
L andsmenn eru orðnir vanir að
sjá Gísla banka á hinar ýmsar
útihurðir og taka fólk tali en nú
er það ég sem banka uppá hjá

honum, reyndar bara á vinnustaðnum í
Útvarpshúsinu og það er í gegnum renni-
hurð semGísli birtist mér fyrst sjónum.
Hann tekur hressilega ámóti mérmeð
Karl Sigtryggsson dagskrárgerðarmann
Landans sér við hlið. Hann segir nauð-
synlegt að hafa Karl með í viðtalinu, hann
viti allt sem þarf að vita. Karl lítur ámig
og yppir öxlum. Erindi mitt við þá er að
skyggnast á bak við tjöldin í Landanum
og fræðast um þennan þátt sem varð strax
einn sá vinsælasti í Sjónvarpinu er hann
birtist fyrst á skjánum 3. október síðast-
liðinn.
Gísli segir landsbyggðina hafa verið

svolítið vanrækta í fjölmiðlum og hug-
myndin á bak við Landann sé að bæta úr
því. „Þegar það var ákveðið að leggja nið-
ur svæðisbundnar útsendingar hjá RÚV
kom upp sú hugmynd að gera frétta-
tengdan dægurmálaþátt með efni af
landsbyggðinni,“ segir Gísli. „Fyrst og
fremst var þátturinn hugsaður til að fylla
upp í þetta tómarúm sem hefur veriðmeð
efni af landsbyggðinni. Landsbyggðinni
hefur að vísu verið sinnt vel í fréttum
RÚV en hver frétt er ekki löng ogmikið af
efni sem hefur átt skilið meira pláss. Hug-
myndavinnan var unnin af okkur sveitaf-
réttamönnunum, Karli og Óðni frétta-
stjóra, sem átti hugmyndina að
þættinum. Hvaðmig varðar þá er það
ekkert leyndarmál að ég hafði norska
þáttinnNorge rundt svolítið til fyr-
irmyndar en hann er aðallegameð efni af
landsbyggðinni og hefur gengiðmeð
toppáhorfi í 34 ár,“ segir Gísli. Hann tek-
ur fram að það hafi aldrei verið ákveðið að
Landinn sé eingöngumeð innslög af
landsbyggðinni. Hingað til hafi efnistökin
aðallega verið þaðan en það hafi líka
komið innslög af höfuðborgarsvæðinu.

Fjölbreytni í fyrirrúmi

Hver þáttur af Landanum er um hálftími
að lengd og segir Karl hvern þeirra inni-
halda sex til sjö efnisatriði, sem eru frá
þremur og upp í sjö mínútur. „Við reyn-
um að fara í hvern landsfjórðung í hverj-
um þætti. Annars ræður efnið því svolít-
ið. Meginlínan er að það sé eitt burðarefni
eða fréttaskýring sem er lengsta efnið og
svo skiptum við þessu niður í menningu,

sögu, staði og fleira. Það var lagt af stað
með það upphaflega að þátturinn yrði
sem fjölbreyttastur,“ segir Karl. Gísli
bætir við að einu kvartanirnar sem þeir
hafi fengið vegna Landans snúist um að
sum atriðin séu of stutt. „Við höfum þá
viðmiðunarreglu að innslag sé aldrei
lengra en efnið býður upp á. Við viljum
frekar hafa fleiri atriði til þess að hafa
fjölbreytnina en að hafa þau löng. Við
lögðum þónokkuðmikið í undirbúnings-
vinnuna og reynum að leggja bæði vinnu
og hugsun í hvert innslag,“ segir Gísli.
Landinn er unninn í fjarvinnu enda

þeir sem að honum koma allir staddir
hver í sínum landshlutanum. „Þátturinn
er unninn í teymum fréttamanns og
tökumanns, sem er í flestum tilfellum líka
klippari og pródúsent að hverju innslagi.
Þeir geta verið hvor í sínum landshlut-
anum, hittast til að taka en vinna svo sín á
milli í fjarvinnu“ segir Karl. Þeir segja
fréttamennina á staðnum yfirleitt koma
með hugmyndirnar að efninu auk þess
sem þeir fái fullt af ábendingum. Um tólf
manns vinna að jafnaði að Landanum,
aðeins tveir í fullu starfi. „Það eru um sex
dagskrárgerðarmenn og sex tæknimenn
sem koma að hverjum þætti. Fréttastofan
framleiðir þáttinn og þetta er fólk frétta-
stofunnar sem sér um efnisgerðina. Með
þessum hætti er verið að nýta betur þá
krafta af fréttamönnum og tæknimönn-
um sem eru á landsbyggðinni,“ segir
Karl.

Þetta er þakklátt efni

Landinn hefurmælst meðmjög gott
áhorf frá upphafi og segir Gísli þáttinn
hafa orðið vinsælli en hann bjóst við. „Við
bjuggumst við því að hannmyndi falla í
kramið en þetta er talsvert meira. Ganga
þáttarins er samt rétt að byrja svo það er
ekki örugg að viðmunum halda dampi.
Meðaláhorfið núna er náttúrulega frábært
og viðbrögðin sem við erum að fá hafa
veriðmjög góð. Þetta er þakklátt efni.
Þetta er efni sem hefur vantað. Þátturinn
er fjölbreyttur og það ermargt að koma
fólki á óvart sem hefur líka komið okkur á
óvart. Þrátt fyrir allt krepputal er margt
spennandi að gerast. Fólk er að gera fullt
af hlutum, bæði í atvinnulífi, félagslífi og
öðru, og ég held að það sé það sem vegur
þyngst í vinsældum Landans. Fólk er
spennt að sjá þáttinn því það kemur alltaf
eitthvað nýtt,“ segir Gísli og Karl bætir

Fólk hefur
áhuga á sög-
um af fólki
Frétta- og þjóðlífsþátturinn Landinn hóf göngu
sína síðastliðið haust og varð strax fastur liður í
sjónvarpsáhorfi landsmanna. Í þáttunum segja
fréttamenn Ríkissjónvarpsins sögur af fólkinu í
landinu undir dyggri ritstjórn Gísla Einarssonar
og dagskrárstjórn Karls Sigtryggssonar. Þeir
segja að það hafi greinilega verið þörf fyrir þátt
eins og Landann.
Ingveldur Geirsdóttir ingveldur@mbl.is

Landinn fjallar um lífið í landinu til sjávar og sveita.
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Það leynir sér ekki að Páll Magnússon út-
varpsstjóri er stoltur af Landanum. Ég sit
gegnt honum á skrifstofu útvarpsstjóra í
Efstaleitinu og hann fer allur á flug þegar
ég bið hann að segja mér frá þættinum
sem hann segir vera eitt best heppnaða
prógramm semRÚV hefur farið í lengi.
„Landinn fær viðlíka áhorf og skemmti-
þættirnir okkar á laugardagskvöldum, er
oftast með svipað áhorf ogGettu betur,
Útsvar og Söngvakeppni Sjónvarps-
stöðva. Þó hugsuðum við Landann ekki
til að hámarka áhorfstölur og bjuggumst
satt að segja ekki við svonamiklum vin-
sældum. Okkur fannst einfaldlega þarft
að verameð þátt af þessu tagi. Á okkar
mælikvarðamá segja að Landinn sé frek-
ar dýr en þó talsvert ódýrari en stórir
stúdíóskemmtiþættir sem hann jafnast á
við í vinsældum.“
Lagt var af staðmeð það frá upphafi

Landans að vera ekkert endilega að „leita
uppi leiðindi“ að sögn Páls. „Ég held að
allir sem að þættinum koma hafi verið
sammála um að þeir ættu að þora að segja
sögur sem eru jákvæðar, skemmtilegar og
skipta máli og þyrftu ekki endilega allar
að hafa innbyggð vandamál. Það þarf ekki
að verameð „allt að fara til andskotans“-
mál í öllum fréttatengdum þáttum. Það er

allt í lagi að leyfa sér að verameð jákvæð-
an, uppbyggilegan og brosmildan dæg-
urmálaþátt. Það eru oft alvarlegmál í
Landanum, þær sögur eru líka sagðar, en
það er líka allt í lagi að það sé heill þáttur
sem er ekki með nein leiðindi.“

Landsbyggðarhólfið?

Páll er á því að það sé ekki endilega bara
landsbyggðartengingin í þættinum sem
gerir hann svo vinsælan heldur hvernig
hann er unninn. „Landinn er mjög

skemmtilega uppbyggður þáttur og hinn
sígildi lærdómur sem við drögum af þessu
er að þegar við gerum hlutina vel þá fá
þeir gott almennt áhorf. Það er ekkert
bundið við landsbyggðina eða höf-
uðborgarsvæðið. Landsbyggðartenging
ein og sér gerir ekkert sérstakt fyrir þætti
í vinsældum. Þetta veltur á fólkinu sjálfu
sem gerir þáttinn og gæðum hans,“ segir
Páll.
Spurður hvort honum finnist rétt að

vera alltaf með landsbyggðina í sérþátt-
um svarar Páll að það sémikið búið að
ræða það innan RÚV. „Á að vera að setja
landsbyggðina í eitthvert sérstakt hólf,
þetta er alltaf spurningin. Ég skil hugs-
unina – er þetta landsbyggðarhólfið – en
mér finnst þessi hugsun röng. Það er
ekkert sem bannar starfsmönnum Land-
ans að gera innslög af höfuðborgarsvæð-
inu og þeir hafa gert það.
Í þættinum erum við bara að sýna að

það er fólk út um allt land að gera já-
kvæða og uppbyggilega hluti og það er
ekki verið að eltast við neitt „skrítið
fólk“. Þetta eru bara sögur af landinu,
sögur af fólki, segir Páll ákveðinn en
brosandi og endar á einni spurningu til
mín;
„Hvaðan af landinu kemur þú?“

Páll Magnússon útvarpsstjóri segir Landann vera eitt best heppnaða prógram sem Rík-
isútvarpið hefur farið í lengi. Hann er ánægður með þáttinn.
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Ekki til að hámarka áhorfstölur

við; „Við reynum alltaf eins og við getum
að hafa þetta sögur af fólki. Það virðist
vera það sem fólk hefur áhuga á.“
Spurður út í ritstjórnarstefnu þáttarins

svarar Gísli að hún snúist um að gera
áhugaverðan og skemmtilegan þátt en
um leið að fjalla um hluti sem skipta fólk
máli. „Við erummeira í jákvæðu efni en
leggjum áherslu á að verameð alvöru
fréttamál í hverjum þætti og pössum að
vera ekki í sömumálum og eru í fréttum á
hverjum degi. Við höfummikið verið að
leita uppi fréttir af atvinnuvegum, ný-
sköpun og slíkt, og það er það efni sem er
hvað þakklátast. Atvinnusköpun er for-
vitnileg. Við leggjum áherslu á hluti sem
koma fólki við, varða fólk og skemmta.
Það er oft gert lítið úr jákvæðum fréttum
utan af landi, að þær séu uppfylling-
arfréttir en þetta eru allt fréttir sem
skipta fólkmáli. Við erummeðvituð um
það að við erum ekki að gera nein kynn-
ingarmyndbönd fyrir landsbyggðina, ef
við sýnum eitthvað jákvætt er það vegna
þess að okkur finnst það athyglisvert.Við
erum ekki að selja landið. Við erum bara
að sýna það.“

Ekki talað við einn skrítinnmann

Félagarnir Gísli og Karl sitja ábúðarfullir á

móti mér, báðir skeggjaðir og áhugasamir
um vinnu sína. En hvað finnst þeim um
þá umræðu að það sé verið að setja lands-
byggðina í sér hólf, aðskilið höfuðborg-
arsvæðinu, með slíkum þætti? „RÚV er að
sinna landsbyggðinni í fréttunum en það
er svomikið af efni sem opnast núna
vettvangur fyrir með þessum þætti. Sumt
af því hefði komist í fréttir en það hefði
ekki fengið þann tíma né vinnslu sem það
og áhorfendur ættu skilið.Kastljósið er
þjóðmálaþáttur með dægurmálaívafi en
Landinn er meira dægurmálaþáttur með
þjóðmálaumfjöllun eða fréttaívafi. Mér
finnst ekki neitt að því að hafa lands-
byggðina í einum þætti. Jákvæð viðbrögð
við þættinum eru ekkert síður í höf-
uðborginni, enda viljum viðmeina að það
eigi ekki að þurfa að aðskilja neitt. Þetta
er ein þjóð. Það er samt ekki verið að

segja með þessu að allt efni af lands-
byggðinni komi fram í þessum eina þætti
en við höfum aðallega verið á lands-
byggðinni og helgast þaðmikið til af því
að það eru aðrir sem eru að taka höf-
uðborgarsvæðið,“ segir Gísli og Karl er
sammála félaga sínum.
Því hefur verið haldið fram að fjöl-

miðlar sýni aðeins skrítið fólk utan af
landi og viðurkennir Gísli að þættir eins
og Stiklur og kannskiÚt og suður hafi ýtt
undir það. „Ekki vegna þess að í þeim hafi
verið talað við skrítið fólk heldur kannski
fyrst og fremst fólk sem þorir að koma til
dyranna eins og það er klætt og fær
kannski þess vegna á sig þann stimpil.
Með Landanum teljum við að við séum að
brjóta þá ímynd niður og við höfum feng-
ið þau viðbrögð að fólk sé að átta sig á því
eftir þennan þátt að það sé ekki eingöngu

skrítið fólk úti á landi. Við erum ekki að
fara út á land að sækja efni heldur erum
við að komameð efni utan af landi og að
sýna landsbyggðina í réttu ljósi að við
teljum,“ segir Gísli. Karl, sem hefur setið
þögull, glottir og bætir við: „Ég las um
daginn að það væri bara verið að tala við
skrítið fólk út á landi en við höfum ekki
talað við einn einasta furðufugl.“

Sveitó en ekki lúðalegir

Aðdáendur Landans geta glaðst yfir því
að þátturinn fer ekki í sumarfrí. Hann
verður á dagskrá allan ársins hring. „Það
var greinilegt að það var þörf fyrir þennan
þátt og þess vegna er honum tekið svona
vel. Sjónvarp á að vera eitthvers konar
spegill þjóðarinnar og þarna hefur þjóðin
getað speglað sig í mörgu,“ segir Karl og
nú er það Gísli sem situr þögull og kinkar
kolli orðum hans til samþykkis. Hann
getur samt ekki staðist það að eiga síðasta
orðið; „Landinnætti að sameina fólk
enda vísar nafn þáttarins í landið sem
heild. Við lögðum uppmeð það til að
byrja með að við yrðum á landsbyggðinni
en ekki eingöngu. Höfuðborginmun samt
aldrei koma inn í þáttinnmiðað við hlut-
fall af íbúatölu. Við viljum vera sæmilega
sveitó en ekki lúðalegir.“

Karl Sigtryggsson dagskrárstjóri Landans og Gísli Einarsson ritstjóri í vonsku veðri við tök-
ur fyrir Landann á Þröskuldum, vegi um Arnkötludal.

Gísli Einarsson skoðar áhugasamur íslenska banana í Garðyrkjuskólanum, sem nú er deild í
Landbúnaðarháskóla Íslands, að Reykjum í Ölfusi.

Ljósmynd/Áskell Þórisson

Vikuna 4. til 10. apríl var Landinn með þriðja mesta áhorfið af dagskrárliðum Ríkissjónvarps-
ins samkvæmt áhorfsmælingu Capacent. Landinn var með 30,3% áhorf í aldurshópnum 12
til 80 ára, aðeins Icesave-kosningarnar og Tími nornarinnar fengu meira áhorf þessa viku. Á
fyrstu mánuðum ársins, frá 3. janúar til 10. apríl mældist Landinn með frá 24,2% áhorfi upp í
35.9% áhorf samkvæmt upplýsingum á vefsíðu Capacent.

Áhorf á Landann



Þ egar útsendingar Ríkisútvarps-
ins hófust 20. desember árið
1930 var búið að ráða fréttarit-
ara í öllum byggðum landsins

ásamt fyrsta fréttamanninum. Fréttarit-
arar sendu í upphafi inn efni í skeytum og
bréfum, síðar í gegnum síma. Fram kem-
ur í bók Gunnars Stefánssonar,Útvarp
Reykjavík: Saga Ríkisútvarpsins 1930-
1960 að fréttaritaranetið þótti gisið í
byrjun en eftir því sem kröfurnar uxu til
fréttaþjónustunnar var fréttariturum
fjölgað og netið þétt.
Margrét E. Jónsdóttir starfaði sem

fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu í 39 ár,
frá 1962 til 2001, og man tímana tvenna.
Þegar hún hóf störf á fréttadeild var
fréttaritarakerfið mjög þétt að hennar
sögn. „Það var eiginlega fréttaritari í öll-
um sjávarplássum og víða í sveitum
landsins og þéttbýliskjörnum þegar ég
var að byrja árið 1962. Það voru nátt-
úrulega allt aðrar samgöngur þá en eru
núna, þriðja flokks símstöð var kannski
opin tvo tíma á dag, og vegirnir allt öðru-
vísi. Síminn var eina tengingin við lands-
byggðina fyrir auðvitað utan að fara á
staðinn,“ segir Margrét. Hún á ekki í
vandræðummeð að rifja upp samstarfið
við fréttaritarana, segist kankvís muna
það best sem gerðist í eldgamladaga.
„Það var ekki alltaf hringt, stundum var
sent gamaldags símskeyti, bara strimlar.
Þá kom Runólfur sendill neðan úr Land-
símahúsi í einkennisbúningi, á reiðhjóli,
með kaskeiti og hvíta hanska og afhenti
skeytið. Sérstaklega voru það fréttarit-
ararnir á þriðja flokks símstöðvunum
sem sendu skeyti, þar sem var lítið opið
og þurfti kannski að panta símtal með
löngum fyrirvara,“ bætir Margrét við en
á þessum árum var Ríkisútvarpið staðsett
á Skúlagötunni.

Síðasti móhíkaninn

Fréttaritararnir voru misjafnlega virkir.
Sumir voru þannig í sveit settir að þeir
sendu sjaldan fréttir en aðrir náttúrulega
mikið segir Margrét og nefnir sem dæmi

Guttorm Berg á Akureyri sem var árum
saman fréttaritari útvarpsins í höfuðstað
Norðurlands. „Hann tók nú við af föður
sínum. Þetta gekk í erfðir þarna. Gutt-
ormur var mjög góður fréttaritari og gott
að treysta á hann. Svo var náttúrulega
Grímur Gíslason á Blönduósi sem var síð-
asti móhíkaninn og lengst starfandi af
þessum gömlu fréttariturum. Undir það
síðasta sinnti hann nær eingöngu fréttum
af laxveiði en það var haldið upp á hann
eins og nokkurskonar forngrip og hann
var orðinn fjörgamall maður þegar hann
hætti. Haraldur Þórarinsson í Kvistási var
bifvélavirki og ákaflega ötull fréttamaður
til dæmis þegar Kröflueldarnir geisuðu og
breytingarnar urðu á landslaginu. Hann
fylgdist óskaplega vel með. Einn sem var
mjög lengi fréttaritari var Stefán Jas-
onarson í Vorsabæ í Gaulverjabæj-
arhreppi. Hann var númikill félagsmála-
frömuður og sendi mjög fjölbreyttar
fréttir, bæði af bílaklúbbum, íþróttamót-
um, leikfélögum og hverju sem var, fyrir
utan að maðurinn var bóndi og flutti
fréttir úr sveitinni. Aðrir eftirminnilegir
sem störfuðu lengi voru Jóhannes Stef-
ánsson á Norðfirði og Árni Helgason í
Stykkishólmi,“ segir Margrét og tekur
fram að þetta sé aðeins lítið brot af þeim
fréttariturum sem störfuðu hjá Rík-
isútvarpinu. „Þetta voru karlar í yf-
irgnæfandi meirihluta í þá daga en samt
var nú ein og ein kona og þeim fjölgaði.
Þeir komu úr öllummögulegum starfs-
stéttum og vafalaust úr öllummögu-
legum stjórnmálaflokkum, þótt maður
fylgdist nú aldrei mikið með því enda var
ekki skrifað mikið um pólitík í fréttirnar í
þá daga.“

Atvinnulífið og afmæli

Á hverjum einasta degi kom frétt frá
fréttaritara og fleiri en einum í fréttatíma
Ríkisútvarpsins. Oftast áttu þeir frum-
kvæðið að fréttunum en stundum var
sótt til þeirra. „Ef það var gúrka, ég tala
nú ekki um á sumrin, þá tóku þeir sig til
sem voru á vakt í innlendum fréttum og

hringdu og fréttaritarinn á staðnum var
beðinn um að senda fréttir. Út úr þessu
komu oft ágætis fréttapakkar.“
Margrét segir að fréttirnar sem frétta-

ritararnir sendu hafi verið ákaflega fjöl-
breyttar. „Þetta voru fréttir bæði af at-
vinnulífi og menningarlífi. Við fengum
alltaf nákvæmar fréttir af berjasprettu,
heyfeng, fallþunga dilka, hvernig fisk-
veiðin gekk og landanir og menningar-
málin sem ég held að hafi að sumu leyti
verið miklu fjörugri þá. Þá voru leik-
flokkar í hverju plássi, karlakórar á
hverju strái og ungmennafélög sem héldu
íþróttamót. Um allt þetta voru fréttirnar
en alls ekki af pólitík í landinu. Það kom
seinna, þetta var fyrst og fremst atvinnu-
lífið.“
Afmælisfréttirnar eru einnig Margréti

eftirminnilegar. „Þær voru upphaflega
alltaf í hádeginu og giltu um þær vissar
reglur. Manneskjan varð að vera sjötug
og svo mátti hún vera held ég á fimm ára
fresti með afmælisfrétt eftir það og það
mátti vera stutt klausa með eins og hvort
afmælisbarnið var heima eða að heiman.
Það var ekki farið í neitt manngreining-
arálit. Afmælisfréttirnar voru aftast í há-
degisfréttunum, svo voru þær færðar yfir

í fjögurfréttirnar en lognuðust svo bara
út af. Þetta átti ekki heima lengur, tím-
arnir breytast og fréttamatið um leið.“
Fréttaritarastarfið var ekki vel launað

og var mikil kúnst að reikna út launin.
„Þetta var nú ósköp lítið sem þeir fengu.
Það voru venjulega mjög reyndir frétta-
menn sem sáu um að reikna út greiðsl-
urnar, tvisvar til þrisvar á ári minnir mig,
og það var bara setið með fréttamöppuna
og reiknað út. Þetta var kallað punkta-
kerfi og borgað visst fyrir punktinn. Ég
man að ein afmælisfrétt var einn punkt-
ur. Svo þurfti að athuga hvað það var
mikil vinna lögð í hverja frétt og hvað
hún var löng til að sjá hvað hún var
margir punktar og greiðslurnar voru
ákveðnar eftir því,“ segir Margrét.

Þurfti ekki að leiðrétta ambögurnar

Á þeim tíma semMargrét starfaði á
fréttastofu Ríkisútvarpsins skiptu frétta-
ritararnir tugum. Fæsta þeirra sá hún
framan í en þekkti raddir þeirra vel. „Við
urðum ágætis símavinir þótt það væri
ekki verið að tala mikið utan efnisins.
Sumir komu ævinlega í heimsókn ef þeir
komu í bæinn, en svo var fjöldinn allur
semmaður sá aldrei.“

Fjölbreyttir
fréttaritarar
„Þetta er Grímur Gíslason sem talar frá Blöndu-
ósi,“ eru ógleymanleg lokaorð eins eftirminni-
legasta fréttaritara Ríkisútvarpsins. Grímur
starfaði sem fréttaritari í áratugi og flutti fréttir
úr Húnavatnssýslu fram yfir síðustu aldamót,
kominn á tíræðisaldur. Grímur er sá fréttaritari
sem flestir muna eftir í dag en fréttaritarar Rík-
isútvarpsins hafa verið fjölmargir og flutt lands-
mönnum fréttir af lífinu í landinu frá fyrstu tíð
útvarpsins.
Ingveldur Geirsdóttir ingveldur@mbl.is

„Síminn var eina tengingin við landsbyggðina fyrir auðvitað utan að fara á staðinn,“ segir
Margrét sem tók við símtölum og skeytum frá fréttariturum Ríkisútvarpsins.

Á þennan hátt endaði einn þekktasti fréttaritari Ríkisútvarpsins
ætíð fréttapistla sína úr Húnaþingi og oft hefur mátt heyra eft-
irhermur hafa þau eftir. Grímur Gíslason fæddist 10. janúar 1912.
Hann hóf að starfa sem fréttaritari fyrir Ríkisútvarpið um 1975
eftir að hann flutti á Blönduós frá Saurbæ í Vatnsdal þar sem
hann stundaði búskap með konu sinni. Hann sinnti starfi frétta-
ritara fram á tíræðisaldur en Grímur lést 31. mars 2007, á 96.
aldursári.
Grímur flutti aðallega fréttir af laxveiði í húnvetnskum ám en

einnig sagði hann frá því sem fréttnæmt gerðist í hans heima-
byggð og veðrinu en hann gegndi líka starfi veðurathug-
unarmanns á Blönduósi í 25 ár, eða til ársins 2003. Grímur flutti pistla sína á
vönduðu íslensku máli með skýrri og hljómmikilli röddu.

„Þetta er Grímur Gíslason
sem talar frá Blönduósi“

Grímur
Gíslason



Spurð hvernig fréttritararnir voru
valdir til starfa segir Margrét það ekki
hafa verið flókið. „Það var fenginn ein-
hver áreiðanlegur maður sem var nálægt
atvinnulífinu. Þetta var allt fólk sem var
gott í íslensku. Það þurfti ekki að leið-
rétta ambögurnar hjá fréttariturunum.
Égman aldrei eftir leiðinlegum eða
ónotalegum fréttaritara. Þeir voru greið-
viknir og hjálpsamir en sumir voru
kannski skemmtilegri en aðrir.“
Með breyttum samgöngum og nýrri

tækni breyttist hlutverk fréttaritarana.
„Það sem gerbreytir þessu eru svæð-
isstöðvarnar, þá fara þær að safna frétt-
um í sínu umdæmi. Það er stærsta breyt-
ingin og svo auðvitað samgöngurnar.

Fréttaritarakerfið var aldrei lagt formlega
niður en það breyttist með nýjum sam-
göngum og þá var ekki endurnýjað. Ég
man ekki til þess að nokkrum fréttaritara
hafi verið sagt upp. Við vorum í allt
öðruvísi þjóðfélagi á sjöunda áratugnum
en við erum í núna. Þá var fréttastofa út-
varpsins héraðsfréttablað fyrir allt landið
eins og Margrét Indriðadóttir sagði. Það
var litið á útvarpið sem þjónustufyrirtæki
fyrir almenning og var fréttaritarakerfið
hluti af þeirri þjónustu,“ segir Margrét að
lokum.

Heimild: Gunnar Stefánsson. 1997.Út-
varp Reykjavík: Saga Ríkisútvarpsins
1930-1960. Sögufélag, Reykjavík.

Fréttaritararnir fluttu fjölbreyttar fréttir af atvinnu- og menningarlífi, þeir sem voru í sveit settir sögðu meðal annars frá heyfeng og fallþunga dilka. Ljósmyndin er af Egilstaðabúinu.
Morgunblaðið/Kristján Einarsson

Þegar Margrét E. Jónsdóttir hóf störf sem fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu árið 1962 var
fréttaritarakerfið um landið mjög þétt að hennar sögn.

Morgunblaðið/Kristinn

Stefán Jasonarson í Vorsabæ er mörgum minnisstæður
fréttaritari. Hann sagði fréttir úr sínum heimahaga, Gaul-
verjabæjarhreppi í Flóa. Stefán talaði vandað íslenskt mál
með bjartri og skýrri röddu og var alltaf glaðbeittur eins
og titillinn á ævisögu hans, sem kom út 1991 vísar til.
Stefán fæddist árið 1914 og gerðist fréttaritari Rík-
isútvarpsins árið 1958 og var fréttaritari sjónvarpsins frá
stofnun þess 1966. Hann gegndi þeim störfum um árabil.
Í ævisögu sinni Stefán í Vorsabæ: Alltaf glaðbeittur,

sem Páll Lýðsson skráði, segir Stefán frá eftirminnilegu
atviki í fréttaritarastarfinu: „Eitt sinn um haust sendi ég
frétt úr uppsveitum Árnessýslu er eftirleitarmenn fóru inn á afrétt í
fjórðu leit á vélsleðum. Þeir fundu allmargt fé og óskuðu aðstoðar
heimamanna við að „flytja kindurnar til byggða,“ eins og komist var að
orði í fréttinni.
Í hádegisfréttum útvarpsins næsta dag er fréttin lesin þannig m.a.:

„Leitarmenn kölluðu á heimamenn til aðstoðar að sækja féð til byggða!“
Seinna var spurt í útvarpsþætti um daglegt mál hvort rétt hefði verið
orðuð frétt fréttaritarans í Árnessýslu „að kindurnar hefðu verið sóttar
til byggða“? Stjórnandi þáttarins kvað svo ekki vera. Leitarmenn sóttu
féð inn á afréttinn en heimamenn hjálpuðu til að flytja það til byggða,
sagði maðurinn. Svo leit ég einnig á málið er ég símaði fréttina. Er aftur
var spurt í sama þætti og nú af öðru landshorni og sama svar gefið og
áður þraut mína þolinmæði: Ég fékk að sjá í skjalasafni fréttastofu út-
varpsins möppuna með margnefndri frétt minni. Þar sást að fréttamað-
urinn sem ég talaði við hafði hér breytt þýðingarmiklu orði mína á hinn
versta veg. Hver fékk svo skaðann og skellinn? Menntamaðurinn sem
kannske aldrei hefur smalað fé af fjalli eða fréttaritarinn sem hefur farið
12 sinnum til fjárleitar á afrétt á haustin og þar með tekið þátt í að sækja
sauðféð inn á afrétt og flytja það til byggða?“

Féð flutt til byggða

Stefán
Jasonarson

„Mig langar til að minnast á einn óformlegan fréttaritara sem var aldrei minnst á og
fékk aldrei neitt borgað en er trúlega skrifuð sem heimildarmaður. Það var Anna
Jónsdóttir kona Torfa Hjartarsonar sem var mjög lengi sáttasemjari ríkisins.
Samningafundir fóru þá mjög oft fram í Alþingishúsinu og það var allt of dýrt að hafa
fréttamann þar heilu næturnar á vakt. Þá var alveg pottþétt fyrir fyrstu fréttir á
morgnana að hringja heim til Torfa og Anna kona hans vissi nákvæmlega svarið við
þeim tveimur spurningum sem þurfti að fá svar við: Hvenær lauk fundi og hefur nýr
verið boðaður og hvenær? Hún tók þessu alltaf vel og af miklum skilningi en vildi
náttúrulega alls ekki vekja manninn sinn. Það var alltaf hægt að treysta Önnu í því
hvenær fundi hafði verið lokið og hvenær nýr hafði verið boðaður,“ segir Margrét og
hlær.

Óformlegur fréttaritari



M eðal þeirra sem voru ekki
sáttir við þá mynd sem
kviknaði í hugum fólks við
að sjá lifnaðarhætti Gísla

var doktor Kristján Eldjárn, þá fyrrver-
andi forseti Íslands. Hann sá sig knúinn
til að fjalla um Stikluþáttinn í grein sem
birtist íMorgunblaðinu 17. febrúar 1982.
Með því vildi hann leiðrétta þann mis-
skilning að um þjóðháttalega heimild-
armynd hefði verið að ræða eins og um-
ræðan í samfélaginu eftir sýningu
þáttarins benti til að fólk héldi.
„Því nefni ég þáttinn hér, að ég tók

eftir því í ýmsum ummælum hrifinna
áhorfenda, sem létu frá sér heyra í blöð-
um, að þeir töldu að þarna hefði verið
bjargað fágætlega dýrmætri menning-
armynd úr lífi fátæks almúga á fyrri tíð.
Það var sem sagt litið á þetta sem þjóð-
háttalega heimildarmynd. Slíkt er þó
fjarri öllum sanni. Frá því sjónarmiði
hefur myndin nákvæmlega ekkert gildi.
Hún er betur tekin en ekki af því að hún
sýnir hvernig afbrigðileg manneskja get-
ur einangrast fyrir utan mannlegt félag
og horfið aftur til frumstæðra lífshátta
sem hennar eru og ekki er unnt að kenna
við neitt tiltekið menningarstig. […]
Afbrigðilegir lífshættir einstaklings

segja enga sögu um hætti þjóðar,“ segir
Kristján meðal annars í grein sinni.
Greinin var þó aðallega skrifuð til að
hrósa öðrum sjónvarpsþætti sem var
sýndur um sama leyti, um Sigurð Filipp-
usson járnsmið.

Allt verður að fornminjum

Ómar Ragnarsson man vel eftir grein
Kristjáns Eldjárns og segist geta fallist á
sjónarmið hans að sumu leyti. „En hann
nálgaðist þetta út frá þröngu forn-
fræðilegu sjónarmiði og áttaði sig
kannski ekki á því að samtími okkar
hverju sinni verður að fornöld. Allir
hlutir verða að fornminjum. Hann setti á
þetta mælikvarða horfins þjóðlífs sem
væri ekki nákvæmlega svona. En hann

áttaði sig ekki á því, og þú sérð það sér-
staklega í dag, að lífið eins og það var hjá
Gísla er alveg horfið núna. Það sést aldrei
aftur. Þótt þetta væri blandað hjá Gísla af
fortíð og nútíð. Hann bjó í steinhúsi og
fékk send gögn sem voru ekki úr hinu
þúsund ára gamla þjóðlífi. Kristján Eld-
járn miðaði eiginlega við 1940 en ég var
þarna 1981 og þar af leiðandi sumt orðið
nútímalegt. Í dag sérðu að þetta er nátt-
úrlega gríðarleg forneskja,“ segir Ómar.
Hann óraði aldrei fyrir því að þátt-

urinn um Gísla yrði jafn áhrifaríkur og
hann varð í íslensku þjóðlífi. „Hvað þá að
hann yrði fjörutíu árum síðar valinn
besta sjónvarpsefni sem gert hefði verið á
Íslandi.“
Ómar kveðst aldrei hafa séð eftir því

að hafa dregið Gísla fram í sviðsljósið.
„Ég held nú reyndar að það sé þveröfugt,
sérstaklega eftir að tímar hafa liðið. Ég
skrifaði um hann í bókinni Fólk og firn-
indi sem kom út 1994 og þar dró ég fram
miklu meira um hann en vitað hafði ver-
ið. Að honum látnum fundust ýmis skrif
eftir hann og nú í dag er sungið í kirkjum
landsins um hver jól „Jólabæn einstæð-
ingsins“ sem er að hluta til eftir Gísla og
ég spann lag utan um og texta. Það er svo
langt í frá í dag að Gísli sé aðhlátursefni,
heldur er hann orðinn mönnummjög
djúpstætt viðfangsefni. Enda kom í ljós
að hann hafði orðið fyrir einelti sem
ungur maður og búið sér til þessa skel.
Hann fann sér ákveðna hvatningu í að
líkja eftir harðræði indverskra fakíra og
það er það sem hann gerir. Lífspeki hans
kemur öll fram að honum látnum og þá
er kominn allt annar Gísli en fólk hélt
sumt að hann væri,“ segir Ómar. Gísli er
honum augljóslega kær.

Þrjátíu og níu Stiklur

Stikluþátturinn um Gísla á Uppsölum var
sá sjötti í röðinni af fyrstu sjö þáttunum
sem Ómar gerði árið 1981 og voru sýndir
í Ríkissjónvarpinu. „Árið 1981 var eig-
inlega tímamótaár því þá eignast Sjón-

varpið fyrsta myndbandsupptökutækið í
lit. Fyrsta verkefnið með þetta tæki var
að taka upp sjö Stikluþætti. Það kom hlé
á Stiklur árið 1986 þegar ég fór á Stöð 2
en þar var ég í svipaðri þáttagerð undir
öðrum nöfnum. Þegar ég kom aftur upp
á Sjónvarp hélt ég áfram að gera þætti.
Ég veit ekki hvað þeir eru orðnir margir í
allt en undir nafninu Stiklur er ég búinn
að safna þrjátíu og níu þáttum,“ segir
Ómar.
Stiklur voru langt í frá fyrstu þættirnir

í Sjónvarpinu semmætti flokka undir
sérstaka landsbyggðarþáttagerð. Ómar
kann sögurnar af þeim öllum sem á und-
an komu: „Þegar sjónvarpið kemur til
sögunnar er eiginlega engin heimild-
arþáttagerð til á Íslandi. Fyrsta þáttinn
sem var gerður um þjóðlíf á Íslandi á
þessum tíma gerði sænska sjónvarpið ár-
ið 1965. Hann var sýndur í sænska sjón-
varpinu en hefur aldrei verið sýndur á
Íslandi,“ segir Ómar.

Man þetta allt

„Fyrsti dagskrárstjóri Sjónvarpsins var
Emil Björnsson. Hann var uppalinn í
sveit svoleiðis að hann var mjög áhuga-
samur um að gera þjóðlífsþætti. Fyrsta
þáttinn gerði, að mig minnir, Hinrik
Bjarnason um sjómann sem reri frá Pat-

reksfirði. Það var stuttur þáttur. Svo
gerir Magnús Bjarnfreðsson einn þátt
sem hét Öræfaperlan og var um Land-
mannalaugar. Síðan kemur þáttaröð sem
fáir vita um eða muna eftir en ég vil
halda til haga. Ólafur Ragnarsson frétta-
maður fór inn eftir Ísafjarðardjúpi þar
sem enginn vegur var þá kominn og
gerði nokkra stutta þætti um þetta
ferðalag, ræddi við bændurna og svona.
Það er fyrsta þáttaröðin sem er gerð í
Sjónvarpinu.
Árið 1970 er ég nýkominn til starfa og

þá virkjar Emil mig strax til þess að gera
þátt um Látrabjarg sem hét Hamarinn
sem hæst af öllu ber. Tveimur árum
seinna dettur honum í huga að gera
þáttaröð sem heitir Heimsókn. Sú þátta-
röð gekk í nokkur ár, frá 1972 til 1977, og
ég gerði um það bil helminginn af þátt-
unum eða rúmlega það. Einn þeirra var
þess eðlis að ég endurvakti hann og gaf
út í Stikluformi núna fyrir þremur árum.
Þetta var eiginlega undanfari Stiklanna.
Næst er það að Emil fær mig til að gera
tvo stóra þætti í lit og það er 1979-1980,
annar þeirra hét Eyðibyggð og hinn hét
Yfir og undir jökul. Þeir voru báðir í lit
en í litlum filmugæðum,“ segir Ómar,
dregur djúpt andann, segist muna þetta
allt saman, og heldur áfram: „Árið 1980

Áhrifaríkar
Stiklur
Ómars
Það sátu margir andaktugir fyrir framan sjón-
varpsskjáinn á jóladagskvöld árið 1981. Þá birtist
Gísli á Uppsölum fólki sjónum í þætti Ómars
Ragnarssonar, Stiklum. Sumir veltu fyrir sér
hvort Bjartur í Sumarhúsum væri þarna lifandi
kominn og héldu jafnvel Gísla og búskaparhætti
hans gefa innsýn í fortíðina. Ekki voru allir sáttir
við þá mynd sem þessi einsetumaður dró upp í
hugum fólks. Ómar Ragnarsson óraði ekki fyrir
því hvaða áhrif þessi þáttur hafði. Hann hefur
aldrei séð eftir því að hafa dregið Gísla fram í
sviðsljósið, nema síður sé. Í Stiklum var fjallað
um allt litróf samfélagsins.
Ingveldur Geirsdóttir ingveldur@mbl.is

Gísli fyrir fram íbúðarhús sitt á Uppsölum árið 1977. Þá heimsótti Árni Johnsen Gísla og tók
við hann viðtal sem birtist í Morgunblaðinu sama ár.



Gísli Oktavíus Gíslason fæddist 29. októ-
ber 1907 að Uppsölum í Selárdal. Gísli átti
þrjá bræður og bjó alla sína tíð að Upp-
sölum. Hann varð landsfrægur þegar
hann birtist í Stiklum, sjónvarpsþætti
Ómars Ragnarsonar, á jóladag, þann 25.
desember árið 1981. Hann hafði þó fyrst
birst í löngu viðtali íMorgunblaðinu,
þann 17. júlí 1977. Viðtalið tók Árni John-
sen, þáverandi blaðamaður áMorg-
unblaðinu, en það var einmitt hann sem
fékk Ómar til að fljúga með sig í Selárdal
sumarið 1977. Ómar hitti Gísla ekki þá en
Gísli hvarf honum ekki úr huga eftir
kynnin af honum í gegnum Árna. Hann
hélt svo til fundar við hann haustið 1981
þegar hann var á ferð við gerð Stiklu-

þáttanna í Sjónvarpinu. Þegar Gísli birtist
í Stiklum var hann aðeins með ellefu
kindir og ræktaði ögn af kartöflum.
Gísli var læs og skrifandi, las nótur og

spilaði á orgel. Hann lærði líka þýsku af
bókum og í gegnum útvarpskennslu.
Gísli orti ljóð og skrifaði og hefur skáld-
skapur eftir hann verið gefinn út í bók-
inni Eintal: bundið mál og laust sem kom
út 1987. Í bókinni eru minningar Gíslar
og dagbókarbrot auk ljóða eftir hann.
Gísli lést árið 1986 á sjúkrahúsinu á

Patreksfirði.

Heimildir: Fólk og firnindi: Stiklað á
Skaftinu. 1994. Ómar Ragnarsson.
Fróði, Reykjavík.

Gísli á Uppsölum varð þjóðþekktur á jóladagskvöld árið 1981.
Ljósmynd/Árni Johnsen

Gísli á Uppsölum

Þorbjörn Broddason, prófessor í félagsfræði við Háskóla
Íslands, segir stiklu Ómars um Gísla á Uppsölum vera
meiriháttar stiklu í fjölmiðlasögunni.
„Þetta vakti svo mikla athygli enda Ómar orðinn

þrautreyndur maður og kunni að búa til sjónvarp. En
allt í kringum þetta verður til þess að Gísli verður að
eitthverskonar íkoni fyrir eitthvað sem ég held að sé
ekki til og hafi aldrei verið til,“ segir Þorbjörn. Hann var
ekki hrifinn af Stikluþættinum umGísla á Uppsölum á
sínum tíma. „Ómar hefur gert mikið og á heiður og að-
dáun skilið fyrir sitt lífsverk en ég hef alltaf litið á þenn-
an þátt hans um Gísla sem hans versta axarskaft. Þarna
er maður sem er hreinlega fatlaður, utanveltu og veit
ekkert hvaðan á sig stendur veðrið. Þá kemur allt í einu
einhver maður að sunnanmeð græjur og eltir hann um
túnið og hann hrökklaðist undan honum eins og sært
dýr. Mér fannst þetta óskaplega sorglegt, var misboðið
og var alveg gáttaður þegar ég sá undirtektir fólks. Að

það væri að hrífast af þessu.“
Þorbjörn segir tvöföld af-

glöp hafa verið gerð með
þessum þætti, annars vegar
var gerð fígúra og aðhláturs-
efni úr manni sem átti bágt og
hins vegar búin til misskilin
sýn á fortíðina.

Einangrað inngrip

Þorbjörn segir fjölmiðla ekki
meðvitaða ummátt sinn til
ímyndasköpunar eins og átti
sér stað í tilviki Gísla. Þar sem
hann varð að einhverskonar

ímynd fortíðarinnar og landsbyggðarfólks í hugum
sumra borgarbarna. „Ég held að fjölmiðlafólk geri sér
litla grein fyrir því hverjar séu afleiðingarnar af svona

einangruðum inngripum af þessu tagi. Þeir velja svolítið
handahófskennt og fjölmiðlinum er nauðsyn á því að
komameð eitthvað sem vekur athygli. Ef maður ætlar
að fara upp í sveit og sýna mynd af búskaparháttum er
ómetanlegt að geta sýnt eitthvað óvenjulegt og fyrir
vikið gleymist afgangurinn af sveitinni. Þetta er yfirleitt
gert með góðum hug og oftast ekki gert þannig að það sé
neinum til minnkunar, en sem heimild um líf fólks er
þetta mjög þröngt sjónarhorn.
Undantekningarnar eru frekar sýndar en hið al-

menna. Þær eru ekki nein ósannindi en ef maður ætlar
að púsla saman heildarmynd úr tómum undantekn-
ingum þá þekkir enginn landið eða þjóðina af þeirri
mynd. Eins ogW. I. Thomas sagði; ef þú skilgreinir
hlutinn raunverulegan verður hann raunverulegur í af-
leiðingum sínum. Þarna var Gísli útnefndur sem fulltrúi
19. aldarinnar hjá íslenskri þjóð og þar með var hann
orðinn það.“

Undantekningar frekar en hið almenna

Þorbjörn Broddason

gerir Sigrún Stefánsdóttir nokkra þætti
sem hétu Þjóðlíf og voru menning-
artengdir þættir hér og þar. Síðan fer ég
af stað með Stiklur árið eftir.“

Færðist út fyrir hringveginn

Spurður hver stefnan hafi verið í upphafi
með Stikluþættina hlær Ómar og segir
hana hafa verið allt aðra en síðar varð.
„Emil samdi við mig um það að hafa
þetta eins einfalt og hægt væri með því
að fara bara hringveginn og gera þetta á
leiðinni. Nú ég byrjaði á Austurlandi og
er við hringveginn en veiti mér fljótlega
þann munað að fara til Borgarfjarðar
eystri og til Loðmundarfjarðar. Þar með
var ég byrjaður að fara út fyrir hringinn.
Í lokin fór ég bara Vestfjarðaveginn alveg
vestur til Gísla á Uppsölum. Ég eiginlega
svindlaði aðeins, ég smáfærði mig mark-
visst út fyrir hringveginn og þá sá karl-
inn auðvitað að það var rétta stefnan,“
segir Ómar og á þar við Emil dagskrár-
stjóra.
„Þegar ég byrjaði á þessum þáttum var

ég búinn að vera að ferðast um landið í
meira en tuttugu ár að skemmta, í frétta-
gerð og öðru. Svo ég var búinn að vera
eins og landafjandi í mörg ár þegar þarna
var komið sögu. Það var ástæðan fyrir
því að Emil fól mér svona þáttagerð eig-
inlega strax og ég byrjaði að vinna í Sjón-
varpinu 1969. Ég var búinn að vera að
ferðast miklu meira um landið en aðrir
starfsmenn. Ég hafði hitt margt af því
fólki sem ég ræddi við í þáttunum áður
og heyrt af á ferðummínum um landið.“

Með fullmikið af skrítnu fólki

Ómar setti sér þá stefnu í upphafi að hafa

viðmælendur sína í Stiklum eins fjöl-
breytta og mögulegt væri. „Ég var með
allt litróf samfélagsins. Fjallaði um allt
frá Jóni Sigurðssyni forseta, til þess að
taka viðtöl við háskólaprófessora, al-
þingismenn og afdalabændur sem bundu
ekki bagga sína saman við nútíma-
samferðamenn. Ég sé ekki eftir einum
einasta viðmælanda mínum eða neinu af
því sem ég hef gert þó það hafi verið
misvel gert.“
Hann segist einu sinni hafa lent í smá

orðræðu við Emil dagskrárstjóra um efni
þáttanna. „Emil sagði að ég væri farinn
að leita fullmikið að skrítnu fólki. Ég
spurði á móti hvort hann vildi að ég
gerði það ekki. Hann sagði að ég ætti að
tala við venjulegt fólk en ekki skrítið
fólk. Af hverju viltu ekki að ég tali við
skrítna menn? spurði ég á móti. Af því að
það vekur svo mikla athygli, svaraði Em-
il. Ég spurði hann á móti hvort Davíð
Stefánsson hefði ekki mátt skrifa um
Sólon Íslandus því hann var öðruvísi. Svo
dró hann þetta allt saman í land,“ rifjar
Ómar upp og rekur upp hlátursroku.
Ómar segist hafa verið lánsamur þegar

hann hóf störf á Ríkisútvarpinu. Þá voru
ár hröðustu breytinga sem höfðu nokk-
urn tímann orðið í þjóðfélaginu. „Mér
tekst að ná í skottið á þeim árum þegar
við fórum úr þúsund ára gömlum bú-
háttum og stukkum bara þúsund ár fram
á veginn á einum aldarfjórðungi. Ég á
eftir að sjá að það eigi eftir að verða aðrar
eins breytingar nokkurn tímann,“ segir
Ómar. Hann átti þátt í því að skrá þá
sögu með sjónvarpsþáttagerð sinni og
gerði Gísla á Uppsölum ódauðlegan
landsmönnum um ókomna tíð.

„Mér tekst að ná í skottið á þeim árum þegar við fórum úr þúsund ára gömlum búháttum og
stukkum bara þúsund ár fram á veginn á einum aldarfjórðungi,“ segir Ómar um fyrstu ár sín
hjá Ríkisútvarpinu.
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