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' n d i r iolc ið. a idar ibr aó ória á skilningi á því að unnt mundi vera að spoma 
gegn þeim geigvænlega uppblæstrí sem ógnaði byggðum víða um land. Það var þó 
ekki iyrr en 1907að eiginleg barátta gegn sandfokinu hófst. Það féll íhlut Gunnlaugs 
Krístmundssonar að hefja þá baráttu og vera í fylkingarbrjósti um 40 ára skeið. Hér 
fer á eftir grein sem samtímamaður hans og vinur, Árni G. Eylands ráðunautur, ritaði 
að honum látnum í Morgunblaðið. 

íslandsljóð Hannesar Hafsteins voru 
sungin fyrsta sinni á Aldamótahát íð ís-
firðinga 1. janúar 1901. Söngur Hannes-
ar fann hljómgrunn hjá þjóðinni og 
barst um landið á næstu árum, og brátt 
var Hannes Hafstein kvaddur til stærri 
starfa en að sinna sýslumannsembættinu 
á ísafirði, er hann gerðist fyrstur ráð-
herra í hvíta húsinu við Lækjartorg 
1904. Það stóð hressandi andvari og 
jafnvel gustur af störfum hins nýja ráð-
herra. Málin voru mörg er á þurfti að 
taka. Sum stór í augum allra, jafnvel 
svo, að margir urðu smeykir, eins og 
símamálið. Önnur minni að áliti fjöld-
ans en ef til vill ekki minni í augum 
ráðherrans og skáldsins er sá í anda að: 

Sú kemur tíð, er sárin foldar gróa, 
sveitirnar fyllast, akrar hylja móa, 
brauð veitir sonum móðurmoldin frjóa, 
menningin vex í lundum nýrra skóga. 

Skógrækt og sandgræðsla var eitt af 
mörgu er sinna skyldi. 

Árið 1907 eru sett lög um skógrækt 
og varnir gegn uppblæstri lands. Þau 
eru ekki sett til þess að fara svo að 
athuga málið og undirbúa framkvæmd-
ir, þau eru sett sem afleiðing þess sem 
búið var að ákveða að gera og hafist 
hafði verið handa um að gera, þótt eigi 
væri hátt reist að nútíma mati. 

Haustið 1905 var Búnaðarfélagi ís-
lands falið að fá 2 menn til þess að 
kynna sér sandgræðslu. Séra Magnús 
Helgason, síðar skólastjóri kennara-
skólans, var þá í stjórn Búnaðarfélags-
ins. Sem kennari við Flensborgarskól-
ann hafði hann kynnst þar ungum 
manni, nemanda sínum, Gunnlaugi frá 
Þverá í Núpsdal í V-Húnavatnssýslu, 
syni hjónanna Kristmundar bónda Guð-
mundssonar og Þórdísar Gunnlaugs-
dóttur. Gunnlaugur var þá 25 ára, fædd-
ur 26. júní 1880, og hafði lokið námi og 
kennaraprófi við Flensborgarskóla 
1905. 

Þennan mann valdi séra Magnús til 
sandgræðslunámsins. Hannes Hafstein 
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leit á manninn, samþykkti valið og veitti 
honum þann fararbeina sem bestur er 
ungum mönnum, sýndi honum traust og 
hvatti hann til þess að leggja á brautina, 
og svo fór Gunnlaugur til Jótlands í 
ársbyrjun 1906. 

Vorið 1907 hóf Gunnlaugur Krist-
mundsson starf sitt sem sandgræðslu-
vörður, eins og það var þá nefnt. Fyrst 
bar hann niður á Suðurlandsundir-
lendinu. Auk hinna miklu verkefna á 
Rangárvöllum var sérstætt verkefni við 
að fást á Reykjum á Skeiðum. Thalbitz-
er hinn danski hafði þá mælt fyrir áveitu 
á Skeið og Flóa. Hann taldi óráð að 
vinna það verk nema sandfok hjá 
Reykjum yrði heft, — og Gunnlaugur 
hefti sandfokið hjá Reykjum, batt sand-
fokið með svarðreipum, eins og Steph-
an G. Stephansson orðaði það . 

Það var ekki hátt risið á sandgræðsl-
unni fyrsta sprettinn. — Kjörin voru 
kröpp. Tveir menn aðrir en Gunnlaug-
ur, sem öfluðu sér starfsmenntunar á 
þessu sviði, gáfust upp og hörfuðu frá, 
en Gunnlaugur hélt áfram. Alit almenn-
ings á sandgræðslunni var eigi heldur 
uppörvandi framan af, bændur héldu að 
gaddavírsgirðingarnar hans Gunnlaugs 
stæðu ekki mikið fyrir sandrokinu 
o.s.frv. En Gunnlaugur hélt áfram og 
hann hélt áfram í 40 ár, með elju og 
þrautseigju, með bjartsýni og trú á því 
verkefni og starfi, sem hann hafði valið 
sér. 

Þegar Gunnlaugur lét af störfum sem 
sandgræðslustjóri í apríl 1947 eftir 40 
ára starf, var Sandgræðsla íslands fyrir 
löngu orðin viðurkennd stofnun og 
mikils virt og Gunnlaugur þjóðkunnur 
maður. Sandgræðslustöðvarnar voru þá 
orðnar yfir 40 talsins, hið friðaða land 
nam 55 þús. ha, en lengd sandgræðslu-
girðinganna var um 425 km. Á Rangár-
völlum átti sandgræðslan þá 5 byggð 
býli. Fé hafði þó eigi verið ausið í 

framkvæmdir í neinu óhófi, alls á 40 
árum um 1.470 þúsundum króna, eða 
að meðaltali um 23 kr. á ha, þegar frá 
eru taldar byggingar og lausafjáreignir 
stofnunarinnar. — Er þá allt talið, 
landakaup, girðingar og tilkostnaður 
hvers konar. Störf Gunnlaugs og stjórn 
á sandgræðslunni er því eitt hið glæsileg-
asta og lærdómsríkasta dæmi þess, 
hverju óbilandi trúmennska og elja fá 
áorkað, hvernig hverjum peningi er vel 
varið, sem af hendi er látinn rakna til 
framkvæmda. Færi nú margt betur en 
raun ber vitni um, ef jafn góð væri 
forsjá og starfshættir sem víðast á þjóð-
arbúinu. 

Á veturna sat Gunnlaugur löngum í 
Hafnarfirði og annaðist kennslu. Hann 
var vel metinn þar í bæ, átti sæti í 
bæjarstjórn, skólanefnd, fjárhagsnefnd 
o.fl. Kennslan og sandgræðslan fór vel 
saman í höndum Gunnlaugs. Trúin á 
landið og trúin á þjóðina, gæði landsins 
og kosti þjóðarinnar, gerði honum jafn 
Ijúft að hlúa að hvoru tveggja, gróðri 
jarðar og gróðrinum í huga og hjörtum 
nemendanna. 

Gunnlaugur var fremur lágur maður 
vexti, en þéttur á velli og hvatur í spori. 
Eitt sinn bar það við í veislu, að einum 
af hinum kunnustu búnaðarmönnum og 
samtíðarmönnum Gunnlaugs í búnaðar-
framkvæmdum varð það á í skjótræði að 
ávarpa Gunnlaug á þessa leið: „Þú 
þarna litli maður"! — En áttaði sig, og 
fann að ávarpið var hvorki virðulegt né 
viðeigandi og bætti við óðara: — „með 
eldinn í augunum"! 

Þetta ávarp mannsins lýsir Gunnlaugi 
Kristmundssyni allvel. Við fyrstu sýn 
virtist hann ekki mikill fyrir sér né 
líklegur tíJ stórræða, en við kynni — 
þegar horfst var í augu við hann — varð 
annars vart, þá bjarmaði af eldi, eldi 
trúar og áhuga og starfsorku. Sá eldur 
brann í geði og hjarta. Brann stundum 
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Gunnlaugur Kristmundsson sandgrœðslustjóri á ferðahestum sínum, Blakk og Sokka. 

svo að brenndi og dró til árekstra, en 
jafnvel þegar svo bar við, duldist engum 
að það var umhyggjan fyrir hinu góða 
málefni og framgangi þess sem í eldinn 
blés, en eigi sérhyggja og hagsmuna-
streita. 

Sumarið 1923 brá Gunnlaugur sér til 
Jótlands og vitjaði á fornar slóðir, þar 
sem hann ungur og óreyndur starfaði 
fyrst að sandgræðslu. í niðurlagi grein-
ar, er hann skrifaði um ferðina, fer 
hann þeim orðum um ræktunarmál vor 
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og vandamál, er vel eiga við um þessar 
mundir og það á víðara sviði. Hann 
gerir samanburð á dönskum búskap og 
íslenskum: 

„Danir eru viðurkenndir fyrirmyndar 
búmenn. Þeir vinna af viti, og hafa fyrir 
löngu byggt áætlanir og ráðstafanir á 
þekkingu. Þeir vita hvað þeir eiga að 
gera — en þurfa ekki að fálma sig áfram 
í vanþekkingu og úrræðaleysi fáfræðinn-
ar. — Landið, með öllum mannvirkjun-
um, eldri og yngri, ber þess líka vott. — 

Ekki verður slíkt sagt um gömlu út-
hafs-drottninguna, fóstru okkar. Hún er 
með hraunum og kalskellum, ekkert 
minnir á liðna tímann annað en eyði-
legging, blásin holt, sandauðnir og 
moldarflög. Það talar alstaðar sama 
ásökunarróminum: Ránbúskapur eigin-
gjarnra, þekkingarsnauðra og hirðu-
lausra manna, sem landið hafa byggt. 
Hörmung er að vita, að enn skuli bestu 
býlin leggjast í auðn, fyrir tómleik og 
hirðuleysi eigendanna. 

„Island vantar Dalgas, foringja 
Heiðafélagsins danska", — segja sumir. 
— Eg segi nei. — Kraftarnir eru til og 
hugsjónamennirnir eru til — en kraft-
arnir eru skiptir, sitt vill hver, og því fer 
sem fer. Það þarf vakningu, andlegan 
leiðtoga, sem leysir orkuna úr læðingi 
og tengir saman hug og hönd í samstarfi 
persónulegra hagsmuna fyrir hag þjóð-
arinnar og heill og framtíð landsins. Það 

vantar andríkan Grundtvig, sem beinir 
huganum frá nautnum og tískutildri, 
vesaldóm og úrræðaleysi. Öllum þarf að 
skiljast það, að þeim ber að rétta fram 
starfandi hönd til þess að bæta úr því 
eymdarástandi, sem nú er. 

Það er aðeins eitt bjargráð til, og það 
gildir fyrir öll þau verk, sem vinna þarf 
á landi hér. Það er, eins og skáldið 
segir, — að elska, byggja og treysta á 
lanciið". 

Þannig hugsaði Gunnlaugur sand-
græðslustjóri, hugsaði, ritaði og vann. 

Gunnlaugur var stórfróður maður um 
margt er við kemur gróðrarríki landsins, 
eyðingu gróðurlenda, afnámi byggðar 
og breytingum á búsetu. Hann hafði 
yndi af að samræma athuganir sínar á 
því sviði sögu lands og þjóðar. Hin 
síðustu ár vann hann að bók um þetta 
efni og var því verki langt komið er 
fráfall hans bar að þann 19. nóvember 
1949. 

Gunnlaugur Kristmundsson var jarð-
sunginn frá Kapellunni í Fossvogi, 
mánudaginn 28. nóvember. Þá kvöddu 
Hafnfirðingar góðan bæjarbúa, en 
bændur og búnaður áttu á bak að sjá 
trúum starfsmanni, er aldrei lá á liði 
sínu og afkastaði miklu dagsverki, oft 
við erfið skilyrði. — Grónir sandar 
munu geyma minningu um mikinn land-
námsmann, er mat starfið meira en að 
alheimta daglaun að kvöldum. — 
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