttuna að umtalsefni á síðum Stúdentablaðsins. Þar er því
sem annars vegar má kenna við neyslugranna hippa en hins haldið fram að 68-hreyfingin hafi skotið „rótum í HÍ þótt því
vegar við róttæka sósíalista. Þessir hliðarstraumar náðu ekki fari fjarri að frelsisbylgjan hafi markað djúp spor í skólanum.“
sérlega vel saman eins og fram hefur komið. Meginhópurinn Þess er ennfremur getið að andinn innan HÍ markist fyrst og
lagði hins vegar mest upp úr að njóta lífsins eins og ungu fólki fremst af doða.71 Fjárhagur FS (Félagsstofnun stúdenta) var
orðinn mjög slæmur þegar hér var komið sögu.
er tamt. Það sem sameinaði
upp úr 1980 tók raunhæfari
Almenn óstjórn einkenndi reksturinn enda var
æskuna var fyrst og fremst sú
hagsmunabarátta við sem leiddi
litið á bókhald og hagnað sem smáborgaralegt
æskulýðsmenning sem þegar
til mikillar uppbyggingar innan
bjástur. Ríkisvaldið neyddist því til að leggja
hefur verið gerð grein fyrir.
Út frá þessum skilnin- Háskólans. Það hafði komið í ljós að fram fé til að rétta reksturinn við.72 Þegar
gi reið unga fólkið á vaðið róttæklingarnir höfðu borist talsvert vinstri menn misstu stjórnartaumana upp úr
af leið í baráttu sinni gegn
1980 tók raunhæfari hagsmunabarátta við sem
með því að skapa sér eigin
auðvaldinu.
leiddi til mikillar uppbyggingar innan
menningu. Upphaflega ögraði
Háskólans.73 Það hafði komið í ljós að róthún viðteknum sjónarmiðum en
tók þar næst að festast í sessi. Markaðsöflin eru ekki þekkt tæklingarnir höfðu borist talsvert af leið í baráttu sinni gegn
fyrir að láta snuða sig til lengdar og hlutu því að ganga á lagið auðvaldinu.
Í grein sem birtist í Heimsmynd 1986 er gerð úttekt á
og aðlagast nýjum aðstæðum. Þar sem unga fólkið vildi upp
til hópa njóta lífsins voru fæstir á því að sniðganga unga fólkinu og það borið saman við ´68-kynslóðina. Því er
neyslusamfélagið. Því var hvorki um það að ræða að haldið fram að efnishyggjan sé í fyrirrúmi. Námsfólk leggi
markaðsöflin hefðu skapað nýja tísku né að þau hefðu stolið sig eftir að tileinka sér praktíska menntun auk þess sem lítið
annað komist „að hjá þeim en fatnaðurinn sem þau klæðast,
byltingunni.
Það er hins vegar augljóst að æskulýðsmenningin varð líkamsrækt og ljósaböð.“74 Jón Ásgeir Sigurðsson heldur því
að tísku en það breytir því ekki að viðhorfin til samfélagsins fram að bjartsýni hafi umfram allt einkennt tímabilið eftir
höfðu breyst. Hugarfarsbreyting hafði átt sér stað sem 1970 en hann var þá í broddi fylkingar innan námsmannamarkaðist af andstöðu við valdið. Það leiddi til aukins frjáls- hreyfingarinnar.75 Oft hefur verið haft að orði að þá hafi
ræðis sem kom hvað skýrast fram í klæðaburði manna og svonefnd „lýðræðiskynslóð“ vinstri manna komið fram.
framgöngu.
Óskar Guðmundsson vill meina að „sú staðreynd að
Hin sósíalísku viðhorf höfðu á hinn bóginn staðnað Alþýðubandalagið hrakti ´68-kynslóðina af höndum sér sé hin
þegar hér er komið sögu. Kommúnistaklíkurnar koðnuðu stóra ógæfa vinstri manna á Íslandi.“ Er þar um að ræða fólk
niður og frjálshyggja ruddi sér leið inn í menntaskólana og sem stefnir að sameiningu vinstri aflanna76 en þeirra helsta
varð leiðandi í umræðunni.67 Því var haldið fram að „fótvísi afrek hlýtur að teljast sigur R-listans í borgarstjórnarframvarðarins eftir fræðanna hljóðan hefði orðið [´68-] kosningunum 1994.
Jón Ásgeir leiðir getum að því að þeir sem voru við
hreyfingunni að fjörtjóni.“68 Vinstrimennska fór úr tísku og
upp úr 1980 misstu talsmenn hennar meirihlutann í nám á þessum tíma séu félagslega virkari en aðrir.
Háskólanum. Hún átti sitt blómaskeið á fyrri hluta 8. áratug- Röksemdarfærslan er sú að þeir lokuðust „ekki inn í þröngu
arins og náði hámarki haustið 1975 þegar 5000 námsmenn hagsmunapoti, heldur var ætíð reynt að sjá hlutina í stærra
mótmæltu fyrihugaðri skerðingu námslána á Austurvelli með samhengi“ um leið og sanngjörnum hagsmunakröfum sé fylgt
eftir af miklum krafti.77 Hér vísar Jón Ásgeir til þess anda
þeim árangri að horfið var frá henni.69
Nýir árgangar ungs fólks tóku að gagnrýna ´68- sem ríkti meðal ungs fólks á þessum árum.
Í dag er ´68-kynslóðin orðin miðaldra og ætti
kynslóðina fyrir að þykjast hafa svör á reiðum höndum.
Lífsstíll hennar og hin sósíalísku sjónarmið fóru úr tísku og samkvæmt því að ráða ríkjum í þjóðfélaginu í dag. Því hlýtur
hún varð hluti af því kerfi sem þeir róttækustu höfði barist að vera forvitnilegt að litast um og sjá hvernig er umhorfs. Ég
gegn. Hún gekk hins vegar inn í það með frjálslyndara hugar- held að Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur, hafi hitt
fari en fyrri kynslóðir. Næsta tískusveifla birtist í pönkinu naglann á höfuðið í grein sem hann birti 1993 en þau orð
sem leit nöprum augum á hippamenninguna.70 Afstaðan virðast eiga jafn vel við í dag. Við grípum niður í hugleiðingu
hans um hvað orðið hafi um baráttufólk þessara ára:
gegn valdinu fékk þar með á sig ýktari mynd sem sýnir vel þá
arfleifð sem ´68 róttæknin skyldi eftir sig.

Leifur Reynisson

1918 - 1998

Ráðstefna herstöðvaandstæðinga í Félagsheimili stúdenta, desember 1973. Fyrir miðju er Ólafur Ragnar Grímsson.

vegna þess að hugsjónafólkið lenti ýmist úti á
afvegum með uppreisn sína eða söðlaði um af
ofstæki þess sem aðeins er fær um að sjá
eina hlið á málum hverju sinni, eða er að
mjaka einhverju í einhverja átt, svo enginn
sér. Uppreisnargleðin hefur nú á annan
áratug verið annars staðar - hægra megin.
Krafturinn og sigurgleðin - vissan káta hefur verið þeim megin þar sem menn trúa
því að gróðavonin sé hreyfiafl framfaranna;
að framfarirnar séu mældar í hagvexti; að samtak og framtak séu andorð.78

áður. Það hefur aftur leitt til fjölskrúðugra mannlífs þar sem
umburðarlyndi hefur aukist. Það er ekki eins varhugavert að
vera öðruvísi lengur. Æskan er frjálslegri og félagslegri í fasi.
Í þessu sambandi má vísa til ´68 Hugarflug úr viðjum
vanans þar sem því er haldið fram að ´68-uppreisnin hafi í
víðasta skilningi verið „uppgjör við löngu staðnaða
menningarlega og pólitíska yfirbyggingu samfélagsins“, auk
þess sem hún hafi gert dægurmenningu alþýðunnar að fjöldamenningu.79 Ég lít svo á að bókarhöfundum hafi tekist að
reifa kjarna málsins með þeim ummælum þó sú bók sé
annars fremur brokkgengur minnisvarði ´68-kynslóðarinnar.
Meginmálið er að með ´68-kynslóðinni er fólk ekki tilbúið að
láta segja sér fyrir verkum á sama hátt og
áður. Menningin á að koma að neðan frá
Mestu máli skiptir þó að 68Þó svo ´68-kynslóðin sé ef til
fólkinu. Það er ekki menningarpostula
kynslóðin sem alin var upp við
vill félagslega virkari en aðrir, svo
að skapa þjóðinni umgjörð.
mjög einsleita heimsmynd gerði
vísað sé til orða Jóns Ásgeirs, er
Menn höfnuðu aftur á móti ýmsum
uppreisn gegn valdinu með þeirri
ekki að sjá að þeir sem höfðu sig
ódýrum
lausnum 68-kynslóðarinnar.
afleiðingu að öll viðtekin gildi eru
mest í frammi meðal rótÞjóðskipulaginu
verður ekki breytt og
nú frekar dregin í efa en áður.
tæklinganna séu nú við stjórnvölinn.
menn vilja ekki segja skilið við neysluÞar með er ekki sagt að núverandi
menninguna. Krafan í dag er umbætur innan ramma núráðamenn séu af allt öðru sauðahúsi. Þeir hafa eflaust tileinverandi þjóðskipulags. Menn hafa áttað sig á því að án
kað sér í einhverjum mæli þær frjálslyndiskröfur sem ´68-rótmarkaðarins fær sú menningarflóra ekki þrifist sem aukið
tæklingarnir börðust fyrir. Þeir hafa alltént orðið að taka mið
frjálslyndi gerir kröfu til. Stjórnmálamönnum er hins vegar
af þeim sjónarmiðum þar sem tíðarandinn hefur gert tilkall til
veitt mikið meira aðhald en áður þekktist. Með frjálsari fjölþess. Má í því sambandi benda á að völd stjórnmálamanna
miðlun hafa skoðanaskipti orðið opnari og beinskeyttari.
eru langtum minni í dag en þá var vegna aukinnar valdSú samfélagsmynd sem blasir við í dag er menningardreifingar og margbreytilegri hagsmuna. Ég lít því svo á að
leg fjölhyggja sem í sinni ýktustu mynd leiðir til algerrar
„yfirvaldið“ sé ekki eins óskorað í dag og áður.
afstæðishyggju. Í efnahags- og stjórnmálum virðast menn
Forsjárhyggjan hefur í auknum mæli orðið að víkja fyrir
hins vegar hafa komist á snoðir um fremur algildar lausnir.
frjálslyndi.
Aukin velmegun hefur leitt til sterkari einstaklingshyggju sem
Það liggur vissulega ljóst fyrir að hörðustu róttæklgerir aftur kröfu til fjölbreytilegrar afþreyingar. ´68-kynslóðin
ingarnir náðu ekki að knýja fram þær grundvallabreytingar
lagði vissulega mikið upp úr því að njóta lífsins enda hefur
sem þeir höfðu hug á eftir sósíalískum eða kommúnískum
það eflaust verið helsta ástæðan fyrir baráttu hennar. Slík
leiðum. Er það að vonum þar sem fæstir hinna róttæku höfðu
barátta hlýtur alltaf að eiga rétt á sér svo framarlega sem
áhuga á þeirri múlbindingu sem þær hugmyndir buðu upp
heiðarlegum aðferðum er beitt. Við erum ekki frjáls þjóð í
á. Það er ekki auðvelt að greina orsakir þeirrar samsjálfstæðu landi nema hvert og eitt okkar eigi jafnan rétt til
félagsþróunar sem orðið hefur síðan ´68 var og hét. Mestu
þess sem lífið býður upp á. Hver og einn vill jú skapa sér sína
máli skiptir þó að 68-kynslóðin sem alin var upp við mjög
eigin hamingju án tilskipana frá öðrum.
einsleita heimsmynd gerði uppreisn gegn valdinu með þeirri
Ég lít því svo á að barátta ´68-kynslóðarinnar hafi í
afleiðingu að öll viðtekin gildi eru nú frekar dregin í efa en
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Ímyndunaraflið til valda
megindráttum verið til góðs. Ýmsum ytri einkennum hennar
hefur verið kastað fyrir róða en inntakið stendur eftir. Valdið
er í dag ekki eins einskorðað við kerfið þar sem það hefur í
auknum mæli færst til þjóðarinnar. Það er formið sem deyr en
andinn lifir.
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„Samvinna er lykilatri›i í sagnfræ›i“
Viðtal við Jesse Byock
Bandaríski sagnfræðingurinn Jesse Byock er flestum
söguáhugamönnum kunnur.
Pétur Hrafn Árnason,
Jón Ingvar Kjaran og Magnús Magnússon ræddu við
Byock um sagnfræði - nám og fræðimennsku - akademíuna, íslenskt sveitalíf og tilveruna sjálfa. Raunar er þetta
afskaplega þægilegur og viðkunnanlegur maður, sem er
laus við allt sem gæti kallast „akademískur hroki.“ Hann
heilsar okkur kumpánalega á ágætri íslensku: „Sælir
strákar, ég heiti Jesse.“

þess að varpa ljósi á þjóðveldið, þegar aðrar heimildir þegja.

Hvað réði því að þú fórst að læra sagnfræði? Var
það gamall áhugi á kóngum og stríðum eða einhverju ákveðnu tímabili?

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á sögu. Ég varð fyrir sterkum
áhrifum frá föður mínum og tileinkaði foreldrum mínum bókina Medieval Iceland. Mér eru minnisstæðir bíltúrar okkar
feðga er við heimsóttum ömmu og afa. Alla leiðina töluðum
Dr. Jesse Lewis Byock er prófessor í germönskum fræðum við um liðna tíma. Ég var því alinn upp við að hugsa um sögu
við Kaliforníuháskóla. Hann lauk B.A.-prófi í sagnfræði, en það voru ekki gamlar hetjur, konungar eða orrustur sem
mannfræði og frönsku frá Vermont háskóla árið 1967. Hóf vöktu áhuga minn. Mér fannst framþróun og samfélagskerfi
þá nám í lögfræði við Georgetown háskóla en var þá strax fortíðarinnar merkilegri en atburðirnir sem slíkir.
kominn með brennandi áhuga fyrir öðrum viðfangsefnum,
Ég hugði hins vegar á háskólanám í lögfræði. Þetta er
sérstaklega sagnfræði. Næstu ár stundaði Byock nám við í raun svolítið flókið mál en langtímamarkmiðið var að verða
Sorbonne, Háskólann í Lundi, Háskóla Íslands,
sérfræðingur í þjóðarétti sem jafnframt
Þá fór ég að lesa sögu
UCLA og Harvard í miðaldasögu, bókvar óskhyggja föður míns. Ég þreifst
Íslands og fannst það mjög
menntum, mannfræði, íslensku og fornhins vegar ekki nógu vel í lögspennandi. Aðdragandinn var fræðinni og fann að þetta var ekki
leifafræði.
Hann varði að lokum doktorsritgerð sá að ég rakst á Njálu í bókabúð það sem ég vildi gera. Ég held að
í Frakklandi fyrir algjöra
árið 1978 við Harvard háskóla, viðfangsefni
möguleikar séu fleiri á því sviði nú
tilviljun!
hennar var íslenskt miðaldasamfélag. Fjórum
heldur en þá. Á þeim tíma snerist
árum síðar kom út bókin Feud in the Icelandic
þjóðréttarfræði um að skoða samninga á
Saga, sem hafði að geyma nýstárlegar hugmyndir um notkun milli fyrirtækja - þar með komst ég að því hversu leiðinlegt
Íslendingasagna sem félagslegra heimilda um íslenska þetta var! Ég hafði auk þess ekki áhuga á að starfa við utanþjóðveldið. Árið 1988 birtist svo bókin Medieval Iceland: ríkisþjónustuna.
Society, Sagas, Power. Vafalaust er þetta víðlesnasta bókin
Á B.A.-stigi lærði ég m.a. frönsku, mannfræði og sögu
um íslenska þjóðveldið á enskri tungu. Hún hefur verið prent- Evrópu, en ég hafði sérstaklega mikinn áhuga á Frakklandi.
uð átta sinnum, selst í meira en 16.000 eintökum og verið Að loknu B.A.-prófi hóf ég nám í lögfræði við Georgetown
þýdd á dönsku og japönsku. Samt sem áður er Byock háskólann og einnig í Frakklandi. Mér hefur alltaf þótt mjög
umdeildur í sinni fræðigrein. Hann beitir mannfræðilegum gaman að vera í Frakklandi, talaði frönsku nokkuð vel, en
aðferðum í nálgun sinni á Íslendingasögum og notar þær til eftir að ég gaf lögfræðina endanlega upp á bátinn varð ég sem
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heltekinn af nýju áhugamáli. Þá fór ég að lesa sögu Íslands og
fannst það mjög spennandi. Aðdragandinn var sá að ég rakst
á Njálu í bókabúð í Frakklandi fyrir algjöra tilviljun!

Vissir þú ekkert um Ísland á þeim tíma?

Ég fann sterklega fyrir því að allt sem var sagt og skrifað þurfti að vera í ákveðnu samhengi við umhverfi og samfélag, eða eins og sagt er á ensku „socially reasonable“.
Raunsæið þarf að skína í gegn í bland við hið óraunverulega.
Heimamenn sögðu mér heilu Íslendingasögurnar, enda var oft
nægur tími á meðan við vorum að smala. Þar kviknaði svo
hugmyndin að bókinni Feud.

Nei, ekki neitt! Mér hafði alltaf fundist gaman að lesa sögu
miðalda og heillaðist þess vegna af Njálu, sem er ennþá
uppáhalds Íslendingasagan mín. Nokkrum árum síðar hafði Varstu strax meðvitaður um sérstöðu og gildi
ég tök á að millilenda á Íslandi á leið minni frá Íslendingasagna?
Bandaríkjunum til Frakklands þar sem ég hugðist heilsa upp á
frændfólk. Þá var ég 25 ára gamall og ætlaði kannski að Já, mér fannst þær gefa mynd af því sem í mannfræðinni
stoppa hér í um það bil eina viku. Eftir eitt ár var ég hér enn! nefnist útbreiðslusamfélag, „frontier society“ á ensku. Ég
Ég kyntist konu í Reykjavík sem vann í háskólabóka- hafði nýlokið B.A.-prófi í sagnfræði, mannfræði og frönsku,
safninu og varð úr að ég fór í vinnu til foreldra hennar. Þannig en hafði enga reynslu í að lesa slíka texta. Þessu átti ég eftir
atvikaðist það að ég réði mig sem smala á Stóruborg í að kynnast betur í framhaldsnáminu. Þá einkum í bókinni
Vesturhópi og Gauksmýri, rétt hjá Hvammstanga. Á þeim The First New Society eftir Richard F. Tomasson. Þetta er ein
tíma ríkti þar einkennilegt ástand. Flest ungt fólk hafði farið af merkilegastu bókum sem skrifaðar hafa verið um íslenskt
til Reykjavíkur og því nær eingöngu eldra fólk á bóndasamfélag. Höfundurinn er af norskum uppruna og skrifaði
bænum. Ungan mann vantaði til vinnu og ég gekk í
verkið á áttunda áratugnum. Bókin hefur sennilega
flest öll störf á bænum og hafði gaman af. Ég lærði
að geyma fyrstu félagsfræðilegu úttektina
mjög mikið, var fljótur að ná tökum á íslensku því
á þessu þjóðfélagi. Tomasson greindi
enginn kunni orð í ensku. Ég man eftir því að ég
frá hvernig íslenskt samfélag er lagskipt
kunni ekki stakt orð í íslensku er ég lenti í Keflavík.
og hvernig átök í heimalandi landnema
Mér fannst líka mjög mikilvægt að fá tilviðhéldust í nýju umhverfi. Hann var
finningu fyrir íslensku sveitalífi að fornu og nýju.
harðlega gagnrýndur á sínum tíma en ef ég
Maður fer ósjálfrátt að hugsa um liðna tíma í
tala við íslenska félagsfræðinga í dag, þá
slíku umhverfi. Bændurnir voru af kynslóð
virðast þeir hafa tekið hann að nokkru í sátt.
sem alin var upp á öðrum og þriðja áratugnum.
Kaflinn um miðaldir var ekki nema 30 síður og
Þeir bjuggu einfaldlega allt öðruvísi en gert
Tomasson afgreiddi mörg hitamál í íslenskri
er í dag. Fyrir mér var þetta eins og að fara
fræðimennsku í stuttu máli. Eitt það stærsta er
allt aftur til miðalda. Ég át súrt folaldakjöt
tregðan við að skilgreina þetta lýðræðisfyrirkomuog man enn eftir bragðinu, því gleymirðu aldrei!
lag, „proto-democratic society“, sem ríkti hér á
Þegar ég var í Frakklandi þótti kræklingur herramannsfyrstu öldum Íslandsbyggðar. Tomasson hafði mikil
matur en hér drápust menn fyrr úr hungri en að leggja sér slíka
áhrif á mig.
fæðu til munns.
Síðar þegar ég hóf doktorsnám við Harvard voru Einar
Mikilvægast var hins vegar að ég lærði að vinna með Haugen og Albert Lord kennarar mínir. Lord hafði verið í
Íslendingum, nokkuð sem gengur enn mjög vel. Það var Svartfjallalandi á fjórða áratugnum og þekkti vel til munnákveðinn samskiptamáti sem maður þurfti að komast inn í og legrar geymdar út frá kenningum mannfræðinnar. Það sem ég
snar þáttur hans var sagnahefðin. Þó að bændur sætu á hest- hafði lært hér á Íslandi féll mjög vel að skoðunum hans. Lord
baki kváðu þeir annaðhvort rímur eða sögðu sögur. Svo kom hafði að vísu meiri áhuga á kvæðum og hafði uppi kenningar
vitanlega röðin að mér. Ég þurfti líka að segja
um hvernig svona heimildir urðu til.
sögur og þá var vinsælast að heyra frá fjölskyldu
Fyrir mér var þetta eins
minni í Bandaríkjunum.
Um hvað fjallaði doktorsritog að fara allt aftur til
miðalda. Ég át súrt folaldakjöt gerðin þín?
og man enn eftir bragðinu,
Hún heitir „The Wealth and Power
því gleymirðu aldrei!
of the Saga Chieftains.“ Fljótlega tók
ég eftir því að kenningar mínar féllu í
grýttan jarðveg. Flestir voru andsnúnir þeirri viðleitni
minni að reyna að lesa félagsleg tákn eða minni úr
Íslendingasögum. Þetta væru bókmenntaverk, skáldskapur. Þessi andstaða var ekki einvörðungu fyrir
hendi á Íslandi. Í Bandaríkjunum höfðu fræðimenn á
borð við Theodore M. Andersson og Carol J. Clover
fjallað um Íslendingasögur sem bókmenntir. Margir
voru ósáttir við hina félagsfræðilegu slagsíðu í bókinni
Feud. Hún kom út árið 1982 og þessari andstöðu mæti
ég enn.
Raunar átti ég mjög auðvelt með að fá lærifeður
mína til að fallast á eins lítið samfélag og Ísland sem
rannsóknarverkefni. Ég var svo heppinn að bæði Einar
Haugen og Albert Lord voru virtir í sínu fagi og ég

SAGNIR ‘ 98

72

Jesse Byock
frjóan og merkan skáldskap sem miklir
þurfti því ekki frekara bakland. Að vísu bar
Bókmenntafræðingar hafa
rithöfundar höfðu skapað. Þær höfðu
alltaf á andstöðu þeirra Anderssons og
einungis lagt áherslu á þetta
mikið listrænt gildi og það útilokaði
Clovers, sem einnig njóta vissulega
bókmenntalega gildi - að annað
mikillar virðingar sem fræðimenn. Við útiloki hitt. Tökum Thomas Hardy með öllu notagildi þeirra sem
samtímaspegill.
doktorsvörn mína mættu þau grafalvarleg
sem dæmi, þetta eru góðar bókÞetta var einnig gullöld pósitívog full af gagnrýni en sama ár og ég birti menntir en endurspegla jafnframt
ismans.
Sagnfræðirannsóknir snerust
Feud, gaf Carol J. Clover út bókina The
breskt samfélag á 19. öld.
að mestu um rakningu atburða þar sem
Medieval Saga. Þar er því haldið á lofti að
heimildirnar stýrðu algjörlega efnisÍslendingasögur hefðu strax frá upphafi verið
tökum. Það sem ekki var hægt að færa
bókmenntaverk. Þetta gerir hún án þess að minnsönnur á, var álitið vera hreinn skáldast nokkurn skapaðan hlut á löggjöf og samfélag
skapur. Þessi þankagangur gerði sögurnar
í rannsókn sinni. Í raun heldur Clover því
einnig sjálfkrafa að skáldskap en hafnaði
fram að allt frá landnámsöld fram á miðja 12.
þeim sem sögulegar heimildir.
hafi Íslendingar ekki getað ritað um eigið
Mannfræðin hefur hjálpað mér mikið að ná
samfélag og samtíma.
tökum á Íslendingasögunum. Lítið fór fyrir
Íslendingasögurnar hafa að mínu
þessari fræðigrein er heimildagildi sagnanna var
mati bæði að geyma samtímavitnishvað harðast hafnað. Ég er fullviss um að aðferðir
burð og bókmenntalega hefð. Bókog kerfi mannfræðinnar komi að góðum notum við
menntafræðingar hafa einungis
sagnfræðirannsóknir almen. Fræðigreinin leggur minni
lagt áherslu á þetta bókmenntaáherslu á kenningar en því meiri á greiningu og aðferðir.
lega gildi - að annað útiloki hitt.
Þetta skerpir hæfni þína til að sjá og greina ákveðin mynTökum Thomas Hardy sem dæmi, þetta
stur sögunnar. Mannfræðingar taka fyrir afmarkað tímabil
eru góðar bókmenntir en endurspegla jafnog greina það til hlítar en sagnfræðingar fást við
framt breskt samfélag á 19. öld. Löggæslulaust
langtímaþróun. Að tengja saman aðferðir mann- og sagnfræði
þjóðveldið krafðist mikils af einstaklingnum. Hann
leitaði því í smiðju frásagnarinnar til að fá skynbragð á rétt og auðveldar rannsóknir á Íslandssögu. Hún er að vissu leyti
rangt. Þannig lýsa Íslendingasögurnar hvernig átti að leysa úr sérstök þar sem hún á sér greinilegt upphaf, landnám, og
deilum án þess að til stór-átaka kæmi. Það hefur löngum þjóðfélagið tekur umfangsmiklum breytingum fram á 14. öld.
verið rík frásagnarhefð á Íslandi. Sögurnar lýsa lífi alþýð- Þverfaglegar rannsóknir eru að mínu mati það sem koma skal,
en hér eins og annars staðar, er vissulega rík hefð fyrir því að
unnar, eru hvorki annálar né epískar frásagnir.

Af hverju heldur þú að íslenskir sagnfræðingar hafi
forðast í lengstu lög að nota Íslendingasögur sem
félagssögulegar heimildir?
Þetta hefur verið viðkvæmt umræðuefni.
Á tímum
sjálfstæðisbaráttunnar var uppi heil kynslóð fræðimanna sem
fannst það vera sitt hlutverk að upphefja íslenska menningarsögu. Íslendingasögurnar áttu
Er Sigurður Nordal
að vera krýningardjásn
var að skrifa í anda
íslensks þjóðernis og réttbókfestukenningarinnar,
læta þar með tilkall til
þekktist ekkert sem heitir
sjálfstæðis. Röksemdafélagsleg bókmenntafærslan gekk út á að
fræði.
sögurnar væru til marks um
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jókst ekki eins mikið og haldið hefur verið fram.
hver iðki fræðistörf í sínu horni.
Ef stríðandi herEðli valdsins breyttist hins vegar. Það var
En bókmenntafræðin hefur einnig
flokkar hefðu farið um
stöðugleiki í efnahags- og atvinnuháttum
tekið breytingum. Er Sigurður Nordal var að
landið, þá hefði fólk þurft
þjóðarinnar og landbúnaðarkerfið hélst
skrifa í anda bókfestukenningarinnar, þekkað breyta búsetumynstrinu
óbreytt. En yfirstétt kom fram á sjótist ekkert sem heitir félagsleg bókmenntaeins og raun varð á í
narsviðið og því er ekki hægt að fulfræði. Ég las talsvert af því sem hann skrifEvrópu.
lyrða að algjör kyrrstaða hafi ríkt.
aði og fannst sumt nokkuð gott, en hann
var vitanlega barn síns tíma. Það sést um
Stéttamunur var orðinn meiri á 13.
leið að hann var leiðtogi íslenskra
öld - þetta er nokkuð sem hafði
fræða um miðja öldina og ég held að
farið framhjá mér áður.
áherslur hans á takmarkað
Einhvers konar los komst á
heimildagildi Íslendingasagna
hlutina um miðbik 13. aldar.
hafi vegið of þungt.
Bændur urðu meðvitaðri um
eigin stöðu eftir að stórhöfðingjar höfðu haft tögl
og hagldir í langan tíma.
Þeir misstu smátt og smátt
tökin sem gerði erlendum
Hvort leggur þú meiri
konungi hægara um vik að
áherslu á sérstöðu Íslandsná landinu undir sig.
sögunnar eða á tengsl hennar
Óbreytt búsetumynstur
átti drýgstan þátt í að
við meginland Evrópu?
varðveita kyrrstöðu hérlendis
Þetta er mjög flókin spurning, því hún kemur
í samanburði við meginland
inn á svo mörg svið: Viðfangsefnið, tímabilið
Evrópu. Af því leiddi að
og aðferðafræðina. Eins og ég kom inn á áðan,
blóðug átök voru síður einkennvoru íslenskir fræðimenn um miðja öldina upp til
andi fyrir íslenskt samfélag. Ef
hópa þjóðernissinnar. En í bókfestukenningu þeirra
stríðandi herflokkar hefðu farið um
fólst ákveðin þversögn: Þeir lögðu áherslu á að
landið, þá hefði fólk þurft að breyta
íslenskur skáldskapur á miðöldum hefði verið snar þáttur
búsetumynstrinu eins og raun varð á í Evrópu. Mun auðveldaf evrópskri menningu þess tíma; framlag Íslendinga hafi ein- ara hefði verið um varnir og hvers konar samtryggingu í
ungis tekið öðru fram. Þjóðernishyggjan fólst þannig að vissu matvælaforða ef bændur hefðu myndað nokkurs konar þyrpleyti í að líta á menningararfinn í alþjóðlegu ljósi. Þetta er ingar. Þetta gerðist ekki á Íslandi, byggðin hélst dreifð, hér var
auðvitað viss þversögn.
lítið um hernað og því engin þörf fyrir varnir.
Nú hefur viðhorfið breyst. Ísland var auðvitað einangrGleymum því ekki að Íslendingar bjuggu flestir hverjir
aðra á þjóðveldisöld, en til dæmis á einokunartímanum. Þá við landbúnað sem var ekki vinnuaflsfrekur. Kvikfjárrækt
var landið augljóslega hluti af stærri hagkerfum. Ég tek eftir krefst ekki eins mikillar alúðar og til að mynda kornrækt. Ég
þegar ég ræði við fólk af eldri kynslóðinni að það getur varla get samt ekki séð að bændur hafi verið að eyða þessum „frírætt hlutlægt um ákveðna þætti Íslandssögunnar. Söguskoðun tíma“ sínum í hernað. Hins vegar held ég að þarna hafi gefist
þeirra er pólitískt lituð.
svigrúm til að sinna því tímafreka stjórnkerfi sem reis á
Erlendir fræðimenn eru ekki jafn tilfinningalega þjóðveldisöld. Frá Austfjörðum til Alþingis er langur spölur.
bundnir viðfangsefninu. Hlutlægni næst með því að horfa á Menn þurftu að eyða tveimur vikum í að hossast á hesti til
viðfangsefnið úr ákveðni fjarlægð og í samhengi við þingstaðar, eyða tveimur til þremur vikum þar og svo öðrum
umheiminn. Við megum aldrei ganga út frá sérstöðunni sem tveimur á heimleiðinni. Ég held að skýringin hljóti að liggja í
staðreynd. Það má til að mynda ekki halda að sagnfræðin hafi landbúnaðarháttunum. Bændur á Íslandi voru þannig í
að geyma öll svör. Þess vegna tel ég að sagnfræðingar sem ákveðinni sérstöðu miðað við það sem tíðkaðist í öðrum
beita mannfræðilegum aðferðum standi mun betur að vígi.
evrópskum samfélögum.
Ísland var ekki einungis eyja heldur hluti af samfélagi
Allt bendir til þess að norræna byggðin á Grænlandi
Evrópu. Íslenskt samfélag laut ekki almennum lögmálum um hafi verið með sama hætti og á Íslandi, sama vegalengd milli
eyjasamfélög eins og Pólónesía. Mannfræðingar eiga til
býla og álíka sóknaskipulag. Ekki er hægt að skýra það
að ala á slíkum „sérstöðu-nálgunum.“ Það
eingöngu út frá atvinnuháttum því þar var samfélag sem lifði
kann að hljóma undarlega að ég
mun meira á fiskveiðum. Ég held því að helsta skýringin á
gagnrýni mannfræðinga, en allt þarf að
kyrrstöðu sveitasamfélagsins sé friðsæld, lítil hætta á innanskoða í sögulegu samhengi.
landsófriði eða utanaðkomandi árás.

Ertu þeirrar skoðunar að miklar
breytingar hafi orðið á íslensku
samfélagi frá öndverðri 10. öld fram
yfir aldamótin 1300?
Ég er þeirrar skoðunar að viss kyrrstaða hafi
einkennt íslenskt samfélag. Vald stórhöfðingja
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Mikið hefur verið rætt um upphaf íslensks
þjóðernis.
Svo virðist sem þið Harald
Gustafsson séuð á öndverðum meiði í þeirri
umræðu.
Já, skoðanaskipti okkar Haralds eiga sér nokkra
forsögu. Ég stundaði háskólanám í Svíþjóð og þekki ágætlega
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Jesse Byock
til í fræðaheiminum þar. Árið
1911 kom út Kritiske undersökar i Nordens historia
omkring år 1000 eftir Lauritz
Weibull. Sú bók hefur haft áhrif
á sænsk sagnfræðirit allt fram á
þennan dag en Weibull hafnar
hvers kyns heimildagildi skáldskapar. Harald Gustafsson
virðist skrifa í þessum anda er
hann
gagnrýnir
notkun
Íslendingasagna í sagnfræði og
þær ályktanir um samfélagsskipan sem út frá þeim eru
dregnar. Afstaða hans í þjóðernisumræðunni helgast af þeirri
skoðun að hann er andsnúinn
notkun á orðinu „þjóð“ í
umræðu um samfélög á 10. eða
11. öld. Þjóð, þjóðerni, þjóðríki og þjóð- að mörkuð hafi verið upphafsspor nýs samfélags.
ernisvitund séu seinni tíma fyrirbæri sem
eru nátengd upphafi hugmyndastefna, þar Finnst þér sagnfræði hafa meiri þýðingu á Íslandi
en annars staðar?
með taldri sjálfri þjóðernisstefnunni.
Ég vil ekki einskorða þessa
umræðu við slíka orðanotkun. Mér finnst Já, hún er mjög mikilvæg hér. Ég hef það sterklega á tilmikilvægt að við reynum að setja okkur í finningunni að hlutfallslega fleiri læri og hugsi um fortíðina
spor þeirra sem sátu á Lögbergi á 10. öld. hér en í öðrum löndum. Ég hef oft dáðst að því hve íslenska
Hver var þeirra tilfinning? Ég er þess fræðimannasamfélagið er auðugt og fjölbreytt - allur sá fjöldi
fullviss að þriðja kynslóð Íslendinga frá sem tók þátt í Söguþinginu 1997 er til marks um það. Í
landnámi leit á sig sem sérstaka heild. Í Bandaríkjunum er háskólasamfélagið lokaðra þó það hafi
Sturlungu eru mörg dæmi þess að mun alþjóðlegra yfirbragð en hér. Til að mynda eru áhrif innÍslendingar geri greinarmun á sér og flytjenda af asískum uppruna orðin svo sterk heima fyrir að
Norðmönnum. Þetta skýrir af hverju þeir meiri áhersla er lögð á kennslu í asískum fræðum en norráttu svo auðvelt með stofnun Alþingis og ænum. Þetta er ekkert skrítið því auðveldara er að afla fjárannarra sambærilegra samkoma vítt og magns frá sjálfstæðum aðilum úr þeirri átt.
Það kemur mér einnig á óvart hversu margir nemendur
breitt um landið.
stunda sagnfræðinám á Íslandi og gaman væri
Þetta
samfélag
Mér finnst mikilvægt að við
að grípa í kennslu hér þegar tækifæri gefst.
kom
með
reynum að setja okkur í spor
Sagan stendur almenningi nær hér og fólk
ákveðin viðmið
þeirra sem sátu á Lögbergi á 10.
um rétt og rangt öld. Hver var þeirra tilfinning? Ég af öllum stéttum tekur þátt í umræðu um
frá gömlu heim- er þess fullviss að þriðja kynslóð hana. Því eiga Íslendingar kannski auðvelt
með að deila um sögu eins og ef til vill
kynnum sínum.
Íslendinga frá landnámi leit á
kom í ljós með þáttunum „Þjóð í hlekkjum
Oft er sagt í
sig sem sérstaka heild.
hugarfarsins.“
mannfræði að það
ástand sem íslensku landnemarnir bjuggu
Nú eru sumir ósammála þinni stefnu í sagnfræði.
við, bjóði upp á los á slíkum reglum.
Greinilegt er að margir höfðu samt verið Áttu oft í deilum við aðra fræðimenn, til að mynda
með þetta á hreinu og því er þessi regla á prenti?
ekki algild.
Þeir vissu líka hvað þeir vildu Yfirleitt reyni ég að komast hjá slíkum deilum, meira nú en
Kjölur á japanskri
útgáfu Feud.
forðast. Ein helsta hvötin fyrir fólks- áður fyrr - hef satt best að segja margt þarfara við tímann
flutningum til Íslands var án efa sókn í minn að gera. Ég hef til dæmis lítið skipt mér af þeim
landrými. En það var ekki bara plássleysi í Noregi. Við skul- hjaðningavígum sem vilja einkenna umræðu um póstum átta okkur á því að þetta var tími árekstra milli konungs og módernisma. Ég verð þó að viðurkenna að ég er ekki svo viss
höfðingja, forn vensl milli þeirra voru að taka á sig nýja um að sú stefna hafi merkt framlag að færa inn í heim sagnmynd. Bændum var meinilla við að þurfa borga skatta. Því fræðinnar. Gagnrýnin umræða er annars öflug á Íslandi. Ég
er skiljanlegt hve mikil áhersla var lögð á valddreifingu í sam- finn fyrir því að huga þarf mjög vel að því sem sett er á prent.
félagssáttmálanum. Hér átti að forðast lagskipt þjóðfélag sem
Hefurðu átt gott samstarf við Íslendinga í
bauð upp á skattpíningu og hvers kyns átroðslur yfirvalds.
Þessi viðleitni skapaði samfélaginu skýra sérstöðu frá Noregi fræðigreininni?
þar sem konungsvaldið var að eflast. Hér var markvist stefnt
Samvinna er mjög mikilvæg í sagnfræði. Öllum er hollt að
að annarri samfélagsskipan og því held ég að óhætt sé að segja
kunna að taka gagnrýni en margir líta of stórt á sig. Ég reyni
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„Samvinna er lykilatriði í sagnfræði“
alltaf að leita álits um eigin skrif og
kenningar og hef þar notið góðs af
vinskap við þá Helga Þorláksson
og Gunnar Karlsson. Helga kynntist ég vel er hann hóf rannsóknir
sínar á fæðardeilum í Kaliforníu.
Við ræddum um að semja bók um
efnið en einhvern veginn varð
ekkert úr því. Hann byrjaði meðal
annars að rannsaka sjórán og
siglingar á 17. öld.
Ég man einnig alltaf eftir
fyrsta spjalli okkar Gunnars. Við
fórum að deila um eitthvert atriði í
frásögn Vopnfirðingasögu og ég
var orðinn hræddur um að þrjóska
mín væri að afvegaleiða mig. Eftir
um 5 mínútna rabb sagði Gunnar:
„Bíddu nú hægur, ég skýst niður á
Landsbókasafn og næ í söguna.“
Skömmu síðar kom hann með bókina, settist niður fyrir framan mig
og las umræddan kafla. Þá leit
hann upp úr bókinni stutta stund,
hvolfdi sig yfir hana og las kaflann aftur. Eftir það reis hann
upp, brosti og sagði: „Jú, þú hefur rétt fyrir þér.“ Þetta dæmi
sýnir í hnotskurn hversu mikilvæg samvinna er í sagnfræði,
hún er lykilatriðið!
Helstu rit:
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Ensk þýðing og inngangur eftir Jesse L. Byock.
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Elisabeth
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Willard Fiske stofnunin
styður
sagnfræðirannsóknir
á Íslandi
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Sagnir 19 (1998)

Gunnar Karlsson:

Er hægt að kenna
sagnfræðilega framsetningu?
Tæpast er ágreiningur um það í háskólum að hægt sé að
kenna vísindalegar aðferðir; annars yrði lítið eftir af
hlutverki háskóla. Túlkandi listir kenna menn líka, söng
og leiklist. Skapandi listir eru víða kenndar í háskólum og
listaskólum. Ætli það sé ekki orðið lítið um að menn láti
verulega að sér kveða í tónsmíðum eða myndlistum fyrr
en þeir hafa setið í námsstofnun í þessum greinum?

hreyft í sagnfræðiskor Háskóla Íslands, bæði meðal kennara
og stúdenta, að hæfnin til að setja sagnfræði fram væri
ókennsluhæf. Framsetning er stíll og stíll er einstaklingsbundinn, segja menn. Aldrei er hægt að sanna að ein framsetningaraðferð sé annarri betri, og þá er heldur ekki hægt að
leiðbeina um framsetningaraðferðir.

Minna hefur verið um að ritlist væri kennd í stofnunum, þótt
TILRAUN TIL FRAMSETNINGARKENNSLU
það sé nú víða gert, og hafi meðal annars verið gert í Háskóla
Íslands. Verulegur og vaxandi hluti rithöfunda hefur nú að Ég held að ég hafi það rétt eftir að þetta hafi verið ein helsta
baki háskólanám í bókmenntafræði, sem gengur óhjákvæmi- röksemdin þegar námskeiðið Aðferðir II í sagnfræði var lagt
lega mikið út á framsetningaraðferðir texta. Auk þess mun sá niður veturinn 1993-94 og sá hluti þess sem snerist um frammaður vandfundinn sem efast um að skáldskaparlist þjálfist setningu fluttur út úr kjarna sagnfræðinámsins.2 Aðferðir II
og þroskist við æfingu, samræður og gagnrýni, og þá er þar höfðu verið teknar upp í námsskipunarreglur árið 1982 og
komin svipuð starfsemi og tíðkast í góðu háskólanámi, þótt kenndar í fyrsta sinn á vormisseri 1984, enda var námskeiðið
hún fari fram í heimahúsum, kaffihúsum, á netinu eða í tíma- ekki ætlað nemendum fyrr en á öðru eða þriðja námsári.3 Í
ritum.
upphafi snerust tveir þriðju hlutar þess, miðað við kennsluÞegar þetta er haft í huga kann að virðast út í hött að
stundafjölda, um „markmið sagnfræði og
spyrja spurningarinnar sem stendur hér í
miðlun sögulegs efnis. [...] stefnuHvað sem við höldum um eðli
fyrirsögn. Sumir halda því fram að sagnmarkandi rit um aðferðir og marksagnfræðinnar í samanburði við
fræði sé í eðli sínu rétt eins og hver
mið, [...] um sögukennslu, sýnishorn
aðra menningarstarfsemi væri í
önnur vísindagrein. Aðrir telja hana
sagnfræðitexta greind og rædd, æft
meira í ætt við listir. Enn aðrir sjá hana meira lagi undarlegt ef hún hefði þá að skrifa sögu fyrir alþýðlegan
sérstöðu að ekki væri hægt að
sem einhvers konar millistig, blöndu,
vettvang (börn).“ Þriðjungur snerist
eða æðri einingu vísinda og listar.1 Hvað
um „talnanotkun og skyld efni (tölfræði,
sem við höldum um eðli sagnfræðinnar í
gröf, landaurareikninga, fólksfjöldafræði).“4 Síðan tók
samanburði við aðra menningarstarfsemi væri í meira lagi námskeiðið minni háttar breytingum. Þegar það var kennt
undarlegt ef hún hefði þá sérstöðu að ekki væri hægt að kenna síðast, á haustmisseri 1993, var því formlega skipt í þrjá
framsetningu hennar. Ég mundi heldur ekki skrifa grein með jafngilda þætti, „miðlun sögulegs efnis“, „söguheimspeki“ og
þessari fyrirsögn ef ég hefði ekki iðulega heyrt þeirri skoðun „talnanotkun og lýsandi tölfræði“.5
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Er hægt að kenna sagnfræðilega framsetningu?
Aðferðir II voru aldrei
endurspeglað ytri veruleika; hann fjalli í
óskaaðferð mín til þess að þjálfa
rauninni aldrei um annað en sjálfan sig,
sagnfræðilega framsetningu. Ég
og þá hlýtur efni hans að breytast um leið
hef löngum verið þeirrar skoðunar
og framsetningu er breytt. Við getum
að þessa og aðra verkkunnáttu í
sagt að þá sé litið á sagnfræðilegan
sagnfræði eigi sem mest að kenna
fróðleik eins og lit; það er engin leið að
í námskeiðum sem einnig snúast
lita hann án þess að hann breytist við það
um ákveðin söguleg efni, þar á
í annan lit.7 Þeir sem aftur á móti halda
meðal í vinnu við lokaritgerðir til
því fram að hægt sé að lýsa sögulegum
BA- og MA-prófs.
ytri veruleika eins og hann var eða er,
Áður en Aðferðir II voru
þeir komast varla hjá því að gera ráð fyrir
teknar upp setti ég fram hugmynd
að hugsanlegar séu fleiri ólíkar en sannar
um að fella nærfellt allt aðferðalýsingar á sama veruleikanum, og þá
nám í sagnfræði inn í kjarnahöfum við ólíkar framsetningar sama
námskeið í mannkyns- og
efnis.
Blaðamaður sem er settur í að skrifa
Íslandssögu, þótt framsetning
Í þessari grein kýs ég að vera andfréttaskýringu um fornleifafund við
fengi raunar helst til lítið rúm í
póstmódernisti. Þar með er ég ekki að
Aðalstræti í Reykjavík, af því að hann hefur
dæmi sem ég setti upp um
andmæla þeim sannleikskjarna sem
BA-próf í sagnfræði, hann fer auðvitað í
póstmódernistar halda fram: texti um
framkvæmdina.6 En enginn
fræðibækur og frumheimildir
hefur tekið undir þær tillögur
hest verður vissulega aldrei eins og hestennþá, og engin ráðstöfun hefur
ur, enda væri þá erfitt að rúma hann í
verið gerð af hálfu sagnfræðiskorar til þess að bæta fram- bókum og tímaritum. Varla mun vera hægt að finna nokkur
setningarhlið námsins upp þann skaða sem hún hlaut þegar tvö orð sem tákna hest og hafa nákvæmlega sömu merkingu:
Aðferðir II voru lagðar niður. Með þeirri ráðstöfun, eins og fákur, gæðingur, jór, hross, klár, bikkja. Þannig breytist merkhún var rökstudd á sínum tíma, afneitaði skorin því hlutverki ing texta við minnstu orðalagsbreytingu. Hins vegar er
sínu að kenna sagnfræðilega framsetningu, þótt auðvitað séu mannkynið komið með langa reynslu af því að nota orð um
kennarar sífellt að gera það í ritgerðarleiðbeiningum sínum. hluti og hugmyndir og láta það ekki slá sig út af laginu þótt
Þess vegna byrja ég þessa grein á síðbúnum minningarorðum þau gefi ófullkomna mynd af merkingarmiðum sínum.
um Aðferðir II, ekki af því að ég vildi endurvekja það Fræðigreinin sagnfræði byggist á þessari leikni, eins og önnur
námskeið óbreytt.
orðræða manna. Þetta er bara hluti af þeim vanda sem sagnfræðingar verða alltaf að lifa með. Þess vegna held ég að það
sé fræðilega réttlætanlegt að ræða um framsetningu eins og
hún sé sérstakur hluti af iðju sagnfræðinga.

HVAð ER FRAMSETNING?

Framsetning, miðlun og stíll eru loðin hugtök yfir nokkurn
veginn það sama. Stíll er óþægilega tengt listrænni framsetn- INNIHALD NÁMSGREINARINNAR SAGNingu tungumáls til að henta því sem ég vil segja hér. Miðlun
FRÆðI
nær í rauninni yfir það sama og framsetning, en orðið beinir
athygli meira að viðtakendum en ég kæri mig um í þetta sinn. Hér er ekki staður til að reifa það margrædda heimspekilega
Í því felst nánast sú hugmynd að sagan sé til áður en miðlar- viðfangsefni, hvað fræðigreinin sagnfræði sé. Hins vegar er
inn kemur og miðlar henni, líkt og fjósamaður fer í hlöðu og ástæða til að taka svolítinn útúrdúr og spyrja almennt hvað
sækir hey til að miðla kúnum. En í rauninni er ekki hægt að felist í fagkunnáttu sagnfræðinga. Hvað er það sem sagnbúa til sagnfræðilega þekkingu án þess að sníða henni um leið fræðingar kunna og þurfa að kunna, öðru fólki fremur? Ég kýs
einhvern miðlunarbúning, ekki fremur en hægt er að byggja að sjá kunnáttu þeirra snúna saman úr fimm þáttum, en auðhús án þess að það hafi eitthvert form.
vitað er sú greining álitamál.
Þar með er ég ekki að andÉg kýs orðið fram1. Þekking er
mæla þeim sannleikskjarna
setningu, af því að það er
nauðsynleg, bæði á einsem póstmódernistar halda fram:
einna víðast að merkingu
stökum atriðum og yfirtexti um hest verður vissulega
og nær einfaldlega yfir
gripsmiklum
kennaldrei eins og hestur
aðferð til að setja efni
ingum um einkenni
fram; nám í framtímabila og samsetningu er þá nám í að
hengi
sögulegra
velja og læra aðferðir.
fyrirbæra. Það er að
Þá geri ég ráð fyrir að hægt sé
vísu of algengur misað velja á milli aðferða til að
skilningur að sagnfræðingar
setja eitt og sama efnisatriði
séu einkum þeir sem vita allt
fram. Deilt er um hvort því sé
um það sem var og gerðist í
þannig varið; umræðan um
gamla daga. Störf sagnsvokallaðan póstmódernisma í
fræðinga felast að miklu leyti í
sagnfræði snýst í grundvallarþví að afla þekkingar til þess
atriðum um þetta. Póstað beita henni í einhverju
módernistar véfengja að texti geti
skyni. Blaðamaður sem er sett-
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ur í að skrifa fréttaskýringu um fornleifafund við Aðalstræti í doktorsritgerðum Þorkels Jóhannessonar 1933 og Helga P.
Reykjavík, af því að hann hefur BA-próf í sagnfræði, hann fer Briem 1936.9 Hins vegar voru gefin út að minnsta kosti fram
auðvitað í fræðibækur og frumheimildir og leitar sér að þeim á fimmta áratug aldarinnar að öðru leyti vönduð fræðirit án
fróðleik sem hann þarf að nota. Hins vegar þarf hann að vita heimildaskrár, til dæmis bók Björns Þórðarsonar um
talsvert, um landnámssögu, sögu Innréttinganna, byggð í Landsyfirréttinn, árið 1947.10
Reykjavík, gerð torfhúsa, notkun geislakolsmælinga og öskuFyrrtalda tæknin, að leita vitneskju, var hvorki nefnd
laga til tímasetningar, til þess að geta byrjað að leita fróðleiks né kennd á námsárum mínum í Háskóla Íslands, 1962-70. En
af einhverju viti. Hann þarf að hafa hugmynd um hvers hann hún komst mikið í tísku upp úr því, kannski einkum vegna
á að leita, og hann þarf líka að hafa eins konar uppistöðu áhrifa frá kennslufræði sem lagði áherslu á að þekking úreltist
þekkingar í kollinum til þess að hvert nýtt þekkingarbrot fljótt en kunnáttan við að leita þekkingar væri sígild. Í dönsktengist einhverju sem hann veit fyrir.
um háskólum var til dæmis tekinn upp „introduktionskursus i
Í rauninni er nauðsynlegt að allir sagnfræðingar hafi benyttelse af fagets hjælpemidler“ árið 1968, og tveimur árum
slíka uppistöðu í allri þeirri sögu sem er lifandi hluti af síðar var gefin út handbók til að nota í þessu námskeiði undir
menningararfi okkar (kannski um það bil frá Hellas í aðaltitlinum Introduktion til historie. Mottó bókarinnar er
Evrópusögu og frá landnámi í Íslandssögu). Sá sem vill taka spakmæli eftir Piet Hein:
þátt í skynsamlegri umræðu um mannvistarleifar við
Aðalstræti kemst stutt áleiðis ef hann þekkir bara annaðhvort
Stor er den som véd,
söguna af landnámi í Reykjavík eða sögu Innréttinganna.
men større
Hann gæti jafnvel reynst hættulega þröngsýnn. Þess vegna
den som véd
jaðrar allt val í grunnnámi í sagnfræði við að vera uppeldi í
hvor han skal spørre.
þröngsýni.
2. Tækni sagnfræðinga má skipta í tvo meginhluta. Enda er bókin að mestu leyti bókaskrár en afgangurinn tilsögn
Annars vegar þurfa þeir að kunna að leita þekkingar, í heim- í notkun bókasafna.11
ildum, sagnfræðiritum og um hvaðeina annað sem snertir
Undir áhrifum þessarar stefnu var handbókanotkun
mannlíf, því að fátt mannlegt reynist sagnfræðinni óvið- tekin upp sem sérstakur hluti af inngangsnámi í sagnfræði við
komandi þegar út í starf er komið. Hins vegar þurfa þeir að Háskóla Íslands haustið 1978. Þó hygg ég að hún hafi aldrei
ráða yfir ýmiss konar tækni við að setja efni fram, vita að skipað neitt svipað rúm þar og í Kaupmannahöfn, enda eru
tilvitnanir þarf að gáta, kunna að vísa til heimilda og skrá þær. það líklega aðeins almennustu atriði leitartækni sem ráðlegt er
Síðartalda tæknin hefur lengi þótt nauðsynlegur hluti að kenna í sérstöku námskeiði fremur en í námskeiðum um
sagnfræðináms. Þó var langt fram eftir þessari öld hægt að einstök tímabil sögunnar, þar sem þau eru á annað borð í boði.
komast af með afskaplega frumstæða tækni við heimilda3. Ályktunarhæfni. Leikni í að álykta af heimildum um
skráningu í Íslandssögu. Heimur hennar var svo lítill, ritin svo staðreyndir og af staðreyndum um orsakatengsl og heildarfá og iðkendur fræðanna svo handgengnir þeim öllum, að myndanir hlýtur að þjálfast í sagnfræðinámi. Nemendur
menn sáu ekki þörf á skipulegri heimildaskráningu. Í leggja meira fram frá sjálfum sér eftir því sem þeim skilar
metnaðarfullum yfirlitsritum eins og Sögu Alþingis (1945- áfram í námi, og ályktanir þeirra falla betur að skoðunum
56), Sögu Íslendinga (1942-58) og
sagnfræðingahópsins á því hvað séu gildar
Í rauninni er nauðsynlegt að
Íslendinga sögu Jóns Jóhannessonar
og markverðar ályktanir, hvort sem við
allir sagnfræðingar hafi slíka
(1956-58) eru engar heimildaskrár
viljum fullyrða að þær séu þar með betri
uppistöðu í allri þeirri sögu sem er
eða yfirleitt neinir lyklar að tilí einhverri algildri merkingu.
lifandi hluti af menningararfi okkar
vísunum, þótt þær séu oft harkalega
4. Heimspeki. Hér á ég við
(kannski um það bil frá Hellas í
skammstafaðar. Í riti Jóns Jóhanneshugmyndir um fræðigreinina sem slíka,
Evrópusögu og frá landnámi í
sonar má lesa neðanmálsgreinar eins
eðli hennar, aðferðir, markmið og
og þessar, og eru styttingarnar hvergi
félagslegt hlutverk. Þessa ytri sýn á greinútskýrðar:8
ina má tileinka sér að meira eða minna leyti
„3 Ísl. annálar.“
með því að kynna sér þróun hennar, og því lít
„1 Smbr. Tímar. Bmf. 1897, 190ég á sögu sagnfræðinnar sem hluta af heim194.“
speki hennar. Ég á auðvitað ekki við að sag„2 Greinargott yfirlit um þetta mál
nfræðingar eigi að fá ákveðnar skoðanir á eðli
er í Ísl. fornr. XXVI, form. lxxiveða hlutverki greinarinnar. Sá sem heldur að sagnlxxxi.“
fræði hafi þann tilgang að auðvelda fólki að spá
„1 Landn. 1900, 69, 191;
um framtíðina, hinn sem heldur að hún hafi alls
Landn. 1921, 105.“
engan tilgang, og sá þriðji sem hefur ekki gert
„2 Árb. fornl 1937upp við sig hvað hann eigi að halda, þeir hafa
1939, 5-18 [Haakon
allir hugmyndir um efnið. Aðeins sá sem veit
Shetelig].“
ekki að spurningin sé til og hefur aldrei hugleitt
„2 Safn t. s. Ísl. IV, 357-384.“
hana er vanmenntaður sagnfræðingur á heim„1 Smbr. Grg. III, 613 (undir frændspekisviðinu.
semi); Ísl. fbrs. I, 383-388.“
5. Framsetning efnis í texta, tölum, kortum,
myndum og gröfum. Menn kann að greina á um
Í rannsóknarritum kom tilvísanarhve eftirsóknarvert það sé að sögulegur texti sé
tækni nokkru fyrr til sögunnar. Hún er til
léttur eða skemmtilegur. En væntanlega eru
dæmis
komin
í
allgott
horf
í
allir sammála um að saga eigi að vera
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Er hægt að kenna sagnfræðilega framsetningu?
skiljanleg, kannski ekki
framsetning af ákveðnu
endilega auðskilin, en
tagi. Fáum mundi til
þannig að unnt sé að skilja
dæmis þykja vel fram
hana. Allir hljóta því að
settar upplýsingar sem
fallast á að þörf sé á að
rúmast í tveimur línum
kunna eitthvað til fram(auk dálkahöfða) í
setningar. Í þessari kröfu
Hagskinnu,13 ef þær
býr meira en virðast kann í
væru skrifaðar svona:
fyrstu, því að það sem er
skiljanlegt einum er
Fyrsta desember
óskiljanlegt öðrum. Í kröfárið 1950 voru Íslendinunni um að skrifa skiljangar allir 143.973. Karlar
lega felst því að kunna að
voru þá 72.249, en
ímynda sér vettvang,
konur 71.724. Það
viðtakendur af ákveðnu
merkir að 1.000 karlar og
Vísindi og list eiga það
tagi, og skrifa við hæfi hans.
sjö betur voru á móti hverjum 1.000
sameiginlegt að vera í eðli sínu
En umfram þennan litla samnefkonum. Árleg fólksfjölgun var þá
nara okkar allra, að vilja hafa texta leit að nýjum leiðum til að ná nýjum
1,71%. Víkur nú sögunni til ársins
áhrifum. Þetta á við um sagnskiljanlegan, ætla ég að beina mínu
1960. Það ár, líka fyrsta desember,
fræðilega framsetningu.
máli að nokkru leyti til þeirra sem eru
voru Íslendingar komnir upp í 175.680.
mér sammála um að það sé, og eigi að
Þá voru karlar 88.693 en konur ekki nema
halda áfram að vera, manninum inngróið að gera umhverfi sitt
86.987, þannig að nú voru 1.020 karlar á móti hverjum
fagurt eftir megni. Samkvæmt þeirri kröfu á sögulegur texti að
1.000 konum. Loks má geta þess að fyrsta desember
vera skýr og ljós – nema menn þykist geta skapað meiri
1960 var árleg fólksfjölgun Íslendinga talin 2,01%.
fegurð með hömlum á skýrleika, eins og raunar er algengt í
skáldskap. Að jafnaði á texti að forðast endurtekningar, nema
þær auki skýrleika, hjálpi til að leggja áherslu eða þjóni ein200.000
hverju öðru markmiði. Sé unnt að gera texta ánægjulegri fyrir
lesendur með því að skrifa hann skemmtilega, fyndið eða með
sjaldgæfu orðavali, þá ber að gera það.
100.000
Í þessu felst umfram allt það að sagnfræðingar velji
framsetningarleiðir meðvitað. Röð efnisatriða, setningaskipun, orð, valið á milli þess að lýsa í frásögn eða í töflum og
0
Alls
Konur Karlar
skýringarmyndum, um allt þetta ber að taka meðvitaðar
ákvarðanir með markmið í huga. Allir sem semja sögu beita
1950 143973 71724 72249
einhverri framsetningu; að kunna framsetningu er umfram allt
að hafa meðvitund um þá framsetningu sem þeir beita.
1960 175680 86987 88693
Þetta eru frumatriðin um framsetningarnám. Svo getum
við kannski þokað okkur áfram svolitlu lengra. Ég á bágt með Á hinn bóginn væri erfitt að hugsa sér efnið í bók Þórunnar
að trúa því að smekkur um fræðilega framsetningu sé svo Valdimarsdóttur um Snorra á Húsafelli í töfluformi
miklu einstaklingsbundnari en um viðurkenndar fagrar listir Hagskinnu.14 En hér er ég að taka dæmi af öfgatilfelli; tölfræðihandbók er auðvitað sérkennilegt sagnfræðirit, og efnisað hún ein rúmist ekki í einhvers konar kennslu.
val þess markast að verulegu leyti af forminu. Mergurinn
málsins er sá að afar fátt gagnlegt um framsetningu verður sett
fram í forskrifuðum reglum. Hins vegar býst ég við að oft sé
NÁNAR UM TÆKNI OG SKAPANDI IðJU
hægt að ná talsverðri samstöðu um það eftir á hvaða framÞað er ekki til nein ein rétt leið til að stunda vísindi, mála setning sé vel heppnuð og hver miður, svipað og bókmenntamálverk eða yrkja ljóð. Vísindi og list eiga það sameiginlegt sögumenn eru venjulega að verulegu leyti sammála um það á
að vera í eðli sínu leit að nýjum leiðum til að ná nýjum áhrif- hverjum tíma hvaða ljóð eigi helst að velja í sýnisbækur.
Það er einkum þetta takmarkaleysi möguleikanna sem
um. Þetta á við um sagnfræðilega framsetningu. Hún lærist
skilur
framsetningu
frá tækni. Sum tæknileg verk er augljósekki með því að fylgja forskrift, enda væri það í beinni mótlega
best
að
gera
á
einn
ákveðinn hátt; best er að læra að finna
sögn við hið listræna í framsetningu að ætla henni að lúta
fróðleik þannig að það taki sem minnstan tíma og skili sem
12
ákveðnum forskriftum.
öruggustum árangri. Þar vegast bara á tvær kröfur, um hraða
Gerólíkar framsetningarleiðir kunna að vera jafngóðar.
og öryggi, og þá er tiltölulega einfalt úrlausnarefni að miðla
Sumir höfundar geta gert sumu efni góð skil fyrir suma
málum á milli þeirra, eftir aðstæðum og tilgangi leitarinnar
lesendur með því að skrifa það sem oft er kallað þurr texti,
hverju sinni. Eins er sýnilega hagkvæmt að skrá rit á sama
enda kynni ljóð sem væri samið með hliðstæða viðleitni í
orðið í tilvísunum og í heimildaskrá. Ef við vísum á
huga að vera kallað hnitmiðað og knappt, fullkomið í formi,
Hagskinnu neðanmáls með því að skrifa titil og blaðsíðutal,
engu orði ofaukið. Í öðrum tilvikum má ná áhrifum með því
þá gerum við lesendum okkar augljósan óleik með því að skrá
að útmála dálítið, rétt eins og líka er hægt að yrkja góð ljóð án
ritið og raða í stafrófsröð í heimildaskrá eftir nafni ritstjóra.
þess að þau séu hnitmiðuð og knöpp.
Önnur tækniverk geta skilað jafngóðum árangri með óteljandi
Aftur á móti virðist næsta augljóst að sumu efni hæfir
margvíslegum aðferðum. Þá má venjulega færa rök að því að
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hagkvæmast sé að fylgja venju. Reglu í frágangi tilvísana má ótæmandi og ekki er hægt að gefa forskriftir um þá. Að vísu
til dæmis rökstyðja ýmist með því að lesendur þekki hana og getum við lært margt á því að lesa vel og illa gerð rit annarra,
skilji þá táknmál verksins rétt (tala á eftir kommu aftast í til- að stæla það sem vel er heppnað og forðast mistök hinna. Um
vísun merkir blaðsíðutal), eða með því að hún geri auðveldast sum einfaldari atriði er líka hægt að gefa leiðbeiningar fyrirað uppfylla þá samræmiskröfu sem iðnvædd samfélög gera fram:
sífellt til þegna sinna, hvort sem okkur líkar það betur eða ver.
Setjið tölur upp í töflur ef þið þurfið að bera nákvæmÞað má kannski segja að krafan um samræmi sé krafa lega saman meira en þrjár stærðir upp á fleiri þúsund.
um fegurð, og þannig laumist tæknin inn á svið hins listræna.
Rekið þróun í tímaröð nema þið finnið rök til að hafa
En í raun og veru held ég að það sé ekki svo; fæstum okkar aðra röð.
finnst samræmi neitt fallegt, okkur finnst ósamSvo er líka hægt að skrifa eins konar vinnuræmi bara ljótt. Tækni er eins og hvert
leiðbeiningar eða heilræðasöfn:
annað handverk, enginn kemst lengra
Farið yfir texta ykkar og athugið
en að vinna hana rétt og óaðfinnanhvort þið hafið notað nafnorð + innilega. Vissulega búa margs konar
haldslitla sögn þar sem fallegra væri
skapandi vísindi að baki handað nota eina innihaldsríka sögn.
verki; ég þykist vita að máln„Þú skalt aldrei ofmeta þekkingu
ingar- og málningarrúlluframviðtakenda og aldrei vanmeta greind
leiðendur hafi bæði efnafræðinga
þeirra.“15
og verkfræðinga í þjónustu sinni, en
En slíkar leiðbeiningar eru
hlutverk húsamálarans er samt sem áður
annaðhvort nánast á sviði þar sem framfullkomnað þegar enginn tekur eftir að
setning skarast við tækni eða þær eru of
veggurinn hafi verið málaður.
ónákvæmar til að koma að haldi, nema
Meðan ég var ungur og næmur
Framsetning er hins vegar eins og
dómbær kennari meti hvenær
þótti mér best að afla þekkingar
hver önnur vísindi eða list; enginn
nemandinn beitir þeim hæfilega.
einn og sjálfur úr bókum, með því að
getur séð fyrir hvert er hægt að ná
Ráðþæginn nemandi kynni til dæmis
lesa þær og glósa. Nú læri ég ekkert
með henni.
að fylgja síðasttalda heilræðinu hér á
lengur annað en það sem ég ætla að
undan svo rækilega að hann vanmæti
nota til einhvers sjálfur, í kennslu
þekkingu viðtakenda sinna og
eða ritverk.
ofmæti greind þeirra. Allt það sem er
HVAð ER SVO HÆGT Að
vandasamast og vænlegast til að skapa nýjungKENNA?
ar í framsetningu lærist aðeins við að
prófa, þjálfa og fá viðbrögð annarra, og
Nú þykist ég hafa greint í sundur
í háskólanámi er ekki unnt að skapa
hvað sagnfræðingar þurfa að læra
vettvang fyrir slíkt með öðru en
og kunna. Annað mál er hvað
kennslu.
hægt er að kenna þeim með árEinhver kann að svara því að
angri. Meðan ég var ungur og
þörfinni fyrir framsetningarkennslu
næmur þótti mér best að afla
sé þegar mætt í einstökum
þekkingar einn og sjálfur úr bókum,
námskeiðum í sagnfræðinámi okkar,
með því að lesa þær og glósa. Nú læri ég
sérstaklega í lokaritgerðum. Það er fjarri mér
ekkert lengur annað en það sem ég ætla að nota
að gera lítið úr þeirri kennslu, en hún er ófullnægjandi,
til einhvers sjálfur, í kennslu eða ritverk. Vel getur verið að sú
vegna þess að hún snýst venjulega öll um eina tegund framaðferð henti öðrum þótt yngri séu, og þar kemur kennsla
setningar, sem ekki er einu sinni dæmigerð fyrir hlutverk
óhjákvæmilega við sögu. Tækni má auðvitað læra af bókum
útskrifaðra sagnfræðinga, að skrifa þannig að falli í geð þess
að vissu marki líka, en þar þarf samt kennara til að benda á
sem veit meira um efnissviðið en höfundurinn.
hvar vanti upp á fullkomnun og til að staðfesta að henni hafi
Sagnfræðinemar fá því ekki tækifæri til að þjálfa raunveruverið náð.
lega sagnfræðilega vinnu, að fræða þá sem eru ófróðir fyrir.
Ályktunarhæfni er kannski einna ómeðvitaðasti hluti
Viðurkenndasta og sjálfsagt besta leiðin til að þjálfa
fræðilegs náms; ég geri ráð fyrir að fólk tileinki sér hana
raunveruleg vinnubrögð greinar, hvort sem er á tæknisviði eða
einkum með því að lesa viðurkennda sagnfræði og læra að
skapandi, er að láta nemendur vinna raunveruleg verk undir
líkja eftir henni – og eftir atvikum að fara fram úr henni. En
eftirliti og við tilsögn. Iðnnemar smíða hús, húsbúnað og skip
þar mun líka þörf á kennara til að gefa vitnisburð um árangur.
sem á að nota í veruleikanum, gera við vélar sem eru raunHeimspeki fræðanna liggur vissulega fyrir í bókum. Oft
verulega bilaðar. Læknanemar skera fólk upp, tannlæknareynist vandasamt að tileinka sér hana nema fá frekari
nemar bora í tennur og fylla þær. Tónlistarnemar leika á raunútskýringar en þar er að finna, en fræðilega séð ætti ekkert að
veruleg hljóðfæri; myndlistarnemar halda sýningar á eigin
vera því til fyrirstöðu að skrifa námsbók í söguheimspeki með
verkum.
öllum nauðsynlegum skýringum fyrir ákveðinn vettvang.
Heimspekideildir í háskólum sinna þessari starfsSkilvirkara er þó líklega að kennari fylgist með námsferlinum
þjálfun nemenda sinna oftast átakanlega illa. Í meginatriðum
og skammti skýringar eftir þörfum nemenda.
láta kennarar þeirra gjarnan eins og hlutverk þeirra sé að
Varla er framsetning eini þáttur sagnfræðináms þar
endurframleiða háskólakennara. Allt námið stefnir, meðvitað
sem kennsla getur ekki komið að gagni. Þvert á móti er
eða ómeðvitað, í áttina að einni vísindalegri lokaritgerð sem á
sérstök ástæða til að ætla að þar sé þörf á kennslu, einmitt
að sýna háskólanum að höfundurinn sé hæfur til að halda
vegna þess sem ég kom að hér á undan, möguleikarnir eru
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Er hægt að kenna sagnfræðilega framsetningu?
áfram þeirri uppáhaldsiðju flestra háskólakennara að rannsaka. (Og þetta er líklega meginástæða þess að svo mikil eftirspurn er eftir störfum háskólakennara í heimspekideildargreinum, þótt önnur störf bjóði iðulega betri kjör og meiri
samfélagsathygli.)
Besta leiðin til að bæta úr þessum ágalla í fræðigrein
okkar væri sjálfsagt að koma á eins konar sagnfræðiverkstæði
þar sem nemendur ynnu raunveruleg fræðileg verk undir
stjórn og umsjá kennara: skrifuðu sögur sveitarfélaga og
fyrirtækja, semdu útvarpsþætti, byggju til gagnasöfn. Ég hef
iðulega prófað þetta í litlum mæli í einstökum námskeiðum,
síðast í námskeiðinu Íslands- og Norðurlandasögu III á
árunum 1991-97, þar sem nemendur skrifuðu sitt eigið námsefni. En slíkar stakar tilraunir í einstökum námskeiðum skila
auðvitað litlum árangri.16 Til þess þyrfti meiri háttar skipulagsbreytingu sem alls ekki liggur í loftinu.
Nokkur úrbót, þótt ófullkomnari sé, er að skapa ímyndaðan vettvang með sérstöku átaki. Í því skyni var stofnað til
miðlunarþáttarins í Aðferðum II. Í fyrsta skiptið spreyttu
nemendur sig á að skrifa fyrir börn, en seinna var raunar prófað að fara yfir á raunverulegan vettvang og láta þátttakendur
semja og flytja útvarpsþætti sem var útvarpað yfir þjóðina. Til
þess að fá eitthvað jafngott í staðinn í öðrum kjarnanámskeiðum þyrfti vinnan í ákveðnum námskeiðum að fara
fram á slíkum ímynduðum vettvangi. Námskeið þar sem það
væri gert þyrfti varla að skila minni þekkingu fyrir bragðið.
En það þyrfti að njóta viðurkenningar sem slíkt í heildarskipulagningu námsins. Og það þyrfti að vera skyldunámskeið fyrir
öll sagnfræðingaefni, því að framsetning er engin sérgrein
sumra sagnfræðinga; hún er eitt af meginatriðunum í vinnu
okkar allra.

hefur ekki rutt sér til þess rúms í menningu þjóðarinnar sem
báðar þurfa með. Ég verð að láta nægja eitt dæmi þess. Fyrir
nokkrum árum var bent á hve lítið og illa væri fjallað um
sagnfræðirit í fjölmiðlum okkar. Í menningarþáttum útvarps
og sjónvarps fékk hún nánast ekkert rúm. Ritdómarar sagnfræðirita í blöðum, sem fæstir voru sagnfræðingar, fjölluðu
nær eingöngu um innihald rita og hældu höfundum sífellt fyrir
að draga saman fróðleik. Um framsetningu kunnu þeir fá orð
önnur en „lipur“, „læsileg“, „skýr“, „skilmerkileg“ og
„greinargóð“.17 Lesendur mínir geta sjálfir metið hvort á
þessu hefur orðið umtalsverð breyting síðan þessi athugun var
gerð, um 1990. Ég hygg ekki. Í íslenskri menningarumræðu er
ekki til orðræða um listina að semja sagnfræðirit. Þetta er ekki
fjölmiðlunum að kenna, því hvar ætti sú orðræða að spretta
upp annars staðar en í sagnfræðiskor Háskóla Íslands? En til
þess að það gerist þarf skorin að rækta hana upp með því að
stunda hana sjálf.
Höfundur (f.1939) er prófessor í sagnfæði við Háskóla
Íslands.
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Sagnir 19 (1998)

Guðrún Bjarnadóttir:

Landsdrottnar og
leiguliðar
Gottrúp lögmaður og kjör húnvetnskrar
alþýðu í byrjun 18. aldar
frá þeim störfum sem þeir skyldu inna af hendi.
Í 4.- 6. grein er fjallað um almúgann. Erindrekarnir áttu
að halda fundi um allt land í tengslum við jarðabókina og
kanna hvort of þungar álögur hvíldu á alþýðunni, en jafnframt
veita viðtöku kærum á hendur embættismönnum landsins.
Þetta var ekki eingöngu gert til að bæta kjör almúgans heldur
mun jafnframt hafa vakað fyrir konungi að skoða hvernig
auka mætti tekjur hans af landinu.1 Samkvæmt jarðabók frá
1695 voru 90-95% bænda leiguliðar.2 Jarðir á Íslandi voru
flestar í eigu auðugra stórbænda eða um 55%, kirkjan átti um
29% og konungur um 16%.3 Landskuld var oft 1/20 hluti af
KJÖR LEIGULIðA Á ÍSLANDI Í UPPHAFI 18. dýrleika jarðar og hana átti að gjalda í þeirri afurð sem algengust var í viðkomandi héraði. Venja var til sveita að greiða
ALDAR
landskuld með öllum tiltækum landaurum (landbúnaðarÁ síðustu árum 17. aldar voru mikil harðindi hér á landi. afurðum), en stundum í fríðu (lifandi búpeningi). Við sjávarÞegar konungaskipti urðu í Danaveldi 1699 sáu Íslendingar síðuna greiddu menn landskuld í fiski. Leigumáli var
samningur milli landeigenda og leiguliða. Í honum var kveðið
sér leik á borði og sendu nýjum konungi
á um réttindi, skyldur og ýmsar skuldbindingar
bænarskjal. Þeir báðu hann um að kanna
Samkvæmt jarðabók
leiguliðans.
hvernig koma mætti fram umbótum í landfrá 1695 voru 90-95%
Leigukúgildi eða innistæðukúgildi
inu í verslunarmálum og búnaðarháttum.
bænda leiguliðar. Jarðir á
fylgdu
mörgum
jörðum, ekki síst kirkju- og
Konungur brást vel við og setti nefnd til
Íslandi voru flestar í eigu
klausturjörðum,
voru þau landeigendum
að meta hag landsmanna og reyna að
auðugra stórbænda eða um
drjúg
tekjulind
en þung byrði fyrir
koma á umbótum. Hann skipaði Árna
55%, kirkjan átti um 29%
leiguliða.
Leigur
af
kúgildum voru að jafnMagnússon og Pál Vídalín erindreka sína
og konungur um 16%.
aði
greiddar
í
smjöri.
Mörgum
jörðum fylgdu
á Íslandi. Þeir áttu að taka saman jarðabók yfir
einnig
kvaðir.
Kvaðir
voru
vinna
sem leiguliði
allar jarðir á landinu að danskri fyrirmynd og
átti
að
inna
af
hendi
fyrir
landsdrottin.
Þær voru
sjá um að nákvæmt manntal yrði gert á öllu
bundnar
í
leigusamningi
og
gátu
verið
dagsverk,
landinu. Þetta var ærið verkefni en ekki það eina
mannslán, skipsáróður, hestlán og fjárfóðrun.
sem þeir félagar áttu að vinna. Árni og Páll fengu
Landsetar
áttu að viðhalda öllum húsum á heimajörð
erindisbréf í 30 liðum þar sem nákvæmlega var greint
Stærstur hluti íslenskra bænda á sautjándu og átjándu öld
voru leiguliðar. Þeir stóðu oft réttlitlir andspænis
eignamönnunum og þurftu að þola ýmsan átroðning.
Leiguliðar höfðu í fáum tilvikum tækifæri til að ná fram
réttlæti í þessum viðskiptum. Þetta breyttist þó á fyrstu
árum átjándu aldar er danskt konungsvald sá hag sinn í
að kanna kjör almennings. Sú eftirgrennslan hefur skilið
eftir sig heimildir sem segja okkur margt um stöðu
almúgamannsins gagnvart voldugum sjálfseignabændum.
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Landsdrottnar og leiguliðar
og undirliggjandi kotum, og halda
kúgildum í leigufæru ástandi á sinn
kostnað.4
Það sem hér hefur komið fram
um kjör leiguliða skýrir að hluta þá
niðurstöðu sem Árni og Páll komust
að á ferðum sínum við skráningu og
mat jarða. Páll Vídalín segir í annáli
sínum um þetta efni:

Lauritz Gottrup.

lengi sem hann sitji jörðina eftir lögum og greiði
leigu samkvæmt fornri hefð.6
Þetta voru þær úrbætur sem erindrekarnir
töldu brýnast að koma á til hagsbóta fyrir almúgann í landinu. Konungur fór eftir tillögum Árna
og Páls og gaf út tilskipun 15. maí 1705 sem í
flestum atriðum var samhljóða þeim. Tilskipunin
mæltist misjafnlega fyrir hjá umboðsmönnum
konungsjarða og öðrum landsdrottnum. Einkum
fór 4. greinin um kúgildaleiguna fyrir brjóstið á
mörgum því hún skapaði þeim veruleg útgjöld við
að bæta dauð kúgildi og yngja upp önnur afgömul
og arðlaus.7

En að hugleiddu því, sem
snart kynni bót á að verða
kom þeim saman, að ranglátar
meðferðir þeirra, sem ráð
höfðu yfir jarðagóssi (andlegir yfir andlegra góssum,
konungsins forléningamenn
yfir konungseignum og proprietarii yfir sínum eignum),
væri ein með þeim stærstu
orsökum landsins útörmunar,
og einna mest kúgilda uppbótarleysi, sem þá hafði um
nokkur ár plagað almúgann, þvert í móti landslögum
og allri fornri, góðra manna venju, hvað allt hafði stórlega útarmað bændur.5

LAURITZ GOTTRUP LÖGMAðUR

Í Húnaþingi var valdamikli embættismaðurinn
Lauritz Christiansen Gottrup. Hann var danskrar
ættar, fæddur um 1648.8 Haustið 1679 gerðist
hann umboðsmaður Johanns Kleins, sem var fulltrúi eða
fógeti Hinriks Bjelkes hirðstjóra. Gottrup varð aðstoðarmaður
Kristofers Heidemanns þegar hann kom hingað til lands 1683
og gegndi þá embætti landfógeta og umboðsmanns stiftamtmanns. Sama ár fékk Gottrup veitingu fyrir
Þingeyraklaustri, en gegndi þá störfum á
Í skýrslu til konungs
Í skýrslu til konungs 20. septBessastöðum og þess vegna setti hann Þorstein
20. september 1704
ember 1704 sögðu erindrekarnir að þeir
Benediktsson sýslumann umboðsmann sinn
töldu að slæmt ástand á Íslandi mætti sögðu erindrekarnir að þeir
yfir klaustrinu.
töldu að slæmt ástand á
rekja til misbeitingar valds í landinu við
Gottrup fór til Kaupmannahafnar um
Íslandi mætti rekja til
framkvæmd laga, í verslun, og í viðurehaustið
og kom aftur til Íslands vorið 1684. Í
misbeitingar valds
ign landsdrottna við leiguliða. Þeir töldu að
þessari ferð til Hafnar fékk hann vonarbréf eða
bæta mætti hag leiguliða verulega ef konunloforð fyrir Vatnsdals- og Strandajörðum. Gottrup var kvaddgur gæfi út tilskipun um skyldur landsdrottna við leiguliða og
ur til að vera umboðsmaður landfógeta, þegar hann væri vant
lögðu til að efni hennar yrði eitthvað á þessa leið:
við látinn, með bréfi 7. maí 1684. Þann 20. september sama ár
1. Öllum landsdrottnum, hvort sem þeir voru umboðsmenn
gaf Heidemann út tilkynningu, þar sem hann skipaði öllum
konungsjarða eða stórbændur, var óheimilt að leggja nýjar
landsetum Þingeyraklausturs að mæta á Þingeyrum í eigin
álögur á leiguliða.
persónu eða senda löglega umboðsmenn fyrir sig. Þeir áttu að
2. Allir landsdrottnar skyldu afhenda leiguliða byggingarbréf
segja hve mörg leigukúgildi fylgdu jörðum þeirra og hve
fyrir ábúðarjörðinni. Þar yrðu tilgreindir þeir skilmálar, sem
gömul þau væru. Leiguliðarnir skyldu einnig skýra frá ástandi
landsdrottinn og leiguliði kæmu sér saman um. Bóndanum
bæjarhúsa og annarra bygginga á ábýlisjörðum sínum.9
bæri ekki skylda til að inna annað af hendi en það sem
Leiguliðar klaustursins tíndust til Þingeyra frá því í
tilgreint væri í byggingarbréfinu.
september og fram í desember og sögðu frá leiguskilmálum
3. Öllum landsdrottnum yrði skylt að gefa leiguliða kvittun
sínum. Með undirskrift sinni samþykktu þeir að hver um sig
fyrir greiðslu og vinnu sem hann innti af hendi.
skyldi ábýlisjörð sinni
4. Enginn landsdrottinn skyldi dirfast að taka leigu eftir dauð
kúgildi umfram það sem tilgreint var í lögum. Allir samningar
med husenes bygning og Tunetz dyrkning, holde ved
sem bændur höfðu verið þvingaðir til að samþykkja um skyldforsvarlig hæfd og magt, j lige maade Closterets lejeur þeirra til að endurnýja leigukúgildi yrðu ógildir og landsqvilder (sem eenhver haver til leje) vel lejegyldig
drottni gert að bæta gömul eða dauð kúgildi samkvæmt fornudsvare naar de eller deris arfvinger vedskiller, foruum lögum.
den paaleg eller fornyelse, item at de shulle j rette og
5. Engum bónda beri að flytja smjörleigu til landsdrottins
tilbörlig Rigtighed stande om Landskyld og Lejer
lengra en sem nemi tveggja daga ferð.
aarlig til Closterholderen Monsr. Laurits Christiensen
6. Enginn landsdrottinn, hvorki sá sem ráði yfir konungsjörð
Gotrup, og alle andre Rettigheder hannem at yde som
né stóreignabóndi, andlegrar eða veraldlegrar stéttar, megi
tilbörligt er, og naar dette er af indbemte Mænd erligen
úthýsa leiguliða af jörð sem honum hafi verið byggð, svo

Þingeyrarklaustur og viðbyggingar rétt fyrir aldamótin 1700.

SAGNIR ‘ 98

84

Guðrún Bjarnadóttir

holdet skulle dennem Jorderne hiemmelt vere udi deris
Lifstid.10

skipaður lögmaður norðan og vestan með konungsbréfi 16.
apríl 1695. Þetta var í fyrsta skipti sem landsmenn kusu ekki
sjálfir lögmann. Samt sem áður tóku allir því þegjandi þegar
skipun Gottrups var tilkynnt á Alþingi, en hann hélt fyrri
embættum sínum eftir sem áður.13 Þannig hófst valdaferill
hans í Húnaþingi og á Íslandi. Hann var stórtækur þegar jarðir
Hinriks Bjelke voru seldar í kringum 1680 og keypti um 170
hundruð í jörðum Húnavatnssýslu. Samkvæmt gósseigendatali Braga Guðmundssonar átti Gottrup 628 hundruð í jörðum
um 1700.14 Hann gerðist því mikill uppgangsmaður og auðgaðist stórum, sennilega átti klausturhaldaraembættið sinn þátt
í því.15

Segja má að vel hafi verið gengið frá málum af hálfu
Heidemanns og Gottrups gagnvart leiguliðunum, því um leið
og hver bóndi sagði sín leigukjör og skrifaði undir
samninginn án athugasemda, mátti skilja það svo að hann
væri sáttur við sín kjör. Þann 6. október 1684 lét Gottrup lesa
upp á Sveinsstaðaþingi veitingu sína frá konungi fyrir
Þingeyraklaustri og Vatnsdals- og Strandajörðum,
veitingabréf sitt frá Heidemann fyrir hálfu Húnavatnsþingi.
Ennfremur hafði hann meðferðis kaupbréf fyrir nokkrum
jörðum Hinriks Bjelkes og umboðsbréf sitt
Þetta var í fyrsta
yfir öllum jörðum Bjelkes hér á landi,
skipti
sem landsmenn
sem útgefið var af erfingjum hans í
GLÍMA GOTTRUPS VIð
11
kusu
ekki
sjálfir lögmann.
Kaupmannahöfn. Gottrup gegndi störfBÆNDUR
um landfógeta á meðan Heidemann var Samt sem áður tóku allir því
þegjandi þegar skipun
utanlands veturinn 1684 og aftur 1687 og
Flestar jarðir í fremri og neðri
Gottrups var tilkynnt
með þeim var góð vinátta.
Vatnsdalshreppi (nú Ás- og SveinsstaðaFyrsti amtmaður hér á landi var
hreppur), voru í eigu konungs og lágu til
Christian Müller sem tók við embætti árið 1688.12 Þeir Þingeyraklausturs. Fleiri býli voru í einkaeign í
Gottrup urðu góðir vinir og eftir tillögu amtmanns var hann Vatnsdalshreppi fremra en hinum neðra, þar var veldi

85

SAGNIR ‘ 98

Landsdrottnar og leiguliðar
Gottrups svo til algjört. Klaustrið átti flestar landareignir í síðastnefndu bændanna voru í einkaeign, en eigandi að hluta
hreppnum, en væru þær ekki í eigu þess voru þær eign Lækjamóts var Páll Vídalín.21 Á þingunum var þeim gert að
Gottrups lögmanns, að Márstöðum og undirliggjandi greiða sekt, þar sem tregða þeirra til vitnisburðar leiddi til
hjáleigum undanteknum.16 Fjöldi jarða í ábúð í hreppunum aukins kostnaðar fyrir lögmann. Sigurður Einarsson lögtveimur var mjög svipaður 1703. Fimm jarðir í Fremri sagnari, vísaði málinu til Alþingis sama sumar til að fá
Vatnsdalshreppi, tilheyrðu Vatnsdalsjörðum sem Gottrup dóminn staðfestan. Þar var sá dómur upp kveðinn af lögþingshafði að léni. Í þeim flokki voru einnig fjórar jarðir í mönnum,
Vesturhópshreppi og tvær í Víðidalshreppi.
Samskipti Gottrups við bændur í Húnaþingi voru ekki
að sá og slíkur mótþrói við sitt yfirvald, hærra eða
átakalaus. Hann þótti fremur harðdrægur og fégjarn.17 Það
lægra, sé aldeilis ólíðandi án straffs og umvöndunar,
kom fram í samskiptum hans við landseta klaustursins og
svo vel af andlegu yfirvaldi kristilegs kærleika vegna
fleiri bændur í Húnaþingi. Gottrup var sakaður um ólöglega
sem með nokkrum peningaútlátum til fátækra sveitarverslun, einkum með tóbak og brennivín. Hann sagði í skýrslu
ómaga [...]. Og með því herra lögmaðurinn segist ekki
sem hann sendi erindrekunum Árna og Páli um störf sín og
uppá þetta talað hafa sér til nokkurs peningaávinnings,
embættisverk 20. apríl 1703, að hann hefði komist að því að
heldur til viðvörunar, svo illt eftirdæmi skyldi ei af
hann hefði verið orðaður við gróðabrask og okur án þess þó
leiðast, þá sýnist velverðugt, að þeir, sem í téðri sök
að fá um það formlega kæru.
eru staddir, leiti auðmjúklega sátta og fyrirgefningar af
Hann fór þess því á leit við lögsagnara sinn í
áðurnefndum herra lögmanninum.22
Húnavatnssýslu, Sigurð Einarsson, að hann tæki þingvitni um
embættisstörf sín og framkomu við bændur. Í fyrsta lagi átti
Þá voru lesnir í lögréttu vitnisburðir um Gottrup lögað athuga hvort hann hefði beitt óleyfilegu okri þegar hann
seldi mönnum lífsnauðsynjar eins og smjör, fisk og mjöl eða mann, sem útgefnir voru á héraðsþingunum 1703. Þeim var
annað matarkyns. Í öðru lagi hvort hann hefði þvingað menn „einlæglega“ svarað af nærstöddum þingmönnum, að þeir
til að taka, auk nauðsynja, munaðarvöru svo sem tóbak og vissu ekkert annað að segja um skikkun og umgengni lögmannsins „en ærlegt, ærugöfugt, upprigtugt, æskilegt og
brennivín.
Einnig vildi Gottrup fá vottað að hann hefði ekki selt loflegt, hvort heldur viðvíkur hans herradóms daglegri
tóbak og brennivín dýrara verði en forverar hans í embætti. umgengni til orða, atvika, sem og hans virðulega embættisVerðið á brennivínskútnum hjá Gottrup var 1 ríkisdalur (60 útréttingu fyrr og síðar.“23 Á Alþingi dæmdi Gottrup sjálfur í
fiskar) en kostaði eftir verslunartaxta 1 sléttan dal (40 fiska). málinu ásamt Sigurði Björnssyni lögmanni. Um þessar
Eitt pund af tóbaki seldi hann á  sléttan dal, en eftir taxta var mundir voru Müller amtmaður og Gottrup fjandmenn og til að
það selt á 11 eða 13 fiska.18 Þarna munaði 20 fiskum á ná sér niðri á Gottrup tók amtmaður að sér mál bændanna.
brennivíninu, ef talið var í landaurum, en á tóbaki munaði níu Müller kom því til leiðar að Árni og Páll voru látnir taka málið
eða sjö fiskum.19 Þetta er nokkur munur, en hvort það gat tal- upp og dæma í því að nýju. Þá var dómurinn bændunum í
ist okur skal ósagt látið en varla hefur Gottrup tapað á þessari vil.24 Kann að vera að þessi málalok hafi eflt bændur í andstöðu við lögmann og hvatt þá til að standa fastar á rétti sínum
verslun.
Í bréfi til konungs 18. september 1703, sögðu gagnvart honum.
Eins og áður hefur komið fram hafði Gottrup fleiri
erindrekarnir að það væri óvenjulegur framgangsmáti að
embættismaður, í þessu tilfelli Gottrup lögmaður, semdi sjálf- jarðir að léni en jarðir klaustursins. Hann hafði einnig
ur þann vitnisburð sem hann vildi fá um embættisrekstur sinn. Vatnsdalsjarðir konungs á leigu. Gottrup átti í málaferlum við
Fáir bændur hefðu djörfung til að vitna á móti upplesnum landseta sína í Saurbæ og Forsæludal, sem tilheyrðu
vitnisburði og móðga með því móti lögmanninn. Þannig hafði Vatnsdalsjörðum. Brynjólfur Hálfdanarson í Saurbæ, einn
það líka gengið á flestum héraðsþingum í sýslunni, bændurnir andófsmanna, hafði haft griðung í fóðri fyrir lögmann.
Gottrup fór í mál við Brynjólf út af griðungnum og
sögðu já eða nei eftir því sem við átti
taldi sig hafa hlotið skaða af slæmri fóðrun
Í fyrsta lagi átti að
hverju sinni.
nautsins, en Brynjólfur hefði leigt nautið til
athuga hvort hann hefði
Átta húnvetnskir bændur
rákust þó ekki með hjörðinni. Þeir beitt óleyfilegu okri þegar hann kúabænda þar í sveitinni og tekið leigutoll af
því. Brynjólfur kvaðst ekki hafa tekið hærri
seldi mönnum lífsnauðsynjar
kváðust ekki geta gefið svar við
leigu eftir nautið en hann hefði gert reikning
eins og smjör, fisk og mjöl
þessum spurningum án umhugsunar
fyrir, en það voru 12 pör sokka. Hann kvaðst
eða annað matarkyns.
og töldu sig verða að fá frest til að
hvorki hafa viljað valda né valdið skaða á nautinu.
svara. Þetta taldi Gottrup móðgun við sig
Þetta féllst lögmaður ekki á og sagði um upphæð
og með slíku framferði væru bændurnir að sýna
tollsins eftir nautið: „en svo framt þú þar yfir dregur dyl
honum lítilsvirðingu. Hann lét því stefna þeim á
og síðar verður öðruvísi bevísað, þá ætla ég þér þar fyrir
manntalsþingi vorið 1703. Bændurnir voru allir
tiltala sem fyrir annan þjófnað.“25 Lögmaður lagði fram
fyrir utan einn landsetar á umboðsjörðum
vitnisburð tveggja manna um að þeir hefðu skoðað fallGottrups. Þeir áttu að mæta á manntalsþingi í
ið af nautinu og það hefði reynst illa fóðrað og alveg
Ási 16. júní 1703 og gefa skýringu á því að
merglaust þegar þeir brutu lærlegg
þeir skyldu ekki gefa lögmanninum vitnisþess í sundur, svo það var ekki
burð eins og aðrir bændur höfðu gert.
nothæft í fálkafóður.
Þórarinn Jónsson á Stóru-Ásgeirsá
Dæmt var í málinu á
og Þorvaldur Ólafsson á Lækjamóti áttu
héraðsþingi í Ási 25. október
að mæta á manntalsþingi á Þorkelshóli í
1703. Brynjólfur óskaði
Víðidal 19. júní 1703.20 Ábýlisjarðir
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Í Danmörku

síðan eftir aðstoð Árna og Páls við að
neitaði Gottrup að samþykkja allar aðrar „forná rétti sínum gegn lögmanni og var
líkanir“ sem Páll hafði gert í málum hans að sér
það tekið fyrir á Alþingi 1706. Páll
fjarstöddum.28
Friðrik IV
Vídalín átti að dæma en Gottrup taldi
Gottrup skrifaði til Rentukammers 23. júlí
Pál vanhæfan þar sem hann væri
1706 og kvartaði yfir þeim órétti sem hann væri
ákærandi. Páll bað þá lögréttumenn
beittur af Müller amtmanni og Páli Vídalín.
að gefa sitt álit og bauðst svo til að
Ástæðuna sagði hann vera persónulega óvild og
leggja fram sitt mat. Aðeins þrír
hatur amtmannsins í sinn garð.29
lögréttumenn dæmdu með Páli í
málinu. Hinir skoruðust undan og
báru því við að þegar málið hafi
GOTTRUP OG EKKJURNAR
Stiftamtmaður
verið tekið fyrir hefðu svo fáir verið
innan vébanda að þeir töldu sig ekki
U.C. Gyldenlöve
Fljótlega skiptu Árni og Páll nokkuð með sér
skylduga til að taka málið fyrir.
verkum varðandi þau störf sem þeim voru falin í
Dómar fóru þannig að
tengslum við jarðabókargerðina. Árni sinnti mest
Brynjólfur var leystur undan öllum
bréfaskriftum og kvörtunum almúgans en Páll
áburði lögmanns. Ekki þótti sannað
ferðaðist um og skráði jarðir. Heima í héraði var
að nautið hefði verið illa fóðrað.
Páll þó fús til að hlýða á kvartanir Húnvetninga.
Hálfur mánuður leið þar til tarfinum
Amtmaður
Tvær ekkjur gáfu vitnisburð um samskipti sín við
var slátrað og gat hann hvort sem var
Christian Müller
Gottrup lögmann og umboðsmenn hans heima
batnað eða versnað á þeim tíma.
hjá Páli varalögmanni í Víðidalstungu.
Hvað tollinum viðkom vissu
Ófögur er lýsing ekkjunnar Ingibjargar
lögréttumenn engin dæmi um að
Pálsdóttur á viðskiptum hennar við Gottrup og
eigendur tarfa sem voru í fóðri hefðu
Landfógeti
umboðsmenn hans, sem skráð var eftir henni 17.
krafist reiknings fyrir leigu á þeim.
janúar 1703. Ingibjörg leigði hálfa jörðina
Páll Beyer
Eftir öllum málsatvikum dæmdu þeir
Miðhús í Neðra Vatnsdalshreppi og sagðist hafa
bæði Sigurð Einarsson og Gottrup til
tekið jörðina í votta viðurvist heima af Gottrup í
að greiða Brynjólfi bætur, Sigurð
stofunni á Þingeyrum árið 1700. Hún skilaði
fyrir óljósa dóma og lögmann fyrir
leigum til lögmanns en þá stóðu eftir 60 fiskar af
svigurmæli í garð Brynjólfs.26
landskuld. Næsta vetur áttu Ingibjörg og synir
Á sama þingi árið 1706 var
2 lögmenn
hennar við veikindi að stríða svo að lítið gekk því
lesið í lögréttu bréf frá Gottrup lögSigurður Björnsson að ná heim útheyi sem hún átti á engjunum. Af
manni þar sem hann mótmælti
þessum sökum varð heylaust hjá þeim í þriðju
og Lauritz Gottrup
málsmeðferð í máli Þorláks Ólafsviku góu og báðar leigukýrnar urðu síðbærar.
sonar, bónda í Forsæludal. Þorlákur
Ingibjörg leitaði á náðir lögmanns og bað
hafði hvorki greitt leigur né landhann að láta sig hafa snemmbæra kú í skiptum
skuld eftir ábýlisjörð sína og fyrir þá
fyrir aðra síðbæruna. Lögmaður lofaði því ekki,
sök byggði Gottrup honum út. Á
en á Mikjálsmessu var henni send geldmjólk kýr frá Hnausum
héraðsþingi í Ási árið 1705 hafði Sigurður Einarsson dæmt sem mjólkaði mörk í mál, en í staðinn tekin önnur síðbæran
Þorlák til að greiða ellefu marka sekt á landsvísu.27 Þessu sem þá mjólkaði 4 merkur í mál. Þegar heylaust varð hjá
vildi Þorlákur ekki una.
henni geltust báðar kýrnar.
Müller amtmaður blandaði sér í málið,
Þegar hér var komið sögu
gegn lögum að mati Gottrups. Amtmaður
Ófögur er lýsing
komu nokkrir sendimenn
lét taka málið fyrir í lögréttu árið 1705 og
ekkjunnar Ingibjargar
lögmanns og tóku kúgildin
dæma í því meðan Gottrup var í
Pálsdóttur á viðskiptum
í burtu, þessar tvær kýr og 6
Kaupmannahöfn. Sigurður Björnsson
hennar við Gottrup og
ær og að auki eina á og
lögmaður neitaði að dæma í málinu að
umboðsmenn hans
tvo gemlinga. Ekki
Gottrup fjarstöddum. Páll Vídalín
afhenti hún eða synir
tók þá við og kom á sáttum milli Sigurðar hennar gripina. Ingibjörg sat
Einarssonar og Þorláks Ólafssonar. Sekt bóndans nú áfram á jörðinni.
var felld niður en Sigurður Einarsson varð að Nokkru fyrir fardaga
greiða Þorláki tvö hundruð á landsvísu vegna komu hreppstjórar og lögsagnari og
kostnaðar sem hann heimtuðu af henni landskuldina. Hún
hafði haft af málinu. svaraði að ekki væru enn komnir fardagar,
Þessa
sáttargjörð en þá skyldi hún fara til lögmanns og greiða
neitaði Gottrup að skuldina sem eftir stóð hjá henni. Einnig
samþykkja því að hafði Ingibjörg 20 pör sokka sem hún ætlaði
sektin átti að renna til sem greiðslu upp í skuldir sínar. Þeir sögðu þá
konungs
og
með ógilda og neituðu að taka við þeim.
niðurfellingu sektarinMennirnir létu nú greipar sópa og tóku
nar var verið að hafa fé af allt nýtilegt, brutu upp kistu og tóku úr henni
hans hátign. Jafnframt það sem þeim leist á. Flestir umboðsmanna

Á Íslandi

Valdapýramíðinn í
stjórnkerfinu 1705
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tóku þátt í þessum aðgerðum, en hinir stóðu hjá og fylgdust með án þess að aðhafast nokkuð. Að þessu loknu fóru
þeir, en tóku í leiðinni með sér ellefu vetra gamlan hest,
góðgengan, sem Ingibjörg átti. Sigurður Einarsson sagði
Ingibjörgu um leið og hann fór, að lögmaður væri búinn
að byggja öðrum jörðina, en hún skyldi fara í Brekkukot
því þar fylgdi með snemmbær kýr. Kvaðst Sigurður hafa
umboð til að byggja henni jörðina.
Ingibjörgu var óljúft að flytja í kotið en fór þangað
Algengar kvaðir á
þegar nýi ábúandinn kom í Miðhús. Búskapurinn gekk
leiguliða, vallarsláttur
ekki betur í Brekkukoti og aftur komu fulltrúar lögmanns
og leigukúgildi. Efri
og tóku nú leigukýrnar og ærnar, sem fylgt höfðu jörðinni.
myndin
er
frá
Þá voru mæðginin bjargarlaus. Umboðsmennirnir heimtHafnarfirði á 18. öld
uðu af ekkjunni greiðslu fyrir landskuld og leigum.
en sú neðri frá
Ingibjörg átti lítið til að greiða með en bauð þeim kvenReykjahlíð um 1830.
söðul upp í leiguna og það sem þeir vildu af búsgögnum.
Mennirnir neituðu og kváðu það ógilt. Ein kista var
óbrotin frá heimsókn þeirra í Miðhús og heimtuðu höfðingj- Pál. Framburður hennar var skráður í Víðidalstungu 27. mars
arnir lykil að henni og tóku þaðan allt sem þeim leist einhver 1703. Sá vitnisburður var ekki alveg eins slæmur og frásögn
Ingibjargar, en Þóra fór líka á vonarvöl. Í manntalinu 1703 er
fengur í.
Eftir þennan atgang umboðsmannanna voru Ingibjörg Þóra talin með hreppsfólki í Áshreppi. Þar segir að hún sé 56
og Jörundur sonur hennar, sem þá var orðinn einn eftir heima, ára og færi sig sjálf.33 Gottrup hafði svipaða sögu að segja í
komin á vonarvöl. Þau voru jarðnæðislaus og höfðu ekkert sér málum ekkjanna, nema hvað hann hafði sýnt Þóru meiri
til framfæris nema það sem Frá Þingvöllum um 1830 - lægsti stallurinn hægra meginn á miðri miskunn en hinni ekkjalmúginn veitti þeim.30 Í mann- mynd er Lögberg. Þar er ekki lengur hægt að sjá byggingar enda unni með því að lána
henni kú þegar hennar kýr
talinu 1703 má finna mæðginin hafa þingstörf legið niðri í 30 ár.
voru geldar. Strax eftir
Jörund og Ingibjörgu. Þau voru
vitnisburðinn sem hún gaf
hýst nóttina fyrir páska hjá
hjá Páli lögmanni fór hún
Andrési Árnasyni í Engihlíð. Þá
til Þingeyra. Þar bað hún
var Ingibjörg sögð 50 ára en
Gottrup lögmann um
Jörundur 21 árs.31
fyrirgefningu í votta
Gottrup lögmaður var ekki
viðurvist, því hún hefði
viðstaddur
þessar
aðfarir
logið upp á hann.34 Árni
umboðsmannanna og vera má að
skrifaði á smáseðil sem
hann hafi aldrei fengið nákvæma
fylgir framburði Þóru og
vitneskju um framkomu þeirra við
segir: „Þessi kerling Þóra
mæðginin, en hann lét þó viðGissursdóttir er nú dauð.
gangast að þeim væri byggt út af
Þar fyrir utan gekk hún
jörðinni og komið á vonarvöl.
síðan á móti þeim sínum
Þannig urðu þau öðrum sýslubúum til þyngsla. Frásögn Ingibjargar Pálsdóttur er ekki fögur framburði, heima á Þingeyrum, og át hann ofan í sig.“35
Þess verður að geta að í jarðabókinni kemur líka fram
og þó aðeins væri brot af sögu hennar sannleikanum
samkvæmt, ber hún vott um mikla harðneskju og miskunnar- að Gottrup átti það til að sýna ekkjum góðvild. Í Hvammi í
Vatnsdal tíðkaðist að gjalda landskuld með fóðri og
leysi gagnvart þeim sem lítils máttu sín.
vallarslætti, en það sem umfram var, skyldi goldið
Lögmaðurinn var harður á því að
Mennirnir létu nú
með sauðum í kaupstað. Tvíbýli var á jörðinni
Ingibjörg segði ósatt og skrifaði til
greipar sópa og tóku
erindrekanna 10. ágúst 1703. Þar hélt allt nýtilegt, brutu upp kistu þegar jarðabókin var gerð. Annar ábúandinn
var ekkjan Kolfinna Skeggjadóttir. Henni bar
hann því fram að Páll varalögmaður
og tóku úr henni það
samkvæmt hefð að greiða landskuldina með
hefði látið skrifa upp eftir „en vanartig
sem þeim leist á.
fóðri og vallarslætti, en þau tvö ár sem hún hafði
betler Kvindes person“ Ingibjörgu
haldið jörðina hafði lögmaðurinn vægt um vallarPálsdóttur frásögn um sig og nokkra þjóna réttvísinnar í
Húnavatnssýslu auk sex heiðvirðra dánumanna í héraðinu. sláttinn, en tekið í staðinn þá greiðslu í gildum vörum sem
Óbreyttur vinnumaður sem var viðstaddur framburð kerlingar ekkjan megnaði að gjalda.36 Ekki hefur Gottrup því verið alls
hefði fengið afrit af honum hjá Páli og sýnt hverjum sem hafa varnað. Þarna bregður fyrir óvæntri „góðmennsku“ eða var
vildi. Þetta kom af stað orðrómi um allt héraðið og víðar, þar það ef til vill aðeins hagsýni af hálfu lögmannsins?
sem fyrrnefndir heiðursmenn hafi verið ófrægðir fyrir afskipti
sín af betlikerlingunni Ingibjörgu. Gottrup taldi slík vinnubrögð ekki sæmandi fyrir varalögmanninn og óskaði eftir því
LANDSKULD OG LEIGUKÚGILDI
að Árni kannaði þetta mál og þá mundi annað verða upp á
teningnum en framburður kerlingarinnar á heimili varalög- Margt varð Gottrup til angurs og ama. Páll Vídalín bjó í
mannsins gæfi til kynna.32
umdæmi hans á eignarjörð sinni Víðidalstungu sem var í
Önnur ekkja, Þóra Gissursdóttir, kvartaði einnig við næstu kirkjusókn við Þingeyrar. Hann átti því auðvelt með að
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ná til landseta Gottrups lögmanns og egna þá upp á móti kúgildi og vísuðu þeir til tilskipunarinnar frá 1705. Lögmaður
honum. Gottrup óskaði eftir því að Páli yrði gert að flytja úr féllst ekki á þetta og byggði leiguliðunum út.42
Húnaþingi í sitt lögsagnarumdæmi sem var sunnan og austan
Viðvörunarbréf til bændanna voru lesin upp á
á Íslandi eins og til var ætlast af lögmönnum. Hann ætti þá manntalsþingum í Ási í Vatnsdal 3. maí 1706 og á
ekki eins hægt um vik með að æsa almúgann til mótþróa og Sveinsstöðum daginn eftir. Þeir höfðu allir neitað að afhenda
óhlýðni við sig. Þá yrði auðveldara fyrir Gottrup að halda uppi leigukýrnar og gjalda leigur fyrir árið 1705. Lögmaður tók
lögum og reglu og gæta hagsmuna konungs á umboðsjörðum þingvitni um að rétt væri sagt frá málsatvikum.43 Seðill frá
sínum í Húnaþingi.37 Gottrup taldi að Páll kynti undir Árna fylgir skjölunum. Þar segir hann:
óánægju bænda og ýtti undir kvartanir þeirra.
Í Ási í Vatnsdal bjó Guðbrandur Arngrímsson,
Þingsvitni sem lögmaður kallar sig tekið hafa
móðurbróðir Páls. Guðbrandur var fyrrum sýslumaður yfir
upp á andsvar bænda er Nihil minus quam
hálfu Húnaþingi, einmitt þeim hluta sem Gottrup fékk í sinn
þingsvitni. Uppá það hefur hann tekið
hlut nokkru eftir að Guðbrandur var látinn víkja. Guðbrandur
þingsvitni að svo bæri hans tveir vottar sem
átti löngum í málaþrasi við Gottrup, mest vegna leigukúgilda
hann hefur uppá bændur skrifað. Eða þeir
og leigu af ábýlisjörð hans Ási.38 Fleiri bændur í Vatnsdal
hafa þá látið úti úr sínum eiðstaf (allt hvað eg
voru lögmanninum erfiðir, en líklega má telja það rétt til getið
veit og aungvu leyni eg af svo þetta vitni er
hjá Gottrup að Guðbrandur væri forsprakkinn í þeim hópi.
geri) og kynni enn margt hulið og dulið að
Í bréfi til Guðbrands kvartaði Gottrup yfir því að
vera.44
framkoma hans við sig væri gjörbreytt án nokkurrar sýnilegrar ástæðu. Gottrup kvaðst alltaf hafa talið Guðbrand einn
Í bréfunum með þingvitnunum kemur víða fram að
af sínum bestu vinum og skildi ekki hvað olli breytingunni,
nema þá helst það, að Guðbrandur vildi styðja systurson sinn bændur storki Gottrup og geri jafnvel góðlátlegt grín að
Pál Vídalín lögmann, sem væri einn helsti andstæðingur sinn honum. Brynjólfur Hálfdanarson í Saurbæ svaraði kröfu lögmanns um afhendingu leigukúgilda þannig:
að ósekju og reyni hann að gera sér allt til ama.
Hvergi á landinu hafði það heyrst, að leiguliðar héldu
eftir leigum sem þeim bar að gjalda landsdrottni sínum.
Her var en koe og er hun död, og mener jeg hiende at
Aðeins Guðbrandur og Vatnsdælingar í fremri og neðri
vere betalt med lejerne, og ei udsvarer jeg hinde for det
hreppnum, sem og Ásamenn sem allir voru á síðasta þriggja
förste ind til mig det er tilsagt af höjere öfrighed, og
hreppa þingi hafi gert slíkt. Af því megi sjá að „þetta séu
dog I icke vil bygge mig hiemme skal jeg blive paa
samantekin ráð“ þessara bænda.39 Gottrup var sár og reiður og
jorden i Guds tröst og Kongens intil jeg er bortflött.45
fannst ómaklega að sér vegið af Guðbrandi, Páli lögmanni og
leiguliðunum. Að eigin áliti var hann saklaus sem unglamb á
Á Bakka í Vatnsdal bjó ekkjan Guðrún Ísaksdóttir.
vordegi.
Hún
svaraði
lögmanni strax og sagði: „icke kan jeg tillade
Leigukúgildi voru helsta kvörtunarefni húnvetnskra
Lejekoen
for
det förste, og ei heller haver jeg Lejlighed
bænda og stöðugt þrætuepli milli Gottrups og leiguliða hans.
Lejerne
at
gielde
denne gang.“46 Þannig voru svör flestra
Hann vildi ekki bæta upp gömul eða dauð kúgildi eins og
bændanna.
Á Flögu bjó Benedikt Benediktsson og
honum var skylt samkvæmt tilskipun
hafði
sex
leigukúgildi. Hann svaraði lögmanni
Leigukúgildi voru helsta
konungs 15. maí 1705. Gottrup
með
spurningu:
„Ejer I eller Kongen nogen
kvörtunarefni húnvetnskra
hafði komið á þeirri nýjung í
Lejeqvilder
her?
icke ejer jeg dem svarede
bænda og stöðugt þrætuepli
umboði sínu að allt leigufé hans
Lögmanden
heller
ejer Kongen dem.“47
milli Gottrups og leiguliða
var undir marki leiguliða. Með
Svipuð
svör
fékk
lögmaður hjá þeim
því kom hann í veg fyrir að bændur
Vatnsdalsbændum,
sem
hann
hafði heimsótti í mars
gætu skilað heim leigukúgildum eða boðið þau upp eftir
1706.
Þeim
byggði
lögmaður
út
af
leigujörðunum,
en allir
laganna hljóðan þar sem þeir gátu ekki sannað að það væru
neituðu
að
hlýða
þeirri
uppsögn.
Litlu
betri
voru
landsetar
innstæðukúgildi frá klaustrinu.40
Flestir landsdrottnar höfðu gleymt því, að hvorki mátti nokkurra jarða í Vestursýslunni sem
hækka landskuldir né hafa kúgildi óuppbætt. Gottrup hækkaði lögmaður heimsótti í apríl sama
landskuldir á þann hátt að í stað þess sem bóndinn mátti áður ár. Þingvitni voru einnig tekin
gjalda „frítt og dautt að fardögum lét hann allsstaðar þar sem um þær heimsóknir.
Með bréfum Gottrups
megandi menn bjuggu, gjalda kaupstaðargjald í sauðum, sem
fylgdi
þýðing á „bondernes
miklu var bóndanum þyngra, hann hafði og kvaðir aukið á
sielf
gifne
bygnings breve“
Vatnsdalsjörðum.“ Hann átti að hafa látið bændur hafa öll
eins
og
Gottrup
kallaði þau
kúgildi undir þeirra marki og greiddi þeim aldrei uppbót í yfir
bréf
sem
þrír
landsetar
hans
20 ár ef hann taldi minnstu von til þess að bóndinn ætti eittlásu
upp
á
manntalsþingum
í
hvað til að setja í kúgildi.41
Ási
og
á
Sveinsstöðum.
Þegar Árni Magnússon kom til Íslands, 8. júlí 1706,
komst hann að því, að Gottrup hafði þá um veturinn farið með Landsetarnir voru Guðbrandur
fjölmenni heim til fjölda leiguliða sinna og krafist þess að þeir Arngrímsson í Ási, Sigríður
afhentu honum leigukúgildin sem áttu að fylgja ábýlisjörðum Ólafsdóttir á Hjallalandi og
þeirra samkvæmt jarðabók, annaðhvort með þeirra marki eða Gísli Guðmundsson á
48 Um þýðingu
Friðrik
IV,
marki klaustursins. Bændurnir höfðu skorast undan nema Kornsá.
þessara
bréfa skrifaði
Danakonungur
hann myndi greiða þeim lögskipaða uppbót á dauð eða gömul
1699-1730.
Árni á seðil: „Trans-
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lationen af upplestri bændanna, sem hann kallar egen byggnings bref er vita röng, því hann skilur ekki málið.“49
Af svörum leiguliðanna við beiðni Gottrups um
afhendingu leigukúgilda, má ráða að það hafi ekki verið
auðvelt fyrir hann að þröngva þeim til hlýðni. Ef til vill hafði
Gottrup nokkuð til síns máls í deilunni um leigukúgildin.
Bændur höfðu skrifað undir samning þar sem skýrt var tekið
fram að þeir fengju kúgildin ekki endurnýjuð eða uppbætt.
Gottrup varð samt að láta í minni pokann þótt honum væri það
óljúft.
Tilskipun konungs frá árinu 1705 stóð óbreytt.
Landsdrottnar viðurkenndu ákvæðin um endurnýjun og uppbót leigukúgilda, en reyndu oft að koma sér undan þeirri
skyldu. Umboðsmenn klausturjarða virðast einnig hafa farið
eftir tilskipuninni þó sumir væru tregir til.
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Rentukammers, 10. sept. 1706, bl. 1 r.
1705 og reyndi að leiða konungi fyrir sjónir hve stórfellt tap 30 AM 449 fol. Gögn jarðabókarnefndarinnar XII: Pappírar um
hans yrði ef farið væri eftir 4. grein tilskipunarinnar um stjórnsýslu og réttarfar, bl. 99-101.
uppyngingu og uppbót kúgilda. Þrátt fyrir mikla andstöðu 31 Manntal á Íslandi 1703. Reykjavík 1924-1947, 273.
32 ÞÍ. Rtk 3.4. Innkomin bréf 1703-1707: Skýrsla Gottrups til
varð Gottrup að láta í minni pokann eins og aðrir klaustur- Árna og Páls 10. ágúst 1703, bl. 4 r og v.
haldarar og umboðsmenn konungsjarða. Þetta var þó ekki eina 33 AM 449 fol. bl. 105-106. - Manntal á Íslandi 1703, 261.
deiluefni Gottrups við landsetana. Hann hafði þyngt kvaðir á 34 ÞÍ. Rtk. 3.4. Innkomin bréf 1703-1707: Skýrsla Gottrups til Árna
og Páls 10. ágúst 1703, bl. 4 v og 5 r -v.
Vatnsdalsjörðum og lét bændur gjalda kaupstaðagjald í 35 AM 449 fol. bl. 107 r.
sauðum í stað þess að áður höfðu þeir goldið leigur og land- 36 Jarðabók VIII, 300-301.
skuldir með viðurkenndum gjaldmiðli heima hjá lögmanni. 37 ÞÍ. Rtk. 3. 4. Innkomin bréf 1703-1707. Bréf frá Gottrup til
Rentukammers 10. sept. 1706, bl. 1 r -v, 2 r.
Ekkjur áttu oft erfitt uppdráttar ef þær áttu ekki sterka að eins 38 Bogi Benediktsson: Sýslumannaæfir I,
og sjá má af afdrifum Ingibjargar Pálsdóttur sem fór á 584.
vonarvöl fyrir atbeina Gottrups. Nokkrir bændur voru harðir í 39 AM 440 fol., bl. 223 r- 226 v.
40 Annálar 1400-1800 I, 682.
horn að taka og létu ekki hlut sinn í viðskiptum við lögmann. 41 Annálar 1400-1800 I, 683.
Tilskipun konungs um leiguskilmála á konungsjörðum 42 Árni Magnússon: Embedsskrivelser,
leysti ekki allan vanda almúgans á Íslandi. Hún bætti þó stöðu 216.
43 AM 440 fol., bl. 228 r -v - 231 r -v.
landseta svo lengi sem farið var eftir henni. Ætlunin var ekki 44 AM 440 fol., bl. 231 bis.
að minnka gapið milli ríkra og fátækra heldur að tryggja að 45 AM 440 fol., bl. 223 r.
þeir snauðu yrðu ekki miklu snauðari og gætu séð sér og 46 AM 440 fol., bl. 223 v.
47 AM 440 fol., bl. 229 r.
sínum farborða án aðstoðar hreppsins. Í góðæri komust flestir 48 AM 440 fol., bl. 233-235.
sæmilega af, en ekkert mátti út af bera og þegar illa áraði beið 49 AM 440 fol., bl. 235 bis.

hungurvofan á næsta leiti.
Höfundur (f. 1939) hefur BA-próf í sagnfræði frá Háskóla
Íslands.
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Djarfara útlit
Tímaritið Sagnir er án efa í hópi metnaðarfyllstu og glæsilegustu tímarita háskólanema hér á landi. Þar fara saman
faglegur metnaður og vilji til að miðla grúski sínu til fleiri
en þeirra sem innvígðir eru í fræðin á áhugaverðan hátt.
Sagnir 1997 eru þar engin undantekning en hins vegar má
margt betur fara í ytri búnaði blaðsins sem auðvelt er að
laga.

BYLTINGIN OG BÖRNIN

Að DANSA MEð
Á kápunni er ákveðinn „prentsmiðjusvipur“. Myndin á henni
er góð, forvitnileg og óvenjuleg þannig að það er ekkert út á
hana að setja nema hvað hún nýtur sín ekki nógu vel. Nettur
rammi utan um hana hefði strax gefið skemmtilegan svip og
styrkt hana. Þá hefði mátt kveikja forvitni lesenda með því að
segja frá efni blaðsins, hafa á forsíðunni áhugaverðar fyrirsagnir á greinum inni í blaðinu, s.s. Kaupmenn í klóm
drekans; Bundin með hendur í kross; Kattarmorðin miklu og
þar fram eftir götum.
Kápan hefði líka fengið aukið líf ef settar hefðu verið á
hana tvær til þrjár af þeim góðu myndum sem eru í blaðinu,
án þess þó að veikja aðalmyndina. Þannig væri gefin til kynna
fjölbreytni – og um leið sagt að blaðið væri skreytt myndum.
Við lifum á tímum myndmiðla og þar verða blöðin að dansa
með – annars verða þau undir.

Sagnir eru einkar góður skóli fyrir sagnfræðinema; þar læra
þeir að aga vinnubrögð sín, setja mál sitt fram á skipulegan
hátt, minnugir þess að sagnfræðingar hafa skyldum að gegna
við fleiri en stéttarbræður sína. Þær eru þannig eins konar
starfskynning eða æfingabúðir undir það sem bíður margra
sem útskrifast – að skrifa fyrir aðra en sjálfa sig, hvort sem
það er á sviði söguritunar eða
Sagnir 1997 eru of líkar
blaðamennsku.
þessu
rómaða byltingarSagnir 1984 þóttu
LESANDINN DREGINN INN
blaði
og
um leið svolítið
byltingarkenndar. Þá var
útgáfan færð inn í nú- gamaldags þannig að engu er Útlitið inni í blaðinu er mjög einfalt og virkar fremur
tímann, ljósmyndir fengu líkara en þarna hafi sannast hið leiðigjarnt eða gamalt. Það hefði mátt leyfa sér meira í
fornkveðna: byltingin étur
fyrirsögnum, millifyrirsögnum og útdráttum. Mér finnst
veglegan sess og umbrotið
börnin sín.
með öðrum orðum að aðstandendur Sagna megi sýna meiri
líktist „glanstímaritunum“
djörfung í ytri búnaði blaðsins, án þess að fara út í einhverja
svokölluðu. Blaðið var þannig í
takt við tímann, eins og sagt er, og þótti það einkar djarft loftfimleika. Það eru tilburðir í þessa átt í Sögnum 1997 í
framtak. Sagnir 1997 eru of líkar þessu rómaða byltingarblaði greininni um Svartadauða sem heppnast vel. Svarti borðinn
og um leið svolítið gamaldags þannig að engu er líkara en rammar bæði inn umfjöllunina og gefur góðan svip. Þetta
mætti sjást víðar í blaðinu.
þarna hafi sannast hið fornkveðna: byltingin étur börnin sín.
Það væri ekki úr vegi fyrir aðstandendur blaðsins að
verja 30-40.000 krónum í að láta hanna svip til 3-4 ára, jafn-
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vel er hugsanlegt að nemendur í grafískri hönnun séu
tilbúnir til að spreyta sig á slíku verkefni án endurgjalds.
Heiti blaðsins yrði prentað í nýjum og ferskari stíl, á
kápunni gæti verið box fyrir mynd sem skipt væri um
árlega auk þess sem litur væri nýr (svo ekki þyrfti að
hanna nýja kápu árlega). Á sama hátt mætti búa til nýtt
útlit á efnisyfirlit; lógó blaðsins gæti gengið aftur með
blaðsíðutali og heiti greina verið neðst á hverri síðu.
Einnig væri til bóta að setja nett strik milli dálka eða
utan við dálka til að ramma þá inn. Allt eru þetta
tiltölulega einföld atriði sem miða að því að gera blaðið
meira aðlaðandi og draga lesandann inn í textann.
Þannig fengju Sagnir sterkari svip, svipað og gert
er með bókaflokka. Með því að búa til staðlað útlit til
lengri tíma yrði vinnsla næstu blaða einfölduð.
Ritstjórnir gengju inn í ákveðið form sem búið væri að
skapa en þær gætu engu að síður leikið sér með það og
mótað í sinni mynd.
Höfundur hefur
fyrirsögn, millifyrirsagnir og inngang til að grípa lesandfyrirsögn, undirfyrirsögn,
ann. Hann verður að nota öll tækifæri til að ná athyglinni
SPRENGJA RAMmillifyrirsagnir og inngang til og því er brýnt að leggja alúð við slíkt. Þar mætti ritað grípa lesandann. Hann
stjórnin sýna meiri ákveðni, taka jafnvel völdin af höfundMANN
verður að nota öll tækifæri
um því að þeir verða oft blindir á eigin skrif, sjá ekki nýja
Myndir í blaðinu eru fjöltil að ná athyglinni
möguleika, sem aðrir koma auga á. Útdrættir í blaðinu
breyttar og vel valdar en
takast oft ágætlega en þar þyrfti líka að skerpa á.
prentaðar full svartar og gæti vandans verið að leita í innskönnun á þeim. Það væri hins vegar til bóta að gefa sér meira
svigrúm í stærð þeirra, hafa þær ekki eingöngu í eindálk,
tvídálk eða þrídálk. Það gæfi skemmtilegri svip að láta þær FRÓðLEGT OG ÁHUGAVERT BLAð
sprengja stífa dálkaskiptinguna, hvort sem þær væru
Mér var falið að fjalla um útlit Sagna 1997 og hef því ekki
prentaðar í heild eða einhver hluti þeirra dreginn fram til áherfarið í saumana á efni blaðsins. Útgáfan sýnir svo ekki verður
slun með útmöskun. Textinn gæti flætt í kringum þær og
um villst að Sagnir lifa góðu lífi. Hópurinn sem stendur að
þannig væri lífgað upp á útlitið með einföldum hætti.
baki þeim á skilið hrós fyrir gott og
Fyrirsagnir í blaðinu eru yfirleitt góðar – sem
áhugavert blað. Með ofurlitlum
undirfyrirsagnir; þær eru of ritgerðarlegar. Þar vantar að rífa
áherslubreytingum og bættu útliti
sig út úr andanum á fjórðu hæðinni í Árnagarði. Sumar eru þó
stæði tímaritið hins vegar enn
fínar eins og Bundin með hendur í kross; Kaupmenn í klóm
traustari fótum. Ég óska sagndrekans og Kattarmorð, kreddur og sagnfræði – eða
fræðinemum til hamingju með
Kattarmorðin miklu sem er undirfyrirsögn. Þar teiknar
fróðlegt og áhugavert blað.
höfundur sjálfur myndir og ferst það vel úr hendi.
Höfundur (f. 1965) er
útgáfustjóri VökuHelgafells.

VÖLDIN TEKIN AF HÖFUNDUM
Mér þykja áhugavakar tímaritsins ekki nógu áhugavekjandi
og er það ákveðinn galli. Höfundur hefur fyrirsögn, undir-
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SKRÁ YFIR RITGERÐIR Í SAGNFRÆÐI Í
HEIMSPEKIDEILD
STÚDENTAR ÚTSKRIFAÐIR
OKTÓBER 1997 - JÚNÍ 1998
B.A.-RITGERðIR Í OKTÓBER 1997

Gísli Gunnarsson og Már Jónsson.

Guðbrandur Benediktsson: Gríma tíðarandans. Sagnfræði og ljósmyndir.
Umsjónarkennari Eggert Þór Bernharðsson.

Gunnar Bollason: Vestfirsk valdaætt frá Hannesi Eggertssyni til Ara
Magnússonar. Athugun á fjórum kynslóðum auð- og valdsmanna á 16. og 17.
öld. Umsjónarkennari Gísli Gunnarsson.

Hlynur Guðjónsson: Alþýðan dafni frjáls! Stjórnmálaþátttaka Halldórs
Laxness á fjórða áratugnum. Umsjónarkennari Eggert Þór Bernharðsson.

Halldór B. Ívarsson: Þátttaka Íslendinga í Ólympíuleikunum árið 1936.
Umsjónarkennari Guðmundur Hálfdanarson.

Hróbjartur Örn Guðmundsson: Búskaparhættir og gróðureyðing í tímans rás
á Íslandi. Með sérstöku tilliti til skógareyðingar og með hliðsjón af frumrannsóknum fræðimanna í raunvísindum og hugvísindum. Umsjónarkennari
Gísli Gunnarsson.

Helga Maureen Gylfadóttir: „Að leika sitt eigið þjóðlíf.“ Íslensk leikritun í 60
ár, 1903-1963. Umsjónarkennari Eggert Þór Bernharðsson.

Jón Egilsson: Siðspilling og siðbót. Þjóðfélagsgagnrýni Vilmundar
Gylfasonar 1975-1978. Umsjónarkennari Eggert Þór Bernharðsson.
Kristrún Halla Helgadóttir: Ber er hver að baki nema bróður eigi.
Einsögurannsókn af högum prestsekkju á nítjándu öld. Umsjónarkennari
Sigurður Gylfi Magnússon.
Magnús Gestsson: Gallerí Suðurgata 7. Umsjónarkennari Auður Ólafsdóttir.
Magnús Orri Schram: „Framtíð í fortíð“. Miðlun arfleifðar í ferðaþjónustu og
möguleikar Álftaness í menningarferðamennsku. Umsjónarkennari Helgi
Þorláksson.
Margrét Stefánsdóttir: Ólafur Rögnvaldsson biskup á Hólum 1458-1495.
Umsjónarkennari Sveinbjörn Rafnsson.

Jón Ingvar Kjaran: „Borgin“ við Höfða. Framlag til húsnæðismála- og
hugarfarssögu Reykjavíkur á fyrri helmingi aldarinnar. Umsjónarkennari
Eggert Þór Bernharðsson.
Jón Lárusson: Bræður munu berjast. Deilurnar innan Sósíalistaflokksins í
kjölfar griðasáttmálans og innrásar Sovétríkjanna í Finnland.
Umsjónarkennari Guðni Thorlacius Jóhannesson.
Leifur Reynisson: „Ímyndunaraflið til valda“. Barátta '68-kynslóðarinnar
fyrir bættum heimi. Umsjónarkennari Eggert Þór Bernharðsson.
Sigríður Hagalín Björnsdóttir: Mannleg náttúra. Íslensk náttúrusýn um
aldamótin. Umsjónarkennari Sigurður Gylfi Magnússon.
Sigrún Sigurðardóttir: Frelsi einstaklingsins felst í vitund hans sjálfs. Tjáning
og tilfinningar nokkurra einstaklinga í samfélagi 19. aldar. Umsjónarkennari
Sigurður Gylfi Magnússon.
Stefán Pálsson: Við Hlemmtorgið gnæfir gasstöðin þeirra svo hátt. Gasstöð
Reykjavíkur 1910-1956. Rekstur, framleiðsla og félagsleg áhrif.
Umsjónarkennari Gísli Gunnarsson.

CAND.MAG.-RITGERðIR
Sigrún Magnúsdóttir: Togaraútgerð og húsbyggingar í Reykjavík 1910-1930.
Umsjónarkennari Helgi Þorláksson.

BA-RITGERðIR Í FEBRÚAR 1998

Steinþór Heiðarsson: Íslands ástmegir og þrælar. Drættir úr sjálfsmynd
Vestur-Íslendinga. Umsjónarkennari Gunnar Karlsson.
Svavar Hávarðsson: Loðmundarfjörður á síðari hluta 19. aldar. Vitnisburður
perónulegra heimilda um daglegt líf og dauða. Umsjónarkennari Sigurður
Gylfi Magnússon.
Tinna Laufey Ásgeirsdóttir: Viðreisnarstjórnin og efnahagssamvinna
Evrópu. Umsjónarkennari Guðmundur Hálfdanarson.

Ágústa Kristófersdóttir: Hús vonarinnar. Um fjölbýlishús í Reykjavík frá
1940-1980. Umsjónarkennari Eggert Þór Bernharðsson.
Áslaug Sverrisdóttir: Klæði, tau
Umsjónarkennari Helgi Þorláksson.

og

vefsmiðjur

Innréttinganna.

Hörður Vilberg Lárusson: Hernám hugans. Hugmyndir manna um áhrif
varnarliðsins á íslenskt þjóðerni 1951-1974. Umsjónarkennari Guðmundur
Hálfdanarson.
Kolbeinn Óttarsson Proppé: Hetjudýrkun á hátíðarstundum. Greining á
þjóðernisvitund Íslendinga. Umsjónarkennari Guðmundur Hálfdanarson.
Kristrún Auður Ólafsdóttir: Skipan heilbrigðismála á Íslandi 1780-1800.
Umsjónarkennari Anna Agnarsdóttir.

B.A.-RITGERðIR Í JÚNI 1998
Birgir Loftsson: Hermennska á Íslandi á 15. og 16. öld. Umsjónarkennari
Gísli Gunnarsson.
Guðrún Bjarnadóttir: Landsdrottnar og leiguliðar. Kvörtunarbréf almúgans til
Árna Magnússonar og Páls Vídalíns í byrjun 18. aldar. Umsjónarkennarar
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LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR
photomuseum@reykjavik.is
Starfsfólk Ljósmyndasafns Reykjavíkur er til
þjónustu reiðubúið.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur býður unga sem
aldna sagnfræðinga velkomna á safnið.
Sérstaklega viljum við biðja alla þá vel-komna
sem stunda rannsóknir á ljósmynda-sögu.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur. Borgartúni 1,
101 Reykjavík. Sími: 563 2530. Fax: 562 1480.
Ólafur Friðriksson/Ljósmyndasafn Reykjavíkur
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MYNDASKRÁ
Mynd á forsíðu og spássíu fullveldiskafla, sjá bls. 15.
Bls. 1 Íslenska söguspilið - ögn stílfært.
Bls. 2 Íslandskort Guðbrands Þorlákssonar. Reykjavík 1978.
Bls. 3 [Arngrímur lærði] Jónas Jónsson: Íslandssaga. 2. hefti. Reykjavík
1968, 41. [Steinkast] Hrói höttur - 9 myndasögur. Neskaupstað 1965, 97.
Bls. 4 [Hannes Finnsson] Íslenskur söguatlas 2. Árni Daníel Júlíusson, Jón
Ólafur Ísberg og Helgi Skúli Kjartansson ritstýrðu. Reykjavík 1992, 43. [Jón
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Reykjavík 1980, 35.
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Reykjavík 1980, 50.
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Bls. 7 [Fjölnismenn] Jónas Jónsson: Íslandssaga, 99.
Bls. 9 [Innsigli] Íslenskur söguatlas 1, 137.
Bls. 10 [Skjaldarmerki] Íslenskur söguatlas 1, 137.
Bls. 11 [Grátandi kona] Anthony Burgess: On Going to Bed. London 1982,
91. [Kristján I] Danmarks Konger fra Chr. I til Chr. X. Hans Bölling ritstýrði.
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Björnsson. Reykjavík 1986, 172.
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Bls. 18 [Skjaldarmerki] Úr gögnum Myntsafns Seðlabanka Íslands. [Benedikt
Sveinsson] Alþingismannatal1845-1975. Lárus H. Blöndal o.fl. tóku saman.
Reykjavík 1978, 52. [Varðskip] Gylfi Þ. Gíslason: Viðreisnarárin. Reykjavík
1993, 128.
Bls. 19 [Kjúklingur] Willan, Anne: French Cookery. London 1983, 47.
Bls. 20 [Ræða] Magnús Jónsson: Alþingishátíðin 1930. Reykjvík 1943, 168.
[Jón Aðils] Jón J. Aðils. Gullöld Íslendinga. Menning og lífshættir feðra
vorra á söguöldinni. Reykjavík 1948, ónúmeruð síða.
Bls. 21 [Hannes Hafstein] Agnar Klemens Jónsson: Stjórnarráð Íslands
1904-1964 I. Reykjavík 1969, 123. [Sögusýning] Lýðveldishátíðin 1944.
Reykjavík 1945, 418.
Bls. 22 [Þjóðhátíð í Bandaríkjum] Washinton DC. New York án árt., 42.
[Konungskoma 1874] Jón Helgason: Reykjavík. Þættir úr sögu bæjarins
1786-1936. Reykjavík 1937, ónúmeruð síða. [Jóhannes Nordal]
Samtíðarmenn. Vilhelm G. Kristinsson ritstýrði. Reykjavík 1993, 385.
Bls. 23 [Ásgeir Ásgeirsson] Alþingismannatal, 44. [Veggmynd] Magnús
Jónsson: Alþingishátíðin 1930, 68.
Bls. 24 [Jón Jónsson] Alþingismannatal, 226. [Sigurgeir biskup] Björn
Magnússon: Guðfræðingatal 1847-1976. Reykjavík 1976, 377. [Breiðmynd]
Magnús Jónsson: Alþingishátíðin 1930, kápumynd.
Bls. 25 [Gerðardómslög] Magnús Jónsson: Alþingishátíðin 1930, 229.
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