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jj-L-in landið mítt liggur í sámm". Þannig hljódar ljóðlína í einu þekktasta 
leikríti Einars H. Kvarans. Hún er andvarp kúgaðrar þjóðar sem ekki fær risið gegn 
eyðingaröflum náttúrunnar fremur en áþján erlendrar yfirdrottnunar. Enda fer fáum 
sögum af því fram undir síðustu aldamót að reynt hafi veríð að spoma við ört 
vaxandi landeyðingu af völdum uppblásturs og sandfoks. 

íþessum kafla verður leitast við að rekja bernskuspor landgræðslu á íslandi fram 
að þeim tíma sem skipulegt landgræðslustarf hófst árið 1907. í fórum Landgræðsl-
unnar í Gunnarsholti er mikið til af skjölum og öðrum gögnum og er stuðst við þau, 
en þó einkum óbirt handrit Gunnlaugs Kristmundssonar, fyrsta sandgræðslustjór-
ans, frá því um 1949, sem til stóð að gefa út undir heitinu „Landið var fagurt og frítt". 

Upphaf sandgræðslu 
Fyrstu varnir gegn sandfoki hér á 

landi virðast hafa verið gerðar á landi 
Strandar í Selvogi. Þar sáust til skamms 
tíma ummerki garða sem hlaðnir höfðu 
verið úr grjóti, og lágu þeir flestir þvert 
við uppblásturs- og sandfoksáttinni. 
Sumir þeirra höfðu verið reistir á örfoka 
landi og bendir það til þess að garðarnir 
hafi verið hlaðnir í sandskörð þar sem 
landið var að blása. Ekki er vitað hver 
stóð fyrir þessum framkvæmdum, en 
hugsast getur að þar hafi átt hlut að máli 
séra Eiríkur Magnússon í Vogsósum 
sem var prestur í Selvogsþingum frá 
1677 til dauðadags 1716 og talinn göldr-
óttur. Þrátt fyrir varnargarðana og fjöl-
kynngi klerks varð þó ekkert við upp-

blásturinn ráðið. Aldalöng rányrkja 
hafði mergsogið landið, og Strönd, sem 
var fyrr á öldum stórbýli ríkra höfðingja 
og fjölmennur útróðrarstaður, eyddist 
af sandi og fór í eyði um 1690. Strandar-
kirkja stóð ein eftir í auðninni. 

í jólablaði Alþýðublaðsins 1944 skrif-
ar Guðbrandur Jónsson um Strandar-
kirkju og segir þar: „í fyrri daga hafa 
Selvogsmenn og Strendingar haft hug 
og manndóm til þess að verjast sandfok-
inu og er þegar á 13. öld getið um 
varnargarða gegn því." Um heimildir 
getur Guðbrandur ekki, en vitað er að í 
Selvogi var fjölmennt fyrrum, sem sést 
m.a. af því að í harðindunum 1314 er 
mælt að 300 lík hafi verið flutt að 
Strandarkirkju. 
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Fyrsta opinbera fyrirskipunin um að 
stöðva sandfok hér á landi er gefin út 
1745. Það er allmerkilegt, en þó ofur 
eðlilegt, að fyrsta tilskipun frá dönskum 
stjórnvöldum um að hefta sandfok og 
græða sand hér á landi er ekki gefin út í 
þágu landbúnaðar og gróðurverndar 
landsins, heldur vegna fiskþurrkunar. 
Skreiðin var dýrmæt söluvara og einn af 
landaurunum og því er fyrirskipað að 
hlaða grjótgarða í Vestmannaeyjum og 
sá melfræi til að stöðva fokið og græða 
upp sandinn. Þessar sandgæðsluaðgerð-
ir voru þá þegar þekktar í Danmörku og 
hafði verið beitt með góðum árangri í 
baráttunni við sandfokið sem ógnaði 
Jótlandi. 

Næst segir frá tilraunum séra Björns 
Halldórssonar, þess ágæta klerks sem 
telja má upphafsmann sandgræðslu hér 
á landi þótt árangurinn yrði ekki varan-
legur og langt að bíða framhaldsins. 
Hann var prestur í Sauðlauksdal 1752— 
1782 en dó á Setbergi í Grundarfirði 
1786. Sauðlauksdalur lá undir sandfoki 
frá Patreksfirði í norðanátt og gerir enn. 
Hann útvegaði sér því skipun land-
stjórnarinnar um að sóknarmenn hans 
skyldu hjálpa honum til að gera garð 
fyrir þeim jaðri túnsins sem mest hætta 
stafaði af sandfokinu, samkvæmt vott-
uðu þingvitni 1757. Þessi skylduvinna 
við sandvarnargarðinn varð óvinsæl og 
kölluðu menn garðinn „Ranglát". Sigur 
vannst þó ekki þá í baráttunni við 
sandinn og í bréfi, sem séra Björn 
skrifar Magnúsi Gíslasyni amtmanni 21 . 
júní 1763, ber hann sig illa undan sand-
fokinu og segist hafa varið svo miklu fé 
til að hreinsa sandinn af túninu að það 
nemi um fjórðungi af tekjum sínum. 
Biður hann amtmann fulltingis til varn-
ar því að Sauðlauksdalur fari í eyði og 
verði að sandflagi. Amtmaður tók þess-
ari málaleitan með hógværu aðgerðar-
leysi og áttu prestarnir í Sauðlauksdal 

síðan við sandfokið að stríða í hálfa aðra 
öld. 

í riti sínu „Atla" ræðir séra Björn um 
hvað vinna skuli í hverjum mánuði 
ársins og segir um september: „Um 
þessa tíma fellir melr fræ, má nú safna 
því áðr og sá því strax í sendið Iand, og 
breiða yfir, kemr upp næsta vor" (bls. 
195). Hann hefur því þekkt til melsán-
ingar og líklega reynt. 

Séra Björn var fæddur 1724 að Vogs-
ósum í Selvogi, en faðir hans, séra 
Halldór Einarsson, var prestur þar. 
Séra Birni hefur verið eyðingarmáttur 
sandfoksins kunnur og hugmyndin að 
sandvarnargarðinum „Ranglát" virðist 
sótt í grjótgarðana sem hlaðnir voru í 
sandskörð á Strandarlandi áður en séra 
Björn fæddist. 

Árin 1779—1780 ferðaðist Þórður 
Þóroddsson (Thoroddi) um Rangár-
vallasýslu að tilhlutan stjórnarinnar og 
gerði tillögur um sandgræðslu. Taldi 
hann sáningu melfræs og friðun sand-
anna vænlegasta. Þetta var eitthvað 
reynt en kom ekki að gagni. 

Eftir Skaftáreldana 1783 bárust 
stjórninni kvartanir um sandfok og upp-
blástur, einkum úr Skaftafells- og Rang-
árvallasýslum, og skemmdir á ýmsum 
jarðeignum konungs. Tillögur Þórðar 
voru kynntar stiftamtmanni 22. maí 
1784 og í íramhaldi af því ritar Levetzow 
stiftamtmaður stjórninni svo 22. júlí 
1785 og telur að melgræðslan sé eina 
ráðið til varnar sandfoki í Rangárvalla-
sýslu. Á ráðagerð þessari voru þó ýmsir 
annmarkar. Amtmaður taldi að sá yrði í 
alla sandana í einu, en ekkert fræ var til. 
Hver hafði upp eftir öðrum hvað gera 
þyrfti, en fasta ákvörðun og fram-
kvæmdastjórn vantaði. Að lokum var 
ákveðið að gera tilraun í smáum stíl því 
að árangurinn þótti ekki vís, en svo 
virðist sem ekkert hafi orðið af sáningu 
þegar til kom. 
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Ekkert lát varð á sandfokinu og fóru 
mestar sögur af því í Skaftafellssýslu og 
Rangárvallasýslu. Jarðir skemmdust af 
völdum þess og fóru sumar í eyði. 
Mönnum kom saman um að melgresið 
væri líklegast til sandgræðslu því að það 
þoidi öskufall, vikurhríðar og sandfok, 
en fátækt bænda, verkfæraleysi og örð-
ugar samgöngur örvuðu ekki framfara-
hug á þeim tímum. Liðu enn áratugir 
svo að ekkert var að gert. 

Fréttir berast af og til um að býli hafi 
farið í eyði af uppblæstri og sandfoki og 
þörfin fyrir aðgerðir virðist vekja hug-
ann af dvala annað slagið. Árið 1839 
sendi stjórnin séra Ásmundi Jónssyni í 
Odda á Rangárvöllum eina og hálfa 
tunnu af fræi til sandgræðslu að tilmæl-
um Landbúnaðarfélagsins, og fylgdi 
leiðarvísir um meðferð þess og sáningu. 
Prestur hafði áður beðið um fræ til 
sandgræðslu. Árið 1850 sendi stjórnin 
fyrir tilmæli sýslumannsins í Gullbringu-
og Kjósarsýslu níu tunnur af fræi til 
sandgræðslu þar. Enn skal þess getið að 
1872—1873 útvegaði Búnaðarfélag 
Suðuramtsins Guðmundi Guðmunds-
syni í Landakoti fræ til sandgræðslu. 
Áður hafði Guðmundur af eigin ramm-
leik gert tilraunir með sandgræðslu á 
jörð sinni. Af þessu sést að þörfin fyrir 
sandgræðslu knýr fram athafnaþrá ein-
staka manna til að reyna að verja lönd 
og bæi fyrir uppblæstri og sandfoki. 
Lítið fór þó fyrir almennum vilja og 
hvað þá trú á slíkum varnaraðgerðum í 
kreppu fjárhagslegrar örbirgðar og 
stjórnarfarslegrar kúgunar. 

Þegar kemur fram yfir miðja 19. öld 
fer að birta til. Árið 1874 var efnt til 
hátíða í Reykjavík og á Þingvöllum til 
að minnast 1000 ára afmælis íslands-
byggðar. Kristján IX. Danakonungur 
heiðraði þá land og þjóð með nærveru 
sinni og nýrri og betri stjórnarskrá. 
Skáldin ortu kvæði, sum þrungin kon-

unghollustu, önnur af hreinni ættjarðar-
ást. Bólu-Hjálmar er kjarnyrtur að 
vanda og hefur orðið fyrir Fjallkonuna, 
móður sína: 

Sjá nú, hvað ég er beinaber, 
brjóstin visin og fölar kinnar, 
eldsteyptu lýsa hraunin hér 
hörðum búsifjum ævi minnar; 
kóróna mín er kaldur snjár, 
klömbrur hafísa mitt aðsetur, 
þrautir mínar í þúsund ár 
þekkir guð einn og talið getur. 

í öðrum anda er lofsöngur Matthíasar 
Jochumssonar, Ó, Guð vors lands! ís-
land er þar ekki karlægt, gamalt og 
afskekkt. Nei, ísland er landið sem 
minnir á almættiskraftinn og hinn mikla 
eilffa anda, sem þjóðin þarf að þekkja 
og vinna með. Island er land sem krefst 
þess af börnum sínum að þau vinni með 
lífrænni náttúru, þ .e . með guðskraftin-
um, svo að þar 

verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár 
sem þroskast á guðs-ríkis braut. 

Þáttaskil 
Þáttaskil eru orðin. Upp tendrast 

hugsjónaandi sjálfstæðisbaráttu og von-
ar sem smitar út frá sér um íslenskt 
þjóðlíf. Þjóðhollir athafnamenn sáu 
hnignun landsins og neyð þjóðarinnar. 
Með stóraukinni þekkingu og stofnun 
búnaðarskólanna vex áhugi á stöðvun 
landeyðingarinnar. 

Árið 1879 er Sveinn Sveinsson 
(1849—1892) búfræðingur í Danmörku. 
Honum var boðið að fara til Jótlands til 
að kynnast sandgræðslu sem þar var 
komin það vel á veg að eftirtekt vakti og 

35 



þótti til fyrirmyndar. Ekki kom þó 
Sveinn heim næsta ár, en um sumarið 
1880 ferðaðist Grímur Thomsen um 
landið samkvæmt ósk amtsráðsins til að 
kynna sér sandfoksskemmdirnar. Átti 
hann að semja skýrslu fyrir landshöfð-
ingja um ferðina með rökum um fjár-
framlag tíl sandgræðslu á fjárlögum. 

Árið 1882 hefur ef til vill verið mesta 
uppblástursár í sögu landsins. Á sand-
fokssvæðunum á Suðurlandi geisuðu 
norðan-stórviðri með miklum frost-
hörkum og bruddi sandurinn urið vall-
lendið og reif torfþök af húsum. Fjöldi 
jarða fór í eyði, einkum í Landsveit og á 
Rangárvöllum, og fjölmörgum öðrum 
var augsýnilega bráður voði búinn 
vegna sandfoksins. 

Við þessa válegu atburði var sem 
augu manna lykjust loks upp fyrir þeirri 
geigvænlegu gróðureyðingu sem orðið 
hafði á landinu og þá einkum af völdum 
sandfoks síðastliðna áratugi. Búnaðar-
félag Suðuramtsins, síðar Búnaðarfélag 
íslands, fór að láta þessi mál til sín taka 
og voru á vegum þess sendir menn til að 
skoða uppblásturssvæðin sunnanlands 
og gera tillögur til úrbóta. Merkastur 
þessara manna er Sæmundur Eyjólfsson 
sem minnst er á öðrum stað hér í ritinu. 
Árið 1885 sendi Búnaðarfélagið Sæ-
mund austur í sýslur til þess að kynnast 
vandamálum bænda. Sæmundur þóttist 
sjá að miklu mætti til vegar koma til 
varnar gegn sandfoki. Vakti hann áhuga 
manna á því máli og fékk sýslumanninn 
í Vestur-Skaftafellsýslu í lið með sér. 
Sýslumaður fór fram á það við Búnað-
arfélagið að það sendi búfræðing austur 
næsta sumar og var Sæmundur ráðinn til 
þessa verks. Sumarið 1886 var svo byrj-
að að veita vatni á Stjórnarsand sem 
einnig var nefndur Klaustursandur og 
varð árangur góður. Um þessa áveitu er 
fjallað nánar í kaflanum um land-
græðsluáveitur hér í ritinu. 

Skúli Guðmundsson á Keldum á Rangárvöllum 
háði' þrotlausa baráttu við sandinn. 

Á ferðum sínum um sandfokssvæðin 
á Rangárvöllum og í Landsveit hafði 
Sæmundur Eyjólfsson kynnst þeim 
Skúla Guðmundssyni á Keldum og 
Eyjólfi Guðmundssyni í Hvammi, sem 
báðir reyndu að veita sandfokinu við-
nám. Að áeggjan Sæmundar gerðu Eyj-
ólfur í Hvammi og séra Einar Thor-
lacius tilraun með melsáningu í maí 1892 
og tókst hún bærilega. Auk þess vann 
Eyjólfur mikið að hleðslu varnargarða, 
eins og fram kemur í viðtali því sem Val-
týr Stefánsson átti við Eyjólf áttræðan 
og birt er ágrip af hér í ritinu. Tilraunir 
þessar voru smáar í sniðum og árangur 
lítill þegar til lengdar lét. Pó má segja að 
hér hafi verið kominn fram fyrsti eigin-
legi vísirinn að þeim starfsaðferðum 
sem hefting sandfoks hefur verið grund-
völluð á alla tíð síðan. 

Vegna frásagna Sæmundar og Eyjólfs 
um horfur á góðum árangri sand-
græðslutilraunanna hóf Búnaðarfélag 
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Suðuramtsins að veita styrki til sand-
græðslu. Árið 1892 afhenti stjórn 
Landsbankans Búnaðarfélaginu 6 þús. 
kr. af varasjóði Sparisjóðs Reykjavíkur, 
en setti að skilyrði að fénu yrði varið „til 
þess að stemma stigu fyrir sandfoki, eða 
til að kenna mönnum að gera það, til 
þess að verjast vatnságangi og til vatns-
veitinga." 

Við margvíslega erfiðleika var þó að 
etja, sem stafaði ekki hvað síst af áhuga-
leysi og fordómum vegna vantrúar á því 
að til einhvers væri að reyna „að vinna 
mót Guðs vilja". Menn sáu ofsjónum 
yfir fjárveitingum til svo gagnslausra 
framkvæmda. í ísafold birtist t.d. grein 
undir dulnefninu „Tófi", þar sem óspart 
var gert gys að sandgræðslutilraunun-
um. „Tófi" lætur niðursetning dútla við 
að tína hrossatað í hrúgur á söndunum; 
„.. . og ofan í hverja hrúgu sting ég 4—5 
melstöngum ... Ég fæ lof og dýrð fyrir 
dugnað í sandgræðslu, og síðan drjúgan 
styrk árlega, til að halda ti lraununum 
áfram." Ritsmíð „Tófa" var endur-
prentuð í heild í „Sandgræðslan 50 ára" 
þar eð hún þótti veita hugmynd um 
þann anda sem ríkti á þeim tíma sem 
hún var rituð. 

Sæmundur Eyjólfsson reis til and-
svara og sama ár, 1895, ritaði hann 
grein í Búnaðarritið þar sem segir: „Það 
er að vísu bert, að það eru geysimiklir 
erfiðleikar á því að koma í veg fyrir 
eyðilegginguna af sandfoki, en hitt er 
þó þyngst að eigi eru það náttúrukrapt-
arnir, sem andvígastir eru slíkri við-
leitni, það er annað mikið verra þar að 
verki. Blindnin og vesalmennskán er 
enn svo rík, að margir telja það heimsku 
og ráðlausa draumóra, að hyggja á 
nokkrar varnir gegn eyðileggingu lands-
ins ... er leiðir svo marga til að telja sér 
skylt til að eyðileggja hverja viðleitni til 
að lækna meinsemdirnar". 

Árið 1895 hafði Framfarafélagið í 
Landsveit, sem Eyjólfur í Hvammi var í 
forsvari fyrir, fengið 100 kr. styrk til 
sandgræðslu, sama ár hafði Búnaðarfé-
lagið einnig veitt 100 kr. til sandgræðslu 
á Neslandi í Selvogi. Það var þessi fjár-
stuðningur sem „Tófi" hafði í flimting-
um í grein sinni. Eyjólfur fékk á þessum 
árum sveitunga sína til að hlaða í sand-
skörð á nokkrum stöðum í sveitinni, 
helst þar sem sandfokið var mest. Þótti 
það hin mesta nýlunda og sandgræðslu-
afrek. 

Sóknin hefst 
Skilningur á nauðsyn þess að stemma 

stigu við eyðileggingunni fór þó vaxandi 
á þessum árum og má ætla að greinagóð 
skrif þeirra Þorvaldar Thoroddsens og 
Sæmundar Eyjólfssonar hafi átt einna 
mestan þátt í að opna augu manna. Árið 
1894 var sýslunefndum veitt heimild til 
friðunaraðgerða er samþykkt voru „Lög 
um samþykktir til að friða skóg og mel" 
(nr. 11/1894). Ári síðar voru sett „Lög 
til að gera samþykktir um hindrun sand-
foks og um sandgræðslu" (nr. 6/1895). 
Sæmundur mun hafa samið frumvörp 
að þessum lögum en heimildirnar sem 
þau veittu munu lítið hafa verið nýttar. 

„Þeirmunu veraflestir, sem kalla að 
kenningin um uppblástur landins og 
hnignun eigi við lítið að styðjast 
nema einbera imyndun. A 17, og 18. 
öld efaðist enginn í því, að landið 
hefði eyðilagst tnjög fráþvíífornöld, 
en nú eru fáir, sem flytja þá kenn-
ingu, og þeir sem hafa gertþað, hafa 
fengið mikil og aimenn mótmœli og 
eigi letust við, að þeir hafi orðið 
óvinsœlir." 

Smmundur Eyjólfsson 1893. 
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Rítstir af sandvarnargarðinum Ranghii í Sauðiauksdal Ljósnt. Hákon Bjarnason 

Árið 1896 andaðist Sæmundur Eyj-
ólfsson og varð þá skarö fyrir skildi. 
Búnaðarfélagið styrkti Einar Helgason 
garðyrkjumann (1867—1935), sem þá 
var við nám í Danmörku, til að kynna 
sér skógrækt og sandgræðslu gegn því 
að hann gengi í þjónustu félagsins og 
ynni að þessum málum. 

Einar Helgason hóf störf 1898 og 
ferðaðist á næstu árum nokkuð um 
sandfokssvæðin. Hann fór með forystu 
sandgræðslumála til 1907. Öll aðstaða 
var erfið, þröngt um fjárhag og fátt um 
áhöld til verklegra framkvæmda. Helst 
var unniö fyrir styrki sem Búnaðarfé-
lagið veitti Framfarafélagi Landmanna-

hrepps. Árið 1901 ritar Einar Helgason 
í Búnaðarri t ið: „Vér munum ekki hafa 
ráð á að leggja út í mikla sandgræðslu, 
vegna þess að svo margt er fyrir hendi 
að vinna, sem ber fljótari a rð . " 

í riti um jarðelda á íslandi eftir Mark-
ús Loftsson, útg. 1930, eru talin upp 68 
eyðibýli í Rangárvallahreppi. Skúli 
Guðmundsson, fræðimaður á Keldum á 
Rangárvöllum, sagðist þekkja nöfn á 
um 100 eyðibýlum þar í sveit og hafa 
þau flest farið í auðn af öskufalli, upp-
blæstri og sandfoki. í Landsveit fór 
einnig mikill fjöldi bæja í eyði og aðrir 
voru færðir vegna sandfoks. Þrátt fyrir 
þessa augljósu eyðileggingu þykir heft-
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Þorvaldur Thoroddsen náttúrufrœðingur varharð-
orður í skrifum sínum um meðferð landsins. 

ing sandfoks til að verja heilu byggðar-
lögin ekki arðbær fjárfesting. 

Frumbernska sandgræðslu á íslandi, 
allt fram yfir síðustu aldamót, hefur 
verið vörðuð vonbrigðum á ýmsan hátt. 
Fjöldi jarða í mörgum sveitum var of-
urseldur uppblásturs- og sandfokshætt-
unni. Stöku maður reyndi að veita við-
nám af veikum mætti, en í augum flestra 
hefur gróðurhnignunin verið .nokkurs 
konar örlagadómur yfir landi og þjóð, 
sem enginn mannlegur máttur fékk 
rönd við reist. Áveitan á Stjórnarsandi 
vakti vonir, en hún eyðilagðist innan 
tíðar fyrir skort á viðhaldi og beitarör-
tröð. Það sem talið var hafa komið að 
mestu gagni voru grjótgarðar Eyjólfs í 
Hvammi í Landsveit. En sá galli var á 
gjöf Njarðar að þeir höfðu víða fallið 
vegna þess að blásið hafði undan þeim. 
Samt má telja sandvarnargarðana í 
Rangárvallasýslu merkilegustu mann-
virkin sem gerð voru til varnar sand-
fokinu fyrir 1907. 
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Á fornstöðvum okkar er sviplegt, aö sögn, 
tóm sandgröf er þar frammi í dölum. 
Þar ráða nú öræíum auðn og hún þögn, 
en útrýmt er heiðló og smölum. 
Og langt er nú síðan í sandorpið kot 
á sumardag fyrsta skall erindisþrot. 

En eigir þú, sendari, leið um það land 
og Iifandi á grafarbarm sínum 
þar verjist enn lyngtægjur lífshættu-sand, 
þeim ljóðstöfum skilaði mínum. 
Pó deyjandi gróður þeir gæði ei með lið, 
á grjótið samt bergmál, sem hrekkur þó við. 

Stephan G. Stephansson 
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