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Galápagos-eyjar rísa úr hai nær eitt 
þúsund kílómetra í vestur frá Ekvad-

or, Miðbaugsríki. Í klasanum eru átján eld-
jallaeyjar, en einnig teljast nokkur sker og 
klettar með. Eyjarnar voru lengi ósnortn-
ar af mannahöndum og kunnar fyrir 
jölskrúðugt gróður- og dýralíf. Þótt mið-
baugur liggi um eyjarnar, rennur kaldur 
Humboldt-straumurinn þangað úr Suður-
Íshai og mætir hlýrri hafstraumum úr 
sjónum undan Perú og Panama. Veðurfar 
er því mjög breytilegt, stundum skýjað og 
svalur úði í lofti, stundum sólskin og hiti 
eins og í öðrum hitabeltislöndum. Gróðurfar 
breytist líka með hæð: Við ströndina er þurrt 
og gróður gisinn, en ofar tekur við hvert 
gróðurbeltið af öðru, eftir því sem úrkoma 
eykst, en um leið dregur úr hita. Þar er til 
dæmis sums staðar þéttur regnskógur, en 
efst gróður svipaður og á sléttum Argentínu, 
pampa. Loftslag er einnig breytilegt frá 
einni ey til annarrar, en stríðir hafstraumar 
á milli eyjanna, og þess vegna hefur dýralíf 
og gróðurfar þróast hvert á sinn hátt á 
hverri ey. Ýmis sérkennileg dýr hafa tekið 

sér bólfestu og eiga griðastað á eyjunum, 
svo sem risaskjaldbökur, sundeðlur, loð-
selir og ótal tegundir óvenjulegra fugla. 
Margar eru þessar gróður- og dýrategundir 
einlendar (endemic), en það í því felst, að 
þær eru aðeins til á þessum eyjum og hvergi 
annars staðar. Mörg dýranna á eyjunum 
ala sér fæðu úr sjó, en þar eru gjöful iski-
mið vegna sífellds uppstreymis sjávar og 
því nægrar fæðu. Dýrin á eyjunum eru 
spök, enda óvön mönnum. Fyrst getur 
manna ferða á Galápagos-eyjum árið 
1535, er Faðir Tomás de Berlanga, biskup 
í Panama, varð skipreika þar á siglingu til 
Perú. Fundu hann og menn hans sárlega 
fyrir vatnsskorti í eyjunum, en þar eru fáar 
sem engar vatnslindir, svo að rigningarvatn 
verður oftast að duga. Kölluðu Spánverjar 
eyjarnar „Islas Encantadas“ eða Eyjar í 
álögum. Fór það eftir ólíkri reynslu gesta, 
hvort þeim fannst það merkja blessun eða 
bölvun. Eyjarnar voru áfram óbyggðar, en 
sæfarar og sjóræningjar komu þar stundum 
við. Ekvador lagði eyjarnar undir sig 
1832. Breski náttúrufræðingurinn Charles 
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Darwin ferðaðist um þær 1835, og varð sú 
ferð ein kveikjan að þróunarkenningunni, 
sem hann setti fram í bókinni Uppruna 
tegundanna 1859.1 

Þing um þróun, mannvísindi og frelsi

É g sótti svæðisþing, sem Mont Pèlerin-
samtökin héldu á Galápagos-eyjum 

dag ana 22.–29. júní 2013. Þessum sam-
tökum verður best lýst sem alþjóðlegu 
mál fundafélagi frjálslyndra fræðimanna, 
en bresk-austurríski hagfræðingurinn 
Friedrich August von Hayek stofnaði þau 
á Pílagrímsjalli (Mont Pèlerin) í Sviss 
vorið 1947. Meðal stofnfélaga voru hag-
fræðingarnir Milton Friedman, George J. 
Stigler, Maurice Allais, Frank H. Knight 
og Ludwig von Mises og heimspekingurinn 

Karl R. Popper, en einnig nokkrir aðrir 
heimspekingar, sagnfræðingar og blaða-
menn, sem deildu áhyggjum af aukinni 
miðstýringu í vestrænum ríkjum. Áttu þeir 
Hayek, Friedman, Stigler og Allais eftir að 
fá Nóbelsverðlaun í hagfræði.2 Fyrsta þing 
samtakanna, sem ég sótti, var að frumkvæði 
von Hayeks í Stanford 1980, en ég hef verið 
félagi frá 1984 og sat í stjórn 1998–2004. 
Jafnframt skipulagði ég ásamt prófessor 
Harold Demsetz frá Kaliforníuháskóla í Los 
Angeles, UCLA, jölmennt svæðisþing Mont 
Pèlerin-samtakanna í Reykjavík um frelsi og 
eignarrétt á nýrri öld sumarið 2005. Veitti 
Friðbjörn Orri Ketilsson okkur Demsetz 
ómetanlega aðstoð við það. Svæðisþingið á 
Galápagos-eyjum 2013 var helgað „þróun, 
mannvísindum og frelsi“, og var þar rætt 
um tengsl þróunar og einstaklingsfrelsis í 
ljósi kenningar Darwins.

Nokkur byggð hefur myndast á Galáp-
agos-eyjum síðustu hundrað og immtíu 
ár, og eru íbúar nú samtals um 25 þúsund 
manns, aðallega kynblendingar frá Ekvador, 
mestísar, og hafa framfæri af ferða þjón-
ustu, iskveiðum og landbúnaði. Þétt ust er 
byggð in á austustu eynni, San Cristóbal, 
og þar var þingið haldið. Flogið er þangað 
frá borg inni Guayaquil í Ekvador. Ég tók 
eftir því, þegar lugvélin renndi sér niður að 
eynni, hversu landslag var svipað við strönd-
ina og víða á Íslandi, eldbrunnið, dökk-
grátt hraun og gróðursnautt. Að bún aður er 
held ur frumstæður í San Cristóbal, en bót 
í máli, að heimamenn eru vinsamleg ir og 
hjálp fúsir. Hvergi í Suður-Ameríku hefur 
mér líka fundist ég öruggari, enda er strangt 
eftir lit með því, hverjir komast til eyjanna. 
Bjó ég á skársta gistihúsi í San Cristóbal, 
Miconia.

Þetta svæðisþing Mont Pèlerin-samtak-
anna var haldið í samstari við Háskólann 
San Francisco de Quito, USFQ, í Ekvador, 
en hann rekur útbú á eyjunum. Einn 
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prófessor Háskólans, mann fræð ing ur-
inn Diego Quiroga, hélt fyrsta ráð stefnu-
daginn jörlegt erindi um lífræði leg an 
jölbreytileika Galápagos-eyja, sem gera 
þær að kjörlendi vísindamanna. Þá lutti 
einn helsti sérfræðingur heims um þró-
un ar  kenningu Darwins, David Kohn, 
prófessor emeritus í Drew-háskóla, einn 
af forstöðumönnum náttúrufræðasafns 
Banda ríkjanna og ritstjóri netútgáfu verka 
Darwins, feikifróðlegan fyrirlestur um 
ferð Darwins til Galápagos-eyja árið 1835 
og áhrif hennar á þróunarkenningu hans. 
Rakti Kohn eftir dagbókum Darwins, 
minnisblöðum og öðrum athugasemdum, 
hvernig Darwin komst smám saman á þá 
skoðun, að jölbreytni tegundanna sýndi, 
að þær hefðu ekki verið skapaðar, heldur 
hefðu þær þróast á þann hátt, að verur með 
lífvænlega eiginleika í ákveðnu umhveri 
hefðu lifað af og erfðavísar þeirra (gen) 
þannig beint þeim kynslóð fram af kynslóð 
á ákveðnar brautir, eiginleikarnir hrannast 
upp, en aðrar verur sömu tegundar fallið. 
Skýrt dæmi er fuglategundir, sem nefndar 
eru einu nafni inkur og af ættbálki 
spörfugla. Á Galápagos-eyjum hafast við 
þrettán ólíkar tegundir inka, sem eru af 
jórum ættkvíslum. Þær bera svip hver af 

annarri, og þeim svipar einnig til inka á 
meginlandi Suður-Ameríku. Hvað skýrir 
hins vegar muninn? Svarið rann smám 
saman upp fyrir Darwin. Hver inkutegund 
hafði þróast við náttúruval og aðlögun.3 
Goggurinn hafði til dæmis breyst á þann 
hátt, sem hæfði fæðuölun á hverjum stað. 
Darwin hafði líka orðið fyrir áhrifum af 
löndum sínum, heimspekingunum Adam 
Smith og David Hume. Smith hafði skýrt, 
hvers vegna margt gat verið skipulegt án 
þess að vera skipulagt, og kallaði hann 
það „ósýnilegu höndina“. Hume hafði í 
Samræðum um trúarbrögðin fært sterk rök 
gegn hinni hefðbundnu sköpunarkenningu, 
sem var í fæstum orðum sú, að sköpunarverk 
krefðist skapara.4

Erfðir og menning

Þ róun og eðli einnar dýrategundar, 
manns ins, var meginumræðuefnið 

á þessu svæðis þingi Mont Pèlerin-sam-
takanna. Fyrirlesar ar á þinginu brugðu upp 
stórfróðlegri og ótrúlegri mynd af þróun 
þessarar tegundar, sem kallar sig hina viti 
bornu veru, homo sapiens. Hún á sennilega 
uppruna sinni í Afríku sunnanverðri. 
Fyrir því eru tvenn rök. Fundist hafa eld-
forn mannabein þar, en auk þess er erfða-
efni manna sundurleitara á þeim slóð um 
en annars staðar, og eitt lögmál erfða-
fræðinnar er, að því sundurleitara sem 
erfða efni tegundar er á einhverjum stað, 
því lengur hefur hún dvalist þar. En fyrir 
um hundrað þúsund árum lögðu hópar af 
þessari dýrategund land undir fót og námu 
fyrst Arabaskaga og héldu síðan norður 
og austur yir til Austurálfu. Talið er, að 
fyrstu mennirnir hai komið til Indlands 
og Kína fyrir um 60 þúsund árum, en til 
Norðurálfu fyrir um 35–40 þúsund árum. 
Í Norðurálfu hittu þessir suðrænu forfeður 
okkar fyrir Neanderdalsmenn, og sýnir 
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erfðaefni Evrópubúa, að þeir hafa eitthvað 
blandast þeim, en frumbyggjar annars 
staðar í heiminum hafa ekki það erfðaefni. 
Sennilega hafa Neanderdalsmenn verið 
hvítari á hörund en aðkomumennirnir, 
svo að hinn hvíti litur Evrópumanna er 
vænt an lega vegna hvors tveggja, erfðaefnis 
frá Neanderdals mönnum og aðlögunar 
að daufara sólarljósi á norðurslóðum og 
því minni skammts nauðsynlegs D-jörva 
(vítamíns). Menn héldu síðan út á eyjarnar 
í Austurálfu suðaustanverðri og námu land 
í Ástralíu fyrir um 40–60 þúsund árum. 
Þeir þrömmuðu einnig austur á bóginn, 
yir Bering-sund, sem skilur að Austurálfu 
og Vesturheim og var ísilagt á síðustu ísöld, 
fyrir 15–35 þúsund árum og byggðu síðan 
Norður-, Mið- og Suður-Ameríku.5 

Gunnar Gunnarsson skrifaði í skáld sög-
unni Jörð: „Öðru hvoru geta menn víðsvegar 
á jarðkringlunni rekist á menn, slíka sem 
þessa, lítinn hóp manna, sem brunar áfram 
með örlög í barmi sér.“6 Robert Boyd, 
mann fræðiprófessor í UCLA, varpaði á 
skjá yirlitsmyndum af útbreiðslu jögurra 
dýrategunda á jörðinni, manna, apa, úlfa 
og ljóna. Mennirnir eru eina tegundin, 
sem hefur dreift sér um alla jörðina, staðist 
hinar ólíkustu aðstæður. Hann býr í öllum 
heimsálfum nema á Suðurskautslandinu. 
Boyd rakti það ekki aðeins til andlegra og 
erfanlegra yirburða manna, heldur líka og 
ekki síður til menningarlegrar þróunar. Væri 
hópur gáfumanna strandaður á hrjóstrugri 
eyju á norðurslóðum, þá gæti hann varla 
lifað af að hætti skrælingja (eskimóa). 

Nokkrir þátttakendur á þingi MPS á Galápagos-eyjum í júní 2013. Fremsta röð frá v.: prófessor Carlos 
Montúfar, Ekvador, dr. Ed Feulner, BNA, Dora de Ampuero, Ekvador, prófessor Deepak Lal, BNA, dr. Carl-
Johan Westholm, Svíþjóð, prófessor Kenneth Minogue, Stóra-Bretlandi, og greinarhöfundur. Fyrir aftan Doru 
de Ampuero standa dr. Eamonn Butler og dr. Madsen Pirie frá Adam Smith-stofnuninni, Stóra-Bretlandi. 
Ljósmynd: USFQ.
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Hópurinn þarf að geta veitt sér til matar, 
saumað sér fatnað, komið sér upp húsaskjóli, 
alað sér vatns, lýst upp húsakynni. Hann 
þarf til þess óteljandi tæki og áhöld, lítil og 
stór, og kunnáttu í gerð og notkun þeirra. 
Sú kunnátta verður til í aldanna rás, mann 
fram af manni, kynslóð fram af kynslóð, og 
þar skilur milli manna og annarra dýra.

Aðrir fyrirlesarar ræddu sérstaklega um 
það eðli mannsins, sem orðið hefði til við 
erfðir. Robin Dunbar, prófessor í þró unar-
mannfræði í Oxford-háskóla, kvað rann-
sókn ir sýna, að einstaklingur gæti aðeins 
haft eðlileg og regluleg samskipti við um 
150 manns, og hefur sú tala verið nefnd 
„Dunbar-talan“. Þessa takmörkun rakti 
Dunbar til eiginleika mannsheilans, sem 
orðið hefði til í langri þróun. Menn hefðu 
framan af lifað saman í slíkum fámennum 
hópum. Dunbar kvað enga tilviljun, að 
íbúajöldi í sveitaþorpum hefði að fornu oft 
verið um 150 manns og að herir væri jafnan 
skipulagðir í 150–200 manna einingar, 
undir fylkin, minnstu orrustueiningar í 
venju legum hernaði. Hann benti einnig á, að 
á Snjáldru Netsins, Facebook, takmörkuðust 
raunveruleg samskipti manna samkvæmt 
mörgum tölulegum rannsóknum oftast við 
um 150 manns hið mesta, þótt þeir ættu 
mörg þúsund skráða vini. 

Annar fræðimaður, Joáquin Fuster, 
prófessor í læknisfræði og háttafræði 
(ecology) í UCLA og einn helsti sérfræð-
ingur heims í eðlisfræði heilans, tók undir 
það, að heilinn væri lókið fyrirbæri, sem 
mótast hefði í þróun og aðlögun. Fram-
ennis börkur mannsheilans hefði öðlast 
hæfni til að búast við framtíðinni og gera 
áætlanir í stað þess að bregðast aðeins við 
eins og aðrar dýrategundir gera. Fram-
ennis börkurinn hefði þannig gætt menn 
tveimur eiginleikum, sem gerðu þeim kleift 
að vera frjálsir, hæileikanum til að reyna að 
skipuleggja framtíð sína og hæileikanum 

til að tala. Fuster kvað bók von Hayeks, 
stofn anda Mont Pèlerin-samtakanna, um 
sálfræði, Skipulag skynjunarinnar (he 
Sensory Order), geyma margt fróðlegt um 
heilann og skynjunina. Sjálfur hefur Fuster 
nýlega lagt lokahönd á bókina Vísindalegar 
forsendur frelsis og nýsköpunar (he 
Neuroscience of Freedom and Creativity), 
sem væntanleg er frá Cambridge-háskóla-
útgáfunni í september 2013. Fuster lutti 
mál sitt skörulega, og var gerður mjög 
góður rómur að því. 

Með sverði eða verði

Málstofur á þinginu voru helgaðar 
þessari óvenjulegu dýrategund, 

sem við mennirnir teljumst til, í ýmsum 
hlut verkum. Sjálfur stjórnaði ég málstofu 
um manninn sem stjórnmálaveru. Þar 
luttu erindi Larry Arnhart, stjórn mála-
fræðiprófessor í Háskólanum í Norður-
Illinois, og Kenneth Minogue, prófess or 
emeritus í stjórnmálaheimspeki í Hag-
fræði skólanum í Lundúnum, LSE. Arnhart 
hélt því fram, að frjálshyggja Adams 
Smiths og þróunarkenning Darwins ættu 
samleið, en Minogue efaðist um, að röklegt 
samband væri þar á milli. Peter Whybrow, 
læknisfræðiprófessor í UCLA, ræddi um 
nýsköpun og athafnamenn í ljósi þró un-
ar kenningarinnar. Besta dæmið um ný-
sköpun og framkvæmdasemi var að hans 
sögn, þegar fólk lytti sig um set, en aðeins 
brot af mannkyni gerði það, um 2%. 
Langlestir lifðu og dæju í heimahögum. En 
fólk, sem lyttist burt, væri iðulega forvitið, 
metnaðargjarnt og óhrætt við að taka 
áhættu, stundum um of. Í hópi innlytjenda 
mældist hátt hlutfall af erfðavísi, sem 
kallaður væri DRD4-7 og teldist til litnings 
ellefu í mannslíkamanum. Bandaríkin 
væru til dæmis að langmestu leyti byggð 
fólki, sem lust hefði þangað síðustu þrjú 



 ÞJÓÐMÁL HAUST 2013  67

hundruð ár, og þar mótaðist menning frekar 
en víðast annars staðar af nýsköpun og 
framkvæmdagleði. Þar væru líka algengust 
ofvirk börn með athyglisbrest. Mannkyn 
þyrfti á framtakssömum einstaklingum 
að halda, en ekki síður á hæileikanum 
til samstarfs og aðlögunar, og þar væri 
tungumálið þyngst á metunum.

John Tooby, mannfræðiprófessor í Kali-
forníu háskóla í Santa Barbara, UCSB, 
leitaði skýringa á því, hvers vegna margir, 
ekki síst menntamenn, jandsköpuðust 
við keppni að gróða þrátt fyrir ótvíræðan 
sköpunarmátt kapítalismans. Hann varpaði 
fram ýmsum skýringum, meðal annars 
þeirri, að á milljónum ára, á meðan menn 
voru enn safnarar og hirðingjar, hefði orðið 
til eðlishvöt, sem kenndi þeim að dreifa 
áhættu innan nauðþurftaskipulagsins með 
því að deila út gæðum. Þessi eðlishvöt ynni 

gegn hinum augljósa hag af verkaskiptingu 
og frjálsum viðskiptum. Richard Wangram, 
prófessor í þróunarlífræði í Harvard-
háskóla, leiddi rök að því, að undirokun, 
kúgun og stríðsrekstur væru ekki aðeins 
inn an legt í mönnum, eins og stundum væri 
haldið fram, heldur líka í mörgum öðrum 
dýra tegundum, meðal annars sjimpönsum, 
en hann er sérfróður um þá dýrategund. 
Hins vegar mætti sennilega rekja ýmsar 
þær myndir, sem stríðsrekstur manna hefði 
tekið á sig, til menningar frekar en erfða. 

Mörg önnur fróðleg erindi voru haldin 
á þinginu. Til dæmis velti Deepak Lal, 
hagfræðiprófessor í UCLA, því fyrir sér, 
hvort Kína myndi á 21. öld taka við hlut-
verki Bandaríkjanna sem ölugasta heims-
v  eldið. Taldi hann það síst til bóta.7 Dr. 
Charles Murray, sérfræðingur í Banda-
rísku atvinnulífsstofnuninni, AEI, í Wash-
ington-borg, ræddi um opinbera stefnu-
mörkun og erfðir, meðal annars mun inn 
á kynjum og kynþáttum. Minnti hann á, 
að bandarísk könnun hefði sýnt ótrúlega 
sterka samsvörun milli þess, til hvaða 
kynþáttar einstaklingar teldu sig, og 
erfðaefnis þeirra.8 Taldi hann þess vegna, 
að skipting mannkyns í kynþætti væri ekki 
aðeins menningarleg, eins og margir vildu 
vera láta. Við þetta sjónarmið Murrays var 
gerð sú athugasemd, að þann litla mun, 
sem væri á erfðaefni ólíkra kynþátta, mætti 
frekar skýra landfræðilega. Menn deildu 
erfðaefni með þeim, sem næstir þeim væru. 
Menn væru af ólíkum stofnum, en ekki 
ólíkum kynþáttum. Evrópumenn væru ekki 
hvítir og Kínverjar gulir vegna þess, að þeir 
væru af ólíkum kynþáttum, heldur vegna 
þess að þeir byggju (eða hefðu til skamms 
tíma búið) á sama svæði, hefðu lagað sig að 
sömu aðstæðum og blandast.9 John Kay, 
prófessor í Viðskiptaháskóla Lundúna og 
dálkahöfundur í Financial Times, rijaði 
upp gamlar deilur um það, hvort gera bæri 

J John Tooby, mannfræðiprófessor 
í Kali forníu háskóla, leitaði 

skýringa á því, hvers vegna 
margir, ekki síst menntamenn, 
jandsköpuðust við keppni að gróða 
þrátt fyrir ótvíræðan sköpunarmátt 
kapítalismans. Hann varpaði 
fram ýmsum skýringum, meðal 
annars þeirri, að á milljónum ára, á 
meðan menn voru enn safnarar og 
hirðingjar, hefði orðið til eðlishvöt, 
sem kenndi þeim að dreifa áhættu 
innan nauðþurftaskipulagsins 
með því að deila út gæðum. Þessi 
eðlishvöt ynni gegn hinum augljósa 
hag af verkaskiptingu og frjálsum 
viðskiptum.
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Þ egar ég gekk um á þessu skógi 
vaxna svæði, gat mér ekki 

dottið annað í hug en vísinda-
skáldsagan Júratímagarðurinn (Jur
assic Park) eftir snillinginn Michael 
Cricht on, en eftir henni gerði 
Steven Spielberg vinsæla kvikmynd. 
Risaskjaldbökurnar á Galápagos-
eyjum eru land skjald bökur ... Þótt 
frum stæðar séu, eru þær langlífastar 
allra dýra tegunda, og er talið, að þær 
geti orðið 150–200 ára. Því er ekki 
loku fyrir það skotið, að enn séu á 
líi skjaldbökur, sem voru að skríða 
úr eggjum sínum, þegar Charles 
Darwin kom til Galápagos-eyja
árið 1835.

greinarmun á áhættu og óvissu, og hallaðist 
hann að því, að sá greinarmunur væri 
gildur.10 Í lokakvöldverði þingsins lutti hinn 
hálfníræði forseti Mont Pèlerin-samtakanna, 
Allan Meltzer, hagfræðiprófessor í Carnegie-
Mellon-háskóla og höfundar sögu Seðla-
banka Bandaríkjanna, ávarp.  

Með risaskjaldbökum, loðselum
og sundeðlum

G istihúsið Miconia heitir eftir trjá teg-
und, sem einlend er á Galápagos-

eyjum, hvergi til annars staðar. Húsið 
stendur við ströndina, og var furðulegt 
að sjá, hversu spakir loðselirnir voru þar í 
miðri mannabyggð. (Þeir eru oft kallaðir 
sæljón, en það er rangt. Hreifadýr skiptast 
í þrjár ættir, rostunga, seli og eyrnaseli. 
Eyrnaselum er síðan skipt í tvær undirættir, 

loðseli og sæljón, og á Galápagos-eyjum 
eru loðselir.) Þeir skreiddust um sílspikaðir 
á ströndinni innan um ferðamenn, eins 
og ekkert væri, og stungu sér öðru hvoru 
til sunds í leit að æti. Svo vildi til, að á 
gistihúsinu Miconia bjó líka góðkunningi 
minn, rússneski hagfræðingurinn Andrej 
Íllaríonov. Hann var aðalhagfræðiráðgjai 
Pútíns Rússlandsforseta, en sagði upp til að 
mótmæla auknu ófrelsi í heimalandi sínu 
og er nú sérfræðingur í Cato-stofnuninni 
í Washington-borg. Við Andrej notuðum 
tækifærið, þegar hlé var á dagskránni 
fyrsta daginn, og fengum okkur við jórða 
mann leigubíl á þann stað nyrst á San 
Cristóbal-eyju, þar sem risaskjaldbökur 
hafast við. Var um hálftíma akstur þaðan 
frá suðuroddanum. Við máttum ekki koma 
mjög nálægt skjaldbökunum, en þær eru 
jafnspakar og loðselirnir og láta sér hvergi 
bregða, þótt menn verði á vegi þeirra, 
heldur vagga áfram ótrulaðar. Raunar heita 
eyjarnar eftir þeim, því að „galápagos“ er 
spænska orðið um skjaldbökur. 

Þegar ég gekk um á þessu skógi vaxna 
svæði, gat mér ekki dottið annað í hug en 
vísindaskáldsagan Júratímagarðurinn (Jur
assic Park) eftir snillinginn Michael Cricht-
on, en eftir henni gerði Steven Spielberg 
vinsæla kvikmynd.11 Risaskjaldbökurnar á 
Galápagos-eyjum eru landskjaldbökur, sem 
enskumælandi menn kalla „tortoise“, en 
einnig eru til sæskjaldbökur, „turtles“. Risa-
skjaldbökurnar eru einlendar. Þótt frum-
stæðar séu, eru þær langlífastar allra dýra-
tegunda, og er talið, að þær geti orðið 150–
200 ára. Því er ekki loku fyrir það skotið, að 
enn séu á líi skjaldbökur, sem voru að skríða 
úr eggjum sínum, þegar Charles Darwin 
kom til Galápagos-eyja árið 1835. Talið 
er, að um immtán þúsund risaskjaldbökur 
séu alls á eyjunum. Í júní árið 2012 drapst 
síðasta risaskjaldbakan, sem fundist hafði 
á Pinta-ey, en hún var karlkyns og kölluð 
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„Georg einfari“ (Lonesome George), því að 
hún gaf sig lítt að hinu kyninu, en reynt 
hafði verið að koma einfaranum saman við 
kvenskjaldbökur frá öðrum eyjum, sem 
náskyldar voru Pinta-skjaldbökum.12 Þriðja 
dýrategundin, sem ferðamönnum þykir 
fengur í að skoða á Galápagos-eyjum, er 
sundeðlur, en ég átti eritt með að koma 
auga á þær, þótt talsvert væri af þeim í 
jöruborðinu. Þær eru nánast eins á litinn 
og dökkgrátt hraunið þar og skjótast hratt á 
milli steina og út í sjó. 

Jafnan er gert hlé á fundum og efnt til 
skemmtiferðar einn dag á þingum Mont 
Pèlerin-samtakanna, og var það vitan lega 

gert líka á Galápagos-eyjum. Að morgni 
miðvikudagsins 26. júní voru risa skjald-
bökur skoðaðar og gengið á jöll, en síðdegis 
var haldið í siglingu, og gátu þingfulltrúar 
þá kastað sér í yirborðsköfun (snorkeling), 
svamlað í sjónum og skoðað sig þar um með 
sundgleraugu, sundit og öndunarbúnað. 
Ég hætti mér ekki þangað út, enda var 
vatnið í kaldara lagi, en þeir, sem það gerðu, 
sögðu, að ævintýralegt hefði verið að synda 
neðansjávar innan um loðseli, höfrunga, 
hákarla og ótal iska af hinum ólíkustu 
tegundum. Við sigldum einnig upp að 
tveimur samhliða, snarbröttum hraun-
dröngum, sem kallast „Kicker Rock“ eða 

Hér er greinarhöfundur á norðausturhluta eynnar San Cristóbal með einni risaskjaldbökunni þar. Þær geta orðið 
miklu stærri en sú, sem á myndinni er. Þær eru jafnan gæfar, en ef þær styggjast, þá kippa þær hausnum inn fyrir 
skelina. Þetta eru frumstæð dýr, en hin langlífustu í heimi. Ef til vill eru enn á lífi einhverjar risaskjaldbökur, sem 
Darwin skoðaði á Galápagos-eyjum í frægum leiðangri sínum 1835. Ljósmynd: Andrej Íllaríonov. 
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Spyrnu klettar. Nafnið er dregið af því, að 
þeir höfðu skotist í einu lagi upp úr sjó í 
eldgosi eins og tappi úr kampavínslösku, 
en náttúruölin síðan smám saman sorið 
þá í tvennt. Umhveris klettana lugu um 
fuglar af súluætt með heiðbláan gogg og 
skærbláar lappir eða sátu makindalega á 
syllum. Á ensku heitir þessi fuglategund 
„blue-footed booby“, en nafnið á uppruna 
sinn í spænska orðinu „bobo“ eða aula, því 
að Spánverjum þótti fuglinn klunnalegur í 
hreyingum og í heimskara lagi. Var þessi 
sigling hin besta skemmtun og menn glaðir 
í bragði, en sumir dasaðir, þegar snúið var 
heim á leið. 

Jafnframt hafði ég tækifæri í kaihléum og 
á kvöldin til að endurnýja kynni af gömlum 
vinum í Mont Pèlerin-samtökunum. Dr. Ed 
(Edwin) Feulner hefur lengi verið líið og sálin 
í þeim. Hann er enn gjaldkeri samtakanna og 
var forseti 1996–1998. Hann er hávaxinn, 
þéttvaxinn Bandaríkjamaður með gleraugu, 
djúpa og skýra rödd og fyrirmannlegt fas, 
en jafnan með spaugsyrði á vörum. Hann 
var til skamms forstöðumaður hugveitunnar 
Heritage Foundation í Washington-borg og 
hefur einstakt lag á að telja efnafólk á að reiða 
fram fé til að berjast hinni góðu baráttu. Í 
stjórnartíð Lýð veldis lokksins (Repúblikana) 
var Ed áreiðan lega einn áhrifamesti maður-
inn í höfuð borg Bandaríkjanna. Í för með 
honum var kona hans, Linda, grannvaxin 
og tíguleg. Deepak Lal, hagfræðiprófessor í 
UCLA, tók einnig konu sína Barböru með 
á þingið, en ég hafði kynnst þeim hjónum, 
þegar ég var gistiprófessor og Fulbright-
fræði maður í UCLA haustið 1998. Barbara 
er gyðingakona frá Brooklyn og með 
munninn fyrir neðan neið. Lal var forseti 
Mont Pèlerin-samtakanna 2008–2010. 
Hann er indverskur að uppruna, en hlaut 
menntun sína í Bretlandi, dökkur yirlitum 
með silfurgrátt hár og voldugt arnarnef, 
ber sig eins og enskur aðalsmaður og talar 

Oxford-ensku, heldur lágt og hratt, en hann 
er maður víðlesinn og ljóngáfaður, og kemur 
enginn að tómum kofunum hjá honum. 

Þá hitti ég á þinginu vinahjón mín frá 
Argen tínu, Elisalex von Wuthenau og 
Eduardo Helguera, sem ég hafði heimsótt 
í ógleym an legri suðurför 1998, og skrapp 
með þeim eitt kvöldið á veitingastað ásamt 
syni þeirra og tengdadóttur. Elisalex er af 
gamalli, saxneskri aðalsætt, og var ömmu-
systir hennar Sophie, eiginkona Frans 
Ferdín ands erkihertoga, og skotin til bana 
með honum 28. júní 1914 í Sarajevo. Hún er 
brosmild og þokkafull, kvenna kurteis ust og 
ber með sér andblæ þeirrar horfnu evrópsku 
hámenningar, sem Stefan Zweig lýsti í 
Veröld sem var.13 Eduardo er lög fræðingur 
að menntun og rekur stórbúskap á landar-
eignum sínum nálægt Góðviðru (Buenos 
Aires) og víðar. Hann sótti ungur mál stofu 
Ludwigs von Mises í New York-háskóla og 
var góður vinur markaðs-stjórn leysingjans 
Murrays Rothbards. Hann er afdráttar laus í 
skoðunum eins og leiri læri svein ar Mises. 
Þeim verður allt ljóst að bragði.            

Hrakfarabálkur

Þótt ég skemmti mér hið besta á þing-
inu og utan þess, virtist ekki vera á 

Galápagos-eyjar logið: Þær eru í álögum, 
eins og Deepak Lal, sem skipulagði 
þingið, rakti síðar í löngu minnisblaði til 
okkar þátttakenda.14 Stjórn Mont Pelerin-
samtakanna hafði ákveðið fundarstað 
og fundarefni árið 2010, og hafði þeim 
Lal og Giuseppe Marzano, prófessor í 
Háskólanum San Francisco de Quito, 
USFQ, verið falin skipulagning fundarins. 
En í maí 2013 tilkynnti Marzano, að hann 
hefði sagt upp stari sínu í USFQ. Voru 
horfur á, að alýsa yrði þinginu, en þá hljóp 
gömul vinkona mín frá Ekvador, Dora de 
Ampuero, sem hefur lengi verið félagi í 
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MPS, í skarðið fyrir Marzano. Næsta áfallið 
var, að Stuart Kaufmann, lífræðiprófessor 
í Vermont-háskóla, sem átti að lytja erindi 
um rannsóknir sínar, missti konu sína og 
gat þess vegna ekki komið. Var þá brugðið 
á það ráð að taka upp erindi hans og lytja. 
Enn tilkynnti Allan Meltzer, forseti MPS, 
að kona sín væri nýkomin af sjúkrahúsi eftir 
mikla aðgerð, svo að hann treysti sér ekki til 
að sækja þingið og halda ávarp forseta. Var 
þá ávarpið tekið upp og lutt þannig. 

Komu nú allir glaðir og reiir á fundar stað 
í San Cristóbal sunnudaginn 23. júní. En nú 
nefbraut David Kohn sig, og varð hann að 
hraða sér lugleiðis til Bandaríkjanna í aðgerð. 
Hann gat þó, áður en hann fór, lýst í síma 
úr gistiherbergi sínu stórfróðlegum glærum 
um hugmyndir Darwins, sem varp að var á 
skjá í fundarsalnum, og hlust aði þing  heimur 
áhugasamur á síma fyrir lestur hans og horfði 

á glærurnar. Þá bárust um það skila boð frá 
Pascal Boyer, hátta fræðiprófes sor í Wash-
ing ton-háskóla í St. Louis, að hann kæmist 
ekki, því að vegabréi hans hefði verið stolið, 
og of langan tíma tæki að útvega nýtt. Var 
fyrirlestri hans alýst. Einn gesturinn á 
þinginu, Terrence Kealey, efnafræðiprófessor 
í Buckhingham-háskóla, varð að ljúga hið 
snarasta heim til sín á miðvikudag, því að 
hjartamein, sem hrjáði hann, hafði tekið sig 
upp. Annar gestur, Jiri Schwarz, hag fræði-
prófessor í Viðskiptaháskólanum í Prag, 
hand  leggs   brotnaði. Galápagos-eyjar eru ekki 
heppi legur staður fyrir kyrrsetumenn á miðj-
um aldri eða eldri. 

Eftirminnilegasti og um leið sorglegasti 
þáttur þessa hrakfarabálks gerðist þó föstu-
daginn 28. júní, þegar haldið var af þinginu. 
Ég sat í makindum mínum með bók í hendi í 
lugvél á leið frá San Cristóbal til Guayaquil, 

Prófessor Kenneth Minogue virðir fyrir sér loðsel í fjöru á San Cristóbal-ey. Það vekur undrun allra gesta á 
Galapagos-eyjum, hversu gæf dýrin þar eru. Nokkrum klukkutímum eftir að þessi mynd var tekin, var Minogue 
allur. Ljósmynd: Carl-Johan Westholm.
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þegar skyndilega varð uppnám nokkrum 
röðum fyrir framan mig í farþegarýminu. 
Þá hafði Kenneth Minogue, sem þar sat, 
kippst við, svo að höfuðið réttist upp og féll 
aftur á sætið. Hann náði ekki andanum, og 
úr munni hans heyrðist korr. Síðan missti 
hann meðvitund. Þeir, sem næstir honum 
sátu, reyndu að hjálpa honum, og kallað var 
á þá lækna, sem staddir væru á vélinni. Þeir 
stumruðu yir honum, reyndu hjartahnoð 
í stuttan tíma, en sögðu síðan, að ekkert 
yrði að gert. Maðurinn væri látinn. Líkið 
var lutt fremst í vélina og tjald dregið fyrir, 
en farþegum, sem þar sátu, vísað í sæti aftar 
í vélinni. Þegar lugvélin lenti í Guayaquil, 
ók sjúkrabíll út að henni, beið smátíma, en 
sneri aftur tómur, enda var Ken, eins og 
vinir hans kölluðu hann jafnan, látinn. Við 
farþegarnir læddumst hljóðlega út um aftari 
dyr lugvélarinnar og sáum því ekki, þegar 
líkið var lutt á brott. Okkur var auðvitað 
brugðið og þungt yir mönnum. Þar sem 
við Ed Feulner stóðum í lugstöðinni og 
biðum eftir farangri okkar, minntist Ed 
þess, um leið og hann viknaði, að Ken hefði 
verið kennari sinn í Hagfræðiskólanum í 
Lund únum 1965. 

Sjálfur kynntist ég Ken Minogue árið 
1985, þegar við héldum ásamt þáverandi 
aðal leiðbeinanda mínum í Oxford-háskóla, 
dr. John Gray, erindi á þingi Mont Pèlerin-
sam takanna í Sydney í Eyjaálfu. Skiptumst 
við þar á skoðunum um frelsi og íhald, en 
Ken hallaðist að íhaldsstefnu, þótt hann 
væri frjálslyndur í atvinnumálum. Ken 
fæddist á Nýja-Sjálandi, hlaut menntun sína 
í Ástralíu, en tók ungur við kennaraembætti 
í stjórn málaheimspeki í LSE og gaf út jölda 
bóka. Hann var forseti Mont Pèlerin-sam-
takanna 2010–2012. Ken var hávaxinn 
maður, skarpleitur, fríður sýnum, með 
bústnar kinnar, mikið og þykkt hár og 
loðnar augabrýr, gekk jafnan með svört 
gleraugu og var kímileitur á svip, enda var 

hann vingjarnlegur og glaðlyndur, þótt 
oft brygði fyrir kaldhæðni í tali hans. Ken 
kom raunar til Íslands árið 1990 á vegum 
nemendafélags LSE og hélt fróðlegt erindi 
um hugmyndafræði Margrétar hatchers, 
en hann var úr þeim mikla minni hluta 
breskra menntamanna, sem vinsamlegur 
var henni. Þótt við Ken þekktumst ekki 
mikið, töluðum við jafnan saman eins og 
aldavinir, þegar við hittumst, enda áttum 
við vel skap saman.15 

Íslenskur huldumaður

Eyjar í álögum þurfa að sjálfsögðu á 
huldu mönnum að halda. Ég komst að 

því mér til undrunar, þegar ég las mér til 
um Galápagos-eyjar í íslenskum blöðum og 
tíma ritum, að sögum fór af Íslendingi, sem 
þar hefði búið. Fyrst var hans getið í Fálk
anum 1950 í viðtali við íslenska sjómann-
inn Jón Sigurðsson frá Alviðru í Dýrairði, 
sem var yirvélstjóri á norsku lutningaskipi 
og sigldi til Galápagos-eyja á stríðsárunum, 
á meðan Bandaríkjaher hafði þar bækistöð. 
Jón sagðist hafa hitt Íslending þar, sem 
hefði heitið horoddsen. Hann hefði verið 
um sextugt, orðinn allmjög gráhærður. 
Íslendingurinn hefði boðið sér heim, og 
þar hefði allt verið með íslensku sniði. 
Ekki hefði hann viljað segja frekari deili á 
sér, heldur aðeins muldrað: „Við erum svo 
margir, þessir horoddsenar.“16 Næst var 
Íslendingsins getið í viðtali við sama Jón 
Sigurðsson í Vísi ári síðar. Þá sagði Jón: 
„Þetta var maður milli sextugs og sjötugs, 
bráðmyndarlegur og hressilegur, með mikið 
skegg. Hann kvaðst heita horarensen, en 
skírnarnafn sitt vildi hann ekki segja mér, 
er ég innti hann eftir því, þar eð ég vissi, 
að til voru margar greinar horarensens-
ættarinnar. Hann talaði íslensku ennþá, 
en venjulega hljóp spænskan fram á varir 
honum.“17 
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Enn var minnst á Íslendinginn, en nú 
undir enn öðru nafni, í fréttagrein í Vísi 
sumarið 1955 í tilefni heimildarmyndar 
um Galápagos-eyjar, sem sýnd var um þær 
mundir í Stjörnubíói: „Þess má raunar geta 
í því sambandi, að Íslendingur bjó um eitt 
skeið á eyjunum og kallaði sig Finsen. Segja 
eyjaskeggjar, að hann hai ræktað kai og 
drukkið svo mikið af þeim vökva, að það 
hai orðið honum að aldurtila.“18 horolf 
Smith, sem þá var blaðamaður á Vísi, 
hefur sennilega skrifað þessa klausu, en 
hann hafði komið við á Galápagos-eyjum á 
hnattsiglingu 1937 og síðar sagt frá þeim í 
útvarpserindi og í þætti í ferðabók, þar sem 
hann minntist þó ekki á Íslendinginn.19 
Næst var sagt frá Íslendingnum í viðtali 
við þýska blaðakonu í Morgunblaðinu 
haustið 1967. Blaðakonan var að vísu ekki 
nafngreind, en hún hét Edith Daudistel 
og hafði búið á Íslandi frá því fyrir stríð. 
Höfðu hún og maður hennar, Albert, 
hrakist frá Þýskalandi undan nasistum.20 
Sumarið 1967 ferðaðist Edith Daudistel til 
Galápagos-eyja og fékk þá upplýsingar um 
það frá eyjarskeggjum, að þar hefði búið 
Íslendingur. Samkvæmt þeim upplýsingum 
hét hann Walter Finsen og hefði farið átján 
ára frá Íslandi og stundað siglingar um allan 

heim. Hann hefði sagst eiga systur á Íslandi. 
Hann hefði látist 7. apríl 1945 og þá verið 
71 árs.21 

Stutt frétt var í Vísi 1969 um fyrirspurn 
frá vestur-íslenskri konu um bróður sinn 
á Íslandi, og bætti blaðið við: „Vísir hefur 
eitt sinn áður aðstoðað Vestur-Íslending 
við að inna skyldmenni sitt, sem ekkert 
hafði spurst af um árabil, og með góðri 
hjálp lesenda blaðsins hafðist upp á 
manninum, sem þá var fyrir löngu sestur 
að á Galápagos-eyjum.“22 Enn var minnst á 
Íslending á Galápagos-eyjum í lesendabréi 
í Morgunblaðinu 1976. Bréfritari, sem 
merkti sig með upphafsstöfunum „O. M.“, 
kvaðst nýlega hafa lesið bókina Ferðina til 
Galápagos eftir William Albert Robinson, 
sem út kom í New York 1936. Höfundur 
hefði farið í könnunarleiðangur til eyjanna 
árin 1933–1934 og þá hitt Íslending að nafni 
Finnsen.23 Víkverji Morgunblaðsins rijaði 
1988 upp upplýsingarnar um Íslendinginn 
úr þeirri bók í tilefni þess, að sýndir voru í 
sjónvarpinu þættir um dýralíf á Galápagos-
eyjum, og kvað sér leika forvitni á að vita, 
hver þar hefði farið.24

Erlendar heimildir

E ftir að ég rakst á þessar heimildir, 
kviknaði áhugi minn á málinu, svo að 

ég ákvað að kanna það nánar, og skrifaðist 
ég meðal annars á við rithöfundinn og 
sagnfræðinginn John Woram, sem er 
sérfróður um sögu Galápagos-eyja.25 Í ljós 
kom, að víðar er í erlendum heimildum 
minnst á Íslendinginn en í bók Robinsons 
um ferðalag hans 1933–1934. Bandarísk 
kona, sem hafði mikinn áhuga á Galápagos-
eyjum og kom þangað oft, Lillian 
Otterman, skrifaði sögu byggðarinnar þar. 
Hún getur þess, að Íslendingur að nafni 
Finsen hai komið til Santa Cruz sumarið 
1931 ásamt dönskum hjónum að nafni 

E yjar í álögum þurfa að 
sjálfsögðu á huldu mönnum 

að halda. Ég komst að því mér til 
undrunar, þegar ég las mér til um 
Galápagos-eyjar í íslenskum
blöðum og tímaritum, að sögum
fór af Íslendingi, sem þar hefði
búið ...
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Rader. Finsen hai kunnað vel til reiða- 
og seglagerðar. Hann hai um skeið gert 
reiða fyrir laxveiðimenn á Kyrrahafsströnd 
Bandaríkjanna. Sérstaklega hai honum 
verið lagið að létta saman stálvíra, og hai 
hann því verið fenginn til að gera reiða 
fyrir olíulutningaskip í Mexíkó og Suður-
Ameríku. Þar hai hann kynnst Rader, sem 
hai verið verkfræðingur og unnið að brúm 
og höfnum, námum og olíudælum, víða 
í Rómönsku Ameríku. Saman hai þeir 
smíðað 150 olíugeyma í Venesúela. Þótt 
kona Raders hai verið dönsk, hai hann hitt 
hana í Mexíkó. Þau Finsen og Rader-hjónin 
hai ákveðið að eiga kyrrláta elli á Galápagos-
eyjum og lust þangað frá Síle. Rader-hjónin 
hai reist sér hús við sjóinn, sem prýtt hai 
verið vatnslitamyndum eftir húsmóðurina. 
Þeir Rader og Finsen hai verið prýðilega 
efnum búnir báðir og kunnað að bjarga 
sér. Otterman segir, að Finsen hai verið 
„lágvaxinn maður með brotið nef, grátt 
alskegg, snöggur í hreyingum og iðaði af 
orku“.26 

Nokkrir Norðmenn settust að á Galáp-
agos-eyjum upp úr 1920 (eins og Johan 
Falkberget skopast að í skáldsögunni um 
Bör Börsson),27 og skrifaði Jacob Lundh, 
sem ólst þar upp, en luttist síðar til Noregs, 
ágrip af sögu eyjanna. Hann minnist þar á 
Íslendinginn Walter Finsen, sem hai komið 
til eynnar Santa Cruz árið 1931 ásamt 
dönskum hjónum að nafni Raeder. Þeir 
Finsen og Raeder hai stundað landbúnað 

og iskveiðar. Raeder hai lust frá eyjunum, 
en Finsen dáið þar í svefni árið 1945.28 
Annar Norðmaður, Stein Hof, skrifaði 
bók um ævintýri norsku suðurfaranna, 
Drauminn um Galápagos. Þar er í viðauka 
minnst á Íslendinginn Walter Finsen, sem 
hai komið til Santa Cruz 1931 eftir að hafa 
unnið í mörg ár í Bandaríkjunum. Hann 
hai búið í steinhúsi við Pelikanvík og látist 
7. apríl 1941, um 72 ára.29 

Bandarískir jurtafræðingurinn John 
homas Howell, sem ferðaðist um 
Galápagos-eyjar vorið 1932, segir frá því í 
tímaritsgrein, að leiðsögumaður þeirra um 
Santa Cruz (sem Bretar nefna stundum 
Indefatigable) hai verið „Íslendingur að 
nafni Finsen“.30 Landi hans, lífræðingurinn 
John Garth, var á sömu slóðum 1932–1933, 
og hann færði í dagbók sína 3. febrúar 1933, 
að hann hefði hitt tvo Dani á Santa Cruz, 
og annar þeirra hefði verið Íslendingur. 
Síðar í færslunni nefndi hann nafn hans, 
Finsen.31 Danski ævintýramaðurinn Hakon 
Mielche kom við á eyjunum í febrúar 
1934 á siglingu um hnöttinn, sem hann 
skrifaði síðan um bók. Hann hitti á Santa 
Cruz landa sinn Ræder, en minnist í bók 
sinni ekki á Finsen. Kveður hann Ræder 
vera læknisson frá Sjálandi, stúdent frá 
Sórey, en hai starfað lengst í Mexíkó. Nú 
sé hann sextugur að aldri.32 Nægja þessar 
upplýsingar til að sýna, að þetta hefur verið 
Rudolph Hother Ræder, sem fæddur var 
1873.33 Bandaríski fornleifafræðingurinn 
Wolfgang Victor von Hagen ferðaðist um 
eyjarnar 1935, einni öld á eftir Darwin. 
Hann segir í bók, að Íslendingurinn Finsen 
hai verið sér mjög hjálplegur. Hann hai 
reist bjálkakofa uppi í jallshlíðinni og 
rækti þar maís, tóbak, banana, kai, gúrkur 
og melónur. Þeir hai kliið saman upp á 
hæsta tind eyjarinnar. „Hann var lágvaxinn 
maður með brotið nef, mikið skegg og grátt, 
hvíthærður, með há kollvik og voldugt enni. 

H ann var lágvaxinn maður
með brotið nef, mikið

skegg og grátt, hvíthærður, með 
há kollvik og voldugt enni. Hann 
líktist helst skógarguðinum Pan.“
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Hann líktist helst skógarguðinum Pan.“34 
Í tímariti um vélbátasiglingar í Kyrrahai 
segir einnig 1940 frá manni á Galápagos-
eyjum, sem nefndur er Finsen. Hann sé 
„roskinn maður með fannhvítt hár og 
skegg“, túlkur eyjarskeggja og búi í húsi við 
ströndina, sem hlaðið sé úr hraunhellum, 
en með sementsgóli. Hann hai farið með 
ferðalöngunum úr vélbátnum, sem voru 
bandarískir, upp á býli sitt í jöllunum og 
verið skrafhreyinn. „Hann hafði ferðast 
um allan heim, þegar hann var ungur, og 
hann var næmur maður og greindur, svo að 
fróðlegt var að tala við hann.“35

Svo virðist sem Íslendingurinn Finsen hai 
upp úr 1940 skipt um fornafn, þegar erlenda 
gesti bar að garði. Nefndi hann sig þá Olaf 
eða Olof, ekki lengur Walter. Bandaríski 
kaupsýslumaðurinn Leon Mandel, sem 
var áhugamaður um náttúrufræði, og leiri 
ferðuðust um eyjarnar 1941 og héldu 
dagbók. Þar segir við 4. febrúar: „Um leið 
og við lögðumst við festar, sáum við lítinn 
árabát sigla í átt að okkur. Eftir örfáar 
mínútur steig liðsforinginn, sem var yir 
þessari litlu byggð, um borð og með honum 
afar litríkur náungi, um sjötugt með hvítt 
og mikið alskegg. Hann heitir Olaf 

Finsen, og hann er Íslendingur, sem kom 
til Galápagos-eyja fyrir níu árum. Hann 
hafði meðal annars búið í Bandaríkjunum 
í nokkur ár, áður en hann kom til eyjanna. 
Hann er túlkur fyrir áhafnir þeirra örfáu 
skipa, sem hingað sigla, nú orðið aðallega 
bandarískra herskipa, sem eiga hér öðru 
hverju leið um.“ Við 5. febrúar segir: „Um 
kvöldið buðum við Salvador liðsforingja og 
Olaf Finson um borð og fengum að heyra 
meira slúður um eyjarskeggja. Finson orðaði 
það best: „Pueblo chico inierno grande.“ 
Þetta þýðist: „Lítill bær, stórt helvíti.““36 

Í skýrslu bandaríska sjóhersins um íbúa 
á Galápagos-eyjum frá 29. janúar 1942 er 
stuttur kali um Olof Finson. Þar segir, að 
hann hai fyrr á tíð verið á farskipum. Hann 
hai komið til Galápagos-eyja að frumkvæði 
vinar síns, sem sé verkfræðingur og nú 
horinn á braut. Finson hai hins vegar búið 
áfram á eyjunum. Hann tali ensku, hai 
dvalist nokkur ár í Bandaríkjunum og sé 
hlynntur Bandamönnum í stríðinu. Hann 
sé túlkur, þegar skip komi að eynni. Hann 
hai einnig verið eins konar sáttasemjari í 
deilum eyjarskeggja af þýskum og norskum 
uppruna.37

Af Valdimar Friðinnssyni

H vaða Íslendingur duldist á bak 
við nafnið Finsen? Ég hef ekki 

fundið neinn í íslenskum ættarskrám 
eða manntölum af ættunum Finsen, 
horoddsen eða horarensen, sem lýsingin 
á manninum gæti átt við um.38 Maður var 
hins vegar nefndur Valdimar Friðinnsson. 
Hann fæddist 9. desember 1876 og var 
yngsta barn hjónanna Friðinns Bjarnasonar 
og Hólmfríðar Magnúsdóttur, er bjuggu 
að Hvammi í Hjaltadal í Skagairði. Eldri 
systkini hans voru Hólmfríður, fædd 1868, 
Gamalíel, fæddur 1870, og Herdís, fædd 
1874. Valdimar gekk menntaveginn. Hann 

H vaða Íslendingur duldist
á bak við nafnið Finsen? 

Ég hef ekki fundið neinn í 
íslenskum ættarskrám eða 
manntölum af ættunum Finsen, 
horoddsen eða horarensen,
sem lýsingin á manninum gæti 
átt við um. Maður var hins vegar 
nefndur Valdimar Friðinnsson ...
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settist haustið 1893 í annan bekk Lærða 
skólans í Reykjavík og sat þar þrjá vetur, fram 
á vor 1896. Urðu nokkrir bekkjarbræður 
hans síðar kunnir menn, Þorkell Þorkelsson 
veðurstofustjóri, Matthías Þórðarson frá 
Fiskilæk og Þorsteinn Björnsson frá Bæ.39  
Valdimar virðist hafa hætt skólagöngu, áður 
en hann kom í immta bekk, um svipað 
leyti og faðir hans brá búi. Líklega hefur 
hann þá reynt að komast árangurslaust til 
Vesturheims, því að hann var farþegi með 
Vestu frá Leith í Skotlandi til Reykjavíkur í 
nóvember 1896, aðeins nítján ára að aldri. 
Leith var oft fyrsti viðkomustaður íslenskra 
vesturfara erlendis.40 Gamalíel, bróðir 
Valdimars, kvæntist Helgu Grímsdóttur 
frá Minni-Reykjum í Fljótum og eignaðist 
1899 með henni einn son, Magnús, sem 
seinna varð umsvifamikill útgerðarmaður á 
Ólafsirði. Þau hjón slitu samvistir, og árið 
1901 var Gamalíel skráður lausamaður á 
Súðavík í Seyðisirði í Norður-Ísajarðarsýslu. 
Þetta sama ár var Valdimar Friðinnsson 
skráður háseti á skonnortunni Hermóði, 
sem var þá á Vopnairði og í eigu hins 
kunna verslunarfyrirtækis Ørum & Wulf. 
Um þetta leyti hafa þeir bræður elaust 

ákveðið að fara saman til Vesturheims. Faðir 
þeirra, Friðinnur Bjarnason, var nú orðinn 
þurfamaður á Hvammi og annað fólk tekið 
við jörðinni. Hann lést 1905. Móðir þeirra 
bræðra, Hólmfríður Magnúsdóttir, luttist 
til elstu dóttur sinnar, Hólmfríðar, sem bjó 
á Skeið í Fljótum, og var hjá henni, uns 
hún lést 1922.41 Yngri systirin, Herdís, bjó 
lengst á Húsavík, var tvígift og eignaðist 
nokkur börn. Ein dóttir hennar, Sigfríður 
Kristinsdóttir, giftist hagyrðingnum Agli 
Jónassyni, og var dóttir þeirra Herdís, hinn 
vinsæli kennari og rithöfundur. Hólmfríð ur 
Friðinnsdóttir lést 1946 og Herdís, systir 
hennar, 1962.

Elaust hafa þeir Valdimar og Gamalíel 
Friðinnssynir lagt fyrir sig sjómennsku í 
Vesturheimi, en ekki segir frekar af Gamalíel. 
Valdimar birtist hins vegar skyndilega í 
heimildum árið 1911. Jóhannes Jóhannesson, 
sem tók sér ættarnafnið Dalland, hafði verið 
ári á undan Valdimar í Lærða skólanum. 
Jóhannes var ævintýramaður, vínhneigður 
og kvensamur. Hann hafði átt tvö börn, sitt 
með hvorri konunni, þegar hann losnaði 
upp úr læknanámi í Kaupmannahöfn 1903. 
Eftir það hafði hann haldið til Vesturheims 
og sest að á Kyrrahafsströnd, en fengist 
við ýmislegt, aðallega þó í tengslum við 
gullgröft og skógarhögg. Hafði hann farið 
víða, meðal annars til Alaska og Bresku 
Kolumbíu. Seint á árinu 1911 skrifaði 
hann vini sínum bréf, sem Íslendingablaðið 
Lögberg í Winnipeg birti úr kala. Þar 
sagðist hann ætla til Andesjalla að leita að 
gulli, olíu og dýrmætum steinum í tvö ár. 
Með sér færu Valdimar Friðinnsson, sem 
hann kallaði „Valda“, og norskur maður.42 
Jóhannes var í San Quentin á gamlárskvöld 
1911,43 en hann lagði ásamt þeim Valdimar 
og Strand af stað frá San Francisco í janúarlok 
1912. Birtust tvö önnur bréf í Lögbergi um 
hina ævintýralegu ferð þeirra. Þeir sigldu 
sem leið lá suður á bóginn og tóku þátt í 

S kemmst er frá því að segja,
að nánast allt það, sem

grannar Walters Finsens höfðu
eftir honum, á við um ævi 
Valdimars Friðinnssonar, auk 
þess sem nafnið bendir sterklega
til þess, að um sama mann sé að 
ræða. Eini munurinn er, að
Walter Finsen sagðist hafa verið 
fæddur um 1874, en Valdimar 
Friðinnsson fæddist árið 1876. 
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kjötkveðjuhátíð í Panama-borg 20. febrúar. 
Þaðan sigldu þeir meðfram strönd Suður-
Ameríku. Þeir höfðu upphalega ætlað til 
Kólumbíu, en það breyttist, og þeir héldu 
til La Paz í Bólivíu, en þar í landi eru miklar 
námur. Hins vegar tóku þeir Jóhannes og 
Valdimar þar hitasótt og urðu um skeið að 
liggja á sjúkrahúsi.44 

Jóhannes sneri aftur til Kaliforníu 1913 
eftir ársdvöl í Suður-Ameríku. Haustið 
1914 skrifaði hann einum skólabróður 
þeirra Valdimars, Bjarna Þ. Johnson lög-
fræð ingi, sem hafði dvalist í Winnipeg 
í Kanada frá hausti 1913 til jafnlengdar 
1914.45 Í frétt Lögbergs um málið segir, „að 
Valdemar Friðinnsson, skólapiltur, sem 
lutti vestur um haf fyrir mörgum árum og 
enginn vissi lengi, hvar var niður kominn, 
sé nú í Tampico í Mexico og láti vel af líðan 
sinni. Hann er að reyna að ná yirráðum 
yir olíulöndum þar syðra og heir góða von 
um, að það takist. Hann lætur ágætlega af 
Mexicobúum og loftslaginu þar. Hver veit 
nema hann eigi eftir að verða íslenskur 
Rockefeller.“46 Hverfur Valdimar nú úr 
heimildum, en Jóhannes lauk læknaprói, 
gerðist herlæknir í Norðurálfuófriðnum 

mikla og lést ekki fyrr en 1964. En skemmst 
er frá því að segja, að nánast allt það, sem 
grannar Walters Finsens höfðu eftir honum, 
á við um ævi Valdimars Friðinnssonar, auk 
þess sem nafnið bendir sterklega til þess, að 
um sama mann sé að ræða. Eini munurinn 
er, að Walter Finsen sagðist hafa verið 
fæddur um 1874, en Valdimar Friðinnsson 
fæddist árið 1876. 

Sjómaður í Suður-Ameríku

G erum nú ráð fyrir, eins og allt bendir 
til, að Íslendingurinn á Galápagos-

eyjum hai verið Valdimar Friðinnsson. 
Hvernig verður ævi hans rakin eftir tiltæk-
um heimildum?47 Hann fæðist í Hjaltadal í 
árslok 1876, þegar dimmast er og kaldast á 
Íslandi, yngstur jögurra systkina. Foreldrar 
hans eru skagirsk bændahjón, sem búa 
við kröpp kjör, en hugur hins unga manns 
leitar út og suður, og fær hann að setjast í 
Lærða skólann í Reykjavík haustið 1893. 
Hann sækir skólann í þrjá vetur og eignast 
þar nokkra vini, en hættir námi 1896 og 
reynir að komast til Vesturheims, nítján 
ára, en er snúið við í Leith. Faðir hans 
lendir í járhagseriðleikum, bregður búi og 
gerist þurfamaður á hinu gamla býli sínu. 
Fjölskyldan leysist upp, og móðir hans 
lyst til dóttur sinnar, Hólmfríðar. Bróðir 
hans, Gamalíel, skilur við konu sína eftir 
stutt hjónaband. Þeir eru báðir sjómenn 
árið 1901, Valdimar á Austurlandi, 
Gamalíel á Vestjörðum. Þeir eru vegalausir 
einstæðingar á Íslandi og ákveða að halda 
vestur um haf.   

Valdimar fer alla leið að Kyrrahai, lærir 
reiða- og seglagerð, sest að í Kaliforníu 
og gerir reiða fyrir iskibáta, sem veiða 
lax í Kyrrahai. Hann býr í San Francisco 
í Banda ríkjunum árið 1906, þegar jarð-
skjálft inn mikli leggur borgina í rúst 

V aldimar býr í San Francisco 
í Bandaríkjunum árið 1906, 

þegar jarð skjálftinn mikli leggur 
borgina í rúst snemma að morgni 
18. apríl. Hús hans hrynur, en 
honum verður til lífs, eins og hann 
segir síðar kankvís nágrönnum 
sínum á Galápagos-eyjum, að 
hann hafði verið að skemmta sér 
kvöldið áður og eytt nóttinni í húsi 
lausakvenna. 
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snemma að morgni 18. apríl. Hús hans 
hrynur, en honum verður til lífs, eins og 
hann segir síðar kankvís nágrönnum sínum 
á Galápagos-eyjum, að hann hafði verið að 
skemmta sér kvöldið áður og eytt nóttinni 
í húsi lausakvenna. Hann heldur sambandi 
við gamla skólabræður og ákveður 1911 
að fara með Jóhannesi Jóhannessyni og 
Norðmanninum Olav Strand að leita 
gulls, olíu og dýrmætra steina í Suður-
Ameríku. Þeir leggja leið sína til Bólivíu, 
en þar veikjast Valdimar og Jóhannes illa af 
hitasótt. Þeir ná sér, en ákveða eftir skamma 
dvöl í Bólivíu að snúa aftur til Norður-
Ameríku. Valdimar sest að í Mexíkó og 
reynir að komast þar yir olíulindir. Hann 
lendir í hringiðu mexíkósku byltingarinnar, 
sem hefst 1910 og lýkur ekki fyrr en 1920. 
Miklir bardagar eru háðir í Tampico, þar 
sem Valdimar býr. Nú kallar hann sig 
Walter Finsen, enda er miklu auðveldara 
að bera það nafn en hitt, sem hann var 
skírður heima á Íslandi. Í Mexíkó kynnist 
hann danska verkfræðingnum Rudolph 
Hother Ræder, sem er þremur árum eldri 
og vinnur að höfnum og brúm, námum og 
olíudælum. Ræder kvænist í Mexíkó danskri 
konu, en Valdimar er áfram ókvæntur. 
Valdimar þykir fær í að létta stálvíra fyrir 
reiða í olíulutningaskipum. Hann fæst 

við það í Maracaibo í Venesúela, en þar er 
feikistór jörður fullur af olíu. Hann fæst 
við margt annað. Þeir Ræder smíða saman 
hvorki meira né minna en 150 olíugeyma í 
Venesúela. Síðan liggur leið þeirra til Síle, 
og þar veikist Valdimar snögglega, og segja 
læknar honum, að hann eigi ekki langt 
eftir. Hann ákveður því að slást í för með 
Ræder og konu hans, sem ætla að setjast að 
á Galápagos-eyjum.48 Valdimar hefur heyrt, 
að loftslag sé heilnæmt á eyjunum, og þar 
sé víða fagurt. Þangað fara þau Valdimar og 
Ræder-hjónin 1931. Þá eru ferðir til og frá 
eyjunum stopular, aðeins einn bátur á hálfs 
árs fresti milli Guayaquil-borgar í Ekvador 
og stærstu eyjanna. 

Þau Valdimar og Ræder-hjónin setjast að 
á Santa Cruz, þar sem nokkrar jölskyldur 
frá Noregi búa. Hjónin reisa sér stórt hús 
við eina víkina, en eiga líka ásamt Valdimar 
búgarð uppi á jalli, og þar smíðar hann sér 
kofa. Þau rækta þar kai, maís, banana, 
melónur og sykurreyr, en niður við sjó er 
þurrt og bert og land lítt fallið til ræktunar. 
Lítill troðningur er ruddur frá jallinu niður 
að strönd. Valdimar aðstoðar ekki aðeins 
Ræder við jarðrækt, heldur er líka ötull 
veiðimaður og oft úti við. Eftir skamma 
hríð er hann orðinn alheilbrigður. Valdimar 
hafði með sér mikið af bókum til eyjanna 

Til vinstri: Stúdentar í Lærða 
skólanum í Reykjavík vorið 
1896. Valdimar Friðfinnsson
er fyrir miðju, um átján ára.
Til hægri: Walter Finsen á 
Galápagos-eyjum um eða 
eftir 1935. Sterkur svipur 
er óneitanlega með þessum 
tveimur mönnum.
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og situr löngum við lestur eða viðræður við 
aðra eyjarskeggja. Þeir ræða um skáldsögur, 
heimspeki og stjórnmál, en Valdimar fylgist 
vel með stjórnmálabaráttunni í Ekvador. 
Segir hann stóreygum grönnum sínum frá 
ættjörðinni norður í hai, landi elds og ísa, 
Eddukvæða og Íslendingasagna.

Jafnframt fylgist Valdimar með tíðindum 
af nálægri ey, Floreana. Þangað rekur á land 
kynlega kvisti. Árið 1929 höfðu sest þar að 
þýsk skötuhjú, Friedrich Ritter og Dore 
Strauch. Ritter hafði verið tannlæknir í 
Berlín, og sagðist hann vera grænmetisæta 
og náttúruunnandi. Hafði hann skilið við 
konu sína og tekið saman við Strauch, sem 
hafði verið til lækninga hjá honum. Fyrir 
förina til Galápagos-eyja létu Ritter og 
Strauch bæði taka úr sér allar tennur og 
setja í sig stáltennur, skrifar Valdimar. Þau 

eru nektardýrkendur, sem ganga jafnan um 
allsnakin, nema þegar gestir koma. Ritter 
lætur sér vaxa sítt hár, sem hann tekur 
saman í tagl. Þegar honum sinnast við 
lagskonu sína, lætur hann höggin dynja á 
henni. Hún er óásjáleg og daufgerð, þykir 
Valdimar. Lofsamlegar frásagnir birtast hins 
vegar í erlendum blöðum af þessum þýska 
Róbinson Krúsó nútímans. Skötuhjúunum 
er jafnvel stundum líkt við Adam og Evu. 
Árið 1932 setjast þýsk hjón að á eynni, 
Heinz og Margret Wittmer, og eru þau 
að lýja skarkala heimsins. Þau gefa sig lítt 
að öðrum innlytjendum. Seinna sama ár 
birtist þar einkennileg þrenning, kona, sem 
kallar sig barónsfrú Eloïse Wehrborn de 
Wagner-Bosquet og segist vera austurrísk, 
ásamt tveimur ástmönnum sínum, Rudolf 
Lorenz og Robert Philippson. Þeim fylgir 
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húskarl frá Ekvador, og bætast síðar leiri 
í hópinn. Barónessan hafði að sögn rekið 
verslun í París, en lent í eriðleikum. Hún 
sest að í stóru timburhúsi á eynni, sem 
norskir innlytjendur höfðu skilið eftir 
autt, þegar þeir sneru heim, en segist hafa 
í hyggju að reisa stórt gistihús, sem ætlað 
sé auðugum ferðalöngum. Við komuna til 
Floreana tilkynnir barónsfrúin, að hún leggi 
eyna undir sig og taki sér drottningartitil 
yir henni. Vekur þetta óskipta athygli blaða 
í Ekvador og víðar. 

Barónsfrúin bannar íbúum annarra 
eyja að stunda veiðar á Floreana. Þegar 
einn vinur Valdimars á Santa Cruz hefur 
bannið að engu, hótar hún að skjóta 
hann. Valdimar fer út í Floreana til að 
kanna málið. Hann kemur þangað einn 
daginn klukkan imm síðdegis og býr um 
sig á ströndinni. Þegar tveir húskarlar 
baróns frúarinnar koma að honum hinir 
illúðlegustu klukkan ellefu um kvöldið, sér 
hann þá vel í tunglskininu. Hann sprettur 
upp með skammbyssu í hendi. Húskarlar 
spyrja hann, hvort hann viti ekki, að bannað 
sé að fara út í eyna. Valdimar svarar því 

til, að ferðir sínar komi engum við nema 
honum sjálfum, veifar skammbyssunni og 
segir þeim að hypja sig, og gera þeir það. 
Þegar Valdimar vaknar morguninn eftir, 
stendur barónessan yir honum með stóra 
skammbyssu girta í silkiklæði sín. Hún 
gerir honum þó ekki mein, heldur er hin 
blíðlegasta og segir honum sögur af hirðlíi í 
Evrópu. Kveður hún móður sína hafa verið 
hirðmey í Austurríki keisarans. Hún segist 
hins vegar sjálf hafa yndi af að draga fólk á 
asnaeyrunum.49

Morð og stríð á Galápagos-eyjum

Valdimar Friðinnsson og barónsfrúin 
dularfulla frá Austurríki verða ljótlega 

góðkunningjar. Þau eru bæði rótlaust 
ævintýrafólk og hafa gaman hvort af öðru. 
Viðkvæði Valdimars er: „Galápagos-eyjar 
eru helvíti, — en það er verra alls staðar 
annars staðar í heiminum.“ Barónsfrúin 
heimsækir Valdimar á Santa Cruz, og þau 
spjalla margt saman. Öðrum ástmanni 
hennar, Lorenz, lendir hins vegar saman 
við hana og hinn ástmanninn, Phillipson, 
sem ber Lorenz sundur og saman. Leitar 
Lorenz athvarfs hjá Wittmer-hjónunum, 
sem eiga sjálf í erjum við barónsfrúna og 
hyski hennar. 

Einn góðan veðurdag í júlí 1934 birtist 
Lorenz skyndilega óðamála við þriðja 
mann í Santa Cruz og segir Valdimar, að 
barónsfrúin og Philippson séu horin. Þau 
hai kvatt Margret Wittmer á Floreana 
27. mars og stigið um borð í skútu á leið 
til Tahiti. Valdimar trúir honum ekki. 
Enginn hefur orðið var við neina skútu, 
en í fásinninu á eyjunum færi ekkert slíkt 
fram hjá íbúum. Hvað sem því líður, kveðst 
Lorenz vera á leið til San Cristóbal, en ætli 
síðan að taka þaðan ferju yir til Guayaquil á 
meginlandinu. Eftir nokkra mánuði innast 
Lorenz og annar fylgdarmanna hans látnir á 

Þ egar Valdimar vaknar 
morguninn eftir, stendur 

barónessan yir honum með stóra 
skammbyssu girta í silkiklæði sín. 
Hún gerir honum þó ekki mein, 
heldur er hin vingjarnlegasta og 
segir honum sögur af hirðlíi í 
Evrópu. Kveður hún móður sína 
hafa verið hirðmey í Austurríki 
keisarans. Hún segist hins vegar 
sjálf hafa yndi af að draga fólk á 
asnaeyrunum ...
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eyðieyju langt norður af Santa Cruz. Virðast 
þeir hafa dáið úr þorsta. Engin ummerki 
sjást um bátinn eða hinn fylgdarmanninn. 
Nágrannar barónsfrúarinnar á Floreana, 
Ritter og Strauch, segjast vera viss um, 
að Lorenz hai myrt hana og Philippson 
og brennt líkin, en Wittmer-hjónin 
aðstoðað hann. Einkennilegt er einnig, að 
hvorki kemur fram bátur Lorenz né hinn 
fylgdarmaður hans, þeldökkur, ungur 
Ekvadorbúi. Valdimar segir: „Nú mætti 
ætla, að þessi tíðindi nægðu á eyju, þar sem 
íbúarnir eru aðeins níu. En leira átti eftir 
að gerast.“ Í nóvember 1934 deyr Ritter, og 
segir sambýliskona hans, Dore, að hann hai 
fengið matareitrun. Þetta innst Valdimar 
einkennilegt, því að Ritter var yirlýst 
grænmetisæta, en líka orðinn hagvanur á 
eyjunum. Grunar hann Dore um að hafa 
byrlað honum eitur. Dore verður margsaga 
um málið og snýr heim til Berlínar, þar sem 
hún skrifar bók um dvöl sína á Galápagos-
eyjum.50 Valdimar segir háðslega, að enginn 
lesi þá bók. En sannleikurinn er sá, að 
harmleikurinn á Galápagos-eyjum, þar 
sem tveir hverfa og þrír deyja voveilega, 
er fréttaefni um allan heim, jafnvel uppi 
á Íslandi.51 Í Nýjum vikutíðindum 1972 

er raunar birt frásögn, sem bersýnilega 
var þýdd úr erlendu æsifréttablaði, um 
„barónessuna óseðjandi“ á Galápagos-eyj-
um, hvarf hennar og annars ástmannsins og 
dauða hins.52 

Eftir nokkurra ára dvöl á Santa Cruz 
lytjast Ræder-hjónin aftur til Síle. Þau selja 
her Ekvador hús sitt við ströndina undir 
aðsetur herstjórans á eynni, en Valdimar 
eignast einn búgarðinn uppi á jalli. Hann 
heldur áfram ræktun og veiðum til að hafa 
ofan í sig og á. Þegar stríðið skellur á, vilja 
Bandaríkjamenn styrkja varnir sínar við 
Panamaskurð og fá land frá Ekvador undir 
herstöð á einni eynni í klasanum, Baltra (sem 
Bretar kalla Seymor), og er þaðan um átta 
klukkutíma sigling til Santa Cruz. Þar leggja 
þeir lugvöll. Bandarísku hermennirnir 
kaupa landbúnaðarafurðir eyjarskeggja 
og gefa fyrir skotfæri, fatnað, hveiti, sápu, 
steinolíu og aðra vöru. Valdimar hagnast 
dável á þessum vöruskiptum og lætur reisa 
sér lítið hús. Fær hann Norðmann, sem hann 
er kunnugur, Sigurd Grafer, til verksins. 
Húsið er gert úr svörtum hraunhellum með 
steypu á milli og stendur við svokallaða 
Pelíkanvík, og við það skiptast á kóralrif og 
hraun, en sundeðlur, loðselir og önnur dýr 
spígspora þar um eins og húsdýr og hegrar 
ljúga inn og út.  

Forystumaður fámennrar byggðar

Þegar Jón Sigurðsson frá Alviðru hittir 
Valdi mar Friðinnsson vorið 1944, er 

hann orðinn einn helsti forystumaður fá-
mennrar byggðar á Santa Cruz, kennir 
börnunum á eynni, er túlkur og leið-
sögumaður aðkomumanna og bregður sér 
líka stundum í hlutverk hafnsögumanns og 
jafnvel lögreglustjóra. Hann kærir sig hins 
vegar ekki um að segja full deili á sér og 
eyðir því tali. Árið 1944 innur Valdimar 
hjá sér hvöt til að skrifa stutta frásögn 

Þ egar Jón Sigurðsson frá Alviðru 
hittir Valdimar Friðinnsson 

vorið 1944, er hann orðinn einn 
helsti forystumaður fá mennrar 
byggðar á Santa Cruz, kennir 
börnunum á eynni, er túlkur og 
leiðsögu maður aðkomumanna 
og bregður sér líka stundum í 
hlutverk hafnsögumanns og jafnvel 
lögreglustjóra ...
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af barónsfrúnni og hinum dularfullu 
viðburðum á Floreana röskum tíu árum 
áður. Sést af handritinu, að hann er 
maður prýðilega ritfær á ensku, orðskár 
og veraldarvanur, en hefur enga sérstaka 
ást á mannkyninu, svo sem títt er um 
einsetumenn. En hann er saddur lífdaga 
og bíður dauðans með ró. Nágrannar hans 
inna hann á ströndinni 7. apríl 1945. Þar 
liggur hann og hefur fengið hjartaslag. 

Hinn kunni franski sakamálarithöfundur 
Georges Simenon, sem kom við á Galápagos-
eyjum í hnattferð 1934–1935, studdist við 
viðburðina á Floreana-ey í skáldsögunni 
Ceux de la soif, sem kom út 1938. Titillinn, 
sem merkir helst „Hinir þyrstu“, vísar til 
Jesaja: „Komið út með vatn á móti hinum 
þyrstu.“53 Gerð var sjónvarpsmynd í 
Frakklandi 1989 eftir sögu Simenons. Einnig 
hefur verið gerð bandarísk heimildarmynd 
um tannlækninn Ritter og dularfullu 
barónsfrúna.54 Hin einmanalega og þó 
viðburðaríka ævi Valdimars Friðinnssonar 
væri ekki síður efni í heimildarskáldsögu 
eða heimildarmynd. Og einkennilegt er til 
þess að vita, ef bóndasonur úr Skagairði 
hefur borið beinin á þessum álagaeyjum við 
miðbaug, innan um loðseli, sundeðlur og 
risaskjaldbökur.
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