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Hygieia, gyðja heilbrigði. Stytta frá fyrstu öld e. Kr. 

HEILBRIGÐISMÁL. 

Læknablaðið, okt. 1966. Niðurlag greinar. 

-- Sú leið sem Íslendingar hafa valið sér, að skipa fyrir um heilbrigðismálefni með 

heilbrigðissamþykktum, hefur bæði kost og löst. Hún hefur þann kost, að hún hvetur 

almenning til að hugsa um heilbrigðismál sín meir en annars og að geta þá skipað þeim 

málefnum eftir því sem best á við á hverjum stað; en hún hefur þann galla að ekkert verði 

gert þar sem þess er mest þörf. Heppilegt verður að telja, að sett verði heilbrigðislög fyrir 

allt landið.1 

Héraðslæknar hafa sumir hverjir takmarkaða sérmenntun í almennri heilbrigðisfræði. Verða 

sum mikilvæg heilsuverndarstörf þeirra að víkja fyrir almennum læknisstörfum. Þess er og 

varla von, að þeir laðist til heilbrigðisstarfa, eins og aðstaða lækna er til þeirra hluta. 

Héraðslæknum þarf að fá í hendur algert forystuhlutverk í heilsuvernd og öðrum 

heilbrigðismálum hvers staðar. Ef þeir hafa ekki forystuna, bregðast þeir hlutverki sínu.2 

Að sjálfsögðu má bæta aðstöðu héraðslækna með ýmsum hætti, útvega þeim aðstoðarmenn eða 

ráðunauta í heilbrigðiseftirliti, á svipaðan hátt og gert er í Svíþjóð, og ráða til sín 

hjúkrunarkonur og annað aðstoðarfólk. En til þess þarf að mennta mun fleiri til 

heilsuverndarstarfa en nú er völ á. Nokkuð má gera með námskeiðum innanlands eða með fullri 

þátttöku Íslands í Norræna heilsuverndarháskólanum í Gautaborg, eins og lagt hefur verið til.3 

Afstaða ríkisvaldsins til héraðslækna þarf að breytast. Læknarnir eiga að vera umboðsmenn 

ríkisvaldsins í heilbrigðismálum hvers staðar. Jafnframt eiga þeir að vera umboðsmenn 

                                                      
1 Hannes Hafstein. Alþingistíðindi 1919. 
2 Vijil, C. Public Health and social sciences. Khöfn, 1959. 
3 Tómas Helgason: Útvarpserindi. 
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skjólstæðinga sinna gagnvart ríkisvaldinu, enda eru þeim kunnugastar heilbrigðisþarfir 

héraðsbúa sinna.  

Brýn þörf er á, að störf allra þeirra, sem að heilbrigðismálum vinna, verði samræmd meira en 

nú er og stefna mörkuð undir forystu landlæknis, heilbrigðisráðuneytis, 

heilbrigðismálastofnunar eða annars aðila. 

Meðalævilíkur nýfæddra á Íslandi eru nú með þeim hæstu í heiminum. Það þýðir samt ekki að 

við séum á leiðarenda og getum hvílt okkur. Enn er löng leið eftir og hægt að draga úr 

dánartölu á mörgum sviðum. Sem dæmi má nefna að ungbarnadauði var, árið 1962, 17 af 

hverju þúsundi lifandi fæddra1 en var sama ár 15.26 í Svíþjóð. Utheim-Toverud tók saman hver 

ungbarnadauði hafi verið í konungsfjölskyldum seinustu fjórar aldirnar. Þegar á fyrstu 30 árum 

þessarar aldar var ungbarnadauði þeirra kominn niður í 8  af hverju þúsundi lifandi fæddra.2 

Til þess að takast megi að bæta heilsu landsmanna að nokkru ráði frá því sem nú er þarf 

samstillt átak allra, ekki aðeins þeirra, sem við heilbrigðismál fást að meira eða minna leyti. Öll 

þjóðin, sérhver þjóðfélagsþegn, þarf að skilja, hvern þátt hann getur átt í framförum, og breyta 

samkvæmt þekkingu sinni. Sannfrótt almenningsálit og virk samvinna er undirstaða að bættri 

heilbrigði hverrar þjóðar.3 Heilsuspillandi húsnæði verður ekki útrýmt með fjölgun 

eftirlitsmanna; lélegum vinnuskilyrðum ekki með embættisbréfum. 

Óhjákvæmilegt er að framkvæmd heilbrigðismála sé fjárfrek, og eru það helstu rökin gegn 

þeim. Megináhersla er venjulega lögð á meðferð sjúkra, enda knýr sá þáttur að almenningsáliti 

fastar á en aðgerðir til að koma í veg fyrir sjúkleika. Lækning sjúkra hefur þó tiltölulega lítil 

áhrif á heilsufar þjóðarinnar.4 Til þess að skilja gildi heilsuverndar þarf oft mikla framsýni, svo 

að nálgast hugsjónir, sem margir - og þá ekki síst landsfeður - hafa illan bifur á. 

En reynslan hefur leitt í ljós, að það fé, sem varið er skynsamlega til heilbrigðismála, skilar sér 

margfalt aftur. Menn hafa lengi velt því fyrir sér, hvað hver einstaklingur kostar í fé og 

fyrirhöfn. Heilbrigðismálatímaritið Eir hóf göngu sína árið 1899 með bollaleggingum um þetta.  

Reiknað hefur verið út, að vísu miðað við aðra staðhætti en eru hér á landi, að hvert nýfætt barn 

kosti samfélagið 45 þús. kr., og að meðal 18 ára unglingur hafi kostað samfélagið rúmlega 2½  

millj. króna.5 Þess vegna ríður m.a. á því fyrir þjóðfélagið, að þessi fjárfesting borgi sig. Er vert 

að hugleiða þetta t.d. vegna dauðaslysa, en þar erum við verr á vegi staddir en flestallar aðrar 

þjóðir.6  

                                                      
1 Heilbrigðisskýslur. 
2 Gyllensvärd, C.: Folkdöd ellar befolkningsexplosion. Socialmedicinsk tidskrift, júní, 1966. 
3 Stofnskrá Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í ritinu: Alþjóðasamvinna um heilbriðismál eftir Vilmund 

Jónsson. Rvík, 1947. 
4 Evang, K.: Den medisinsk fagkyndiges plass í helseadministrasjonen. Läkartidningen nr. 65, 1965. 
5 Hanlon, J. J. Principles of Publc Health Administration, 3. útg., St. Louis, 1960. 
6 Benedikt Tómasson: Um slysfarir. Heilbrigðisskýrslur, 1955. Reykjavík, 1958. 
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Fara má að takmarkinu eftir mörgum leiðum. Auka má miðskipun (centralisering) og láta 

stjórnarskrifstofur í höfuðstaðnum ráða fram úr öllum málum. Það er samt trú sumra, að 

heilbrigðisframkvæmdir komi að mestum notum, þegar þær kvikna í héraði. Þar er áhuginn oft 

fyrir hendi og áhuginn kemur framkvæmdunum af stað, enda höfum við þess glögg dæmi hér á 

landi. Flest stórátök í heilbrigðismálum, sem unnin hafa verið á undanförnum árum, koma frá 

áhugamönnum, sem er ljós þörfin á ákveðnum sviðum, enda eiga þeir oft um sárt að binda, 

vegna þess að sjúkdómar hafa sótt þá heim. En þótt valdinu verði dreift, dregur það ekki úr 

ábyrgð ríkisvaldsins til að leiðbeina og leiða og gæta þess að enginn þáttur sé vanræktur, svo og 

að skipuleggja verkaskiptinguna, svo að margir hópist ekki í sömu verkefnin og lendi síðan í 

rimmu um hverjir eigi að bjarga hverjum. Hjá ríkisvaldinu mun oftast mega finna sérþekkingu, 

sem úti á landi skortir vegna mannfæðar. 

Meginregla í stjórnun heilbrigðismála á Norðurlöndum er sú, að stjórnvaldið geri áætlanir í 

heilbrigðismálum og fylgist með framkvæmd þeirra, en héruðin beri ábyrgð á framkvæmdinni.1 

Samkvæmt þessari reglu þarf að endurmeta alla heilbrigðisstarfsemi ríkis og sveitarfélaga. 

 

  

                                                      
1 Conference on Public Health Administration in Europe. Zagrem 4.-12. júlí 1964. WHO, Khöfn 1965. 
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Hygieia, grísk stytta fra 350 árum f.Kr. 

HEILBRIGÐISFRÆÐSLA 

Sem kunnugt er hafa orðið miklar framfarir í heilsufari Íslendinga, einkum á þessari öld. 

Dregið hefur til muna úr ungbarnadauða. Sumir mannskæðir sjúkdómar hafa orðið fátíðir 

eða horfið með öllu. Hefur þetta ásamt fleiru orðið til þess að lengja meðalævi þjóðarinnar 

verulega, og er hún nú varla lengri annars staðar á hnettinum. 

Vera má að bætt heilsufar hafi ýmsu öðru fremur orðið til að rétta þjóðina úr kútnum 

efnahagslega, þar sem stórmikill sparnaður er að lækkaðri dánartölu og lengdri meðalævi. 

Sparast ekki einungis vinnuafl og kostnaður þegar dregur úr sjúkdómum, heldur vaxa tekjur 

þjóðfélagsins einnig með fjölgun verkfærra manna. 

Hið opinbera hefur gert stórátak til að bæta heilsufar þjóðarinnar með því m.a. að bæta 

sjúkrahúsakost og læknamenntun, með því að gangast fyrir ónæmisaðgerðum og með því að 

fyrirskipa endurbætur á vatnsbólum og gerilsneyðingu mjólkur, svo fátt eitt sé nefnt. En hitt 

má ekki vanmeta, að á sama tíma hefur þjóðin sjálf vaknað til meðvitundar um hollustuhætti 

á ýmsum sviðum. Hvort veigameira er verður aldrei vitað, en saman hefur það skilað 

undraverðum árangri.  

Á sama tíma og þessi heillaþróun hefur átt sér stað hefur hlutfallstala langvinnra sjúkdóma 

hækkað, og má sem dæmi nefna hjartasjúkdóma og krabbamein. Langvinnir sjúkdómar eiga 

einatt rætur að rekja til breyttra lifnaðarhátta; fylgir það í kjölfar bætts efnahags og breyttra 

aðstæðna.  

Þetta á ekki einungis við um langvinna sjúkdóma. Sóttnæmir sjúkdómar eru hvergi nærri 

horfnir, þótt minna sé um þá en áður. Má telja svo til gagnslaust til lengdar að sveigja fólk 
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til hlýðni. Ef gagn á að vera af aðgerðum þurfa þeir sem hlut eiga að máli að skilja og trúa 

hvers vegna breyttir lifnaðarhættir eða hegðun sé nauðsynleg. Við skulum nefna dæmi: 

Starfsmaður í matvælaverslun fær fyrirmæli um að þvo sér eftir notkun salernir og reykja 

ekki við vinnu. Sé honum ekki mjög vel ljóst, hvers vegna slík hegðun er nauðsynleg, er 

hætt við að hlýðni við fyrirmælin verði skammæ, slakni t.d. þegar enginn sér til. Hér þarf að 

ala starfsmanninn upp til heilsusamlegra hátta, ekki aðeins þennan eina, heldur alla 

þjóðfélagsþegnana. 

Heilbrigðisfræðsla er mikilvægt til að kenna fólki hvernig það skuli haga lífi sínu og sinna, 

þannig að það verði langt og gott. Heilbrigðisfræðslan miðar að því að góð samvinna takist 

milli almennings og opinberra aðila um heilbrigðisframfaramál. Heilbrigðisfræðslan nær 

ekki fullum tilgangi með því einu að vera birt almenningi. Hafi hún verið þannig, að ekki sé 

breytt í samræmi við hana, hefur hún misst tilgang sinn að mestu leyti; þó ekki alveg. Þótt 

þjóðfélagsþegnar breyti samkvæmt bestu vitneskju um heilbrigðismál eiga þeir samt rétt á 

að þeir sem gerst vita láti þeim í té nauðsynlegan fróðleik. Þegnarnir hafa rétt á að fá að vita 

um hvað sé gott og nauðsynlegt, svo þeir geti, ef þeim þóknast, breytt samkvæmt því. 

Menn hafa lengi velt því fyrir sér hversu langt væri hægt að komast fram á við í 

heilbrigðismálum og ekki komist að neinni niðurstöðu, sem varla er von. Þó er ýmislegt sem 

bendir til að mjög langt sé hægt að komast, án þess þó að gallar fari vaxandi í stofninum. Á 

fyrstu 30 árum þessarar aldar var ungbarnadauði í nokkrum konungsættum einungis átta af 

hverju þúsundi lifandi fæddra barna, eða rösklega helmingi lægri en hann mun vera um 

þessar mundir hjá okkur. Þegar haft er í huga hversu skammt menn voru komnir í ýmsum 

heilbrigðismálum á fyrstu 30 árum aldarinnar, verður ljós, hversu miklu lengra ætti að vera 

hægt að komast á seinni helmingi aldarinnar. 

Hverju sætir það, að við höfum ekki komist lengra en raun ber vitni? Getur það verið vegna 

vantrúar manna á að miklu lengra sé hægt að komast? Getur það verið vegna þess að menn 

eru ekki reiðubúnir til að leggja fram meira fjármagn til framkvæmdanna? Er það vegna 

þess, að ekki hefur tekist að ala fólk upp og hnika lifnaðarháttum þess til betri vegar? 

Heilbrigðisfræðsla stuðlar að því, eins og fyrr var drepið á, að lífshættir manna breytist til 

betri vegar, og þá ekki aðeins til líkamlegrar heilsu, heldur heilsu í víðtækum skilningi þess 

orðs, þ.e. fullkominnar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar. Það er sem sé ekki 

nóg að menn séu aðeins lausir við sjúkdóma, heldur skal þeim líða vel, svo þeir fái notið sín 

í þjóðfélaginu. 

Þótt mestar framfarir hafi orðið í heilbrigðisfræðslu á undanförnum árum, varð mönnum 

snemma ljóst að nauðsynlegt væri að fræða almenning um heilbrigðismál, ef hann ætti að 

geta tileinkað sér heilsusamlega lífshætti og veitt heilbrigðislegum framfaramálum viðtöku 

og stuðning. Íslendingar standa einmitt í óbættri þakkarskuld við brautryðjendurna, sem 

þekktu og nýttu fróðleiksfýsn alþýðunnar. Á þessu sviði má margra höfðingja minnast. Ég 
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nefni aðeins nöfn Hjaltalíns landlæknis, dr. Jónassens og Guðmundanna þriggja, 

Magnússonar, Björnssonar og Hannessonar. 

Það orkar ekki tvímælis að nauðsynlegur þáttur ýmissa heilbrigðisframkvæmda, t.d. 

fjöldabólusetning og almennar heilsufræðirannsóknir, eða þegar skorið er upp herör til 

bardaga við slys og sóðaskap, svo nokkuð sé nefnt, er markviss heilbrigðisfræðsla, þ.e. 

áróður, sem vel hefur undirbúið jarðveginn og hvatt fólk til samstarfs. Herferðir af því tagi, 

sem hér voru nefndar, takast því betur sem heilsufræðikennsla í skólum hefur verið ágætari. 

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar á tölulegum árangri heilbrigðisfræðslu. Þó vil ég 

samt geta tveggja: 

Sú fyrri var gerð í Suður-Afríku. Þar var fjölskyldum sem nutu heilsuverndar- og 

lækningastöðvar einnar, skipt í tvo hluta. Annar hlutinn varð aðnjótandi góðrar 

heilbrigðisfræðslu, hinn ekki. Að öðru leyti fengu hóparnir sömu þjónustu. Á fimm árum 

varð ungbarnadauði hjá þeim fjölskyldum, sem fræðslunnar nutu, 13% lægri en hinna. Á 

sama tíma höfðu gagngerar breytingar átt sér stað í heimilisháttum þeirra fjölskyldna, sem 

fræðslunnar nutu. 

Síðari tilraunin var gerð í Bretlandi. Þar voru valdar fjölskyldur til að taka þátt í 

heilbrigðisfræðslu. Stofnað var til félagsstarfsemi heimilisfeðra annars vegar og mæðra hins 

vegar. Í félagshópunum voru ýmis mál tekin til meðferðar og umræðna, t.d. meðferð 

ungbarna, geðverndarmál, heimahjúkrun og fleira, sem allt miðaði að því að bæta samvinnu 

heimilanna og heilbrigðisyfirvalda, Á fimm árum lækkaði í fjölskyldum þessum hlutfallstala 

þeirra barna sem leggja varð inn á sjúkrahús úr 2,6% í 0,4%. 

Heilbrigðisfræðsla hefur breyst allmjög hin síðari ár, bæði hvað viðvíkur aðferðum og 

verkefnum. Nú er meira lagt upp úr jákvæðri fræðslu, þ.e. að segja mönnum hvernig þeir 

skuli haga sér til að koma í veg fyrir vanheilindi, í stað þess sem áður var lagt upp úr 

neikvæðri fræðslu, þ.e. að segja mönnum hvernig þeir skyldu ekki haga sér. Með því verður 

öll fræðslan bjartari og skemmtilegri og að sama skapi áhrifameiri. Að sjálfsögðu er 

nauðsynlegt að nota báðar aðferðirnar eftir því sem við á. Yfirleitt er forðast að hræða fólk 

með sjúkdómum. Tilgangur heilbrigðisfræðslu er ekki sá að gera fólk að sínum 

einkalæknum, hann er heldur ekki sá að fá menn til að leita læknis í tíma og ótíma, heldur 

sá, að menn leiti læknis þegar þess gerist þörf. Fólk þarf að kunna nokkur skil á sínum eigin 

heilbrigðisvandamálum, svo það aðhafist eitthvað til að koma í veg fyrir sjúkdóma og 

ótímabæran dauða.  

Fólk hefur áhuga á heilbrigði og læknisfræði. En það nýtur ekki þeirrar fræðslu sem það 

þarfnast og á rétt á. Úr því þarf að bæta. 

Húsfreyjan, 4. tbl. 1967. 

Úr erindi fluttu á aðalfundi Bandalags kvenna í Rvík, 26.9. 1967. 
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Listi kaþólsku kirkjunnar 1564 yfir bönnuð rit. 

PRENTFRELSI 

Prófessor Þór Vilhjálmsson flutti fyrir nokkru ágætt erindi í útvarp í tilefni yfirstandandi 

mannréttindaárs. Þar drap hann á fjölmörg atriði sem snertu almenn mannréttindi, þeirra á 

meðal prentfrelsi. Lýsti hann því hve almenn mannréttindi eru háð ótal lögum, réttarreglum 

og venjum. Kom m.a. fram að ýmsir þættir sem við lítum á sem sjálfsagðar hömlur væri 

e.t.v. litið á sem skerðingu réttinda annars staðar. Hér skal ekki leitast við að rekja efni þessa 

gagnmerka erindis, heldur drepið á einn þátt mannréttindanna, prentfrelsi. 

Blaðamenn kvarta oft og einatt yfir því hve erfitt sé að afla frétta hjá hinu opinbera, ríki, 

sveitarstjórnum og stofnunum þessara aðila. Ekki þekki ég hve mikil brögð eru að því að 

leynd hvíli yfir málefnum sem þessir aðilar hafa með höndum, eða hvort það hái 

fréttastofum að einhverju marki við að gegna skyldustörfum sínum við samfélagið. 

Athyglisvert er samt hversu fátæk fréttablöð eru af fræðslu um framvindu mála hjá hinu 

opinbera. 

Hefur mig furðað á að ekki skuli hafa komið kröfur frá blaðamönnum um breytingar á 

þessu. Hef ég átt tal um þetta við nokkra blaðamenn og hefur þeim verið ókunnugt um 

hverjar reglur gildi um fréttaöflun hjá hinu opinbera annars staðar. 

Þótt það skipti fréttastofnanir miklu að hægt sé að afla góðra frétta til almennrar 

upplýsingar, skiptir það borgarana ekki síður máli að þeir geti með auðveldu móti aflað sér 

sannra frétta um málefni sem þá varðar.  

Fyrir nokkrum árum sótti ég námskeið fyrir opinbera sýslunarmenn í Svíþjóð og var þar 

farið mjög gaumgæfilega yfir prentfrelsisreglur þar í landi, enda er það mjög mikilvægt fyrir 
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þá að kunna á þeim góð skil. Ókunnugleiki mundi ekki aðeins geta valdið lagabroti heldur 

einnig meiri háttar uppistandi í blöðum. En vald blaðanna er þar mikið, sem alkunna er. 

Sænsku prentfrelsislögin vöktu mikla hrifningu mína og það gerðu þau enn er ég las rit um 

sænskt prentfrelsi nú fyrir nokkru (Alexanderon, Nils: Svensk tryckfrihet. Útg. 

Studentföreningen Verdandi/Bokförlaget Prisma, 1966). 

Meðal margra athyglisverðra atriða í sænsku prentfrelsislögunum frá 1949 er þetta: 

1. Í upphafi segir að í samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar um alm. prentfrelsi, sem og til 

að tryggja frjáls skoðanaskipti og almenna fræðslu skuli hverjum þegn frjálst að tjá hugsanir 

sínar og skoðanir, birta opinberar heimildir, láta í té upplýsingar og tilkynningar um hvað 

sem vera kunni. Sagt er að opinberar séu heimildir (þ.á.m. kort, teikningar og myndir) í 

vörslu ríkis og sveitarfélaga, hvort sem þær hafa þangað borist eða orðið þar til. Með ríki og 

sveitarfélögum teljast einnig stofnanir á þeirra vegum, t.d. ríkisþing, nefndir, dómstólar, 

stjórnir, ráð, endurskoðendur o.s.frv. Tekið er fram að minnisblöð sem notuð eru við 

undirbúning eða úrvinnslu teljist ekki opinber, nema þau séu geymd eftir afgreiðslu málsins. 

Dagbækur skýrslur og annað þess háttar teljast opinberar þegar þær eru tilbúnar til 

undirskriftar eða innfærslu. Fundargerðir teljast opinberar þegar leiðrétting þeirra hefur farið 

fram og gerð þeirra lokið. Efni sem viðkemur ákveðnum málum eða erindum telst opinbert 

þegar málin eða erindin hafa hlotið fullnaðarafgreiðslu. Ýmislegt er að sjálfsögðu 

undanþegið, t.d. lokuð tilboð, fundargerðir þingnefnda og bókanir nefnda ríkis og 

sveitarfélaga. Þær teljast ekki opinberar fyrr en mál þau er þau fjalla um hafa hlotið 

afgreiðslu. 

2. Þeirri áminningu er beint til þeirra sem dæma skulu eftir lögunum, eða sjá um 

framkvæmd þeirra, að þeir skuli jafnan hafa í huga að prentfrelsi sé undirstaða frjáls 

þjóðskipulags og skuli þeir í samræmi við það leggja meira upp úr innihaldi og hugsun en 

orðfæri, meira upp úr tilgangi en tjáningarmáta og í vafa fremur sýkna en sakfella. 

 3. Til að tryggja frjáls skoðanaskipti og almenna fræðslu skulu borgarar landsins eiga 

aðgang að opinberum heimildum. Þennan rétt megi einungis takmarka vegna öryggis 

ríkisins, þegar stofnun hafi eftirlit með höndum, þegar stofnun vinni við að girða fyrir 

afbrot, vegna fjárhagsmuna ríkis, almennings eða einstaklinga, vegna friðhelgi einstaklings 

eða öryggis hans, vegna almenns siðferðis og velsæmis. -- 

4. Opinberar heimildir skal þegar, eða svo fljótt sem verða má og án þess að gjald komi 

fyrir, láta þeim í té sem óskar að lesa  þær eða afrita. Gegn sérstöku gjaldi skal og láta í té 

afrit sé þess óskað, þó með ákveðnum undantekningum svo sem þegar erfitt er að 

endurprenta myndir eða kort. Ef hluti heimildar skal leynt fara skal láta hinn hlutann í té. 

5. Um þær heimildir sem leynt skulu fara skal gera sérstakar ráðstafanir til að þær berist 

ekki út. Skal viðkomandi yfirvald rita á þær að þær séu leyndarskjöl, ennfremur skal geta 

samkvæmt hvaða lagagreinum svo sé gert, hvenær áritunin var gerð og hver hafi ákveðið 

hana.  
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Ýmislegt fleira er að sjálfsögðu frábrugðið íslenskum lögum, t.d. nákvæm ákvæði um brot á 

prentfrelsislögum, fjölmæli o.þ.h. 

Virðist það geta orðið framfaraspor ef settar yrðu frjálslegar reglur um prentfrelsi, ekki 

aðeins til að bæta almenn mannréttindi, heldur og til að stýra stjórnarháttum meira í 

lýðræðisátt.  

Væri yfirstandandi mannréttindaárs vel minnst hér á landi með undirbúningi frjálslegra 

prentfrelsislaga.1 

  

                                                      
1 Birting greinarinnar, þótti mér opinberum starfsmanni talsvert hættuspil. Var greinin skrifuð þar sem það kom mjög 

niður á starfi mínu sem heilbrigðisfulltrúa hve opinberum upplýsingum var haldið leyndum til þess að halda 

hlífiskildi yfir borg og ríki svo að forðast mætti opinber útgjöld í hollustuvernd. Í heilbrigðisnefnd sátu háttsettir 

starfsmenn ríkis og borgar sem litu gjarnan á það sem hlutverk sitt að varast útgjöld eða fela misfellur í 

hollustuvernd. 
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Lágmynd af Tómasi Sæmundssyni; teikningar af Jóhönnu Kristjönu og  

Kristjáni Gunnlaugi Briem gerðar í París. 

París: Tómas Sæmundsson, Jóhanna Kristjana og Kristján 

Gunnlaugur Briem 

Á næsta ári verða 200 ár liðin frá fæðingu þess merka manns séra Tómasar Sæmundssonar. 

Hér er fjallað um þrjár persónur sem tengjast innbyrðist á óvæntan hátt 

Breiðabólsstað. Þó að nafn hans hafi lengi verið alþekkt og hann haft áhrif á 

þjóðmenninguna, hefur ævi hans og störf aldrei verið rannsökuð sem vert væri ef frá er talin 

ævisaga hans eftir dótturson hans Jón Helgason biskup sem út kom árið 1941, en Jón var 

ættrækinn og hafði skemmtilegan stíl. Hann gerði margt til að halda minningu afa síns á loft 

og gaf út bréfasafn hans á 100 ára afmælinu. Mikilvægt framlag var þegar Jakob 

Benediktsson gaf út Ferðabók Tómasar árið 1948.1 

Ritverk séra Tómasar eru óaðgengileg og dreifð. Þá hafa mörg bréf og aðrar heimildir 

komið fram á undanförnum árum. 

Æfiverk hans er nú einkum þekkt vegna margvíslegra rannsókna varðandi helstu 

samverkamenn Tómasar. Vitaskuld er ástæða þessa sú að þegar Tómas dó var hann aðeins 

þrjátíu og þriggja ára gamall, lífsstarf hans ómótað og hann hafði átt við margra ára 

heilsuleysi að stríða. Þetta hlýtur þó að standa til bóta. Enn er enginn skaði skeður, því 

flestallar staðreyndir eru fyrirliggjandi. En þjóðin, lífsskoðun hennar og söguskilningur 

hefur breyst. Smám saman koma fram fjölmenntaðir vísindamenn sem varpa nýju ljósi á 

söguna, 19. öldina og mannanna breytni.  

                                                      
1 Jón Helgason: Tómas Sæmundsson, æfi hans og störf, Rvík 1942 

Tómas Sæmundsson: Ferðabók. Rvík 1947. Jakob Benediktsson bjó undir prentun og ritaði inngang. 
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Ekki verður fjallað um ævi séra Tómasar, aðeins vikið að einum þætti sem tengist hinni 

merkilegu suðurför hans. 

Það hefur vafist fyrir þeim fáu sem fjallað hafa um Tómas hvernig stóð á því að hann lagði í 

sína merkilegu suðurlandaferð árið 1832. Þetta var mjög svo óvenjulegt uppátæki 

bóndasonar frá Eyvindarholti undir Eyjafjöllum sem að auki var nýútskrifaður og 

embættislaus. Þegar nánar er skoðað kemur þó ýmsilegt í ljós. 

Tómas Sæmundsson virðist strax og hann er settur til mennta í Odda hjá séra Steingrími 

Jónssyni hafa sýnt hæfileika til að vingast við janfaldra sína og eldri menn, s.s. séra 

Steingrím, síðar biskup í Laugarnesi. Þessi hæfileiki styrktist þegar hann kom að 

Bessastöðum og hann hitti fyrir ýmsa framúrskarandi lærifeður, auk skólabræðra sem áttu 

bæði eftir að móta hann og hann þá. Þótt þeir báðir, hann og Jónas Hallgrímsson yrðu mjög 

skammlífir, áttu þeir eftir að hafa rík áhrif á menningu þjóðarinnar. Honum virðist hafa 

orðið vel til vina, en átti lítið saman við Dani að sælda meðan hann var við nám. 

Þegar Tómas fór til Hafnar virðist hann hafa verið vel þroskaður, þrautþjálfaður bréfritari. 

Sjálfstraust hans styrktist og hann las mikið og hóf að stunda ýmsar rannsóknir og skriftir, 

sem ekki voru í beinum tengslum við nám hans. Hann tók sig m.a. til ásamt tveim félögum 

sínum og gaf út kvæði Eggerts Ólafssonar, þess manns sem svo mikil áhif hafði á unga 

menn þess tíma. Þá hóf hann að rannsaka menningarástand þjóðarinnar og sögu. Gaf hann út 

bækling á dönsku um efnið. Smám saman sneri hann sér að guðfræðinámi sem hann lauk 

með góðum vitnisburði. 

Nú kom að því sem virðist hafa farið framhjá þeim sem um Tómas hafa ritað. Þegar nokkuð 

er komið fram í námið fékk hann Birgi Thorlacius fornmenntafræðing og háskólakennara í 

Höfn til að leiðbeina sér við námið. Leiddi það til þess að hann komst í vinfengi við hann og 

fjölskyldu hans, var reyndar skólabróðir frænda hans. Sýnist þetta hafa að ýmsu leyti haft 

góð áhrif á líf hans og þroska. Hvernig kom það þá til að Tómas lagði upp í suðurlandaför 

sína? 

Birgir var sonur hins nafntogaða skólameistara Frúarskóla í Kaupmannahöfn Skúla 

Þórðarsonar Thorlacius frá Teigi í Fljótshlíð en í fjölskyldunni var mikið lagt upp úr 

sambandinu við Ísland.1 Birgir og kona hans voru barnlaus.  

Víkjum nú að öðru. Á Grund í Eyjafirði var sýslumaður, Gunnlaugur Briem, sem lengi hafði 

átt heima í Danmörku, stundað myndlistarnám með Albert Thorvaldsen og síðar laganám. 

Hann var konungshollur vinur Dana, mat mikils dönsk áhrif og vildi koma börnum sínum 

þangað til náms. Árið 1815 sigldi hann til Danmerkur og tók þrjú eða jafnvel fjögur þeirra 

                                                      
1 Gyða Torlacius. Endurminningar frá dvöl hennar á Íslandi 1801-1815 voru gefnar út í Rvík 1947. 
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með sér. Séra Jóhann, Kristján og Jóhanna koma við þessa sögu. Jóhanna var þá tíu ára. 

Eftir dvöl í Damörku fór hún aftur heim með pabba sínum.1  

Í ferðinni kynntist Jóhanna frændum sínum og var ólm í að komast aftur til þeirra og suðaði 

í foreldrum sínum um það. Mamma Jóhönnu var Valgerður Árnadóttir Briem.  Bróðir 

hennar var þekktur skólamaður í Danmörku, Páll Árnason “orðabókarhöfundur”. 

Gunnlaugur skrifaði honum og bað hann um að taka við Jóhönnu. Heimilisástæður hans 

voru ekki sem bestar og bað hann vin sinn Birgi Thorlacius og konu hans um að taka við 

Jóhönnu. Ekki leist þeim hjónum vel á að hafa hjá sér  íslenska sveitastúlku, en létu þó til 

leiðast til reynslu. Páll Árnason og Benedikte Kall kona hans féllust á að taka Jóhönnu til sín 

um tíma og gera úr henni stórborgardömu. 

Jóhanna mun hafa verið átján ára þegar hún fór til Danmerkur. Hændist hún mjög að þeim 

Birgi og Benedikte og tók þátt í ríku samkvæmislífi þeirra, vakti þar hrifningu og fékk 

viðurnefnið “fagra”.  Frænka hennar, dóttir Páls, var Benedikte Arnesen-Kall rithöfundur og 

tókst ævilöng vinátta með þeim. Var umhverfið sem hún hrærðist í mjög svo 

hámenningarlegt.  

Þegar Jóhanna kom til Danmekur var Kristján Gunnlaugur bróðir hennar að ljúka námi í 

snikkarakúnst í Ribe á Jótlandi. Hélt hann næsta ár, 1824  í “sveinsferð” suður um lönd, svo 

sem þá tíðkaðist hjá framsæknum iðnaðarmönnum. Lá leiðin til Heiðarbæjar, Hamborgar, 

Dresden og endaði í París vorið 1828. 

Þau hjónin Birgir og kona hans höfðu hug á því að fara í tveggja ára menningarferð suður 

um álfuna, en áttu ekki heimangengt fyrr en 1926 er lagt var upp í langa ferð og  ákveðið að 

Jóhanna kæmi með.  

Um veturinn höfðu þau aðsetur í Róm og bar þar margt við. Jóhanna var góður bréfritari og 

skrifaði m.a. ferðasögu sínu um Ítalíu.2 Þarna átti Jóhanna viðburðaríkan tíma sem hún segir 

glögglega frá og aðrir merkismenn hafa staðfest í minningarbókum frá þessum tíma. 

Minningar flestra eru mjög tengdar Albert Thorvaldsen sem var á hátindi frægðar sinnar á 

þessum árum og gestrisinn mjög. Vakti Jóhanna athygli hvar sem hún kom fyrir fegurð og 

hrífandi framkomu. Segja má að Róm hafi á þessum tíma verið tískudvalarstaður lista og 

vísindamanna.  

Merkilegt er að Jóhanna hitti Louis Philippe, sem þá var hertogi af Orléans og konungur 

Frakka árið 1830 til 1848. Þá hitti hún Mezzofanti, frægan kardínála og málagarp.  

Eftir Rómardvölina var haldið norður á bóginn og dvalist í París um veturinn 1827 til 1928.  

Samkvæmt óglöggum upplýsingum kom Kristján bróðir Jóhönnu til Parísar um  páska 1828. 

Samkvæmt því sem fyrir liggur um dvöl þeirra Jóhönnu og Kristjáns gætu þau hafa verið 

                                                      
1 Systkinin hétu: Jóhann Gunnlaugur Briem, f. 19. apríl 1801 á Grund í Eyjafirðir, d. 10. mars 1880 í Slangerup á 

Sjálandi í Danmörku, Kristján Gunnlaugur Briem, f. 5. des. 1802, d. um 1840, Kristjana Jóhanna Briem g. Schütz, f. 

19. jan. 1805, d. 15. apríl 1886 í Gadderbaum hjá Bielefeld í Þýskalandi.   
2 Ferðasaga Jóhönnu birtist í Sunnanpóstinum 1838. 
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samtímis í París um vorið. Hugsanlegt er einnig að þau hafi ekki vitað hvort af öðru. Þó er 

það ósennilegt. 

Snúum okkur að Kristjáni Briem. Í sambandi við Gaimardleiðangurinn til Íslands 1836 var 

máluð mynd sem er í málverkasafni leiðangursins og sagt af ungum Íslendingi, sem talinn er 

vera Kristján.1 Ef svo er virðist hann hafa verið þekktur þar, líða vel af svipnum að dæma og 

verið í sambandi við fólk af öðru “standi”. Á þessum árum var stjórnmálaórói í Frakklandi 

og m.a. gerð uppreisn i Lyon 1834, tilræði við Louis Philippe 1836 og uppþot 1838 svo 

nokkuð sé nefnt. Síðan spyrst það eitt til Kristjáns að pabbi hans skrifaði í 

ættarupplýsingabók að hann hafi horfið í París 1840. Þá var hann 38 ára gamall.  

Í miningum eins afkomanda séra Jóhanns Briem prests í Danmörku segir samkvæmt 

upplýsingum úr fjölskyldunni í Danmörku að Kristján hafi endað æfi sína er hann féll 

saklaus í tilræði við Louis Philippe Frakkakonung. Spurningunni um endalok Kristjáns 

verður væntanlega seint svarað nema með því að kanna franskar heimildir. Hinu má velta 

fyrir sér hvort sagan um tildrög aldurtila hans hafi aldrei borist til Íslands eða hvort því hafi 

verið haldið leyndu að Kristján hafi blandast í og fallið í uppreisn gegn konungi Frakka sem 

að auki var venslaður Danakonungi. Hvað sem því líður er það einkennilegt og merkileg 

tilviljun að hugsa sér að Jóhanna fagra hafi kynnst verðandi Frakkakonungi í veislu í Róm 

en bróðir hennar fallið í París þrettán árum síðar í tengslum við róstur gegn þessum sama 

konungi.  

Um þetta leyti eða árið 1836 voru Íslendingar í Höfn uppveðraðir af samskiptum við 

Gaimard leiðangurinn og kusu Guizot ráðherra Frakkakonungs heiðursfélaga 

Bókmenntafélagsins! 

Snúum okkur aftur að Tómasi Sæmundssyni. 

Þegar Birgir Thorlacius kemur aftur til Hafnar úr suðurför sinni hefur Tómas væntanlega 

tekið upp þráðinn í samskiptum sínum við fjölskylduna. Er harla ólíklegt annað en að þeir 

hafi rætt um suðurferðina og að þaðan sé hugmyndin um suðurför Tómasar komin ásamt 

þekkingunni um hvernig slíkri ferð mætti haga.  

Þetta reyndist Tómasi  löng og afdrifarík för. Eins og hjá Birgi eru meginviðkomustaðir 

Tómasar Róm þar sem hann eins og Jóhanna fjórum árum fyrr hitti Mezzofanti kardínála hjá 

Thorvaldsen og skoðaði hjá honum skírnarfontinn sem nú er í Dómkirkjunni.  

Eftir langa ferð kom hann til Parísar árið 1834 þar sem hann lá lengi í fjárhagsvandræðum, 

kulda og þeim krankleika sem síðar dró hann til dauða. Engar upplýsingar eru til um það 

hvort Tómas hitti þar Kristján Briem, bróður Jóhönnu, sem hann hlaut þó að hafa kynnst á 

heimili Birgis Thorlacius. 

Ferðalýsingin eins og hún kemur fram í ferðabókinni er brotakennd því Tómasi entist ekki 

aldur til að ljúka henni en hann dó eftir skamman prestskap á Breiðabólsstað 1841. 

                                                      
1 Reyndar sagður á einum stað vera frá Reykjavík, en þar var hann fæddur. 
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Ivar og Lóa 

LÓA FRÁ NESI 

Lóa frá Nesi lauk ævi sinni fyrir ári síðan í Vermlandi í Svíþjóð, södd lífdaga á 96. ári. Þar 

gekk til viðar ævisól merkrar konu, kunnrar á sinni tíð. Hver var þessi kona? Því geta fáir 

svarað, svo margslunginn persónuleiki sem þar fór, svo merkilegu lífi sem hún hafði lifað, 

kona sem átti heima í Svíþjóð í 75 ár, hélt alla tíð ættarmóti og Íslendingssvip, sorfnum í 

stormi lífsbaráttunnar. Fram á síðasta ár hafði hún haldið góðri heilsu og andlegu fjöri. 

Lóa var hún kölluð, en hét Ólafía Valgerður og var Guðmundsdóttir. Þegar á ungum aldri 

setti hún svip á Seltjarnarnesið gamla og bæinn vegna glæsileiks og aðsópsmikils 

yfirbragðs. Ung hvarf hún héðan og bjó alla sína tíð undir erlendum hlyni. 

Efri árin bjó Lóa á jörð sinni Glenni, sem er skammt frá Karlstad, höfuðstað Vermlands. Hin 

allra síðustu ár sín hafði hún dregið sig í hlé, kom sér vel fyrir í gömlu 

skógarhöggsmannahúsi. Þaðan sá hún gamla íbúðarhúsið sitt og yfir skógana og akrana. 

Milli trjánna blasti Gapernvatnið við. Sviðið var það sem Vermlendingarnir Gustav Fröding 

og Selma Lagerlöf hafa lýst í skáldverkum sínum. Í nánasta umhverfi höfðu börnin og 

barnabörnin byggt sér íbúðarhús og sest að með fjölskyldum sínum. 

Inni hafði hún félagsskap kattar sín, umlukt minjum og málverkum, fjölskyldumyndum og 

íslenskum úrklippum sem minntu á gamla landið. Heyrnin var síðustu árin tekin að sljóvgast 

svo að ekki var auðvelt að eiga við hana samræður. Þegar komið var að húsinu heyrðist í 

sjónvarpstækinu í hæstu stillingu. Hún gleypti í sig stjórnmálafréttir og las mikið. Hún var 

nýjungagjörn og dáði framfarir og frumlega hugsun. 

Þegar gestinum hafði um síðir tekist að vekja á sér athygli fagnaði hún honum, keyrði hann 

niður í stól, setti á sig heyrnartækið og hóf að spyrja frétta frá Íslandi: Hvers vegna eru 
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Íslendingar alltaf með glas í hendi þegar þeir standa fyrir framan myndavélina? Þótt ár liðu 

milli heimsókna tók hún upp þráðinn þar sem hann fyrr féll niður. Hún hafði notað tímann, 

velt fyrir sér blæbrigðum í skoðunum og fréttum. Þá var um að gera að verja skoðanir sem 

stundum voru fyrndar í huga gestsins, en lifandi í minni hennar, ótruflaðar af amstri 

daganna. Samræður við Lóu frá Nesi voru ekki yfirborðslegar vangaveltur. Þar var engum 

steini óvelt og engu hlíft. Hún sótti fast og varðist vel. 

Þótt Lóa væri ekki langskólagengin var hún víðlesin og fjölmenntuð. Fáir þekktu betur 

innviði sænskra stjórnmála en þar hrærðist hún í innsta hring á fjórða tug ára. Hún þekkti 

náið marga helstu andans menn Svía og kunni margt af þeim að segja. En dul var hún um 

sinn þátt. Þótti henni hann ómerkilegur og vildi heldur tala um nútíð og framtíð, þangað til á 

síðustu árunum er hugurinn dvaldist löngum við bernsku og uppvaxtarárin. 

Eitt sinn greip ég penna og vildi skrifa niður frásögn hennar af Albert Engström. Tók hún 

því miður vel og hélt ekki sögu sinni áfram fyrr en penninn var settur niður og blaðið horfið. 

Gott ef hún slökkti ekki ljósið líka. Má ætla að línur af því sem hér eru á blað festar hefðu 

verið henni lítt að skapi. 

Náinn vinskapur okkar Lóu stóð í 30 ár eða allt frá því er ég heimsótti hana fyrst. Allan 

tímann skrifuðumst við á. Það fór svo að hin síðustu árin gat hún ekki haldið á penna lengur 

og gengu bréfin síðan í eina átt. Þegar ég hitti hana fann ég hve mikilvægt þetta litla 

samband var henni eftir að systkini hennar sem hér bjuggu voru öll fallin í valinn. 

Ólafía Guðmundsdóttir fæddist í Nesi við Seltjörn 13. mars 1889. Foreldrar hennar voru 

mikil merkishjón, Guðmundur Einarssona útvegsbóndi og kona hans Kristín Ólafsdóttir. 

Guðmundur fæddist í Bollagörðum á Seltjarnarnesi. Kristín var einkabarn foreldra sinna. 

Hófu þau búskap í Nesi með miklum umsvifum til sjós og lands, þar til hann drukknaði 

stórslysavorið 1906. Guðmundur var mikill athafnamaður í útvegsmálum og þekktur fyrir 

hæfileika sína á fleiri sviðum, tungumálakunnáttu, söngrödd og hljóðfæraslátt. Kristín hélt 

áfram búskap þrátt fyrir fráfall manns síns og kom níu barna hópi til manns ásamt tveim 

fósturdætrum. Eru systkinin öll látin nema Guðrún sem býr í hárri elli í Helsingborg í 

Svíþjóð. 

Nes við Seltjörn taldist til höfðujarða. Þar sátu landlæknir og lyfsali. Húsið var reist árið 

1763 eitt hinna merku 18. aldar steinhúsa, gersemar húsagerðarlistarinnar. Húsaskipan var 

sú í meginatriðum að Nesstofu var skipt eftir endilöngu. Bjó landlæknir  að austanverðu en 

lyfsalinn að vestan. Foreldrar Kristínar áttu vesturhluta jarðarinnar. Ólafur hreppstjóri 

Þórðarson féll frá þegar Kristín var 16 vetra. Einkabarninu var ætlað að taka þar við 

búsforráðum, Eiginmanninn sótti hún á næsta bæ. Umsvif þeirra jukust skjótt. Á eina hlið 

var Guðmundur umsvifamaður í útvegsmálum. Fiskgegnd var þá mikil við Faxaflóa og 

framfarahugur í Seltirningum. Á aðra hlið var Kristín stjórnsöm við búskapinn. Urðu 

samfarir þeirra Guðmundar og Kristínar farsælar, efni jukust, barnahópurinn stækkaði þótt 
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skjótur endi væri á bundinn. Kristín lét mótvind ekki á sig fá og hélt áfram rausnarbúi þar til 

hún lést árið 1945. 

Systkinin í Nesi báru sterkt ættarmót. Flest voru dökk yfirlitum, dökkeyg, hvasseygð, 

snareygð. Ennið var hátt, óstýrilátur makki og hvelfdur hnakki. Framgangan var hvatleg. Á 

mannfundum voru þau reif, glöddust í söng með hárri raust og iðkuðu sum tónlist. Í skapi 

voru þau nokkuð hörð, stjórnsöm, föst í skoðunum og gáfu ekki eftir. Þau áttu ekki öll skap 

saman og fjarlægðust hvert annað með árunum. En tilbrigði voru mörg í stórum hópi. 

Lóa kom í þennan heim klædd sigurkufli. Kristín móðir hennar sá fyrir að henni myndu 

nokkuð önnur örlög búin en systkinunum. Hún tengdist föður sínum sterkum böndum, var í 

miklu uppáhaldi þau ár sem þau áttu saman. Fráfall hans var mikið áfall þótt ekkert skorti í 

atlæti. 

Hún var meðal hinna fegurstu yngismeyja hér um slóðir. Þær stöllur af Framnesinu, Ólafía í 

Nesi og Ólafía í Ráðagerði, báðar kallaðar Lóur, settu svip á bæinn þegar þær komu 

gangandi eða ríðandi utan af Nesi, fríðar og föngulegar. Þótt Lóa lyki prófi frá 

Kvennaskólanum féll henni illa hefðbundið skólanám og taldi aðrar brautir vænlegri til 

þroska. Eigi að síðar var stefnt að því að koma Lóu til mennta. 

Um þær mundir kveðja örlögin dyra. Sænsk hefðarfrú, biskupsdóttir frá Karlstad, sótti 

landið heim og ferðaðist hér um. Fer tvennum sögum af atvikum. Önnur var sú að frúin hafi 

fengið Lóu sér til fylgdar. Hin sennilegri er að Guðmundur í Nesi hafi verið á ferðalagi 

austur í sveitum þar sem hann hitti konuna og fylgdarlið. Tóku þau tal saman og lyktaði með 

því að hann bauð þeim heim að Nesi. Þar spurðist konan sænska fyrir um menntun 

barnanna. Var henni sagt frá áformum um lýðháskólanám í Danmörku. Taldi hún það óráð 

og sagði sænska skóla vera betri. Bauð hún Lóu þangað og útvegaði skólavist. Var 

skólavistin afráðin. Um þær mundir var Lóa að festa ráð sitt hér. 

Hélt nú Lóa til náms í Svíþjóð í lýðháskólanum kunna í Säffle. Það var þar í mótun hreyfing 

sem síðar átti eftir að hafa áhrif í stjórnmálum. Meðal kennara voru tveir ungir menn sem 

urði áhrifamenn. Foreldrar annars þeirra, Haralds Hallén, síðar prófasts og þingmanns, 

höfðu spurnir af komu Lóu til skólans. Töldu þeir syni sínum hættu búna, skrifuðu honum 

og vöruðu við „den mörka isländska damen med de tjocka flätorna“ eða dökka Íslendinginn 

með miklu flétturnar, eins og þeir komust að orði. Hvort það var bréfið sem hafði tilætluð 

áhrif eða ekki er ljóst að ekkert varð af sambandi þeirra á milli. Eigi að síður áttu þau eftir 

að eiga langt stjórnmálasamband og börn þeirra að eigast. 

Hinn ungi kennarinn við skólann var Ivar Vennerström. Hann hefur væntanlega ekki fengið 

aðvörunarbréf eða ekki látið það hafa áhrif. Felldu þau Ivar og Lóa hugi saman. Hélt hann 

árið eftir til Íslands á fund Kristínar í Nesi og bað um hönd dótturinnar að gömlum sið. 

Þegar þau gengu í hjónaband í Reykjavík var Ivar 28 ára og Lóa 21. Settust þau að í 

Stokkhólmi 1910.  
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Ivar Vennerström fæddist í Vermlandi og gerðist eftir háskólanám blaðamaður og 

forystumaður á vinstra væng Jafnaðarmannaflokksins og í verkalýðsmálum. Um þær mundir 

sem þau Lóa áttust var hann í stjórn æskulýðssambands flokksins og mikið á ferðinni. Árið 

1912 varð hann ritstjóri í Sollefteå og réðst þar gegn valdi stórfyrirtækjanna sem þá réðu 

víða lögum og lofum. Hlutu jafnaðarmenn sigur og var Ivar kosinn á Ríkisdaginn 1914 þar 

sem hann var þingmaður til 1936. Um skeið var ágreiningur í flokknum og 1917 tók hann 

þátt í stofnun nýs jafnaðarmannaflokks og fylgdu honum flestallir í hans kjördæmi. Hafði 

flokkurinn ekki mikil áhrif á landsmálapólitík, en því meir á rétt leiguliða og 

landbúnaðarverkamanna sem þá voru svartur blettur í mannréttindamálum. Alþjóðleg 

stjórnmálaþróun og stjórn Moskvumanna á Alþjóðasambandinu leiddi til þess að flokkurinn, 

Vennerströmarnir eins og þeir voru kallaðir, sameinaðist Jafnaðarmannaflokknum á ný. Ivar 

var forgöngumaður í hervarnamálum. Ásamt Hjalmar Branting, formanni flokksins, var 

hann í nefndinni sem rannsakaði hin illræmdu Ådalsmorð, sem nú eru þekkt vegna mikillar 

kvikmyndar um verkfallið. Þegar Per Albin Hansson stofnaði ráðuneyti sitt árið 1932 varð 

Ivar hermálaráðherra. Var hann það til 1936 er hann varð landshöfðingi í Vermlandi. 

Gegndi hann embættinu til dauðadags 1946. 

Eins og áður sagði settust þau Lóa og Ivar fyrst að í Stokkhólmi. Síðan voru þau um skeið 

við Brunnsviks-lýðháskólann og bjuggu síðan í Sollefteå til 1932. 

En Nes-systurnar voru fleiri. Þær voru miklar vinkonur Guðrún frá Nesi og Dóra 

Þórhallsdóttir frá Laufási. Þær héldu utan til náms í vefnaði og heimsóttu Lóu í Sollefteå. Þá 

var Ivar á þingi og Karl Bergström gegndi ritstjórastörfum fyrir hann á meðan. Fór enn svo 

að Nes-systir felldi hug til upprennandi stjórnmálamanns. Áttust þau Guðrún og settust að í 

Helsingborg í Svíþjóð. Karl varð síðar einnig þingmaður og forystumaður jafnaðarmanna í 

Suður-Svíþjóð. 

Þótt efnahagur Lóu og Ivars væri slæmur var annað sýnu verra. Stjórnmálaátök hreyfinga 

milli urðu svo mikil að stundum þurfti að verja börnin fyrir aðkasti. Meira að segja brást 

biskupsdóttirin sænska sem Lóa dáði ung. Lóa hafði gefið henni mynd af sér í ramma, svo 

sem þá tíðkaðist. Þegar óvildar- og hatursöldur risu sem hæst brást vinátta konunnar og hún 

endursendi myndina. Henni var ekki nægilegt að vera annarrar skoðunar en eiginmaður Lóu, 

heldur þurfti að koma á Lóu höggi þar sem viðkvæmast var. Þessir örðugleikar settu mark á 

Lóu. 

En veður skipast í lofti. Gengi Ivars fer smám saman batnandi. Þau fara að hafa ráð á að 

koma hingað í heimsókn og senda börnin til sumardvalar á Nesinu. Þeim var boðið til 

fyrirlestrahalds í Bandaríkjunum upp úr 1920. Ivar fær mikinn áhuga á Íslandi og tekur að 

safna að sér ritum um landið og ritaði greinar og fleira um það. Þau kynntust íslenskum 

stjórnmálamönnum og vöktu áhuga félaga sinna á landinu. 

Í hópi stjórnmálamannanna hrærðist Lóa Vennerström sem drottning. Sú reisn, fegurð og 

gáfur sem vakti athygli þegar hún var hér ung, var í Svíþjóð í frjórri mold. Maður hennar 
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dáði hana og félagar hans virtu. Ekki kann ég sönnur á því sem sagt var, tel það raunar 

ólíklegt, að raunverulegur hermálaráðherra Svía hafi verið íslensk kona. Þótt Lóa væri föst 

fyrir í skoðunum bar hún mikla virðingu fyrir manni sínum og starfi hans.  

Enginn er þó í vafa um hver stjórnaði heima fyrir. Sú saga lifir meðal sænskra blaðamanna 

að eitt sinn komu þeir að vetri til í hús hermálaráðherrans til að afla frétta. Þeir biðu eftir 

honum á neðri hæðinni og vissi Ivar ekki af þeim. Þá kallaði hann niður: „Lóa, á ég að fara 

í síðar nærbuxur?“ 

Nú er Karlstad í Vermlandi kominn í alfaraleið miðað við það sem áður var. Við enda 

Stórtorgsins er landshöfðingjahúsið. Í þeirri fögru byggingu var Lóa í Nesi  húsfreyja frá 

1936 til 1946. Segja má að heimasætan frá Nesi, sem hafði mátt þola ýmislegt á ferli sínum 

hafi þar fengið sess sem hún sat með reisn. Hún var af „konungakyni“ og aldrei uppnæm 

fyrir vegtyllum og vegsemd. Árið 1940 eignuðust þau Lóa jörðina Glenni og tóku að 

undirbúa hana sem dvalarstað þegar embættisferli væri lokið. Fór svo að Guðmundur sonur 

þeirra hóf þar búskap og tók við jörðinni. Eftir að Lóa var orðin ekkja bjó hún um skeið í 

Karlstad uns 1952 er hún flutti að Glenni þar sem hún bjó upp frá því. 

Lóa hafði ung hrifist af íþróttum, hollu líferni, einfaldleika í klæðaburði og tilhaldsleysi. Á 

þeim árum var slíkt framandi hér á landi og þótti sérkennilegt. Glæsileiki var fólginn í þeirri 

fegurð sem líkamshreysti, gáfur og lífsgleði spegla. Hún vakti athygli fyrir frumlegan 

klæðaburð, ullarföt, prjónaða sokka og sólbrennda húð. Þá gengu konur hér til heyskapar 

með slútandi skuplur til að verjast sól. Hún lagði að fólki sínu að nota sjóinn og sólskinið. 

Hún reyndi að stjórna umhverfi sínu í vaxandi mæli. Stundum tókst það. Þessi merkilega 

kona var í barnsvitund minni sem ímynd Svíþjóðar hinnar köldu.  

Ég var ungur drengur á hlaðinu í Nesi þegar Ivar og Lóu bar að garði. Hann var mikill á 

velli og þéttvaxinn, snar í hreyfingum. Hún var tággrönn, beinvaxin og létt á fæti. Hann var 

með hatt, í tvídjakka og pokabuxum í stíl og sportsokkum. Hið eftirtektarverða var samsillt 

og taktfast göngulega þeirra, athafnasemi, hraðar gönguferðir umhverfis bæinn, túnið og út í 

Suðurnes. 

Ekki sáu þau mig, sem ekki var von, enda var ég minnstur á stóru heimili. Eftir stríð, þegar 

Lóa var orðin ekkja, kom hún hingað nærri hvert sumar á Gullfossi. Hún heimsótti þá sem 

hún vildi, lét aðra eiga sig. Hún valdi sér viðmælendur. Síðan breyttist það. 

Fyrir kom að hún dvaldi á heimili mínu. Þá átti hún það til að taka niður myndir sem henni 

féll ekki að hafa uppi við í herberginu sínu og stakk þeim inn í skáp. Hér var kona sem 

valdið vildi hafa. Síðar bjó ég hjá henni á Glenni og vann við búskapinn. Þá fann ég að hún 

ætlaði að stjórna mér og hér væri að duga eða drepast. Ekki veit ég hvort henni líkaði það 

smástríð. Hvort okkar hafði betur veit ég ekki. Með okkur tókst vinátta sem hélst æ síðan. 

Kostur Lóu var stjórnsemi, sem gat orðið ofstjórn. 

Þegar litið er til baka yfir ævi Lóu frá Nesi kemur upp í hugann göfugmannlegt yfirbragð, 

stórmennska, gáfur, frami, löng ævi og ellimæði hið síðasta. 
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Hún var kona sem hélt fram og dáði sjálfstæða hugsun, ekki síst sjálfstæði íslenskra kvenna. 

Konur að hennar skapi voru þær sem lifðu sjálfstæðu andlegu líf í hjónabandi og starfi. Hún 

mat líka þá karla mikils sem höfðu sömu eiginleika. 

Þrátt fyrir frábæra aðlögunarhæfni og sænskukunnáttu, sem sló mörgum Svía við, þá festi 

hún aldrei rætur í Svíþjóð. Hún var aldrei sænsk. Hún þráði Ísland, þótt hún hefði tæpast 

viðurkennt það í orðum. Hún var alþjóðleg í hugsun og áhugamálum, kannski vegna þess að 

hún var rótslitin planta. Hún leitaði upphafs síns, því meira sem hún varð eldri, dvaldist í 

hugarheimi sínum við þá þætti sem höfðu mótað hana unga. Traust Íslendingseðli gerð hana 

stóra. Það var lífsakkeri í brimrótinu. 
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Henrik Beer 

1915 - 1987 

Henrik Beer, fyrrum aðalritari Alþjóðasambands Rauðakrossfélaga lét af störfum 1982 eftir 

langan feril þar sem hann starfaði af alefli í þágu mannkynsins. Leiðarljós hans var 

mannúðarhugsjón sem mótaði hann frá ungum aldri. Þótt aðalstarfi hans væri lokið, lét hann 

aldrei deigan síga, hélt ótrauður áfram þar til heilsan bilaði. Þegar við hjónin ætluðum að 

heimsækja hann í Genf var hringingunni ekki svarað. Í ljós kom að foringi hafði fallið 23. 

maí. Yfir fagra borg dró sorgarský. 

Þó margir hafi mikils misst við fráfall merkismanns hefði það verið honum fjarri skapi að 

menn sýttu örlögin. Hann hafði sjálfur orðið vitni að mörgu misjöfnu, en ævinlega safnaði 

hann liði. Hann var til forystu fallinn og gerðist ungur forystumaður í stúdentasambandi 

Svíþjóðar. Á þeim árum kynntist hann Sigurði Þórarinssyni, sem meðal sænskra félaga var 

nefndur Skallagrímur. Æ síðan var Kakali Hannesar Hafstein uppáhaldssöngur Henriks á 

góðra vina fundi.  

Hann varð góðrar menntunar aðnjótandi á sviði hugvísinda. Norræn fræði beindu huganum 

til Íslands og þrá hans til að kynnast landinu var vakin. Ekki hafði hann færi á Íslandsferð 

oftar en fjórum sinnum. Fleiri áttu ferðirnar að verða, en ávallt kom vandi upp sem tálmaði. 

Það var honum sönn ánægja að koma hingað með sonum sínum, Magnúsi og Jóhanni, og 

ferðast hér um með þeim, kynnast landinu, fólkinu og fuglunum. Einu sinni var kona hans, 

Barbro, með í för. Ein ferðin var ófarin. Honum auðnaðist ekki að koma hingað með þriðja 

syninum, Gústafi. 

Lærdómsríkt var að kynnast Henrik Beer. Hann varð heimsborgari sem á þeim 22 árum sem 

hann var aðalritari Alþjóðasambands R.K. hafði heimsótt flestöll þjóðlönd. Og ferðirnar 

voru engar yfirborðs- eða kurteisisferðir manns sem óskaði ljóma frægðarinnar. Hann var 

lítillátur og ekki framgjarn. Ferðir hans voru flestar vegna vandamála sem leysa þurfti, 

fjáröflunar til mikilvægra verkefna eða til að efla og bæta þróun landsins sem heimsótt var. 

Og það tókst giftusamlega vegna fórnfýsi, hjartahlýju og mannkærleika. Hann lagði sig allan 
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fram. Ef samskiptin við Ísland eru tekin til marks er óskiljanlegt hvernig hann gat aflað sér 

svo mikillar þekkingar á mönnum og málefnum þeirra þjóða sem hann heimsótti. 

Þegar Íslandsferð stóð fyrir dyrum kynnti hann sér vel hvers vegna óskað væri eftir komu 

hans, hvert væri ástandið og við hvaða vandamál væri að glíma. Hann var fús til að hitta 

marga, ef það mætti verða Rauða krossinum eða mannúðarmálefnum til stuðnings. Hann 

vildi vita hvað stæði í vegi fyrir að framfaramál hlytu brautargengi. Til ferðanna var oft lítill 

tími, en hann gaf sér þann tíma sem nauðsynlegur var og nýtti hverja stund.  

Sjálfur var hann gestrisinn og átti innangengt víða og glaður ef stóð opið að búa á heimlum 

vina. Hann kom með Morgunblaðið úr flugvélinni, hafði notað tímann til að setja sig inn í 

mál og málefni. Hann skildi ritmálið furðu vel og beitti við það þekkingu sinni á fornsænsku 

og samanburði við önnur tungumál. Þá kynnti hann sér hvað væri á döfinni í þjóðmálum og 

listum. Hann ræddi við börnin á heimilinu. 

Henrik Beer var knúinn óslökkvandi áhuga. Samtalslistin var honum í blóð borin og áhugi á 

skoðunum annarra. Hann spurði margs um þá sem honum voru kunnigir frá fyrri árum, 

fylgdist með heilsu þeirra og starfi, hvort sem hann kom því við að heimsækja þá eða ekki. 

Jafnframt var hann í símasambandi við Genf, tók á móti eða sendi skeyti. Hann fékk Iceland 

Review, las ritið og mundi. 

Þegar fundum bar saman á ný rifjaði hann upp atburði og nöfn á mönnum. Hann mundi börn 

sem hann hafði hitt. Þessu vildu sumir ekki trúa, héldu að hann skrifaði slíkt hjá sér og fletti 

upp í. Ekkert var fjær lagi. Hann var fullur áhuga og ást á mönnum, enginn tækifærissinni 

sem gerði það eitt sem kæmi sér vel. 

Henrik Beer var mikill bréfritari, skemmtilegur og kom víða við. Ritari hans átti stundum af 

þeim ástæðum í erfiðleikum með efnið. Eitt sinn sneri Ami, ritari hans frá Álandseyjum, sér 

til mín. Henrik var þá að rita bréf til Íslands og nefndi m.a. nafn sem hún hélt að væri nafn á 

eyju, þar sem neyð ríkti, en sem hún fann ekki á landabréfi: Guillemot. Upplýstist þá að hér 

ræddi Henrik um svartfugl og óskina um að komast til Íslands og skoða ýmsar tegundir hans 

og fleiri fugla. Og hann lét verða af því. 

Haldið var á Fjallabaksveg. Þar bilaði bíllinn í miðri á og ævintýri hófust. Seint og um síðir 

komu aðrir ferðalangar aðvífandi og þyrptust að til dráttar og hverskyns hjálpar þannig að 

skjótt varð komist aftur til Landmannalauga. Bílkunnugir tóku málin í sínar hendur. Ágætir 

bifreiðavirkjar úr Keflavík í sparifötum voru komnir undir og inn í bílinn. Ekki nóg með 

það. Þeir heimtuðu að deila með okkur glóðarsteiktum mat og heimabruggi. Sjaldan hef ég 

séð hrifnari mann. Viðmót og reisn þeirra og annarra sem hann kynntist gekk honum nær 

hjarta. Og þarna sat hann fastur, dáðist að landi og lágum skýjum, stýfði hangikjöt og svið 

úr hnefa og fékk loks skyr, enn annan uppáhaldsrétt. 

Heimsókn Henriks Beer í byggðasafnið á Skógum var eftirminnileg. Þar fékk hann innsýn í 

hvernig íslensk menning hafði lifað af þrengingar og áföll. Vék hann síðar einkar hlýjum 

orðum að Þórði Tómassyni, sem hafði að skilnaði gefið gestinum bók eftir sig. Þar sá hann 
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alþýðumenningu í besta skilningi. Víðátta landsins og tærleiki vakti hrifningu og hann bar 

það saman við „mauraþúfuna“ þar sem hann átti heima. 

Henrik Beer hafði áhrif í veröldinni og dreifði frækorni víða. Hæfileiki hans var umfram allt 

að skilja hugmyndir, að gera grein fyrir grundvallarreglum, vinna fólk á þeirra band. Hann 

hvatti, en latti ekki. Vonandi verður gerð grein fyrir áhrifum hans í bók sem nú eru lögð 

drög að um líf hans og starf. 

Með gleðilegri atvikum er þegar Íslendingum auðnaðist að koma fram þakklættisvotti til 

Henriks Beer. Í Mexíkó árið 1971 var hann sæmdur heiðursmerki Rauða krossins sem 

forseti Íslands hafði þá ákveðið honum til handa. Hið síðara var þegar hann var sæmdur 

fálkaorðunni 1979. 

Samskipti Henriks Beer og Íslands voru náin um langt skeið og Íslendingum þótti sem þeir 

væru hjá honum í útvöldum hópi. En aðrar þjóðir höfðu sama hugboð. Hann var sem faðir 

R.K.-félaga í fjölda landa og gerði ekki upp á milli þeirra. Hann hafði trú á lýðræði. Með 

samtvinnaðri fræðslu, hjálparstarfi og skipulagi auðnaðist honum að koma upp öflugustu 

hjálparstofnun veraldarinnar. En það tók langan tíma og margir örðugleikar á þeirri leið. 

Lykillinn var samvinna og víðfeðm tengsl; hæfileiki að finna gott fólk. Hann treysti 

samstarfsmönnum og þeir honum. Hann var lykillinn að einingu innan samtakanna. Ekki var 

það létt verk, en meðan samtökin voru áhrifaminni var hugsjónin ráðandi. Þegar áhrif þeirra 

jukust drifu stundum að þeir sem þáðu, en létu minna af hendi. R.K. var sumum leið að öðru 

marki. Slíkur tröppugangur á sér víða stað. 

Henrik Beer fæddist í Stokkhólmi 1915, sonur Waldemars Beer og konu hans Walborgar f. 

Granath. Hann varð fil. kand. 1939, hlaut eftir það þjálfun sem foringi í varaher landsins. 

Árið 1941 varð hann umboðsmaður norrænna stúdenta við Stúdentasamband Svíþjóðar, 

þýðingarmikið starf á þeim árum. Þá var hann einnig ráðinn til að skipuleggja starf 

stofnunar sem sá um alþjóðlegt hjálparstarf. Hann var lítt gefinn fyrir að miklast af eigin 

þætti í aðgerðum sem hann tók þátt í. 

Eitt sinn var spaugað um að það ylli yfirvöldum hér á landi hugarangri að fjöldi 

lögreglubúninga væru hér í klæðaskápum. Svo gæti farið að óvinir ríkisins kæmust yfir þá 

og steyptu stjórninni. Henrik Beer sagði þá hve mikla hugkvæmni hefði þurft í hjálparstafi á 

stríðsárunum. Hann komst sem sé að því að einkennisbúningum hersins hafði hátt í öld verið 

safnað í birgðastöð. Henrik gekk fyrir yfirvöld og bað um að fá fötin handa kuldahrjáðum 

fórnarlömbum heimsstyrjaldarinnar. Það mætti sams konar efasemdum. Upp kom að menn 

hræddust að óvinir Svíþjóðar kæmust yfir búningana og tækist að hreppa landið. Henrik 

svaraði að víst væri sú hætta fyrir hendi en víst væri að varnir sænska hersins biluðu vegna 

hláturs er óvinirnir kæmu marsérandi frá höfninni í Málmey í 100 ára gömlum fötum eða 

eldri. Og Henrik fékk birgðirnar, svellþykk og óslítandi vaðmálsföt. Sagt er að þegar 

kuldaköst koma í A-Evrópu megi allt fram á þennan dag líta þessi föt, tekin upp úr 

dragkistum, einkum gulu treflana, sem voru einkenni sænskra herbúninga lengi. 
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Árið 1943 hóf Folke Bernadotte sína merkilegu meðalgöngu við að fá þýsku stjórnina til að 

leysa fanga úr haldi og koma á fangaskiptum. Hluta af þessu starfi lýsti Bernadotte í bók 

sinni Leikslokum sem Árni frá Múla þýddi 1945. M.a. bar starfið þann árangur að um tvö 

þúsund danskir og norskir borgarar voru leystir úr haldi í ársbyrjun 1945, fluttir til 

Danmerkur og áfram til Svíþjóðar. Vakti þetta heimsathygli og varð til þess að öryggisráð 

SÞ fékk Bernadotte til að semja um sátt í Palestínustríðinu 1948, sem og tókst. Hafði hann af 

starfinu sóma en hlaut bana af, myrtur af öfgahreyfingu Gyðinga árið 1948. Einn helsti 

aðstoðarmaður Folke Bernadotte var hinn ungi Henrik Beer. Bernadotte var formaður 

sænska Rauða krossins og Beer orðinn fulltrúi Svía hjá UNRRA, Aðstoðar- og 

endurreisnarstofnuninni, sem starfrækt var frá 1943 til að forða stríðshrjáðum frá hungri. 

Bernadotte fékk til leiðar komið að Henrik var ráðinn framkvæmdastjóri Sænska Rauða 

krossins 31 árs að aldri. 

Það var þroskaður maður sem þar tók við stýristaumum. Hann ritaði mikið um málefni 

Rauða krossins og tókst að byggja upp öflugan félagsskap sjálfboðins liðs og sérhæfðra 

starfsmanna. Margvísleg störf á félagsmálasviði voru hafin en fram að því var R.K. einkum 

með athafnasemi á sviði heilbrigðismála. Hann tók, eins og ávallt, gagnrýni vel og taldi 

hana mikilvægan þátt í framþróuninni. Þegar gagnrýnisskrif birtust tók hann þau gjarna inn í 

rit félagsins og hóf um þau umræður, svo þau færu ekki framhjá neinum. Starfi 

framkvæmdastjóra Sænska Rauða krossins gegndi Henrik í þrettán ár. Á því skeiði tók hann 

þátt í alþjóðlegu R.K. starfi í ýmsum heimshlutum. Einkum hlaut hann sóma af stjórn 

Ungverjalandshjálparinnar 1956-7. Þá hafði hann einnig umsjón með hjálparstarfi R.K. 

vegna flóðanna í Hollandi og Pakistan árið 1953. 

Árið 1960 tók Henrik Beer við aðalritarastarfi Alþjóðasambands R.K. í Genf. Athafnir 

sambandsins jukust stórlega á þeim tæpu 20 árum sem hann gegndi starfinu. Fjöldi 

landsfélaga jókst úr 86 í 126. 

Kunnugt má flestum vera að alþjóða Rauði krossinn er í höfuðdráttum tvískiptur. Annars 

vegar er Alþjóðaráð Rauða krossins undir stjórn Svisslendinga, sem hafa hjálparstarf með 

höndum þar sem deilur eru uppi og ófriður ríkir. Hins vegar Alþjóðasamband R.K. félaga 

sem annast annað hjálparstarf sem til kasta R.K. kemur. Landsfélög R.K. eru aðilar 

sambandsins á lýðræðisgrundvelli, veita til þess fé og hafa ásamt Alþjóðasambandinu stjórn 

hjálparstarfs með höndum. Jafnframt standa félögin ásamt ríkisstjórnum  undir kostnaði við 

starf Alþjóðaráðsins og eiga aðild að stefnumótun þess með ýmsum hætti. Þetta 

fyrirkomulag hefur reynst farsælt en gerir það flókið í augum ókunnugra. Um leið reynir það 

á samvinnuvitund stjórnenda þessara tveggja arma R.K. 

Henrik Beer var valinn og kjörinn til aðalritarastarfsins. Í senn var hann góður stjórnandi, 

frumkvöðull og hvatamaður nýrra hugmynda og aðferða, en jafnframt hinn ágætasti í öllu 

samstarfi innávið og útávið. 
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Vegna þekkingar Henriks Beer, speki, málvísi, vinsælda hans og víðfeðmra tengsla var hann 

útvalinn til þess hlutverks að leiða stofnanir R.K. og jafnframt að hafa áhrif á störf annarra 

þannig að stefna fékkst mörkuð. 

Mál sem Henrik Beer bar fyrir brjósti og áhrif höfðu í veröldinni voru mörg. Hvað 

þýðingarmest reynist mun sagan leiða í ljós. Að minni hyggju voru þrjú mál mikilvæg: 

efling félagslegra hjálparstarfa; skipuleg ræktun þróunarstarfa og Henri Dunant-stofnunin. 

Utan R.K. var barátta hans fyrir umhverfismálum áhrifamikil. Hann var hvatamaður 

umhverfismálaráðstefnu S.Þ., sem leiddi til umhverfisstofnunar S.Þ. í Nairobi. -- 

Eftir að Henrik Beer lét af störfum aldurs vegna árið 1982 varð hann ráðgjafi 

umhverfisstofnunar S.Þ. Þá varð hann ráðgjafi Maurice Strong er hann var stjórnandi 

hjálparstarfs S.Þ. í Afríku. Hann var fulltrúi í alþjóðlegri nefnd um mannúðarmál undir 

forystu Sadruddin Aga Khan, fyrrum forstjóra Flóttamannahjálpar S.þ. Loks var hann í 

stjórn Henri Dunant-stofnunarinnar. Var ánægjuefni að heimsækja þá stofnun fyrir 

skemmstu. Að vísu stóð skrifborð Henriks Beer yfirgefið. En þar er nú lögð rækt við þann 

mikilvæga þátt sem þróunarstörf eru og sem líklegt er að haft geti framtíðaráhrif, og það 

víðar en í þróunarlöndum. Þar er fylgt eftir hugsjónamáli Henriks Beer, sem margir 

aðhyllast nú. 

Árið 1949 kvæntist Henrik Beer mikilli ágætiskonu, Barbro (f. Selldén). Hún er 

lögfræðingur, meðal hinna fyrstu kvenna sem hófust til ábyrgðastarfa innan sænsku 

utanríkisþjónustunnar. Varð hún starfsmaður GATT og síðar E.C.E. Bæði gegndu þau 

áhrifamiklu og erilsömu starfi. Eigi að síður tókst þeim að koma lífi sínu vel fyrir, eignast 

gott og skemmtilegt heimili, um þjóðbraut þvera. Henrik Beer sagði eitt sinn í vinahópi að 

þá væri lífi sínu vel fyrir komið ef kona hans yrði sendiherra Svía á Íslandi og hann fengi að 

fylgja henni þangað er hann lyki starsferli sínum. 

Henrik Beer tók mönnum vel. Það var í senn veikleiki hans og styrkur. Er hann þóttist 

manninn reynt hafa, fól hann honum vandasöm verkefni, bæði til að fá aðstoð og til að reyna 

enn frekar á hæfileikana. Þessi reynsla varð mörgum dýrmæt. Það eru ekki síst þeir sem 

sakna nú vinar í stað. Henriks Beer er saknað af vinum hér á landi. Þeir senda Barbro, 

sonum þeirra og fjölskyldunni hugheilar samúðaróskir. -- 

Morgunblaðið, 20.10.1987.  
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Feðginin Guðríður og Kristinn Brynjólfsson 

Guðríður Kristinsdóttir frá Ráðagerði 

1906-1988 

Rétt utan þéttbýlisins, vestast á Seltjarnarnesi, stendur Ráðagerði. Þar ymur aldan, þar 

gnauðar vindur. Þar er líka stundum logn. Kvöldin og morgnarnir eru fagrir. Útsýni enn 

óhindrað til þriggja átta. Úr einni áttinni hefur þéttbýlið oltið yfir grasbýlin, varnarlaus, 

knúið af efnahagslögmálum, framförum, skipulagi, lóðagjöldum, sköttum, reglum af öllu 

tagi, fjöldahagsmunum. Býlunum hlífði ekkert nema þrjóska, gamlar venjur, íhaldssemi og 

tryggð. Flóttinn er löngu hafinn, enda óumflýjanlegur. Eftir að Vík byggðist við upphaf 

Íslandssögunnar hófst vegur Ness. Þar kom að fjöldi hjálega voru stofnaðar úr landi 

höfuðbólsins og urðu síðan sjálfstæð býli, sum stór, styrkt af sjávarsókn; önnur smærri, eins 

og gengur. 

Mönnum er ráðgáta hvað nafnið Ráðagerði þýðir. Nafnið er ekki þekkt sem bæjarnafn á 

eldri tíð, nema hvað fjögur býli hétu það, öll í Gullbringu- og Kjósarsýslu. Björn M. Olsen 

taldi nafnið dregið af ráða, sem þýðir göltur. Ólafur Lárusson varpaði því fram að nafnið 

geti verið stytting úr mannsnafni eða dregið af ráðagerð, til háðungar, eins og Bráðræði og 

Látalæti. Þótt býlin á Seltjarnarnesi væru ekki í upphafi byggð af efnum var þar sómafólk og 

fjöldi af þeim kominn. Sumir komust þar í bærileg efni fyrir atorku sakir, búhygginda og 

sjávarsóknar. Framnesið hafði góð áhrif á Reykjavík. Það skeið sem sjósókn stóð með 

mestum blóma á Framnesinu bjuggu þar margir. Síðar tók blómlegur landbúnaður við. Brátt 

sóttu íbúar höfðuborgarinnar þangað til búsetu og þróunin varð svo sem alkunna er. Með 

vexti höfuðstaðarins varð þýðing þess hlutfallslega minni. 
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Guðríður Kristinsdóttir sem við nú kveðjum var útvörður gamla tímans á Seltjarnarnesi, 

einn síðasti fulltrúi fornra hátta þar og í Engey. Hún lét ekki mikið yfir sér eða safnaði 

metorðum. Eigi að síður á hún stóran vinahóp sem sakna nú vinar í stað. 

Guðríður Kristinsdóttir fæddist í Reykjavík 24. október 1906 og var því áttatíu og eins árs 

að aldri þegar hún hvarf að heiman 26. jan. s.l. Hún var kvik á fæti, lét ekki dag líða svo hún 

gengi ekki um nágrennið, granda og sjávarkampa. Síðustu mánuði var minni hennar fara að 

förlast. Fjör, glettni og lífsgleði ásamt skapfestu voru þó einkenni hennar. 

Faðir Guðríðar var Kristinn Brynjólfsson, fæddur og alinn upp í Engey, sonur Brynjólfs 

Bjarnasonar bónda og skipasmiðs þar og Þórunnar Jónsdóttur. Þórunn fæddist í 

Skildinganesi og var alin upp hjá Guðrúnu Pétursdóttur og Kristni Magnússyni í Engey. Þá 

var mikið umleikis í Engey og blómi í öllum búskaparháttum. Meginbýlin í Engey voru tvö, 

sex hjáleigur, íbúar á fimmta tug. Brynjólfur var frá Kjaransstöðum í Innra-Akraneshreppi 

og keypti 1/3 Engeyjar af Jakobínu, ekkju Gríms Thomsen, sem átt hafði. Hóf hann síðan 

búskap ásamt útgerð og skipasmíð, sem hann lærði af Kristni, þeim landskunna smiði og 

kvæntist uppeldisdótturinni. Börnin urðu ellefu talsins. Veldi Engeyjarmanna var reist á 

útgerðar- og skipasmíðakunnáttu þeirra sem fræg var. Í senn var frændsemi milli bæjanna og 

þau fjölskyldutengsl sem áður gat. Voru þessar tvær Engeyjarfjölskyldur upp frá því 

nátengdar. Brynjólfur bjó þar til 87 ára aldurs er hann dó 1933. Hann reisti það hús sem eytt 

var fyrir fáeinum árum og hafði þá verið lengi í eyði, þögult vitni merkrar sögu. Nú er 

Engey ekki stekkur. 

Kristinn lét lítt yfir skipasmíðakunnáttu sinni og var snemma settur til róðra. Mikill 

samgangur var milli Engeyjarmanna og Framnesinga sem höfðu skip sín í Leirunni á 

vetravertíð. Síðan fór Kristinn í Sjómannaskólann, gerðist skipstjóri á kútterum og togurum 

Elíasar Stefánssonar, Íslendingi og Ethel. Eftir það fór hann í land. 

Tengsl og frændsemi Engeyinga og Framnesinga leiddu til þess að Kristinn frá Engey 

kynntist ungur og gekk síðar að eiga Önnu Guðmundsdóttur frá Nesi, næstelstu dótturinni í 

níu barna hópi þeirra Guðmundar Einarssonar útvegsbónda og Kristínar Ólafsdóttur. Anna 

var vel mennt og atgerfiskona, listhneigð. Lék allt í höndum hennar, jafnt skytta og 

pentskúfur. Jafnræði með þeim drengskaparhjónum. Þau bjuggu lengi á Frakkastíg 6. Á 

þeim árum þótti langt frá Nesi inn í bæ og samgöngur gátu verið stopular við eyna. Því var 

heimili þeirra Önnu og Kristins miðstöð þeirra sem í bæinn þurftu. Hjá þeim bjuggu systkini 

og frændfólk við nám og störf. Anna hóf þátttöku í félagsmálum þegar hún bjó í Reykjavík. 

Þegar Kristinn fór í land um 1920 festu þau Anna kaup á Ráðagerði af Sigurði Þórólfssyni 

skólastjóra á Hvítárbakka. Timburhúsið, sem enn stendur, hafði verið byggt á öldinni sem 

leið af Þórði Jónssyni útvegsbónda þar og hafnsögumanni. Húsið er nú farið að láta á sjá og 

útihús illa farin eftir að búskapur lagðist af. Þarna bjuggu þau Kristinn og Anna góðu búi 

lengi í nánum tengslum við Kristínu, móður Önnu og systkinin frá Nesi, en fimm þeirra 

bjuggu meira eða minna á Nesinu. 
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Anna og Kristinn unnu saman af eindrægni og góðvild að búskapnum. Bæði tóku þátt í 

sveitarstjórnarmálum. Hún var formaður skólanefndar og hann í hreppsnefnd. Þeir dagar 

voru óteljandi þegar Kristinn sást þramma við stokk inn í Mýrarhúsaskóla, til Sigurðar í 

Skólanum, skóla- og hreppstjóra, til að sinna þeim margvíslegu störfum sem þeir tóku á 

sínar herðar. Mikið orð fór af Önnu og forystustörfum hennar. Einsdæmi þótti að kona héldi 

ræðu á mannfundum. Anna dó eftir langa vanheilsu, en hún hafði fallið af hestbaki. Kristinn 

dó 20 árum síðar.  

Þeim varð tveggja dætra auðið, Guðríðar, sem hér er minnst, og Kristínar fæddrar 1911 sem 

dó á Sölleröd berklahælinu í Danmörku árið 1936, fögur stúlka, harmdauði þeim er hana 

þekktu. 

Guðríður Kristinsdóttir lifði ekki viðburðaríka ævi samkvæmt þeim mælikvarða sem okkur 

hættir til að nota. Eftir að hafa lokið námi í Kvennaskólanum fór hún til Danmerkur á 

húsmæðraskólann í Sorö. Síðan helgaði hún heimilinu í Ráðagerði krafta sína, giftist ekki, 

starfaði að búskapnum, sá um foreldra sína og fóstursyni af ást og umhyggju. Þegar um 

hægðist fór hún að sinna öðrum hjálparþurfi, heimsótti þá á sjúkrahúsum eða hvar sem 

hennar var þörf. Hún stundaði hannyrðir í frístundum sínum, heklaði og saumaðir út. Hún 

var ósínk á þessa hluti, sem prýða hátíðarborð víða eða hlýja viðkvæmum öxlum. Heimilið, 

frændur, vinir og sveitin voru hennar heimur. Hún skrifaðist á við frændfólk sitt í Svíþjóð, 

skiptist á bókum og gjöfum.  

Þau Anna og Kristinn tóku að sér drengi sem misst höfði feður sína í sjóinn, Einar 

Jóhannsson skipstjóra og Sigurð Frímann Þorleifsson stýrimann, sem báðir eru látnir. 

Eftir síðari heimsófriðinn tóku þau Kristinn og Guðríður að sér dreng, Tómas Árnason. 

Foreldrar hans voru þau Arne Pedersen lyfjafræðingur og Unnur Skúladóttir Thoroddsen. 

Honum var komið fyrir hjá þeim, en vildi ekki aftur þaðan fara. Var hann sólargeisli á 

heimilinu, þótt ógæfa yrði löng vanheilsa og fráfall um aldur fram. Tómas átti Þyri Dóru 

Sveinsdóttur snyrtifræðing. Sonur þeirra, Kristinn, var tryggur og traustur, sem góður sonur 

Guðríðar væri. Allir urðu uppeldissynirnir dugmiklir sjómenn. 

Í Ráðagerði var gestrisni. Steini á Valdastöðum í Kjós, sem verið hafði með Kristni til sjós, 

sagði að hann hefði verið góður yfirmaður, skemmtilegur í viðmóti og menn hænst að 

honum. Einkennandi fyrir Ráðagerðisfjölskylduna var að traust bönd tengdust í áranna rás. 

Fram á síðustu ár tókst vinátta milli Guðríðar, þótt öldruð væri orðin, við börn í frændliði, 

vinahópi og nágrenni. 

Þau Anna og Kristinn voru að ýmsu ólík, að útliti og skaphöfn. Anna blíðlynd og innhverf í 

samanburði við bónda sinn, sem var glaðvær og úthverfur. Guðríður var lík í skapi 

foreldrum sínum báðum; öllu fremur föður sínum. Af þeim Engeyjarsystkinum kynntist ég 

auk Kristins ekki vel öðrum en Brynjólfi skipasmið og Guðrúnu, konu Þorsteins 

Þorsteinssonar skipstjóra, sem fyrst var kenndur við Bakkabúð og þau bæði síðar við 

Þórshamar, þar sem þau bjuggu. Einkenni þeirra systkina var sama glaðværð og hjá Kristni, 
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snaggaralegt viðmót, kvikar hreyfingar, hlý augu, hvellur hlátur og rödd sem sumir greindu í 

hneggjandi tón, en betur við hæfi og misskilst síður að kalla staccato. Sama raddblæ hafði 

Guðríður.  

Margar eru stundirnar sem ég hef fengið að njóta í Ráðagerði um mína daga. Bar ekki 

skugga á. -- Þau feðginin sáu til þess að minningin förlaðist ekki; ósjaldan voru viðburðir 

rifjaðir upp og þau orð sem fóru milli manna. Þar var ekki harðlyndi eða strangleiki í 

uppeldisháttum. Þau voru bæði fyrirmynd annarra í kurteislegu og göfugmannlegu viðmóti. 

Þau skipti sem ég átti þess kost að sækja jólaböll voru þeim að þakka. Eftirminnilegt var að 

vera fluttur í Oddfellowhúsið í hestakerru eða á sleða, þegar þannig stóð á veðri. Þau tóku 

mig með á fyrstu kvikmyndasýninguna mína á Litla og Stóra. Er ég var litlu eldri og bjó í 

Nesi leið varla sá dagur svo ég væri ekki sendur erinda að Ráðagerði eða færi þangað að 

eigin hvötum. Stundum nokkuð tindilfættur er ég stytti mér leið yfir Nýjabæjartúnið. 

Guðmundur bóndi var sagður elta uppi stráka sem slíkt gerðu. Aldrei reyndi ég slíkt.  

Þá má nefna að Kristinn tók mig oft með sér í róðra í Þarann þegar ég gat valdið árum. 

Heimilið var skemmtilegt, engin vandamál og mjög gestkvæmt í því húsi, sem einhvern 

veginn virðist nú hafa skroppið saman. Þangað kom Jóhannes á Borg til skotæfinga og til að 

þjálfa hundana sína. Þar var Jón Ásbjörnsson hæstaréttardómari og ýmsir fyrirmenn við 

æfingar í borgfimi. Þannig má lengi telja ánægjuleg og viðburðarík samskipti.  

Þá voru fjölskylduhátíðir í Ráðagerði. Þar var komið saman frændlið af Engeyjarættum, 

Bollagarðaætt og Skildinganesætt; frændfólk af Skipaskaga, úr Vigur, frá Sauðárkróki auk 

skemmra aðkominna  og gamlir skipsfélagar. Mikið þing var stóra Borgundarhólmsklukkan 

í stofunni. Var stundum seilst um víðan botn heimilisprýðinnar þar sem margt var að finna, 

ef vel var leitað. 

En allar sögur taka endi. Beinir afkomendur þeirra Önnu og Kristins í Ráðgerði eru engir. 

Margir eiga fjölskyldunni upp að inna. Ég heiti á þá sem þekktu að halda á lofti 

minningunni um gott fólk og hjartahlýtt. Það verður vel gert með því að lifa í þeirra anda 

eindrægni, góðvildar, glaðværðar og skapfestu.  -- 
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Guðrún Guðmundsdóttir Bergström frá Nesi 

1893-1988 

Þegar ég minnist föðursystur minnar, Guðrúnar Bergström, sem lést í Helsingborg í Svíþjóð 

5. apríl sl. koma í hugann örlagaþættir sem tengjast henni og sjósókn hér á Seltjarnarnesi. Í 

Ísafold birtist 28. apríl 1905 þessi frétt: 

Guðmundur í Nesi drukknaður. 

Hann var á heimleið sunnan úr Leiru í fyrra kveld við annan mann á mótorbát Gunnars kaupm. 

Gunnarssonar, hlöðnum blautum saltfiski, og höfðu 4mannafar aptan í með fiski í, og á því 2 

menn. Þann bát rak upp nóttina eftir nærri Vatnsleysu og komust mennirnir báðir lífs af, Davíð 

vinnumaður frá Nesi og unglingspiltur, sonur Jóns á Bakka. Þeir sögðu svo frá, að þegar hann 

rauk upp á norðan á leiðinni inn eftir, hefði báturinn þeirra slitnað þrívegis aftan úr 

mótorbátnum, en náðist aftur. Loks varð hann þó viðskila seint um kveldið. Meira vita þeir ekki 

um mótorbátinn né þá sem i honum voru, en enginn vafi um forlög þeirra. Því um nóttina sömu 

rak upp á Vatnsleysu steinolíuámu, þá er báturinn hafði með til eldsneytis,ásamt járnhylkinu ofan 

af gangvélinni, stýrinu og stýrissveifinni brotinni. Enda mundi hafa spurst til mótorbátsins, ef 

hann hefði komið nokkursstaðar. Hann hefir sokkið með öllu sem á var.  

Förunautur G. heitins hét Ólafur, þurrabúðarmaður úr Rvík (Hverfisg. 31). Hann stýrði vélinni. 

Hann lætur eftir sig konu og tvö börn ung. Með Guðmundi Einarssyni í Nesi (Hjartarsonar frá 

Bollagörðum) eigum vér á bak að sjá einhverjum mesta athafnamanni og röskvasta í þessu 

byggðarlagi. Hann var fyrirtaks sjósóknari, og hafði mikla útgerð, bæði á þilskipum og opnum 

bátum. Hafði mikið umleikis. Hann lætur eftir sig konu og mörg börn. Mótorbáturinn (G.G.) hafði 

verið óvátryggður. Sá missir er talinn nema 4.000 kr. 

Stórslysavorið verður þetta vor sjálfsagt kallað lengi, og er ekki ofnefni. Með þeim Guðm. í Nesi 

er tala drukknaðra hér í þessu eina byggðarlagi á 3 vikna tíma orðin 77, auk mjög mikils 

fjármunamissis. Það er sama sem ef 2400 menn færu í sjóinn frá Danmörku á sama tíma, eða 
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2200 í Noregi — tvöfalt á við það sem fyrst var haldið í vetur í mannskaðanum við Gælinger, en 

var ekki 50 sem betur fór. Drottinn veit, hvort enn er lokið slysunum eða fullfrétt um þau. -- 

Í fréttinni kveður við samúðartón sem nú þykir ekki lengur viðeigandi í mannskaðafréttum. 

Ekkja Guðmundar sat eftir með níu börn, 5 dætur, 22ja, 19, 15, 12 og 7 ára. Synirnir voru 

21, 14, 6 og 5 ára. Ekkja Ólafs Ólafssonar átti tvö börn, son á 2. og dóttur á 1. ári. Í flókinni 

þróun örlaganna áttu fjölskyldur þeirra eftir að tengjast blóðböndum. Katrín, dóttir Ólafs, 

lifði bróður sinn og féll í valinn 18. fyrra mánaðar.  

Guðrún lifði lengst barna Guðmundar í Nesi og Kristínar Ólafsdóttur konu hans. Þessar tvær 

merku konur sem stóðu uppi föðurlausar fyrir 83 árum féllu frá í sama mánuðinum síðastar 

11 föðurleysingja. 

Guðrún í Nesi ólst upp í rismiklum systkinahópi, sem að vísu var tekinn að dreifast. Elsta 

dóttirin gift og elsti sonurinn við skipstjórnarnám í Kaupmannahöfn. Kristín Ólafsdóttir lét 

ekki deigan síga þótt bóndi hennar væri farinn í sjóinn. Nes var hennar föðurleifð, hún hafði 

annast um bú og börn er útvegur og útgerð var verksvið bónda hennar. Hún kom börnum 

sínum öllum vel til manns og tveim fósturdætrum að auki. Áfram hélt hún með reisn og 

rausn þar til hún lést 84 ára árið 1945. 

Guðrún Guðmundsdóttir fæddist í Nesi við Seltjörn 13. júlí 1893 og var því tæpra 95 ára 

þegar hún lést. Henni svipaði í útliti til móður sinnar, var fríð kona og rismikil. Hún var 

dökk á hár, mildileg á svip með áhyggjublæ. Ættarsvipinn hafa ýmsir afkomendur hennar. 

Guðrún var sett til mennta og lauk kvennaskólaprófi. Á þeim árum eignaðist hún vináttu 

jafnaldra sem hún hélt sambandi við þótt langt væri á milli og heimsstyrjaldir skildu þær að:  

Halldóru Þórðardóttur frá Ráðagerði, Guðrúnu Pétursdóttur frá Hrólfskála og Dóru 

Þórhallsdóttur frá Laufási. 

Lóa, eldri systir Guðrúnar, hafði fest ráð sitt í Svíþjóð og bjó í Sollefteå á Norrlandi í 

Svíþjóð þar sem Ivar Vennerström maður hennar var ritstjóri. Vinkonurnar Guðrún og Dóra 

héldu saman að loknu námi í Kvennaskólanum í Reykjavík til framhaldsnáms í Svíþjóð, 

m.a. í vefnaði. Heimsóttu þær Lóu. Guðrún var þar eftir systur sinni til aðstoðar en hún átti 

þá von á barni. Ivar Vennerström var þá orðinn þingmaður jafnaðarmanna og mikið fjarri. 

Staðgengill hans við blaðið var þá Karl Bergström. Tókust ástir með þeim Guðrúnu og 

gengu þau í hjónaband í Eskilstuna á aðfangadag árið 1916. Karl Bergström var eins og Ivar 

svili hans ættaður frá og alinn upp í Vermlandi í Svíþjóð, fæddur í Munkfors árið 1888. 

Hann var sonur járnsmiðs við eina af hinum mörgu járnbræðslum sem voru í landshlutanum 

þá. Kjör verkamannanna við námurnar voru hörð og þar urðu hin grimmilegustu 

verkalýðsátök sem þeir blönduðust mjög í Ivar og Karl. Ivar var forystumaður 

landbúnaðarverkamanna, Karl námuverkamanna. Karl var verkamaður í fjaðrasmiðju og 

orðinn formaður verkalýðsfélagsins 21 árs gamall árið 1909 þegar stórstrækurinn frægi átti 
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sér stað. Við það missti hann vinnuna, settur á svartan lista og fékk ekki aftur starf.1 Karl 

Bergström var mikill vexti og hendurnar báru þess vott að erfiði hafði verið hans hlutskipti. 

Ekki varð hann samt kúgaður, hann aflaði sér ágætrar sjálfsmenntunar, varð erindreki 

verkalýðsfélaga og fór þegar fyrir heimsófriðinn 1914 til Ameríku og flutti fyrirlestra í 

byggðum sænskra vestra. Þegar þaðan kom settist hann í lýðskóla og vann ýmis störf þar til 

blaðamennskan opnaðist honum. 

Þau Guðrún settust nú um skeið að í Eskilstuna þar sem Karl varð starfsmaður 

verkalýðsfélaga. Árið 1918 fluttust þau svo til Helsingborgar þar sem Karl varð blaðamaður 

og síðar aðalritstjóri Skánska Social-Demokraten. Þar hóf hann þátttöku í stjórnmálum, í 

bæjarstjórn og á þingi landsins þar sem hann sat yfir 30 ár. Minnisstæð er saga sem ég 

heyrði af vörum sagnfróðs manns í Svíþjóð fyrir mörgum árum. Eins og flestir vita voru 

þjóðir meginlands Evrópu milli steins og sleggju um þær mundir sem nasisminn var í 

uppgangi á 4. áratugnum. Þótt gleymast vilji náðu áhrif nasista víða inn í stjórnkerfið og 

leiddi til þess að mótun afstöðu gagnvart Þýskalandi var hvergi nærri auðveld. Áþekkur 

vandi á sér stað þar sem hætta steðjar af öðru en árásaröflunum. Rétt fyrir stríðið var sagt að 

Þjóðverjar hefðu átt tvo höfuðóvini í Svíþjóð. Annar var Karl Gerhart, revíuhöfundurinn 

frægi og leikarinn, sem með nöpru pólitísku háði og vægðarlausu, gerði utanríkispólitík 

Þjóðverja tortryggilega. Hinn var ritstjórinn Karl Bergström, sem látlaust gagnrýndi afstöðu 

Svía og varnarleysi, ekki síst við Eyrarsund en þar hefðu Þjóðverjar getað gert innrás án 

þess að neinum vörnum yrði við komið. 

Þær Nessystur, Lóa og Guðrún, áttu báðar framámenn í flokki jafnaðarmanna í Svíþjóð. 

Systurdóttir þeirra, Helga, átti Stefán Jóhann Stefánsson. Páll Líndal hefur bent á að fyrir 

þann tíma hafi íslenskir stjórnmálamenn hallað sér fremur að dönskum starfsbræðrum en 

öðrum og að í stjórnmálaefnum og  raunar fleiri efnum hafi Svíar verið okkur framandi. 

Hinsvegar urðu tengsl Alþýðuflokksmanna við Jafnaðarmenn í Svíþjóð snemma náin, 

jafnvel svo að í flimtingum var haft stundum.2 Páll benti á að líklegt sé að þau sifjatengsl við 

Svía sem hér er fjallað um hafi ráðið nokkru um. Nú er breyting aftur að verða á. 

Guðrún og Karl eignuðust fjögur börn: Árna Guðmund, sjúkrahúsráðsmann í Helsingborg. 

Einar, verkfræðing í Stokkhólmi. Ástu, blaðamann, lengst af í Helsingborg og Tryggva, 

sölustjóra þar. Afkomendur eru margir búsettir á Skáni, í Stokkhólmi og Danmörku. 

Eftir að þau Guðrún voru sest að í Helsingborg eignuðust þau einbýlishús þar sem þá var 

útjaðar borgarinnar og opnuðu dyr sínar frændum og vinum frá Íslandi. 

Helsingborg er skammt frá Kaupmannahöfn, sem fyrr á árum var miðpunktur 

heimsmenningar okkar. Um borgina lá leið flestra þeirra sem sigldu. Að búa í Helsingborg 

var fyrir Guðrúnu og hennar fólk sem að búa við hringveginn, svo margir komu í heimsókn, 

og stóðu sumir lengi við. Húsbændur voru gestrisnir og hjálpsamir. 

                                                      
1 Þá fór hann til Ameríku og gerðist erindreki verkalýðsfélaga uns hann sneri aftur heim. 
2 Þeir voru stundum nefndir „dúsbræður“! 
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Guðrún og Karl komu hingað til lands nokkrum sinnum með börn sín. Síðar leitaðist hún og 

Ásta dóttir hennar við að koma sem oftast í heimsókn að styrjöldinni lokinni -- 

Atvik höguðu því svo að samgangur milli heimilis míns og Helsingborgar varð tíður og 

bréfaskriftir miklar í áranna rás. Sjálfur hafði ég komið þangað tvítugur, dvalist á heimilinu 

nokkrum árum síðar til að æfa mig í svenskri tungu. Það mátti telja hina mestu bjartsýni að 

bera þar niður í landinu sem tungan er okkur hvað mest framandi. Börn Guðrúnar hændust 

ekki að Íslandi á sama hátt og börn Lóu systur hennar. Tungutak barnanna var skánskt, 

gjörólíkt foreldranna, og gátu fáir skilið þau hér. En eftir dvölina þar á heimilinu og eftir að 

hafa barist við mállýskuna þykir mér skánskan með skemmtilegri tungumálum og alls ekki 

mál nöldurs eða rifrildis eins og sumum frændum mínum þótti. Það hefur kannski haft áhrif 

til að létta samskiptin að ég kom til Helsingborgar 1. okt. 1955, daginn sem 

áfengisskömmtun var létt af landinu. Var þá enginn þar í tunguhafti. Sama dag hætti vínið 

að vera hjartans mál þjóðarinnar. 

Ekki voru mikil tækifæri til samskipta við Íslendinga í Helsingborg. Umskipti urðu þegar 

Margrét Hermannsson, dóttir Sigurðar sýslumanns á Sauðárkróki, settist þar að og hóf 

pólitískan forystuferil. Þá var það og ánægjutími þegar Helga Björnsdóttir Ólafs frá 

Mýrarhúsum, systurdóttir Guðrúnar, var sendiherrafrú í Höfn, handan Sundsins, um 8 ára 

skeið. 

Skemmtilegasta tímabilið í samskiptum okkar Guðrúnar var þegar við vorum samtímis í 

Stokkhólmi vetrarpart um þingtímann. Þau Karl bjuggu í lítilli íbúð og opnuðu dyrnar upp á 

gátt. Þau vildu sýna mér allt hið helsta og láta mig njóta alls sem þau gátu boðið upp á. Karl 

tók mig með sér í þingið og kynnti mig fyrir vinum sínum þar, útskýrði gang mála, lét mig 

hlusta á það sem hann taldi mér gott. Þau buðu mér í leikhús og á matsöluhús. 

Skemmtilegustu stundirnar voru heima hjá þeim. Þeir sátu þar gömlu þingmennirnir vinir 

Karls og flokksbræður; rifjuðu upp skemmtilega viðburði á stjórnmálaferlinum. Þetta var 

tími glaðværðar og áhyggjuleysis. 

Eftir að Karl Bergström féll frá árið 1965, þá 77 ára gamall, fengu þær Guðrún og Ásta 

dóttir þeirra sér litla íbúð, þar sem þær bjuggu saman, þar til fyrir fáum árum er Guðrún 

fluttist á öldrunarheimili. 

Hún las mikið fram á síðustu stund. Fæturnir höfðu gefið sig og undir það síðasta deyfðist 

heyrnin. Bréfin frá Íslandi með fréttum af skyldfólkinu voru vel þegin. Í síðustu heimsókn 

minni til Helsingborgar fyrir ári töldu synir hennar betra að ég talaði sænsku við hana. Ekki 

leist mér á það og ávarpaði sem vanur var. Þá sagði hún að bragði: Ég var að hugsa um hvað 

hann Guðmundur bróðir (skipstjóri á Snorra Sturlusyni, síðast bóndi í Móum) var góður við 

okkur Dóru að láta okkur eftir káetuna sína á leiðinni til Englands. Þannig hélt samtalið 

áfram á skýrri íslensku og með kláru minni þótt líkaminn væri að gefa sig. Hún þreyttist 

fljótt og ég kvaddi þessa merku, góðu og einlægu konu sem bar föðurlandi sínu og 

foreldrum fagurt vitni. –  
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Morgunblaðið, 21.5.1988. 

  



39 

 

 

Rúna Guðmundsdóttir frá Móum 

1926-1988 

Að Rúnu stóðu sterkir stofnar. Þegar hún fæddist var faðir hennar Guðmundur 

Guðmundsson frá Nesi við Seltjörn skipstjóri á togaranum Þórólfi en lét af skipstjórn ári 

síðar. Guðmundur var glæsilegur að vallarsýn, í hópi aflasælustu skipstjóra. Ýmsir halda 

fram að það hafi verið hann sem fann Halamiðin á sínum tíma. Guðmundur þoldi mönnum 

sínum ekki milliburð. Sagt var að eitt sinn hefði háseti komið í brúna og farið að bera í hann 

sögur af dekki. Guðmundur reiddist honum fyrir slefburðinn og fleygði honum út úr brúnni 

niður í kösina. Þetta kunnu menn hans að meta. Sagan lýsir Guðmundi og ýmsum systkinum 

hans vel. Þau höfðu sum sterka skapsmuni og áttu ekki skap við alla. Þegar ég var í sveit í 

Nesi minnist ég heimsókna Guðmundar til Kristínar ömmu minnar og móður hans. Þær voru 

eftirminnilegar vegna ákveðinna skoðanaskipta. Héldu allir vel sínum hlut. 

Kristin Teitsdóttir móðir Rúnu var annarrar gerðar. Hún var falleg kona og blíðlynd og í 

nánum tengslum við umhverfi sitt, heimilisfólk, börn og systkini en sjálfstæð og stjórnsöm á 

heimilinu. Sagt var að þau Kristín og Guðmundur hefðu verið glæsilegasta par í Reykjavík á 

sinni tíð. Er ég var við landmælingastörf á Kjalarnesþingi á unglingsárunum borðuðum við 

samstarfsmennirnir á fjölda bæja í Mosfellssveit og á Kjalarnesi. Heimilishald og þrifnaður 

á Móum bar af og Kristín skemmtileg og gestrisin.  

Árið 1931 keyptu þau Guðmundur og Kristín Móa á Kjalarnesi og lögðu drög að stórbýli. 

Börn þeirra voru: Guðmundur, síðar skipstjóri og útgerðarstjóri (f. 1917), Kristín, húsfreyja 

(f. 1919), Teitur, bóndi í Móum (f. 1922) og Rúna. 

Af hlaðinu í Nesi blöstu Móar við undir Esjunni. Þegar skyggnst var eftir skipaferðum 

staldraði kíkirinn gjarnan við Móa. Mátti stundum greina hvort búið væri að slá og taka 
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saman. Þegar bræðurnir í Móum, Guðmundur og Teitur, voru til sjós var flaggað í Nesi í 

kveðjuskyni þegar sást til skipa þeirra. Flestar fleytur þekktust. 

Leiðir á milli urðu smám saman tíðari. Júlli bílstjóri varð hluti af heimsmyndinni og flutti 

Pál bróður minn í sveit að Móum nokkur sumur.  

Kristín, eldri systirin í Móum, dvaldist á æskuheimili mínu meðan hún var í 

Verslunarskólanum og föður míns naut við. Sjálfur fékk ég að fara í heimsóknir öðru hverju, 

kannski í Kollafjarðarrétt á pútu eða á jólaball að Klébergi. 

Heimilisbragur í Móum var annar en ég hafði áður kynnst. Einkum er mér minnisstætt 

hávært tal og glaðværð. Menn virtust hafa mun meira að segja en ég hafði áður þekkt og 

reyndi hver að yfirgnæfa hinn. Þó varð ég ekki vitni að rifrildi, en stríðni var ekki óþekkt. 

Við bræður urðum reynslu ríkari. Þarna var Rúna í essinu sínu. Grannvaxin var hún, fríð 

sýnum, hávaxin, stælt og spengileg, hvatleg í göngulagi, djarfleg í framgöngu, glettin og 

spaugsöm. Ávallt glöð í bragði og breyttist ekki með aldrinum að þessu leyti, hverjar sem 

aðstæður hennar annars voru. Í Kvennaskólanum naut hún sín í ríkum mæli, eignaðist 

margar vinkonur, óx að viti og þroska. 

Þegar ég fór fyrsta sinni utan var ferðinni heitið til Englands. Við Rúna vorum samferða. 

Tók Guðmundur bróðir hennar okkur með sér á togara sínum Garðari Þorsteinssyni og 

landaði í Bremerhaven og Grimsby. Þetta var skemmtileg ferð og gott að kynnast 

frændsystkinum mínum vel. Þá var vöruval lítið í búðum hér. Svo sem Íslendinga er háttur 

kynntum við okkur verslanir í borginni. Hef ég hvorki fyrr né síðar komið í jafn margar 

vefnaðarvöruverslanir á svo stuttum tíma. Þá varð ég þess vísari hve náin tengsl voru milli 

þeirra Móasystkina og móðursystkina þeirra. Keypti Rúna svuntuefni á fleiri peysufatakonur 

en ég hafði áður þekkt ásamt kjólaefni fyrir aðrar frænkur. Í ferðinni gerðist það - þegar ég 

var að koma einn úr bæjarferð, með brothætta gjöf í hendinni handa móður minni að ég datt 

út af strætisvagnspalli á ferð og gauðrifnuðu sparibuxurnar en tepotturinn heill. Rúna settist 

við í skipstjóralúkarnum og kúnststoppaði buxurnar svo vel að enginn gat síðar séð hvað 

gerst hafði. Gat ég notað sparifötin í mörg herrans ár eftir þetta. 

Lífíð kvaddi dyra hjá Rúnu. Hún var þrígift. -- Með Hermanni Sigurðssyni átti hún 

Guðmund Hermannsson (f. 1947), sveitarstjóra í Þorlákshöfn. -- Með Hauki Hvannberg átti 

hún Rúnu Hauksdóttur (f. 1962), lyfjafræðing. -- Árið 1974 giftist Rúna Magnúsi 

Guðmundssyni stórkaupmanni.  

Þótt Rúna væri um skeið bundin við heimilisstörf tók hún að sér fataviðgerðir og aðra 

handavinnu, sem hún gat leyst af hendi heima hjá sér. Ung að árum hóf hún síðan störf í 

verslunum Ragnars Þórðarsonar, fyrst i Gullfossi og síðar í Markaðinum, þar sem hún var 

verslunarstjóri uns hún stofnaði Parísartískuna sem hún rak til dauðadags, rúmlega 25 ár. 

Allt sem Rúna fékkst við um ævina mótaði hún sterkum og heillandi persónuleika sínum. 

Til hennar valdist hið ágætasta samstarfsfólk sem náin vináttutengsl tókust við. 
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Þegar þau Magnús gengu í hjónaband hafði hann hafist handa um endurbyggingu hússins á 

Fjölnisvegi 8. Rúna mótaði síðan heimili þeirra af alkunnum myndarskap, óbrigðulu 

fegurðarskyni og smekkvísi. Fagurt menningarheimili, þar sem tónlist og myndlist er í 

hávegum og bókasafn mikið og gott. 

Síðan þau Rúna fluttu hingað í hverfið höfum við fylgst hvort með öðru daglega, ef ekki 

vildi betra til, gegnum stofugluggana. Var hér fagnaðarauki er glaðværar raddir og hvellir 

hlátrar þeirra hljómuðu af svölum og úr garði. En ský sortna. Hið síðasta misseri tók heilsu 

Rúnu að hraka. Við sáum að ljósagangur í húsinu breyttist og blærinn yfir því þyngdist. 

Rúna Guðmundsdóttir var mannblendin og félagslega sinnuð. Hún gekk snemma í 

Zontaklúbb Reykjavíkur, félag kvenna í atvinnulífinu, sem lengi hefur starfað. Þar valdist 

hún til margháttaðra trúnaðarstarfa, var í stjórn lengi og formaður félagsins. Hún lagði sig 

fram af alefli í því sem öðru. 

Sérstaklega vil ég minnast hápunkts í starfi klúbbsins og ég er nokkuð kunnugur. Það var 

skeiðið er klúbburinn safnaði fé til tækjakaupa, námsstyrkja og fyrirlestrahalds, lagði þar 

drög að stofnun heyrnardeildar við Heilsuverndarstöð Reykjavíkur sem síðan þróaðist í að 

verða merk ríkisstofnun annarsvegar og mikils metin sjúkrahúsdeild hinsvegar. Rúna 

skipaði forystuliðið í því málefni. 

Hjónaband þeirra Magnúsar og Rúnu var hamingjuskeið í lífi beggja. Á heimilinu söfnuðust 

fjölskyldurnar, börn þeirra og fjölskyldur á tyllidögum. Glaðværðin og söngurinn gjallaði 

alveg eins og þegar Móafólkið hittist í gamla daga. 

Þegar við hjónin hittum Rúnu í síðasta sinn var það fyrir þrem vikum í nýja verslunarhúsinu 

hennar fallega við Laugaveginn. Hún var þá nýkomin frá London þar sem hún hafði 

heimsótt Rúnu og Friðrik. Sýndi hún okkur myndir og sagði ferðasöguna. Henni virtist líða 

vel. Hún dvaldist þá á sjúkrahúsi, fékk þó að fara í verslunina miðbik dagsins. Engin 

sjúkdómsmerki voru sjáanleg nema lítið merki um að lifrin væri ekki í góðu lagi. 

Þegar við kvöddum minntist Rúna á með þakklæti hve Kristín systir hennar hefði átt stóran 

þátt í uppeldi og umönnun barnanna hennar þegar atvinna, ferðalög og margs konar erill 

hefði hamlað því að hún gæti sinnt þeim sem þau þurftu og hún vildi. 

Við grannfjölskyldurnar áttum við lítið umhverfisvandamál að stríða, dúfnager, sem gerði 

okkur stundum óþægilegt að sitja úti á sólpöllum og svölum. Ég gat nú sagt henni að búið 

væri að flytja dúfnabúið úr hverfinu og lagði til að við efndum til sannkallaðrar dúfnaveislu 

þegar tími gæfist til og hún væri komin til heilsu. Verður bið á að af þeim fagnafundi verði. 

-- 
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Lord Beveridge 

Gengið á sjóðinn 

Þegar menn hrópa á framfarir  

og heimta eitthvað af  

landstjórninni, þá bergmála  

aftur kröfur til borgaranna.  

Páll Briem, 1889. 

Þegar litið er yfir samfélag okkar daga má furðulegt heita að fátækraflutningar skuli hafa 

tíðkast meðal okkar allt fram á 4. áratug þessarar aldar og að almennar alþýðutryggingar 

skuli fyrst hafa komist á fyrir 53 árum.    

Fróðleg er greinargerð með frumvarpi að þessum fyrstu almannatryggingalögum:   

Alþýðutryggingar eru í því fólgnar að hver tryggi sig og þjóðfélagið gegn því að þurfa að 

leita á náðir þess af orsökum sem hann getur tryggt sig fyrir gegn árlegu gjaldi, sem hverjum  

heilbrigðum manni á að vera viðráðanlegt. Tryggingar eru því báðum til hagsbóta, 

einstaklingum og þjóðfélaginu. 

Í upphafi var gert ráð fyrir að iðgjöld stæðu undir 2/3 hlutum sjúkratryggingakostnaðar og 

sveitarfélög og ríki greiddu 1/3. Smám saman varð hér, eins og á ýmsum fleiri sviðum, 

óljósara samband milli iðgjalds og kostnaðar þar til það hvarf að fullu og öllu. Þar kom, eins 

og enn er, að hlutdeild hins tryggða varð ekki lengur bein. Eftir það er flestöllum hulið 

hvaðan fjármunir koma og hvert þeir fara, hvað veislan kostar. 

Um leið er engum gert ljóst til hverra fé er sótt í sjóðinn. Kannski vill enginn af því vita. 

Bótaþegi gerir sér ekki grein fyrir að hann sæki fé í vasa náunga síns. Starfsmenn 

sjúkratryggingakerfisins, m.a. yfirstjórnin, úthlutar fé sem þeirra eigið væri, stundum í 

pólitísku ábataskyni. Tryggingartakinn (skattgreiðandi/borgari) er orðinn skjólstæðingur. 



43 

Starfsmenn, m.a. heilbrigðisstéttir, ganga í sjóð sem virðist ótæmandi, a.m.k. fer hann ekki á 

hausinn, hvað sem á gengur. 

Endalok kerfisins nálgast óhjákvæmilega. Óvíst er hvað við tekur. Þó er farið að dusta rykið 

af hinni gömlu aðferð og sagt skynsamlegt að taka iðgjöld upp á nýjan leik. Sú leið, þótt 

fornleg sé, er illskárri en sú sem nú er viðhöfð að því tilskildu að stefna sé fastmótuð og 

stjórn traust. Lífsreynslan segir samt að sennilega verður ný stefna enn meiri málamiðlun og 

óljósari í einstökum atriðum fyrir þá sem ætlað er að þjóna. 

Eftir að alþýðutryggingalög voru sett árið 1936 var lengi vakandi áhugi fyrir frekari 

tryggingu gegn örbirgð. Merkur brautryðjandi var William Beveridge lávarður, höfundur 

velferðaráætlunar árið 1941 sem við hann var kennd. Mótaði hann þróun velferðarmála á 

Bretlandseyjum og víðar nokkur hin næstu ár. Greinasafn hans, Traustir hornsteinar, kom út 

árið 1943 í þýðingu Benedikts Tómassonar skólastjóra og síðar skólayfirlæknis. Bókin er 

enn fróðleg öllum og góður leiðarvísir þeim er hafa áhrif á þróun almannatrygginga. 

Kenningar Beveridge voru í senn raunsæjar og innblásnar. Að sjálfsögðu hafa ýmsar 

kenningar hans úrelst, ekki síður en kerfið sem þær áttu þátt í að mynda. Þeim sem í háum 

sölum fjalla um velferðarmál hættir til að gleyma hornsteinum. 

Formála ritaði Jóhann Sæmundsson, síðast prófessor, þáverandi félagsmálaráðherra. Gerði 

hann glögga grein fyrir meginþáttum í kenningum höfundarins. Hér er vitnað í orð hans: 

Baráttan fyrir félagslegu öryggi er barátta gegn skorti og því sem líklegt er að hafi skort í för 

með sér. Skortur er það, er einhver getur ekki veitt sér brýnustu lífsnauðsynjar.  

Hver einstaklingur á rétt á að njóta einfaldra lífsgæða. Hann má ekki skorta lífsnauðsynjar. 

Til þess að geta veitt sér þær, þarf hann að hafa ákveðnar lágmarkstekjur. En þá þarf hann 

líka að vinna. Ekki má bægja manni frá vinnu t.d. að loka fyrir honum starfsgreinum þar 

sem hans er þörf, en sjálfur verður hann að taka þeirri vinnu er býðst. 

Beveridge lávarður og samstarfsmenn hans áttu hugmyndir sem nú safna ryki. Hann var 

nátengdur Churchill forsætisráðherra sem kom að ýmsum kenningum vinar síns um 

velferðarríkið í Atlantshafssáttmála þeirra Roosevelts Bandaríkjaforseta í ágúst árið 1942. 

Okkur ætti að vera sáttmálinn minnisstæður þar sem Churchill notaði ferðina og kom í 

heimsókn. Bárust hugmyndirnar síðar inn í stofnskrá Sameinuðu þjóðanna og þaðan áfram 

víða vegu. 

Velferðarþjónusta landsmanna varð í tímans rás smám saman flókin, illskiljanleg og dulin 

almenningi. Þegar kostnaður nálgaðist 20% af vergum þjóðartekjum mátti vera lýðum ljóst 

að miklir fjár- og stéttahagsmunir njörvuðu kerfið niður og ekki heiglum hent að ráða við 

það þótt menn vildu. 

Upphaflega þótti ekki sómi að því að taka við björg úr sameiginlegum sjóði. Lengi töldu 

menn að tryggingarnar ættu að vera öryggi fyrir hjálparþurfi, vörn gegn neyð og annað ekki. 

Stolt gat valdið að einstaklingar og fjölskyldur þeirra færu illa í baráttunni við örbirgðina og 
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vildu ekki þiggja hjálp. Smám saman hefur dregið úr hiki við að þiggja hjálp, enda hún nú 

nefnd öðrum og girnilegri nöfnum. 

Enn bera sumir höfuðið hátt gagnvart opinberum hjálparboðum: Aldraðir leitast við að 

bjarga sér og sækja ekki um elliheimilisvist fyrr en í harðbakka slær. Umsóknir um 

atvinnuleysisbætur eru varla í neinu hlutfalli við atvinnuleysið þótt verkalýðsfélög reyni að 

breyta því. Ekki er að sjá að sambærileg sjálfsbjargarhvöt og persónuleg reisn sé mikils 

metin eða að hún dragi upp allan þjóðfélagsstigann. 

Almenningur nýtur ýmislegs af tryggingakerfinu. Annað væri með ólíkindum. Að vísu er 

ekki kunnugt um athugun á hvort það svari kostnaði að fullu, í heild eða einstökum þáttum. 

Ekkert bendir til annars. Sá munur er á afstöðu manna fyrr og nú að litið er á kerfið sem 

sjálfsagt og að það sé ekki okkar þegnanna að hafa áhrif á það. Þar njótum við sívökullar 

pólitískrar umhyggju. 

Fyrir kemur að við hrökkvum upp við neikvæðar fréttir um alþýðutryggingar hjá grönnum 

okkar. Margir þekkja dæmi þess að landarokkar fari utan og geri út á sósíalinn. Það nefnum 

við stundum í lítilsvirðingar- eða háðsskyni opinbera velferðarþjónustu í öðrum löndum. 

Að hve miklu leyti það gerist að gengið sé á okkar sjóð er ekki vitað. Fyrir kemur að fréttir 

heyrast af misferli. Við vonum og treystum að það sé fátítt og embættismennirnir okkar 

góðu séu vakandi á verði. Kannski veitum við einu og öðru athygli sem ekki er alveg eins og 

við kjósum. 

Meginvandi velferðarmála er sennilega að einhvern tímann í sögu þeirra var horfið frá því 

upphafsmarkmiði að leitast beri við að tryggja borgurunum öryggi gegn örbirgð og annarri 

neyð. Þá gerðist það að farið var með pennastrikum (kallast nú handafl) að nota 

almannatryggingar og aðra þætti velferðarþjónustunnar til að jafna lífskjör. Nokkru síðar 

koma félagsmálapakkarnir fagurskreyttu til sögunnar. Þá rennur það upp fyrir hópum að 

bæta megi kjör með margvíslegum öðrum hætti en að auka tekjur og framleiðni 

þjóðfélagsins og bæta kaupið. Hráskinnaleikur með lífskjör manna gengur nærri 

félagsmálaþjónustu landsins. 

Einkenni misnotkunar eru mörg. Hin helstu eru að hópar hafi meira úr sjóðinum en þeir hafa 

lagt í hann. Þetta getur gerst í kjarasamningum. Það gerist þegar landsfeður hika við að 

semja um launabreytingar og láta velferðar- eða félagsmálaþjónustuna bera kostnaðinn. Um 

þessi mál hefur ekki mjög verið rætt, utan yfirvofandi greiðsluvanda lífeyrissjóða, mikla 

samsöfnun hlunninda til hópa sem hafa tök á að ákveða kjör sín á annarra kostnað. Stefnir í 

skerðingu lífeyrissjóðsréttinda sumra þjóðfélagshópa og óhófleg réttindi annarra. 

Ekki skulu höfð fleiri orð um þessa hlið málsins. Bendir sumt til að upphaflega 

samhjálparhugsjónin sé brengluð eða týnd. Þótt okkur sé gjarnt að líta yfir túngarðinn eru að 

sjálfsögðu dæmi okkar á meðal um misnotkun félagslegrar hjálpar. 

Á ferð í fjarlægu landi kom ég þar að sem slys hafði borið að höndum á fjallvegi. Þar var 

ekki með góðu móti hægt að fá læknishjálp. Meðan beðið var eftir henni safnaðist smám 
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saman að fólk sem átti leið hjá. Í þeim hópi voru læknar. Ekki fengust þeir til að staldra við 

og veita hinum slasaða hjálp að því er sagt var vegna hræðslu við málssókn ef illa færi. 

Sjúklingar í landi því eru sagðir svo málssóknarglaðir að læknar eru hræddir við að skipta 

sér af sjúklingum sem þeim ber ekki sérstök skylda til að annast. Ekki síst þar sem aðstæður 

til hjálpar eru erfiðar þótt það sé einmitt þar sem umönnunar af hálfu nærstaddra getur verið 

hvað mest þörf. M.a. var þar í landi rætt hvernig hægt væri að setja reglur um réttindi 

hjálparliða og vernd gegn málssókn. Í sama landi var mér tjáð að málssókn gegn 

heilbrigðisstéttum væri svo algeng að tryggingarkostnaður væri farinn að nema 

tilfinnanlegum upphæðum í heilbrigðisþjónustunni. Að sjálfsögðu varpaði ég öndinni létt og 

þakkaði mínum sæla fyrir að slíkt ættí sér ekki stað á Fróni. 

En það kann að breytast - einnig hér. Miskunnsami Samverjinn verður að hugsa sig tvisvar 

um. 

Ekki kann ég skil á læknisfræði. Þó þykist ég vita að meinsemdir manna verða alvarlegir 

sjúkdómar ef líkaminn fær ekki ráðið við þær. Einnig að læknisaðgerðir eru hættulegar ef 

varnir mannslíkamans bregðast. Þegar heilsa snýr til verri vegar eftir læknisaðgerð eða 

aðgerðaleysi er álitamál hvort það hafi verið varnakerfi sjúklingsins eða læknishjálpin sem 

brást. Heilbrigðisstarfsmönnum getur mistekist það sem þeir vildu best gert hafa, og þeir 

hafa hæfileika og menntun til að framkvæma. Þeir eru menn, rétt eins og við hin. Og ekki 

við þá að sakast. 

Nú heyrist að menn velti því fyrir sér að tekin skuli upp viðurlög ef læknum verða á mistök 

og skuli sjúklingurinn fá fjárbætur ef sannast að lækninum sé um að kenna, miskabætur, 

sársaukabætur, bættur tekjumissir og guð má vita hvað þverhöfðanum og ráðgjafa hans 

dettur í hug. 

Upphaflegur tilgangur velferðarkerfis landsmanna var að forða mönnum frá neyð. Lög um 

heilbrigðisstofnanir og starf heilbrigðisstétta kveða á um að starf þeirra skuli standast ýtrustu 

kröfur. Ef illa fer og mistök eiga sér stað eru lagareglur sem kveða á um refsingar, sviptingu 

starfsréttinda. Séu þessi lög ófullkomin ber löggjafanum að leitast við að bæta um. 

Meginstefnan á að vera að tryggja landsins börnum bærilega afkomu. Ber að gæta þess að 

borgarinn fái, án manngreinar, hjálp og honum séu búin kjör, sem tryggingakerfið fær risið 

undir, án þess að stefna réttindum annarra eða framtíðarbótum í tvísýnu. 

Jafnan þarf að gera ýtrustu kröfur um starfshæfni heilbrigðisstétta, búa þeím vinnuskilyrði, 

skipuleggja og stjórna heilbrigðisþjónustu svo að litlar líkur séu á tjóni. Hættu á slíku þarf 

að verjast með tiltækum ráðum þannig að miður hæft fólk starfi ekki þar sem það getur 

valdið hættu, hvort sem er í sjúkdómavörnum, neyðarþjónustu, við rannsóknir eða 

greiningu, lækningu, umönnun sjúkra eða við skipulag allra þessara þátta. Hér er varla 

eðlismunur á öðrum sviðum, t.d. öryggisþjónustu. 
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Gerist það á hinn bóginn að hér hefjist rannsóknarréttur sem verði til þess að læknar hliðri 

sér hjá að takast á við torskilin eða erfið sjúkdómstilvik, en af þeim er nóg, hlýtur 

hagsmunum sjúklinganna, þ.e. alls almennings, að vera ógnað.  

Góð heilbrigðisþjónusta er dýr. Hvorki verður það til að bæta hana né gera hagkvæmari ef 

heilbrigðisstéttir og stofnanir þurfa að kaupa tryggingar til að verja sig gegn 

skaðabótakröfum borgaranna sem eru tryggðir fyrir. 

Þá eykst enn misrétti í velferðarsamfélaginu ef það gerist að sá beri meira úr býtum sem 

verður fyrir heilsutjóni og fær sannað fyrir dómstólum að heilbrigðisstarfsmanni megi um 

kenna en hinn sem getur ekki sannað það eða reyndi það ekki. 

Fyrir rúmum fimm áratugum gerðu Íslendingar það upp við sig að þeir kjósa að fara 

samhjálparveginn. Þótt vera kunni að þá hafi nokkuð borið af leið síðan þarf sennilega 

mikið til að sannfæra þá um að önnur leið sé eftirsóknarverð. Skipan almannatrygginga þarf 

umbóta við.  Jafnan þarf að vera á varðbergi fyrir að heilbrigðis- og tryggingakerfið sé haft 

að féþúfu. 

Við skulum gera okkur háar vonir. En við megum einnig vera þess minnug sem Shaw 

karlinn kvað að sagan sanni að menn læri ekki neitt af sögu sinni. 

Mbl. 12.5.1989. 
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Olof Stroh 

1918-1989 

Hinn 3. desember sl. lést í Stokkhólmi Olof Stroh fyrrverandi framkvæmdastjóri Sænska 

Rauða krossins og eitt af mikilmennum Rauða krossins í veröldinni. Hann var einlægur 

aðdáandi Íslands og Íslendinga og átti hér vopnabræður sem sakna vinar. Áhrifavald hans 

var mikið og náði víða, byggt á reisn ósíngjarns manns með áhuga á velferð meðbræðra. 

Sjálfur sóttist hann ekki eftir vegtyllum. Skjöldur hans var hreinn. Vitund hans var vakandi 

fyrir sögulegum tengslum. Hann lét ekki atburði dagsins villa sér sýn. 

Saga Rauða kross Íslands spannar 2/3 hluta úr öld. Miklu skemmra er síðan samtökin hófu 

starf á traustri undirstöðu þar sem þörfum tímans var hlýtt. RKÍ tók slitróttan þátt í 

alþjóðlegu starfi og ræktaði lítt samband við önnur landsfélög. 

Um 1960 hófst ný sókn Rauða kross félaga í Skandinavíu. Þá tóku ungir og vaskir 

framfaramenn við framkvæmdastjórastörfum í hverju landinu á fætur öðru. Var það Olof 

Stroh öðrum fremur umhugsunarefni að norrænt samstarf Rauða krossins gat ekki kallast því 

nafni nema verkfærir Íslendingar væru í áhöfninni. Forystuliði RKI var boðið að kynnast 

starfí Rauða krossins í Skandinavíu árið 1963. Þegar í ágúst næsta ár var haldinn hér 

norrænn fundur Rauða kross félaga allra Norðurlanda. Þá gekk það upp fyrir RKÍ hvílíkt afl 

Rauði krossinn var í veröldinni, alþjóðlega og í hverju landi. Frá þeirri stundu hófst 

endurnýjun lífdaga og félagið tók að feta sig eftir löngum og þröngum framfarastíg. Strax 

næsta ár ákvað RKÍ að taka fullan þátt í alþjóðafundi sem haldinn var í Vínarborg. Þangað 
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var sendur ungur en þó reyndur stjórnarmaður Davíð Sch. Thorsteinsson. Fundurinn 

samþykkti nýjar grundvallarreglur og markaði tímamót í sögu mannúðarmála í veröldinni. Á 

hinn bóginn varð afdrifaríkt óhapp við formannskjör í Alþjóðasambandi RK er hinn fremsti 

féll og sá sísti komst til forystu. Allt vegna þess að Norðurlöndin báru ekki gæfu til að 

standa saman. Eitt þeirra tók eigin metorð fram yfir almenna hagsmuni. Eftir þá merkilegu 

atburði og átök gekk það upp fyrir RKÍ hvaða kostum Olof Stroh var búinn. Samstarf hófst 

og átti eftir að standa lengi. Vinátta Olof Stroh og Íslendinga var innsigluð. 

Olof Stroh fæddist árið 1918. Þegar hann var 12 ára gamall sótti á hann vanheilsa. Rannsókn 

leiddi í ljós að drengurinn væri berklaveikur. Vinir fjölskyldunnar sem bjuggu í Genf í Sviss 

buðust til að taka drenginn til sín ef fjallaloftið mætti verða honum til heilsubótar. Þegar 

þangað kom reyndist ekki vera um berkla að ræða. Var nú ekki annað að gera en að setja 

hann í skóla þar til hann næði heilsu. Þegar hann sneri heim hafði hann náð tökum á frönsku 

og settist í menntaskóla. Hann komst upp á kant við skólann og lauk stúdentsprófi utanskóla 

16 ára gamall. Veikindin leiddu til þess að hann lagði mikla stund á líkamsrækt og varð 

hraustmenni mikið. Hann ákvað að ganga í herskóla. Aldursmark var 18 ár og stundaði hann 

frönskunám við Uppsalaháskóla þar til hann hafði náð aldri. Í þann mund er Olof Iauk 

herskólánámi kom boð frá Frökkum til Svía um að senda nemanda í herháskólann þar í 

landi. Var Olof nefndur til. Hermálaráðherra taldi hér vera um óþarfa útgjöld að ræða. Olof 

sótti málið fast og bauðst til fararinnar kauplaust. Fékk hann sitt fram. Lauk hann þar prófi 

með hæstu einkunn sem nokkru sinni hafði fallið erlendum nemanda í hlut. 

Einkennilegt er að rifja upp hörmulega atburði veraldarsögunnar. Þeir virðast langt undan, 

en eru það samt ekki. Sumir höfðu ekki bein áhrif á mannkynssöguna en eru hluti af henni. 

Árið 1958 gerðist það að svikin matarolía var sett á matvælamarkað í Marokkó og fjöldi 

manns týndi lífi og missti heilsu. Þá þarfnaðist Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) 

frönskumælandi stjórnanda og kvaddi Olof Stroh til. Enn er litið á hjálparstarfið sem dæmi 

um góða samvinnu milli alþjóðastofnunar og sjálfboðinnar (RK). Þegar starfinu lauk var 

Olof Stroh boðið að verða framkvæmdastjóri sænska Rauða krossins er Henrik Beer, annar 

Íslandsvinur, tók við stjórn Alþjóðasambandsins. Yfirmenn hans í hernum löttu hann mjög. 

Olof var þakklátur hvatningunni sem í því fólst. Tók hann við starfinu árið 1960 og hóf að 

færa út kvíarnar. Þá tók hann í áranna rás að sér stjórn alþjóðlegrar hjálpar. Af þeim varð 

hann þekktur fyrir vandasamar aðgerðir í Biafrastríðinu, Indókína/Vietnam og að byggja 

upp viðbúnað í ýmsum heimshlutum, ekki síst Indlandi. 

Einkenni á Olof Stroh sem starfsmanns var ósérhlífni, nákvæmni og vinnusemi. Ljós 

siðalögmál og heimspekikerfi var leiðarljósið. Hann leitaðist við að fella hluti saman í heild 

til að koma mætti skipulagi á hjálparstarf, öflun stuðnings við það og til að starfslið gæti 

leyst flókinn vanda hvenær sem hann kæmi upp.  

Þegar hann mótaði afstöðu sína í ýmsum málum kom fram yfirmáta víðtæk þekking hans á 

sögu, heimspeki og bókmenntum. Hann dró fram dæmi úr Íslendingasögum máli sínu til 
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stuðnings. Minnisstætt var þegar hann í heiðríkju fjallanna stakk sér til sunds í lygnum 

skessukatli Hvítár í Borgarfirði. Þá var innfæddum öllum lokið. Olof Stroh ber hátt í 

minningunni þegar hann upphóf rödd sína á alþjóðafundum. Það gerði hann aðeins er mikið 

lá við. Meðferð talaðs og ritaðs máls var honum metnaðarmál og ræður hans unun á að 

hlýða. 

Við hittumst oft í áranna rás. Væri ég á beinni leið á hans fund bjó ég mig út með 

skyrbirgðir. Hann hafði tröllatrú á hollustu gamla góða skyrsins og taldi það hafa styrkt 

þjóðina í aldanna rás og var sammála prófessor Skúla Guðjónssyni í því efni. Gjarna dreif 

hann mig út í Brunnsvik þar sem hann átti kajakka. Það þótti honum miður að ég tók ekki að 

stunda róður á Skerjafirði þrátt fyrir hvatningu góðs þjálfara. 

Þegar Olof Stroh hætti vegna aldurs sem framkvæmdastjóri Rauða kross Svíþjóðar tók hann 

við trúnaðarstarfi í Genf. Eftir tvö ár skarst í odda með honum og þáverandi formanni 

Alþjóðasambands R.K. Taldi Olof hann hafa brotið lífsnauðsynlegar hlutleysisreglur um 

pólitísk málefni. Sagði hann starfi sínu lausu árið 1982 með eftirminnilegri yfirlýsingu hins 

vammlausa manns. 

Við hjón heimsóttum Olof Stroh og Veru Frisén konu hans síðast fyrir þremur árum. Þá var 

tekið að halla undan fæti hjá þeim og heilsa beggja að gefa sig. Við nutum gestrisni þeirra 

og dáðumst að málverkum Veru sem var þekkt listakona og hélt margar sýningar. Þeim varð 

ekki barna auðið. Við fundum til með þeim í stórborginni miðri er aldurinn færðist yfir og 

heilsan að bila. Starfið hafði verið honum allt og fjölskyldan dreifð um landið. En heiðríkja 

hugans og óbilandi trú hans á sigur hins góða gerði það að verkum að við gengum glöð af 

þeim samfundi eins og öllum fyrri. 

Mbl. 10.3.1990 
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Æskuheimilið, Tjarnargata 24. 

Samfélagið í Tjarnargötu 

Staðlausar flökkukenningar hraktar. 

Upp úr aldamótum varð breyting á Reykjavík. Bærinn varð höfuðstaður landsins. Stjórnin 

fluttist inn í landið, stjórnarráð stofnað, innlendur ráðherra tók við stjórnartaumum. 

Stjórnskipan landsins mótuð. Embættismenn voru sóttir frá Akureyri, Sauðárkróki, Ísafirði 

og Kaupmannahöfn. Aðeins einn af æðstu embættismönnum var frá Reykjavík, Jón 

Magnússon, síðar forsætisráðherra, sem varð skrifstofustjóri í stjórnarráðinu. Hinir þurftu að 

koma yfir sig þaki.  

Páll Briem, er hafði verið amtmaður á Akureyri, fluttist suður og tók við bankastjórastöðu í 

Íslandsbanka. Fjölskyldan var stór og vaxandi. Þurfti hann að koma yfir sig 

framtíðarhúsnæði í stað þess sem hann seldi á Akureyri. Þegar hann kom til Reykjavíkur 

árið 1904 var mjög erfitt að fá húsnæði og það sem fékkst var svo slæmt að hann þoldi það 

illa heilsunnar vegna. Fjölskyldan bjó í Klampenborg við Hafnarstræti. Sjórinn var við 

norðurvegginn, vindlaverksmiðja í kjallaranum, skorsteinninn bilaður, óþægindi af reyk og 

hjónin hrædd um börn sín við sjóinn. 

Frá Sauðárkróki kom Eggert Briem sýslumaður, bróðir hans, skipaður skrifstofustjóri í 

stjórnarráðinu. 
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Frá Akureyri kom Klemens Jónsson sem skipaður hafði verið landritari. Þar voru þeir 

kunningjar og samstarfsmenn Klemens og Páll en þó ekki samsinna í stjórnmálum. Páll var 

æskuvinur Finns Jónssonar prófessors í Kaupmannahöfn, bróður Klemensar. Foreldrar 

þeirra bræðra, Jón Borgfirðingur og kona hans Anna Guðrún Eiríksdóttir, höfðu tekið Páli 

opnum örmum er hann var við nám í Menntaskólanum, sveitadreng, er fáa þekkti. 

Sigurður Briem, bróðir þeirra Eggerts og Páls, var póstmeistari og hafði íbúð í Pósthúsinu 

sem síminn þurfti nú með. Var úr vöndu að ráða. Fór hann að leita að lóð, en engin lá á 

lausu sem honum leist á. Þá datt þeim bræðrum Tjarnarbrekkan í hug. Brekkuna keyptu þeir 

bræður Eggert, Páll og Sigurður Briem ásamt Birni Ólafssyni augnlækni af Vilhelm 

Bernhöft tannlækni sem nýtt hafði túnið. Og reistu þar hver sitt hús ásamt Klemens 

landritara sem síðan bættist í hópinn. Sagan er nokkuð flóknari. 

Páll Líndal hélt fram að Páll afi hans hefði fengið hugmyndina um Tjarnarbrekkuna á 

Akureyri. Þar hafði hann búið í brekkunni í Innbænum þar sem Pollurinn blasti við.  

Um kaupin var deilt í bæjarstjórn. Var eigendunum gert að leggja götu til almenningsnota 

suður með Tjörninni vestanmegin. Það verk tók reyndar að sér Tryggvi Gunnarsson sem 

bæði var þá bankastjóri og bæjarfulltrúi, þekktasti verktaki landsins fyrr og síðar. 

Þannig er það til komið í stórum dráttum hvernig Tjarnargatan byggðist, þessi húsaröð sem 

Reykvíkingar hafa löngum verið stoltir af. Strax og gatan hafði verið lögð risu íbúðarhús þar 

fyrir sunnan og Ísbjörninn við suðurenda Tjarnarinnar. Borgin var að springa út samkvæmt 

jafnvægislögmálum mannfjölda, skipulags og efnahags. Nútímatækni, vatnsveita, frárennsli 

og gas gerðu frekari útþenslu mögulega. 

Í götunni dafnaði mannlíf sem fyrstu árin var mótað af fjölda barna, þeirra ágætu foreldra, 

ásamt öðru fólki sem í húsunum bjó. Fljótlega voru höggvin skörð í hópinn sem að 

kaupunum stóðu. 

Fyrstur féll Páll Briem í valinn. Hann fékk lungnabólgu í desember árið 1904 og dó 48 ára 

gamall. Hann hafði verið veillfyrir brjósti og kannski ekki þolað kolareykinn í Klampenborg 

sem var eina húsnæðið sem honum stóð til boða í Reykjavík. Hann hafði þá verið kosinn 

alþingismaður Akureyringa en dó áður en þing kom saman. Hafði áður setið á þingi og var 

mikill framfaramaður. Hans er einna helst minnst sem baráttumanns fyrir réttindum kvenna, 

fátækramálum og ræktunarmálum. Hann gaf út tímaritið Lögfræðing meðan hann bjó á 

Akureyri og skrifaði mikið um velferlismál. Þeir Páll, Eggert og Sigurður voru frá Reynistað 

í Skagafirði í hópi 19 barna þeirra Eggerts Briems sýslumanns og konu hans Ingibjargar 

Eiríksdóttur, alþekktum á sinni tíð. Komust þau öll vel til manns og settu sinn svip á þróun 

þjóðlífsins enda frá miklu menningarheimili. Í Espihólsstofu, húsinu sem Eggert sýslumaður 

reisti meðan fjölskyldan bjó í Eyjafirði, voru færð upp fyrstu leikritin í Skagafirði, enda 

systkinahópurinn nógu stór til þess arna. Er það upphaf Sæluviku Skagfirðinga. 

Espihólsstofa verðu senn endurreist í Glaumbæ. 
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Björn Ólafsson augnlæknir var frá Ási í Hegranesi. Um hann hefur verið mikið ritað í 

tengslum við málefni blindra. Hann var brautryðjandi í augnlækningum, fyrsti sérfræðingur 

okkar í þeirri grein, raunar áður en tekið var að veita þeim sérfræðiviðurkenningu. Björn dó 

47 ára gamall árið 1909. -- 

Tjarnargata 18 

Húsið var byggt árið 1906 af Birni Ólafssyni (1862-1909) augnlækni og konu hans Sigrúnu 

Ísleifsdóttur (1875-1959). Þau höfðu þá verið í hjónabandi í tvö ár. Sigrún var prestsdóttir 

frá Arnarbæli í Ölfusi, systir Guðrúnar konu Sigurðar Briem í nr. 20. Kristín systir þeirra 

varð árið 1904 ekkja eftir séra Ólaf Helgason sóknarprest og málleysingjakennara á 

Stórahrauni við Eyrarbakka. Séra Ólafur var bróðir þeirra Álfheiðar í nr. 24 og Jóns biskups 

í nr. 26. Fleira batt fjölskyldurnar saman þar sem Tómas Helgason læknir í Mýrdalshéraði 

var skólabróðir og vinur Björns úr Læknaskólanum. Tómas dó um sumarið 1904, þriðja 

dauðsfallið það ár sem snerti íbúa fjögurra húsa í Tjarnargötu. 

Karitas Markúsdóttir móðir Sigrúnar, sem hafði orðið ekkja 1892, flutti til þeirra. Sigrún og 

Björn áttu tvær dætur. Önnur dó ung en Karítas giftist til Danmerkur. 

Árið 1911, tveim árum eftir lát Björns, gekk Sigrún að eiga Þorleif H. Bjarnason (1863-

1935) málfræðing, yfirkennara við Menntaskólann, mikilvirkan rithöfund. Þau áttu þrjá syni. 

Einn dó á barnsaldri. Hinir tveir dóu ungir, óvenjuleg glæsi- og valmenni, Leifur Bjarnason 

(1912-1954) hagfræðingur og Ingi Bjarnason (1914-1958) efnaverkfræðingur. 

Sigrún Bjarnason var merk kona sem setti svip á götuna, rak regnhlífaviðgerð og 

konfektgerð í húsinu. Um skeið fór enginn sem virðingu bar fyrir sér í heimboð án 

heimatilbúins konfekts frá Sigrúnu. Hún lét ekki deigan síga þótt hún hefði séð á bak báðum 

eiginmönnum sínum, þrem börnum og dóttur til útlanda. Hún leigði skólafólki herbergi og 

hafði í kosti, einkum vandamenn. 

Nokkur ár leigðu Jón Þorláksson landsverkfræðingur og Ingibjörg kona hans íbúð í húsinu. 

Síðar leigði þar Helgi Hjörvar og fjölskylda hans og enn síðar Þuríður Bárðardóttir 

ljósmóðir. Meðal skólafólks voru bræðurnir Magnús í Ljóma og Þorsteinn Sch. 

Thorsteinsson lyfsali, Freysteinn Gunnarsson skólastjóri, séra Árni Sigurðsson 

fríkirkjuprestur, Elísabet Guðjohnsen yfirhjúkrunarkona og Benedikt Gröndal verkfræðingur 

auk systurbarna Sigrúnar frá Akranesi. 

Og allt í einu bættist í hópinn sá frægi snyrtifræðingur Vera Simillon, dóttir Þorleifs af fyrra 

hjónabandi, sem fáir eða engir vissu um. Hún gerði hér nokkurn stans, setti upp 

snyrtivörugerð og fluttist aftur af landi brott.  

Þau systkini Dóra S. Bjarnason félagsfræðingur og dósent, Inga Bjarnason leikstjóri og dr. 

Ingi Þorleifur Bjarnason jarðeðlisfræðingur í Ameríku (síðar prófessor við Háskóla Íslands), 

börn Inga, ólust upp i húsinu.  
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Ísl. - erlenda verslunarfélagið var lengi í húsinu. Nú er það orðið íbúðarhús á ný og verið 

fegrað. 

Jón Kristjánsson lagaprófessor keypti næstu lóð fyrir norðan og reisti þar lítið hús og bjó þar 

með fjölskyldu sinni. Varð uppistand er helmingur lóðarinnar var seldur Georg Ólafssyni 

bankastjóra og Þuríði Bárðardóttur ljósmóður sem reistu þar stórhýsi. Eftir fylgdu fleiri slík 

á lóðunum nr. 

10, 10A, B, C, D og 12, alkunnur bakgrunnur ráðhúss. 

Tjarnargata 20 

Sigurður Briem (1860-1952) póstmeistari og kona hans Guðrún Ísleifsdóttir (1876-1951), 

systir Sigrúnar á nr. 18, byggðu húsið árið 1906. Þau bjuggu þar ásamt börnum sínum, Köru 

Briem augnlæknisfrú á Akureyri, Gunnlaugi Briem póst- og símamálastjóra, Ásu Briem 

ritstjórafrú, Sigrúnu Briem lækni, Ísleifí Briem verslunarmanni og Tryggva Briem 

skrifstofustjóra Almennra trygginga. Í húsinu hjá þeim bjó bróðir Sigurðar, Eiríkur Briem 

prófessor, eftir að hann varð ekkill og Frederika ekkja Gunnlaugs Briem verslunarstjóra og 

alþm. bróður Sigurðar. Átti hún ekki í önnur hús að venda og var byggt við húsið svo hún 

gæti fengið þar athvarf með syni sínum ungum.  

Leigjendur í húsinu voru t.d. Óli Blöndal póstritari, Magnús Jochumsson póstmeistari 

Reykjavíkur, Thora Friðriksson kaupkona og námsmenn; Guðlaug Sigurðardóttir frá 

Kaldaðarnesi kvennaskólakennari, Ragnheiður Jónsdóttir, kvennaskólastjóri og systurdóttir 

Sigrúnar, Karítas Ólafsdóttir frá Stóra-Hrauni, amma Helga Ólafssonar stórmeistara. 

Fjölskyldan varð fyrir áfalli árið 1944 er Sigrún Briem var á leið frá Bandaríkjunum ásamt 

manni sínum Friðgeiri Ólasyni. Þau höfðu bæði unnið sigra við framhaldsnám þar í landi, 

hvort í sinni sérgrein læknisfræðinnar. Þau fórust ásamt þrem börnum sínum með Goðafossi 

er skipið var skotið niður undir landsteinum. Rúmin biðu hér uppbúin. Fjölskyldan var 

fjörug og gáfuð en varð fyrir margfaldri sorg. Þau hjón Guðrún og Sigurður voru samrýnd 

og skemmtileg, húsbóndinn sagnasjór og gaf út minningar sínar.  

Meðal barna Gunnlaugs póst- og símamálastjóra sem ólust upp í húsinu eru Sigurður Briem 

verkfræðingur hjá ÍSAL, Stefán Briem eðlisfræðingur, Sigrún Briem handavinnukennari og 

Gunnar Briem kerfisfræðingur. 

Síðar lögðu Sósíalistaflokkurinn og Alþýðubandalagið undir sig húsið hvort fram af öðru 

þar til Reykjavíkurborg keypti húsið og tók undir einhverjar skrifstofur. 

Tjarnargata 24 

Eins og áður sagði auðnaðist Páli Briem ekki að sjá húsið byggt sem hann hafði lagt grunn 

að. Eiginkona hans Álfheiður Helgadóttir (1868-1962) ákvað að halda framkvæmdum áfram 
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og teiknaði húsið sjálf, lét setja hornglugga á húsið til að geta fylgst með börnunum og 

umferðinni. 

Byggingin var erfið fyrir Álfheiði en hún brá á það ráð að innrétta efri hæðina og beið með 

neðri hæðina þar til hægt var að halda áfram. Voru því um skeið aðeins gólfbitar á neðri 

hæðinni. Smám saman tókst að ljúka húsinu. Til hennar flutti móðir hennar, Þórhildur 

Tómasdóttir (1835-1923) Sæmundssonar, ekkja séra Helga Hálfdánarsonar forstöðumanns 

Prestaskólans. Með henni var Sigríður sonardóttir hennar, dóttir Tómasar Helgasonar læknis 

sem hafði dáið árið 1904. 

Álfheiður og Páll höfðu átt fimm börn: Eggert P. Briem bóksala, síðast fulltrúa hjá Eimskip, 

Þórhildi Líndal, Friede P. Briem, dr. Helga P. Briem sendiherra og Þórdísi. Af fyrra 

hjónabandi var Kristinn P. Briem kaupmaður á Sauðárkróki. Þá tók Álfheiður í fóstur Jónu 

Einarsdóttur eftir að hún hafði misst móður sína í spönsku veikinni. Þetta var stór hópur. 

Til að afla sér tekna leigði Álfheiður skólapiltum og alþingismönnum herbergi og hafði 

jafnvel í kosti, t.d. nemendurna Ásmund Guðmundsson biskup, Pál Þorleifsson prest á 

Skinnastað, Snorra Halldórsson lækni á Breiðabólsstað, Pál Skúlason ritstjóra frá Odda, Jón 

Bjarnason lækni frá Steinnesi. Þá bjuggu þar margir útlendingar, einkum þeir er voru hér við 

nám í íslenskum fræðum. Var þetta menningarheimili þar sem tónlist var iðkuð og margt 

starfað. 

Gvendur dúllari heimsótti frændsystkin sín Álfheiði og Jón biskup er hann var í bænum, 

meðan Símon Dalaskáld var hjá Hannesi skáldbróður sínum ofar í götunni. Séra Árni 

Þórarinsson heimsótti fremur Álfheiði frænku sína en Jón biskup bróður hennar. 

Um skeið bjó hér Eggert P. Briem sem m.a. lét eftir sig mikið ljósmyndasafn um Reykjavík. 

Hann var brautryðjandi í bóksölu og er þekktur sem útgefandi Sjálfstæðs fólks eftir HKL og 

fleiri merkra bóka. 

Með móður sinni bjó alla tíð Þórdís Briem og lengi Friede Briem með tveim sonum sínum 

eftir að hún varð ekkja árið 1935. Stundaði hún píanókennslu og setti á fót fjölritunarstofu 

sem þær systur unnu saman við lengi. Á þeirri tíð var fátítt að félög hefðu starfslið. 

Fjölritunarstofan annaðist margvíslegt skrifstofuhald fyrir félög, ekki hvað síst samtök 

listamanna. Umhverfis borðstofuborð Friede Briem sátu Sigurður Nordal og aðrir 

forystumenn listamanna og sömdu mótmæli og skipulögðu andóf gegn formanni 

Menntamálaráðs á örlagatíma. Hjá Friede Briem hóf Jón Nordal tónlistarnám. 

Friede flutti úr Tjarnargötu eftir lát móður sinnar árið 1963 og hélt áfram rekstri stofunnar á 

Bergstaðastræti 69. Þórdís gerðist bókavörður og læknaritari. Systurnar Þórdís og Friede 

Briem eru enn á lífi, 88 og 92ja ára. 

Eftir lát Álfheiðar eignuðust Þórhildur Líndal, Sigurður Líndal og Álfheiður Líndal Jetzek 

húsið. Býr Álfheiður í húsinu með fjölskyldu sinni. 
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Tjarnargata 22 

Húsið byggði Klemens Jónsson (1862-1930)  árið 1906. Var hann ekkill er hann fluttist frá 

Akureyri með börnum sínum til að taka við landritaraembættinu. 

Gárungar sögðu svo komið að Klemens sæi ekki sólina fyrir Álfheiði Helgadóttur Briem, en 

hún byggði næsta hús fyrir sunnan; Klemens átti þrú börn í fyrra hjónabandi sínu og komst 

eitt upp, Anna Guðrún Klemensdóttir, er átti Tryggva Þórhallsson forsætisráðherra. 

Í húsinu bjuggu Jón fræðimaður Borgfirðingur faðir Klemensar og Guðrún Borgfjörð systir 

hans. Jón var mikill handritasafnari sem aðstoðaði menn í vísindalegum rannsóknum með 

heimildasöfnun á þeim tíma þegar bókasöfn voru ófullkomin. Páll Briem naut hans mjög við 

útgáfu Lögfræðings á Akureyri. Þá stundaði Jón áður bóksölu ásamt erilssömum 

lögregluþjónsstörfum. Hann var bóka- og handritasafnari og gaf safnið Landsbókasafni eftir 

sinn dag. Jón skrifaði mikið um sagnfræði. Var sumt gefið út þótt enn fleira sé enn í 

handriti. Segir það okkur ýmislegt sem lifum á þeim tímum þegar allt er gefið út!  

Guðrún Borgfjörð ritaði merkar minningar sem Agnar bróðursonur hennar gaf út eftir 

hennar dag. 

Klemens gekk árið 1908 að eiga Önnu Schiöth frá Akureyri. Sonur þeirra var Agnar Kl. 

Jónsson sendiherra. Tvö börn þeirra náðu ekki fullorðinsaldri.  

Klemens Jónsson var hinn merkasti maður, höfðingi í héraði og alþm. Eyfírðinga um 11 ára 

skeið, atkvæðamikið yfirvald. Er hann var landritari setti hann svip á lög landsins og farsæla 

skipan stjórnarráðs þau þrettán ár sem hann gegndi embættinu. 

Klemens varð síðar alþingismaður Rangæinga og ráðherra og beitti sér fyrir margháttuðum 

framfaramálum. Hann var forystumaður Oddfellowreglunnar, form. Holdsveikraspítalans í 

Laugarnesi og form. Heilsuhælisfélagsins er kom upp Vífilsstaðaspítala. Hann var lengi í 

stjórn Sögufélagsins og heiðursfélagi þess enda sagnfræðingur og fræðimaður eins og faðir 

hans Jón Borgfirðingur og Finnur Jónsson prófessor í Khöfn, bróðir hans. Ganga 

sagnfræðingar mjög í sjóð hans. 

Af helstu ritverkum Klemensar má telja Sögu Reykjavíkur sem kom út í tveim bindum ári 

fyrir lát hans. Saga Akureyrar kom ekki út fyrr en 20 árum síðar. 

Í húsinu bjuggu um lengri og skemmri tíma nemendurnir Anna Bjarnardóttir kennari, 

systudóttir húsbóndans frá Staðarfelli, sendiherrarnir Stefán Þorvarðarson, Henrik Sv. 

Björnsson og Pétur Eggerz. Urðu því fjórir skólapiltar sem búið höfðu í húsinu sendiherrar í 

fyllingu tímans. Áður bjuggu þar Hinrik læknir og bróðir hans Stefán Thorarensen lyfsali 

ásamt fleiri frændum húsmóðurinnar. 

Agnar Kl. Jónsson tók við húsinu eftir lát föður síns 1930. Agnar var lengi erlendis, fyrst yið 

utanríkisþjónustu Danmerkur og síðar Íslands. Á meðan var húsið leigt út. Agnar var eins og 

faðir hans áhugamaður um sagnfræði og lögfræði og ritaði margt um þau efni. Merkast rita 

hans verður að telja Stjórnarráð Íslands. Lögfræðingatal gaf hann út (í fleiri útgáfum) og 

fetaði með því í fótspor föður síns. 
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Húsinu hefur alla tíð verið vel við haldið af fjölskyldunni. Ekkja Agnars, Ólöf, dóttir séra 

Bjarna Jónssonar dómprófasts og Áslaugar Ágústsdóttur, býr í húsinu. 

Sagnfræðiáhugi hefur gengið til Önnu Agnarsdóttur sem ritað hefur m.a. um Jörund 

hundadagakóng. Hún ólst upp í húsinu ásamt systkinum sínum Áslaugu Agnarsdóttur cand. 

mag. og Bjarna Agnari Agnarssyni lækni. 

Tjarnargata 26 

Jón Helgason (1866-1942) og kona hans Marie f. Licht (1866-1945), prestsdóttir frá Fjóni, 

byggðu húsið árið 1908, sama ár og Jón var skipaður forstöðumaður Prestaskólans. Síðar 

varð hann prófessor. 

Börn Jóns og Marie voru Hálfdán Helgason, prófastur á Mosfelli, Annie Helgason  

dómsritari, Þórhildur Helgason hjúkrunarkona, Cecilie Helgason húsmóðir á Lindarhvoli í 

Þverárhlíð og Páll Helgason raffræðingur. Cecilie er nýlega níræð orðin. 

Valdimar Briem vígslubiskup vígði Jón biskup árið 1917 „með hangandi hendi", eins og Jón 

biskup orðaði það, en þá var sálmaskáldið handlama. Gegndi Jón biskupsembættinu til 

ársloka 1938. Var biskupsskrifstofan á heimilinu og rekin á hans kostnað. Var svo þar til 

þeim herrum í dóms- og kirkjumálaráðuneyti var farið að ofbjóða hve útgjöld embættisins 

voru tekin að ganga nærri heimilishaldinu, þannig að við skorti lá. Var biskupi skipað að 

leggja fram reikninga og fá greiddan kostnað við embættið. Heimilið var fjölmennt og 

gestagangur mikill. Auk þess sem prestar komu á skrifstofuna áttu þangað leið frændur og 

vinir enda var Jón ættrækinn og bjuggu frændur í húsinu lengri eða skemmri tíma t.d. 

nemendurnir Jakob Einarsson prestur á Hofi og frændfólk húsbóndans, Helgi Skúlason 

augnlæknir á Akureyri, Ingibjörg frá Barkarstöðum, Halldóra Einarsdóttir frá Bolungarvík 

o.fl. 

Jón biskup var vinnuþjarkur, hispurslaus, gunnreifur, kjarkmikill og einarður forystumaður 

kirkjunnar. Auk embættisstarfa stundaði hann predikunarstarf og fór í broddi fylkingar fyrir 

nýguðfræðinni. Hann var duglegur ferðamaður og vísiteraði 271 kirkju á tólf árum, allar 

kirkjur landsins nema þrjár sem hann komst ekki til vegna ófærðar. Að auki teiknaði hann 

eða málaði þær. Nú er hans einkum minnst fyrir myndir sínar frá Reykjavík. Í mörgum 

myndanna sameinast söguþekking og málaralist og með því endurskapar hann Reykjavík 

fyrri ára. 

Biskup var sagnfræðingur og ritaði mikið um sögu kirkjunnar og Reykjavíkur sem hann bar 

mjög fyrir brjósti. Hefur enginn gert kirkjusögu landsins nein skil nema hann. Er fyrir 

dyrum stendur að skrifa nýja kirkjusögu vegna 1000 ára afmælis kristnitöku hefur sú 

hugmynd einmitt komið upp að endurskoða rit Jóns í stað þess að skrifa allt að nýju svo sem 

ekkert væri til fyrir. Hann ritaði ævisögu afa síns Tómasar Sæmundssonar, mikið 

bókmenntaverk og vel skrifað og fleiri merkar ævisögur.  



57 

Allt þetta gerði Jón Helgason án þess að líta á sig sem listamann eða sagnfræðing. Barnslega 

glaður varð hann þó við útnefningu til heiðursdoktors, fyrst við Hafnarháskóla árið 1917 og 

1936 við H.Í.  

Jón biskup var alla tíð fátækur, barst ekki á, lagði áherslu á kristni, sögu og almennar 

framfarir. Hann var lengi formaður Hjúkrunarfélags Reykjavíkur, sá um rekstur þess í mörg 

ár og bókaði sjálfur óskir um hjúkrun á fátækum heimilum.  

Eftir lát Marie Helgason keyptu húsið Margrét Árnadóttir og Egill Benediktsson 

veitingamenn sem kennd voru við Oddfellow. Svo settist Framsóknarflokkurinn að í húsinu. 

Nú búa þar Þóra Kristjánsdóttir listfræðingur og Sveinn Einarsson leikstjóri og rithöfundur. 

Hafa þau endurbætt húsið og fært til fyrri reisnar. 

Tjarnargata 28 

Húsið byggðu Eggert Briem (1867-1936) skrifstofustjóri í stjónarráðinu, síðast 

hæstaréttardómari og kona hans Guðrún Jónsdóttir (1898-1943) frá Auðkúlu. 

Eggert hafði verið sýslumaður Skagfírðinga er hann var kallaður suður til að taka að sér 

fjármálaskrifstofu stjórnarráðsins. Árið 1915 var hann skipaður dómari við  

Landsyfirréttinn og síðar Hæstarétt. Gegndi hann því embætti til 1935. Talið var að fáir 

hefðu á hans tíð meiri þekkingu í lögum og dómgreind. Hann var skyldurækinn með mikla 

ábyrgðartilfinningu og réttlætiskennd. Það féll honum þungt hin síðari ár að friðhelgi 

Hæstaréttar var ekki virt sem skyldi og úrskurðir véfengdir af stjórnvöldum. Stóð það stríð 

lengi, draugur í kistu stjórnmálanna. 

Guðrún Jónsdóttir Briem var forystukona í menntunarmálum kvenna, var skólastjóri um 

skeið við kvennaskólann á Ytri-Ey, lengi í stjórn Kvennaskólans og 

Kvenfélagasambandsins. Þau Eggert áttu tvö börn, Sigríði Briem Thorsteinsson 

kvennaskólakennara í Reykjavík og Gunnlaug E. Briem ráðuneytisstjóra í 

atvinnumálaráðuneytinu. 

Á heimilinu voru einnig frændsystkin húsbændanna sem við nám voru eða störf í bænum, 

einkum dætur Brynjólfs Gíslasonar síðast bónda í Skildinganesi: Sigríður, Guðlaug og 

Kristín (móðir Brynjólfs Sandholts yfirdýralæknis). Þar bjó síðustu ár sín Sigríður 

Eiríksdóttir prófastsekkja frá Auðkúlu, móðir Guðrúnar Briem.  

Systkinin eru enn á lífi. Sigríður Briem Thorsteinsson er 91 árs og Gunnlaugur E. Briem er 

senn níræður. 

Húsinu hefur alla tíð verið vel við haldið. Gunnlaugur og kona hans Þóra Garðarsdóttir 

bjuggu í húsinu til skamms tíma.  

-- 

Skemmtilegt er að taka þetta saman. Minningar hrannast upp. Ég bjó í húsi ömmu minnar, 

Tjarnargötu 24, í 20 ár frá sex ára aldri. Þegar móðir mín flutti þangað með okkur bræður 
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var lífið í götunni breytt frá því sem áður hafði verið. Frumbyggjarnir voru orðnir gamlir. 

Minningarnar lifðu þó og ýmislegt sem minnti á fyrri hætti. Sú venja var að þegar gesta var 

von voru þau áhöld fengin að láni sem með þurfti frá vinum í næstu húsum. Jafnvel var 

keyptur sams konar borðbúnaður og postulín til að hægt væri að fá lánuð samstæð áhöld. 

Mest var fyrirhöfn ungum kröftum er skörð komu í hóp frumbyggjanna að bera stóla á milli 

húsa svo allir gætu setið við húskveðju. Ekki var almennt mikill samgangur milli húsa. Jón 

biskup ömmubróðir minn kom þó daglega í heimsókn til systur sinnar og við komum til 

hans. Þær systur Sigrún og Guðrún á nr. 18. og 20 voru í nánu sambandi. 

Jón biskup tók ungum vinum vel, ræddi við börn sem jafningja, fræddi og vakti áhuga 

sumra á sögulegum efnum. Ferðirnar niður að höfn er þeir vinirnir leidddu mig á milli sín 

Jóhannes bæjarfógeti Jóhannesson og ömmubróðir minn eru indælar í minningunni. Þær 

rifjast upp er ég fletti gömlu Blöndalsorðabókinni hans, les athugasemdir hans og viðbætur 

og sé neftóbakskornin í falsinum. 

Minningar hinna eldri voru aðrar. Þá var barnafjöldi mikill við Tjörnina þegar við bættust 

börnin úr Suðurgötunni, Suðurgötustrákarnir þeir Hjaltesteðar og synir Nikolaj Bjarnason 

auk barna Eiríks Bjarnasonar járnsmiðs í Tjarnargötu 12. Svo bættist við 

ráðherrabústaðurinn og ágæt börn Hannesar Hafstein, en hann flutti síðan yfir götuna í húsið 

sem hann reisti árið 1909. Hann flutti reyndar aftur yfir götuna þegar hann varð ráðherra á 

ný. Ekki var nágrennið við forsætisráðherrann eingöngu friðsamlegt t.d. í bankadeilunni 

1910 og við þingrofið 1931 þegar fjöldinn stormaði að Ráðherrabústaðnum. Þess á milli 

sóttu telpurnar eftir, eins og þær gera enn í dag, að passa börnin. Sérlega eftirsótt barn var 

Pétur Eggerz fegursta barn götunnar. Verða öldruð augu enn dreymin þegar hans er minnst. 

Sigurður pabbi hans var ráðherra 1914-15, 1917-20 og 1922-24. 

Fjölskyldan bjó reyndar lengur í Ráðherrabústaðnum og þá sem leigutaki. 

Á fyrri árum var, eins og nú gerist í bæjarhverfum, ekki mikið samband milli fullorðinna og 

auðvitað komu skuggar á sambúðina eins og gengur. Ekki síst var það pólitíkin. Börnin 

sameinuðu. Lífið snerist um Tjörnina, bátsferðir á sumrin, skautaíþrótt að vetri og skíða- og 

sleðaleiki á auðu lóðinni þar sem nú stendur Tjarnargata 30 og í Ráðherrabrekkunni sem 

síðar var tekin til skógræktar og reist stytta af Ólafi Thors. 

Því verður ekki leynt að ég settist við að taka þessa punkta saman vegna skrifa Guðjóns 

Friðrikssonar sagnfræðings. Þegar hann var á Þjóðviljanum fyrir liðlegum áratug hóf hann 

að taka saman ættartölur í tugatali og birta í sunnudagsblaði.  

Upphafið var sú samsærishugmyndaárátta, sem enn fylgir vinstri öflum, um samheldið 

ættarveldi þar sem hver styðji annan ósæmilega í blíðu, stríðu og til valda. Smám saman fór 

samsæriskenningin að renna út í sandinn þegar í ljós kom, eins og vita mátti, að allar ættir 

eru samsettar úr öðrum ættum og samheldni allra óhugsanleg. Í nýrri bók Thors 

Vilhjálmssonar lýsir hann því listavel hvernig slíkar goðsagnir myndast og halda áfram og 

þróast þar sem enginn getur eða nennir að kanna sannleiksgildi þeirra. Það kemur fram hjá 
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honum hve erfitt það hefur verið fyrir hann að brjótast undan okinu og sitja undir 

svigurmælum þeirra sem hann bar listræna og pólitíska lotningu fyrir. Og höfðu hann fyrir 

rangri sök. Sú togstreita mótar hann ævilangt eins og Raddir í garðinum staðfesta. 

Í öllum ættum eru bæði ríkir og fátækir, góðir og illir, miklir með sig og lítillátir. Við skrif 

af því tagi sem hér eru gerð að umræðuefni hafa höfundar gjarna hugann við glaumkarla. 

Hefur það einnig fylgt skrifum Guðjóns til þessa dags og allt inn í Heimsmynd sem er 

vettvangur hans. Ekki hef ég þó fylgst með öllum skrifum þessa viðkunnalega og 

afkastamikla manns. 

Gaf ég mig eitt sinn á tal við Guðjón og skýrði honum frá því að mér þættu kenningar hans 

um samheldni ætta stundum bera vott um takmarkaða þekkingu og enga rannsókn. Að 

sjálfsögðu hljóta einhverjar ættir að vera mjög samheldnar og mætti telja af hinu góða ef það 

helst innan siðlegra marka. Ég sagði Guðjóni að mér virtust þær fjölskyldur, sem kæmu 

gjarna við slíkar kjaftasögur, og sem ég þekkti til, mjög ólíkar að þessu leyti. Gerði ég 

sérstaklega eina ætt að umræðuefni en hún hefur verið orðuð við samheldni. Að svo miklu 

leyti sem ég þekkti til væri það rangt og fjölskyldan margklofin. Ég sagðist álíta að ef ætti 

að finna samsæriskenningum stað þyrfti að leita í aðrar áttir: Voru menn saman í 

æskulýðsfélögum, íþróttum, heimavist, nám í sömu borg erlendis, stjórnmálum o.s.frv? En 

það er líka vísir að kenningu sem ég get engan veginn sannað, mun ekki reyna og alls ekki 

nota.  

Við frændur mínir höfum stundum rætt þessa frændkenningu og komist að annarri 

niðurstöðu en Guðjón hvað okkar nánustu frændum við kemur. Þeir voru svo nákvæmir og 

vandaðir í störfum sínum eða embættum að ekki kom til greina að hygla frændum. Jafnvel 

gat verið verra að telja til skyldleika ef maður vildi reka erindi við þá. Er Ólafur Hansson 

rakti upp úr sér alþjóðaorð í tímum í M.R. hugsaði ég mjög um orðið: Antinepótismi, sem 

þýðir andstöðu við að draga taum ættmenna. Ég hafði fundið hvað frændur mínir tóku lítt 

undir er ég falaðist hjá þeim eftir sumarvinnu. Samt voru þeir frændræknir og eru enn, eins 

og Íslendingar eru yfirleitt. 

Ruglingur stafar m.a. af ættarnöfnum. Ættarnöfn eru auðþekkt og þarf litla þekkingu til 

ættrakningar - og þó. Briemsætt kom út fyrir tveim árum og voru niðjarnir þá orðnir um tvö 

þúsund. Varla hefur meira en helmingur þeirra ættarnafnið.  

Það er sárt sagnfræðinnar vegna að svipaðar flökkukenningar séu raktar í hverju 

sagnfræðiriti á fætur öðru og etur þar hver eftir öðrum og mest frá sjálfum sér án þess að 

vísindum eða skynsemi sé beitt. Í fyrri hluta sögu Reykjavíkur eftir Guðjón Friðriksson 

ræðir hann um að villuhverfí auðmanna hafi risið umhverfis Tjörnina, einkum við 

Tjarnargötu. Í nýju hefti Heimsmyndar skrifar sami höfundur mikla grein: Snobbið og 

ættarsamfélagið.  

Á einum stað segir þar: Gamla ættarsamfélagið var fast í skorðum og örfáar ættir, svo sem 

Stephensenar eða Briemarar, voru eins konar aðall eða kóngafólk Íslands. Upp til þess 
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mændu þeir almúgamenn sem sökum minnimáttakenndar eða snobbs vildu upphefja sjálfa 

sig á öðrum forsendum en sínum eigin. 

Undir mynd af Tjörninni segir: Tjarnarsvæðið var eitt fyrsta snobbhverfið í Reykjavík. 

Löngu síðar komu Snobb Hill og Arnarnesið. 

Í texta endurtekur Guðjón það sem undir myndinni stendur og segir svo: ...vestan Tjarnar 

reis röð ríkmannlegra timburhúsa þar sem Briemarar voru áberandi. 

Í ritgerð sem birtist í nýrri bók: Tjörnin, saga og lífríki, 1992 notar GF orðin.. fínustu villur 

bæjarins. 

En í ritgjörð Guðjóns um Jón Helgason sem fylgir Reykjavíkurmyndunum sem Árbæjarsafn 

og Íslandsmyndir hafa verið að gefa út segir aftur á móti: JH byggði sér reisulegt timburhús 

á fegursta stað við Tjamargötu. 

Munur er á framsetningu eftir því um hvern og fyrir hvern er skrifáð. 

Til voru valdamiklar ættir t.d. Stefánungar á fyrri öld sem áttu til að sitja á annarra hlut. 

Tíminn er fljótur að snúa öllu við og heimsveldi falla. Ekki er gott ef sagnfræðingar snúast 

gegn einum og tala máli annars í eilífri togstreitu sögunnar eða erfa það við fólk í 90 ár sem 

byggði hús á stað sem einhverjum sýndist þá að væri rangur en nú er borgarprýði. 

Ekki er ætlunin að gera lítið úr fallegum húsunum. Sannarlega eru húsin reisuleg 

enda standa þau vel í góðu samræmi hvert við annað og speglast fagurlega á vatnsfleti. Í 

húsinu sem ég bjó í voru þrjár stofur á neðri hæð. Á efri hæð voru tvær stofur og þrjú lítil 

herbergi. Með klúðri tókst að koma fyrir baðherbergjum og salerni eftir að vatn var lagt í 

húsið. Í húsinu bjuggu stundum allt að 15 manns. Þá var móðir mín þar lengi með 

atvinnurekstur. Hús Klemensar Jónssonar var reisulegast og stærst. 

Erfítt er að skilja kenningu Guðjóns um snobb. Hvorn er við að sakast, þann sem 

snobbar eða þann sem snobbað er fyrir?  

Er ég var að taka þessar línur saman fór ég að hugsa um hvað einkenndi frumbyggja 

Tjarnargötu 18-28 og afkomendur þeirra: 

 Af þessum sex húsum bjuggu Briemsbræður í tveim: Eggert og Sigurður Briem. Í 

einu bjó ekkja hins þriðja og bar Briemsnafn: Álfheiður Helgadóttir Briem. 

 Í tveim húsum bjuggu börn Helga Hálfdanarsonar sálmaskálds og Þórhildar 

Tómasdóttur. 

 Í tveim húsum bjuggu systur; Sigrún og Guðrún Ísleifsdætur. Var önnur gift 

Sigurði Briem og hin þeim Birni Ólafsssyni og Þorleifi H. Bjarnasyni. Þriðja 

systirin varð árið 1904 ekkja Ólafs Helgasonar sóknarprest og 

málleysingjakennara á Stórahrauni. Hann var bróðir Jóns biskups á nr. 26 og 

Álfheiðar á nr. 24. 

 Klemens Jónsson átti eitt húsið og fékk lóðina sennilega vegna vináttu við 

Álfheiði og Pál Briem eftir margra ára samstarf á Akureyri 
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 Íbúar götunnar voru að því leyti vel staddir að þeir voru flestir embættismenn. 

Álfheiður Helgadóttir Briem fékk eftirlaun en það hefur Sigrún Ísleifsdóttir varla 

fengið eftir fyrri mann sinn þar sem hann var ekki embættislæknir. Hitt er fjarri 

lagi að þeir hafi verið auðkýfingar á þess tíma mælikvarða.  

 Allir húsbændurnir voru menntaðir í Kaupmannahöfn. 

 Húsmæðurnar voru allar prestsdætur þar til Klemens Jónsson kvæntist á ný. 

Ein staðreynd ætti að hlýja sagnfræðingum um hjartarætur.  

Hvergi á jafn litlum bletti hefur jafn mikið verið ritað um íslensk fræði, sagnfræði og sögu 

Reykjavíkur og í þessum húsum og af nánustu afkomendum frumbyggjanna. 

 Tjarnargata 18. Þorleifur H. Bjarnason ritaði fjölda bóka um sagnfræðileg efni. 

 Tjarnargata 20. Sigurður Briem gaf út minningar. 

 Tjarnargata 22. Klemens Jónsson gaf út margt þar á meðal Sögu Reykjavíkur. 

Jón Borgfirðingur var merkur fræðimaður, rithöfundur og handritasafnari. 

Guðrún Borgfjörð ritaði minningar sínar. Agnar Kl. Jónsson gaf út mörg 

sagnfræðileg og lögfræðileg rit. Anna Agnarsdóttir hefur ritað margt um 

sagnfræði, Jörund og samskiptin við Breta. 

 Tjarnargata 24. Helgi P.  Briem: Sjálfstæði Íslands 1809 sem fjallar einnig um 

Jörund. Þá samdi hann ritið: Samningar Íslands við erlend ríki. Páll Líndal: 

Sögustaðir við Sund og mörg fleiri sagnfræðirit og rit um sögu Reykjavíkur. 

 Tjarnargata 28. Jón Helgason er höfundur fjölda rita um kirkjusögu og sögu 

Reykjavíkur. 

Ekki eru nefndir úr hópi afkomenda höfundar margvíslegs annars efnis og rit t.d. um 

uppeldisfræði, íslenskt mál, leiklist, ættfræði, hagfræði, stærðfræði, jarðfræði, lögfræði og 

læknisfræði.  

Að sjálfsögðu er það ekki mælikvarði á manngildi en vegur þó nokkuð á móti þeim 

fáfengileik sem fólkið í þessum húsum hefur ranglega verið tengt. 

Líklegt er að blandast hafi í málið að ríkissjóður keypti ráðherrabústaðinn nr. 32 við 

Tjarnargötu af Hannesi Hafstein. En búseta ráðherra við götuna um lengri eða skemmri tíma 

hafði lítil áhrif á lífið þar.  

Nefnt var að sögulegur áhugi hafi verið ríkur. Tjörnin var þáttur sem mótaði lífið, jók 

samheldni barnanna og síðan af sjálfu sér foreldra. Lífið snerist um hana; þar reru menn á 

bátum, nutu skautaferða og nálægðar við náttúruna. Enginn bíll var í eigu íbúa þessara húsa 

fyrr en upp úr síðara stríði. Þá hafði gatan verið breikkuð og blikkbeljan tók að setja svip á 

götuna. Börn hættu jakahlaupi og að dúa á Tjarnarísnum. En lífið í húsunum hefur sinn 

gang. Hvaða lögmál ráða þar munu sagnfræðingar framtíðarinnar rýna í og komast að 

vitlausum niðurstöðum ef þeir hafa ekki kynnt sér málið vel. 
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Niðurstaðan er þessi: 

Dætur séra Ísleifs Gíslasonar í Arnarbæli og konu hans Karitasar Markúsdóttur bjuggu í 

tveim húsum (18, 20). Í öðrum tveim voru svili þeirra (26) og svilkona (24). Önnur systirin 

(20) og svilkonan (24) voru giftar í Briemsætt. Varð það til þess að enn einn Briem fékk hlut 

að lóðakaupunum (28). Í sjötta húsinu bjó maður sem komst þangað vegna þess að hann 

sárvantaði hús yfir höfuðið er hann var kallaður til starfa sem landritari (22). 

Snobb í nútímaskilningi þess orðs og óviðurkvæmileg samheldni var fjarri flestum þeim sem 

í þessum sex timburhúsum við 'Tjörnina bjuggu. Áhugamál þeirra voru allt önnur. 

Fáir hafa launað Reykjavík fóstrið betur en frumbyggjarnir við Tjarnargötu. Hvers 

vegna? Skilur nútímamaðurinn að einhverjir hafí viljað skila samfélaginu betra búi en þeir 

tóku við? 

Upphaf sálms Jóns biskups Helgasonar er hæfilegt niðurlag: 

Starfa, því nóttin nálgast, nota vel æviskeið, 

ekki þú veist nær endar ævi þinnar leið. 

Starfa, því aldrei aftur ónotuð kemur stund. 

Ávaxta því með elju ætíð vel þín pund. 

Lesbók Mbl.  20. og 27.3. 1993. 
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Tungumálavandi í norrænu starfi 

Í samstarfi Norðurlandaþjóða er tækifæri sem óvíða gefst annars staðar að koma góðu til 

leiðar. Þeir sem hafa trú á starfinu leggja sig fram og gera sitt besta til að verða þjóð sinni, 

Norðurlöndum og veröldinni að gagni.  

Norðurlandamál eru ólík. Fjórðungur íbúanna þarf að kunna annað en móðurmálið til að 

hafa gagn af starfinu. Til að beita áhrifum verður að kunna dönsku, norsku og sænsku. Auk 

Íslendinga eru það finnskumælandi Finnar, Samar, Færeyingar og Grænlendingar. 

Danir, Norðmenn og Svíar þurfa að leggja sig fram ef samskiptin eiga að takast vel. Á því er 

misbrestur. Þeim verður samt æ ljósara, að ef þeir gera það ekki bitna erfiðleikar á Finnum 

og Íslendingum, svo þeir séu nefndir er mjög taka þátt í starfinu. Heildarárangur verður lítill. 

Ráðstefnur, námskeið og fundir koma ekki að fullu gagni. Miklu kostað til lítils. 

Norrænt samstarf er ekki mikils virði ef jafnræðis er ekki gætt. Eftir fund er ég átti hlut að 

kom upp óánægja vegna þess að árangur varð ekki sá sem vænst hafði verið. Var það í 

fyrstu rakið til ólíkra tungumála. Kom síðar í ljós að fleiru var um að kenna. Erfíðleikar 

komu niður á Finnum og Íslendingum. 

Tungumálavandi hefur verið ræddur á Norðurlandafundum, rannsóknir gerðar, stofnanir 

settar til að sinna málinu og rit gefin út. Nýlegt endurmat á samstarfinu gerir þessari hlið 

ekki skil. 

Á stjórnmálasviðinu hafa heyrst óskir um ensku á fundum. Kannski til að allir hafí sama 

tunguhaft! Er það bein afleiðing þess er skólafólk á um kosti að velja í námi sínu. Þetta 

hefur mikil áhrif t.d. á sérnám. Enska er samnefnarinn og enskar bækur einu fagbækurnar, 

utan móðurmálsins, sem allir þykjast geta notað. Íslenskt námsfólk leitar til margra 

heimshluta, sækir jafnvel nám á ensku meðal frönsku-, þýsku- og norrænumælandi þjóða. 

Sameiginleg menning og bræðralag Norðurlanda heldur þeim saman. Enska smýgur, eins og 

fyrr var drepið á, inn um gáttir og óvíst hvenær ístöðulausir gefast upp fyrir sókn 
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enskusinna. Til að halda tengslum og norrænni menningu þarf norræna að hafa nokkurn 

forgang. 

Krafa um norrænt mál getur leitt til þess að fundir verði einhæfir ef við útilokum með því 

annað hæfíleikafólk. Hið sama á að sínu leyti einnig við um fundi sem haldnir eru á öðrum 

tungumálum. Ekki þarf að orðlengja að enska er gott mál. Þeir er ensku hafa að móðurmáli 

standa að sjálfsögðu vel að vígi, ásamt öðrum er hafa tök á málinu. Geta þeir komið ár sinni 

fyrir borð á enskumælandi fundum. Í Evrópustarfi sækir franska og þýska á og þurfa þeir 

sem ætla sér hlut þar að kunna málin. 

Rannsóknir sýna að meðal þeirra sem taka þátt í Norðurlandastarfi eru fáir sem kunna ensku 

vel. Enskan er því ekki einhlít lausn. Margir hafa tileinkað sér það sem kalla mætti 

sólarstranda- eða hótelmál („the key please") og sýna enn að auðlærð er ill enska, svo 

gamalt orðtak sé fært til nútíma.  

Erfítt er að ræða að gagni og eiga fjölbreytt samskipti við þá er ekki tala gott mál. Fyrir þá 

sem tala annað mál en sitt eigið er gott að eiga viðmælanda er talar ljóst og fagurt mál. Eru 

það rök fyrir því að við reynum að eiga skipti við Skandinava á þeirra máli fremur en að 

ætlast til að þeir tali ensku. Ég reikna ekki með að neinn ætlist til að tekin sé upp spænska 

þótt sá kunni hana. 

Furða er hve lítt Norðurlandasamtök hafa sinnt þessu. Norðurlönd hafa ekki markvissa 

stefnu. Sendiherrar Norðurlanda ávarpa fundi hér á lélegri ensku. 

Okkur hættir til að leggja mikið upp úr hvaða tungumál er notað í starfínu. Gleymum gjarna 

því sem mikilvægt er, að leggja okkur fram á fundum, undirbúa okkur og velja rétta fulltrúa; 

gera kröfur til þeirra um að þeir standi sig og komi upplýsingum á framfæri við aðra er heim 

kemur. Leggjum vinnu í málefni fremur en tungulipurð í tíma - eða ótíma! 

Að sjálfsögðu eru tungumál erfið og geta verið hindrun í samskiptum, hvort sem er á 

Norðurlöndum eða annars staðar. Margt má gera til að draga úr erfíðleikunum. Velja 

auðveld orð o.s.frv. 

Algengt er að ræðumaður setji sér að tala hægt og skýrt. Fáir halda lengi út að breyta 

talsmáta og gleyma sér. Einfalt ráð hefur nýst vel. Ræðumenn velja sér rullu. Fara úr eigin 

hlutverki og leika. Ráðið hefur vakið athygli - og kæti. Við gætum hugsað okkur að Dani 

setji sér að tala eins og uppáhaldsleikarinn, t.d. Poul Reumert, með áherslum sem gera 

dönsku sérkennilega, fallega og skýra. Svíi gæti valið Jarl Kulle. Aðferðin kemur okkur að 

notum er við leggjum okkur fram um að tala önnur tungumál vel. Algengt er að lesa kvæði 

upp undir áhrifum frá Davíð eða Jóni Helgasyni.  

Vandi margra þjóðtungna er að ungt fólk, eða þeir sem það tekur sér til fyrirmyndar, talar 

áherslulítið, óskýrt og hratt. Talfærin slakna og fólk beitir ekki tungu og rödd svo sem áður 

var talið að allir gerðu. Þetta kemur niður á áheyrendum sem eiga erfitt með að fylgjast með. 

Ekki ætti að velja til ræðuhalds eða fyrirlestra aðra en þá er uppfylla lágmarkskröfur. Nú 

orðið er fólk óhrætt við að koma fram. Fleiri gera en geta. 
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Espólín-nafnið er útdautt hér á landi. Í Noregi er Gísli Espólín Jónsson, frændi okkar í 5. lið, 

frægur rekstrarfræðingur. Hann hefur sett fram kenningu sem gengur gegn gæðablóðinu í 

stjórnun. Hann rekur margan vanda, m.a. í ráðstefnuhaldi, til góðhjartaðra stjórnenda sem 

undirbúa fundi illa, láta viðgangast að hver sem vill sæki fund án þess að hafa til þess unnið, 

undirbúi sig, geri þar gagn eða gefist tími til þess. Kenningar hans eiga ekki síst við 

fjölþjóðlegar ráðstefnur. Gísli nefnir að óstundvísi og hyskni verði samt aldrei til þess að 

menn missi af flugi á fundi í útlöndum!  

Er norrænir menn koma á alþjóðlega fundi rekur þá í rogastans yfir hve fulltrúar stórþjóða 

ráða þar miklu og láta að sér kveða. Telja menn gjarnan að það megi rekja til kunnáttu í 

frönsku, þýsku eða ensku. Ef að er gáð sýnir sig að þeir koma undirbúnir til funda enda til 

þess ætlast að þeir vinni og skili árangri. Er mikil upphefð talin að því að vera valinn til 

funda enda koma fáir á hvern í stóru löndunum, eins og sagt var. 

Vegna fámennis norrænna þjóða koma margar málstefnur á lítinn hóp sem ekki skilar neinu 

af sér vegna þess að þeir hafa hvorki tíma til undirbúnings eða þrek til að fylgja málum eftir. 

Eini mælikvarðinn á fundasókn er stundum hvort menn koma fölir eða sólbrenndir heim! 

Niðurstaðan er sú, að vanda í norrænu starfi megi leysa með því að undirbúa fundi vel og 

markvisst.  

Huga þarf að skipulagi funda til þess að þeir er verst eiga með að skilja það sem fram er fært 

fái stuðning. 

Ekki síst er val manna á ráðstefnur stundum ómarkvisst. Menn eru valdir stöðuheitis vegna, 

ekki vegna þess að líklegt sé að þeir hafi tök á efninu, skilji það sem fram fer eða skili því 

frá sér aftur. Er eins líklegt að til funda veljist fólk sem ekki hefur vald á tungumálum. Þetta 

á bæði við fundi á Norðurlöndum og öðrum heimshornum. 

Niðurstaðan er að við eigum að halda okkur við norræn mál í Norðurlandastarfí. Mikilvægt 

er að undirbúa fundi vel, stjórna þeim og skipuleggja af kostgæfni, vanda val á 

ræðumönnum. Tryggja að efni sé vel fram sett. Og þátttakendur hæfír. 

Árangur funda er sem sé undir fleiru kominn en því hvort notuð er danska, sænska eða 

norska. 

Þátttakendur þurfa að gera kröfur til sín og annarra. Þá fyrst er árangur tryggður er 

þátttakendur nota sjálfsagðan rétt sinn og finna að því sem fram er borið ef þeir telja ástæðu 

til. 

Slæmur fundur er dýr, reyndar verri en enginn. 

Morgunblaðið, 15.12.1992. 
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Steinunn Ingimundardóttir 

1903 - 1993 

Steinunn var fædd 14. apríl 1903 að Vestari-Garðsauka, elsta barn merkishjónanna 

Ingimundar Benediktssonar (1871-1949) og konu hans Ingveldar Einarsdóttur (1874-1953). 

Ingimundur var sonur Kristínar Þórðardóttur frá Sumarliðabæ í Holtum og Benedikts 

Diðrikssonar að Breiðabólsstað í Fljótshlíð sem ráðsmaður var hjá séra Skúla Gíslasyni 

prófasti og sagnaritara. Ólst Ingimundur upp þar á heimilinu eins og einn af fjölskyldunni. 

Benedikt og Kristín áttust ekki. Var hún síðast hjá séra Skúla Skúlasyni Gíslasonar í Odda 

og Sigríði Helgadóttur Hálfdanar sonar. 

Að Ingimundi stóðu merkar ættir og fjölskyldan ættrækin. Ingimundur lærði smíðar, 

stundaði rokkasmíði og var þjóðhagur bæði á tré og járn. Þá var hann hneigður til tónlistar. 

Séra Skúli kom Ingimundi til náms í orgelleik í Reykjavík hjá vini sínum séra Helga 

Hálfdanarsyni prestaskólakennara og konu hans Þórhildi Tómasdóttur frá Breiðabólsstað. 

Eftir að hafa stundað rokkasmíði víða um sveitir hóf Ingimundur árið 1897 búskap í Vestri-

Garðsauka í Hvolhreppi. Bjó hann þar góðu búi. Gekkst hann fyrir orgel- 

kaupum í Holtskirkju og var organisti þar. 

Árið 1902 gekk Ingimundur að eiga Ingveldi Einarsdóttur frá Hæli í Gnúpverjahreppi. Að 

henni stóðu einnig merkir stofnar og þótti ráðahagurinn góður. Foreldrar Ingveldar voru 

Einar Gestsson á Hæli og kona hans Steinunn Vigfúsdóttir Thorarensen. Nafnið var frá 

langömmu hennar Steinunni Bjarnadóttur landlæknis Pálssonar. Hælssystkinin voru 
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samheldin. Þótti Ingveldi hún vera langt að heiman og sótti á hana heimþrá. Fluttust þau að 

Kaldárholti í Holtum með hjúum sínum árið 1904. 

Til Ingimundar hafði komið innan við fermingu Tómas Tómasson frá Miðhúsum í 

Hvolhreppi. Tómas hafði misst föður sinn tveggja ára og fjölskyldan tvístrast. Var Tómas í 

Kaldárholti til sautján ára aldur sem einn af fjölskyldunni. 

Káldárholt var afskekkt við Þjórsá, en eftir að Ingimundur smíðaði ferju á ána við Murneyri 

varð samgangur meiri milli Kaldárholts og grannanna handan árinnar, ekki síst við Hæl og 

Hlíð, þar sem systkini Ingveldar, Gestur og Ragnhildur, bjuggu. Ingimundur stundaði 

smíðar og tók auk rokka smíða að gera við skilvindur eftir að þær fluttust til landsins. Þá var 

hann um skeið organisti í Haga kirkju. Stundaði Ingimundur kynbætur á sauðfé og barðist 

gegn uppblæstri. Bú var gott í Kaldárholti, hjú mörg og vaxandi barna- 

fjöldi. 

Systkini Steinunnar Ingimundardóttur sem öll fæddust í Kaldárholti voru Kristín (1904-

1973); Benedikt (1906-1926); Guðrún (1907-1935), átti Eirík Narfason; Jórunn (1911), átti 

Dagbjart Lýðsson; Ragnheiður (1913), átti Hjálmar Blöndal; Helga (1914) átti Svein 

Benediktsson og Einar (1917), átti Erlu Axelsdóttur. Systkinin eru samheldin skapgóð, 

fastlynd og trygg. 

Heimilið í Kaldárholti var menningarhvetjandi. Mynduðust kærleikar milli vinnufólks og 

fjölskyldunnar. Vitna þeir um það dr. Guðni heitinn Jónsson prófessor og dr. Sigurður 

Pétursson gerlafræðingur sem skrifuðu um Ingimund og Ingveldi látin. Þeir voru þar báðir 

ungir, fátækir vinnupiltar áður en þeir fóru til náms. Þar var líka dygga fóstran Þura, Þuríður 

Guðmundsdóttir frá Miðkrika í Hvolhreppi. Hún hafði komið að Kaldárholti árið 1906 og 

fylgdi fjölskyldunni til dánardags 1953. 

Steinunn stundaði nám í Flensborgarskólanum 1919-21 og lauk þaðan prófi. Voru þau þrjú 

saman systkinin við nám í Hafnarfirði, Benedikt og Steinunn í Flensborg, en Kristín við nám 

í orgelleik og hélt hús fyrir þau öll. Stundaði Steinunn dálítið kennslu eftir það. Alkomin 

fluttist hún til Reykjavíkur árið 1925 og hóf störf í Ölgerðinni Agli Skallagrímssyni nokkru 

síðar. Tómas Tómasson, sem hafði farið frá Kaldárholti til sjós, fór síðan að vinna í Sanitas 

á Seltjarnarnesi hjá Gísla Guðmundssyni gerlafræðingi sem hvatti hann til náms. Fór hann 

til Kaupmannahafnar og lærði að brugga maltextrakt og stofnaði Ölgerðina 1913, með góðri 

aðstoð Ingimundar síns gamla húsbónda. Starfaði Steinunn fyrstu fimm árin við 

skrifstofustörf þar en var síðan í 45 ár trölltryggur gjaldkeri og húsbóndahollur, nánasti 

trúnaðarmaður Tómasar. Hafði hann á orði er Steinunn varð sjötug að hann hefði ráðið betur 

við hana í Ölgerðinni en þegar hún á öðru ári orgaði út alla Rangárvelli er hann reiddi hana 

fyrir framan sig á leiðinni frá Garðsauka og vestur í Holt. En hann sagði líka: „Þú hefur 

alltaf gert rétt, og ég hef trúað þér fyrir öllu." 

Eftir að Steinunn flutti suður var hún um skeið í vist hjá frænda sínum Jóni Ólafssyni 

bankastjóra að Laufásvegi 53-55 og konu hans Þóru. Síðar bjó hún ásamt systkinum sínum 
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sem voru hér við nám að Laugavegi 40 hjá frænku þeirra Ragnheiði Thorarensen frá 

Kirkjubæ á Rangárvöllum og Jóni Hjaltalín Sigurðssyni læknaprófessor. 

Ingimundur og Ingveldur brugðu búi í Kaldárholti árið 1930 og fluttust til Reykjavíkur. Hóf 

Ingimundur líka vinnu hjá Ölgerðinni og var þar trésmiður starfsævina á enda. Er Tómas 

hafði það ár lokið byggingu íbúðarhússins að Bjarkargötu 2 flutti Kaldárholtsfólkið í hús 

hans að Frakkastíg 14 og bjó þar þangað til Kristín Ingimundardóttir réðst í að kaupa hið 

mikla hús að Smáragötu 10 árið 1941. Þótti sumum þessi kaup glapræði þótt 

hárgreiðslumeistari ætti í hlut enda óvenjulegt að kona réðist í slíkt stórræði. En fjölskyldan 

sópaði úr öllum vösum. Varð Smáragatan bækistöð stórrar og vaxandi fjölskyldu, ekki 

aðeins héðan úr Reykjavík. Þangað sóttu frændur að austan, og bjó þar margt ungt frændfólk 

úr sveitinni meðan það stundaði nám. Hér voru fjölskylduhátíðir og frægt páskakaffi sem 

Steinunn flutti með sér út á Seltjarnarnes fram á síðasta ári. 

Árið 1982 keypti Steinunn sér litla íbúð að Sæbraut 10 á Seltjarnarnesi í húsi systursonar 

síns Benedikts Eiríkssonar vélfræðings og konu hans Eygerðar Pétursdóttur, sem nú er látin. 

Þar bjó hún glöð en við hrakandi heilsu. Það gladdi hana að vera komin í nánd við Nesstofu 

þar sem nafna hennar og forfeður aðrir höfðu búið tveim öldum fyrr. 

Sem fyrr sagði var heilsa Steinunnar ekki sem skyldi. Fyrir 43 árum fékk hún alvarlegan 

augnsjúkdóm. Til lækninga fékk hún fúkalyf, hið illræmda streptomycin. Við lækninguna 

þurfti að velja milli tveggja hættulegra kosta, blindu eða heyrnarleysis. Hún tók áhættu sem 

bjargaði sjóninni en spillti heyrn. Var hún eftir það böguð af vaxandi heyrnarleysi og 

sjóndepru. Áföllum tók hún af fullkomnu æðruleysi. Þótt hún gæti hvorki notið prentaðs 

máls, útvarps né sjónvarps, og ætti í erfiðleikum með að fylgjast með samtölum var andlegt 

ríkidæmi hennar og lífsgleði mikil. Hún var minnug og fróð, ættrækin og ættfróð, velti 

gjarna fyrir sér fyrri samtölum og tók upp þráðinn við endurfundi. Var furða hve vel hún 

fylgdist með, ekki síst unga fólkinu. Hún gladdist með því er vel gekk.  

Átti hún marga vini sem löðuðust að henni og kepptust um að gera henni lífið létt. Var 

aðdáunar vert að fylgjast með umhyggju systkinanna. Og létt var lundin. Er Steinunn var 

fyrir tveim árum á augndeild Landakots var henni ekið í baðherbergi í hjólastóli með 

þverslá. Þá sagði hún: „Mér fannst sem ég sæti í járnbátnum hans pabba og héldi mér í 

þóftuna yfir Þjórsá." 

Orðhákurinn Gestur á Hæli sagði þegar tengdadóttir hans Steinunn Vigfúsdóttir Thorarensen 

kom að Hæli: „Nú þykir mér þokan vera farin að læðast um bæinn á Hæli." Hann reyndi að 

hún var í engu þokukennd og viðurkenndi síðar að hún væri höfðingi. Þessir kostir hafa fylgt 

mörgum afkomendum hennar. Þeir eru margir seinteknir, orðvarir, ekki mikið fyrir sviðsljós 

og vinna á í viðkynningu. 

Steinunn hrein barn á hnakkkúlunni hjá Tómasi. Hún var óstýrilát Gunnari, flækingi sem 

kom oft að Kaldárholti og látinn var gæta hennar. Féllust honum hendur en sagði þau orð 

sem oft voru rifjuð upp: „Nú tekurðu til að gapa, hrista 
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þig og skaka“. Þetta lýsir Steinunni vel að því leyti að hún gerði aldrei annað en það sem 

henni sjálfri fannst rétt. Hún var þrá og vildi ráða sér sjálf. 

Það kom að góðu haldi þegar halla tók undan í ellinni. Hún barðist fyrir sjálfstæði sínu og 

vildi ekki fara á neitt sem héti Stofnun. -- 

Í viðtali í Morgunblaðinu kom eitt sinn viðtal við Steinunni: -- Þá varð ég gjaldkeri og hef 

verið það síðan, en aðrir reikna út launin núna, þetta er orðið svo viðamikið allt saman. 

Þær tölur sem ég átti áður við í tugum, á ég í dag við í milljónum. -- 
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Agnar Biering 

1928-1995 

Kunnugleiki okkar Agnars Biering er orðinn langur, óslitinn og vaxandi frá því í fyrsta bekk 

Gagnfræðaskóla Reykvíkinga við Lækjargötu fyrir 52 árum. Ég hafði veitt honum athygli 

nokkrum árum fyrr á Tjörninni fyrir fimi í skautahlaupi, ekki síst skautunum hans sem voru 

fastir við skóna, ekki skrúfaðir á klossana með lykli eins og hjá okkur krökkunum vestan 

Tjarnar. Agnar var þar í hópi glæsilegra drengja úr íbúðarhverfum fyrirmanna við 

Hringbraut, Fjólugötu, Smáragötu og Laufásveg. Æskuheimili hans var við Hringbraut, næst 

Gróðrarstöðinni. 

Smám saman tókst með okkur vinátta og við bundumst sama vinahópi. Það var hópur á 

vinstri kantinum, meðan vinstri var vinstri, en ekki hægri. Við Agnar vorum beggja blands 

en létum mannkosti félaganna innsigla vinaböndin. Þarna mættust mismunandi 

menningarheimar og ekki alltaf gott að láta dæmið ganga upp. 

Löngu síðar kynntist ég foreldrum Agnars og hans góða æskuheimili. Þau voru bæði af 

gamalgrónum dönskum kaupmannaættum í Reykjavík. Það voru forréttindi að eignast 

vináttu Bieringsfólksins, sem var fastheldið á fornar siðvenjur, rausnarlegt og velviljað 

menningarfólk í besta skilningi, Reykvíkingar að langfeðgatali en með dönsku yfirbragði. 

Agnar fór hefðbundnar leiðir á þessum árum. Hann stundaði skólanám sitt, byggingar- og 

síldarvinnu á sumrin og stundað laganám. Hann var vinsæll og vel látinn meðal 

skólasystkina sinna. Í Háskólanum myndaðist nýr vinahópur með traustum vinaböndum sem 

héldust alla tíð að viðbættum fjölskyldum í fyllingu tímans. 

Að líta yfir farinn veg er eins og að fylgjast með tónverki. Fiðlurnar hljóma og þagna, 

slagverkið lætur heyra í sér, blásturshljóðfærin hljóma hvert með sínum blæ. Allt kemur 

saman í lokin, þótt um skeið megi við öðru búast. Eins er það með lífið, vinahóp, störf, 
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fjölskyldu; mismunandi hraði og hljómur. Öll var hljómkviðan í lífi Agnars indæl og 

ánægjuleg. 

Þau Rúrí settu saman heimili að Sólvallagötu 45 og vinirnir aðstoðuðu við flutninginn, 

daginn fyrir brúðkaupið. Um nóttina var talið rétt að snúa hjónarúminu. Það var hinsvegar of 

stórt fyrir herbergið og festist skakkt milli veggja þannig að margra stunda erfiði var að losa 

það. Var brúðkaupið tekið að nálgast ískyggilega þegar sú gestaþraut var leyst. Þar 

eignuðust þau soninn Gunnar. Einnig kynntumst við frábæru fólki Rúríar sem auðgaði líf 

heimilisvinanna með traustri, gróinni menningu Hafnarfjarðar, þótt þar hafi stór skörð verið 

höggvin í raðirnar. 

Félagslyndi þeirra Agnars og Rúríar og gestrisni var mikil, heimilið fagurt og heimilislífið 

ljúft. Þau reistu sumarhús í félagi við vini sína. Ávallt lagði Agnar sig allan fram í hverju 

verki, enda smiður góður, vinnusamur og ósérhlífinn. Því kynntumst við þegar þau reistu sér 

heimili við Helluland og tóku að snyrta hús og rækta garð. Mikill heiður okkur hjónum var 

að við vorum nánast tekin í fóstur af fjölskyldu Agnars. Um áratuga skeið höfum við notið 

ótal samfunda við systkinin og fylgst með þeim í blíðu og stríðu. Þá kom í ljós sú trausta og 

djúpstæða menning sem fylgir því fólki öllu. Agnar reyndist trúr íslensk-danskri menningu, 

sem hann hafði úr foreldrahúsum. Hann var óvenju látlaus maður, lítt gefinn fyrir að berast 

á. Heimilið, starf, vinir og fjölskylda voru ávallt í fyrirrúmi.  

Svo kvaddi ískyggilegur gestur dyra, átti skamma dvöl og tók kæran vin á brott með sér sem 

hendi væri veifað. Engum vörnum varð við komið. Agnar tók kveðju hans af karlmennsku 

og þrótti. Varð engu víli við komið í hans návist. 

Við hjónin þökkum Agnari samfylgdina öll þessi mörgu ár. Umfram allt minnumst við 

tryggðar hans og umhyggju. Ef hann hafði minnsta grun um hættur eða vandræði var hann 

kominn á okkar fund, uppörvandi og hjálpfús. Kærleikur, velvilji og greiðvikni hans var 

einlæg og skýlaus. Hann var ávallt samkvæmur sjálfum sér. Ráð hans voruheiðruð verðmæti 

á heimili okkar. -- 
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Sjálfstæðis- og þroskamál. 

Fyrir nokkru bárust  á fjölskyldusamkomu óeirðir í tal og var vísað í því sambandi til 

samtalsgreinar við Ásgeir Pétursson, fyrrum bæjarfógeta, í blaðinu Skessuhorni1 þar sem 

hann lýsir  atburðum kringum 30. mars 1949. Hann mun hafa stjórnað hvítliðunum, 2 sem 

ýmsir kölluðu svo; hjálparmenn lögreglunnar, margir á okkar aldri, flestir væntanlega ungir 

Heimdellingar, félagar í æskulýðsfélagi í Sjálfstæðiflokknum.  

Í minningargrein um Gísla Ísleifsson (1927-2008) bekkjarbróður minn3 sagði ég lauslega frá 

atburðum eins og þeir horfðu við mér, en ég stóð við hlið Gísla þegar hann dróst inn í 

viðburði sem leiddu til gæslufangavistar hans og síðar dóms.  

Þetta litla atriði varð til þess að með mér rifjuðust upp ógnartímar sem ég upplifði á ungum 

aldri og örlar enn á í pólitískri umræðu. Það var tími sem við upplifðum sumir svo, þegar 

fáir treystu öðrum, margir dregnir í ólíka dilka, fyrir tryggð, vináttu eða engar sakir.  

Á þessum árum, frá 1946 eða fyrr, þegar ég fór að muna stjórnmál, var vantraust og efi 

gagnvart náunganum ríkur hjá ýmsum. Kannski var það þá í hámarki, þótt oft hafi ástandið 

ískyggilegt verið, eins og nýverið hefur verið upplýst um símahleranir, sem þá voru hafnar.  

Ég þykist vita nokkuð um þær vegna kunningsskapar við starfsfólk lögreglustjóra, en gerði 

ekki mikið með þær þá, enda var ég pólitískt viðrini, eins og bekkjarbróðir minn Þorvaldur, 

hægri sinnaður, hélt fram. Eiginlega treysti ég öllum. Þessi dagur, 30. mars, varð 

örlagadagur í þroska og vináttusambandi. 

-- 

Ég var blásaklaus drengur er ég kom í Ágústarskólann í Lækjargötu, alinn upp með Páli 

bróður mínum, hjá móður okkar Friede Pálsdóttur Briem í Tjarnargötu 24. Hún stjórnaði 

                                                      
1 Ásgeir Pétursson fyrrv. sýslumaður: Fyrirskipaði útrás varnarliðs þinghússins í átökunum 30. mars 1949. 

Skessuhorn, 27.12.2013. 
2 Wikipedia: Hvítliði er niðrandi orð notað um þá sem aðstoða lögreglu í átökum við róttæka hópa eða taka sig 

sjálfir til og berja á þeim sem mótmæla.  

3 Eggert Ásgeirsson: Samtíningur, 2014 og grein í Morgunblaðinu um Gísla Ísleifsson látinn 2008. 

http://is.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6gregla
http://is.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3tt%C3%A6kni
http://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3tm%C3%A6li
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stóru húsi, í sambýli við móður sína og systur, rak þar fjölritunarstofu, kenndi á píanó og 

vélritun. Á heimilinu var gestagangur frænda og viðskiptavina, af öllum stéttum, ekki síst 

lögfræðinga, sem mikið skiptu við stofuna hennar. Þangað kom fjöldi kvenréttindakvenna, 

húsmæðrakennara, lærdómsmanna, furðufugla, hagyrðinga, rithöfunda, sértrúarfólks og 

miðla.  Fólk sem þurftir að fá verk unnin fyrir stéttarfélög auk verka fyrir opinberar 

stofnanir sem þurftu að leita út fyrir þær til að tryggja leynd. Ekki síst fólk sem þurfti aðstoð 

við að fá útrás fyrir útgáfuþörf sína. 

Á heimilinu voru öll blöð sem gefin voru út, tímarit, íslensk og erlend. Við áttum frændur í 

öðrum löndum sem sendu okkur blöð og rit. Við bræður sentumst og innheimtum fyrir 

skrifstofuna, áttum erindi þess vegna til stjórnmálaflokka, opinberra skrifstofa, fórum heim 

til gjaldkera með reikninga, þurftum að koma aftur og aftur og kynntumst þeim dável, því 

ekki flæddi út úr kössunum hjá öllum.  

Stjórnmálafréttir voru þar mikið ræddar og skoðanir sem komu fram í tímaritum og 

skáldverkum.  

Eftir á að hyggja gerði uppeldi mitt og skoðanamyndun líf mitt nokkuð öðru vísi en félaga 

minna, sem flestir bjuggu við öllu hefðbundnara fjölskyldumynstur og umgengnishópa. 

Frændur voru margir embættismenn; líka sveitafólk af Nesinu. Þannig að fjósalykt kom 

stundum í húsið frá bæjum þar sem við bræður vorum í sveit á sumrin. 

Í sveitinni var fólk heldur ekki útbært á flokksskoðanir sínar. Þótti ókurteisi að hnýsast í 

þær. Gæti ég ekki getið mér til um hvað neinn af mínu fólki kaus. Það þótti minnkunn að 

fólk pantaði akstur á kosningadögum, því annað hvort væru menn að blekkja eða nýta sér 

tilboð sem ekki ættu að eiga sér stað.  

Menn hafa stundum spurt mig um hvað faðir minn hafi kosið eða í hvaða flokki hann hefði 

verið. Hann var lögfræðingur, dó þegar ég var nýorðinn sex ára. Skoðanir hans þekkti ég 

ekki nema af afspurn. Hann átti vini í ýmsum stjórnmálaflokkum en bast engum, að ég held. 

Það þótti heldur undarlegt á heimilinu þegar Páll og Sigurður Líndal ánetjuðust 

Sjálfstæðiflokknum og fóru að halda fram hægri sinnuðum skoðunum. Við þóttumst 

listasinnað fók sem sótti leikhús, tónleika, listsýningar og las nýjustu bækurnar. Kannski 

gerðu þeir það líka. Hver veit? Kannski seinna, a.m.k. Palli. 

-- 

Ég hef haldið því fram að vera einn fárra manna sem upplifðu óeirðir þrisvar: Friðardaginn 

1945; Keflavíkursamninginn sama ár og loks 30. mars 1949, enda bjó ég í Tjarnargötu 24, 

steinsnar frá öllum æsilegum viðburðum. 

Ekki var margs að minnast á friðardaginn. Við bekkjarsystkin vorum í gagnfræðaprófi og 

aukatímum í Gaggó í Lækjargötu þegar setuliðið fór hamförum af gleði, braut rúður, kastaði 

grjóti og baðaði sig í Tjörninni.  
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Enginn ágreiningur meðal okkar þjóðar. Við vorkenndum þessum strákum sem höguðu sér 

eins og kjánar. Að vísu kallaði það fram hið versta í okkar eigin slagsmálahundum, sem 

gengu stoltir um með blóðnasir.   

Þá var eining meðal þjóðarinnar þó hún hefði klofnað um skeið í aðdraganda 

lýðveldisstofnunarinnar. 

-- 

Ég átti enga sérstaka vini þegar ég kom í Gaggó. Eins og vera ber fórum við að þreifa fyrir 

okkur, þeir sem enga áttu fyrir eða utan af landi. Þeir í KFUM héldu hópinn; skátar líka og 

þeir sem voru úr fínum hverfum. En þeir hópar riðluðust fljótt, við fundum nýja 

viðmælendur, gengum um og diskúteruðum, eftir því sem við best gátum, töluðum um 

spíritisma, Jónas frá Hriflu og Kiljan. Smám saman voru einhverjir sem fóru að kanna 

stjórnmál. Okkur hina grunaði ekkert þangað til - já - sitthvað kom í ljós. Við eignuðumst 

vini sem við erum tengdir enn, þó margir séu dánir. 

Fyrsta skipti sem stjórnmál fóru að skipta máli var 1946 í bæjarstjórnarkosningum þar sem í 

forystu var sjálfstæðismaðurinn Jóhann Hafstein. Þá hófst mikil smölun. Ég skrifaði mig inn 

í Sjálfstæðisflokkinn og sá nafnið mitt í Mogganum, í annað sinn frá fermingu.  

Síðar urðu heiftúðugar deilur um samning um Keflavík til hundrað ára við Bandaríkin og 

fleira því tengt. Þá hljóp illska í marga. 

Haldinn var mikill stjórnmálafundur í Sjálfstæðishúsinu við Austurvöll. Þar var ég mættur 

til að hlusta á ræðusnillinginn Jóhann. Er leið á fundinn líkaði mér ekki stóryrðin, fór þaðan 

til að kanna hvernig vinstrifundur verkalýðsins gengi í Miðbæjarskólaportinu. Ég var 

kominn út í Templarasund þegar hersingin kom af fundinum og stormaði að 

Sjálfstæðishúsinu og inn í það.  

Ekki veit ég hvað þar gerðist. Ég held ekki að neinar bakdyr hafi verið á húsinu því eftir 

skamma hríð fer fólk að tínast út, en komst illa fyrir hraustum verkamönnum og einbeittum 

„kommum“! svo ég leyfi mér að nota það leiðinda safnorð.  

Ég var rétt utan við dyrnar þegar höfuðpaurarnir komu út. Minnisstætt var þegar Bjarni 

Benediktsson kom, lítill vexti, og bróðir hans Sveinn, hár og kraftalegur. Brutust þeir út að 

bíl sem þar stóð. Áður en þeir komust þangað bar að frænda þeirra, Sigurð Baldursson, þá 

laganema, og réðst hann, þó kraftalítill væri, að Bjarna, tók í flibbann á honum og hékk hann 

þar uns einhver gekk á milli.  

Þetta var örlagaviðburður; ekki aðeins í sögu landsins, heldur líka Engeyjarfólksins sem 

lengi, kannski alla tíð síðan, hefur verið að jafna sig. 

Um kvöldið byrjuðu ólæti á Austurvelli og var Alþingishúsið skotspónninn. Leit það ekki 

vel út á eftir en meginóeirðirnar urðu næsta dag. Lögreglan fékk hrós fyrir að henni tókst að 

koma í veg fyrir að táragasi yrði beitt. Fékk Agnar Kofoed-Hansen lögreglustjóri og síðar 

flugmálastjóri hrós fyrir, og sem oft var rifjað upp á kostnað annars lögreglustjóra. 

-- 
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Skólabræðurnir reyndu að tengjast vináttuböndum, þreifuðu fyrir sér, leituðu tengsla. 

Þorvaldur, læknissonur frá Eyrarbakka, tengdist mér fljótt. Hann var þá einn í bænum af 

nánustu fjölskyldu, bjó í leiguherbergjum;  ólíkindatól, sem erfitt var þegar fram í sótti að 

treysta í öllu. Hann gerði margt sér til skemmtunar. 

Fjölskylda mín átti erfitt með að sætta sig við hann, því hann átti það til að grípa til 

ósanninda þegar hann þurfti að ná einhverju, jafnvel smálegu fram, kannski bara brosi. 

Byrjaði með því að kenna mér skák, sem ég hafði aldrei reynt. Daginn eftir var hann með 

vasatafl í skólanum og lagði það til að við Birgir Ásgeirsson, síðar lögfræðingur, tefldum 

skák í frímínútum í fyrsta bekk. Ég skildi ekki neitt í neinu. Þorvaldur lagði ýmislegt til, svo 

sem að fórna öllum mönnunum. Eitthvað efaðist ég um það, en hann sagði okkur vera að 

byggja upp peðasókn. Þetta var ágætt, því þaðan í frá var ég á varðbergi, en samt aldrei laus 

við trúgirni.  

Einn daginn var hann í heimsókn hjá mér. Hann bjó hjá frændum sínum í Laugarnesi. Þegar 

hann fór heim, til að taka strætó, vildi hann fá mig til að koma með sér en ég nennti 

ómögulega. Þá greip hann til ósanninda: Hefði orðið vitni að slysi, ekið hafði verið yfir tána 

á manni á horni Austurstrætis og Pósthússtrætis, hann væri vitni, ætti að mæta í 

lögreglustöðina í Pósthússtræti og bað mig að koma með sér til stuðnings. Það vildi ég ekki. 

Hann gerði málið alltaf flóknara fyrir mig og sagði, það sem hann sagði oft, að ég væri svo 

vanur, þekkti alla, væri góður að tala, hefði oft komið inn í stöðina áður. Svo þegar við 

komum á hornið hjá Austurstræti og Pósthússtræti hljóp hann hlæjandi burt. Honum hafði 

tekist ætlunarverkið! Slíkt átti ég oftar eftir að reyna og fyrirgefa, jafnvel njóta. 

Einu sinni reyndi hann að fá mig til að ganga ásamt sér í Alþýðuflokkinn! Við skyldum gera 

það saman. Og hvað gerir maður ekki fyrir vin sinn. Farð þú á undan! Auðvitað var allt 

plat. Sögur af honum eru margar. 

Smám saman tengdumst við, Þorvaldur Lúðvíksson, Pétur Guðfinnsson, Valdimar 

Kristinsson vináttuböndum ásamt fleirum. Þetta reyndist, eftir á að hyggja, vera 

íhaldshópur.  

Róttæki hópurinn samanstóð m.a. af Agnari Biering, Stefáni Sigurkarlssyni, Stefáni Sturlu 

Stefánssyni, Ólafi Ólafssyni, Gísla Ísleifssyni og fleirum. Þessi hópur var skilgreindur af 

hinum hópnum sem „róttækur“. Ég vissi það ekki þá og er ekki viss enn. Við hittumst oft í 

Tjarnargötu 10B, en þar bjó Ólafur. Þar reyndist okkur lengi vel með húsaskjól Jón 

Stefánsson ljósmyndari, frændi hans.  Einnig umgekkst ég Jónas Thorarensen, Pál Pálsson, 

Birgi Guðgeirsson, Davíð Sch. Thorsteinsson og fleiri sem voru utan fylkinga, held ég.  

Ég leit ekki á hópana sem pólitíska. Hins vegar reyndi ég seinna að sumir þessara hópa 

þoldu ekki hvor annan, sérstaklega þegar þeir rákust hvor á annan í stofunni heima. Þá fann 

ég að eitthvað var eins og ekki átti að vera. Vissulega voru þeir með mismundandi 

áhugaefni, en það var ekki alveg nóg til að ég skildi það. 
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Seinna mynduðust nýir hópar, tengdir Þorvaldi: Sverrir Hermannsson, Magnús Óskarsson 

og Guðmundur Jónasson, Akureyringar og Garðbúar. Guðmundur varð náinn vinur minn, 

sem varð til að þau kynntust og áttust Bergljót Líndal frænka mín. Guðmundur varð 

skammlífur. Var skemmtlegt fyrir skömmu á áttræðisafmæli Bergljótar að sjá þann 

glæsilega hóp sem frá þeim er kominn. 

Allt umskapaðist þetta. Má segja að síðasti hópurinn hafi verið Hermann Helgason og bróðir 

hans Eyjólfur Hermannsson, Agnar og margar skemmtilegar stelpur, Auður Þorbergsdóttir 

og bekkjarsystur hennar, Álfheiður Líndal, frænka mín o.fl.  

Ég bjó í miðbænum og hafði herbergi og allir voru velkomnir, því mamma var ánægð með 

að ég skyldi eignast góða vini og bauð þá alltaf velkomna að sínu borði. Ég hélt áfram að 

umgangast þá sitt á hvað. Þetta var inngangur. 

Þrítugasti mars nítján hundruð fjörutíu og níu 

Þrítugasti mars rann upp skýjaður eins og margir aðrir dagar. Við mættum í skólann og 

fengum þær fréttir að í strætó, hefði verið dreift miðum þar sem skorað var á borgarbúa að 

koma á Austurvöll til að standa vörð um Alþingi.  

Þar næst gerðist það að Pálmi Hannesson rektor gaf frí um hádegið til að fara á Austurvöll. 

Þangað hópuðumst  við strákarnir. Stelpurnar voru þar fáar, ef nokkrar. Þær voru ekki 

gefnar fyrir hasarinn! 

Þegar gengið var frá skólanum, eftir Skólabrú, norður með Dómkirkjunni að 

Alþingishúsinu, þá kom heldur en ekki margmenni í ljós! Lögreglulið var í röðum fyrir 

framan húsið, en fyrir aftan það var fjöldi drengja og ungra manna. Þegar betur var að gáð 

voru í þessum hópi margir bekkjarbræður mínir. Ég vissi ekki til hvers! 

Þetta var hálfgert sjokk. Staða þeirra þar, og val á aðstoðarliði lögreglunnar, sem mig minnir 

að við kölluðum hvítliða, sýndi okkur að hér hefði eitthvað farið fram á bak við okkur, 

fundahöld, sem við höfðum ekki haft spurnir af, hvar í flokki sem við stóðum. Hér hafði 

sem sé farið fram dilkadráttur og okkur hinum óspurðum skipað  af innvígðum í hóp 

útskúfaðra. Þessi tilfinning átti eftir að ágerast stuttu seinna er hvítliðarnir komu í ljós. 

Var allt í ró og spekt framan af. Svo æstist leikurinn, án þess  þó að ég geti gert mér grein 

fyrir hvað væri á seiði. Ég hélt mig fyrsta kastið austanvert, framan við Alþingishúsið, en 

færði mig svo vestur með því. Þar sá ég ýmsa sem ég þekkti. Man sérstaklega eftir Ásmundi 

Brekkan og bróður hans Eggert, bekkjarbróður mínum. Þeir urðu báðir læknar. Þeir áttu 

sænska móður, höfðu sennilega fengið föt frá sænskum frændum, en fatalítið var í 

verslunum hér. Eggert var í fínum ljósum, sænskum rykfrakka. Allt var tíðindalítið í mínum 

augum og minningu. Við stóðum þar saman glaðir og ópólitískir. Svo var kastað drasli að 

þinghúsinu og eggjum. Ekki vissi ég þá hverjir áttu hlut að máli. Leikurinn hafði æstst þegar 

fjöldafundi lauk í Miðbæjarskólaportinu. 
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Þá gerðist það að eggi er kastað frá Alþingishúsinu og brotnaði þegar það lenti á frakkanum 

hans Eggerts. Heldur vorum við, á þessum vængnum, lítt hrifnir að lenda í slíku og hleypti 

það í okkur kapp, þótt ekki reyndist það nú mikið. 

Innskot A.  

Fyrir eitthvað fimm árum hitti ég frænda minn Guðmund Helgason (1927-2013) og ræddum við 

ýmis mál, en við höfðum verið samstarfsmenn í raforkugeiranum. Hann hafði verið rekstrarstjóri 

hjá Landsvirkjun. Guðmundur var einn þeirra sem lentu fyrir dómstólum vegna óeirðanna 30. 

mars.   

Við fórum, eins og oftar, að tala um ættir. Amma mín Álfheiður Helgadóttir Briem (1868-1962) 

og afi hans séra Ólafur Helgason (1867-1904), prestur og málleysingjakennari á Stórahrauni hjá 

Eyrarbakka, voru systkin. Guðmundur sagði mér að hann hefði aldrei hitt þessa afasystur sína. 

Ég svaraði og sagði að hún hefði hitt hann. Hann varð hissa að heyra þessa síðbúnu frétt.  

Sagði ég honum að það hefði verið 30. mars 1949. Amma var stödd inni í verslun Silla og Valda í 

Aðalstræti 10. Þá kom Guðmundur inn í búðina ásamt félögum sínum. Hefðu þeir keypt egg og 

síðan farið út.  

Innskot B. 

Ég var staddur, 18. des. 2014, í afmæli Hrefnu Ásgeirsdóttur, sonardóttur okkar Sigríðar. Þar var 

líka Pétur Pétursson (1931) hagfræðingur, bróðir fyrrnefnds Ásgeirs Péturssonar, síðar 

bæjarfógeta, foringja hjálparliðsins við vörn Alþingis 30. mars.  

Við Pétur rifjuðum upp sögur úr æsku okkar, en hann bjó fyrir ofan okkur í Suðurgötu 20. Páll 

bróðir minn var bekkjarbróðir hans og samstúdent 1951. 

Barst nú talið að 30. mars. Hann var þá í fjórða bekk Menntaskólans með Páli bróður mínum, og 

var skipað af bróður sínum til að standa vörð við vegginn á Alþingishúsinu. Hann var, eins og 

hann sagði, kettlingur, ábyrgðarlaus, var aldrei á sama stað, fyrst austan til og síðar vestan til í 

hópnum. Ágeir og Pétur eru ráðherrasynir, og eins og aðrir í fjölskyldunni hefðu þeir, eins og 

hann orðaði það, fæðst í Sjálfstæðiflokkinn og alist þar upp.  

Ég sagði honum söguna, sem fyrr var getið, um Guðmund Helgason og Eggert Brekkan. Þá sagði 

hann merkilegan hlut.  

Þar sem hann stóð við Alþingishúsið sá hann egg koma fljúgandi úr andstæðingahópnum. Við 

hliðina á honum stóð Thor Hallgrímsson1 sem gerði sér lítið fyrir, greip eggið, sendi það til baka 

og hitti Eggert Brekkan og fína frakkann hans! Sextíu og fimm ára gömul saga og þó ný. 

                                                      
1 Thor Jensen Hallgrímsson (1913-1996) verslunarmaður í Reykjavík, sonur Guðmundar Hallgrímssonar læknis á 

Siglufirði og Camille Therese, dóttur Þorbjargar og Thors Jensen, systir Ólafs Thors forsætiráðh., í fylkingarbrjósti 

Sjálfstæðisflokksins í þessu og fleiri baráttumálum um langt skeið. 
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Síðan gekk ég til og frá um Austurvöll uns ég hitti Gísla Ísleifsson.1 Ég skrifaði 

minningargrein um Gísla í Morgunblaðið. 

Innskot C. 

-- Þá var kalt stríð og stóð lengi. Held að við flest höfum verið grandalaus í stríðsmálum þar til í 

mars 1949, rétt áður en við tókum stúdentspróf. Þann 30. var gefið skólafrí og við send á 

Austurvöll til að leggja gott til. Þar gerðust atburðir sem mörkuðu spor í huga okkar. Skólinn var 

þar tvískiptur. Annar hópurinn stóð upp við Alþingishúsið og hinn úti á Austurvelli. Eftir nokkurn 

tíma, ólæti og vandræðagang, stóðum við Gísli saman úti á vellinum, austanvert og nokkuð aftan 

við styttu Jóns forseta. Þá opnuðust dyr á Alþingishúsinu og riðvaxinn lögregluþjónn með 

gasgrímu og kylfu kom hlaupandi. Ekki vissum við hvaðan á okkur stóð veðrið. Stóðum kyrrir, 

með alkunnum sakleysissvip. Aðrir voru fljótari að skynja hættuna og hlupu frá.  

Nú sá grímumaðurinn2 okkur og tók á rás til okkar, reikaði, vissi ekki á hvorn skyldi ráðast, en 

valdi Gísla. Var það ekki skynsamlegt því hann var stærri, sterkari og armlengri, hafði gengið 

lengur en ég við hækjur í æsku. Gísli bar af sér kylfuhöggið, sem vonlegt var. Við það hrökklaðist 

vörslumaður sjálfstæðis Íslands frá og þá freistaðist Gísli til að gefa honum dramm í rassinn. 

Þetta gerðist á fáum augnablikum og dró dilk á eftir sér. Var honum seinna stungið inn og 

dæmdur. Voru reyndar gefnar upp sakir.  

Dómur Hæstaréttar yfir Gísla var þriggja mánaða fangelsi með skilorði um að hann félli 

niður eftir fimm ár ef skilorð yrði haldið. 

Í dóminum kom m.a. fram að Gísli hafi sagt að hann hafi fyrst verið með skólabræðrum 

sínum en misst af þeim en kastað mold eða einhverju slíku að lögregluþjóni er hafi slegið til 

hans er hann var að aðstoða mann sem sleginn hafði verið niður á gangstéttinni  við styttuna. 

Lögregluþjónn hélt fram að Gísli hefði kastað í sig grjóti. Vitnaframburður var á misvíxl og 

orð Gísla sjálfs tekin gild. Gott að ég skyldi ekki vera kvaddur til.3 

-- 

Fyrr var minnst á Agnar Kofoed Hansen lögreglustjóra. 1949 var lögreglustjóri í Reykjavík 

Sigurjón Sigurðsson sem margir álitu að ekki hefði staðið sig vel í óeirðamálum.  

 

                                                      
1 Gísli Ísleifsson (1927-2008) var sonur Helgu Rafnsdóttur og Ísleifs Högnasonar, fostjóra KRON (1943-53). Þau 

voru í forystu sósíalista meðan þau voru í Vestmannaeyjum. Ísleifur var landskjörinn á Alþingi 1937-1947 fyrir 

Kommúnistaflokk og Sósíalistaflokk f. Vestmannaeyjar. 
2 Þetta var Lárus Salómonsson, sá þekkti lögregluþjónn, bróðir Péturs Hoffmanns Salómonssonar, Gunnars Ursusar 

Salómonssonar og Helga Hjörvar. Ég þekkti hann frá ungum aldri. Hann hafði komið gestur á heimili Gísla. 
3 Þarna má sjá tvö dæmi um mismundandi framburð tveggja vitna um sama atburð. Áþekk dæmi komu fram í fleiri 

vitnaframurðum og yfirheyrslum í þessum sama hæstaréttardómi. Eftir lestur dómsins hef ég komist að þeirri 

niðurstöðu að dómum réttarins hefur farið fram á síðustu 65 árum. Þó voru það valinkunnir sæmdarmenn sem 

kváðu dóminn upp. 
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Í apríl 1949 var útifundur í Lækjargötu og ég mættur með myndavél.  

Hér er greitt atkvæði um tillögu að afsetningu lögreglustjóra. 

Innskot D. 

Steingrímur Baldursson fyrrum prófessor hafði samband við mig eftir að ég hafði skrifað 

minningargrein um bekkjarbróður okkar, Guðmund Jónsson píanóleikara. Rifjaði hann upp 

og þakkaði greinina sem ég skrifaði um Gísla Ísleifsson, sérstaklega orð mín um atburðina 

30. mars og þátt Gísla. Ég skráði hjá mér það sem hann sagði: 

-- Sagðist hann hafa þekkt Gísla lítið. Stúdentsprófssumarið 1949 var Steini í verkamannavinnu 

og átti enga vini í bænum, svo hann fór gjarnan einn á Völlinn. Einu sinni þegar hann kom þaðan 

datt honum í hug að fara á Rúntinn og athuga hvort hann hitti einhvern. Þar hitti hann Gísla og 

gengu þeir saman um stund og fóru niður að höfn. Svo hittust þeir ekki lengi vel, en þegar sonur 

Steina var orðinn mikill skákmaður hittust þeir á taflmótum og ræddu um skák. 

Steini var búinn að sækja um að komast til Berkeley, beið svars eftir visum til Bandaríkjanna. 

Baldur, pabbi hans, var skrifstofustjóri sakadómara. Stuttu síðar gaf rannsóknarlögregluþjónn 

embættisins sig á tal við Baldur og dró hann inn í hliðarherbergi. Sá hafði unnið eitthvað við, eða 

verið kunnugur, ameríska sendiráðinu. Sagði hann Baldri að hann vissi að Steini væri búinn að 

sækja um visum. Vildi láta Baldur vita um að hann þyrfti ekki að gera sér of miklar vonir, því sést 

hefði til þeirra saman á gangi, Steina og Gísla. 

Þetta var ástæðulaus aðvörun því Steinu fékk visum. Þá stóðu málin gegn Gísla sem hæst.  

Mikið er þetta merkilegt og fráleitt tímabil sögunnar sem við höfum lifað. Ég bæti því við sem við 

ræddum að það hefði þótt ókurteisi á mínu heimili að hnýsast í pólitískar skoðanir annarra, 

jafnvel nánustu skyldmenna. Steini sagði það eins með sig. Hann hefði aldrei vita hvað foreldrar 

hans kusu. Á kosningadaginn klæddu þau sig uppá og kusu. Aldrei vissi hann hvaða flokk.  

Sjálfur vissi ég aldrei hvað mínar konur á heimilinu kusu nema þegar Rannveig Þorsteinsdóttir 

bauð sig fram fyrir Framsókn í Reykjavík. -- 
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Innskot D. 

Miklu síðar eða í árslok 1954 sótti ég um starf við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar og fékk 

það í janúarmánuði 1955. 

Um þær mundir kom Þorvaldur Lúðvíksson til mín og sagði að illt væri í efni. Hann hefði verið 

staddur á skrifstofu Sjálfstæðisflokksins við Austurvöll. Þá hefði komið þangað inn maður, Lúther 

Hróbjartsson, umsjónarmaður Austurbæjarskóla, illur í skapi og kvartað yfir því að hann hefði 

heyrt að ráða ætt mig í þetta ágæta embætti, sem væri að öllu leyti vafasamt þar sem ég væri 

Þjóðvarnarmaður og vinur eins af forystumönnum þess flokks, Þórhalls Halldórssonar sem var 

yfirmaður hjá heilbrigðiseftirlitinu.  

Þann mann hafði ég aldrei hitt og hvergi komið nálægt Þjóðvarnarflokkinum, sem þá mun hafa 

verið stofnaður ekki fyrir löngu. 

Allmörgum árum síðar, eftir að ég hafði kynnst Þórhalli samstarfsmanni mínum, bauð hann 

mér að koma í útilegu í Þórsmörk, en hann stæði fyrir hópferð þangað. Ég stakk upp á því við 

Gísla að við færum, ég átti viðleguútbúnað og varð þetta hin besta ferð. Ekki kynntist ég 

mörgum sem voru í þessari ferð en þarna voru Þórhallur, Valdimar Jóhannsson bókaútgefandi 

og einhverjir fleiri. Það var mér minnisstætt þegar við gengum frá Krossá upp að skála 

Ferðafélagsins þegar Jóhannes úr Kötlum, sem var landvörður þarna í mörg sumur tók á móti 

okkur og spurði Gísla, sem hann þekkti, furðulostinn: Ert þú þjóðvarnarmaður? Hér eru sem sé 

tvö dæmi um fordóma með ólíkum formerkjum. 

Allt var þetta hluti af þessu kalda stríði, sem leiddi til erfiðleika í samskiptum fólks allt fram að 

þessu. Vonandi lýkur því fljótt og hefst ekki á ný. 
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Botswana 

 

Seretse Khama, forseti Botswana lést nýlega. 

Undanfarið ár hef ég komið tvívegis til Botswana. Í fyrrahaust var ástandið heldur 

hallærislegt í sunnanverðu landinu, þurrkar miklir. Ég fékk þá tilfinningu að landið hefði 

upp á harla lítið að bjóða. Þegar ég svo kom þangað aftur í vor hafði allt breyst til batnaðar, 

enda hafði regn verið með skásta móti og mjög miklu betra hljóð í öllum sem ég hitti að 

máli. 

Þannig stóð á ferðum mínum að ég var sendur af Alþjóðasambandi Rauða kross félaga til 

nokkurra ríkja í sunnanverðri Afríku til að fylgjast með framvindu þróunaráætlunar sem 

stefnir að því að efla sjálfsbjargarviðleitni þeirra þjóða sem í hlut eiga. -- 

Botswana ber mjög merki návistar við Suður-Afríku með kostum þess og göllum. Margt 

manna þar í landi er landflótta frá S-Afríku, t.d. vegna verkalýðsbaráttu eða hjónabanda þar 

sem annar maki er litaður. Að sjálfsögðu get ég engar almennar ályktanir dregið af veru 

minni í landinu eftir tvær vikur. Þó fór ég víða og hitti marga í starfi sínu. 

Af þeim löndum í sunnanverðri Afríku, sem ég hef heimsótt til þessa dags, var langmest ró 

yfir Botswana á efnahags- og stjórnmálasviðinu. Seretse Khama, forseti landsins, virtist með 

eindæmum vinsæll og stjórna landi sínu með spekt. Hinsvegar hafði flokkur hans svo 

yfirgnæfandi meirihluta að það eitt gæti talist hættulegt eðlilegri lýðræðisþróun. 

Mikil áform eru uppi í landinu um framfarir. Það sem ég kynntist mest eru áætlanir um 

frumheilbrigðisþjónustu, en stefnu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er farið mjög að gæta 

víða um Afríku. Er Rauði krossinn í Botswana, undir forystu forsetafrúarinnar Rith Khama, 

mikilvægur liður. -- 

Vegna þessa hlutverks hennar hitti ég hana nokkrum sinnum. Það gladdi hana auðsæilega 

þegar ég sagði henni að Íslendingar hefðu fylgst vel með og haft samúð með fjölskyldunni á 

útlegðarárum þeirra á Bretlandseyjum. Lady Khama er af bresku bergi brotin. Fyrir þrjátíu 

árum var mikil hneysa talin af sumum að þau blönduðu blóði. Þegar ég svo síðar hitti 

forsetann sjálfan rifjaði hann þetta upp. 

Þótt Seretse Khama væri orðinn 58 ár þegar ég sá hann og væri haldinn alvarlegum 

sjúkdómi var hann unglegur, grannur og spengilegur, einstaklega glaður og léttur í viðmóti, 
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hló dátt að spaugsyrðum og lét óspart uppi skoðanir sínar á málefnum álfunnar, en hann var 

á leið til S-Afríkuráðstefnunnar í Lusaka í Zambíu tveim dögum síðar. Í vor var líka léttara 

yfir mönnum í þessum heimshluta, en þá hafði komist friður á í Zimbabwe, flóttamennirnir 

flestir horfnir heim og Mozambik  opnast og endurskipulag í frelsisátt stóð yfir undir stjórn 

Machel. Khama sagði um þá þróun að sennilega hefði Machel komist á snoðir um, eins og 

margir fleiri að erfitt væri að búa í Útópíu. 

Greinilega undi forsetinn sér vel meðal þegna sinna. Hann hló að sögum þeirra og var 

óformfastur í framgöngu. 

Það hefur kallað á mikla stjórnvisku að stýra landinu til sjálfstæðis og sigla milli skers og 

báru í ófriðarhættu þessa heimshluta. Líka var erfitt að stjórna landinu vegna flókinnar 

ættflokkaskipunar. Landið er geysi stórt eða 600 þús. ferkílómetrar og íbúatalan 800 þús. 

Dreifbýlið, fátæktin, menntunarskorturinn og sjúkdómar gera það að verkum að landið á 

erfitt uppdráttar og háð S-Afríku í ýmsu tilliti. Fyrirtæki landsins eru gjarnan í höndum 

útlendinga. 

Gjaldmiðillinn er pula. Pula er í skjaldarmerki landsins en það þýðir vatn, sem er helsta 

náttúruauðlin landsins. Því miður hefur tekist svo illa til að boranir og aukin tækni við að ná 

upp þessari auðsuppsprettu hefur orðið til að fjölga í nautgripastofninum og alltof nærri 

gróðri landsins gengið. Er gripið til margvíslegra ráða til að snúa þróuninni við og takmarka 

bústofninn, En lítt hefur miðað. 

Norðurhluti landsins hefur orðið fyrir þungum búsifjum vegan gin- og klaufaveiki og hefur 

verið komið upp margvíslegum varnaraðgerðum. Menn voru bjartsýnir á að tekist hefði að 

hefta sjúkdóminn. Vegakerfið er mjög stórt, eyðimerkur og saltsteppur í stórum hluta 

landsins. Enn er mikið frumstætt dýralíf í landinu sem þó er í mikilli hættu af veiðþjófum. 

Rétt áður en ég kom til Maun í norðanverðu landinu hafði verið tekinn þjófur með 1½ tonn 

af fílabeini. Ekki hafði verið hægt að koma nema óverulegri sekt á hann fyrir athæfið og 

ekki tókst að upplýsa neitt um afbrotahring þann sem að honum stóð. 

Íbúarnir voru einstaklega þægilegir og gestrisnir. Þrátt fyrir fátæktina voru þeir ánægðir og 

bjartsýnir, einkum varð þess vart í Francistown, en járnbrautin til Zimbabwe var komin í 

fullan gang á nýjan leik. Vonandi auðnast Botswanamönnum að halda friðnum og forðast 

rót í kjölfar forystuskiptanna í landinu. 

Á forsetasetrinu hitti ég einstaklega skemmtilega 92ja ára gamla frænku Lady Khama sem 

býr hjá þeim. Hún bað mig endilega að senda sér kort með myndum frá Íslandi. Við höfum 

síðan skipst á bréfum. Í bréfi sem ég fékk frá henni fyrir skemmstu kom fram þessi 

djúpstæði órói fólks yfir ófriðarhættu og togstreytu, sem veldur svo mikilli hörmung, einmitt 

þeim sem síst skyldi. 

Þótt nú hafi verið greint frá Botswana vegna fráfalls Serets Khama má geta þess að 

þróunaráætlun Rauða krossins í sunnanverðri Afríku er til komin vegna óróleika og annars 

ófremdarástands í heimshlutanum. Hún nær einnig til Angóla, Zambíu, Malawi, Swazilands 
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og Lesótó. Þá eru Tanzanía, Zimbabwe og Mósambik nýkomin með til starfa af þrótti. 

Starfsaðferðir þær sem teknar hafa verið upp brjóta blað í sögu Rauða krossins og ekki 

ólíklegt að komi að gagni í fleiri heimshlutum. Starf það sem ég hef haft með höndum í 

þriggja manna vinnuhópi er einmitt  að leitast við að meta starfið í hinum ýmsu löndum og 

benda á það sem betur eða miður kann að fara.  

Ég tel að Íslendingar ættu að taka aukinn þátt í starfi sem þessu. Þótt löndin sem í hlut eiga 

séu okkur fjarlæg er samt furðu margt sem við getum lagt fram. Við erum fyrir stuttu komin 

af áþekku þróunarstigi og geymum sjálfstæðisbaráttuna í fersku minni; höfum vonandi ekki 

enn misst sjónarmið af gildi einstaklingsins. 

Ekki hvað síst getum við kennt smáþjóðum og ríkjum nýstöðnum upp úr öskustónni að þau 

geti ef þau vilji og reyni verið jafnokar hvers sem er.  

Morgunblaðið, 17.8.1980. 
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STJÓRNARNEFNDIN OG HLUTVERK HENNAR 

Ekki fer framhjá neinum að þáttur stjórnarnefndar, þ.e. stjórna, nefnda og ráða, er mikill í 

stjórnkerfi okkar. Hér er um að ræða mikilvæga stjórnunareiningu sem víða hefur verið rædd, en 

sem lítil skil hafa verið gerð hér á landi. 

Árlega er gefinn út listi yfir nefndir og ráð ríkisins. Í kjölfar útkomu hans spinnast umræður 

þar sem seta manna í nefndum er gerð tortryggileg þar sem einstaka menn sitja víða og hafa 

af því hærri tekjur en einhverjir áttu von á. Eins og frekar verður gerð grein fyrir síðar krefst 

stjórnarnefndin, ef starf hennar á að verða gifturíkt, manna með sérstaka hæfileika, 

glöggskyggni og yfirsýn við að leysa mörg mál á stuttum tíma. Þess vegna er eðlilegt að 

trúnaðarstörf hlaðist á þá menn sem vænta má að komi að gagni. 

Fyrir kemur að nefndir og ráð eru sett á fót til lausnar verkefnum þar sem ástæðulaust er að 

hafa slíkt form á. Þá gerist það einnig að menn sitja lengi í þeim sætum sem þeir voru 

skipaðir í og án þess að mögulegt sé, eða ástæða talin til, að skipta um menn. Þá reynist 

einnig örðugleikum bundið að leggja stjórnarnefndina niður. 

Listinn yfir nefndirnar og ráðin, sem áður var getið um, sýnir okkur að með ólíkindum er 

hve vinsælt þetta stjórnarform er og að nefndirnar eru æði margar í ekki stærra þjóðfélagi. 

Þess vegna má spyrja hvort nefndarformið sé ekki óheppileg vinnueining, hvort við 

hreinlega höfum á að skipa nægilega mörgu og þjálfuðu fólki til að taka þátt í öllu 

nefndastarfinu og hvort við höfum ráð á þeim kostnaði sem af starfinu leiðir beint og óbeint. 

Þótt nefndir og ráð ríkisins séu mörg má geta þess að mikill fjöldi slíkra eininga starfar á 

vegum sveitarfélaga og hálfopinberra aðila. Allt gengur þetta á okkar sameinginlega 

starfsafl. 

Í sambandi við þetta vakna margar spurningar. Málið er yfirgripsmikið og verður því ekki 

gerð tilraun til að svara nema hluta þeirra. Jafnvel þar sem það verður reynt er heldur ekki til 

neitt einhlítt svar. 

Mesta þýðingu hefur að leitast verði við að koma á festu í starfsháttum stjórnarnefndarinnar, 

leiðbeina þeim sem nálægt skipan hennar koma til hvers sé eðlilegt að ætlast af henni og 

kenna þeim sem í nefndunum vinna hvernig skipuleggja megi starfið til að árangur náist. 

Það er að sjálfsögðu erfitt þar sem margir koma við sögu, bæði þeir sem skipa nefndir, eiga 



85 

hlut að tilnefningu í þær, og ekki síst þeir sem í nefndunum sitja. Þá eru að sjálfsögðu 

samstarfsmennirnir margir. Allir eru þeir hluti af sömu heildinni. 

Sennilega hófst ferill nefndarinnar á því að betur sjá augu en auga. Síðar hafa menn farið að 

leitast við að fá ýmislegt sérfræðilegt framlag frá nefndarmönnum. Þá bætast við kröfur 

lýðræðisskipulagsins um að fulltrúar almennings hafi áhrif á gang mála og ákvarðanir er 

hann varðar. Enn bætist það við að hópar, hagsmunaaðilar eða þrýstihópar telja nauðsynlegt 

að koma ár sinni fyrir borð. Er þá stjórnarnefndarformið einkar vel heppilegt til þess. Það 

þarf ekki að gera miklar kröfur til fulltrúans, hann fær upplýsingarnar í hendurnar á fundum 

og getur byggt sína framtíðarafstöðu til mála á því efni. 

Af þessari upptalningu má ráða að með svo ólíkum markmiðum einstakra nefndarmanna 

getur starf nefndarinnar, ef ekki nefndarinnar sem stjórnunareiningar, siglt í strand. Jafnvel 

þótt svo gerist ekki þarf ekki miklar hindranir til að árangur takmarkist. 

Því er ekki ástæðulaust að staldra við og athuga sinn gang. Aðeins einn getur haldið á 

pennanum í einu var einhvern tíma sagt þegar rætt var um stjórnarnefndina. Vinnan kemur 

að sjálfsögðu niður fremur á einum en öðrum. Því væri sennilega eitthvert annað 

vinnuframlag hentugra í sumum tilvikum. 

Það heyrist hreint ekki svo sjaldan að menn, jafnvel þeir sem sérstaka hæfni hafa til 

nefndarstarfa, segjast ekki vilja láta skipa sig í nefnd, þeir hafi hreinlega annað betra - frá 

þeirra sjálfra sjónarmiði að sjálfsögðu - við tímann að gera. Til að hægt sé að koma góðri 

nefnd saman og fá menn til að mæta á fundum er gripið til þóknunar, sem að sjálfsögðu 

gerir það líklegra en ella, að menn láti undan, en dregur þó að hinu leytinu einnig aðra að, 

sem lítil ástæða getur verið að fá til nefndarstarfa. -- 

Kostnaður af nefndarstörfum. 

Margvíslegur kostnaður hlýst af störfum stjórnarnefndarinnar svo sem eðlilegt má teljast. 

 Þóknun til stjórnarnefndarmanna. Þótt þóknunin sé nokkurt atriði í sambandi 

við störf stjórnarnefndarinnar er ekki ástæða til að ætla að hún sé veigamikið 

atriði í sambandi við heildarkostnað af starfi nefndarinnar og verður því ekki 

gerð frekari skil hér. Aðeins vísað til þess sem áður sagði um óbein áhrif 

þóknunarinnar. 

 Tími sem til nefndarstarfanna fer. Stjórnarstörf eru í vaxandi mæli unnin innan 

almenns vinnutíma, enda þótt mörg þeirra, svo sem hjá sveitarstjórunum, og að 

sjálfsögðu í félögum, falli utan vinnutímans. Tíminn sem til starfanna fer er því 

að miklu leyti lagður til af vinnuveitanda starfsmannsins. Hann þarf einnig, ef 

vel er, að vinna að ýmislegri gagnasöfnun, lestri og skriftum, sem að sjálfsögðu 

ganga með ýmsum hætti á þann tíma sem hann hefur til að rækja aðalstarf sitt 

vel. 
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Um leið og sú þróun hefst eru því í raun engin takmörk sett, hve mikið hægt er 

að ganga á aðalstarfið. Vinnuveitendum er erfitt um vik að setja skorður við 

slíkum frama og borgaralegri skyldu, jafnvel óbeinni upphefð fyrir fyrirtækið 

sjálft. 

 Tími starfsmanns sem stjórnin sjálf hefur yfir að ráða. Eins og áður var drepið 

á er frumvöxtur stjórnarnefndarinna til kominn vegna þess að stofnanir og 

fyrirtæki leituðust við að kalla til sín hæfileika, kunnáttu og þekkingu sem ekki 

stóð til boða með öðrum hætti. 

Smám saman er hætt við að menn, ekki hvað síst þeir sem á hafa hlaðist 

„margvísleg trúnaðarstörf, eins og einu sinni var sagt í afmælisgreinum og 

minningarorðum, hætti við að taka á sig vinnu utan fundanna og krefjast þess í 

stað aukinna, jafnvel mikilla undirbúningsstarfa af hálfu fyrirtækisins eða 

stofnunarinnar sem í hlut á: 

- Minntu mig á fundinn. 

- Sendu út dagskrá. 

- Er ekki hægt að fá eitthvað með kaffinu. 

Tilhneiging í þessa átt lætur lítið yfir sér í hverju einstöku tilviki. Samt sem áður 

getur hún smám saman valdið miklum kostnaði. Það krefst þess að starfsmenn 

vinni ekki aðeins efnistengd störf fyrir fundinn, heldur fundartengd störf einnig, 

fyrir, meðan og eftir að fundinum er lokið. 

 Enn fleiri fundir. Hver fundur getur af sér, ef ekki er staðið á verði, aðra og 

minni fundi, verkefni og vandamál. Í sjálfu sér geta þau verið nauðsynleg frá 

einhverju sjónarmiði, en eru þó ekki alltaf meðal meginverkefna stofnunarinnar 

sem í hlut á eða meðal þess sem hafa þarf forgang. Getur verið örðugt fyrir 

starfsmenn fyrirtækja að standa gegn óskum stjórnarmanna í þessa átt, ekki hvað 

síst vegna þess að þeir sjálfir geta verið fundarglaðir. Oft er litið á 

stjórnarmennina sem yfirmenn starfsmannanna, þótt þeir séu það ekki. 

Peter Drucker, sá frægi rekstrarfræðingur, segir á einum stað: Annaðhvort vinnur maður eða 

hann er á fundi. Því má bæta við að hann hefur líka sagt að fundafjöldi bæri vott um óstjórn. 

Hér hefur verið rætt um þann tíma sem fer í undirbúning fundarins sjálfs og sem kostar 

vinnu skrifstofuliðs. Miklu tímafrekari og kannski afdrifaríkari fyrir starfsemi stofnananna 

er gagnasöfnun og margvíslegur undirbúningur sem tekur verulegan tíma þeirra starfsmanna 

sem oft eru hvað verðmætastir og verður því að nýta starfsorku þeirra af mikilli gát. 

 Gagnaframleiðsla. Stjórnarmenn sem mæta á fundi einu sinni eða kannski 

tvisvar í mánuði hafa það á tilfinningunni að þeir standi illa að vígi gagnvart 

sérhæfðum starfsmönnum. Orðið „sérfræðingaveldi“ er notað sem vígorð í 
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baráttunni milli hinna kjörnu og hinna ráðnu í samfélaginu. Hinir kjörnu kvarta 

yfir veldi sérfræðinga og leitast við að brynja sig með því að gerast sérfræðingar 

sjálfir. Þeir krefjast úttektar, greinagerða og fjölmargra gagna sem kosta mikið 

fé, vinnu og vélar, ljósritunar, prentunar, burðargjalda. Oft kemur krafan um 

valkostina fram á þeim tíma sem illa stendur á. Þarf því aukavinnu við að koma 

slíkum gögnum saman þegar barist er við að koma þeim frá fyrir áætlaðan 

póstburðartíma. 

Þá þekkist það að starfsmenn leitist við að vinna sig í álit með því að ausa 

gögnum yfir stjórnarnefndarmenn í von um að einhver komi auga á áhugamál 

þeirra, kunnáttu og hæfileika. 

Gildrur. 

Það sem hér hefur verið nefnt er meðal einkenna skrifræðisins. Býrókratísk tilhneiging, 

stundum í takmörkuðum tengslum við heildarmarkmið stofnunar þeirrar sem í hlut á. Fyrir 

kemur að gagnslítið starf fari í gang vegna þess að markmið eru óljós og ágreiningur um 

hvert stefna beri. 

Ef allur kostnaðurinn stuðlaði að bættum árangri væri allt í góðu lagi. Ekki er því alltaf að 

heilsa. Þegar á fundinn er komið eiga sér stað atvik sem hindra að árangur náist: 

 Gögnin komu ekki í póstinum fyrr en í gær svo ég hafði ekki tíma til að kynna 

mér þau. 

 Ég var veikur / í sumarleyfi / í útlöndum. 

 Málið er of umfangsmikið og flókið til að afgreiða það nú. 

 Við felum einhverjum stjórnarmönnum að kynna sér málið vel og leggja nýjar 

tillögur fram fyrir næsta fund. 

Þannig má lengi telja til það sem reynst geta gildrur framkvæmda og ákvarðana. Allt á sínar 

skýringar og orsakir sem alls ekki er ástæða til að gera tortryggilegt eða halda að mönnum 

gangi illt til. Sannarlega getur verið um það að ræða að málið sé illa undirbúið og tillögur 

óljósar. 

Hins vegar væri mönnum hollt að staldra við öðru hverju og athuga sinn gang, verja hluta 

fundartímans til þess að ræða markmið stjórnarnefndarinnar og þær leiðir sem hún getur 

farið. 

Dæmi um stefnu.  

Hér var í fyrra í heimsókn þekktur maður í hinum alþjóðlega fjármálaheimi. Hann á sæti í 

stjórn margra stórra fyrirtækja, þó hann eigi ekki í þeim hlut að heitið geti. Stórfyrirtæki 

keppa mjög eftir að fá til sín ráðholla menn, framsýna með góða yfirsýn. Ég spurði hann 

hvernig starfið færi fram í slíkum stjórnum. Hann svaraði að umfram allt væri það 

skemmtilegt. Það væri gert til þess að auðvelda mönnum að sjá mál frá ólíkum hliðum og 

láta gamminn geysa. Formsatriði væru í lágmarki. Megintilgangurinn væri að þoka 
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fyrirtækinu áfram, stuðla að vexti þess, sjá við hættum þeim sem framundan væru og styðja 

framkvæmdastjórann til góðra verka. 

Ef skoðanir stjórnarmanna mættu andstöðu eða féllu í grýttan jarðveg sagði hann að yfirleitt 

hættu menn í stjórn að eigin hvötum. Þá væri tilgangurinn ekki lengur fyrir hendi og 

starfsánægjan.  

Skoðun þessa fjármálamanns á að sjálfsögðu ekki allsstaðar við. Þó getum við dregið af 

henni nokkurn lærdóm. Auðvitað hafa menn komist að sömu skoðun í mörgum 

stjórnarnefndum hér á landi og samhljómur í stjórnarherberginu þíður. 

Hver er stefnan hjá okkur? 

Eins og á mörgum sviðum á sér stað þróun í stjórnarnefndinni án þess að menn hafi alltaf 

gert það upp við sig hvert stefna beri. 

Gera má ráð fyrir að flestar meiriháttar stofnanir hafi stjórnir yfir sér þar sem hver einstakur 

stjórnarmaður hefur talsvert ötula hagsmunaaðila sér að baki. Helstu aðilar í þjóðfélaginu 

sem hafa áhrif á skipan manna í stjórnir eru stjórnmálaflokkar, ráðuneyti, hagsmunasamtök 

og stjórnarstofnanir á skyldum sviðum. 

Fjölmargir áhugaaðilar hafa einnig áhrifavald. Stefnan í þessa átt gerist ágengari, sennilega í 

nafni lýðræðisins. Er það æskilegt? Hverjir eru kostirnir og gallarnir? Hvaða áhrif hefur það 

á þróun stofnunar þeirrar sem í hlut á eða það verk sem hún hefur með höndum? Hvað um 

þjóðfélagið í heild? 

Misgengi í markmiðum? 

Peter Drucker, sem áður var vitnað til, hefur sagt að í nútímanum hafi átt sér stað hnignun 

stjórnarinnar sem stjórnunarforms. 

Að sumu leyti má rekja þetta, ef rétt er, til þess að þeir sem stjórnirnar skipa, eða hafa áhrif 

með einum eða öðrum hætti, hafi ekki ljósa stefnu, jafnvel ekki velferð stofnunarinnar eða 

neytandans að leiðarljósi. Alkunna er að menn séu settir í stjórnarnefndina til þess að gæta 

pólitískra eða annarra hagsmuna. 

Við getum vel látið okkur detta í hug að stjórnarnefnd sé þannig: Fulltrúar kosnir af Alþingi, 

tilnefndir af vinnuveitendum, launþegum, starfsmönnum, neytendasamtökum (að vísu gerist 

það sjaldan og vildu neytendaforkólfar sjálfsagt hafa það oftar) og fulltrúar framleiðenda 

eða kaupenda, svo nokkuð sé nefnt. Einstakir fulltrúar geta reynst sérfræðingar á því sviði 

sem stofnunin starfar eða áhugamenn um skylda málaflokka. Möguleikarnir eru 

ótakmarkaðir. Allir gera sitt besta en lokasamsetningin getur reynst hættuleg blanda, þar 

sem hagsmunum lýstur saman. 

Endurnýjun. 

Hér hefur verið dregin upp hræðandi mynd. Raunveruleikinn er að sjálfsögðu aldrei þessu 

líkur að öllu leyti, veruleikinn er þó stundum fyrir hendi. Sjaldan er hugað að markvissri 

endurnýjun. Þetta á síður við fyrirtæki og stofnanir í einkaeign þar sem afkoma fyrirtækisins 

í fjárhagslegu tilliti er aðalatriði. Erfiðleikar verða samt sem áður oft á vegi þeirra sem 



89 

stjórna fjölskyldufyrirtækjum vegna þess að þar eru togkraftar og tilfinningamál stundum á 

misvíxl. 

Hnignunarmerki? 

Hnignun stjórnarinnar getur leitt til þess stjórnarforms að stjórnarformaðurinn taki við 

launaðri stöðu í fyrirtækinu, kannski í þeim óljósa tilgangi að gæta betur hagsmuna hinna 

kjörnu forystumanna gagnvart starfsliðinu. Er þá taflstaðan nauðalík þeirri sem þekkist 

einnig að framkvæmdastjórinn sitji í fyrirtækinu sem formaður stjórnar. Að sjálfsögðu má 

ná ágætum árangri með báðum þessum síðastnefndu leiðum, t.d. ef draga á úr togstreitu. 

Hins vegar ber skipanin ekki vott þess að menn hafi ljósa hugmynd um verkaskiptingu og 

trú á hlutverki stjórnarinnar til að ráða úrslitum um heildarvelferð fyrirtækisins eða 

stofnunarinnar. 
 

Ýmsir þekkja söguna um stjórnina sem eyddi fundi eftir fundi í að ræða ráðningu í starf húsvarðar 

eða stóla í kaffistofu. En það tók ekki nema tíu mínútur í lok fundarins að ákveða fjárhagsáætlun 

næsta árs eða milljóna fjárfestingu.  

Þetta er flökkusaga sem tekur á sig ólíka mynd í ýmsum löndum. 

 

Mismunandi markmið stjórnar og framkvæmdastjóra? 

Þeir eru ófáir framkvæmdastjórarnir sem lenda í þrengingum vegn óljósra markmiða og 

sundurþykkju í stjórnarherberginu. Í stað þess að leitast við að móta meginstefnu og 

samræma sjónarmið er sú leið stundum farin, sem hættuleg er, þótt greið sýnist í 

augnablikinu, að leggja fjölda mála fyrir stjórnina. Frí fyrir þennan, flokkkshækkun fyrir 

hinn. Um leið eru menn keyrðir í kaf. 

Fundartíminn verður lengri og stjórnarnefndin fer að passa að allt, smátt og stórt, sé hennar 

vegna í lagi. Heildarmarkmiðin gleymast, hættur framtíðarinnar grilla menn ekki, tækifærin 

ganga þeim úr greipum, hnúturinn ríður yfir meðan einstök smávægileg dagskrármál 

fullnýta hugkvæmni og tíma. Stundum mætti halda að stjórn og starfsmenn vilji það 

fyrirtæki feigt sem þeir eru settir fyrir. Að sjálfsögðu er það ekki svo. Báðir vilja hið besta. 

Markmiðin eru þó óljós, leiðirnar þoku huldar og engum tíma er varið til samræmingar 

meginsjónarmiða eða til að ákveða kompásstefnu. 

Við getum spurt okkur. Hvernig eru þau fyrirtæki rekin sem mestur uppgangur er hjá? Er 

ekki stjórnarform þeirra ólíkt því sem hér hefur verið nefnt sem dæmi? Ætli 

framkvæmdastjórinn og starfsmennirnir hafi ekki haft rúmt athafnafrelsi. 

En þá gerist það stundum að stjórnin gleymist. Allt er lagt í hendur eins manns, 

framkvæmdastjórans eða eigandans. Þá er það ekki fyrr en um seinan sem menn sjá að 

stjórnin gat, þrátt fyrir allt verið mikilvæg. 

Ég vara menn við að falla í gildru röksemdafærslunnar. Málið er hér einfaldað af ásettu ráði 

til þess að skýra betur hvað við er átt. 
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Hlutverk stjórnarmanna? 

Hvert á þá að vera hlutverk stjórnarmanna? Láta þeir kjósa sig í stjórn til að þjóna 

fyrirtækinu eða er það vegna einhvers annars? Þetta þarf frá upphafi að vera ljóst. 

Í höfuðdráttum má segja að æskilegt hlutverk stjórnarnefndarmanna sé að: 

 Setja sig vel inn í hvert sér markmið fyrirtækisins eða stofnunarinnar. 

 Stuðla að því að stjórnarfundir skili árangri og að starfið gangi fljótt og vel fyrir 

sig. 

 Beita sér fyrir umræðum og tillögum sem stuðlað geta að því að velferð 

stofnunarinnar sé tryggð svo sem verða má í bráð og lengd. 

 Taka vel eftir framlagi annarra stjórnarmanna og stuðla að góðum starfsanda. 

 Vinna að málum félagsins innan stjórnarinnar og því aðeins skipta sér af 

rekstrinum innávið eða útávið að til þess sé ljóst umboð. 

 Leitast við að eðlileg endurnýjun forystunnar eigi sér stað þannig að í stjórninni 

sitji þeir sem komið geti að liði í starfi hennar. 

Stjórnarmenn verða allir að gera sér ljósa grein fyrir því að hlutverk hennar ræður úrslitum 

um viðgang stofnunarinnar í lengd. Með því að beina athyglinni að heildarþróuninni; með 

því að setja meginreglur um starfsemi fyrirtækisins; með því að fylgjast með afkomu og 

framtíðarhorfum; hafa yfirsýn en láta minni háttar mál eiga sig. Þannig verður stofnuninni 

mestur og bestur liðsauki af stjórnarmönnum. Um leið færir það þeim sennilega meiri 

ánægju og starfið tekur styttri tíma en ella. 

Heyrst hefur að eitthvað sé farið að bera á því að einstakir stjórnarmenn taki að sér launuð 

sérverkefni innan þeirra stofnana sem þeir eiga að stjórna. Þegar slíkt gerist er hætt við að 

framtíðarhorfur stjórnar, jafnvel stofnunarinnar í heild, séu ráðnar. 

Stjórnarformaðurinn - primus inter pares. 

Til að heildarmarkmið stjórnarinnar nái fram að ganga er stjórnarformaðurinn 

mikilvægastur, Hann er leiðtogi, verkstjóri, fremstur meðal jafningja - primus inter pares. Á 

honum byggist hvernig stjórninni tekst að ná sameiginlegum markmiðum sem þjóna 

stofnuninni best. 

Formaðurinn þarf að vera góður fagmaður, kunna vel að vinna með öðrum svo að árangur sé 

bæði skjótur og öruggur fyrir stofnunina og hagkvæmur, þannig að ekki komi til árekstra 

eða stöðnunar sem veldur vonbrigðum allra, starfsmanna og stjórnarmanna. 

Hér er ekki ætlunin að ræða starf stjórnarformannsins út í hörgul. Stjórnarformaðurinn er, 

eða á að vera, oddviti þeirrar stefnu að verkaskipting milli starfsmanna og stjórnar sé glögg. 

Stjórnin þarf þó stundum á hjálp að halda. Hún getur þurft að kalla á menn sér til aðstoðar 

sem ekki komi eingöngu úr starfsmannaliði. 
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Það getur verið að Matsusvhitata, stofanandi stórfyrirtækjanna National og Panasonic, sem 

leitaðist við að fá valinkunna menn til að koma öðru hverju og líta á fyrirtækið sem heild og 

segja skoðun sína á því. Þetta er ekki ósvipuð aðferð sem alþjóðlegi fjármálamaðurinn lýsti, 

sem áður gat. 

Könnun. 

Víða um jarðarkringluna er farið að fá sérhæfða ráðgjafa til að aðstoða við framkvæmd 

könnunar (evaluation) á þáttum í starfsemi stofnana og fyrirtækja, eða rekstrinum í heild. Á 

þetta einkum við ýmsar opinberar stofnanir, sjálfseignarstofnanir og félög þar sem 

markaðurinn eða arðgjöf er ekki mælikvarði á árangur. 

Ávallt eru gallar á því að fá utanaðkomendur til að fella dóm um starfsemi fyrirtækja, nema 

það sé gert af gát. Vænlegra til árangur er að hinir utanaðkomandi aðstoði menn í 

fyrirtækinu við könnunina, séu fremur verkstjórar til að árangur náist, en dómstjórar. 

Hlutverk framkvæmdastjórans. 

Nánasti samstarfsaðili stjórnarformanns er framkvæmdastjórinn. Þessir tveir eru þeir sem öll 

viðleitni til að ná samhljómi milli stjórnar og starfsmanna byggist á. 

Ég hef veitt því athygli í fréttadálkum hve oft ungir menn, nýkomnir frá prófborði og án 

starfsreynslu eru leiddir til forystu í fyrirtækjum, Að sjálfsögðu fylgja því kostir að fá til 

starfa unga og fótfráa menn með ferskar hugmyndir, þeir eru þó án þeirrar lífsreynslu sem 

dugir þegar leiða skal starfsmannahóp fram til sigurs í hinni eilífu baráttu til að ná árangri. 

Þetta gæti bent til þess að um markvissa ræktun forystuliðs sé ekki að ræða meðal 

starfsmanna fyrirtækja eða í atvinnurekstrinum í heild. Það gæti líka bent til þess að stjórnir 

fyrirtækja vilji fá tækifæri til að máta starfsmennina frá byrjun. Ef svo er þá er málum 

akkúrat öfugt farið því sem annars staðar er víða algengt. 

Enn skal hér sleginn varnagli þar sem rannsókn liggur ekki að baki þessari fullyrðingu. 

Umboð framkvæmdastjórans þarf að vera ljóst. Hlutverk hans og ábyrgð að því er viðkemur 

vexti og viðgangi fyrirtækisins eða stofnunarinnar þarf að vera markað. Góður 

framkvæmdastjóri gefur sterk persónueinkenni og stjórnunaraðferð. Varast ber að hemja 

orku hans eða slæva. Hann er lykill stjórnarnefndarinnar að framtíðarvelgengni. 

Í sérhverju fyrirtæki eru hinir flóknustu togkraftar að verki. Að sjálfsögðu eru það 

starfsmennirnir, sérfræðingar þess á ýmsu stigi, allt frá húsverði, símaverði, verkfræðingi til 

könnuðarins sem beita sér með ýmsum hætti og skapa það andrúmsloft sem er í fyrirtækinu. 

Árangur þeirra samanlagður fer eftir því hvernig stjórnandanum tekst að beisla og samhæfa 

orku þeirra og kunnáttu. 

En stofnunin lifir ekki í einangruðum heimi. Um hana leika margháttaðir vindar: 

Markaðurinn, almenningsálitið, þekkingin og þróunin. 

Framkvæmdastjórinn lifir í flókinni veröld, sem enginn nema hann þekkir og skilur til 

fullnustu, ef hann þá gerir það. Stjórn fyrirtækisins er einn af mörgum togkröftum í hans lífi. 

Hún þarf að leitast við með afskiptum sínum, samþykktum og reglum, að gera umhverfi 
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framkvæmdastjórans og annarra starfsmanna ekki að þarflausu flókið. Þeir verða allir að 

beita sér að því óskiptir, sem þýðingarmest er, að skila árangri. 

Víxlun. 

Tvö kvöld fyrir nokkru voru viðtöl í útvarpi við stjórnarformenn þýðingarmikillar 

opinberrar stofnunar og hálfopinbers fyrirtækis. Þeir svöruðu báðir fréttamanni til um atriði í 

starfsemi fyrirtækjanna: ”við viljum” og ”við ætlum okkur” um mál sem þeir hefðu alls ekki 

átt að svara til um. Að minni hyggju hefði verið alveg ónauðsynlegt að þeir hefðu þekkt svo 

mörg smáatriði sem þeir svöruðu til um. Framkvæmdastjóri eða deildarstjórar hefðu gefið 

gleggri og eðlilegri svör um mál sem þeir hrærast í daglega og kunna að skýra út. 

Almenningur ruglast í almannatengslum stofnana sem hann skilur ekki hver eigi að vera eða 

sé eðlileg verkaskipting í stofnununum. Ég gæti hugsað mér að þeir sem hlustuðu á mál 

stjórnarformannanna með mestri athygli hefðu verið sveittir starfsmenn stofnana þeirra sem 

í hlut áttu. 

Slík víxlun á verkaskiptingu og ábyrgð er einnig óheppileg að því leyti að þúsundir verðandi 

stjórnarnefndarmanna fær engan undibúning fyrir væntanleg ábyrgðarstörf en lauslegar 

almennar upplýsingar, t.d. í líkingu við það sem hér var nefnt. Er því hætt við að tálvonir 

kvikni í brjósti þeirra um möguleika til skjótra áhrifa á rekstur þeirra stofnana sem þeir 

kunna síðar að verða skipaðir í stjórn fyrir. Um leið er ólíklegt að þeir, með sama 

undirbúningi, geri sér grein fyrir hve mikil áhrif þeir geta haft á heildarstefnu og framtíð 

stofnana ef þeir halda rétt á spöðunum, ráða raun rétti úrslitum um velferð þeirra. 

Milli stjórnar og starfsmanna ríkir einatt þægilegt og óstöðugt samkomulag um 

verkaskiptingu. Vandamálum ýta menn á undan sér og reyna að halda bærilegu ástandi og 

samskiptum. Allt eru þetta einkenni lélegrar stjórnar og óljósrar stefnu. 

Víðast hvar eru mál leyst af röggsemi og án tormerkja. En það er með samkomulagið eins 

og mál innan veggja heimilisins að fáir vita um ástandið. 

Einhver hefur sagt að togstreyta sé nauðsynleg að vissu marki. Ég álít fremur að líkja mætti 

slíku ástandi í fyrirtækjum við tímasprengju hvað fyrirtækinu viðkemur og heilsuspillandi 

fyrir starfsmennina og jafnvel stjórnarmennina, enda þótt þeir eigi minna undir 

andrúmsloftinu komið en hinir fyrrnefndu. 

Örlög fyrirtækja og stofanana.  

Framtíð stofnana landsmanna ræðast á stjórnarnefndarfundunum. Í hverri viku eru teknar 

þúsundir ákvarðana sem samanlagt ráða úrslitum um framtíðarheill þjóðarinnar. Fyrir 

samfélagið skiptir miklu, að allir sem hlut eiga að máli, nái sem bestum tökum á þeim 

viðfangsefnum sem þeir glíma við, hver á sínu sviði. Forsenda þess að vel takist er að allir 

leitist við að gera skiptingu ábyrgðar milli stjórnarnefndar og framkvæmdastjóra einfalda og 

ljósa, þannig að hver sinni þeim hluta heildarverkefnisins sem hann er hæfastur til. 

Val stjórnarnefndarmanna. 

Árangur af starfi stjórnarinnar veltur á mannvali og starfshæfni. 
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 Varast ber að velja menn með þröngan sjóndeildarhring almennt, eða á sérsviði. 

Smámunasemi eru persónueinkenni sem, ásamt ráðríki, getur truflað 

stjórnarstarfið. Víðsýni, skilningur og virðing fyrir sjónarmiðum annarra er 

kostur við stjórnarstörfin, eins og raunar víðar. 

 Ekki er til gagns fyrir heildarstarfið að menn séu valdir í stjórn vegna 

sérþekkingar og hugsanlegrar þjónustu þeirra á sérsviðum. Sennilega rætast seint 

vonir um slíkt ókeypis framlag. Mörgum þykir hagkvæmara að kaupa slíka 

þjónustu og vera síðan óbundnir í afstöðu til kosta hennar og galla. 

 Stjórnarnefndarmenn skal ekki velja þar sem þeir hæfa fyrirtækinu eða 

stofnuninni eins og hún er eða var. Sem leiðtogar þurfa þeir að fullnægja þörfum 

þess í ölduróti framtíðar og breyttri veröld. 

 Menn þurfa að vera trúir stofnuninni og tilgangi hennar. 

 Stjórnarnefndarmenn þurfa að hafa þor og dug.. Þeir þurfa að geta tekið 

ákvarðanir sem hafa áhættu í för með sér, eða a.m.k. hafa dug til að fela öðrum 

slíkar ákvarðanir. 

 Þeir þurfa að vera hugkvæmir, bjartsýnir og ánægjulegir í samvinnu. 

 Stjórnarnefndarmenn þurfa að vera strangir í afstöðu sinni til siðalögmála og 

fylgja heiðarlegum viðskipta- og starfsháttum. 

 Þeir þurfa að styðja framkvæmdastjórann til dáða í starfi hans í þágu 

stofnunarinnar. 

 Þeir þurfa að geta tekið skjótar og farsælar ákvarðanir þegar hætta steðjar að 

fyrirtækinu. 

Samstaða. 

Starfsemi allra stofnana veltur á framkvæmdastjóranum og samstarfsmönnum hans. Hann 

þarf á allri þeirri aðstoð að halda sem stjórnin getur veitt honum. Ekkert fyrirtæki getur siglt 

hraðbyri, kannað ný viðfangsefni og lagt út á nýjar, ótroðnar slóðir ef andstaða er í 

stjórnarnefndinni, ágreiningur og hik. Ágreiningur má ekki hafa áhrif utan stjórnarinnar. 

Hún þarf að leitast við að ná samkomulagi um framtíðarstefnu og fylgjast með að henni sé 

framfylgt. 

Stjórnarnefndin verður að bíta í það súra epli að hún getur ekki rekið fyrirtæki og stofnun, 

þó hún sé sett yfir það. 

Hvað er til ráða? 

Með því að taka mál þetta til umræðu hef ég leitast við að varpa ljósi á nokkur af þeim 

vandamálum sem ýmsar stjórnarnefndir eiga við að stríða innávið og útávið. Hér er ekki 

bent á neina heildarlausn, enda er hún torfundin eins og lausnarsteinninn; viðfangsefni 

stjórnarnefndarmanna er margvíslegt og misjafntt. Nauðsynlegt er þó að meira sé rætt um 
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þetta stjórnarform en gert hefur verið. Til bóta væri ef umboðsbréf hinna ýmsu 

stjórnarnefnda væri gert ljóst ásamt erindisbréfi til framkvæmdastjóra þannig að í upphafi sé 

ljóst hvert viðfangsefni hvors um sig sé og hvar mörkin liggi. Eins er þarflegt að ganga frá 

ákveðnu kjörtímabili svo endurnýjun verði viðkomið. 

Eins og á fleiri sviðum þarf slík endurbót á starfi stjórnarnefndarinnar að byggjast á 

umræðum og hefð, reist á hinni bestu reynslu. 

Það sem hér hefur verið ritað er upphaf umræðu um mikilvæga stjórnunareiningu. Vonandi 

er að reynsla af góðu samstarfi eigi eftir að koma til umræðu á síðum þessa rits eða annars 

staðar. 

Frjáls verslun, 3. og 4. hefti 1982. 

Teikning: Dagur Eggertsson. 
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Sigurður Sigurðsson 

Upphaf hitaveitna:  

Þáttur Sigurðar búnaðarmálastjóra frá Draflastöðum 

Í Fréttabréfi hitaveitna var á sínum tíma fjallað um upphaf hverahitunar og ylræktar. Sýnist 

mér að mönnum hafi yfirsést þáttur Sigurðar búnaðarmálastjóra í málinu. Snilligáfa Sigurðar 

var ótvíræð er hann hóf tilraunir með notkun heita vatnsins. Ræktunaraðgerðir hans tóku 

fram því sem áður hafði verið gert í hagnýtingu jarðhita til ræktunar. Tæknileg úrlausn var 

svo vel hugsuð að segja má að hér sé upphaf markvissrar hagnýtingar hitaveituvatns. 

Ég tel ekki rétt, þegar rætt er um atvinnuþróun, að gera greinarmun á hvort heita vatnið er 

notað til ræktunar, húshitunar eða iðnaðar.  

Sigurður Sigurðsson var orðinn merkur brautryðjandi þegar 17 ára gamall. Hann markaði 

síðan tímamót með afskiptum sínum af stofnun Mjólkurbúss Ölfusinga, 40 árum síðar. Ferill 

hans sýnir að hér var ekki slembilukka eða hugdetta - ferill brautryðjandans var óslitinn. 

 

Vinátta á gömlum merg 

Ég varð þess aðnjótandi að kynnast Sigurði búnaðarmálastjóra og börnum hans. Milli fjölskyldu hans og míns 

fólks var vinátta sem stóð á gömlum grunni, eins og síðar kemur fram. Sigurður ritaði mikið um íslensk og 

grænlensk búnaðarmál. Rithönd hans, eins og reyndar einnig Helgu dóttur hans, var ekki beint læsileg. Það kom í 

hlut móður minnar, sem rak fjölritunarstofu, að hjálpa þeim feðginum við útgáfustörfin. Fór það að miklu leyti 

þannig fram að þau gengu um í stofunni heima hjá mér og lásu móður minni fyrir eða skýrðu handrit sín. Bæði 

voru fjörmenn og skemmtileg. Sigurður var óþreytandi fræðari um hvaðeina er viðkom landbúnaði og 

mismunaði engum vegna stéttar eða aldurs.  



96 

Ræktunartilraunirnar sem ég mun nú segja frá, vöktu athygli afa míns, Páls Briem, á Sigurði og leiddi til þess að 

honum var komið til mennta. Segir frá því í ævisögu Sigurðar. 

 

Frumkvöðlar 

Merkur brautryðjandi þjóðarinnar var Sigurður Sigurðsson (1871-1940). Hann fluttist með 

foreldrum sínum að Draflastöðum í Fnjóskadal árið 1882 og við þann bæ var hann kenndur. 

Fyrst og fremst var hann þó Sigurður búnaðarmálastjóri, landsþekktur fyrir frumkvæði í 

búnaðarmálum. Í honum og systur hans Jóninnu húsmæðrakennara og kennslubókarhöfundi 

var merkilegt eðli frumkvöðla sem vaknaði snemma, hefur reyndar fylgt fjölskyldunni 

áfram.  

Börn Sigurðar og Þóru Sigurðardóttur frá Grímsgerði í Fnjóskadal voru: Helga, lengst 

skólastjóri Húsmæðrakennaraskóla Íslands og mikilvirkur höfundur matreiðslubóka; Páll, 

brautryðjandi í samgöngumálum, gistihússtjóri og frægur hestamaður; Ragna sem stofnaði 

Flóru, helstu blómabúð Reykjavíkur, leirmunaverksmiðju og síðar ræktunarstöð að 

Þórustöðum í Ölfusi; og Ingimar garðyrkjubóndi í Fagrahvammi sem ásamt föður sínum var 

meðal stofnenda Hveragerðis. 

Ræktunartilraunir að Draflastöðum 

Tvennum sögum fer af upphafi garðræktaráhuga Sigurðar. Að hann hafi eignast 

garðyrkjukver þegar hann var tólf ára gamall. Fullvíst má telja að hann hafi fengið 

garðyrkjubók Schübelers, í þýðingu Móritz Halldórssonar læknis, í hendur þegar hann 

dvaldi sextán ára á Akureyri við bókbandsnám. Reyndar hafði hann fengið gulrófur áður en 

hann fremdist og þótt þær góðar. Geymdi hann tvær og setti niður eins og kartöflur. Honum 

til furðu skutu þær upp háum njólum. Er Stefán búfræðingur frá Fagraskógi, faðir Davíðs 

skálds, kom á bæinn, skýrði Sigurður honum frá háttarlagi rófnanna. Stefán útskýrði málið, 

sýndi honum fræfla og frævur og sagði hann mundi uppskera fræ um haustið.  

Þá vakti það athygli er Sigurður hóf rófnarækt á þaki til að hagnýta fjóshita. Er Sigurður 

kom frá Akureyri með garðyrkjubókina hóf hann tilraunir. Svo segir í ævisögunni: 

Undir brekkurótum, snertispöl norðar við Draflastaðatúnið, kemur fram volg lind, um 45° heit. 

Þar fyrir neðan var mýrarsvakki af jarðvatni undan brekkunni. Nú tók Sigurður að hugleiða 

hversu hagkvæmt það mætti verða að nota þennan jarðhita til garðræktar. Hófst hann handa um 

framkvæmdir. Margþætt verkefni lá nú fyrir. Í fyrsta lagi að kræsa fram marina, mylda garðblett 

og girða. Í öðru lagi að gera hellulöguð lokræsi, yfirtyrfð um garðinn og veita um þau heita 

vatninu. Í fyrstu var garður þessi aðeins 200 fermetrar, en var síðar stækkaður allt upp í 1500 

frem. Í þessum garði ræktaði Sigurður kartöflur og taldi sig hafa fengið úr honum 40 tunnur 

þegar vel lét í ári. Auk þess gerði hann í garðinum sérstakan vermireit með þeim hætti, að neðst 

var malarlag, sem heita vatnið sytraði í gegnum. Yfir það var tyrft og þar á ofnan komið 

gróðurmold. Í þessum reit ræktaði hann blómkál, hvítkál og fleiri matjurtir. 
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Sá munur var á þessari aðferð, og því sem fyrr hafði verið reynt. að hér var stórt svæði búið 

til ræktunar. Áður höfðu menn plantað þar sem jörð var heit. Það segir sig sjálft að þá réð 

tilviljun hitastigi og ræktunarskilyrði misgóð, jafnvel slæm. 

Sigurður var 17 ára þegar þetta hófst árið 1888 og taldi hann fullorðinn að þetta hefði lánast 

vel. Fór hann með kartöflur og gulrófur á mörgum hestum á Flateyjardal og seldi fyrir 

sjófang. Auk þess framleiddi hann rófnafræ, seldi og gaf. Fór orð af Sigurði víða og var 

hann m.a. fenginn að Stóru-Tjörnum í Ljósavatnsskarði til að leiðbeina og leggja á ráð um 

hagnýtingu jarðhita til ræktunar. Sigurður skoðaði einnig skóga í dalnum og þótti varúð 

skorta í meðferð þeirra og þörf skógræktar. 

Ekki skal forysta Sigurðar í sveitinni tíunduð. Páll Briem fluttist til Akureyrar 1894. 

Jóhanna systir hans var gift séra Einari Pálssyni á Hálsi í Fnjóskadal. Heyrði Páll hjá þeim 

tíðindi frá Draflastöðum og hélt þangað. Þótti honum pilturinn kunnáttusamur áhuga- og 

atorkumaður og hvatti hann og studdi til náms. 

Ræktunafélag Norðurlands 

Stefán Stefánsson skólameistari og náttúrufræðingur á Möðruvöllum og Páll amtmaður 

Briem hvöttu Sigurð og studdu til mennta. Þeir þremenningarnir gengust svo saman fyrir 

stofnun hins merka Rækturnarfélags Norðurlands árið 1903 og skipuðu fyrstu stjórnina. Það 

er önnur saga. Samstarf þeirra Stefáns skólameistara varð lengra en Páll lést 1904. 

Upphaf Hveragerðis 

Svo hlaupið sé yfir áratugi í hitaveitusögunni skal þess getið að Sigurður lét af störfum 63ja 

ára árið 1934. Þrem árum síðar kom út rit hans um búnaðarhagi. Segir þar frá notkun 

jarðhitans og sögu hans. 

Nokkrum árum áður hafði hann tekið að huga að verkefnum fyrir fjölskylduna og sig í 

ellinni. Hann veitti bændum aðstoð við stofnun Mjólkurbús Ölfusinga í Hveragerði. Batt 

hann vonir við jarðhita í því sambandi, til sparnaðar við upphitun, gerilsneyðingu og suðu 

við framleiðslu á mysuosti. Sögu hitaveitu Hvaragerðis má einmitt rekja til ársins 1928 er 

mjólkurbúið var stofnað. 

Í þakklætisskyni fyrir aðstoðina var honum gefin landspilda í landi Vorsabæjar. Samtímis, 

eða árið 1929, eignaðist Sigurður Sigurðsson jafnstóra spildu vestanVarmár í Ölfusinu og 

nefndi Fagrahvamm. Reisti hann þar hús næsta ár, hitaði með hveravatni og reisti 

gróðurskála - sem hann nefndi svo, með Ingimar syni sínum, en börn hans reka stöðina nú. 

Fljótlega fór byggð að aukast í Hveragerði. Var hér enn upphaf nýrra framfara að 

frumkvæði Sigurðar Sigurðssonar búnaðarmálastjóra, lokasprettur á löngum og merkum 

ferli. Jafnframt urðu hér tímamót í byggða og atvinnusögu landsins.  

Fréttabréf Samorku, febrúar 1996. 
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Vatnshamravatn 

RAFVEITAN Á HVANNEYRI 

Um þessar mundir berast fréttir af skipulagsbreytingum á orkumálum í Borgarfirði. Þær 

munu hafa í för með sér að Rafveita Hvanneyrar verði lögð niður sem sjálfstæð 

rekstrareining. Fyrirtækið er nánast óþekkt meðal rafveitumanna. Ég hef ekki séð hennar 

getið í gögnum Sambands ísl. rafveitna. Þegar ársfundur SÍR var haldinn á Hvanneyri 1946 

var veitunnar ekki sérstaklega getið. Var reyndar ekki við því að búast á þeim tíma er 

rafveitur voru margar og innbyrðis ótengdar. Þegar ég heyrði rafveitunnar getið 1983 þótti 

mér fyrirtækið forvitnilegt, eina veita landsins sem annaðis dreifingu og sölu rafmagns til 

hóps viðskiptavina, og sem stóð utan við Samband ísl. rafveitna. 

Þegar ég hafði samband við Hvanneyri brugðust staðarmenn illa við fyrirspurn minni. Varð 

ég frá að hverfa. 

Síðar kom í ljós að þeir grunuðu mig um græsku, töldu að ég hlyti að vera fulltrúi kerfis sem 

vildi sölsa þessa litlu sjálfstæðu veitu undir sig. Svo liðu árin og ég kynntist Óskari heitnum 

Eggertssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra og Ásgeiri Sæmundssyni framkvæmdastjóra 

Andakílsárvirkjunar, Ólafi Tryggvasyni rafmagnsverkfræðingi, sem lengi var rafveitustjóri 

Borgarness og Akraness; og síðast en ekki síst Guðmundi Jónssyni fyrrum skólastjóra og 

Magnúsi B. Jónssyni skólastjóra Bændaskólans. Vissi hver um sig nokkuð um fyrirtækið en 

enginn allt. 

Lítt hefur verið ritað um Rafveitu Hvanneyrar nema hvað hennar er getið í bók Guðmundar 

um Hvanneyrarskóla. Upphaf veitunnar mun vera það að árið 1933 var komið fyrir 

hráolíuhreyfli í kjallara skólahússins til að framleiða rafmagn til ljósa og voru lagðar leiðslur 

um heimili og búpeningshús. Rafstöðin kostaði 20 þús. kr.  

Getur Guðmundur þess að 1940 hafi verið sett upp vatnsorkustöð til framleiðslu á rafmagni 

fyrir staðinn. Vatnið var leitt eftir 1200 m. skurði úr Vatnshamravatni og tekið niður fyrir 
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sunnan fjárhúsbygginguna. Fall var 12.5 m., venjulegt vatnsmagn 50-60 l/sek., en túrbínan 

gerð fyrir 100 l. Stöðin skilaði 6 kW sem var nóg til ljósa og dælingar. 

Línan mun hafa verið hengd upp á sérkennilega rafmagnsstaura. Þegar lagningin var 

undirbúin bárust fréttir um að enn væru til langbönd úr frönsku skútinni Pourquoi Pas? sem 

strandaði á Mýrum árið 1936. Varð úr að böndin voru notuð, þó þau væru bogin og misjöfn. 

Tilhugsunin hefur ávallt komið brosi fram hjá mér! 

Ég hef grennslast fyrir um ljósmyndir af línunni hjá Hvanneyringum, en ekki orðið ágengt. 

Lýkur Guðmundur skólastjóri frásögn sinni með því að stöðin hafi verið í notkun til 1947 er 

Andakílsárvirkjun var stofnsett. Sama ár var Guðmundur skipaður skólastjóri bændaskólans. 

Sá hann að eitthvað yrði að gera í rafmagnsmálum skólans og fékk Ólaf Tryggvason sér til 

ráðuneytis. 

Gerði Ólafur þá kostnaðarágiskun, sem hann kallar svo, fyrir rafveituna á Hvanneyri, sem 

var fylgiskjal með bréfi Guðmundar Jónssonar til Bjarna Ásgeirssonar landbúnaðarráðherra. 

Virðist hafa verið lagt út í framkvæmdir á Hvanneyri, því í maí 1948 sækir Ólafur til 

Rafmagnseftirlits ríkisins um leyfi til að hefja setningu háspennuvirkja í eigu Bændaskólans 

á Hvanneyri. Enn gerir Ólafur úttekt á rafmagnsmálum skólasetursins 1949, áætlar 

rafmagnsþörf og gerir tillögur um endurbætur á rafkerfi. Reyndist undirbúningur 

bændaskólans traustur þegar á reyndi næsta ár. 

Þingmenn Borgfirðinga og Mýramanna voru Pétur Ottesen og Bjarni Ásgeirsson, hvor úr 

sínum flokki. Börðust þeir fyrir velferð og sjálfstæði Andakílsárvirkjunar og Rafveitu 

Hvanneyrar þegar Jakob Gíslason, forstöðumaður Rafmagnseftirlits ríkisins vildi árið 1940 

að rafveitan yrði sett beint undir ríkið. Gekk það ekki eftir. 

Um 1950 þurfti Andakílsárvirkjun á ríkisábyrgð að halda. Þá komu þeir því til leiðar 

þingmennirnir Pétur og Bjarni að ábyrgðin yrði veitt gegn því að Rafveita Hvanneyrar fengi 

rafmagn frá virkjuninni á góðum kjörum. 

Fer ýmsum sögum af verði, jafnvel að rafmagnið kostaði ekkert. Síðar skipuðust mál svo að 

Hvanneyri keypti rafmagnið á heildsöluverði Landsvirkjunar. 

Skólastjórinn var ábyrgur fyrir rafveitunni með aðstoð rafvirkja á staðnum og ráðgjöf þeirra 

Andakílsárvirkjunarmanna og Ólafs Tryggvasonar, sem sá um að taka á móti rafmagninu. 

Fyrir þrem árum var Rafveita Hvanneyrar orðin heilmikið fyriræki er 130 manns bjuggu á 

staðnum. Auk bændaskólans var þar bútæknideild Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins. 

Nokkrir hagsmunir voru fólgnir í sjálfstæði rafveitunnar og ekki furða þótt forráðamenn 

skólans hefðu ímugust á mér, ímynduðum fulltrúa hins grimma kerfis. Íbúar og stofnanir á 

staðnum nutu þess að rafmagnsverð var lágt. Þeim kom sér því vel að þessi 

snilldarhugmynd spyrðist ekki út. 
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Er ég kynnti mér sögu og rekstur veitunnar rann upp fyrir mér að miklu meira máli skipti 

fyrir rafveitur landsins að ekki spyrðist út að hægt væri að reka veitufyrirtæk með svo lágum 

kostnaði og á svo einfaldan hátt sem gert var og það án þess að slys hlytist af. Hér tíðkaðist 

það m.a. sem þekkt er erlendis að húsbændur læsu sjálfir af mælum sínum. 

Nú heyrir Rafveita Hvanneyrar sögunni til. Rafmagnsveitur ríkisins tóku við henni í fyrra.1 

Saga þessi er skráð að mestu skv. munnlegum heimildum.  

Fréttabréf Samorku, febr. 1996.

                                                      
1 Þetta var tekið saman og birt mér, og öðrum, til skemmtunar, þótt mér hafi skilist að ekki hafi öllum 

raforkustarfsbræðrum mínum þótt það takast. Athygli var vakin á þessum skrifum þegar Birta og afl, saga 

Rafmangsveitna ríkisins eftir Helga Kristjánsson kom út árið 1997. Við Ólafur sonur Guðmundar Jónssonar 

skólastjóra á Hvanneyri sem dó ungur vorum bekkjarbræður í MR. Ásgeir bróðir hans var félagi minn, skólastjóri 

barnanna okkar Sigríðar í Hlíðaskóla.  
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Páll Melsted 

Páll Melsted og gátan hans. 

Í vörslu handritadeildar Þjóðarbókhlöðu er bréfasafn komið frá Halldóri Briem (1852-1929) 

og konu hans Susie Taylor (1861-1973). Í safninu er bréf það sem þessi grein fjallar um. 

Halldór var fæddur á Espihóli í Eyjafirði, sonur Eggerts Briem sýslumanns, síðast á 

Reynistað í Skagafirði og konu hans Ingibjargar Eiríksdóttur. Hann ólst upp í hópi þrettán 

systkina sem komust til fullorðinsára. Útskrifaðist frá Prestaskólanum, var um skeið í 

Ameríku þar sem hann var kennari, ritstjóri Framfara og prestur, uns hann varð kennari í 

Möðruvallaskóla og síðast bókavörður Landsbókasafns. 

-- 

Bréfritarinn Páll Melsted (1812-1910) sagnfræðingur, sem 1877 var málflutningsmaður við 

Landsyfirréttinn, kennari við Lærða skólann og Kvennaskólann, reyndar þekktastur sem 

sagnfræðingur og höfundur kennslubóka. Páll var kvæntur Jórunni Ísleifsdóttur (1816-58) 

og eftir fráfall hennar Þóru Grímsdóttur Melsted (1823-1919), sem kunnust er vegna 

brautryðjandastarfs í menntun kvenna, sem hann tók þátt í. Bæði voru þau amtmannsbörn 

frá Möðruvöllum.1 Hún, ásamt Páli, stofnaði Kvennaskólann 1874 sem heldur nafni þeirra 

enn á loft.  

                                                      
1 Þóra var dóttir Gríms Jónssonar amtmanns og lengi embættismanns í Danmörku (m.a. í Selskör þar sem 

hún fæddist) og danskrar konu hans. Páll var sonur Páls Melsteð amtmanns og fyrri k.h. Önnu 

Stefánsdóttur. 
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Bréfið er fjörlegt, með margs konar vísanir. Það dregur upp mynd af hispurslausum, 

spaugsömum bréfritara, frumlegum í afstöðu sinni til mála. Hann segir lífið á undanhaldi, þá 

kominn á 65. ár. Hann náði reyndar 97 ára aldri. 

Erfitt var að finna móttakanda bréfsins. Ég hef skáletrað gátu í bréfinu sem hann leggur fyrir 

mig, sem fann bréfið og las 130 árum síðar. Ég leitaði í kirkjubókum og ættfræðigrunnum 

samkvæmt vísbendingu Páls en tókst ekki að finna svarið. Kona móttakandans var dóttir 

frænda Páls, en þeir voru svo til jafn gamlir eða um vika á milli þeirra en Páll eldri. Báðir 

fæddir í Eyjafirði. 

  

Heilsið konu yðar hjartanlega frá mér. Við faðir hennar, og frændi minn, tveir postular, 

erum svo jafn gamlir, að hérumbil vika er á milli, það er eg eldri, báðir fæddir í Eyafirði 

í novembr. 1812, þá dagana sem Napoleon 1. var að hröklast yfir Heljardalsheiði austur 

á Rússlandi. Við erum því báðir komnir langt með 65 árið. 

Í vandræðum mínum við að finna hver móttakandi væri sýndi ég bréfið vini mínum og 

vesturfarasérfræðingi, Nelson Gerrard, þar sem hann var við rannsóknarstörf á Hofsósi 

sumarið 2008. Hann var fljótur að ráða gátuna. Lausnin var, eins og oft, nær en ég ætlaði því 

móttakandinn séra Jón Bjarnason og kona hans Lára Guðjohnsen voru vinir Halldórs Briem 

og fjöldi merkilegra bréfa frá þeim í safni hans.  

Nelson Gerrard skrifar 1.8.2008:  

Bréfið er skrifað til séra Jóns Bjarnasonar í Minneapolis, en Lára kona Jóns var dóttir 

Péturs Guðjohnsen, sem er fæddur 18121 eins og Páll. Þeir frændur voru 

fimmmenningar frá Jóni Jónssyni (f. 1683), þannig að Páll var afkomandi Málmfríðar 

systur Þórarins (f. 1719) á Grund (föður Thorarensens)2, en Pétur var afkomandi 

Málmfríðar systur Þórarins (f. 1717). 

Sennilega fékk Halldór Briem, er varð ritstjóri Framfara vestra árið 1878, bréfið til birtingar 

í blaði sínu frá séra Jóni Bjarnasyni.3 Svigar og athugasemdir með blýanti benda til að kaflar 

bréfsins hafi af handhafa hálfu (Halldórs eða séra Jóns) ekki verið ætlaðir til birtingar vestan 

hafs, sennilega til að særa ekki lesendur blaðsins vestra. Ekki birtist bréfið í Framfara, en 

gæti hafa birst annars staðar. Hefur líklega orðið innlyksa hjá Halldóri er hann hætti ritstjórn 

1880 og flutti til Íslands.  

                                                      
1 Pétur Guðjohnsen f. 29. nóv. 1812 að Hrafnagili í Eyjafirði, d. 25. ágúst 1877 í Reykjavík, brautryðjandi 

sönglistar og tónskáld, eins og séra Valdimar Briem sagði um hann látinn. 
2 Þórarinn Jónsson (1719-67) og kona hans Sigríður Stefánsdóttir (1734-1818) voru ættforeldri 

Thorarensensættar. Sigríður var systir Ólafs Stefánssonar stiftamtmanns í Viðey.  
3 Séra Jón Bjarnason (f. 1845 á Þvottá í Álftafirði, d. 1914 í Winnipeg). 
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Í bréfi Páls kemur fram annar söguskilningur á vesturferðum en almennur var. Hann fagnar 

ölduróti sem þær hafa komið á lífið á Íslandi og gerir sér von um að þær hafi áhrif til bóta á 

lífið, telur að þær séu ávöxtur vaxandi samgangna við Bretland, í kjölfar gufuskipaferða. 

Kýs að fleiri fari, þykir leitt að ruslaralýður geri betri mönnum skaða; breytingar og hreyfing 

sé til bóta og ætlar að það komi Íslandi að gagni. Um þær mundir voru miklar framfarir 

meðal Vestur-Íslendinga er þeir komu skipulagi á byggðamál sín, stofnuðu kirkjufélag og 

völdu m.a. séra Jón Bjarnason fyrir prest. Hann átti reyndar eftir að verða prestur á 

Dvergasteini í fá ár þar til þau hjón fluttust aftur vestur um haf. 

Hér er bréfið með skýringum. 

 

Páll Melsted skrifar. 

Reykjavík, 25.7.1877. 

Háttvirti vin. 

Bréf yðar frá 24. maí, og bókina með Halldóri Briem, hefi eg skilvíslega fengið, og, eg segi 

það einlæglega, að þér hafið gengið þar fram af mér með góðvild Yðar og nærgætni. Eg 

þakka Yður hjartanlega fyrir þetta altsaman. Það er þúsundsinnum meira en eg verðskulda. 

Svo hefi eg fengið andlitsmyndir yðar og konu yðar, sem líka gleður mig. Guð launi ykkur 

alt gott mér til handa og gefi ykkur sem lengst að geta lifað ykkur og Íslandi til sóma.  

Heilsið konu yðar hjartanlega frá mér.  

Við faðir hennar, og frændi minn, tveir postular, erum svo jafn gamlir, að hérumbil vika er á 

milli,1 það er eg eldri, báðir fæddir í Eyafirði í novembr. 1812, þá dagana sem Napoleon 1. 

var að hröklast yfir Heljardalsheiði austur á Rússlandi. Við erum því báðir komnir langt með 

65 árið.2  

Og þá fer nú að kvelda úr því.3 Samt segi eg fyrir mig, að ennþá get eg verið upprifinn og 

notið lífsins eins og um tvítugt, þegar svo ber undir. Þegar góður kunningi kemur inn til 

mín, annað hvort í eigin persónu eða í konvolúti. Það sem mig hefir þýngt niður stundum, 

það eru veikindin, sem oftast hafa átt heima hjá mér. Þó fara þau heldur mínkandi; og svo 

eru við og við kredítorar og þessháttar áhyggjur, sem skyggir á götu mína, en löngum hefi 

eg hrist þessháttar duft af mér. Eg hefi makalaust gaman af að kenna. Mér er það svo 

eðlilegt, að þó eg fari lasinn upp í skólann4 þá batnar mér þegar eg er búinn að standa 

                                                      
1 Hér munar ekki miklu, því þrettán dagar voru á milli þeirra, það mikið að ég hafði ekki upp á Pétri 

Guðjohnsen í kirkjubókum. 
2 Undirritun mín. 
3 Þetta er rétt hjá Páli að því leyti að Pétur Guðjohnsen dó mánuði eftir ritun bréfsins. Sjálfur átti Páll 32 ár 

ólifuð. 
4 Páll var stundakennari við Lærða skólann sem hann talar hér um. Þá kenndi hann við Kvennaskólann og 

vann gagn eins og Guðrún Helgadóttir lýsti í riti sínu: Kvennaskólinn í Reykjavíi 1874-1974. 
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stundarkorn í orðapontunni. Málaflutningsgutlið á aldrei við mig, það er sú hákarlsstappa, 

sem mér verður einatt óglatt af. En fleira verður að gjöra en gott þykir. 

Mikið þykir mér merkileg bókin sem þér senduð mér. Já, svona geografíu1 ættum við að 

hafa, en – fólkið er svo fátt. Það er vort mikla mein. En ekki megið þér taka þetta svo sem 

mér þyki að því, þó landar okkar flytji sig héðan til Ameríku. Þvert á móti, mér þykir vænt 

um það. Eg elska alt líf, alla hreyfíngu, alla breytíngu. Kyrðin, og ýldan og dauðinn fá 

annars öll yfirráð, og ekki fer það betur. Þá er öll saga úti. Íslendíngar hér eru svo afskektir, 

að þeir meiga til að hreyfa sig bæði anda og líkama, ef þeir eiga ekki að sofna út af. Menn 

voru orðnir að viðundrum veraldar, sem eg get ekki nógsamlega lýst, áður en þessi hreyfing 

kom. Samgöngur við engla og skota hafa mest og bezt lífgað okkur, og af þeim 

kunníngsskap eru vesturfarirnar sprottnar. En hér ríður lífið á, að góðir menn – eins og eg 

vona að átt hafi sér stað – fari og það heldur fleiri en færri vestur um haf. Bannsett ruslið 

sumt sem farið hefir, er eg hræddur um að gjöri ykkur hinum mönnunum, bæði skömm og 

skaða. Eg hugsa nf. svo. Þegar þið magnist þar vestra, þá hefir það góð áhrif á okkur heima. 

Sú vexelvirking, þau viðskifti hljóta að verða báðum (ykkur þar og okkur hér) til gagns og 

góðs. 

Það eina, sem eg finn að þessu öllu, er það, að þið eruð svo langt vestur í heimi. Eg vildi að 

þið hefðuð verið í Kanada austur við sjóinn, eða austantil í Bandafylkjum. En eg veit líka 

vel, að það er nú ekki mögulegt, af því þar eru öll sæti upptekin. Hefði þetta verið 100 árum 

fyr, svo hefðu þið líkl. getað fengið bústaði austar, og alstsvo nær okkur, löndum ykkar, sem 

heima sitjum. Mig hefði langað svo til að ekki væri nema hafið á milli. Þá gátu skipin 

gengið fram og aftur, varningur og bréf og menn, alt verið svo hægt. En eins og þið eruð þar 

(eða þeir) á Nýja Íslandi, þá kalla eg ekki nema hálfnaða leiðina, þó komið sé á land í 

Qvebek. Getið þið fengið héðan blöð og bækur? Er það ekki óguðlega dýrt? 

Eg skal hugsa til bóka þeirra, sem þér teljið upp í bréfi yðar, hvort þær eru hér, og þetta smá 

breytist til hins betra. Allur fjöldi Íslendinga hefur lítið seilst út yfir danskan Literatur. Og 

hvað dugar það? Það er eins og að lifa alltaf upp í Kjós, og sjá aldrei annað en upp í Esjuna. 

Á því verða menn skammsýnir og á endanum sérvitrir og fáfróðir. Það er hið sama fyrir 

sáluna eins og fyrir líkamann, að hafa aldrei aðra fæðu en vatnsgraut og það útálátslaust. 

Sona er fæðan þeirra hérna á Nesjunum, þessvegna eru þeir litlausir, líflausir og því nær 

vitlausir.2 

Mín þekking og mitt vit nær so skamt, en mjög hef eg haft gott af Svíum. Það er líf og andi í 

þeim og þeirra bókum, og eg hef verið svo heppinn að ná í ýmsar þeirra og kynnast þeim, en 

svo verð eg altaf öðrum þræði að lesa sögurnar okkar, Njálu, Eglu etc. til þess að viðhalda 

mínum íslenzka upprunalega anda. Því ekki má hann kafna undir útlendum áhrifum. 

                                                      
1 Ekki er vitað hver þessi landafræðibók var. 
2 Ekki var langt að bíða framfara svo um munaði með vaxandi útgerð. 
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Nú er hér alþíngissumar. Grímur Thomsen1 býr hér hjá mér um þíngtímann.2 Hann er 

höfuðpaurinn í fjárlaga-nefndinni og hingað koma þeir til hans, og hér í kofanum er nú 

skrafað og skrifað, því getið þér nærri. Híngað kemur Landshöfðínginn3 á nefndarfundi til 

þeirra við og við, og ber sig saman við þá. Eins og nærri má geta, blanda ég mér ekkert í þau 

mál, en eg heyri sona undir væng hvað gjörist. Grímur er sá sem nú ræður hér mestu í 

fjárhagsmálum og margt er það held eg gott og rétt sem hann vill láta giöra, t.d. að hætta að 

láta apothekarann4 hafa húsaleigu af opinberu fé! halda dáltið í féð við embættismenn þá, 

sem góð laun hafa, en sem eru að biðja um viðbót. Hann vill hjálpa barnaskólum öllum og 

yfirhöfuð styðja menntunarviðleytni manna. Eg vona þér fáið og sjáið blöðin héðan, þó 

ófullkomin sé! Verst þykir mér hvað Þjóðólfr5 er laus á kostunum, og sýnir stundum bæði 

þekkingarleysi og alt að því kæruleysi, og prostitúerar sig og þjóðina í augum annara manna. 

Samkomulag milli manna á þínginu er alt til þessa hið besta. Sr. Arnljótur6 og Grímur koma 

sér ennþá vel saman, að minsta kosti eru þeir sem einn maður í fjárhagsnefndinni (í henni 

eru. Grímur, sr. Arnljótur, Tryggvi7 og Eggert bróðir hans8, sr. Jón Blöndal9, sr. Ísleifur 

Gíslason10, og Snorri Pálsson11. Nú á að koma upp kvennaskóla í Eyjafirði og fá handa 

honum til ábúðar leigulaust jörðina Múnkaþverá.12 Eggert Gunnarsson var í Khöfn í vetur, 

                                                      
1 Grímur Thomsen (1820-96) þingmaður Gullbringu- og Kjósarsýslu. Skáld, bóndi á Bessastöðum og 

alþingismaður. Hann og Þóra Melsted voru systkinabörn og nánast uppeldisystkin. Hann fær hér mildari 

dóm en hjá ýmsum samtíðarmönnum sínum. 
2 Þá bjuggu Þóra og Páll í gamla húsinu (nú Thorvaldsensstræti 2). Þau létu rífa það næsta ár og byggðu 

reisulegt hús er enn stendur. NASA er þar til húsa og í viðbyggingu sem reist var 1942. Húsið var reist 

með þarfir Kvennaskóla í huga. Skólinn var þar uns hann flutti 1909 í nýtt hús, sem enn stendur, við 

Fríkirkjuveg. 
3 Hilmar Finsen (1824-1886) landshöfðingi 1873-1883. Eftir það var hann yfirborgarstjóri í Khöfn og 

innanríkisráðherra. 
4 Nýr lyfsali Niels Schmidt Krüger (1850-1916) var að taka við apótekinu. Um það voru sett lög þannig að 

ekki virðast merkileg mál hafa verið til meðferðar. Merkast mála var samþykkt um  kaup á bókasafn Jóns 

Sigurðssonar. Hann var þá enn forseti sameinaðs Alþings. 
5 Séra Matthías Jochumsson (1835-1920) var ritstjóri blaðsins. 
6 Séra Arnljótur Ólafsson (1823-1904) prestur á Bægisá á Þelamörk, þingm. Norður-Múlasýslu. Þekktur fyrir 

Auðfræði sína er kom út 1880. Hann hafði stundað nám í þjóðmegunarfræði eins og hagfræði var þá 

nefnd. 
7 Tryggvi Gunnarsson (1835-1917) þingm. Suður-Múlasýslu. Kaupstjóri Gránufélagsins. Síðast bankastjóri. 
8 Eggert Gunnarsson (1840-um 1885), þingm. Norður-Múlasýslu, bóndi á Laugalandi í Eyjafirði. 

Brautryðjandi í menntun kvenna, stóð að stofnun Kvennaskóla á Laugalandi. Hvarf í Ameríku. 
9 Séra Jón Blöndal (1825-1878) þingm. Skagafjarðarsýslu, áður prestur á Hofi á Skagaströnd. Kaupvörður 

Verslunarfélags Skagfirðinga í Grafarósi. 
10 Séra Ísleifur Gíslason (1841-1892) þingm. Rangárvallasýslu. Prestur Keldnaþinga, sat í Vestra-Kirkjubæ. 
11 Snorri Pálsson (1840-1883) þingm. Eyjafjarðarsýslu. Verslunarstjóri á Siglufirði. 
12 Ekki fór það svo. Skólinn var stofnaður á Laugalandi. 
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og kom með eitthvað 4000 krónur handa þessum kvennaskóla. Anna1 dóttir mín (sem hér er 

nú stödd og ætlar að skrifa konu yðar) fer norður í sumar til þess að kenna við þennan 

eyfirska kvennaskóla. Konan mín er þá farin að sjá, að hennar Idee um kvenlega menntun, 

er farin að breiðast út um landið og festa rætur í hugum manna, þó hlegið væri og hæðst að 

þessu máli í fyrstu. Kvennaskólinn hér í Rv. er nú búinn að standa 3 ár, og heldur þokar 

honum fram en aftur, og nú er farið að kenna söng, og gekk yfir mig hvað framförum 

stúlkurnar gátu tekið. Það voru þó ekki nema 3 tím. á viku. Sveinn búfræðingur2 ferðast á 

hverju sumri hér um ýmsar sveitir, og lætur mikið og gott af sér leiða. Bændum þykir og 

mjög mikið til hans koma, og þessvegna reyna þeir margir að læra af honum. Til tals hefur 

komið að byggja vitaturn hér á Reykjanesi, og brýr yfir Þjórsá og Ölfusá, og eg má segia að 

alþingið vill styðja hvorttveggja með fjárframlagi. Prentsmiðjur hafa tvær bættst við í ár, nl. 

á Eskifirði hjá Jóni Ólafssyni3 og Rvík hjá Birni Jónssyni4. Smiðja Bjarnar Jónssonar er í 

Doktors húsinu5 gamla, sem sr. Sveinn Nielsson6 tengdafaðir B.J. er eigandi að. Mjög er eg 

hræddur um að þessar nýju prentsmiðjur standi sig ekki, af því publicum er svo lítið og 

borgar oft bæði seint og ílla. Hér er nýkomin út barnalærdómsbók eftir sr. Helga 

Hálfdanarson7. Mér lýzt vel á hana og trúi því vel að hún útrými Balslev og máske gamla 

Balle. 

Nú er eg ekki lengur að þessu. Bið yður fyrirgefa og lesa í málið ef það er unnt. Heilsið 

kærl. konu yðar frá okkur hér, og lifið þið bæði sem best fær óskað yðar skuldbundinn 

einlægur góðkunningi  

Páll Melsted  

 

                                                      
1 Anna Sigríður Melsted (1845-1892) giftist tveim árum síðar Theódór Stephensen umboðsmanni á Akureyri. 
2 Sveinn Sveinson (1849-1882) “búfræðingur” leiðbeinandi bænda í Suðuramtinu, síðar skólastjóri á 

Hvanneyri. 
3  Jón Ólafson (1850-1916) ritstjóri, síðar þingmaður. 
4 Björn Jónsson (1846-1912) ritstjóri, síðar þingmaður og ráðherra. Þetta var Ísafoldarprentsmiðja.  
5 Doktorshúsið stóð þar sem er Ránargata 13 og Stýrimannaskólinn hóf starf í. 
6 Séra Sveinn Nielsson (1801-1881) var lengst prestur á Staðarstað. Kona hans var Guðrún Jónsdóttir (1807-

1873). 
7 Séra Helgi Hálfdánarson (1826-1894) forstöðum. Prestaskólans. Ritið var Kristilegur barnalærdómur eftir 

lúterskri kenningu, kom út 12 sinnum.  Var þröskuldur barna í fleiri kynslóðir á leið í tölu fullorðinna. 
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Á hundrað og þriggja ára afmælinu. 

Gretelotte Schütz 

29.10.1908 - 4.4.2012 

Reykjavík 14.4.2012.1 

Í gær barst okkur Sirrí tilkynning um lát þessarar háöldruðu frændkonu sem hefur lengi 

verið tengill okkar við frændgarðinn í Þýskalandi.  

Eiríkur Briem og Tryggvi Gunnarsson, höfundar Niðjatals Gunnlaugs Briem og Valgerðar 

konu hans. (Rvk. 1915) heimsóttu báðir Kristjönu Jóhönnu Briem Schütz (1805-1860). 

Seinna komu þær í heimsókn til hennar á leið frá Ítalíu þær Kristjana Gunnarsdóttir 

Havsteen og dóttir hennar. Eftir það virðist hafa ekki mikið samband hafa verið við frændur 

hennar fyrir utan fáein bréf, sem hafa komið í ljós nýlega, einkum við frændfólkið í 

Danmörku. 

Eggert P. Briem hefur líklega komist í samband við frændurna þegar málamaðurinn frægi í 

Frankfurt, Ludwig Harald Schütz, skrifaði bókaverslun hans í júlí 1936, ávarpaði hann sem 

frænda og bað hann um að útvega sér ýmsar fornar og nýjar orðabækur, þjóðsögur og 

fornrit.2 

                                                      
1 Móttakendur bréfsins voru þau frændsystkin  og ættfræðingur sem hitt höfðu Gretelotte frænku okkar 

þegar hún kom til Íslands. Hafði hún lengi áður skipst á bréfum við Helga P. Briem, sem þá var 

sendiherra í Þýskalandi og Eggert P. Briem bróður hans sem hafði byrjað gagnasöfnun vegna samningar 

niðjatals Briemsættar. 
2 L.H. Schütz kunni fjölda tungumála. Gaf hann bókasafn sitt Háskólanum í Frankfurt am Main. Þar var 

haldin, ekki fyrir löngu, sýning um líf hans og starf. Var hann áhugasamur um þjóðsögur og var 
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Gretelotte Schütz, stærðfræðikennari, var dóttir Wilhelm Harald Schütz, prófessors í 

Bremen, sem einnig var af lærdómsfólki kominn í móðurætt. Hún var um skeið bústýra 

föðurbróður síns Ludvig Harald Schütz. 

Þegar Eggert P. Briem (1898-1985) hóf samningu ættartölu Briemsættar var honum vandi á 

höndum að finna ættfólk sitt í Þýskalandi. Þótt honum hefði þegar orðið nokkuð ágengt létti 

það starfið að Helgi, bróðir hans, var sendiherra í Þýskalandi 1955 og gat aðstoðað hann í 

því efni. Um árabil varð hlé á undirbúningi ættartölunnar. Er við Þorsteinn Jónsson 

ættfræðingur komum að málinu var Ásgeir Eggertsson kominn til náms í Þýskalandi og lauk 

heimildasöfnun þar og kynntist mörgum frændum okkar þar. 

Briemsættin kom svo út árið 1990 með eftirminnilegu ættarmóti og komu ýmsir frændur til 

landsins. Frá Bremen komu Gretelotte Schütz, systir hennar Marie Ehrentraut og sonur 

hennar Harald. Frá Frankfurt komu prófessor Bertold og Brigitte Hübner og frá Hamborg 

Anneke Pinckenelle og eiginmaður hennar.1 Frá Danmörku komu Zuzanne Ebbesen Bitsch 

og maður hennar Martin Bitsch, sem bæði dóu fyrir skömmu. Einnig Edith og Jörgen 

Thrane.2 En þau voru öll afkomendur séra Jóhanns Briem. Frá Noregi kom Ragnhild Hilt3 

og las upp á ættarmótinu. 

Flest tengdust þau nánum böndum við okkur frændsystkinin, skrifuðust á við okkur, gáfu 

landinu gjafir og komu í heimsókn aftur síðar. Sérstaklega var Gretelotte Schütz dugleg í 

samskiptum sínum við landið. Það stafaði af djúpstæðum áhuga hennar á ætt sinni og 

uppruna. Leitaðist  hún alla tíð við að safna upplýsingum um Jóhönnu fögru Briem Schütz 

og að vekja áhuga frændfólks síns á ætt sinni og fá þau til að rækta tengslin og þekkinguna. 

Eru þau ófá frændsystkin hennar sem hafa komið í heimsókn. Peter Hübner hélt hér 

fyrirlestra fyrir listamenn um listahátíðir.  

Þetta er allt látlaust fólk, sem við höfum kynnst, vinsamlegt og ekki ágengt. Gretelotte 

skrifaði okkur fyrir skemmstu og sendi okkur mynd af húsinu okkar. Þar sást ég vera að 

sýsla í garðinum, en fólkið unga var svo hlédrægt að það hafði ekki uppburð í sér til að 

kveðja dyra. Þetta er ekki nefnt sem last. 

                                                                                                                                                     

skáldmæltur. Handrit af bók hans: Meine sprachen, sendi Gretelotte til Landsbókasafns Íslands fyrir 

fáum árum. 
1 Þjóðverjarnir eru allir afkomendur Jóhönnu Kristjönu Schütz (1805-1886), næstelsta barns Gunnlaugs og 

Valgerðar Briem. Átti hún Carl Wilhelm Schütz, þekktan málfræðing, sem hún hitti á leið frá Khöfn til 

Rómar. 
2 Danirnir voru afkomendur séra Jóhanns Briem (1801-1880) prests í Danmörku, elsta barns ættforeldranna 

Gunnlaugs og Valgerðar Briem. 
3 Ragnhild Hilt (1945-2014)  er þekkt leikkona á sviði og í kvikmyndum. Hún er dóttir Guðrúnar Briem, 

brautryðjanda í uppeldismálum barna. Guðrún er dóttir séra Þorsteins Briem sóknarprests á Akranesi og 

ráðherra, sonar Ólafs Eggertssonar Briem alþingismanns á Álfgeirsvöllum. 
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Eftir ættarmótið 1990 hefur Gretelotte skrifað okkur á jólum og afmælum öllum. Hún hefur 

fylgst með ættmennum sínum. Einnig sent okkur myndir og tilkynnt allar breytingar á 

fjölskylduhögum, sifjum og barnkomu; diska með hljómlist frændfólksins. Sérstaklega lagði 

hún áherslu á að við kæmum í heimsókn á vortíma, er blómahátíðir landshlutans standa yfir. 

Þá eigum við margar myndir af dómkirkjunni í Bremen þar sem Ísleifur Gissurarson var 

vígður á hvítasunnunni árið 1056. Það var mikilvægt í hennar huga. 

Eru þær upplýsingar sem ég hef fengið býsna miklar. Viðurkennt skal að ég hef ekki fært 

þær inn í ættarskrána, en allar eru þær aðgengilegar í bréfasafni hennar, sem er orðið býsna 

fyrirferðarmikið, allt skilmerkilega vélritað. Síðasta bréfið kom um jólin og var þá engan 

bilbug á henni að finna, heilabúið í lagi og forna ritvélin líka. 

Ánægjulegt var að kynnast öllu þessu fólki og heiður að fá tækifæri til að rifja upp góðar 

stundir og senda ykkur, kæru frændur, fáar línur um mikla heiðurskonu. Ég hef sent 

fjölskyldunni samúðarkveðjur frá okkur. -- 

Móttakendur voru þeir sem höfðu unnið að undirbúningi niðjamóts Briemsættar og kynnst Gretelotte: 

Auður Eggertsdóttir, Álfheiður Sylvia Briem, Ásgeir Eggertsson, Dagur Eggertsson, Garðar Briem, Helga 

K. Einarsdóttir, Kristín Bjarnadóttir, Páll Ásgeirsson og Sigurður Líndal ásamt Þorsteini Jónssyni 

ættfræðingi og útgefanda Briemsættarinnar (1990). 

-- 

Ásgeir Eggertsson safnar ættfræðigögnum Briemsættar í Þýskalandi  

Ásgeir Eggertsson skrifar foreldrum sínum. München. 20.1.1990. 

-- Þá er ég aftur kominn til München og rétt búinn að venja mig við bæversku mállýskuna 

eftir fjögurra daga veru í Hamborg.  

Ég hafði það í alla staði mjög gott á heimili Kristjáns1 og hans fjölskyldu -- eiga þau hjón 

Ragnheiður og Kristján tvo stráklinga.  Eyvindur er níu ára og hefur feikna áhuga á 

knattspyrnu og kann hann markatölu allra leikja í þýsku knattspyrnunni síðustu þrjú ár --

Sölvi er hins vega á leikskólaaldri, mikill ærslagemlingur. Gaman var að gista hjá þeim þó 

við hittumst sjaldan -- þau í vinnunni og ég út og suður á fundum með ættingjunum.  

-- 

-- Síðdegis fór ég að hitta Hildegarde Bluhm.2 Tók hún mér forkunnarvel eins og allir. Ég 

kom ekki að tómum kofanum hjá henni því hún er mesti ættfræðingur. Var með allar 

upplýsingar í sínum ættlegg og gat gefið mér ýmsar upplýsingar sem vantaði. Hringdi hún 

um allar trissur til að fá staðfestingu á ýmsu sem hana grunaði, -- Eftir að hafa drukkið hjá 

                                                      
1 Kristján Hjaltason, sonur Hjalta Geirs Kirstjánssonar og Sigríðar Theodóru Erlendsdóttur andbýlinga 

okkar hér á Bergstaðastræti. Kristján hefur lengst verið búsettur erlendis, nú í London, þar sem hann er 

ráðgjafi í fiskviðskiptum. 
2 Hildegard Bluhm (1922) menntaskólarektor í Hamborg. 
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henni mikið og sterkt kaffi sagði hún mér frá ferð sem hún fór til Íslands 1965. Hitti hún þá 

akkúrat á Surtseyjargosið. Tókst henni að hafa upp á Helga frænda,1 sem hún hafði hitt áður 

hér í Þýskalandi. Frásagnir hennar af ferðalögunum báru þess merki að ferðamannaiðnaður 

var ekki kominn langt á leið. -- 

Um kvöldið var ég hjá Peter Hübner2 og Barböru konu hans. -- Peter virðist hlakka til að 

koma til Íslands í haust og halda fyrirlesturinn. -- 

--Þá fór ég til bæjarins Westerstede með járnbrautarlest -- Þar tók á móti mér Emma 

Dernedde3 og Margerete Heidemann læknir (1942) dóttir hennar.4 -- 

Þá var bærinn skoðaður og spjallað mikið um ættfræði. 

-- Var skemmtilegt að heyra hvað fólkið vissi mikið um uppruna sinn. Sögurnar um Jóhönnu 

fögru heyrði ég aftur og aftur. Fólkið hló líka mikið að skyldleikanum við Harald hárfagra 

og Magnús berfætta. 

Emma sagðist hafa hitt Helga frænda þegar hann kom í heimsókn til Bremen. Þá gaf hann 

fólkinu freyðivín sem synir hennar sáu og drukku í fyrsta sinn á ævinni, enda voru ýmsar 

munaðarvörur ekki fáanlegar á þessum árum (upp úr 1955). 

´-- Í hádeginu var kallað á fleira frændfólk sem á heima í Westerstede. Síðdegis tók ég lest 

til baka og gerði stans í Bremen. Þar tók á móti mér systir Emmu, Gretelotte,5 sem býr með 

þriðju systurinni. Marie6 -- Systurnar höfðu frá mörgu að segja. Þær höfðu líka hitt Helga í 

Bremen. Gretelotte hafði heimsótt hann til Bonn. Sagði hún að til tals hefði komið að hún 

gerðist einkakennari Sylvíu (dóttur Helga) en þar sem hún sá um rúmliggjandi föður sagðist 

hún ekki hafa getað tekið þetta að sér. Eftir að hafa borðað á veitingastað sem tilheyrði 

ameríska sendiráðinu keyrðu þau Helgi á hótelið sem Helgi bjó þá á. Þegar sendiráðsbíllinn 

stöðvaði við umferðarljós ætlaði Gretelotte að fara út úr bílnum. Þá spurði Helgi hana hvort 

hún ætti erindi í húsið þar, þetta væri Villa Hammerschmidt, forsetahöllin!  

Hjá þeim systrum í Bremen voru stofuveggirnir allir þaktir bókahillum og bókunum raðað 

tvöfalt í hverja hillu. Bækurnar voru bæði frá föður þeirra sem var prófessor og kennari við 

stýrimannaskólann í Bremen og föðurbróður þeirra, sem var mikill málvísindamaður í 

Frankfurt. Allt saman vandlega raðað með Íslendingasögum í einni hillu, í tvöfaldri röð eins 

                                                      
1 Helgi P. Briem (1902-81) sendiherra í Bonn. 
2 Peter Hübner  (1954) sonur prófessors Bertold og Brigitte Hübner í Frankfurt sem Ásgeir hafði áður verið 

í sambandi við.  Peter var þá stjórnandi listahátíðarinnar í Slésvík/Holstein og hafði getið sér gott orð. 

Hann kom til Rvíkur um haustið til fyrirlestra á vegum Bandalags ísl. listamanna. Brynja Benediktsdóttir 

(1938-2008) var þá forseti bandalagsins. 
3 Emma Walgerdur Dernedde. 
4 Margarete (læknir) og maður hennar Günther Heidemann (dómari) eru helstu tengiliðirnir við íslenska 

frændur nú, hafa sent söguleg gögn úr safni Gretelotte. Einnig komið í heimsóknir. 
5 Gretelotte Schütz, sem varð tengiliðurinn um margra ára skeið. 
6 Þær systur Gretelotte Schütz og Marie Ehrentraut komu ásamt syni og sonarsyni Marie á ættarmót um 

haustið. 
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og gefur að skilja. Sagt er um föðurbróðurinn, Ludwig Harald Schütz, að hann hafi kunnað 

skil á 312 tungumálum. Sýndu þær mér bók þar sem hann hafði skrifað stutta og 

skilmerkilega lýsingu á hverju tungumáli sem hann hafði fengist við.1 Um íslenskuna sagði 

að þetta væri tungumál ömmu hans. Hafði hann skrifað stutta sögu um heimsókn ættingja 

frá Íslandi, frú Kristjönu Gunnarsdóttur Hafstein með dóttur sinni. Voru þær á ferð frá Ítalíu 

til Íslands með viðkomu í Frankfurt. Neðst á blaðinu var þýðing á ljóði eftir Hannes 

Hafstein (son hennar). 

Daginn eftir sýndi Gretelotte mér miðbæ Brimaborgar. Fórum við fyrst í dómkirkjuna þar 

sem hún útskýrði fyrir mér málverkin og höggmyndirnar. Hún benti mér á eina súluna í 

kirkjunni þar sem steinsmiðirnir höfðu gert sér leik að því að setja litla mús sem var að 

læðast með gólfinu. Hún fræddi mig á því að í þessari dómkirkju hafi Ísleifur biskup 

Gissurarson verið vígður endur fyrir löngu2 og svo skemmtilega vildi til að hann væri 

fjarskyldur forfaðir. Sem betur fer fóru biskuparnir frjálslega með skírlífisheit sitt. Þá 

skoðuðum við ráðhúsið, íburðarmikið og veglegt, sem nú er notað til veisluhalda. Þar hanga 

skipslíkön í loftinu og er hægt að setja púður í fallbyssurnar og sprengt ef tigna gesti ber að. 

Þá þarf að opna alla glugga svo rúður brotni ekki. Eftir þetta borðuðum við og svo fylgdi 

hún mér á brautarstöðina þar sem við kvöddumst með virktum. 

Var þá aðeins eftir að heimsækja eina fjölskyldu í Hamborg. Til Anneke Heyn (listmálara) 

og Jost Pinckernelle (skipamiðlara) fór ég og hafði Anneke líka boðið frænda okkar Hans 

Wilhelm Jenckel (lögfræðidoktor).3  

Eins og þið getið lesið af þessu var ferðin heppnuð eins og best verður á kosið. Fólkið var 

hrifið að hafa náð sambandi aftur við Ísland og hlakkaði til að frétta af ættartölunni og 

ættarmótinu. og ætlar að senda myndir. -- Mér voru sagðar óheyrilega margar sögur af 

ættingjum og alls konar fólki, sem ég er hreinlega búinn að gleyma. Ég vissi heldur ekki 

hvaða sögur ég var búinn að segja fólkinu og var farinn að endurtaka frásagnir sem ég 

kunni. -- 

                                                      
1 Bókin er nú í afriti í handritadeild Landsbókasafns. 
2 Ísleifur var vígður 1056 fyrsti biskup Íslands. 
3 Þau höfðu þá nýlega komið í heimsókn til okkar í Rvík. 
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Spítalasögur. 

1. 

Eiríkur 

Þetta hafa verið skemmtilegir páskar, margt að gera og ýmislegt gerst. Með aldrinum gerir 

maður minni kröfur um viðburði. Páll og Lára komu í heimsókn og sögðu okkur fréttir. Þau 

hefðu verið að selja íbúðina sína á Kárastíg 1, og líka búin að ganga frá kaupum á annarri íbúð, 

svo þau verða ekki á götunni. Kaupandinn var Eiríkur Jónsson, sem er yfirlæknir á 

Landspítalanum, einstakur ágætismaður, sem ég hitti fyrir tveim áratugum og leist í fyrstu ekki á 

blikuna þegar hann kom til mín, með sinn milda svip og tilkynnti mér að ég væri með 

krabbamein í nýra. Ég hef nú aldrei verið lífhræddur og tók þessu bara vel, og bað hann um að 

gera það sem hann lagði til, taka nýrað og svo sæjum við hvar sæti. 

Úr þessu varð hinn ágætasti og skemmtilegasti kunningsskapur. Eins og sjá má af þessum 

skrifum tókst aðgerðin vel, enda fylgdist hann vel með mér uns ég sá að það væri óþarfi, ég væri 

orðinn svo gamall að úr því væri ekki hægt að tala um að ég væri í lífsháska. En við höfum hist 

alltaf af og til, á listsýningum og ýmsum samkomum. 

Þá, eins og nú, var ég að skrifa hitt og þetta. Nokkrum sinnum rétti ég honum bækur sem ég 

hafði gefið út og virtist hann hafa gaman af. Einna ánægjulegast var þegar ég gaf út heftið 

Nesfólkið við Seltjörn en þar fjalla ég m.a. um góðan vinnumann í Nesi, Davíð Sigurðsson, 

Dabba, sem var í miklu uppáhaldi Framnesinga, en ekki eins meðal Reykvíkinga. Þeir þekktu 

ekki þann góða vinnumann í Nesi. En Reykvíkingar þekktu hann bara þegar hann kom hingað 

inn eftir og lenti á fylliríi. Ég hafði mikla ánægju af því að kanna ævi Dabba og örlög og tókst að 

safna ýmsu efni um hann og fjallaði um hann í tveim greinum í Morgunblaðinu. Ég 

endurprentaði þær síðan og gaf út í hefti 20141 með myndum og myndverki sem ég hafði 

fundið af þessum góða manni. Þegar ég var að kanna ævi Dabba rakst ég á ættartengsl hans og 

kom þá í ljós að ég þekkti marga frændur hans og kom auga á að einn þeirra var náfrændi 

Eiríks. Svo þegar ég heimsótti Eirík síðar hefur hann stundum sagt við mig: Hefurðu rekist á fleiri 

hálfvita í fjölskyldunni?   

Allt þetta hefur orðið til þess að ég hef bundist „þeim frændum“ Davíð og  Eiríki nánari böndum. 

Skal ég nú segja eina smásögu til viðbótar um Davíð. Þegar Davíð dó auglýsti amma mín, 

Kristín Ólafsdóttir í Nesi við Seltjörn lát og útför Davíðs Sigurðssonar frá Læknisnesi. Ég hef 

ýmislegt fjallað um Nesfólkið, og skrifað um jörðina og fólkið endalaust, því ég hef verið svo 

heppinn, að lifa lengur en flestir, svo er Eiríki, forfeðrum mínum og læknisfræðinni fyrir að 

                                                      
1 Lesbók Mbl. 12.8.1989 og Mbl. 1993. Samtíningur 2014. 
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þakka. Mér þótti nafnið Læknisnes svo fallegt og skemmtilegt og Davíð slíkur ágætismaður að 

ég fór á stúfana og komst að því hvar hann lá í gamla kirkjugarðinum. Tók ég mig til og keypti 

kross og setti skilti á hann: Davíð Sigurðsson - Læknisnesi. Þar með vildi ég tryggja að hvorki hann 

né þetta ágæta gamla nafn gleymdist ekki. 

Í leit minni að ætt Dabba sá ég eitthvað sem ég hélt að benti til ættartengsla við Eirík, öllu meiri 

en við mig sjálfan. Hvort það er rétt eða rangt skiptir kannski ekki máli. Tengslin eru komin á. 

-- 

En ég þarf að bæta dálitlu við. Ég hef um mína ævi átt mörg erindi í prentsmiðjur og 

fjölritunarstofur borgarinnar og hef stundum gumað af því að ég hefði verið alinn upp á einni 

slíkri. Hvers vegna nefni ég þetta nú. Jón Ferdinandsson (1929-1996) pabbi Eiríks og ég vorum 

góðir kunningjar. Hann var myndlistarmaður og kennari og var lengi forstöðumaður Fjölritunar 

Reykjavíkurborgar, Tjarnargötu 12, í húsnæðinu sem bruna- og sjúkrabílarnir voru geymdir á 

fyrri tíð. Hann var stakur gæða og greiðamaður. Til hans átti ég gjarna erindi og fór vel á með  

okkur. Mér þykir líklegt að Eiríkur hafi stundum verið hjá pabba sínum í vinnunni. Það er 

kannski langt sótt, en til að binda tengslin enn frekar leyfi ég mér að segja að við Eiríkur höfum 

báðir verið aldir upp á  fjölritunarstofum í Tjarnargötu. Eiríkur var alinn upp á Grettisgötu 1. 

2. 

Sigfús 

Þegar ég lá þarna á Borgarspítalanum var mikið veikur maður í hinu horni sjúkrastofunnar. 

Þennan mann þekkti ég fyrir annan, hafði lesið bækur eftir hann og fjölda tímaritsgreina. Þetta 

var Sigfús Daðason (1928-1996) skáld, ritstjóri Tímarits Máls og menningar og síðast 

bókaútgefandi. Ég sé það fyrst nú þegar ég fletti því upp að Sigfús var ári eldri en ég, tók 

stúdentspróf frá M.R tveim árum á eftir mér, enda var skólaganga hans krókóttari en mín, þótt 

hann hafi áreiðanlega verið betri námsmaður. En þegar við bekkjarsystkinin vorum í 

stúdentsprófi hitti ég hann þegar hann tók þá einhver próf utanskóla. Ég hef alltaf talið, þar til 

nú, að hann hefði lokið stúdentsprófinu um hauistið 1949, en sé nú að það hefur ekki gerst fyrr 

en 1951.  

Alla vega er ég feginn að hafa staðið í þessum misskilningi, því ég fór til hans þarna í 

sjúkrastofunni og kynnti mig sem skólabróður og sat hjá honum meðan ég var á sjúkrahúsinu, 

þó ég viki frá þegar konan hans var í heimsókn. Svo kom frétt litlu síðar af andláti hans í des.  
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Ég skrifaði  16. des. Auði1 dóttur okkar:  

Sigfús Daðason, sem ég lá fyrir skemmstu með í sjúkrastofu var að deyja.  

Ég hef ekki verið sáttur við Illuga Jökulsson síðan hann flutti ruglþáttinn um pabba2 - en er búinn 

að sættast við hann eftir framúrskarandi þátt um Sigfús. 

-- Enginn getur fjallað um annarra list nema vera jákvæður, þykja vænt um hana og sjá eitthvað 

gott í henni. Hann virðist ungur hafa orðið hrifinn af Sigfúsi og tókst ásamt Erlingi Gíslasyni að 

koma hrifningu sinni og þeirra beggja, fullkomlega til skila. Eru skemmtilegir hlutir ekki annars 

skemmtilegir? Það finnst mér. Er einhver annarrar skoðunar? -- 

3. 

Guido 

Til Auðar Eggertsdóttur. 

Í gær, 24.11.1996, talaði ég við fjölskyldu Guido  Bernhöft,3 bekkjarbróður mömmu í 

Miðbæjarskólanum. Hann varð fyrir slysabyltu og lagður inn í næstu stofu við mig, eldklár en 

með þvagfærasýkingu. Fjölskyldan var hin ergilegasta, vildi kenna spítalanum um, eins og það 

væri eitthvað furðulegt að slíkt blossaði upp í 96 ára karli þegar hann beinbrotnaði. Gerðist ég 

varnaraðili spítalans míns.  

Sérstaklega var skemmtilegt að hitta þar vin Guidos, Ólaf Guðmundsson,4 sem hrópaði upp yfir 

sig: „Sonur Geira í Nesi!“  

Sennilega er hann síðasti maður sem segir svona við mig, sonur Guðmundar Ólafssonar 

hæstaréttarlögmanns, sem rak stofu með Sveini Björnssyni forseta og mamma vann hjá, þar til 

hún giftist.  

                                                      
1 Auður Eggertsdóttir kynntist Sigfúsi vel. Hún var við störf í Bókaverslun Snæbjarnar Jónssonar í 

Hafnarstræti. Þangað kom Sigfús nærri daglega til að hitta vinkonu sína, Önnu Einarsdóttur 

verslunarstjóra. Þá var hann einnig prófdómari hennar í frönsku við Háskóla Íslands.  
2 „Ruglþátturinn um pabba.“  Illugi var með, og er enn, með útvarpsþáttinn Frjálsar hendur. Kvöld eitt 

sitjum við mamma, hvort á sinni hæð hér í húsinu, og hlustum á hann úthúða Ásgeiri Guðmundssyni, 

sem var með málflutningsskrifstofu ásamt Stefáni Jóhanni Stefánssyni. Tengir hann þá við nasisma eða 

eitthvað skuggalegt, sem ég nenni ekki að rekja. Ekki var mér sama. Pabbi dó 1935 svo ekki var gott að 

rifja upp atvik í hans lífi. Mamma var hlustandi þáttarins alla tíð, virti Illuga, trúði að það hlyti að vera rétt 

sem hann sagði. Eftir mikla leit, sem ég hef rakið annars staðar, hitti ég gamlan lögfræðing, Sigurgeir 

Sigurjónsson hrl. sem hafði byrjað sinn feril hjá pabba. Hann sá strax að þetta væri misskilningur Illuga, 

hann væri að rugla pabba saman við alnafna hans sem stóð lengi í allskyns tímaritaútgáfu. Þetta mál er 

betur rakið annars staðar, en Illugi og Hrafn,bróðir hans, unnu þá að hasarbók um nasisma. Þessi saga er 

reyndar lengri og skrautlegri en ég læt staðar numið. 
3 Guido Bernhöft (1901-1997) stórkaupmaður. Sonur Vilhelms Bernhöft og Kristínar Þorláksdóttur Johnson. 
4 Ólafur Guðmundsson (1916-2010), lengi sveitarstjóri í Stykkishólmi.  
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Guðmundur dó 22. maí 1935, og var þá formaður Lögmannafélagsins. Tók þá 

varaformaðurinn, pabbi, Ásgeir Guðmundsson við, en hann dó  líka frá formennskunni sama 

ár, 8. nóv.1  

-- 

Ég verð að bæta við að fjölskyldan, Guðmundur Ólafsson og Ólafur sonur hans bjuggu á 

Smáragötu 10. Eftir það keypti bókasafnarinn mikli, Benedikt Þórarinsson húsið. Þegar hann dó 

keypti Kristín Ingimundardóttir húsið, flutti þangað 1941 með sína fjölskyldu frá Kaldárholti í 

Holtum. Var húsið fjölskyldusetur upp frá því eða í 33 ár, þannig að við þekktum þetta 

merkilega hús frá risi niður í kjallara. 

-- 

Eftir dvölina á spítalanum hef ég verið að horfa yfir svefnherbergið og inn í stofuna og dást að 

hve allt er fínt og fallegt eftir að hafa verið á kuldalegum spítalanum. Næst þegar ég fer á spítala 

tek ég með mér skrúfjárn, til að gera við lampa og sitthvað. Sjúklingarnir koma og fara en 

starfsfólkið þarf að eyða æfi sinni í þessu umhverfi. Eins og ég sagði var það alveg 

framúrskarandi gott við mig og líknsamt. Það er alltaf að taka á móti nýju fólki, tekur það að 

hjarta sínu og gerir allt fyrir það sem það getur, hvetur og gleður.  

Mér er hreint óskiljanlegt hvernig sálin getur geislað svo mjög, þar sem mér sýnist ekki svo 

mikið gert fyrir það. Það hlýtur að vera erfitt að annast fjölskyldur sínar annars vegar og 

sjúklinga hins vegar og á vöktum að auki.  

En það er spurningin um að gera vel eða illa. Það fer eftir persónunum, ekki eftir kaupi. 

 

Guido Bernhöft var síglaður, eins og Bernhöftarnir voru margir, stórkaupmaður, sem stofnaði 

Heildverslunina H. Ólafsson og Bernhöft. Þegar ég kom sem oftast til þeirra í sendiferðir fyrir 

mömmu eða innkaupaferðir var skrifstofan í Edinborgarhúsinu í Hafnarstræti. Það sem ég 

minnist sérstaklega að hafa fengið þar var Cocomalt í dúnkum og Corn Flakes frá dr. Kellogg, 

lækni sem mamma hafði mikla trúa á. Hann var brautryðjandi í „heilsufæði“. 

 
7.4.2015 

 

 

                                                      
1 Verð að bæta við að fjölskyldan, Guðmundur Ólafsson og Ólafur sonur hans, bjuggu á Smáragötu 10 sem 

varð nokkrum árum síðar fjölskyldusetur  móðurfólks Sigríðar konu minnar.  
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Skrásetning  
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Páll Briem: 

Um skipulag í Akureyrarbæ og öðrum bæjum hér á landi. 

Þessa dagana hefur verið fullgert plan yfir Akureyrarbæ. Almenningur hefur ef til vill eigi 

tekið mikið eftir þessu verki því að það snertir eigi svo sérlega mikið hvern einstakan 

bæjarbúa. En það er þeim mun mikilsverðara fyrir framtíð bæjarins, því undir planinu er 

allmjög komin fegurð hans, greiðar og haganlegar samgöngur og mörg önnur þægindi. 

Auk þess er afar mikils um það vert fjárhagslega fyrir bæinn, sem bæjarfélag, að hafa 

ákveðið plan, til þess að hann afhendi eigi lóðir sínar í fyrirhyggjuleysi. Þetta plan er margra 

ára verk. Enginn annar kaupstaður hér á landi hefur neitt plan fyrir byggingum sínum í 

framtíðinni. Akureyri er í þessu efni á undan öllum öðrum kaupstöðum hér á landi. 

Byggingarnefnd og bæjarstjórn eiga ekki aðeins skilið þökk fyrir verk það sem unnið hefur 

verið, hjá bæjarbúum, heldur og öðrum bæjum hér á landi, því að hér er þeim gefið dæmi til 

fyrirmyndar og umhugsunar. 

Í öðrum löndum er farið að skipa mönnum með lögum að búa til plan yfir bæi. Þetta er af 

því að nálega allir bæir í Norðurálfunni eru byggðir planlaust eða að minnsta kosti planlítið. 

Meðan bæirnir hafa verið litlir hafa menn smíðað þeim rúm eftir sér, en þegar þeir hafa 

stækkað, þá hefur rúmið orðið nokkuð lítið. Það hefur kostað bæinn ótrúlega mikið að fá sér 

stærra rúm. 

Þeir sem hafa verið í Kaupmannahöfn muna að göturnar í gamla bænum eru yfirleitt mjög 

mjóar. Þar er eigi hægt að hafa sporvagna og ýmis fleiri óþægindi stafa af því. Þess vegna er 

verið að breikka sumar göturnar; en þetta er óheyrilega dýrt. Fyrir skömmu hafa menn 

breikkað þar götu sem heitir Nygade. Eftir því sem mér var skýrt frá í sumar, af manni frá 

Kaupmannahöfn, þurfti bærinn að kaupa hvern faðm af því landi, sem var lagt til að breikka 

götuna, fyrir 8.100 kr. 
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Þetta er nokkuð líkt í Lundúnum. Tvær af aðalgötum bæjarins heita Holborn og Strand. 

Milli þeirra eru frá gamalli tíð þröngar götur og krókóttar. Þegar ég var í Lundúnum fyrir 

fjórum árum fór ég daglega niður í dómhöllina, sem stendur við Strand, til þess að kynna 

mér réttarfar Englendinga í sakamálum og öðrum málum, og þurfti þá að fara eftir þessum 

mjóu og þröngu götum. Ég man það lengst hversu þær voru skuggalegar. Ég villtist þar einu 

sinni í þoku. Næsta ár átti að leggja þar breitt stræti. Það átti að vera liðugir 300 faðmar að 

lengd. En hver faðmur átti að kosta yfir 45.000 kr. Af þessu hefur tæplega þurft meira en 

5.000 kr. til að leggja veginn, en 40.000 kr. hefur þá þurft til að fá vegarstæðið, eða alls 12 

milljónir fyrir land undir 300 faðma langt stræti. Á mörgum öðrum stöðum þurfti að verja 

stórfé til að breikka götur. 

Í Noregi er árlega varið stórfé til þess að breikka stræti. Svo er um Bergen, Stavanger og 

ýmsa aðra bæi.  

Fyrirhyggjuleysi forfeðranna hefur lagt þunga skatta á eftirkomendurna. 

Nú eru menn farnir að sjá hvernig á að hafa húsaskipun og fyrirkomulag á götum. Dýrkeypt 

reynsla hefur fært mönnum í öðrum löndum heim sanninn um að það þarf að hafa fast og 

ákveðið plan til að fara eftir. Í Ameríku eru stræti og torg ákveðin áður en borgin er byggð 

og í Norðurálfunni er farið að setja lög um að eigi megi reisa hús í borgum nema eftir 

ákveðnu plani. 

Hér á landi vantar þetta. Ég hef komið í alla kaupstaði og flesta verslunarstaði hér á landi. Í 

flestum þeirra er húsum og götum svo illa fyrirkomið að það er beinlínis raunalegt. Þessir 

ungu uppvaxandi bæir hér á landi geta beðið af því ósegjanlegt tjón í framtíðinni að menn 

búa eigi til neitt plan yfir húsaskipun og götur. Það getur staðið bæjunum fyrir þrifum í 

framtíðinni og kostað þá mikið fé að bæta úr því sem misgert hefur verið, ef annars verður 

unnt að gera það. Sums staðar ber húsaskipunin vitni um hálfgerðan skrælingjahátt. Einu 

sinni var ég staddur uppi í fjalli fyrir ofan einn kaupstaðinn og leit yfir húsin. Þau stóð sitt á 

hvað, mörg þeirra. Þegar pósturinn er nýbúinn að taka ofan í snatri þá er vanalega ekki mikil 

regla á koffortunum hans. Skipulagið á húsunum var nokkuð líkt eins og á koffortum 

póstsins. 

Á síðari árum hefur Reykjavík tekið mjög miklum þroska, en það lítur eigi út fyrir að menn 

hafi búist við því að hún yxi svona mikið, hvað þá heldur meira. Strætin í Reykjavík eru svo 

mjó að nú þegar er orðinn hnekkir að því. Laugavegur er einhver helsta gatan í bænum, en 

þessi gata er svo mjó að ríðandi menn geta oft jafnvel eigi haldið hiklaust áfram. Það er eigi 

hægt að sjá hvar Reykvíkingar hugsa sér að hafa sporvagnabrautir um bæinn. Í 

Kaupmannahöfn geta menn farið á hjólhestum um allt, en þetta mun vera all erfitt í 

Reykjavík bæði af því að göturnar eru mjóar og svo vegna annars og það er hallinn. Ýmsar 

af götum bæjarins virðast vera lagðar beint upp brekkuna. Skólavörðuhæðin er ljómandi 

fallegt svæði en því miður hafa göturnar þar verið lagðar of brattar og mjóar, svo að þar 

hefur sannarlega komið fram óhagsýni. Annað sem sérstaklega er einkennilegt í Reykjavík 
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er það hversu víða eru byggð hús þvert fyrir göturnar. Ein gata í bænum, Lindargata, virðist 

liggja ágætlega við allri umferð. Þegar vegur verður lagður yfir Arnarhólstúnið liggur hún 

beint við; auk þess er hún hallalítil og því miklu betri sem akvegur en Bankastræti. En fyrst 

og fremst er gatan gerð svo mjó (18 ál.) að þar getur engin veruleg umferð orðið með 

flutningavagna; en auk þess er franski spítalinn byggður þvert fyrir hana. Hús eru byggð 

þvert fyrir Tjarnargötu, Amtmannsstíg og víðar. 

Það sýnist sannkallað velferðarmál fyrir Reykjavík og aðra bæi hér á landi að fá fastákveðið 

plan um húsaskipun, vegi, leikvang og torg. 

En vér skulum snúa okkur að plani Akureyrarbæjar. Bærinn er byggður að vestanverðu við 

botninn á Eyjafirði. Ströndin er mjög mjó, en háar brekkur fyrir ofan, allt að 200 feta háar. 

Ofan brekkunnar falla tveir lækir. Þeir hafa myndað gil mikil og eyrar fram undan sér. Innri 

eyrin er Akureyri, en ytri eyrin heitir Torfunef. Rétt þar utan við kemur Oddeyri. Hún er 

mynduð af framburði Glerár, stórt og mikið svæði, sem gengur austur í fjörðinn. Oddeyri 

myndar hina ágætu höfn, Pollinn. Byggðin er sunnan á Oddeyri við höfnina, en síldarhús og 

bræðsluhús austan á Eyrinni við innsiglingu á höfnina. Uppi á Oddeyrinni eru rennislétt tún 

og er þar fagurt um að litast. 

Uppi á brekkunni er landið slétt. Þar er bærinn Eyrarland, 170 fet yfir sjávarmál. Þar er 

ennfremur mótekja og hagar Akureyrarbúa. Þar eru og víðáttumikil tún og þar taka menn 

sem óðast land til ræktunar.  

En hvernig hugsa menn sér samgöngur um bæinn? 

Eftir syðri hluta bæjarins liggur Aðalstræti. Við það er meðal annarra húsa kirkjan og 

hótelið. Það endar á sjálfri Akureyrinni við lækinn. Af því að eyrin er breiðari en fjaran er 

þar önnur gata með sjónum sem heitir Hafnarstræti; við það stendur barnaskóli og leikhús. 

Þetta stræti liggur alla leið út á Oddeyri. Þar tekur við önnur gata sem liggur til austurs með 

sjó fram og heitir Strandgata. Út úr þessu stræti liggja mörg stræti, Túngata, Glerárgata, 

Lundargata, Norðurgata, Grundargata o.fl., en neðst Sjávargata austur við sjó. Þessar götur 

liggja út og suður, en samhliða Strandgötu liggja ýmsar götur austur og vestur Oddeyri, 

Gránufélagsgata, Skipagata og Heklugata. 

Uppi á Oddeyrinni, milli Norðurgötu og Grundargötu, á að vera autt svæði, Oddeyrartorg; 

annað autt svæði á að vera austur við sjóinn þar sem nú eru sett upp á vetrum flest þilskip 

Akureyrarbúa. 

Uppí gilið, fyrir ofan Akureyri, liggur Lækjargata út úr Aðalstræti, en við ytri enda þess 

liggur til austurs Bryggjugata, þvert yfir Hafnarstræti, niður á hina nýju hafskipabryggju, en 

upp í brekkurnar til vesturs liggur Spítalavegur. Við hann liggur spítalinn. Þegar kemur upp 

á brekkurnar endar Spítalavegur en fyrir manni verður breitt stræti sem heitir Breiðastræti. 

Við það á að liggja hinn nýi gagnfræðaskóli á grænu túni. Þar er víðsýni mikið og einkar 

fagurt. Fyrir sunnan gagnfræðaskólann á að liggja Vesturstræti. Nokkurn veginn samhliða 
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Breiðastræti á að liggja Bæjarstræti. Það er lengsta stræti bæjarins. Það liggur um hlaðið á 

Eyrarlandi og alla leið út að Glerá fyrir ofan myllu, sem gengur fyrir vatni úr ánni. 

Bæjarstræti má skoða eins og lífæð í veganeti því er menn hugsa sér uppi á brekkunum. 

Fyrir vestan Bæjarstræti eiga að liggja tvö stræti samhliða því, Helgastræti og 

Þórunnarstræti. Bæjarstræti liggur út yfir gilið upp af Torfunefi. Spölkorn fyrir utan gilið 

liggur skávegur til vesturs út úr Bæjarstræti, sem kallaður er Tóvélagata. Þessi vegur sker 

Helgastræti og Þórunnarstræti og liggur út hjá tóvélahúsunum. Í nánd við húsin liggur 

Tóvélagata yfir Brekkugötu sem á að verða þjóðvegur frá væntanlegri brú yfir Glerá og 

liggur á ská niður brekkurnar ofan á Oddeyri þar sem Hafnarstræti og Strandgata koma 

saman og þar sem á að verða hin fyrirhugaða skipakví milli Oddeyrar og Torfunefs. Fram af 

Torfunefi á að vera hafskipabryggja; en upp af því liggur Eyrarlandsvegur skáhallt suður og 

vestur brekkurnar. Þessi vegur endar í Breiðastræti sem liggur svo út að gilinu fyrir ofan 

Torfunef og kemur þar saman við Bæjarstræti. Fyrir utan gilið liggur gata til norðurs og 

austurs niður brekkurnar fyrir ofan Oddeyri. Þessi gata heitir Oddeyrargata. Hún liggur 

niður í Brekkugötu og mætir þar Gránufélagsgötu, er liggur upp Oddeyrina. Allar þessar 

götur eru akfærar, en auk þess eru margar aðrar götur og stígar upp á brekkurnar fyrir 

gangandi menn til að stytta leið. Uppi á brekkunum eiga að vera margar götur aðrar en þær 

sem nefndar eru, og mörg auð svæði. En þessu er sleppt hér af því að nóg mun þykja komið. 

Þegar eigi er hægt að hafa neinn landsuppdrátt fyrir sér geta menn ekki vel áttað sig á 

lýsingunni. 

Uppi á brekkunum eru ákveðin mörg auð svæði til þess að geta sett þar hús bæjarins, hús 

landsins eða haft þar leiksvið (-vang) o.s.frv. En ég vil eigi fjölyrða um þetta, heldur aðeins 

minnast á götubreiddina. 

Aðalstræti á að vera 17 álnir á breidd, Brekkugata og Vesturstræti 40 álnir, Breiðastræti á 

jafnvel að vera breiðara sums staðar, aðrar götur eiga að vera 20 álnir og 30 álnir. 

Í Noregi mega engar götur vera minni en 12½ metri eða nálega 20 álna breiðar. Þetta er 

bannað með almennum lögum. Í Kaupmannahöfn eiga nýjar götur eigi að vera mjórri en 30 

álnir. Í Ameríku eru aðalgöturnar nærri 45 álna breiðar. Þetta sýnir nauðsynina á að hafa 

göturnar nægilega breiðar í upphafi. En undir því er komin líf og heilsa bæjarbúa. Þegar 

götur eru mjóar þá byrgja næstu hús fyrir sólina og það kemur harðast niður á 

fátæklingunum og börnum þeirra. Að búa í sólarlausu húsi er illt og óhollt. Hér á landi 

gengur sólin miklu lægra á loft en í Danmörku og ef þar er nauðsynlegt að hafa breiðar 

götur þá er auðsætt að hér á landi er slíkt miklu nauðsynlegra. 

Meðan Akureyri er lítil er auðvitað eigi full þörf á að hafa 30 álna breiðar götur. En þá eiga 

menn að hafa leyfi til að hafa garða framan við húsin. Ef bæjarbúar hafa þar blóm og runna 

og tré, eins og menn eru byrjaðir á í Aðalstræti, þá eykst fegurð bæjarins ósegjanlega mikið 

við það, auk þess sem þetta eykur heilnæmi í bænum því að jurtirnar draga til sín ýmis efni 

úr jarðveginum sem eigi eru sem hollust ef mikið er af þeim. Fegurð bæjarins má einnig 
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auka með því að leyfa mönnum að byggja innar en húsalínan ákveður, með því skilyrði að 

garðurinn fyrir framan húsið sé hafður snotur útlits. 

Planið yfir Akureyrarbæ byggist á því að hann eigi vænlega framtíð fyrir sér. Skipakvíin á 

að tryggja fiskveiðarnar, en Akureyri getur einnig orðið iðnaðarbær. 

Jón Þorláksson verkfræðingur hefur sent mér lauslega áætlun um kostnað við stíflu í Glerá 

og skurð frá ánni til bæjarins. Samkvæmt áætluninni er kostnaðurinn 48.000 kr. Skilyrðið 

fyrir því að fyrirtækið borgi sig er það að 26½ hestafl sé notað 10 klukkutíma á dag í 300 

daga, en nú er afl vatnsins mörg hundruð hestöfl og er því auðsætt að Akureyri á hér hauk í 

horni. 

Í Danmörku er hvert hestafl metið 12.000 kr. virði. 

Þetta ætti að sýna oss Íslendingum að það er ekki landið sem er illt, heldur er meinið miklu 

fremur vöntun á þekkingu til að færa sér það í nyt, sem náttúran felur í skauti sínu. 

Norðurland, Akureyri 13. febrúar 1904.  
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Mörgum árum síðar. Estrid, Ásmundur, Eggert og Friðrik Ásmundsson 

Brekkan 

Estrid Falberg og Friðrik Ásmundsson Brekkan 

Í bréfa- og skjalasafni Helga P. Briem, móðurbróður míns í Landsbókasafninu rakst ég á þetta 

bréf sem þau hjónin Estrid1 og Friðrik2 höfðu sent vinum sínum, hamingjusöm og glöð, sem 

vonlegt var á þeim merku tímamótum þegar þau voru gengin í hjónaband.  Þeim fæddist sonur 

níu mánuðum seinna.3 

Hallsbäck, Hoga, 26.6.1925. 

Háttvirtu vinir og bræður í andanum! 

Þegar fenna fer í slóð 

og frostið tekur herða, 

ykkar skyldi óskin góð 

áhrínsorð mér verða!4 

Til: Åke Lagerholm,5 Jón Helgason,6 Björn K. Þórólfsson7 og Helgi Briem  

með innilegu þakklæti og bestu kveðjum - - 

                                                      
1 Segir á Gegni frá safni frásagna á fjölda hljóðsnælda þar sem Estrid rekur lífshlaup sitt.  Kom hún til Íslands 1919 

þar sem hún kynntist Friðrik Brekkan. Þau giftust 1925. Estrid rekur endurminningar, segir frá lífi sínu, bæði sem 

barn í Svíþjóð, sem ung kona í námi. Hún talar um gyðinga í Gautaborg og áhrif þeirra á mennta- og menningarlíf 

borgarinnar. Hér er um að ræða merkilega frásögn um áhugavert efni um líf Norðulandabúa á fyrri hluta 20. aldar.   
2 Líklega Hola lýðháskólinn í Nyland í Svíþjóð. Friðrik Ásmundsson Brekkan er á Gegni skráður höfundur fimmtíu 

og eins ritverks, texta við ljóð auk rita Þjóðminjasafns þar sem hann starfaði. 
3 Það var Ásmundur Brekkan (f. 1926), yfirlæknir, fæddist í Askov í Danmörku. Eggert (1930-2009), varð líka 

yfirlæknir. 
4 Hér skrifar Friðrik. 
5 Åke Lagerholm  (1894-1984), norrænufræðingur, skrifaði m.a. um íslenskar lygisögur, 
6 Sennilega Jón Helgason (1899-1986), prófessor í Khöfn. 

7 Dr. Björn Karel Þórólfsson (1892-1973), rímnafræðingur, starfsmaður Þjóðskjalasafns. 
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Estrid Falberg og Friðrik Ásmundsson Brekkan 

En Bryllupssang til mig og min gumma. 

Friðrik: 

Nu sidder jeg hos gumman min 

den lange, lange dag 

og Gumman er så god i sind 

og gör mig til behag: 

Hun skænker i min kaffekop 

og holder, når jeg siger, stop. 

Så soler jeg min lade krop 

i fryd fra sol står op. 

Hvis solen skinner ta´r vi bad, 

men ellers er jeg ligeglad, thi sindet er som bögens blad.  

se her vårt bryllopskvad! 

Estrid: 

Nu har vi börjat - Gubben han 

är oförskämd och lat. 

Än tiger han, än läser han,  

och jag får laga mat 

och tvätta, skura, stoppa - men 

jag tänker jämka ut det se´n, 

jag har en toffel - sammetslen - 

och slår til Gubben m'en. 

Och vägra soln och sjön oss bad, 

vi kyssas under gröna blad, 

Ty är jag rätt av hjärtat glad.  

Se här vårt bröllopskvad! 

Úr bréfi sem ég rakst á í skjala- og bréfsafni Helga P. Briem í Þjóðarbókhlöðu, 

handritadeild. 

 


