
3. Rödd forautryðjandans 
Andrés Arnalds 

'rð eru til alls fyrst. Sá maður sem óðrum fremur má kallast frumherji á sviði 
landgræðslu og skógverndar hér á landi er Sæmundur Eyjólfsson, en hann starfaði 
sem ráðunautur Búnaðarfélags Suðuramtsins á árunum 1885 til 1895. Með vakningar-
starfi í ræðu og riti átti Sæmundur drjúgan þátt í að undirbúa jarðveginn fyrir breytt 
viðhorftil gróðurverndar, og margar ábendingar hans eru ífullu gildi enn þann dagí 
dag. Það er því vel við hæfi að minnast Sæmundar Eyjólfssonar lítillega nú í tilefni af 
80 ára afmæli skipulegrar landgræðslu og skógræktar á íslandi. 

Prestlærður búfræðingur 
Sæmundur var fæddur að Sveina-

tungu í Norðurárdal 10. janúar 1861, 
sonur Eyjólfs bónda Jóhannessonar er 
síðar bjó í Hvammi í Hvítársíðu. Hann 
var í hópi fyrstu búfræðinganna sem 
útskrifuðust frá Búnaðarskólanum í ÓI-
afsdal vorið 1882. A ð loknu búfræði-
námi varð hann fyrsti skólastjóri Barna-
skólans í Hm'fsdal. Dvaldi hann þar tvo 
vetur en Ieiðbeindi bændum í ísafjarð-
arsýslu um búskap á sumrin. Löngun 
hafði hann til frekari menntunar og 
settist í 3. bekk Lærða skólans 1885. 
Þaðan lá leiðin í Prestaskólann og lauk 
hann embættisprófi 1891. Samhliða 
náminu var Sæmundur stundakennari 
við Lærða skólann. Hann var síðan 
settur kennari við Latínuskólann í fjar-
veru Þorvaldar Thoroddsens skólaárið 
1892—93 og var stundakennari við þann 
skóla upp frá því. 

Á 13. aldursári varð Sæmundur altek-
inn af sullaveiki og þjáðist af þeim 
sjúkdómi í mörg ár. Um tvítugsaldur 
hafði hann þó náð sér en vera má að 

Sœmundur Eyjólfsson kennari og búnaðarráðu-
nautur. 
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þetta hafi veikt líkamsbyggingu hans og 
viðnámsþrótt . Vorið 1895 gekk Sæ-
mundur að eiga Elínu, dóttur Eggerts 
sýslumanns Briems, er lengi hafði verið 
forstöðukona kvennaskólans á Ytri-Ey í 
Austur-Húnavatnssýslu. Hjónabandið 
varð samt skammvinnt því í byrjun 
aprílmánaðar 1896 fékk Sæmundur 
blóðspýting og kom þá í ljós að hann var 
með banvæna lungnatæringu. Hann 
andaðist 18. maí sama ár aðeins 36 ára 
að aldri. 

Sæmundur afkastaði ótrúlega miklu 
starfi á stuttri ævi og var vel metinn af 
samtíðarmönnum sínum. Hann varð þó 
of skammlífur til að hann sæi drauma 
sína rætast um varfærnari landnýtingu 
og vaxandi grósku. En grunnurinn var 
lagður: 

Hans verk mun lengi lifa hér 
í leyndum viðgang síðar; 
Það gróður á og ávöxt ber 
í áframhaldi tíðar. 

(Steingrímur Thorsleinsson, Fjaltkonun 
10. júní 1896.) 

Vorið 1885 var Sæmundur ráðinn af 
Búnaðarsambandi Suðuramtsins til að 
ferðast um Skaftafellssýslu og leiðbeina 
bændum þar í búskap. Hann var síðan á 
hverju sumri í þjónustu félagsins meðan 
hann lifði. Störf Sæmundar voru eink-
um bundin við þau svæði þar sem jarð-
vegseyðingin var hvað geigvænlegust. 
Það var því eðlilegt að hugur hans 
hneigðist mjög að því hverníg úr þessu 
mætti bæta. Hann hafði næman skilning 
á því hvaða vald maðurinn gæti haft á 
náttúrunni ef hann beitti kröftum sínum 
af fyrirhyggju, kunnáttu og alúð. Það 
var skoðun hans, sem staðfestist því 
meir sem þekking hans óx, að gróður-
eyðingin væri miklu fremur mönnunum 
að kenna en hörðum árum eða ókostum 
náttúrunnar og með ræðum og ritum 

brýndi hann fyrir mönnum nauðsyn 
þess að vernda gróðurinn og styrkja 
hina græðandi krafta. 

Gagnmerk skrif Þorvaldar Thorodd-
sens á þessum árum um orsakir hins 
geigvænlega uppblásturs og annarrar 
jarðvegseyðingar á íslandi hafa vafa-
laust glætt áhuga Sæmundar á þessum 
málum enn frekar. Hann hefur einnig 
vafalítið sótt mikinn fróðleik til þessa 
samkennara síns sem var einn mesti vís-
indamaður þjóðarinnar á þeim tíma, en 
Þorvaldur hóf rannsóknarferðir sínar 
árið 1881. 

Sæmundur þótti mikill áhugamaður 
um búnaðarframfarir og stórhuga meira 
en almennt gerðist. Honum var ljóst að 
lykillinn að öllum framförum værí fólg-
inn í því „að leita fyrir sjer um óþekkta 
hluti, og afla sjer vitneskju um það , sem 
menn vissu eigi áður." Það hefur heldur 
ekkert breyst á þeirri öld sem umliðin er 
að „nú eru þeir tímar, að engin atvinnu-
grein má þrífast án aöstoðar vísinda og 
rannsókna". í minningargrein í ísafold 
kemur einnig fram að hann var meðal 
annars fylgjandi því að jarðabótakostn-
aði væri fremur varið til meiriháttar 
framkvæmda og framtaksnýlundu til 
hagsmuna fyrir þjóðina í heild sinni 
heldur en smábrytja hann niður, oft í 
tóman hégóma eða svo að hvergi sæi 
verulegan stað. Örugga trú hafði hann á 
framförum landsins, ef þjóðin kynni 
með að fara, „ekki öllu minni en t.d. 
Jón Sigurðsson hafði, og er þá langt til 
jafnað". Sannar og verulegar framfarir 
þjóðarinnar voru honum jafnmikið 
áhugamál sem hann hafði andstyggð á 
„tómahljóðs-framfarafleipri og froðu-
gangi grannvitra þjóðmálaskúma". í 
Þjóðólfi er Sæmundi lýst þannig að 
hann hafi haft farsælar gáfur, eigi mjög 
skjótar en „skoðandi", og lét aldrei 
tilfinningar ráða of miklu. Hann lét 
einnig skoðanir sínar í hvívetna óhikað í 
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ljósi við hvern sem var að skipta og 
hljóp ekki í felur með sannfæringu sína: 

Átti þar ástvin 
íslands þjóð 
dyggan og drenglyndan. 
Vinur það var, 
er til vamma sagði 
hreint, en hógværlega. 

(Valdimar Briem, ísafold 6. júní 

1896.) 

Einkum voru skrif Sæmundar um 
meðferð íslendinga á landi sínu afdrátt-
arlaus og óvægin. Lítið bar samt á 
andmælum þótt ýmsum hafi efalaust 
sviðið undan orðum hans sem marka 
má af þessum orðum sem „einn merk-
asti maður í Þingeyjarsýslu" skrifaði til 
blaðsins Fjallkonunnar: „Þakklátr er ég 
yðr, og margir fleiri, fyrir það sem þér 
hafið typtað Sæmund Eyjólfsson. Ég 
varð fokvondr er ég las ritgerð hans . . ." 

Áhugamálin voru fjölþætt því Sæ-
mundur var mikill fróðleiksmaður, ekki 
einungis í búfræði og búnaðarsögu. 
heldur einnig í margs konar þjóðlegum 

fræðum svo sem kveðskap fyrri alda, 
þjóðháttum og þjóðsögum. Og hann 
kunni mætavel að fara með þann fróð-
Ieik, ritaði skýrt og af rökfimi og með 
vönduðu og lipru orðfæri, miðað við 
ritstíl þess tíma: 

Átti þar ástvin 
íslensk tunga 
einn hinn allra besta. 
Fáði hann flekk hvern, 
er hann falla sá 
hennar á skæra skjöld. 

(Valdimar Briem.) 

Meðal þess sem Sæmundur gróf upp 
úr haugum fortíðarinnar var ótal margt 
um gróður- og búnaðarsögu sem eink-
um birtist í Búnaðarrit i Hermanns Jón-
assonar frá Þingeyrum, sem Sæmundur 
var meðútgefandi að síðustu tvö æviár 
sín. Hann hafði og áhuga á að rekja 
breytingar á þjóðtrú og þjóðsiðum í 
aldanna rás. Nokkrar ritgerðir samdi 
hann um þessi efni, m.a. „Þjóðtrú og 
þjóðsagnir", „Um Óðin í alþýðutrú 
síðari t íma" og „Um minni í brúð-
kaupsveislum og helstu brúðkaupssiði á 
íslandi á 16. og 17. öld" sem birtust í 
Tímariti Bókmenntafélagsins. Veru sína 
fyrir vestan notaði Sæmundur til að 
safna saman „Vestfirskum sögnum um 
Galdra Leifa" sem birtust í Sögusafni 
Þjóðólfs 1889. 

Rætur hins prestlærða búfræðings í 
fortíð þjóðarinnar og náttúru landsins 
voru djúpar, sem endurspeglast vel í 
sumum kveðskap hans, t.d. í hinu 
þekkta kvæði, Álfadans á þrettánda-
dagskvöld: 

Nú er glatt í hverjum hól, 
hátt nú allir kveði; 
hinstu nótt um heilög jól 
höldum álfagleði. 

„Meðferð sumra manna á jörðinni er 
slík, að hún minnír á víkingana í 
fornold, er fóru báli og brandi um 
byggðina. Pað er sem sumum fylgi 
enn nokkuð af víkinganáttúrunni 
fornu. 

„Farit hefi ek blóðgum brandi, 
svá at mér benþiðiirr fylgdi, " 

kvað Egill bóndi á Borg. Til eru þeir 
bœndur enn, að eigi er fjarri sönnu 
lagi, þóttsagtsé, aðþeirfari „blóðg-
um brandi" ttm sitt eigið land. " 

Sœmundur Eyjólfsson 1893. 
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'œmundi var Ijóst tjónið sem hlaust af eyðingu birkiskóganna (úr Suður—Pingeyjarsýslu). 

Á sviði náttúruvísinda kom Sæmund-
ur einnig víða við, þótt gróðursagan, 
verndun skóga og hefting sandfoks væri 
honum jafnan hugstæðust. Bækling 
samdi hann „Um harðindi" (ísafold 
1886) til að láta söguna minna okkur á 
hve oft fóðurskortur hefur verið orsök 
skepnufellis og þar með örbirgðar og 
mannfellis. 

Sæmund má líklega telja „fyrsta 
vatnamælingamanninn" en hann var 
fenginn til að mæla vatnsmagnið í Ell-
iðaánum og „hæð þeirra fossa, er helst 
mætti ætla, að notaðir yrðu til að hreyfa 
rafmagnsvél". Til þessa verks var valinn 
sunnudagurinn 21 . október 1894 (Reyk-
víkingur, 2. nóv. 1894). Áður hafði 
hann þó unnið talsvert að mælingum 
vegna áveitna, einkum í uppgræðslu-
skyni. Góður árangur varð af áveitu-
ræktun hans á Síðu í Skaftafellssýslu og 
hann var „sannfærður um að allir sand-
ar, sem vatni er veitt yfir, grói upp með 
t ímanum". Rangá vildi hann nota til að 
græða upp auðnirnar fyrir ofan Keldur á 

Rangárvöllum og gerði þar ýmsar 
undirbúningsmælingar. Sú áveita varð 
þó ekki að veruleika fyrr en átta ára-
tugum síðar, eða árið 1971, en hún 
hefur þegar haft mikil gróðurbætandi 
áhrif. Eftir nákvæmar hallamælingar 
taldi hann einnig að unnt væri að ná 
vatni úr Þjórsá uppi undir Þrándarholt i , 
en þaðan mætti leiða vatn um nálega öll 
Skeiðin og síðan út í Flóa (starfsskýrsla 
1884). Einnig kannaði hann möguleika 
á því að taka vatn úr Hvítá til áveitu um 
Flóann, svo sem síðar var gert. Hann 
kannaði einnig með mælingum hvað 
gera þyrfti til að verja Eyjafjallasveit 
skemmdum af Markarfljóti og hvernig 
unnt væri að koma í veg fyrir að Þverá 
eyðilegði Safamýri. 

Áttu þar ástvin 
íslands dalir; 
þar var hugur hans; 
urð að yrkja, 
eng að frjóvga, 
skógi hlíð að skrýða. 

(Valdimar Briem.) 
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Til verndar skóginum 

í skrifum sínum fjallar Sæmundur 
mjög um birkiskógana og hlutverk 
þeirra í verndun jarðvegs og landkosta. 
Þar kemur fram mun næmari skilningur 
á lífríki íslands en samtíðarmenn hans, 
og jafnvel margir af núlifandi kynslóð, 
höfðu tileinkað sér. í huga Sæmundar 
leikur enginn vafi á því að mikill hluti 
landsins hafi áður fyrr verið gróðri vaf-
inn og að við landnám hafi birki verið 
ríkjandi gróður á láglendi og í fjallahlíð-
um. Þetta álit sitt byggði Sæmundur m. 
a. á gaumgæfilegum lestri fornsagn-
anna, athugun á fornum örnefnum og 
skoðun skógarleifa, svo sem fram kem-
ur í skýrslu hans um „Ferð um Þing-
eyjarsýslu og Fljótsdalshérað" og 
greininni „Nokkur orð um skógana hér 
á landi" sem birtust í Búnaðarrit inu 
1891 og 1894. Um orsakir skógeyðing-
arinnar segir Sæmundur þær einkum 
felast í „blindni og skammsýni lands-
manna sjálfra, og hirðuleysi um hag 
niðja sinna" og það sem einkum hafi 
orðið þeim að fjörtjóni sé „fjárbeitin, 
og svo hitt hve mikið og illa þeir hafi 
verið höggnir". 

Sá skaði sem hlaust af eyðileggingu 
birkiskóganna var Sæmundi einnig Ijós. 
Hann sá að skóglendíð var sá skjöldur 
sem verndaði allan annan gróður og 
hlífði viðkvæmum jarðvegi. Af eyðingu 
skóganna leiddi að „sléttlendið hefur 
blásið upp og hlíðarnar eru þaktar 
skriðum. Hálfar og heilar sveitir eru nú í 
eyði, þar sem áður var blómleg byggð. 
Frá eyðileggingu skóganna stafa svo 
mikil og voðaleg landspell, að þetta eitt 
hefir orðið gróðri Iandsins að meira 
tjóni en alt annað . " 

Sæmundur bar mikla umhyggju fyrir 
verndun þeirra skóga sem enn voru eftir 
og kynnti sér því nokkuð hvernig með-
ferð skóga væri hát tað í nágrannalönd-

unum. Hann komst að því að „alstaðar, 
nema hjer á landi, hafi verið rækilega 
leitað við að bæta fyrir brot fyrri 
manna, er eyðilögðu skógana í blindni 
og hugsunarleysi". Forfeðurna taldi 
hann hafa neyð sína og vanþekkingu sér 
til málsbótar. Sök samtímamanna sinna 
taldi hann hins vegar þunga ef þeir 
sinntu ekki kalli gróðurverndarinnar 
þar eð þeir hefðu næga þekkingu til 
þess. 

Sæmundur hafði bjargfasta trú á því 
að hér mundi vera unnt að rækta birki-
skóga ef menn kynnu rétt lag á því. 
Honum var hins vegar ljóst að þar 
skorti landsmenn þekkingu og hvatti til 
þess að „einhverjir verði til þess, að 
athuga og rannsaka sem nákvæmast 
lifnaðarháttu skóganna, æxlun þeirra og 
útbreiðslu". Fyrr yrði ekki vitað hvernig 
best og hyggilegast væri að vernda þær 
skógarleifar sem eftir voru í landinu og 
rækta nýjan skóg. Fáir urðu til að sinna 
þessu kalli, og þeirrar þekkingar sem 
Sæmundur taldi nauðsynlega fyrir 
verndun birkiskóganna og endurnýjun 
hefur enn ekki verið aflað nema að 
nokkru leyti. Sjálfur gerði Sæmundur 
ýmsar athuganir á skógunum og velti 
því m.a. fyrir sér hvernig endurnýjun 
birkiskóganna væri hát tað. í þeim 
skógum sem hann skoðaði best sá hann 
ýmis merki þess að birkið æxlaðist með 
nokkuð öðrum hætti en venjulegt er í 
öðrum löndum. Hann taldi að hér á 
landi og í öðrum norðlægum löndum 
þar sem fræseta er óviss væri algengt að 
birkið fjölgaði sér með rótarskotum. 
Með tímanum losna þessi tré frá móð-
urrótinni og verða að sjálfstæðum 
plöntum. Nýjar kannanir Rannsókna-
stöðvar Skógræktarinnar á Mógilsá 
staðfesta hinar aldargömlu athuganir 
Sæmundar á því hvernig birkiskógarnir 
geta endurnýjast ýmist upp af rót eða 
fræi eftir staðháttum. 
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Ráðist gegn sandfoki 

Sæmundi verður tíðrætt um gróður-
og jarðvegseyðingu og hið geigvænlega 
sandfok sem þá ógnaði mörgum byggð-
arlögum. Þar bendir hann á þær miklu 
skemmdir á landi sem blöstu svo víða 
við og að lítið sem ekkert væri gert til að 
stöðva eyðinguna. Einnig hér bendir 
hann á nauðsyn þess að menn gerist 
samverkamenn nát túrunnar í stað þess 
að vinna á móti henni. Hann taldi þó að 
„meir sje það þekkingarskortur en 
hirðuleysi og vesalmennska, sem veldur 
því, hve margir styðja sandfokið, en 
hindra það eigi." í samræmi við þessa 
skoðun sína bendir Sæmundur á að 
„það sem fyrst og fremst varðar mestu, 
er að afla sjer þekkingar á eðli sand-
foksins". Það þurfi að kunna full skil á 
þeim þáttum sem jarðvegseyðingunni 
valda og gera allt sem í mannlegu valdi 
stendur til að stöðva hana. 

Árið 1892 fór Sæmundur til Dan-
merkur til að kynna sér heiðar og sanda 
á Jótlandi og það merka starf sem þar 
var unnið að sandgræðslumálum. U m 
þessa ferð sína skrifaði hann fróðlega 
grein í ísafold í janúar 1893. Það gera 
líklega fáir sér grein fyrir því nú að frá 
því sandurinn var þar leystur úr læðingi 
með eyðingu skóga á 16. öld og allt 
fram á 19. öld stóð Vestur-Jótlandi 
mikil hætta af sandfoki. Á Jótlandi sá 
Sæmundur ýmsar hliðstæður við þau 
vandamál sem við var að etja hér 
heima, nema hvað Jótar voru hálfri 
annarri öld á undan íslendingum í að 
bæta fyrir syndir forfeðranna. „Vjer 
gjörum lítið af því að rækta og lífga, en 
þó er hitt meira, að vjer styðjum nátt-
úru-kraptana til þess að eyða og deyða. 
Áður fóru Jótar líkt að og íslendingar 
gera enn í dag". Síðan bendir Sæmund-
ur á að mörg og ströng lög hafi verið 
sett til að styðja sandgræðsluna á Jót-

landi og miklu fé varið til þess úr 
ríkissjóði. Stjórnin hafi einnig keypt 
mikinn hluta sandanna eða tekið eign-
arnámi. Það var einnig gert í nokkrum 
mæli hér á landi loksins þegar eiginlegt 
landgræðslustarf komst á skrið upp úr 
1923. 

Sæmundur fjallaði allmikið um ís-
lenska melgresið í skrifum sínum og það 
veigamikla hlutverk sem melgresið 
gegnir við að hefta sandfok. Hann sá að 
melurinn var eina plantan sem gat 
bundið foksandinn hér á landi og benti 
á nauðsyn þess að vernda melinn og 
styðja á alla lund. í starfsskýrslu sinni 
fyrir árið 1891 bendir Sæmundur á það 
að hugsanlegt væri að hefta sandfok 
með því að sá melgresi, þótt slíkt hafi að 
vísu aldrei verið reynt áður. A ð áeggjan 
Sæmundar gerðu Eyjólfur Guðmunds-
son í Hvammi og séra Einar Thorlacius á 
Skarði í Landsveit „ofurlitla tilraun til 
að sá blöðku-korni", þ .e . melfræi, í maí 
1892. Tilraun þessi tókst vel og þótt smá 
væri í sniðum varð hún fyrsti vísir þeirra 
aðferða sem síðan hafa verið notaðar 
með góðum árangri í baráttunni við 
sandfokið. 

Ryðjið runnum vegi 
Sæmundur þótti manna líklegastur til 

að koma á skógrækt hér á landi og hefja 
græðslu þeirra sára sem gróðurhula 
landsins hefur hlotið á liðnum öldum. 
Tilraunir með að hefta sandfok, sem 
hann var aðalhvatamaður að ásamt 
Eyjólfi Guðmundssyni í Hvammi í 
Landsveit, má telja upphaf skipulegrar 
baráttu gegn þeirri hamslausu jarðvegs-
eyðingu sem þá ógnaði mörgum sveit-
um. Að tilstuðlan Sæmundar setti Al-
þingi „Lög um samþykktir til að friða 
skóg og mel" árið 1894, en þau marka á 
ýmsan hátt t ímamót í baráttunni fyrir 
verndun birkiskóganna þótt ekkert hafi 
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íSæmundur sá að melurinn var eina plantan sem gal bundið foksan, 

verið unnið eftir þeim. Ári síðar, eða 
15. febrúar 1895, voru sett „Lög til að 
gera samþykktir um hindrun sandfoks 
og sandgræðslu", en aðeins tvær sýslu-
nefndir nýttu sér heimildir þeirra. í 
óbirtu handriti eftir Gunnlaug Krist-
mundsson, fyrsta sandgræðslustjórann, 
kemur fram að Sæmundur mun hafa 
samið frumvörp þessara laga. 

„Það er óneitanlegt, að íslendingar 
hafa oflítiðgœtt þess, að maðurinn á 
að vera samverkamaður náttúrunn-
ar, uð hann á að gangu í samvinutt 
við hana, að slyðja hana, og til að 
framleiða þatt gœði. er hann heimtar 
af jörðinni, að hann á að vera nokk-
uð ineira en blátt áfrain tollheimtu-
maður, sem lieimtar tolla og gjöld án 
þess að styðja gjaldendurna á nokk-
um hátt til að afla þess, er þeir eiga 
að gjalda." 

Sœmundttr Eyjólfsson 1891. 

Með skrifum sínum átti Sæmundur 
mikinn þátt í því að vekja þjóðina til 
meðvitundar um nauðsyn þess að 
sporna gegn gróðureyðingunni og 
undirbjó á þann hátt þá eiginlegu bar-
áttu gegn eyðingaröflunum sem hófst 
með setningu skógræktar- og sand-
græðslulaganna árið 1907. Áhrifin af 
þessu vakningarstarfi Sæmundar í gróð-
urverndarmálum urðu þó á ýmsan hátt 
minni en efni stóðu til. Sæmundur hefur 
að mörgu leyti verið langt á undan 
flestum samtíðarmönnum sínum í við-
horfum til landnýtingar og að honum 
gengnum varð enginn annar til að berj-
ast jafn ötullega fyrir þessum málstað 
um alllanga hríð. Fyrsti sandgræðslu-
stjórínn, Gunnlaugur Kristmundsson, 
tók ekki til starfa fyrr en 1907 en honum 
var einnig fullkomlega ljós hætta sú sem 
stafaði af rányrkjunni. Um þetta leyti 
tók fyrsti skógræktarstjórinn til starfa, 
A. F. Kofoed-Hansen, en hann hafði 
mikinn hug á verndun birkiskóganna. 

A þessari öld höfum við stöðugt verið 
að færast inn á braut varfærnislegri 
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landnýtingar. Þrátt fyrir það er þó enn 
þann dag í dag allt of lítið vitað um eðli, 
útbreiðslu og orsakir jarðvegseyðingar 
hér á landi og enn er jarðvegseyðingin 
alvarlegasta umhverfisvandamál íslend-
inga. Enn er um þriðjungur skóglendis í 
afturför og á nokkrum stöðum á sér stað 
alvarleg skógeyðing. Þau eggjunarorð 
Sæmundar eiga því ekki síður við í dag 
en þegar þau voru rituð undir lok síð-
ustu aldar að ef við náum ekki betri 
tökum á verndun íslenska gróðurríkisins 
og uppgræðslu landsins stöndum við 
„hlífðarlausir fyrir ámæli seinni kyn-
slóða, og oss verður ekkert fundið til 
málsbótar fyrir dómstóli sögunnar". 

Það er vel við hæfi að enda grein um 
þennan merka frumkvöðul og hug-
sjónamann með nokkrum erindum úr 
erfiljóði Guðmundar Guðmundssonar 
skólaskálds sem birtist í Þjóðólfi 5. júm' 
1896. Lýsa þau betur en nokkuð annað 
viðhorfum Sæmundar til landgræðslu-
mála og jafnframt hug margra framfara-

sinnaðra manna til Sæmundar á tímum 
vaxandi þjóðfrelsisvakningar. 

ísland blæs upp, hníga hlynir, 
— hver mun græða' upp rjóður 

ber? — 
lúta að fold þess sönnu synir, 
sofna bestu tryggða-vinir. 
Þannig saga Islands er. 

Allt þú vildir aftur græða, 
allt þér velferð lands þíns var; 
sárt þig tók, er sástu blæða 
sár þíns lands, — þú vildir glæða 
ljósin fögru fornaldar. 

Mér er sem þú segir: „Eigi 
setjið blóm á Iegstað minn! 
Ryðjið heldur runnum vegi 
rjóðrum berum á svo megi 
skrúðgrænn rísa upp skógurinn". 

(Tómási Helgasyni frœðimanni á Lands-
bókasafni íslands erþökkuð aðstod við öflun 
heiinilda.) 
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