
 

Hugvísindasvið  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straumur í æðum 
 
 

Rafvæðing Íslands með tilliti til verka sjálfmenntaðra manna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritgerð til BA-prófs í Sagnfræði 
 
 
 

Tinna Guðbjartsdóttir 
 

Janúar 2014 



Háskóli Íslands 
Hugvísindasvið 

Sagnfræði 
 

 

 

 

 

 

Straumur í æðum 
 

Rafvæðing Íslands með tilliti til verka sjálfmenntaðra manna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til BA-prófs í Sagnfræði 

 
     Tinna Guðbjartsdóttir 

Kt.: 091183-2429 
 

 Leiðbeinendur: Stefán Pálsson   
Sverrir Jakobsson 

 
Janúar 2014 



1 
 

Ágrip 
 
 

Í þessari ritgerð er farið yfir rafvæðingu Íslands. Skoðað er hvernig 

rafvæðingin hefst og hversu langan tíma hún tók. Byrjað er á að skoða 

hvernig þekking á rafmagni þróast frá Forn-Grikklandi til 19. aldar. Einnig er 

skoðað hvernig rafvæðing fer fram í Bandaríkjunum með áherslu á vinnu 

Thomas Edisons, Nikola Tesla og George Westinghouse. 

Farið er yfir sögu rafvæðingar á Íslandi frá komu Frímanns Arngrímssonar til 

landsins og þar til rafveitur fara að hasla sér völl. Skoðaðar eru ástæður þess 

að virkjun fossa Íslands hefst í raun ekki fyrr en á öðrum áratugi 20. aldar, 

jafnvel þó að hugmyndir um virkjanir hafi verið farnar af stað allt að 30 árum 

fyrr með komu Frímanns til landsins.  

Notast er við kenningu um áhættuhræðslu til að skýra tregðu Íslendinga til að 

virkja. Ásamt kenningu um tækninauðhyggju sem notuð er til að sýna fram á 

hvers vegna stórt miðlægt vatnsaflskerfi varð fyrir valinu í rafvæðingu 

landsins, í stað annarra kerfa sem hefðu getað  hentað jafnvel ef ekki betur. 

Skoðað er hvaða áhrif sjálfmenntaðir menn höfðu á sveitarafvæðinguna.  

Skoðað er verk þessara manna og reynt að finna út hvað dreif þá áfram í 

vinnu sinni með því að nota kenningu Edward L. Deci um eðlislæga 

hvatningu. Kenningin er notuð til að greina hvort eitthvað hafi verið innra með 

þeim sem hvatti þá áfram í því sem þeir tóku sér fyrir hendur. 
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Inngangur 

 
 Rafmagn hefur verið stór hluti af fjölskyldu minni frá því afi minn Einar 

Sverrisson fylgdist með Sigfúsi á Geirlandi við uppsetningu á stöð að 

Kaldrananesi í Mýrdal árið 1929 aðeins 15 ára gamall.1 

Einar vann við rafmagn nær allt sitt líf og stofnaði fyrirtæki til þess að setja 

upp rafmagnstöflur. Jafnframt var rafmagn mikil ástríða hjá honum og bjó 

hann til hagnýta hluti í frítíma sínum, eins og rafmagnsrokk og boddí fyrir bíl. 

Ég ólst upp við að heyra sögur um hvað hann hafði gert og sá sjálf á hverjum 

degi rafmagnstöfluna sem hann setti upp á æskuheimili mínu árið 1978. 

Rafmagn er hlutur sem í dag er gengið að sem sjálfsögðum, nútímamaðurinn 

ýtir á takka og það kemur ljós. Helst er hugsað út í rafmagnið þegar pera 

springur eða öryggi fer. Við þurfum ekki að hugsa um þetta, þar sem þessir 

hlutir gerast sjálfkrafa fyrir okkur í dag. 

Rafvæðing er kennd í skólum landsins þar sem farið er lauslega í söguna. 

Minnst er á Jóhannes Reykdal og stöð hans í Hafnafirði ásamt því að fara í 

sögu virkjana á landinu. Mun minna er talað um þá rafvæðingu sem átti sér 

stað í sveitum landsins og til þess að fræðast um þær virkjanir sem settar voru 

upp í kaupstöðum og kauptúnum landsins verður að leita uppi þær 

upplýsingar.  

Skrifaðar hafa verið bækur um rafmagnssöguna og þar er stiklað á stóru. 

Oftast tengt við stóra atburði eins og afmæli Rafmagnsveita ríkisins sem Helgi 

Kristjánsson gerir skil í bók sinni Birta afl og ylur saga Rafmagnsveita ríkisins í 

50 ár 1947-1997. Hann rekur sögu Rafmagnsveitna ríkisins og fer hratt yfir.2 

Sveinn Þórðarsson er mun ítarlegri í yfirferð sinni um sögu rafmagnsins í 

bókinni Afl í segulæðum. Sveinn talar ítarlega um frumár rafmagns á Íslandi 

og er bókin mjög góð heimild um hvernig rafvæðing Íslands fór fram.3 

                                            
1 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 92. 
2 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur saga Rafmagnsveita ríkisins í 50 ár 1947-1997. 
3 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum saga rafmagns á Íslandi í 100 ár. 
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Það sem vantar hins vegar í báðar þessar bækur er nánari skoðun á þeirri 

einkarafvæðingu sem fór fram á landinu. Markmið mitt með þessari ritgerð er 

að reyna að draga fram áhrif einkastöðvana á rafvæðinguna. 

Einar Sverrisson var sjálflærður rafvirki og í raun einnig vélvirki. Vélar og 

rafmagn léku í höndum hans allt frá unga aldri 

Einkarafstöðvar voru í flestum tilfelllum verk sjálfmenntaðra manna. Fremstur í 

þeirra flokki var Bjarni Runólfsson. Bjarni og Einar voru líkir að því leytinu til 

að vinna við vélar og rafmagn kallaði til þeirra og þeir hófu að vinna að 

rafmagni án þess að hafa fengið nokkra kennslu.  

Vinna þeirra við rafvæðingu Suðurlands gerði það að verkum að 

Skaftafellssýslur voru með hæsta hlutfall rafvæddra sveitabýla á landinu. Árið 

1949 voru um 36% býla í Vestur-Skaftafellssýslu rafvædd. Er það að miklu 

leyti vegna vinnu Bjarna og þeirra manna sem unnu með honum. Hann hafði 

einstakt lag á að virkja unga menn til vinnu við rafvæðinguna. 

Bjarni og Einar virtust finna sig knúna til að vinna við vélar og rafmagn. 

Smíðar og alls kyns tæknivinna virtist einnig vera þeim eðlislæg allt frá unga 

aldri. Kenning Edward L. Deci um eðlislæga hvatningu (Intrinsic motivation) 

skýrir að miklu leyti hvers vegna þeir helltu sér í rafvæðinguna af eins mikilli 

áfergju og þeir gerðu. Eðlislæg hvatning ýtir undir að menn vinni sér til sinnar 

eigin ánægju og til þess að sanna hæfni sína. Bjarni og Einar falla undir þessa 

kenningu og er hún nýtt til að sýna fram á einkenni sjálfmenntaðra manna og 

hvers vegna þeir hófu vinnu sína við uppsetningu rafstöðva. 

Ritgerðin hefst á mjög víðri yfirferð á rafvæðingu heimsins allt frá Grikklandi til 

forna til Thomas Edison við lok 19. aldar. Eftir það færist yfirferðin til Íslands. 

Frímann Arngrímsson kom til landsins með háleitar hugmyndir um virkjun 

fossa landsins árið 1894 en ekkert varð af virkjanaframkvæmdum á landinu 

fyrr en tæpum þremur áratugum seinna. 

Hver er ástæða þess að virkjanir tóku svona langan tíma? Það er auðséð með 

því að skoða dagblöð og tímarit frá seinustu árum 19. aldar að mikill áhugi er 

á rafmagni á landinu. Ekkert verður þó af virkjanaframkvæmdum í byrjun og á 

næstu árum eru það einungis einkastöðvar og litlar vatnsaflsvirkjanir sem sjá 

íbúum landsins fyrir rafmagni. 

Í ritgerðinni reyni ég að svara því hvers vegna rafvæðing hófst ekki á seinustu 

árum 19. aldar og hvað olli því að þetta tók svona langan tíma. Einnig reyni ég 
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að svara hvaða áhrif sjálfmenntaðir menn, eins og Bjarni Runólfsson og Einar 

Sverrisson, höfðu á rafvæðingu landsins.  
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Kafli 1 – Rafvæðing  
 

Fyrstu kynni manna af rafmagni voru þegar forngríski heimspekingurinn 

og stjörnufræðingurinn Þales tók eftir sérstökum eiginleikum hins gula rafs. Ef 

rafið var nuddað hratt með klút þá virtist það lifna við og smáir hlutir eins og 

fjaðrir, strá og lauf flugu að rafinu og festust við það stutta stund áður en þeir 

losnuðu aftur og féllu til jarðar. Þetta eru fyrstu athuganir manna á rafmagni, 

jafnvel þó að ekki sé hægt að segja að Þales hafi vitað hvað hann var að 

skoða.4  

Um 2000 árum seinna eða á 17.öld voru þessar athuganir Þalesar útvíkkaðar. 

Það gerði læknirinn og heimspekingurinn William Gilbert, yfirlæknir Elísabetar 

fyrstu Englandsdrottningar. Hann gerði tilraunir sem fólust í því að endurtaka 

tilraun Þalesar með rafið og tók þessar athuganir skrefinu lengra.5  

Gilbert var fyrstur fjölda vísindamanna sem unnu með rafmagn og framfleyttu 

þekkingu okkar á því. Menn eins og Otto van Guericke, Stephen Gray, 

Benjamín Franklin, Luigi Galvani, Alessandro Volta, Sir Humphrey Davy, 

Hans Christian Ørsted, André Marie Ampére og Michael Faraday voru meðal 

þeirra vísindamanna sem unnu að því að skilja rafmagnið betur og freista 

þess að geta fundið því gagnleg not.  

Samanlögð vinna þessara manna færði okkur nær því sem við höfum í dag. 

Franklin sannaði að eldingar væru rafmagn og gerði hann það með því að 

notfæra sér Leyden krukkuna sem hafði fyrst verið sett saman í Leyden í 

Hollandi af Edwald Georg von Kleist og Pieter van Musschenbroek árið 1745-

46.6 Galvani uppgötvaði tengingu rafmagns við lifandi verur með tilraunum 

sínum á froskum sem eftir dauða sinn hreyfðu sig þegar þeir voru snertir með 

rafmögnuðum járnstöngum.7 Einnig tilraunir Ørsted og Ampére sem leiddu til 

uppgötvunar á rafseglum sem reyndust gríðarlega kraftmiklir.8  

                                            
4 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 11. 
5 Jill Jones, Empires of light, kafli 2: “Endevour to Make it Useful” Kindle útgáfa. 
6 „William Watson’s Review of Franklin’s Experiments and Observations on Electricity“, bls 5-
15.  
7 „Electricity and Frogs’ Legs.“, The Science News-Letter 26. mars. 1927, bls 201. 
8 Jill Jones, Empires of light, kafli 2: “Endevour to Make it Useful” Kindle útgáfa. 
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Það var svo Faraday sem fann leið til þess að búa til rafmagn með seglum út 

frá rafmagnsvél sinni.9 Uppgötvanir allra þessara manna voru upphafið að 

rafmagnsvæðingu heimsins og á um 400 árum hefur mannfólkið 

rafmagnsvætt um 80% af heiminum allt vegna vinnu og hugvits ofangreindra 

vísinda- og uppfinningamanna.10 En sá maður sem fær ef til vill mest hrós fyrir 

sinn hlut í árdaga rafmagnsvæðingarinnar er bandaríski hugvitsmaðurinn 

Thomas Alva Edison. 

                                            
9 Jill Jones, Empires of light, kafli 2: “Endevour to Make it Useful” Kindle útgáfa. 
10 Skv tölum IEA, International Energy Agency frá 2008. http://www.ruralelec.org/9.0.html (sótt 
24.06.2013 kl 14:09). 
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1.1 – Rafmagn í Vesturheimi  
 

Á næstu áratugum 19. aldar reyndu vísindamenn allt hvað þeir gátu til 

þess að finna not fyrir rafmagn. Rafhúðun var lengi vel það eina sem menn 

gátu notað rafmagnið fyrir. Veikur rafstraumur sem fékkst úr einföldum 

batteríum var nægur til að fá litlar málmagnir til að festast við aðra muni. 

Framþróun á rafmagnsnotkun takmarkaðist vegna lítillar þekkingar á eðli hins 

nýja afls ásamt skorts á aðferðum til mælinga og framkvæmda. Eftir því sem 

tíminn leið urðu rafhlöðurnar betri en um 1840 var farið að nota rafmagn fyrir 

fyrsta nothæfa ritsímann.11  

Á þessum tíma voru einu ljósin sem fólk hafði til að lýsa heimili sín hákarlalýsi 

og kerti. Miklar framfarir urðu þegar fyrstu gasljósin komu á markað. Þau voru 

ódýr og þægilegt var að lýsa upp heimili, skrifstofur og verksmiðjur með þeim. 

Gasinu var dreift til fólks frá gasstöð sem komið var fyrir miðsvæðis og gasið 

flutt í rörum sem lágu neðanjarðar.  

Til þess að rafmagn gæti tekið við af gasljósunum varð að búa til betri rafal en 

ókostur rafljósanna var sá að þau flöktu og því um kennt að rafalar sem 

notaðir voru gátu ekki almennilega haldið þeim gangandi. Næsta verk 

vísindamannanna sem voru að vinna við rafmagnrannsóknir og athuganir að 

finna upp nýjan rafal.12  

Þetta var erfitt verk og í um 33 ár frá því að fyrst var farið að nota rafmagn fyrir 

rafsímann árið 1840 reyndu menn árangurslaust að endurbæta rafalinn.  

Tókst það ekki fyrr en hinn belgíski Zénobe Théophile Gramme fann leið 

framhjá sumum af þeim vandamálum sem verkfræðingar og vísindamenn 

þess tíma stóðu frammi fyrir. Náði Gramme að framleiða nothæfan rafal 

ásamt rafmagnsmótor sem hann sýndi fram á að væri einungis rafall sem 

gekk afturábak.  

Með tilkomu rafals Gramme árið 1873 var tími rafljósanna nærri upprunninn. 

Það eina sem vantaði uppá var að fullkomna bruna kolefnanna í ljósunum 

sjálfum. Um þremur árum eftir að Gramme hafði náð að fullkomna rafal sinn 

                                            
11 Jill Jones, Empires of light, kafli 2: “Endevour to Make it Useful” Kindle útgáfa. 
12 Jill Jones, Empires of light, kafli 2: “Endevour to Make it Useful” Kindle útgáfa. 



10 
 

kom á sjónarsviðið Rússi að nafni Paul Jablochkoff með verslunarhæf ljóskerti 

sem voru nefnd eftir honum.13  

Árið 1878 var prófessor að nafni George Barker viss um að 

rafljósamarkaðurinn væri sá rétti fyrir vin sinn Thomas Edison, hann reyndi að 

ýta undir áhuga hans með því að senda honum skýrslur um hið nýja rafljós. 

Þegar það dugði ekki til fékk Barker, Edison til að fylgja sér í verksmiðju sem 

útbúin var rafljósum. Þarna fékk hann að sjá í fyrsta sinn stóran rafal sem 

hafði verið búinn til sem var átta hestöfl og gat lýst upp átta rafljós í einu. 

Edison varð heillaður og grandskoðaði vélina og ljósin, Barker hafði haft rétt 

fyrir sér að sjá vélarnar hafði þau áhrif á Edison sem hann var að vona. Eftir 

að hafa skoðað vélarnar tilkynnti Edison Barker að hér hefði ekki verið farið 

rétt leið með uppsetningu vélanna og að hann sjálfur myndi verða fljótur að 

betrumbæta hönnunina. Edison dreif sig til New Jersey á rannsóknarstofu 

sína í Menlo Park og hellti sér í það að hanna sína eigin útgáfu af 

rafljósunum.14 

Það tók Edison um fjögur ár að fullkomna rafkerfið sitt en það var þann fjórða. 

september 1882 sem fullbúin rafstöð og rafveita, Perlustrætisstöðin, var sett í 

gang og kveikt var á ljósum nærliggjandi götum í New York.  

Þarna hófst rafmagnsvæðing þéttbýlis en jafnstraumskerfi Edisons hafði mjög 

takmarkaða drægni, einungis var hægt að tengja heimili og fyrirtæki í um 

hálfrar mílna fjarlægð frá rafölunum, reyndist það erfitt að selja kerfið í 

strjálbýlari þorpum og svæðum. Gaf þessi galli á jafnstraumskerfi Edisons, 

riðstraumskerfinu tækifæri til að ná yfirhöndinni í samkeppni þeirra, sem á 

þeim tíma var kallað rafstraumsstríðið. En svo var kölluð baráttan milli Edison 

og George Westinghouse sem ásamt Nikola Tesla kom fram með rafala sem 

unnu á riðstraumi og gat flutt rafmagn langar vegalengdir og gátu því allir 

óháð búsetu fengið rafmagn. 

Rafstraumur getur verið tvenns konar jafnstraumur og riðstraumur. 

Jafnstraumur flæðir í eina átt en riðstraumur flæðir fram og tilbaka.  

Riðstraumur er notaður í dag í um 90% tilfella. Mjög lítið er notað af 

jafnstraum til lýsingar og orku. Hinsvegar er jafnstraumur mjög mikilvægur fyrir 

                                            
13 P. Kurzweil, „Gaston Planté and his invention of the lead-acid battery – The genesis of the 
first practical rechargable battery.“ Journal of Power Sources 15. júlí 2010, bls 4427. 
14 Jill Jones, Empires of light, kafli 2: “Endevour to Make it Useful” Kindle útgáfa. 
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rafrásir. Það eru tvær mjög góðar ástæður fyrir því að riðstraumur er notaður. 

Til að byrja með getur riðstraumur gert allt það sem jafnstraumur getur gert. 

Einnig er flutningur á rafmagni auðveldari og hagkvæmari með riðstraum. 

Auðvelt er að hækka eða lækka spennu riðstraums án marktæks orkutaps 

með notkun spennubreyta. 

Í orkuverum er riðstraumurinn hækkaður með spennubreytum og sendur yfir 

spennulínur. Þegar hann kemur á endastöð er hann lækkaður aftur með 

breytum í spennu sem er nothæf til lýsingar og orkunotkunar. Minna orkutap 

verður þegar hærri spenna er á straumnum, er því mun hagkvæmara að nota 

riðstraum. Jafnstraumur missir miklu meira afl á styttri vegalengdum en 

riðstraumur og því er hann ekki nothæfur þegar flytja þarf rafmagn langar 

vegalengdir.15 

Þegar Nikola Tesla var í háskóla árið 1877 sá hann þegar prófessor var að 

nota Gramme rafalinn sem jafnstraumsmótor. Rafallinn snarkaði þegar 

burstarnir og straumvendarnir snertust og eyddust jafnóðum. Tók Tesla það 

að sér upp úr sínu eigin frumkvæði að hanna betri rafal sem myndi endast 

lengur. Í fimm ár hvarf þetta vandamál ekki úr huga Tesla og árið 1882 spratt 

upp í huga hans hönnun að fyrsta riðstraumsmótornum, þar áður hafði nær 

allt rafmagn verið framleitt með jafnstraumsvélum. Þetta ár var Tesla farinn að 

vinna fyrir fyrirtæki Edisons í Frakklandi. Á sama tíma var Tesla að reyna að 

finna einhvern til að styrkja þetta verkefni sitt án nokkurs árangurs. Árið 1884 

sigldi hann til Ameríku til að vinna við hlið Edisons. Tesla vonaðist til þess að 

Edison myndi sjá að hans hönnun væri betri, en Edison hafði ekki áhuga. Það 

var enginn samkeppni við jafnstrauminn og Edison sá ekki ástæðu til að 

breyta því sem virkaði. Eftir 1884 hætti Tesla hjá Edison til að stofna sitt eigið 

fyrirtæki. Honum tókst að fullkomna mótorinn á næstu árum en árin 1887 og 

1888 lagði hann inn umsóknir um einkaleyfi á mótorum.  

Árið 1886 stofnaði George Westinghouse, Westinghouse Electric Company, til 

þess að hella sér í samkeppni við ríkjandi fyrirtæki Edisons. Westinghouse sá 

mikla möguleika við notkun riðstraums en hann býr yfir ýmsum kostum sem 

jafnstraumur Edison býr ekki yfir. Til dæmis er hægt að flytja riðstraum yfir 

langar vegalengdir með minna orkutapi sem hentar vel til að bjóða rafmagn á 

                                            
15 Van Valkenburgh, Nooger og Neville, Basic electricity, kafli 3 bls 4. 
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samkeppnishæfu verði. Westinghouse hóf vinnu við að fullkomna rafal sem 

gæti gengið á riðstraumi. Þegar hann sá svo að Nikola Tesla var búinn að 

fullkomna riðstraumsrafalinn sá hann sér leik á borði og gerði samning við 

Tesla um að kaupa einkaleyfin. Tesla var peningaþurfi, sá hann tækifæri til 

þess að langþráður draumur hans yrði að veruleika og tók tilboði 

Westinghouse.16 Þetta hræddi Edison sem sá riðstrauminn sem skæðan 

keppinaut og því var hann tilbúinn að gera hvað sem var til þess að hindra að 

hann næði yfirráðum. Hann kallaði riðstraum dauðastrauminn og notaði hann 

oft til þess að taka af lífi dýr og sá svo til þess að fyrsti maðurinn sem tekinn 

var af lífi með rafmagni væri tekinn af lífi með riðstraumi.17  
Í kjölfar heimssýningarinnar árið 1893 og velgengni rafals Westinghouse og 

Tesla, fengu þeir tækifæri til þess að virkja Niagrafossa. Tesla hellti sér í það 

að setja upp stöðina og á köflum voru fjárfestar hræddir við að 

framúrstefnulegar vélar Tesla myndu ekki virka, en Tesla afsannaði alla 

gagnrýni og þegar vélarnar voru settar í gang gekk allt eins og í sögu. Þetta 

var upphafið af sigurgöngu riðstraums.  

Með virkjun Niagrafossa hófst rafvæðing heimsins að fullu þar sem rafljós 

voru ekki lengur bundin við þéttbýli heldur var núna mögulegt að flytja 

rafmagnið langar vegalengdir og jafnvel strjálbýlustu byggðir gátu nýtt sér 

rafljós.18 

 

 

  

                                            
16 Thomas P. Hughes, Networks of Power, bls 112-119. 
17 Thomas P. Hughes, Networks of Power, bls 108. 
18 Jill Jones, Empires of light, kafli 6: Edison Declares War Kindle útgáfa. 
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1.2 – Hugsjónamenn láta sig dreyma 
 

 Fyrsta lýsing Reykjavíkur var í formi hákarlalýsis sem hentaði betur til 

götulýsinga heldur en innandyra þar sem mikil og vond lykt var af lýsinu ef 

það var illa hreinsað. Mikil framför urðu fyrir Ísland þegar steinolían kom til 

landsins árið 1876 og nær útrýmdi grútarlömpunum þar sem hún bæði lýsti 

betur og var endingabetri. Steinolían var þó einungis á færi þeirra efnameiri í 

Reykjavík og urðu hinir fátækari að láta sér grútartýruna nægja. Þetta sama ár 

var kveikt á fyrstu götulömpunum í Reykjavík.19  

Ísland var einangraðra og fátækara en önnur lönd og því voru Íslendingar enn 

að nýta sér handaflið þegar önnur lönd höfðu fært sig yfir í vélar og húsdýr til 

sömu verka.  

Settir voru upp götulampar í Reykjavík sem lýstu til miðnættis á dimmustu 

kvöldum, þessi lampar lýstu hinsvegar illa og sótuðu frá sér. 

Fyrstu kynni Reykvíkinga af rafmagni var þegar lagður var sími milli 

Reykjavíkur og Hafnafjarðar árið 1890. Það skildu ekki allir þetta tækniundur í 

fyrstu og gengu sögur um menn sem reyndu að senda peningabréf með 

þræðinum til Hafnafjarðar.  

Hin eiginlegu kynni Reykjavíkur af rafmagni til lýsingar átti eftir að taka nokkra 

áratugi með karpi og deilum um hvernig að framkvæmdinni ætti að standa.  

Fyrstu rafljósin í Reykjavík voru sett upp í Ísafoldarprentsmiðju árið 1899 en 

það var Björn Jónsson ritstjóri Ísafoldar sem setti upp steinolíuvél.  

Eyjólfur Þorkelsson úrsmiður var í næsta hús við prentsmiðjuna og var að lesa 

sér til um þessar vélar, setti hann upp vélina fyrir Björn. Eyjólfur lagði fyrst fyrir 

ljós á prentsmiðjunni og svo lagði hann þráð inn til sín sem flutti nægan 

straum til að lýsa tvær perur. Hann bætti síðar við 16 perum á skrifstofur 

Ísafoldar um veturinn. Þessi fyrsta tilraun til lýsingar tókst vel og jafnvel þó að 

vélin hafi verið fremur kraftlítil þá tókst þeim þetta vel til.20 

Það var svo í Hafnafirði sem bæjarlækurinn var fyrst nýttur. Jóhannes 

Reykdal stóð að þessari framkvæmd árið 1904 til þess að lýsa upp verkstæði 

sitt. 21 

                                            
19 Jón Þ. Þór, Svartagull olíufélagið hf. 1946-1996, bls 21-26. 
20 „Rafmagnsljós.“ Ísafold 13. jan. 1900, bls 11. 
21 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 3-6. 
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Íslendingur einn í Vesturheimi, Jón Ólafsson ritstjóri, var vestanhafs á árunum 

1890-1897 og sá hann á ferðum sínum lítið þorp sem var lýst upp með 

rafmagni og fannst honum að Íslendingar ættu að geta gert það sama þar 

sem þetta þorp var ekki ósvipað Reykjavík að stærð. Í grein sem Jón skrifaði í 

Öldinni árið 1892 minnist hann á tilboð sem borist hafði frá Englandi um 

raflýsingu gatna í bænum og var talað um í tilboðinu að notast hefði verið við 

gufuafl. Þar sem þetta þorp sem Jón hafði farið í nýtti sér vatnsafl til 

rafmagnsframleiðslu sá Jón ekki betur en að Ísland gæti gert enn betur með 

alla sína fossa.22  

Hann hafði heyrt af manni í Vesturheimi sem hann taldi góðan til verksins en 

hann taldi að ástæðan fyrir því að enginn hafði lagt í að rafvæða fossana væri 

vegna þess að enginn á landinu hefði verkvitið til þess. Hann taldi að Frímann 

B. Arngrímsson væri maðurinn sem gæti komið þessu af stað.23 

Frímann hafði numið stærðfræði og náttúruvísindi í Bandaríkjunum, var hann 

líklegast lærðasti Vestur-Íslendingurinn. Hann var vel metinn vestan hafs og 

þótti nokkuð góður penni.24  

Það var ekki bara áhugi á rafvæðingu Íslands í Vesturheimi heldur voru einnig 

einstaklingar heima sem skildu ekki af hverju náttúran var ekki virkjuð. Það 

voru meðal annarra Sigfús Eymundsson sem hafði fengið kostnaðaráætlun frá 

bresku fyrirtæki árið 1894 um virkjun lítils þorps á landinu.25 Valdimar 

Ásmundsson ritstjóri Fjallkonunnar hafði mikinn áhuga á öllu sem viðkom 

verklegum hlutum og framförum á því sviði. Hann skrifaði grein í Fjallkonunni 

árið 1894 þar sem hann spyr hvort rafmagnið sé ekki afl sem Íslendingar 

hefðu efni á og talar hann um virkjun Elliðaánna.26 Valdimar gekk meira segja 

svo langt að setja saman kostnaðaráætlun og fékk tilboð frá fyrirtæki í 

Bandaríkjunum. Var þeirra mat að tækjakostnaður og leiðslur myndu kosta um 

10.000 kr en hreyfihjólið var ekki inni í þessari áætlun og ekki var búið að taka 

saman kostnaðinn við lagningu. Valdimar taldi þrátt fyrir þessa upphæð og 

möguleikann á enn hærri tölu að þetta væri mikið hagsmunamál fyrir 

Reykvíkinga að leggja leiðsluna og jafnvel að leggja hitalínu í leiðinni sem 

                                            
22 Jón Ólafsson, „Ísland og rafmagnið“, Öldin, 10. Feb. 1892, bls 2. 
23 Jón Ólafsson, „Ritstjóra-spjall.“ bls 15-16. 
24 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 8-9. 
25 „Raflýsingarmálið“ Ísafold, 17.nóv. 1894, bls 293-294. 
26 „Rafmagn á Íslandi“ Fjallkonan, 14. Feb. 1894, bls 25. 
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hann taldi að ætti ekki að vera mikið mál.27 Sá þriðji sem talaði og skrifaði um 

þessi mál í tímariti sínu Reykvíkingur var Valgarður Ó. Breiðfjörð 

kaupmaður.28 

Frímann kom til landsins haustið 1894, hann fékk ekki alveg þær móttökur 

sem hann hafði átt von á. Töldu margir hann ekki ganga heilan til skógar, í 

augum margra var hann boðflenna fremur en boðberi nýrra tíma og eflaust 

voru margir tortryggnir í hans garð ásamt því að hræðast það að eitthvað 

meira lægi að baki en að boða nýja tíma í lýsingu.29  

Ekki var mikið traust lagt í þennan aðkomumann en þrátt fyrir það var 

samþykkt í bæjarstjórn að aðstoða Frímann við mælingar, fengnir voru menn 

til að mæla árnar og vegalengdirnar sem hann talaði um til að hægt væri að 

gera kostnaðaráætlun um virkjun Elliðaánna.30  

Eftir mælingarnar kom í ljós að aflið í Skorarhylsfoss, sem varð fyrir valinu, var 

meira en nóg eða um 960 hestöfl en þarna var bara um að ræða um helming 

vatnsmagns Elliðaánna.31  

Með þessa útreikninga reiknaði Frímann að kostnaður yrði um 35.000 kr fyrir 

um 200 hús og götur bæjarins. Var inn í þessu kostnaður við að koma 

búnaðinum fyrir. Viðhaldskostnaður yrði um þriðjungi minni en þegar var eytt í 

olíu til lýsingar. Við að lýsa upp allann bæinn reiknaði hann með um 60.000 kr 

kostnaði og viðhaldskostnaður um helmingi minni en olíulýsingin. 

Frímann tók dæmið lengra og reiknaði hver kostnaður við rafhitun myndi vera 

en honum reiknaðist til að það myndi kosta um 300.000 kr. Honum reiknaðist 

að það myndi spara Reykjavík um 40.000 kr á ári að skipta yfir í 

rafmagnshitun frá kolum.32 

Frímann tók samt ekki tillit til þess að ekki er hægt að hindra fólk í að bæta við 

ljósum eða tækjum eftir því sem tækninni fleytti fram. Þessi virkjun hefði aldrei 

getað staðið undir 5000 manna byggð hvað þá ef bærinn myndi stækka. 

                                            
27 „Rafmagnsljós og hitaleiðsla í Reykjavík“ Fjallkonan, 3. Júlí 1894, bls 105. 
28 „Ónotað afl“ Reykvíkingur, 1. Júlí 1894, bls 25-26. 
29 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 13. 
30 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 15-17. 
31 „Vatnsmagnið í Elliðaánum.“ Reykvíkingur, 2. nóv 1894, bls 41. 
32 Frímann B. Arngrímsson, „Raflýsing og rafhitun í Rvík.“ Fjallkonan, 15. nóv 1894, bls 177-
178. Fjallkonan, 28. nóv 1894, bls 183-186. 
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Þegar Elliðaárstöðin var tekin í notkun árið 1921 var stöðin um 1,5 MW, 

tveimur árum seinna var stöðin nær fullnýtt.33 Voru því tölur Frímanns aldrei 

raunhæfar þótt að þær hafi verið réttar. 

Að lokum fór svo að kostnaðartölur Frímanns þóttu of háar að mati 

bæjarstjórnar og virtist málinu lokið að þeirra hálfu, ekki batnaði möguleikinn á 

að rafvæðing myndi eiga sér stað þegar tilboð H.A.H. Dunford barst til 

bæjarstjórnar en þar voru allar tölur um helmingi hærri en tölur Frímanns.34 

Eftir að bæjarstjórn hafði lokið við þetta mál hélt Frímann samt sem áður 

áfram að predika um gæði rafmagnsins og möguleikana sem myndu opnast 

við það að virkja ár og fossa. En eftir margra vikna vinnu og leiðindi í sinn 

garð af hálfu borgarbúa var mestur móðurinn af Frímanni og fór hann af landi 

brott nær vinalaus og allslaus.35 

Árið 1895 fór Frímann til Skotlands og var enn að leita að tilboðum og voru 

þrjú fyrirtæki tilbúin að gera Íslandi tilboð, Frímann valdi tilboð Fleming & Co. í 

Edinborg til að senda til bæjarstjórnar Reykjavíkur en tilboðið hljómaði uppá 

30.000 kr en Frímann gerði ráð fyrir að Íslendingar hefðu sjálfir dug og getu til 

þess að setja upp tækin og stöðvarhúsið á sinn kostnað.36  

Þetta sama ár komu til Edinborgar Þorsteinn Erlingsson skáld, Björn 

Kristjánsson kaupmaður og Einar Benediktsson ásamt G. Thordal kaupmanns 

til Leith, hafnarborgar Edinborgar. Einar kom til þess að kaupa prentsmiðju 

fyrir dagblað sem hann hugðist setja á stofn í Reykjavík. Frímann tók þá tali 

og sagði þeim frá tilboði sem honum hafði borist frá General Electric í 

Lundúnum sem hljóðaði uppá að koma upp rafmagnsstöð í Reykjavík ef að 

bærinn myndi ábyrgjast kostnaðinn, Björn taldi að þessi tillaga myndi falla í 

grýttan jarðveg, en Einar taldi að þetta myndi vel takast og að erindi Frímanns 

myndi verða vel tekið. Frímann fékk tilboðið í hendurnar frá félaginu sem 

einnig innihélt þá klausu að þeir væru tilbúnir að reka stöðina í heilt ár. Það 

var einnig mikið kappsmál hjá Einari að tilboðinu yrði tekið þar sem faðir hans 

                                            
33 Steingrímur Jónsson, Um rafvæðinguna á Íslandi, Samband íslenskra rafveitna, bls 4-6. 
34 „Raflýsingarmálið“ Ísafold, 17. nóv. 1894, bls 293-294. 
35 Frímann B. Arngrímsson, „Forsmáða erindið. Brot úr sögu Íslands.“, bls 38-40. 
36 Rafmagnslýsing Reykjavíkr.“ Fjallkonan, 18. júní. 1895, bls 104.  
Frímann B. Arngrímsson, „Raflýsingarmálið.“ Fjallkonan, 26. júní 1895, bls 105-106. 
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Benedikt Sveinsson átti hlut í Elliðaánum og vildu þeir feðgar að þær gæfu af 

sér arð.37 

Í desember 1895 tók bæjarstjórn málið fyrir og var ákveðið að setja saman 

raflýsingarnefnd sem kom með yfirlýsingu um að hún væri tilbúin að borga um 

1800 kr. árlega fyrir að lýsa upp götur bæjarins að meðaltali sex klst. á 

sólarhring í um sex eða sjö mánuði ársins, svo fremi að eitthvert félag væri 

tilbúið að reisa rafstöðina á sinn eigin kostnað. Ekki voru allir í bæjarstjórn 

sammála þessari tillögu og fannst upphæðin vera svo lítil að þetta gæti ekki 

skipt sköpum og að fjármununum væri betur varið í eitthvað annað. Tillaga 

nefndarinnar var þó að lokum samþykkt.38  

Eftir að tillagan var samþykkt var leitað til bæjarbúa um hvort þeir væru tilbúnir 

að fá raflýsingu og safnað var undirskriftum en aðeins 300 heimili af 800 voru 

tilbúin að skuldbinda sig og þeir sem skrifuðu sig niður vildu fremur fá ljós eða 

tíru sem varpaði svipaðri birtu og af einum steinolíulampa. Enginn af 

eigendum stórhýsa bæjarins skrifuðu sig niður en þeir sögðust eins og margir 

vilja bíða eftir að stöðin yrði sett upp áður en þau skuldbindu sig.39 Frímann 

hafði ekki erindi sem erfiði á Íslandi og gafst upp.  

Jafnvel þó að Frímann hafi ekki náð að fanga athygli Íslendinga varðandi 

rafvæðinguna, þá var einn maður sem sá möguleika í virkjun fossa landsins 

en það var Einar Benediktsson. Hann var tilbúinn að fara í samstarf við 

Frímann við að virkja Skorarhylsfoss og vildi hann stofna félag til að virkja 

Elliðaárnar en eftir að bæjarstjórn hafði lokað á samstarf við Frímann þá seldi 

Einar sinn hlut Elliðánna til Englendings að nafni Craig.40  

 

                                            
37 „Frímann B. Andersen.“ Fjallkonan, 4. des. 1895, bls 198. 
38 „20. bæjarstjórnarfundur.“ Reykvíkingur, 21. des. 1895, bls 48. 
39 „Raflýsingarmálið.“ Þjóðólfur, 13. des. 1895, bls 230.  
Frímann B. Arngrímsson, „Raflýsingarmálið. Opið bréf til bæjarstjórnar Reykjavíkr.“ 
Fjallkonan, 12. maí. 1896, bls 77-78. 
40 Frímann B. Arngrímsson, „Forsmáða erindið. Brot úr sögu Íslands.“, bls 43-45. 
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1.3 – Upphaf raflýsingar á Íslandi 
 

Á þessum tíma voru menn farnir að óttast að útlendingar ásældust 

hlunnindajarðir á Íslandi og skrifaði Valdimar Ásmundsson grein í Fjallkonuna 

um að Englendingar sæktust í þessar jarðir til að stunda laxveiði. Fannst 

honum að það yrði að setja lög sem bannaði útlendingum að kaupa fossa og 

aðrar jarðeignir.41 

Oddur V. Sigurðsson vélfræðingur kynntist Frímanni á Englandi og hefur hann 

líklegast sagt honum allt um hugmyndir sínar um virkjun Elliðaánna. Vaknaði 

við þetta áhugi Odds á virkjun fossa og að afla sér vatnsréttinda á Íslandi. 

Oddur hafði áður fundið upp vél til framleiðslu á kolvetnisgasi en hann hafði 

einkaleyfi á þessari vél.42 Oddur kom til landsins árið 1897 til þess að sýna 

bæjarbúum gasljósið sitt.43 Vél hans var ekki komin á markað en hann hafði 

sýnt fram á að ein slík vél gat gefið af sér birtu sem samsvaraði 40 

lampaljósum og hefði því dugað til þess að lýsa upp hvaða stórhýsi í 

Reykjavík sem er.44 Oddur kom til landsins fyrst og fremst til þess að 

rannsaka hvort hægt væri að vinna nægilega mikið kalk úr Esjunni til að 

framleiða kolvetnisgas með því að nota rafafl úr fossum landsins.  

Því miður var ekki nógu mikið kalk að finna í Esjunni og því svaraði ekki 

kostnaði að vinna það.45 Hins vegar sá hann að fossana skorti ekki afl og 

sýndi hann mikinn áhuga á að leigja fossana. Þegar hann kom aftur til 

Lundúna réðst hann í það verkefni að fá að reyna að fá erlend félög til þess 

að fjármagna verkið. Stofnaði hann hlutafélag til þess að reyna efla áhugann á 

verkefninu, The Iceland Water Power Exploration Syndicate Ltd. en hlutverk 

þess var að eignast og hagnýta vatnsafl á Íslandi.46 

Íslendingar voru hálf hræddir við fossafélögin þar sem meirihluti þeirra var í 

höndum útlendinga og þeir vildu ekki missa landið til útlendinganna en á móti 

                                            
41 „Þess var getið …“ Fjallkonan, 18. des 1895, bls 205. 
42 Jón Jónsson, „Oddur V. Sigurðsson, vélfræðingur. Acetylengas og stórfossar Íslands.“ 
Austri, 10. maí 1899, bls 49-50. 
43 „Nýtt gasljós.“Dagskrá, 7. sept. 1897, bls 222. 
44 „Acetylene-gasið.“ Dagskrá 11. sept. 1897, bls 234-235. Jón Ísleifsson, „Asetylen-gas.“ 
Ingólfur, 23. okt. 1904, bls 174. 
45 Sigurður Ragnarsson, „Fossakaup og framkvæmdaáform. Þættir úr sögu fossamálsins. 
Fyrri hluti.“ bls 128-135. 
46 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 32. 
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kom að ekki var fjármagn nægilegt á Íslandi til þess að þeir gætu reist 

mannvirkin sjálfir.  

Lagt var fram frumvarp á Alþingi um að banna útlendingum að eignast 

jarðeignir árið 1899, landshöfðingi var ekki á allt sáttur en þrátt fyrir mótmæli 

hans var frumvarpið samþykkt. Sá hann að ekki væri hægt að virkja fossana 

nema til kæmi erlent fjármagn og neitaði hann að skrifa undir frumvarpið 

nema því væri breytt sem og þingmenn gerðu. Frumvarpið var fellt að lokum 

þar sem menn töldu að áhugi erlendra manna á að nýta hér fossaaflið væri 

liðinn og því væri engin bráð hætta á ferð.47  

Aftur kom skriður á rafmagnsmálin þegar Alþingismenn voru að rökræða um 

fossa frumvarpið og var það í formi tilboðs frá félagi í Kiel í Þýskalandi. Vildi 

félagið setja upp rafstöð við Álafoss í Mosfellssveit sem áætlun sagði til um að 

myndi kosta allt að 20 þúsund krónur. Voru þeir tilbúnir að senda mann til 

landsins til þess að skoða þetta nánar og koma búnaðinum fyrir en þeir settu 

skilyrði um að bærinn yrði annaðhvort að kaupa búnaðinn og reka fyrirtækið 

eða tryggja félaginu vexti af þeim fjármunum sem til þessa verkefnis yrði 

varið.  

Talið var að fyrri kosturinn væri betri og var nefnd sett á laggirnar sem átti að 

útvega upplýsingar um hvað væri besta leiðin til að fara í raflýsingarmálinu.48 

Var þessi niðurstaða kölluð í einu Reykjavíkurblaðanna „mildur dauðadómur“ 

og reyndust það orð að sönnu.49 Eftir að félagið í Kiel hafði beðið í nokkra 

mánuði eftir svörum sendu þeir bréf til Eyjólfs Þorkelssonar. Voru þeir að leita 

eftir svörum við nokkrum spurningum sem skiptu sköpum um hvort þeir 

myndu taka að sér að raflýsa bæinn. Málinu var vísað til nefndarinnar þar sem 

ekki heyrðist af því aftur.50 

Árið 1904 setti Jóhannes Reykdal upp fyrstu rafstöðina við Faxaflóa til þess 

að sjá trésmíðaverkstæði sínu fyrir rafmagni. Setti hann upp rafstöðina við 

Hamarskotslæk. Rafalinn hafði hann keypt frá Noregi og var hann níu 

kílówött. Rafallinn átti að framleiða rafmagn til lýsingar á verkstæðinu og 

                                            
47 Sigurður Ragnarsson, „Fossakaup og framkvæmdaáform. Þættir úr sögu fossamálsins. 
Fyrri hluti.“ bls 137-156. 
48 „Raflýsing Reykjavíkur.“ Þjóðólfur, 26. okt. 1900, bls 194. 
49 „21. bæjarstjórnarfundur, 15. nóvember.“ Reykvíkingur, 1. des. 1900, bls 47. 
50 „6. bæjarstjórnarfundur, 21. mars 1901, Reykvíkingur, 1. apríl. 1901, bls 16. 
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nálægum húsum og var hann tengdur við hverfihjól sem sneri vélum 

trésmiðjunnar.51 

Seint á árinu 1904 var farið að kvikna á rafljósum í hverju húsinu á fætur öðru 

í Hafnafirði en Jóhannes talaði sjálfur um að það væru ekki nema 12 hús og 

tvær verslanir sem fengu lýsingu hjá honum.52 Þarna var komin ein fyrsta 

raflýsing Íslands og var það „…góð lýsing og skemmtileg, sem sparar mikla 

fyrirhöfn, hefir engan ljósreyk og eyðir engu lofti, og mundi þeim, sem venjast 

henni, bregða við, ef þeir ættu að taka upp lampana aftur.“53  

Fljótlega varð þessi rafstöð of lítil fyrir allan fjöldann í bænum sem vildu fá 

raflýsingu og setti þá Jóhannes upp aðra rafstöð ofar með Hamarskotslæk. 

Hann fékk lán úr viðlagasjóði árið 1906 til þess að byggja stöðvarhús við 

Hörðuvelli. Nýi rafallinn hafði liðlega fjórfalt afl á við þann gamla eða um 37 

kílóvött.54 Íbúar höfuðstaðarins öfunduðu Hafnfirðinga af ljósunum og höfðu 

margir á orði að þetta væri skammarlegt fyrir Reykjavík að vera eftirbátur 

Hafnafjarðar í raflýsingu.55 Jóhannes Reykdal undraðist að Reykvíkingar 

skyldu ekki nýta sér aflið úr Elliðaánum sérstaklega í ljósi þess að ef 

raflýsingin kæmi annars staðar frá yrði hún svo dýr að enginn hefði efni á 

henni. 56 

Árið 1906 fékk Halldór Guðmundsson styrk til utanfarar sem var ætluð til þess 

að afla upplýsinga sem gætu komið að gagni hvað varðaði raflýsingu í 

Reykjavík. Við heimkomuna talaði hann um að dísilvélar væru skynsamasta 

lausnin fyrir Reykjavík þar sem slíkar vélar væru mun ódýrari en gufuvélar og 

að engin þörf væri á að fá lærðan mann til þess að stjórna þeim og halda 

þeim við.57  

Var þessi hugsun Halldórs í mikilli andstöðu við þær hugmyndir sem höfðu 

komið fram áður og er vel hægt að sjá í þeirri söguskoðun sem birtist í dag. 

Vatnsaflið var í raun það eina sem kom til greina enda var það þjóðlegt. 

                                            
51 „Hafnafjörður.“ Fjallkonan 10. feb. 1905 Fjallkonan, bls 22. 
52 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 41. 
53 Hafnafjörður.“ Fjallkonan 10. feb. 1905 Fjallkonan, bls 22. 
54 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 42. 
55 Árni Óli: „Gastöðin kveður.“ Lesbók Morgunblaðsins, 27. apríl. 1958. bls 218. 
56 „Raflýsing í Hafnafirði.“ Fjallkonan, 22. nóv. 1906 bls 242. 
57 „Raflýsing Reykjavíkur.“ Ísafold, 25. apríl, 1906, bls 97. 
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Ekkert gerðist í raflýsingarmálum Reykvíkinga og jókst við það gremja sem 

stafaði af því að vera eftirbátar Hafnfirðinga í rafvæðingarmálum.58  
Farið var að tala um vindorku ásamt því að alltaf barst talið að Elliðaánum 

sem Reykjavíkurbær keypti árið 1906.59  

Til þess að átta sig á hvers vegna rafvæðingin hafi tekið svona langan tíma 

þarf að skoða nokkra þætti eins og hvort þekkingin hafi verið til staðar þegar 

þessi umræða fer af stað. Voru til staðar menn sem gátu gert þetta og var 

peningur til þess? 

Iðnskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 1904 en þar áður höfðu verið 

kvöldskólar á vegum iðnaðarmanna í nokkrum bæjum. Þar áður höfðu menn 

þurft að fara úr landi til þess að fá iðnmenntun.60  

Fyrsti raffræðingurinn kom aftur heim til Íslands eftir nám í Þýskalandi árið 

1904, en það var Halldór Guðmundsson. Hann hjálpaði Jóhannesi Reykdal að 

setja upp rafstöð sína í Hafnafirði. Það er því ekki í raun fyrr en árið 1904 sem 

einhver á Íslandi hefur verkvitið sem þarf til þess að setja upp rafstöð eða 

virkjun. Það er því í raun ekki skrítið að ekkert hafi verið gert í þessum málum. 

Íslendingar voru líka hræddir við aðkomu útlendinga að þessum málum og 

voru sett af Alþingi fossalög árið 1907 sem átti að hindra fossakaup erlendra 

manna. En með þessum lögum var það skjalfest að aðeins þeir sem áttu 

heimili á landinu máttu eiga og nýta vatnsafl. Lögin sögðu til um að meirihluti 

stjórnarmanna þyrftu að vera búsettir á landinu og ríkið mátti taka vatnsréttindi 

eignarnámi ef það varðaði við almannaheill.61 

Þegar Frímann kom til landsins árið 1894 með tilboð frá bandarísku fyrirtæki 

um virkjun og rafstöð virtist vera áhugi fyrir hendi. Málið var rætt í bæjarstjórn 

og Frímann fenginn til að koma með kostnaðaráætlun. Eins og fyrr var sagt 

var upphæðin sem Frímann lagði fyrir full há að mati bæjarstjórnar og málið 

var látið niður falla. Ekki batnaði hljómurinn í bæjarstjórninni eftir að heyra 

kostnaðartölur frá H.A.H. Dunford sem voru mun hærri en tölur Frímanns.62 

Bæjarstjórnin reiknaði sér að um 35.000 kr væru tekjur bæjarins eftir að 

reikningar hennar hefðu verið borgaðir voru því kostnaðartölur Frímanns og 

                                            
58 „Raflýsingin.“ Ísafold, 18. ágúst. 1906, bls 214. 
59 „Elliðaárnar keyptar handa Reykjavík.“ Ísafold, 4. ágúst. 1906, bls 199. 
60 Árni Björnsson og Hans Kuhn, Úr torfbæjum inn í tækniöld, 1, bindi, bls 190. 
61 Helgi M, Sigurðsson, Vatnsaflsvirkjanir á Íslandi, bls 13. 
62 „Raflýsingarmálið“ Ísafold, 17. nóv. 1894, bls 293-294. 
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Dunfords langt frá því sem bærinn hefði efni á.63 Það var því ekki bara skortur 

á verkviti og hræðsla við útlendinga sem hafði áhrif á að ekki var virkjað fyrr á 

Íslandi heldur var peningaskortur stór þáttur. Fólk var ekki tilbúið að fara í 

þessar framkvæmdir, það voru þó alltaf til einhverjir eins og Frímann sem sáu 

þessa nýju hluti sem nauðsynlega í samfélagi manna. En eins og með menn í 

hans stöðu þá hugsa þeir oft ekki dæmið til enda. Ísland og hvað þá Reykjavík 

hafði ekki efni á virkjunum eins og staðan var og því var ekki tekið vel í þessar 

hugmyndir hans. 

Gísli Gunnarsson talar um áhættuhræðslu í bók sinni Upp er boðið Ísaland, en 

hann segir að fátækar þjóðir eins og Ísland þori ekki að taka áhættur sem 

gætu farið illa nóg væri með áhættur náttúruaflanna en að vera að bæta á 

þær. Hann talar einnig um að forréttindastéttir óttist að breytingar geti ógnað 

jafnvægi atvinnuveganna og stöðu þeirra í samfélaginu. Það var líka stórt 

markmið að halda í gamlar hefðir og breytingar geti ógnað og ögrað 

náttúrunni og jafnvel guði, sem sagt að varðveita gamla lífshætti en ekki 

breyta þeim. Ríkisstjórnir vildu heldur ekki breytingar þar sem þær gátu valdið 

því að einstaklingar af hærri stéttum færðust niður valdapíramídann þegar 

einhver af lægri stéttum myndi ná að færast upp. Viðhalda þurfti jafnvægi og 

hver átti að vera trúr sínum arfi og halda sig innan sinnar stéttar.64  

Hægt er að greina þessa hræðslu þegar viðbrögð bæjarstjórnar Reykjavíkur 

eru skoðuð. Þegar Frímann kemur sjá þeir hann sem útlending, einhvern sem 

er kominn til að gera breytingar sem menn voru ekki tilbúnir að fara út í hvorki 

verklega, fjárhagslega eða í raun tilfinningalega. Í þeirra augum var áhættan 

of mikil, kostnaðurinn var nær öll eign bæjarsjóðs og ef illa færi yrði bærinn 

gjaldþrota. Því er ákvörðun þeirra skiljanleg.  

Reykjavík var ekki tilbúin fyrir svona stórar og dýrar framkvæmdir. Það voru 

engir menn á landinu enn sem komið var til að standa undir framkvæmdunum 

og þeir fyrstu sem höfðu verkvitið komu ekki til landsins fyrr en árið 1904. 

Markaði þetta ár að mínu mati miklar breytingar hvað varðar áhættuhræðslu 

þjóðarinnar, vegna þess að þegar menn eins og Halldór Guðmundsson komu 

                                            
63 „Áætlun um tekjur og útgjöld Reykjavíkurbæjar 1895.“ Reykvíkingur 02. okt. 1894, bls 37-
38; „15. bæjarstjórnarfundur, 15. nóvember.“ Reykvíkingur 22. des. 1894, bls 47. 
64 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, bls 250-251. 
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heim úr námi fylgdi með þeim andi breytinga og nýjunga og leið á löngu þar til 

rafstöðvar fóru að spretta upp um allt land. 

Umræðan í Reykjavík fór svo að berast að gasi og taldi Ásgeir Torfason 

efnaverkfræðingur að gasið væri besti kosturinn og sá hentugasti í boði fyrir 

Reykvíkinga sérstaklega í ljós þess að „ekki væri hægt að taka rafmagn úr 

fossunum, heldur yrði að framleiða það með kolum„.65  

Ásgeir var ekki einn um að vera sammála því að gasið væri raunhæfur kostur 

Thorvald Krabbe landsverkfræðingur var einnig sammála því að gasið væri 

betri kostur þar sem rafmagnsljósin gátu verið dýr og að gasið hafði þann kost 

að verðmæt efni yrðu til við framleiðsluna, koks og tjara.66 Bygging gasstöðvar 

var samþykkt og tók hún til starfa árið 1910 og var það þýskt fyrirtæki, Carl 

Francke sem stóð að byggingu þess.  

Dagblöð og tímarit bæjarins gerðu mikið úr því að einhver hluti bæjarbúa 

væru ekki ánægðir með gasið og að eitthvað yrði nú að gera í þessum málum. 

Útfrá þessari óánægju með gasið fóru að heyrast aftur raddir sem kölluðu á 

rafmagnið og var þar fremstur í flokki Halldór Guðmundsson raffræðingur. 

Einnig fór að fjölga einkarafstöðvum í bænum sem voru knúnar af gas-, 

bensín- eða steinolíumótorum og jafnvel gufu. Átti þeim svo eftir að fjölga enn 

meir á stríðsárunum vegna kolaskorts.67 Einnig var það mönnum sár 

staðreynd að litlir bæir á landsbyggðinni voru komnir með rafmagn á undan 

þeim. Málið var tekið fyrir í bæjarstjórn og stofnuð var nefnd sem átti að fjalla 

um málið.  

Árið 1916 var tekið fyrir í nefndinni tilboð sem Guðmundur J. Hlíðdal, Jón 

Þorláksson og Paul Smith lögðu fram en þar buðust þeir til að ljúka öllum 

undirbúningi við Elliðaárnar vegna rafmagnsstöðvar sem átti að rísa þar 

sumarið 1917. Nefndin var sammála því að hægt væri að koma upp stöð fyrir 

bæinn en það þurfti að gera áætlun um kostnað og bráðabirgðaáætlun vegna 

þess að lán fengust aðeins ef vel væri að öllu staðið.  

Hart var deilt um málið þar sem margir töldu Elliðaárnar ekki nægilega 

vatnsmiklar til þess að sjá öllum bænum fyrir rafmagni. Einnig voru menn 

hræddir við það að of mikil spjöll yrðu á túnum vegna virkjanatengdra 

                                            
65 „Ljós í bæinn.“ Fjallkonan, 3. okt. 1906, bls 187. 
66 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 52. 
67 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 57. 
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framkvæmda við árnar þannig að bærinn yrði að kaupa þær af eigendum 

þeirra, laxveiðin myndi skerðast vegna minnkun vatnsrennslis og að hætta 

væri á að árnar botnfrysu.  

Fannst nefndarmönnum að réttara væri að reisa stöðina við Sogsfossa og þá 

myndi ekki bara Reykjavík fá rafmagn heldur einnig Eyrarbakki, Stokkseyri og 

Hafnafjörður. Keypt voru vatnsréttindi í Soginu fyrir landi Bíldfells og Tungu af 

Guðmundi á Bíldsfelli, var kaupverðið 30 þúsund kr og var Kistufoss 

undanskilinn kaupunum. Knud Zimsen borgarstjóri skrifaði í endurminningum 

sínum að kaupin á vatnsréttindunum hafi fyrst og fremst verið til þess að 

tryggja Reykjavíkurbæ betri stöðu í samningaviðræðum við fossafélagið 

Ísland sem hafði einnig eignast mikið vatnsafl í Soginu.68  

Það myndu þó líða enn nokkur ár þar til Reykjavík fengi sína langþráðu 

rafmagnsstöð en hún tók ekki til starfa fyrr en árið 1921 þegar Elliðaárnar voru 

virkjaðar.69 

Frá því að fyrst var talað um að rafvæða Reykjavík og þar til Elliðaárnar voru 

loks virkjaðar liðu 33 ár. Það er þó ekki hægt að segja að engin rafvæðing hafi 

átt sér stað á þeim tíma þar sem margir Reykvíkingar komu sér sjálfir upp 

einkarafstöðvum sem margar voru leiddar áfram í næstu hús. Voru þessar 

rafstöðvar knúnar áfram af olíu- gas- eða gufumótorum.70 

Rafmagnsvæðing Reykjavíkur var hæg en stöðug eins og á landsbyggðinni. 

Það voru auðvitað engar stórar veitur sem sáu öllum bænum fyrir rafmagni 

heldur var að finna í Reykjavík margar litlar rafstöðvar. Landsbyggðin var 

mjög virk á þessum sama tíma og kom sér upp vatnsaflsvirkjunum, 

Hafnafjörður, eins og áður hefur komið fram, fékk sína fyrstu virkjun 1904, 

Eskifjörður 1911, Siglufjörður árið 1913, Vík fylgdi eftir með virkjun sama ár og 

svo komu aðrir staðir nokkrum árum seinna, Bíldudalur 1918, Húsavík 1919, 

Patreksfjörður 1919, Akureyri 1922, Fáskrúðsfjörður 1929, Hveragerði 1928, 

Reyðarfjörður 1930, Hofsós 1931 og Ísafjörður 1937.71 Þetta eru allt 

vatnsaflsvirkjanir en einnig höfðu einhverjir bæir sett upp dísilrafstöðvar 

                                            
68 Lúðvík Kristjánsson, Úr borg í bæ, bls 261. 
69 Sumarliði R. Ísleifsson, Saga rafmagnsveitu Reykjavíkur 1921-1998, bls 41-50. 
70 Sumarliði R. Ísleifsson, Saga rafmagnsveitu Reykjavíkur 1921-1998, bls 31-39. 
71 Helgi M, Sigurðsson, Vatnsaflsvirkjanir á Íslandi, bls 14. 
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sökum þess að ekkert vatnsafl var til að virkja eins og Vestmanneyjar sem 

settu upp dísilrafstöð árið 1915.72  

Í Reykjavík var hægt að finna þó nokkrar steinolíu- og dísilrafstöðvar. Hægt er 

að sjá nauðhyggju í íslenskri tæknisögu hvað varðar raforkukerfin sem voru til 

staðar. Með tækninauðhyggju er litið á tæknina sem fasta, hún þróast 

sjálfstætt á sínum eigin forsendum og hefur áhrif á samfélagið til góðs og ills.  

Tækninauðhyggja kemur fram í þeirri trú að breytingar á tækni fylgi 

fyrirsjáanlegum ferlum, sem minna að einhverju leyti á náttúrulögmál. 

Samhliða þessari hugsun er það talið að ef eitt tiltekið tæknikerfi verður ofaná 

sanni það yfirburði þess. Sem dæmi um þetta er sigur bensínbíla á 

rafmagnsbílum og VHS myndbanda á Beta-max. Tæknisögufræðingar vilja 

hinsvegar snúa dæminu við, kerfin verða best af því að þau unnu.73  

Stefán Pálsson fjallar um þetta í grein sinni „Af þjóðlegum orkugjöfum og 

óþjóðlegum…“ sem birtist í ráðstefnuriti íslenska söguþingsins árið 2002. 

Hann bendir réttilega á að nauðhyggjan sem birtist í íslenskri raforkusögu 

einkennist af því að gera ráð fyrir að besti kosturinn sé stórt, miðstýrt 

raforkukerfi sem byggt væri upp með vatnsaflsvirkjunum. Að litið sé í raun 

framhjá því að Íslendingar hafi átt aðra valkosti sem hefðu falist í því að komið 

hefði verið upp einkareknum olíurafstöðvum með takmarkað dreifikerfi í stað 

þess að opinberir aðilar kæmu upp miðlægu raforkuneti.  

Gasið var alveg jafn nothæft og rafmagn til þess að lýsa, hita og elda. 

Útvarpið var í raun fyrsta tæki landsmanna sem kallaði sérstaklega á 

rafmagn.74 

Tímaritið Eimreiðin var stofnað árið 1895 og var útgefanda þess mjög 

umhugað um að Íslendingar tækju upp nútímahætti í samgöngum og legðu 

járnbrautir um landið. Voru þeir fyrstir til þess að kynna útvarp fyrir lesendum 

sínum árið 1923 í greininni „Töfrar loftskeytatækjanna“ eftir þáverandi ritstjóra 

blaðsins Svein Sigurðson.75  

Árið 1930 tók ríkisútvarpið til starfa og með því fékk það einkarétt til 

útvarpssendinga á landinu. Þetta sama ár voru um 450 viðtæki á landinu en 

áratug seinna voru þau orðin 18.000. Svo mikilvæg voru tækin og 
                                            
72 Árni Björnsson og Hans Kuhn, Úr torfbæjum inn í tækniöld, 1, bindi, bls 107. 
73 Stefán Pálsson, „Af þjóðlegum orkugjöfum og óþjóðlegum…“, bls 256. 
74 Stefán Pálsson, „Af þjóðlegum orkugjöfum og óþjóðlegum…“, bls 260-261. 
75 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavíkur, bls 11. 
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útvarpssendingarnar að fólk sem ekki hafði rafmagn lagði á sig að fylla á 

sýrugeyma á 10-12 daga fresti og ferðaðist fólk oft langar vegalengdir.76 

Telur Stefán að ástæða þess að vatnsaflið hafi orðið fyrir valinu hafi verið 

pólítísk.77 Stefán talar ennfremur um þá frelsisskerðingu sem fylgir því þegar 

samfélag binst einu stóru tæknikerfi. Hann bendir á að þjóðernishyggja hafi 

einnig spilað stóran þátt í valinu á kerfi. Vatnsaflið var innlent og var því stillt 

upp sem hreinu á móti hinum skítugu kolum og olíu sem fékkst einungis með 

innflutningi. Að nýta sér vatnið sem orkugjafa sýndi líka að maðurinn gat 

beislað náttúruna. Litið var á rafmagn sem framleitt var með vatnsorku sem 

„alvöru“ rafmagn allt annað var bara til bráðabirgða og skipti ekki máli.78  

Það er því vert að sjá að virkjun fossa var ekki eina leiðin til að fara að 

rafvæðingu landsins, en svo virðist það hafa verið hugsunin þegar skoðaðar 

eru greinar í tímaritum frá þessum tíma og svo þá söguskoðun sem virðist 

verða ofaná í dag. Nánast ekkert er minnst á þær olíurafveitur sem voru til og 

svo virðist sem margir haldi að þær hafi einfaldlega ekki verið notaðar. Sem er 

ekki rétt.  

Mikið hefur verið rætt um rafvæðingu Reykjavíkur og annarra þorpa á 

landsbyggðinni, oftar en ekki þegar skoðaðar eru sögubækur sem fjalla um 

rafvæðinguna er lítið sem ekkert fjallað um þátt einkarafstöðva í 

rafvæðingunni.  

 
 

                                            
76 Árni Björnsson og Hans Kuhn, Úr torfbæjum inn í tækniöld, 1, bindi, bls 187-188. 
77 Stefán Pálsson, „Af þjóðlegum orkugjöfum og óþjóðlegum…“, bls 261. 
78 Stefán Pálsson, „Af þjóðlegum orkugjöfum og óþjóðlegum…“, bls 266-267. 
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Kafli 2 – Sveitarafvæðing  
 

 Eins og áður hafði komið fram hefur mest megnis verið fjallað um 

þéttbýlið hvað varðar rafvæðingu og dreifbýlið hefur fylgt með í þessari 

umfjöllun sem einskonar neðanmálsgrein og ekki hefur verið fjallað um það 

sérstaklega, nema þá kannski í yfirlitsbókum sem gefnar eru út af sýslum og 

hreppum landsins. 

Sjálf rafvæðing landsins fór fram á nokkuð mismunandi hátt í þéttbýli og 

dreifbýli, í þéttbýli var oftast farið í byggingu stórra miðlægra vatnsrafveitna 

sem veittu rafmagni í hús íbúa þótt að einnig hafi fólk keypt sínar eigin 

rafveitur sem voru oftast knúnar af díselvélum. En þó eru dæmi um það að 

stóru rafveiturnar hafi verið tengdar við sveitabýlin.  

Í dreifbýlinu hins vegar var þó oftast farið í uppsetningu einkarafstöðva þar 

sem nýttur var krafturinn úr bæjarlæknum. Margar af þeim stöðvum voru 

settar upp af einstaklingum sem höfðu ekki mikla reynslu í þessum málum. 

Einn þeirra var Bjarni Runólfsson frá Hólmi en hann setti niður yfir 100 stöðvar 

um allt land þó mestmegnis í Skaftafellssýslum. Hann smíðaði einnig 

meirihlutann af þeim túrbínum sem settar voru upp. Hann vann þetta verk 

með aðstoðarmönnum sínum, þar á meðal Einari Sverrissyni frá 

Kaldrananesi, Eiríki og Sigurjóni Björnssonum frá Svínadal. 

Bjarni og aðstoðarmenn hans voru flestir algjörlega ólærðir þegar þeir hófu 

þessa vinnu en þeir notuðust einkum við Lommebog for mekanikere eftir 

Peder Lobben en þar var að finna teikningar og leiðbeiningar til þess að 

reikna fallhæðir og smíða túrbínur. Þrátt fyrir það að vera óskólagengir helltu 

þeir sér í það að smíða rafstöðvarnar en þær virðast hafa heillað þessa menn 

gífurlega. Þeir sýndu mikla færni til þess að læra og voru óhræddir við að 

prófa nýja hluti.  

En hvað var það sem fékk þessa ólærðu einstaklinga til þess að gera eitthvað 

sem þeir í raun kunnu ekkert á? Til að finna út ástæðu þess að þeir hófu að 

smíða þessar vélar, án þess að hafa til þess nokkra þjálfun, þekkingu né 

tækin til smíðanna, þarf að skoða hvað það var sem dreif þá áfram. 

Var það eitthvað eðlislægt sem var að finna innra með þeim eða voru það 

utanaðkomandi áhrif sem stjórnuðu gerðum þeirra? Kenning Edward L. Deci 
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sem þýðist sem eðlislæg hvatning (Intrinsic motivation) er kenning sem gæti 

útskýrt hvers vegna þeir tóku sér fyrir hendur að rafvæða heimili manna. Þessi 

kenning snýst um að menn taki sér fyrir hendur verkefni án þess að sýnileg 

umbun eða ástæða væri fyrir því sem þeir tæku sér fyrir hendur, hægt er að 

sjá að einstaklingur sem stjórnast af eðlislægri hvatningu hefur einstaka 

ánægju af verkinu og að verkið sjálft eru verðlaunin sem hann leitar eftir.79 

Til að reyna að finna út hvað dreif þá áfram þurfum við fyrst að skoða verk 

þessara manna og sjá hvernig þeir hófu vinnu sína við rafmagnið, ásamt því 

að skoða hvort þeir hafi tekið sér eitthvað annað fyrir hendur.  

Mun ég skoða ævi og störf tveggja einstaklinga það er Bjarna í Hólmi og 

Einars frá Kaldrananesi. Urðu þessir menn fyrir valinu vegna þess að Bjarni 

var sá sem hóf þessa vinnu og náði að vekja áhuga aðstoðarmanna sinna og 

setti hann upp stóran hluta þeirra stöðva sem voru í notkun á fyrstu dögum 

sveitarafvæðingarinnar. Einar varð fyrir valinu vegna tengsla minna við hann, 

en hann er afi minn og því voru hæg handtök fyrir mig að komast að 

heimildum um hann. 

                                            
79 Edward L. Deci, Intrinsic motivation, bls 23. 
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2.1 – Bjarni Runólfsson, Hólmi 
 

Bjarni fæddist í Hólmi í Landbroti þann 10. apríl 1891. Foreldrar hans voru 

Runólfur Bjarnason bóndi og Rannveig Bjarnadóttir. Bjarni ólst upp í Hólmi og 

hjálpaði föður sínum við búskapinn en auk hinna ýmsu bústarfa hafði Bjarni 

mikinn áhuga á smíðum og viðgerðum. Bjarni var fljótur að tileinka sér 

nýjungar og skipti þar engu þótt að hann hefði einungis klárað lágmarks 

skólagöngu. Þessi eiginleiki hans vakti undrun margra, dæmi um það var 

þegar Eiríkur Ormsson vann með Sveini Ólafssyni smið við að smíða hús á 

Geirlandi á Síðu.  

Bjarni, sem var 15 ára, spurði þá Eirík og Ólaf, hvort hann gæti fengið að 

fylgjast með smíðinni þar sem hann hafði áhuga á að smíða sjálfur hús að 

Hólmi. Þótti þeim það sjálfsagt og kom Bjarni að hjálpa þeim í tvo daga en á 

þriðja deginum kom hann ekki þótt að þeir hafi átt von á honum. Hann sagði 

Eiríki síðar að það sem hann sá á þessum tveimur dögum var nóg til þess að 

hann gæti hafið sína eigin smíði og hann hefði ekki haft tíma til að fylgjast 

lengur með.80  

Árið 1921 þegar Bjarni var um tvítugt hjálpaði hann Halldóri Guðmundssyni 

við að setja upp stöð í Þykkvabæ fyrir Helga Þórarinsson. Bjarni var aftur 

mjög fljótur að tileinka sér þessa nýju hluti og sá síðar um allt eftirlit og 

viðgerðir á stöðinni sem var oft mikið þar sem stöðin gekk aldrei eins og skyldi 

en það var vegna þess að vélarnar reyndust ekki vel og vatn var ekki 

nægilegt.81 Þórarinn Helgason segir frá í grein sinni í Afmælisriti 

Búnaðarsambands Suðurlands, að þegar Helgi í Þykkvabæ hafi sett upp 

rafstöð sína þá hafi hann selt alla sauði sína, 150 að tölu. Samkvæmt Þórarni 

hafði Bjarni séð að þetta var leið sem var ekki fær fyrir hann eða aðra bændur 

og reyndi hann því að finna aðrar leiðir við að setja upp stöðvar, til dæmis 

með því að smíða túrbínuna sjálfur í stað þess að kaupa hana tilbúna til 

landsins.82  

Hvort þessi saga Þórarins sé sönn eða ekki er hún skemmtileg og ef hún er 

sönn sýnir hún hversu langt fólk var tilbúið að ganga til að fá rafmagn. 

                                            
80 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 46-47. 
81 Bjarni Runólfsson Hólmi, bls 36. 
82 Þórarinn Helgason „Rafvæðing Skaftfellinga.“, bls 314. 
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Sama ár lagði Bjarni í það stóra verkefni að reisa rafstöð í Hólmi og smíðaði 

hann í fyrsta skipti túrbínuna sjálfur. Varð hann að búa sér til verkfærin til þess 

að geta smíðað túrbínuna og var þar á meðal bor. Öll samskeyti túrbínunnar 

voru hnoðuð og járnið kom líklega úr strandi. Ekki voru nú allir á einu máli um 

ágæti þessarar smíði en Bjarni lét slíkt umtal ekki stöðva sig og tók einn 

ábyrgðina á verkinu. Um haustið var stöðin komin upp og reyndist vel, nýttist 

hún til ljósa og eldunar afl hennar var um 2 kW. 

Árið 1921 kvæntist Bjarni Valgerði Helgadóttir, dóttur Helga Þórarinssonar í 

Þykkvabæ en þau kynntust þegar Bjarni var að hjálpa til við uppsetningu 

stöðvarinnar í Þykkvabæ. Bróðir Bjarna, Valdimar giftist svo Rannveigu, 

systur Valgerðar árið 1926. 

Fyrsta stöðin í Hólmi þurfti eðlilega nokkuð viðhald og endurbyggði Bjarni 

hluta hennar eins og stíflu og aðrennslisrör nokkrum sinnum. Fyrsta túrbína 

Bjarna er nú á byggðasafninu á Skógum.83  
Árið 1925 fór Bjarni í það að reisa stöð í Svínadal í Skaftártungu og smíðaði 

hann túrbínuna og setti upp stöðina með hjálp Eiríks Björnssonar. Mörgum 

fannst Bjarni seilast heldur langt með þessari virkjun þar sem vatnsrennsli var 

sama og ekkert, aðeins seytl úr mýri, en á móti kom að fallhæð var þó nokkur. 

Þrátt fyrir að flestir væru á því að þessi framkvæmd myndi mistakast, 

heppnaðist bygging hennar og var aflið um 4 kW og fallhæðin 40 metrar. 

Síðar var bætt við röri úr strönduðu skipi í stað tréstokkanna sem höfðu áður 

verið settir upp og var fallhæðin þá um 70 metrar. Eftir að Bjarni hafði sett upp 

stöðina var Eiríkur Björnsson annað slagið í Hólmi að hjálpa Bjarna við 

túrbínusmíðar. Árið 1927 réð Bjarni hann til sín og vann Eiríkur hjá honum 

óslitið til ársins 1931. Sigurjón bróðir Eiríks hafði árið 1926 verið ráðinn til 

Bjarna sem vinnumaður en fór þó fljótlega að hjálpa við túrbínusmíðarnar. 

Bræðurnir voru fyrstir í bylgju ungra manna sem litu upp til Bjarna og tóku upp 

vinnu við rafmagn og smíðar. Alls voru smíðaðar 92 túrbínur í Hólmi. 

Tækjakostur var ekki mikill í byrjun og þegar Sigurjón hóf að vinna með Bjarna 

var aðeins einn trérennibekkur á bænum.84  

Eiríkur talar um það í bókinni Séð og heyrt á Suðurlandi að þegar hann hóf að 

vinna með Bjarna höfðu þeir engin tæki en einhvern veginn náðu þeir samt að 
                                            
83 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“ bls 47-50. 
84 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“ bls 51. 
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smíða alla þá hluti sem til þurfti við stöðina í Svínadal.85 Þegar það fór að 

spyrjast út hversu vel túrbínur Bjarna reyndust veittu Alþingismenn honum 

5000 kr lán til tækjakaupa sem hann gat notað til þess að búa verkstæði sitt 

góðum verkfærum.  

Mikið var að gera hjá Bjarna á þessum tíma, eftir að fólk fór að hafa meiri trú á 

rafmagninu jókst það til muna að menn voru að fá Bjarna og aðstoðarmenn 

hans til þess að gera mælingar fyrir sig. Bjarni fór yfirleitt sjálfur á staðinn til að 

gera mælingar og leggja á ráðinn um veiturnar og stíflurnar en þegar þeir 

bræður Eiríkur og Sigurjón urðu sjóaðari í þessum efnum sendi hann þá á 

staðinn til að gera frumathuganir. Sumrin voru notuð í að afla þessara 

upplýsinga og reisa stöðvarnar á meðan veturnir voru notaðir í túrbínusmíðar. 

Einnig var farið á strendur á veturna til þess að ná í járn úr strönduðum 

togurum. 

Bjarni og Svínadalsbræður gerðu sér grein fyrir að til þess að gera túrbínurnar 

betri varð að vanda smíðina og gera eins nákvæma hönnun og mögulegt var. 

Fóru þeir að reyna að viða að sér allskyns upplýsingum um túrbínusmíði og 

rafmagnsfræði. Í einni slíkri leit að upplýsingum fann Bjarni bókina Lommebog 

for mekanikere eftir Peder Lobben, sem þeir kölluðu Lobbann og varð hún 

einskonar biblía þessara manna. Nær allir útreikningar Hólmsmanna komu úr 

þessari bók. En í henni var að finna nákvæmar leiðbeiningar við útreikning á 

fallhæðum og vatnsmælingum. Einnig var í henni að finna nákvæmar 

upplýsingar um helstu túrbínugerðir og tegundunum lýst.  

Bókin er á dönsku og var það kona Bjarna, Valgerður sem hjálpaði þeim að 

skilja dönskuna en hún var Kvennaskólagengin.86 

Eftir árið 1936 fór að fækka túrbínunum sem smíðaðar voru í Hólmi en hugur 

Bjarna var farin að reika að öðrum verkefnum. Sama ár byggði Bjarni frystihús 

í Hólmi og var þar slátrað fé sem að annars hefði þurft að flytja til Víkur. Mikið 

þurfti að bæta aðstöðuna í Hólmi til þess að anna þessari auknu aflþörf og 

smíðaði Bjarni því nýja túrbínu og reisti 20 kW rafstöð. 

Ekki voru það bara Svínadalsbræður sem unnu fyrir Bjarna heldur voru allt að 

12 menn sem störfuðu með honum á þessum tíma eða um tveir til fjórir á 

verkstæðinu og einn í búinu. Flestir þessara manna og drengja komu til 
                                            
85 Jón R. Hjálmarsson, Séð og heyrt á Suðurlandi, bls 150. 
86 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“ bls 51-55. 
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Bjarna vegna áhuga á vélvirkjun og járnsmíði en erfitt var fyrir efnalitla 

einstaklinga að komast í iðnnám en það var mjög dýrt að fara til Reykjavíkur í 

nám og sjá fyrir sér þar. Nokkrir þeirra sem komu til Bjarna komu til hans fyrir 

milligöngu Jónasar Jónssonar frá Hriflu. Bjarni naut einnig oft fyrirgreiðslu 

Framsóknarmanna og þá sérstaklega Jónasar.87  

Framsóknarflokkurinn var mjög hrifin af því sem Bjarni var að gera þar sem 

hluti flokksins var alfarið mótfallin stórvirkjunum og vildu þeir reyna að hindra 

flutning fólks til þéttbýlisins. Jafnaðarmenn fordæmdu kapítalisma á 

siðferðilegum forsendum. Þeir töldu að iðnvæðingin hefði dæmt milljónir 

manna til fátæktar í stórborgum heimsins. En jafnaðarmenn skiptast samt í 

tvær fylkingar þeir sem vildu varðveita eftir megni hina fyrri framleiðsluhætti, 

og byggja upp atvinnulífið á landbúnaði. Svo er það hin fylkingin, marxistar, en 

þeir álitu hina gömlu framleiðsluhætti dauðadæmda.  

Íslenskir jafnaðarmenn tóku aldrei beint af skarið um hvort það ætti að stefna 

að stóriðjuþróun á landinu eða ekki. Varðveislustefna var ríkjandi í hreyfingu 

jafnaðarmanna í upphafi hreyfingarinnar. Mátti sjá þetta í ríkjandi vatnrú á 

framþróun atvinnuveganna og möguleikanum á að skapa atvinnu fyrir það 

vinnuafl sem var á landinu.  

Birtist þessi stefna í skrifum Jafnaðarmannsins Ólafs Friðrikssonar og 

formanns Dagsbrúnar, Sigurðs Sigurðssonar búfræðings sem voru þess 

þenkjandi að varðveita yrði hina gömlu lifnaðarhætti. Ólafur var alls ekki á 

móti iðnbyltingu og sá hana sem tækifæri til að auka starfsemi 

handverksmanna og smáfyrirtækja. Hann vildi að ár og fossar yrðu virkjaðir 

smám saman. Trúði hann að með þessu væri hægt að vernda sveitirnar frá 

fólksfækkun og á sama tíma styrkja iðnað í landinu. Sá hann tækifæri að 

samtvinna landbúnað og iðnað.88  

Framsóknarmenn voru hræddir við stóriðjuna. Þeir sáu hana sem beina ógn 

við landbúnaðarsamfélagið þar sem sveitirnar þyrftu að berjast við stóriðjuna 

um vinnuafl.89  

Þrátt fyrir að flokkurinn væri mótfallinn stóriðjunni var ekki þar með sagt að 

allir flokksmenn væru á móti henni. Ákveðnir aðilar frá Suðurlandi sáu 

                                            
87 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“ bls 63. 
88 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls 32-36. 
89 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls 54. 
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stóriðjuna sem jákvæðan hlut fyrir sitt hérað. Einnig var vilji innan flokksins að 

styrkja við hinar „góðu“ greinar vísindanna þ.e. rafmagnsfræði og vélfræði, var 

það í fyrstu stefnuskrá flokksins að beita sér fyrir því að temja orkulindir 

landsins svo þær myndu nýtast landsmönnum.90  

Virðist sem svo að flokkurinn hafi verið hálf klofinn í afstöðu til stóriðju og 

virkjana. Aðilar innan flokksins sáu hana sem góðan hlut og að hún myndi 

tryggja atvinnu. Aðrir sáu hana sem eitthvað sem myndi ýta undir fólksflótta 

frá landsbyggðinni. Sogsvirkjun var aðal deilumálið og sáu menn eins og 

Jónas frá Hriflu virkjunina sem virkjun fyrir Reykjavík og Hafnafjörð.91 

Greinilegt er að vilji var til að virkja og styrkja iðnað en einungis ef það styrkti 

við dreifbýlið meðfram þéttbýlinu. Ef til vill er þetta ástæða þess að Jónas hafi 

séð í Bjarna eitthvað sem hann hreifst af og vildi því styðja við þetta verk 

hans. 

Bjarni var alls ekki sérhlífinn, gekk í öll störf ásamt því að vera sérstaklega 

skipulagður og úrræðagóður. En ekki má gleyma að minnast á Valgerði konu 

hans sem var kjölfestan í heimilishaldi og búskap í Hólmi. En vegna ötulsemi 

hennar og fórnfýsi gat Bjarni leyft sér að hella sér í allt það sem hann tók sér 

fyrir hendur.92 
Bjarni lést árið 1938 einungis 47 ára gamall af völdum heilablóðfalls. Með 

fráfalli Bjarna var horfinn frá einstakur maður sem með sinni eigin hugsjón og 

eldmóð fyllti aðra unga hugsjónamenn sama eldmóð til að halda áfram með 

starf hans og hugmyndir.  

Eftir að Bjarni féll frá lagði mágur hans Þórarinn Helgason fram tillögu á 

Búnaðarþingi, mælti hann með því að Hólmur yrði gerður að 

sjálfseignarstofnun. Ætti ríkið að leggja til fé til kaupa á húsum og öðrum 

mannvirkjum á jörðinni og leggja svo til styrk fyrir duglegan mann til að reka 

vélaverkstæðið í Hólmi og halda áfram með vinnu Bjarna þar sem frá var 

horfið. Valgerður kona Bjarna bauðst svo til að gefa jarðirnar að Hólmi I og II 

ef mannvirkin yrðu keypt og haldið áfram með starf í líkingu við það sem var 

þegar Bjarni lifði. Fór svo að húsin voru keypt á 54.000 krónur. 

                                            
90 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls 54-56. 
91 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls 110. 
92 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“ bls 55-75. 
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Nú valt allt á því að finna mann til að taka við arfleifð Bjarna, var það svo 

Valdimar Runólfsson trésmíðameistari, bróðir Bjarna sem ráðinn var til 

starfsins. Árið 1943 var svo ákveðið að stofna smíðaskóla í Hólmi, hafist var 

handa við að breyta íbúðarhúsinu svo það gæti tekið við sex til átta 

nemendum. Sett var upp áætlun um starf skólans og hvernig kennslunni yrði 

háttað, en skólinn tók til starfa árið 1945.93 

Tilgangur skólans var frá upphafi að veita nemendum sínum hagnýtar 

leiðbeiningar um smíði og það sem gæti komið að gagni seinna í lífinu. Einna 

helst átti hann að undirbúa nemendur sína undir bændastörf en einnig var haft 

í huga að skólavistin gæti létt undir með mönnum ef þeir tæku þá ákvörðun 

um að fara í framhaldsnám.94 

 

                                            
93 Gísli Brynjólfsson, „Smíðaskólinn í Hólmi…“, bls 118-120. 
94 Gísli Brynjólfsson, „Smíðaskólinn í Hólmi…“, bls 122. 
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2.2 – Rafstöðvar Bjarna Runólfssonar 
 

Eins og kom fram hér að ofan var fyrsta rafstöðin sem Bjarni vann að 

stöð Helga Þórarinssonar í Þykkvabæ sem Halldór Guðmundsson setti upp 

árið 1921. Bjarni aðstoðaði Halldór við uppsetningu þeirrar stöðvar. Hans 

fyrsta stöð sem hann setti upp sjálfur var í Hólmi 1921 var afl hennar 2 kW. 

Smíðaði hann túrbínuna sjálfur með járni sem hann aflaði úr strandi. Þessi 

fyrsta stöð hans þurfti nokkurt viðhald og endurbyggði Bjarni stífluna og 

aðrennslisrörið nokkrum sinnum áður en lokaútgáfan leit dagsins ljós. 

Alls smíðaði Bjarni um 92 túrbínur á árunum 1921-1938 og kom langflestum 

þeirra upp sjálfur. Hann setti einnig upp nokkrar túrbínur sem höfðu verið 

keyptar erlendis frá.95 

Lobbinn kom að góðum notum í þessum smíðum og uppsetningu stöðvanna, 

en í henni var að finna aðgengilegar töflur og formúlur til þess að reikna 

fallhæðir og vatnsmagn. Gerði bókin þeim kleift að reikna mjög nákvæmlega 

allt sem til þurfti og smíða túrbínurnar á þann hátt að samkvæmt reikningum 

myndu þær skila af sér miklu afli.  

Bjarni var ekki einn í þessum smíðum og voru alltaf verkamenn hjá honum. 

Þeir sem voru einna lengst hjá honum voru Svínadalsbræður Eiríkur og 

Sigurjón Björnssynir en auk þeirra voru hjá honum Sigfús Bjarnason frá 

Grýtubakka í Höfðahverfi, Ágúst Guðmundsson frá Stóra-Hofi á 

Rangárvöllum, Stefán bróðir Bjarna, Sigurjón Sigurðsson, Helgi Lárusson frá 

Kirkjubæjarklaustri og Þorsteinn Einarsson frá Höfðabrekku. 

Vinnudagurinn var langur þegar umsvifin voru sem mest, Bjarni var mjög 

skipulagður sem gerði það að verkum að allt gekk eins og vel smurð vél og 

varla þurfti að stjórna þar sem vinnan gekk eftir skipulagi hans. 

Smíðuðu þeir þrenns konar gerðir af túrbínum, Pelton, Francis og Kaplan. 

Bræddu þeir kopar sem var hirtur úr ströndum, þeir helltu svo bræddum 

koparnum í sandmót af skóflum og túðum fyrir túrbínurnar.96 Alls setti Bjarni 

upp 116 stöðvar með uppsettu afli 886 kW.97 

 

                                            
95 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 46-51. 
96 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 53-57. 
97 Tafla í viðauka II. 
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2.3 – Einar Sverrisson, Kaldrananesi 
 

Einar Sverrisson fæddist þann fyrsta apríl 1914 elsti sonur hjónanna 

Sverris Ormssonar og Halldóru Einarsdóttur. Einar ólst upp á Kaldrananesi og 

var æska hans fremur hefðbundin æska ungs sveitapilts á þeim tíma, nema 

fyrir það að hann hafði ávallt mikinn áhuga á smíðum og viðgerðum. Eina 

menntun hans var barnaskólapróf úr Deildarárskóla.  

Einar var hagmæltur mjög og liggja eftir hann þó nokkrar vísur, elstu vísuna 

sem varðveist hefur eftir hann, samdi Einar þegar hann var að hirða sauði inn 

með Búrfelli 10 ára gamall. 

Fýkur snjór í fell og móa. 

Fúl er hríðin nauða. 

Kalinn nærri, kafar snjó 

Krakkinn hirðir sauða. 

Ásamt því að hjálpa til heimavið fór Einar ungur á sjó á togaranum Venus. Í 

einni af ferðum hans bilaði ljósavélin um borð. Einar fylgdist spenntur með 

viðgerðinni, enda var hann ætíð hugfanginn af nýrri tækni og tækjum. Hann 

tók eftir því að einn varahluturinn var ekki settur aftur á réttan stað, ekki var 

hlustað á hann þar sem hann var bara ungur drengur. En svo fór að vélin fór 

ekki í gang aftur fyrr en farið var eftir leiðbeiningum hans.98  

Einar byrjaði að fikta við rafmagn eftir að hann fór á námskeið í radíótækni 

árið 1934 í gegnum Landsímann, sem Guðmundur Hlíðdal, póst- og 

símamálastjóri ráðlagði honum að fara á. Fann Einar sér köllun í rafmagninu. 

Hann bjó til 34 útvarpstæki sem hann setti saman eftir teikningu í dönsku 

blaði, sem hann seldi hingað og þangað um landið. Tækin voru með þurra- og 

sýrubatterí sem var í glerhylki þar sem sýran var geymd. En vegna 

varahlutaskorts og einokunar á sölu varahluta varð hann að hætta framleiðslu 

tækjanna.99  

Fyrstu kynni Einars af rafstöðvum og uppsetningu þeirra var þegar Sigfús á 

Geirlandi kom til Kaldrananess og setti upp stöð þar árið 1929, Einar fylgdist 

með þessari uppsetningu af miklum áhuga og kveikti þetta að öllum líkindum 

                                            
98 Minningargrein eftir Sigurð Sigurðarson. 
99 Viðtal Tinnu Guðbjartsdóttur við Kára Einarsson og Margréti Guðnýju Einarsdóttur þann 15. 
febrúar 2013. 
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þann eldmóð sem Einar hafði ætíð fyrir tækni og nýjungum. Hann kynntist 

Bjarna í Hólmi um 1934 þegar hann ákvað að hringja í Bjarna eftir 

leiðbeiningum varðandi stöð sem Ólafur H. Jónsson bóndi að Eystri-

Sólheimasandi hafði beðið Einar um hjálp við, en hann vantaði aðstoð vegna 

rafals sem farinn var að neista. Bjarni hafði sett upp stöðina hjá Ólafi og sagði 

Bjarni, Einari að hann yrði á ferð um Mýrdalinn nokkrum dögum seinna og að 

þá myndi hann fara með Einari að stöðinni. Bjarni sýndi Einari hvað hann átti 

að gera og eftir þessum leiðbeiningum Bjarna, náði Einar að lagfæra stöðina 

fyrir Ólaf.  

Skömmu eftir þetta kom Sveinn Runólfsson frá Fjósum til Einars og bað hann 

að mæla fallhæð og rennsli til að meta hvernig staðhættir væru til virkjunar en 

Einar vísaði á Bjarna í Hólmi, þar sem hann var mun reyndari í þessum efnum 

en hann sjálfur. Bjarni tók verkið að sér, smíðaði hann túrbínuna sem hann 

sendi síðan til Einars og notaði Einar þá túrbínu Bjarna og rafal sem Þorsteinn 

Einarsson á Höfðabrekku pantaði til að setja upp stöðina. Var þetta fyrsta 

stöðin sem Einar settu upp einn.100 

Einar kvæntist Ragnhildi S. Guðjónsdóttur þann 12. júní 1937 og eignuðust 

þau fjögur börn, Kára 1938, Guðrúnu 1940, Halldóru 1942 og Margréti 1943.  

Á árunum 1937-1938 vann Einar með Bjarna og setti upp nokkrar stöðvar fyrir 

hann, meðal annars að Hólum í Hjaltadal. Í þeirri ferð eignaðist Einar eintak af 

Lommebog for mekanikere eftir Peder Lobben, Lobbann, hjá kennara við 

skólann að Hólum. Bókin var eins og áður hefur komið fram biblía þeirra sem 

unnu við það að setja upp rafstöðvar, en upplýsingar sem menn fengu úr 

bókinni við uppsetningu stöðvanna réð miklu um það hversu fullkomnar 

túrbínur þeirra voru og hversu nákvæmlega þeir mældu fyrir stöðvunum.101 

Var það því mikill fengur fyrir Einar að hafa fengið þessa bók. 

Eftir andlát Bjarna árið 1938 var það svo Einar sem kláraði seinustu rafstöðina 

að Hólmi sem Bjarni hafði verið byrjaður á, hann lauk við allar tengingar og 

frágang í stöðina. Einnig lauk hann við tengingar og niðursetningu véla fyrir 

Hæðargarð og Ytri-Tungu, en gamla stöðin frá Hólmi var komið fyrir þar. Á 

árunum eftir 1940 setti Einar upp sex rafstöðvar og smíðaði fjórar af 

túrbínunum sjálfur. Þekkinguna sem hann notaði til að setja upp þessar 
                                            
100 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 92-93. 
101 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 53. 
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stöðvar sjálfur aflaði hann sér með hjálp Lobbans og bræðranna Ormsson, en 

þeir voru föðurbræður hans og átti hann ætíð góð samskipti við þá. Einar var 

mjög góður smiður og með árunum kom hann sér upp glæsilegu safni tækja, 

þar af tvo rennibekki ásamt tæki til suðu.102  

Eftir kynni hans af Bjarna tók við ferill í rafvirkjun. Hann lærði túrbínusmíði af 

Bjarna og fór með honum um allt land við að setja upp stöðvar. Einar kom sér 

upp sínum eigin verkfærum að miklu leyti en hann bjó samt svo vel að eiga 

sinn eigin rennibekk. Einar bjó til árið 1937 einstakan rafmagnsrokk fyrir konu 

sína Ragnheiði, sem er nú í dag á safninu á Skógum.  

Einar hannaði heyskúffu og hjól sem gerði heyrakstur úr keldum mun 

auðveldari og dreifðist þessi uppfinning hans út um allt land og olli byltingu í 

heytöku bænda.103 Uppfinningin var skúffa með járnbindingum, band var í 

skúffunni sem var notað til að tæma hana eftir að hún var komin á þurrt land 

aftur. Hjólið sjálft var með spaða sem ýtti heyinu upp í skúffuna. 

Hann fékk síðar verðlaun frá Landbúnaðarráðuneytinu fyrir þessa uppfinningu 

sína. Fyrir þessa uppfinningu fékk hann svo seinna gamlan Ford jeppa að 

gjöf.  

Einar smíðaði sér einnig bíl frá grunni, hann tók vél úr Chevrolet bíl en allt 

boddíið smíðaði hann sjálfur. Fékk bíllinn tegundarheitið SVERRISSON NO. 1 

með númerið Z-99, þegar Einar fór með hann til Gests Ólafssonar 

bifreiðaeftirlitsmanns í skoðun.104  
Fjölskyldan bjó að Kaldrananesi í Mýrdal þar til árið 1946 þegar þau fluttu á 

Selfoss. En Einar fékk vinnu á landbúnaðarverkstæði Kaupfélags Árnesinga á 

Selfossi árið 1946, sem verkstjóri þar sem hann var sérstaklega ráðinn vegna 

þess að þeir sem unnu þar réðu ekki við að gera við vélarnar.  

Vegna þess að hann var ekki lærður raf- eða vélvirki var verkstæðið ítrekað 

kært en Egill Thorarensen Kaupfélagsstjóri og Guðmundur Böðvarsson 

forstöðumenn verkstæðisins, hlustuðu ekki á það.  

Seinna þegar landbúnaðarverkstæðið var lagt niður og sameinað öðrum 

verkstæðum þá var Einar fenginn til að sjá um vél sem hafði verið fengin frá 

Þýskalandi, þetta var greiningarvél fyrir bilanir og enn á ný urðu lærðir menn 

                                            
102 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 94-95. 
103 Stefán Hannesson, „Dýrasta aflið.“, Morgunblaðið 11. jan. 1940, bls 5. 
104 Minningargrein eftir Sigurð Sigurðarson. 



39 
 

reiðir vegna vinnu Einars við verkstæðið þar sem hann var ólærður, en aftur 

stóðu Egill og Guðmundur með honum og hann hélt vinnu sinni. Einar fékk 

svo að lokum veitt meistararéttindi, en það var þegar Ingólfur Jónsson frá 

Hellu varð viðskipta- og iðnaðarmálaráðherra, fór hann strax í það að veita 

honum þessi réttindi.105 

Flutti fjölskyldan aftur að Kaldrananesi árið 1955 þegar foreldrar hans voru 

komin að árum og tók fjölskyldan við búinu. 

Seinna hóf hann gerð rafmagnstaflna eftir hans eigin hönnun sem voru 

virkilega vandaðar, vann hann við smíði þessara taflna og uppsetningu þeirra 

í mörg ár. Árið 1982 var stofnað félagið Skálafell hf, sem átti að sérhæfa sig í 

smíði á ESK rafmagnstöflum Einars, en ESK er skammstöfun fyrir Einar 

Sverrisson, Kaldrananesi.106 
Bjuggu þau hjón að Kaldrananesi til ársins 1990 eða þar til Ragnhildur, Kona 

Einars lést. Missir Ragnhildar, sem var ætíð stoð hans og stytta, var Einari 

mikið áfall, hann hafði ráðlagt að halda áfram að búa á Kaldrananesi en 

vegna slyss sem hann varð fyrir ákvað hann þess í stað að flytja til Halldóru 

dóttur sinnar að Grafarholti í Reykjavík.107 

Einar gat aldrei hætt að upphugsa nýja hluti og finna lausnir á vandamálum. 

Eitt gott dæmi um það var dúnhreinsivél sem hann útbjó eftir að hafa heyrt um 

vanda æðarbónda við að hreinsa dúninn nógu vel en þessi vandi þeirra olli 

verðfalli íslensks æðardúns á erlendum mörkuðum. Hvarf þessi vandi þeirra 

aldrei úr huga Einars og þegar hann var kominn á níræðisaldur hóf hann að 

finna leiðir til þess að leysa þetta vandamál. Hann kynnti sér vélar sem 

notaðar voru við hreinsun á dúninum. Hann heimsótti bónda í Æðey, Jónas að 

nafni, til að skoða þann búnað sem hann var að nota. Einar smíðaði svo 

vélina í kjallara Grafarholts og hefur vélin verið í notkun í mörg ár norður á 

landi.108 

Einar og dóttir hans Halldóra voru lík að hugviti og handlagni og óskaði Einar 

sér einskis heitar en að vera í samvistum við dóttur sína allt til enda. Því miður 

lést Halldóra skyndilega árið 2000, 58 ára að aldri. Einar veiktist svo 
                                            
105 Viðtal Tinnu Guðbjartsdóttur við Kára Einarsson og Margréti Guðnýju Einarsdóttur þann 
15. febrúar 2013. 
106 „Vík í Mýrdal í Reykjavíkurheimsókn: Skaftfellingalota á Kjarvalsstöðum.“Morgunblaðið 
23.10.1983, bls 23. 
107 Minningargrein eftir Sigurð Sigurðarson. 
108 Minningargrein eftir Sigurð Sigurðarson. 
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snögglega árið 2003 og fluttist stuttu eftir það á dvalarheimilið Grund. Einar 

lést 89 ára að aldri þann 30. janúar 2004.109  

                                            
109 Minningargrein eftir Sigurð Sigurðarson. 
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2.4 – Rafstöðvar Einars Sverrissonar 
 

Fyrsta stöðin sem Einar kom að uppsetningu var að Eystri-

Sólheimasandi. Þetta var stöð sem Bjarni Runólfsson setti upp árið 1932 fyrir 

Ólaf H. Jónsson. Einar leitaði ráða hjá Bjarna sem átti leið að Eystri-

Sólheimasandi sem sýndi honum hvað hann þurfti að gera. Með 

leiðbeiningum Bjarna náði Einar að laga stöðina. 

Fyrsta stöðin sem Einar setti upp sjálfur var að Fjósum fyrir Svein Runólfsson. 

Einar framkvæmdi allar mælingar sem til þurfti og leitaði til Bjarna sem 

smíðaði túrbínuna fyrir hann. Stöðin að Fjósum fór upp árið 1935. Einar hélt 

áfram að reisa stöðvar fyrir Bjarna árin 1936-1937 voru þessar stöðvar með 

túrbínum sem Bjarni smíðaði. Voru þær í Fljótshlíð, á bæjunum Lambalæk, 

Kirkjulæk (austurbær), Kirkjulæk (vesturbær) og Ásgeirsstöðum við Grjótá.  

Eftir lát Bjarna lauk Einar við að setja upp raflagnir við stöðina í Hólmi. Setti 

hann einnig niður vélar og tengingar fyrir rafstöð í Hæðargarði og Ytri-Tungu 

en þangað fór gamla stöðin frá Hólmi. Á næstu árum fór Einar að setja sjálfur 

upp rafstöðvar og uppúr 1940 setti hann upp sex stöðvar þar af fjórar túrbínur 

sem hann smíðaði sjálfur. Ásamt því að hafa Lobbann sér til handar naut 

hann aðstoðar frá föðurbræðrum sínum þeirra Eiríks Ormssonar og Jóns 

Ormssonar. Hann var mjög lunkinn smiður og kom sér upp mjög góðu 

verkstæði.110 

Alls setti Einar upp sex stöðvar með uppsettu afli 38 kW.111 

 

                                            
110 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 92-95. 
111 Sjá viðauka II. 
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2.5 – Einkenni sjálfmenntaðra manna 
 

Þessir menn urðu fyrir valinu vegna þess að þeir einkenna að mínu mati 

það sem hinn sjálfmenntaði maður er í hugum margra. Þessir menn tóku sig 

til og lærðu að sjálfsdáðum það sem aðrir eyddu mörgum árum í að læra í 

skóla, með einungis hugvit sitt og hugmyndaflug að vopni. 

Bæði Bjarni og Einar sýndu strax sem börn að mikið var spunnið í þá. Þeir 

höfðu mikinn áhuga á að smíða og byggja upp hluti. Eins og var rakið hér að 

ofan hversu vel Bjarni fylgdist með og lærði, en hann náði að smíða skúr eftir 

að hafa fylgst með byggingu annars í tvo daga og Einar sem sá strax hvað var 

þess valdandi þegar vél togarans Venusar fór ekki í gang eftir viðgerð. Þessi 

áhugi þeirra á vélum og smíðum óx með þeim og þegar þeir voru komnir á 

fullorðinsár hófu þeir að finna sér leiðir til að fá útrás fyrir þessum hugmyndum 

sínum. 

Bjarni sá árið 1921 þegar Halldór Guðmundsson setti upp rafstöð í Þykkvabæ 

og við það kviknaði áhugi sem varð kveikjan að rafvæðingu Vestur-

Skaftafellsýslu og nálægra sýslna en Bjarni og vinnumenn hans settu upp yfir 

100 rafstöðvar um allt land en þó meirihluta í Skaftafellssýslunum. Einar 

kynntist Bjarna þegar hann var fenginn til að yfirfara rafstöð á Eystra-

Sólheimasandi, voru þessi kynni mikill áhrifavaldur í lífi Einars. Vann hann 

nær allt líf sitt við rafmagn og viðgerðum því tengdu. 

Edward L. Deci talar um að það sem snertir eðlislæga hvatningu er að þeir 

einstaklingar sem taka sér fyrir hendur verkefni sem framkalla ekki 

utanaðkomandi verðlaun sækjast ekki eftir þess konar hvatningu, það er að fá 

að launum verðlaun, heldur sækjast þeir eftir annars konar launum sem koma 

innan frá einstaklingnum sjálfum og eru ekki mælanleg. Hann segir jafnframt 

að þeir einstaklingar sem keyrast áfram á eðlislægri hvatningu hella sér af 

mikilli áfergju í viðfangsefni sín og þeir finna ekki á sama hátt fyrir þreytu og 

hungri þar sem viðfangsefnið tekur yfir hug þeirra.112 Eðlislæg hvatning er 

hegðun sem einstaklingur ræðst í til að finnast hann vera hæfur og 

sjálfstæður. Þessi hegðun á sér tvær rætur, fyrri rótin snýst um það að ef það 

er engin hvatning til að gera eitthvað líður þessum einstaklingum ekki vel og 

                                            
112 Edward L. Deci, Intrinsic motivation, bls 24. 
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þess vegna leita þeir eftir tækifærum til að fullnægja þörfum sínum, þeir leita 

eftir áskorunum, seinni rótin snýst um að sigrast á áskorunum og að minnka 

ósamræmi, þar sem að einstaklingur mun ekki finnast hann hæfur og 

sjálfstæður nema að ef hann getur framkvæmt þessa hluti. Því leita þessir 

einstaklingar eftir því að finna sér hluti til að sigrast á.113 

Þessir tveir menn voru undir miklum áhrifum frá eðlislægri hvatningu til þess 

að nýta sér þær gáfur sem þeim hafði verið gefið. Bjarni setti upp heillt 

verkstæði til þess að halda utan um áskorunina sem hann setti sér og fór um 

allt landið til þess að setja upp rafstöðvar. Þegar hann hafði unnið við þessa 

iðju í nokkur ár þá virtist þetta ekki vera nóg og var hann í raun búin að leysa 

áskorunina sem hann hafði sett sjálfum sér. Fór þá að bera á leiða hjá honum 

og hann fór að leita sér að annarri áskorun sem kom í formi byggingar 

frystihúss.114 

Einar sýndi þetta einnig en þó aðalega í formi þess að hann byrjaði á 

verkefnum en kláraði þau sjaldan, þar sem aðal gamanið hjá honum var að 

upphugsa hvernig leysa átti vandann eða hvernig átti smíða eitthvað en svo 

virtist þessi hvatning ekki vera nóg til þess að klára heldur fór hann í strax í 

annað verkefni sem var líklegast heldur ekki klárað.  

Börn Einars, Kári og Margrét rifjuðu upp fyrir mig söguna af því þegar hann 

fékk Ford jeppa frá hernum gefins sem viðurkenningu fyrir uppfinningu sína. 

Þau töluðu um að hann hefði ákveðið að setja stálhús á jeppann en kláraði 

það svo aldrei og seldi meira segja jeppann frá sér ókláraðan.115 En jafnvel þó 

að sum verkefni hafi aldrei verið kláruð þá er alls ekki hægt að segja að hann 

hafi ekki klárað neitt, hann setti upp sex rafstöðvar, smíðaði um 34 

útvarpstæki og stofnaði fyrirtæki utan um raftöflusmíði sína.  

Svo greinilegt er að hann hafði, þrátt fyrir tilhneigingu til að klára ekki allt sem 

hann tók sér fyrir hendi, næga hvatningu til þess að klára hluti. En þessir 

menn settu upp ásamt öðrum mönnum stóran hluta af fyrstu rafstöðvum 

landsins. 

                                            
113 Edward L. Deci, Intrinsic motivation, bls 61-62. 
114 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 62. 
115 Viðtal Tinnu Guðbjartsdóttur við Kára Einarsson og Margréti Guðnýju Einarsdóttur þann 
15. febrúar 2013. 
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Kafli 3 – Rafstöðvar og einkarafstöðvar 
 

 Rafmagnið kom til Íslands hægt og rólega, fyrst um sinn var bara ein 

stöð í Reykjavík en um leið og þessi stöð var sett upp fór áhugi manna að 

aukast og um bæinn fóru að dreifast einkastöðvar, nálægir bæir fylgdu eftir og 

þaðan yfir til sveitanna. Rafveitur voru fyrst um sinn ekki svo algengar en voru 

þó á nokkrum stöðum á landsbyggðinni, þær elstu voru settar upp um 1911-

1913. 

Fyrstu rafljósin voru kveikt í Reykjavík árið 1899 í prentsmiðju Ísafoldar með 

uppsetningu díselrafstöðvar. Fimm árum seinna setti Jóhannes Reykdal upp 

vatnsaflsrafstöð við vinnustofu sína.116 Halldór Guðmundsson raffræðingur 

hjálpaði Jóhannesi við uppsetningu stöðvarinnar en hann var nýkominn frá 

Þýskalandi eftir að hafa numið raffræði þar.  

Eftir að hafa hjálpað Jóhannesi að setja upp rafstöðina var hann sendur til 

Noregs á vegum bæjarins. Markmið ferðarinnar var að kynna fyrir 

Reykvíkingum þá rafvæðinguna þar í landi. 

Við heimkomuna snerust ráðleggingar hans mestmegnis um uppsetningu 

díselvéla fremur en vatnsaflsvéla. Þar sem þær voru ódýrari og auðveldari í 

rekstri fyrir ómenntaða einstaklinga.117  

Halldór var samt sem áður hrifin af hugmyndinni að virkja Sogsfossa en hann 

taldi þá of stóra fyrir markaðinn í Reykjavík. Elliðaárnar komu auðvitað enn til 

greina en þær voru í eigu útlendinga og hætti þeim til að frjósa að vetri til.118  

Enn var samt vatnsaflið hugleikið mönnum og fyrstu rafstöðvarnar á Íslandi 

voru vatnsaflstöðvar sem Halldór hjálpaði til við að setja upp á árunum 1910-

1920. Fyrsta vatnsaflstöðin sem sett var upp í Reykjavík var gangsett árið 

1921 og sótti hún afl sitt til Elliðaánna. Áður en þessi virkjun var sett upp 

höfðu aðrir kaupstaðir þegar hafið að virkja vatnsföll og voru þessar rafstöðvar 

til almenningsnota í þéttbýlum landsins og voru í eigu viðkomandi 

sveitarfélaga. Þeir staðir sem ekki höfðu vatnsafl í nágrenni við sig komu sér 

                                            
116 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 35. 
117 „Raflýsing Reykjavíkur.“ Ísafold, 25. apríl, 1906, bls 97. 
118 Ágúst Halblaub, Vatnsaflsrafstöðvar fyrir sveitabæi á Íslandi, bls 2-3. 
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upp annars konar stöðvum flestar með díselvélum og jafnframt því settu 

margir einstaklingar upp díselstöðvar upp við heimili sín. 

Í sveitum landsins fór einnig fram rafvæðing og var þar í flestum tilfellum 

virkjaður bæjarlækurinn. Voru margir tæknifróðir menn bændum innan handar 

við mælingar og uppsetningu stöðvanna má þar nefna, Halldór 

Guðmundsson, Eirík Ormsson og síðast en ekki síst Bjarna Runólfsson frá 

Hólmi í landbroti.119 Bjarni og aðstoðarmenn hans smíðuðu sjálfir túrbínurnar 

sem notaðar voru í stöðvarnar og mældu allt sjálfir. Bjarni var eins og áður 

segir sjálflærður og notaði sér til hjálpar við mælingar Lommebog for 

mekanikere.  

Til þess að setja upp rafstöð þarf að gera ýmsar mælingar á fallhæð vatns og 

vatnsmagni ánna sem átti að nýta. Fallhæðir í dag eru mældar með nýjustu 

tækjum en á þessum tíma urðu menn að nýta sér aðrar aðferðir.  

Í Lobbanum var að finna teikningar af hvernig hægt var að mæla fallhæðir, 

þeir ráku staura lóðrétt niður og negldu fjalir lárrétt frá toppi fyrsta staurs að 

neðri hluta þess næsta, þetta var svo gert alla leið upp brekkuna við næstu 

staura.120  

Í nær öllum tilfellum var nauðsynlegt að tryggja rafstöðinni vatn með því að 

búa til uppistöðulón með stíflu, en þetta var gert til þess að tryggja 

áreiðanleika vatnsrennslisins. Til þess að geta hafist handa við vinnuna varð 

auðvitað fyrst að finna virkjunarstað. Hann varð að hafa ýmsa eiginleika til 

þess að virkjunin myndi ganga. Það þurfti að vera nokkur hæðarmismunur til 

þess að hægt væri að láta vatnið falla í lokuðum rörum sem lögð yrðu að 

túrbínunni. 

Eftir val á virkjunarstað var hægt að hefjast handa við stífugerð, gröft 

áveituskurða og lóns. Ráðlagt var að láta smá tíma líða frá gerð stíflu, lóns og 

röra til að geta mælt nákvæmlega hversu mikið vatnsmagn fengist og hversu 

stóra túrbínu þyrfti. Við framkvæmd vatnsmælinga þarf ekki eingöngu að 

mæla rennsli þegar vatn var mest heldur einnig í frosti og í sumarþurrkum til 

að fá eins nákvæma mælingu og mögulegt var af rennslinu.  

Eftir allt þetta var hægt að fara velja þá túrbínugerð sem hentaði best hverjum 

stað og svo einnig þann rafal sem hentaði snúningshraða túrbínunnar. Þegar 
                                            
119 Ágúst Halblaub, Vatnsaflsrafstöðvar fyrir sveitabæi á Íslandi, bls 3-4. 
120 Peder Lobben, Lommebog for mekanikere, bls 254. 
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velja átti túrbínur varð að taka mið af nokkrum hlutum svo sem fallhraða vatns 

og vatnsmagni. Voru tvær gerðir túrbína notaðar, Reaktion þar sem þrýstifallið 

fer fram í túrbínunni og svo Impuls þar sem þrýstifallið fer fram rétt framan við 

túrbínuna. Tvær algengustu Reaktion túrbínurnar kölluðust Francis- og 

Kaplantúrbínur aðeins ein Impuls túrbína var notuð hér á landi svokölluð 

Peltontúrbína. Kaplantúrbínan hentaði best þar sem um var að ræða mikið 

vatn með lítilli fallhæð, Pelton hentaði best þar sem vatn var lítið en fallhæð 

mikil og Francis hentaði best þar sem var miðlungsfallhæð.  

Eftir að túrbína hafði verið valin var hægt að hefja hönnun hennar, ákveða 

stærð, reikna snúningshraða út frá fallhæð, vatnsmagni og fleiru. Eftir að hafa 

hannað og smíðað allt sem til þurfti átti svo eftir að leggja rafleiðslur frá 

stöðvarhúsi þangað sem átti að lýsa og leggja raflagnir innanhús og 

rafmagnstæki tengd. Fengust þessar upplýsingar úr áðurnefndri bók Peder 

Lobben, Lommebog for mekanikere, sem reyndist þeim sem notuðu hana 

ómetanleg.121 

 

                                            
121 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu…“, bls 40-45. 
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3.1 – Rafveitur hasla sér völl á kostnað einkarafstöðva 
 

 Árið 1926 voru samþykkt lög um raforkuvirki á landinu og innihéldu þau 

ákvæði sem gaf ráðherra heimild að setja reglur um öryggisráðstafanir er 

fylgja átti við uppsetningu vikjana. Þessi lög voru svo endurbætt árið 1932. 

Fram að setningu þessara laga höfðu rafveitur kaupstaða og kauptúna sjálf 

séð um eftirlit hvað varðaði frágang raflagna og annarra raforkuvirkja á sínum 

svæðum. Jakob Gíslason rafmagnsverkfræðingur var ráðinn árið 1930 til að 

hafa eftirlit með raforkuvirkjum um landið.122 

Jakob vann árið 1933 að reglugerð um raforkuvirki, með þessari reglugerð var 

komið á fót Rafmagnseftirliti ríkisins. Komst hún á fjárlög sama ár og varð 

Jakob forstöðumaður hennar og fyrsti starfsmaður.123 Var stofnuninni gert að 

hafa eftirlit með rafvirkjum og átti hún að gera áætlanir um að reisa og reka 

rafveitur. Árið 1939 voru lögin um raforkuvirki endurskrifuð þar sem gömlu 

lögin voru að mestu byggð á dönskum lögum sem áttu ekki alltaf við um 

íslenskar aðstæður.124  

Árið 1937 hófst raforkuframleiðsla í Ljósafossvirkjun. Þegar hún tók til starfa 

hafði þegar verið byggð háspennulína frá Reykjavík til stöðvarinnar og 

spennustöð við Elliðárnar til að taka á móti orkunni. Einnig var lagður 

jarðstrengur frá Elliðaánum að aðveitustöð við Austurbæjarskóla í stað 

loftlínu. Þessi lína var fyrsta flutningslínan milli Sogs og Reykjavíkur og var 

hún byggð vorið 1935. Hún var fyrsta langa raflínan sem var lögð hér á landi 

og flutti hún 6000 volta spennu.125  

Í upphafi árs 1937 hafði atvinnumálaráðuneytið skipað nefnd til að leggja drög 

að skipulagi væntanlegra rafveitna sem tækju við rafmagni frá 

Ljósafossvirkjun. Tók nefndin svo saman frumvarp þess efnis að ríkisstjórnin 

gat með samþykki Alþingis og iðnaðarráðs sett á laggirnar rafveitur þar sem 

                                            
122 Stjórnartíðindi 1926 A, bls 10 (l. nr. 7/1926). 
123 Stjórnartíðindi 1932 A, bls 145-147 (l. nr 63/1932). 
124 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 15. 
125 Sumarliði R. Ísleifsson, Saga rafmagnsveitu Reykjavíkur 1921-1998, bls 86. 
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hagkvæmast þótti. Frumvarpið dagaði uppi þrátt fyrir mikla ánægju með það á 

þingi. En var svo að lokum samþykkt árið 1942.126 

Með þessu lögum var ríkisstjórn heimilað að setja á stofn og starfrækja 

rafveitur. Fyrirtækið átti að vera ríkiseign og rekið sjálfstætt, fékk það nafnið 

Rafveitur ríkisins. Verksvið þess átti að vera að afla almenningi í landinu 

raforku og selja hana orkuveitum í héraði.127 

Eftir að lög um Rafveitur ríkisins höfðu verið samþykkt fól atvinnu- og 

samgöngumálaráðuneytið Rafmagnseftirliti ríkisins að athuga á hvaða hátt 

það væri hægt að fullnægja raforkuþörf landsmanna. Komu tvær leiðir til 

greina. Sú fyrri að hafa smávirkjanir í nágrenni við notkunarstað og sú seinni 

að hafa landsveitu með háspennulínu sem færði neytendum rafmagn frá fáum 

stórum virkjunum. Vildi Rafmagnseftirlitið fara báðar þessar leiðir og smám 

saman yrðu smá- og stórvirkjanirnar tengdar saman í eitt heildarkerfi sem 

myndi á endanum ná til allra helstu rafveitna landsins.128 

Árið 1944 var farið að marka nýja leið í raforkumálum þjóðarinnar á Alþingi. 

Horfið var frá fyrri stefnu sem einkenndist af afskiptaleysi ríkisins. Nú mátti 

ríkið eitt reka orkuver sem voru stærri en 100 hestöfl. Átti ríkisstjórnin því að 

setja á stofn og reka rafmagnsveitur. Þetta fyrirtæki átti að vera í eigu ríkisins 

og vera fjárhagslega sjálfstætt, fékk það nafnið Rafmagnsveitur ríkisins. Hafði 

raforkumálastjóri yfirumsjón með fyrirtækinu. 

Það var svo árið 1947 sem raforkulög komu til framkvæmda, varð Jakob 

Gíslason skipaður fyrsti raforkumálastjóri ríkisins. Eiríkur Briem var ráðinn 

rafmagnsveitustjóri ríkisins.129 

Náðu þessi lög samt sem áður ekki yfir þau raforkuver sem höfðu verið 

smíðuð eða voru í smíðum sem voru yfir 100 hestöfl og einnig var hægt að fá 

undanþágu til að reisa allt að 500 hestafla orkuver en það átti einkum við 

afskekkt svæði þar sem mikilvægt væri að koma upp orkuveri tengt iðnaði. 

Héraðsveitur ríkisins voru stofnaðar í kjölfar Rafmagnsveitna ríkisins og átti 

það að annast dreifingu orku til notenda innan héraðs. Ríkið ákvað stærð 

                                            
126 Stjórnartíðindi 1942 A, bls 15-17 (l. nr. 16/1942). 
127 „Rafveitur ríkisins merkileg löggjöf seinasta Alþingis.“ Tíminn 24. júlí 1942, bls 322-323. 
128 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 17. 
129 Daníel Ágústínusson, „Raforkumálið mesta umbótamál íslenzkra byggða. 
Atvinnumálráðherra hefir sett reglur um einkarafstöðvarlán.“ Tíminn 03. Sept. 1947, bls 2. 
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héraðsveita og voru það svo kaupstaðir og kauptún sem sáu um rekstur þess. 

Gat ráðherra veitt héraðsveitum einkarétt til sölu á orku á sínu svæði.  

Ef það var ekki rekstrargrundvöllur fyrir stofnun slíkra fyrirtækja til dæmis þar 

sem byggð var strjál, setti ríkið því á stofn héraðsveitur sem lutu stjórn 

Héraðsrafmagnsveita ríkisins. Stofnkostnaður við þessi fyrirtæki var 

afskrifaður til þess að rekstur þeirra væri sjálfstæður. 

Þegar lögin voru samþykkt voru þegar starfandi nokkrar héraðsveitur; 

Rafmagnsveita Reykjavíkur, Rafveita Hafnafjarðar og Rafveita Akureyrar. 

Þessar héraðsveitur keyptu orku af tveimur sjálfstæðum fyrirtækjum, 

Sogsvirkjun og Laxárvirkjun.130 

Þingmenn höfðu nokkrar áhyggjur af rafvæðingu sveita landsins og var það 

mikið rætt á Alþingi árin 1945-1946. Óttuðust þeir að ef þessi lög kæmu til 

framkvæmda væri enn verið að auka streymi fólks frá sveitum landsins til 

þéttbýlisins og að réttara væri að efla sveitirnar og bæta lífskilyrði þar. 

Í kjölfarið urðu nokkrar umræður um það hvort ríkið ætti að lána tvo þriðju 

hluta af kostnaði við uppsetningu einkarafstöðva. Deildu þingmenn um þetta. 

Sigurður Thoroddsen formaður iðnaðarnefndar taldi ekki hægt að leyfa 

bændum að ganga svo á raforkusjóð hann myndi rýrna og voru þingmenn 

einnig hræddir um að þetta myndi tefja framkvæmdir í þeim héruðum þar sem 

stöðvar væru.131 Töldu aðrir það rétt manna að geta sótt sér þau 

nútímaþægindi sem rafmagnið var. Þrátt fyrir þessar rökræður þingmanna 

voru lögin samþykkt árið 1947.132 

Héraðsrafmagnsveitum ríkisins var ætlað að rafvæða sveitir landsins en 

mönnum var það ljóst í upphafi að þær myndu samt einskorða veitusvæðin 

við kaupstaði og kauptún þar sem það var hagkvæmara en línulagning um 

langan veg að einstökum bæjum. Iðnaðarnefnd Alþingis sem hafði undirbúið 

frumvarpið hafði áætlað að í landinu væru um 6000 sveitabýli. 

Héraðsrafmagnsveitur ríkisins áttu að meta hagkvæmni veitukerfa og hefjast 

handa þar sem orkunotkun yrði sem mest í hlutfalli við kostnað.133 

Illa gekk að fá heimamenn til þess að taka þátt í kostnaði en gert var ráð fyrir 

að heimamenn myndu leggja til einn þriðju hluta kostnaðar við veitukerfin. En 
                                            
130 Stjórnartíðindi 1946 A, bls 8-9 (l. nr. 12/1946). 
131 Alþingistíðindi 1945 B, bls 1065-1066. 
132 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 19-21. 
133 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 178. 
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hugsunin bakvið Héraðsrafmagnsveitur ríkisins var að hefja almenna 

rafvæðingu sveita með samveitukerfi. 

Eftir að lögin höfðu verið samþykkt útbjuggu nokkrar sýslur reglugerð um 

rafveitusjóði svo unnt væri að hefjast handa við að setja upp rafveiturnar. 

Fljótt kom samt í ljós að heimamenn vildu komast hjá því að taka þátt í 

rafvæðingu héraðanna. Sýslunefndirnar gátu ekki komist að samkomulagi þar 

sem ljóst var að ekki væri hægt að leggja rafmagn til allra býla í upphafi. Lenti 

það því á Héraðsveitum ríkisins að leggja á heimataugagjöld og sjá um 

innheimtu þeirra. Erfiðlega gekk að innheimta gjöld en heimamenn höfðu lagt 

þunga áherslu á að rafvæðast en þátttaka þeirra sjálfra var ekki meiri þegar á 

hólminn var komið.134 

Raforkusjóður fékk leyfi samkvæmt lögum til þess að lána einstökum bændum 

eða nokkrum saman fjármagn til þess að reisa einkarafstöðvar til heimilisnota, 

þá sérstaklega þeim sem bjuggu utan þess svæðis sem héraðsveiturnar 

myndu ná til í náinni framtíð. Gerðu þessi lög mörgum bændum það kleift að 

virkja hjá sér bæjarlækinn.135 

Fyrsta vatnsaflstöð við sveitabýli á Íslandi var sett upp árið 1912 á Bíldsfelli í 

Grafningi og var eigandi hennar Guðmundur Þorvaldsson. Fjölgaði 

vatnsaflstöðvum næstu áratugi einkum í Skaftafellssýslum og Suður-

Þingeyjarsýslu.136 Voru það innlendir hugvitsmenn sem smíðuðu og settu upp 

þessar stöðvar, menn eins og áðurnefndir Bjarni Runólfsson og Einar 

Sverrisson. Þeir tveir ásamt Halldóri Guðmundssyni og Eiríki Ormssyni hvöttu 

menn til að virkja bæjarlækinn og hjálpuðu til við mælingar fyrir stöðvum.137 

Árið 1933 voru 165 rafstöðvar í sveit og lýstu þær upp um 260 sveitaheimili 

eða um 4,3% býla í landinu. Rafstöðvum hafði fjölgað mjög á árunum 1926-

1932, að meðaltali um 21 á ári. Fór nokkuð að hægja á uppsetningu stöðva 

árið 1933 en það ár voru einungis settar upp fimm stöðvar, voru þær sem 

dæmi aðeins orðnar 178 árið 1939.138 

                                            
134 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 22-23. 
135 Daníel Ágústínusson, „Raforkumálið mesta umbótamál íslenzkra byggða. 
Atvinnumálráðherra hefir sett reglur um einkarafstöðvarlán.“ Tíminn 03. Sept. 1947, bls 4. 
136 Steingrímur Jónsson, Um rafvæðinguna á Íslandi, Samband íslenskra rafveitna, bls 20. 
137 Ágúst Halblaub, Vatnsaflsrafstöðvar fyrir sveitabæi á Íslandi, bls 3-4. 
138 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 39. 
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Frá þessu ári til ársins 1975 urðu miklar breytingar hvað varðaði raflýsingu 

sveitabýla. Fyrst um sinn fengu þau einungis rafmagn frá einkastöðvum en 

hægt og rólega fór dreifikerfi samveitanna að taka yfir. 

Því miður fann ég ekki nákvæmar tölur fyrir öll árin og því munu súluritin ekki 

sýna stöðuna á hverju ári. 
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Árið 1975 fengu 99,6% íbúa rafmagn frá samveitum en 0,4% frá 

einkarafstöðvum eða voru án rafmagns. Árið 1977 voru svo einungis 0,2% 

sem fengu rafmagn frá einkarafstöðvum og var þá hætt að skrá þá sem voru 

án rafmagns í skýrslum Rafmagnsveitu ríkisins.139 

Sýna þessi súlurit hversu mikla vinnu Rafmagnsveita ríkisins lagði í að 

rafvæða sveitir landsins og á hversu skömmum tíma það gekk upp. 

Rafmagnsveitur ríkisins vildu líka að bændur myndu alfarið hætta að nota 

einkarafstöðvarnar og myndu láta samveiturafmagnið duga. En ástæða þessa 

sjónarmiðs var að með því að bændur tengdust samveitunum þá væri selt 

                                            
139 ÞÍ. Rafmagnseftirlit ríkisins 1997-EB/1-4. Rafveitur á Íslandi afl, straumtegund, spenna, 
Rafmagnseftirlit ríkisins, raforkumálastjóri 1946-1970. 
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meira rafmagn til fleiri aðila og með því væri hægara að rökstyðja þörfina fyrir 

samveitur út um sveitir landsins. Varð þetta til þess að margir sem voru með 

einkarafstöðvar fengu viðbótar rafmagn frá samveitum. Þessi víðtæka 

rafvæðing varð til þess að margir sem höfðu áður verið með einkarafstöðvar 

hættu að reka stöðvarnar og laga þegar þær biluðu, margir nýttu þær í 

einhvern tíma til afmarkaðra hluta eins og súgþurrkunar á heyi.  

Þessar breytingar urðu til þess að margar heimarafstöðvarnar eyðilögðust og 

dröbbuðust niður þar sem þægilegra var að fá rafmagn frá rafveitunum.140  

Talið er að þegar einkastöðvarnar voru sem flestar voru þær um 530 talsins. 

Árið 1982 voru þær orðnar 186 og voru 88 þeirra á stöðum þar sem ekkert 

annað rafmagn var fáanlegt og hinar aðeins notaðar til afmarkaðra hluta.141  

Einkastöðvarnar gerðu stórum hluta landsins kleift að fá rafmagn þegar ekki 

var hægt að tengja sveitabýlin við samveiturnar. Jafnvel þó að þetta hafi verið 

ótrygg orka sem krafðist mikillar vinnu við að halda í gangi, þá var þetta samt 

rafmagn sem nýttist ábúendum og býlin voru rafvædd.  

Þrátt fyrir þessa staðreynd talar Helgi Kristjánsson í bók sinni Birta, afl og ylur, 

um að rafvæðingin hafi ekki hafist fyrr en Rafmagnsveitur ríkisins hafi hafið 

störf sín og segir hann að rafvæðing sveita hafi tekið 20 ár. Miðar hann líklega 

við ártölin 1946 og 1963 en árið 1946 voru um 290 rafstöðvar í sveitum. Árið 

1949 voru um 727 býli rafvædd. Svo taka þessar tölur stökk árið 1961 þar 

sem kemur fram að um 3263 býli rafvædd og þar af voru um 2271 býli með 

rafmagn frá almenningsveitum. Þessar tölur fara hækkandi með árunum og 

seinustu tölur sem hann nefnir eru frá árinu 1975 þar sem það kemur fram að 

um 99.6% íbúa landsins fái rafmagn frá samveitum.142 

Það er alveg rétt hjá honum að rafvæðing frá samveitum hafi í sveitum 

landsins tekið um 20 ár, en rafvæðing sveita hófst mun fyrr en hann miðar við. 

Rafvæðing sveita hófst árið 1912 með uppsetningu rafstöðvar á Bíldsfelli í 

Grafningi. Að mínu mati er ekki rétt að miða rafvæðinguna við Rafmagnsveitur 

ríkisins heldur þarf að miða við þá rafvæðingu sem hófst með verki manna 

sem höfðu frumkvæðið til að gera hlutina sjálfir.  

                                            
140 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 39-40. 
Ágúst Halblaub, Vatnsaflsrafstöðvar fyrir sveitabæi á Íslandi, bls 9-10. 
141 Ágúst Halblaub, Vatnsaflsrafstöðvar fyrir sveitabæi á Íslandi, bls 9-10. 
142 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 39-40. 
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3.2 – Staða rafdreifingar í dag 
 

 Rafveitur hafa tekið við af einkarafstöðvum í dag. Í þeim sveitum 

landsins sem höfðu einkarafstöðvar, hafa verið lagðar raflínur frá 

samveitunum og einkarafstöðvarnar hafa drabbast niður og eyðilagst.  

Árið 1982 tók Ágúst Halblaub saman rit fyrir Rafmagnsveitur ríkisins þar sem 

farið var yfir sögu einkarafstöðva og fjölda þeirra á sveitabæjum. Í ritinu fer 

hann yfir hvenær fyrstu stöðvarnar voru settar upp, hverjir settu þær upp og 

hversu margar þær voru. 

Samkvæmt tölum sem Ágúst notar segir hann að árið 1982 hafi þær 

einkastöðvar sem enn voru í notkun verið 186, samkvæmt tölum frá 

Orkustofnun sem segja að stöðvarnar hafi verið 187.143 Greinilegt er að ekki 

hefur verið haldið vel utan um þessar tölur. Eftir 1982 er ekki að finna neinar 

haldbærar tölur um fjölda einkarafstöðva. Ágúst talar um að frá upphafi hafi 

verið reistar um 530 einkarafstöðvar á landinu.144 Á vef Orkustofnunar er hægt 

að finna útgáfur af raforkutölum þar sem skráð hefur verið niður fjölda 

hitaveitna, fjölda heimila sem fá rafmagn og hversu margar einkarafstöðvar 

voru á landinu. Þar var að finna tölur sem hægt var að setja í línurit sem sýna 

fjölda einkarafstöðva eftir árum.  

Fyrsta árið þar sem skráður var fjöldi vatnsaflsvirkjana án þess að taka með 

varmaaflsvirkjanir var 1961. Það ár voru skráðar 356 vatnsaflsstöðvar, þar 

voru tölur um fjölda stöðva til ársins 1982. Þessar tölur sýna að stöðvunum 

fækkar stöðugt á þessum árum.145  

Mest er þó fækkunin á árunum 1970-1975 en á þeim árum voru um 97 - 

99,6% Íslendinga farnir að fá rafmagn frá almenningsveitum og fjöldi þeirra 

sem fékk rafmagn frá einkarafstöðum var á bilinu 2 - 0,4%.146 

                                            
143 Ágúst Halblaub, Vatnsaflsrafstöðvar fyrir sveitabæi á Íslandi, bls 9-10. 
Orkumál Orkustofnun, ritstjóri Rútur Halldórsson, (Reykjavík 1985). 
http://os.is/orkustofnun/utgafa/orkumal-/ (tekið af vef 05.01.2014 kl 16:32). 
144 Ágúst Halblaub, Vatnsaflsrafstöðvar fyrir sveitabæi á Íslandi, bls 10. 
145 Orkumál Orkustofnun,(Reykjavík 1962-1985). http://os.is/orkustofnun/utgafa/orkumal-/ 
(tekið af vef 05.01.2014 kl 16:32). 
146 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 40. 
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Árið 1954 var samþykkt á Alþingi að veita um 250 milljónum á næstu 10 árum 

til rafvæðingar á landinu. Var það Jakob Gíslason raforkumálastjóri sem átti 

stóran þátt í að ríkisstjórnarflokkarnir gátu tekið málið upp strax á þingi. En 

hann hafði tekið saman kostnaðartölur um þetta á 10 ára afmæli SÍR 

(Sambands íslenskra rafveitna). Með þessum lögum var gert ráð fyrir 

samveitum um 2300 býla, var miðað við að háspennulínur yrðu ekki lengri en 

einn km á býlum í sýslunum. Rafmagnsveitur ríkisins höfðu við upphaf 10 ára 

áætlanirnar rafvætt um 460 býli á árunum 1947-1953. Auk þess höfðu milli 

200-300 býli verið rafvædd frá almenningsveitum.147  

Eftir fyrstu 10 ár áætlaninnar voru rafvædd býli orðin 2480, sjö árum seinna 

voru þau orðin 3719. Var þetta verk unnið við erfið fjárhagsskilyrði en vegna 

erfiðra skilyrða var ekki hægt að rafvæða allar byggðir landsins. 

Áður en 10 ára áætlunin var sett af stað höfðu raforkulögin létt undir með 

sveitastjórnum fjárhagslega þegar Rafmagnsveitur ríkisins tóku að sér umsjón 

með rafvæðingunni. Mikill áhugi var á aukinni rafvæðingu og bjuggust menn 

við að með tilkomu ríkisins færu hjólin að snúast. Skýrir það að mörgu leyti 

hversu fljótt sveitarstjórnarmenn slepptu rafmagnsmálum úr höndum sér. 

                                            
147 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 32. 
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Því miður voru þau kerfi sem til staðar voru illa gerð og voru þau í slæmu 

ástandi vegna ónógs viðhalds. Var það því mikið verkefni sem 

Rafmagnsveitur ríkisins áttu fyrir höndum í því að endurbæta kerfin. Tafði 

þetta það verkefni að auka raforku og leggja dreifikerfi um strjálbýlli svæði. 

Rafmagnsveiturnar þurftu ásamt því að leggja ný dreifikerfi að hugsa um 

orkuöflun og varð það einungis hægt með því að auka virkjanaframkvæmdir.  

Undirbúningur virkjana tók þó nokkurn tíma og bið varð því á aukningu 

raforku. Vegna þessara tafa á raforkuaukningu fór að gæta á óánægju hjá 

sveitastjórnarmönnum.148 Til dæmis í Vík í Mýrdal voru háværar óánægju 

raddir frá bæjarbúum og sveitarstjórn vegna álags á stöðinni en hún sló oft út 

sem varð til þess að heimilistæki áttu til að brenna yfir. En vegna samstöðu 

neytenda og fulltrúa rafveitunnar tókst að tengja Vík við Skógalínu árið 1963 

og raforkuþörf bæjarins var mætt.149 

Þegar rafvæðing sveitanna hófst voru nokkrar sveitir eins og áður hefur verið 

sagt rafvæddar með einkarafstöðvum. Samveiturnar gerðu mörgum bændum 

það kleift að hætta uppihaldi einkastöðvanna og spara sér vinnu og kostnað 

við stöðvarnar.  

Það var líka markmið og stefna Rafmagnsveitna ríkisins að bændur leggðu 

niður stöðvarnar. Þar sem það hefði getað kippt undan héraðsveitunum ef 

bændur hefðu áfram notað að mestu einkastöðvarnar fyrir aflþörf sína en 

aðeins notað samveituaflið að hluta til. Sérstaklega í ljósi þess að lagt hafði 

verið dýrar línur langar vegalengdir til bænda. Ennfremur hafði dregið úr smíði 

einkarafstöðva á tímum 10 ára rafvæðingarinnar og kostnaður við smíði þeirra 

hafði hækkað mikið.150 

Á sama tíma styrktist orkukerfi landsins. Fyrsta stóra virkjun landsins var 

rafstöðin við Elliðaárnar en uppsett afl hennar var 3 MW þegar hún var sett 

upp árið 1921.  

Eftir að Ljósafossvirkjun var stofnsett árið 1937 með nær fjórföldu afli sem 

Rafmagnsveita ríkisins hafði yfir að ráða er hægt að segja að tími stórvirkjana 

hafi hafist á Íslandi.151 Á næstu árum fjölgaði virkjunum um allt land og 

                                            
148 Steingrímur Jónsson, Um rafvæðinguna á Íslandi, Samband íslenskra rafveitna, bls 22-24. 
149 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 38. 
150 Helgi Kristjánsson, Birta, afl og ylur, bls 40. 
151 Sveinn Þórðarsson, Afl í segulæðum, bls 149. 
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dreifikerfi þeirra styrktist. Fleiri og fleiri Íslendingar um allt land tengdust 

samveitunum og ljós fór að lýsa um allar sveitir landsins. 
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Niðurstöður 
 

 Í þessari ritgerð var farið yfir rafvæðingu Íslands frá komu Frímanns 

Arngrímssonar til landsins og fram til dagsins í dag. Íslenskir athafnamenn á 

seinustu árum 19. aldar skrifuðu í dagblöð og tímarit og furðuðu sig á að 

rafmagn væri ekki komið til Íslands. 

Frímann kom til landsins árið 1894 með háleitar hugmyndir sem voru aðeins á 

undan sínum samtíma. Kostnaðartölur hans hefðu getað gert bæjarsjóð 

gjaldþrota og var það áhætta sem bæjarstjórn var skiljanlega ekki tilbúin að 

taka. Gísli Gunnarsson talar um í bók sinni Upp er boðið Ísaland 

Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-1787, um áhættuhræðslu sem 

einkennir einkum fátækar þjóðir.152 Er þessi hræðsla einkennandi fyrir 

bæjarstjórn Reykjavíkur á þessum árum. Rafvæðing var kostnaðarsamt og 

erfitt verkefni. Fjármagn var af skornum skammti og bæjarstjórnin tók 

ákvörðun um að bíða með að fara út í kostnaðarsamar framkvæmdir sem 

voru ekki öruggar. 

Ásamt fjármagnsskorti var skortur á verkviti í landinu. Fyrsti lærði 

raffræðingurinn á Íslandi var Halldór Guðmundsson hann kom heim úr námi 

árið 1904. Það er því fyrst þetta ár sem á Íslandi er einhver sem mögulega 

gæti sett upp rafstöð einum 10 árum eftir að Frímann kemur til landsins með 

sín tilboð um virkjanir.  

Það er því skortur á fjármagni, verkviti og áhættuhræðsla sem eru megin 

ástæður þess að ekki er byrjað á rafvæðingu í landinu fyrr. Hugmyndir eru 

góðar og gildar en það þarf að vera eitthvað haldbært bakvið þessar 

hugmyndir til þess að þær fari af borðinu og verði framkvæmdar. 

Þótt að ekki hafi verið hægt að framkvæma hluti á borð við virkjun vatnsfalla 

fyrr en árið 1904. Þá voru samt einstaklingar sem tóku sig til og settu upp 

einkarafstöðvar. Sú fyrsta var sett upp árið 1899 af Eyjólfi Þorkelsson úrsmið í 

prentsmiðju Ísafoldar. Var þetta díselvél sem sá prentsmiðjunni og verkstæði 

Eyjólfs fyrir ljósum. 

                                            
152 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland Einokunarverslun og íslenskt samfélag 1602-
1787, (Reykjavík 1987). 
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Þessi rafstöð virðist alltaf vera neðanmálsgrein í sögubókum um 

rafvæðinguna og meira er gert úr vatnsaflsstöð Jóhannesar Reykdals sem 

sett var upp árið 1904. Er þetta gegnum gangandi í rafmagnssögu Íslands, allt 

snýst um vatnsaflið, hvítu kolin, hið þjóðlega. 

Aðrar stöðvar eins og Ísafoldarstöðin fá ekki mikla umfjöllun en alltaf er talað 

um stöð Jóhannesar Reykdal sem fyrstu stöðina sem sett var upp á 

höfuðborgarsvæðinu, hún er nú einu sinni knúin með hinu hreina íslenska 

vatni. Í grein Stefáns Pálssonar „Af þjóðlegum orkugjöfum og óþjóðlegum: 

Nauðhyggja í íslenskri orkusögu.“ talar hann um þá áráttu að stimpla aðra 

orkugjafa sem skítuga og óþjóðlega og hvernig sagan dæmir olíuna, gasið og 

kolin sem eitthvað sem hentaði ekki Íslendingum. Þó það hafi nú hentað 

Eyjólfi og Ísafold ágætlega að knýja stöðina sína með olíu. 

Vatnið er talið mun betra og hagstæðara fyrir Ísland en það er ekki alveg rétt. 

Einnig er stórt miðstýrt kerfi talið nánast eini kosturinn fyrir Íslendinga. En litlar 

einkareknar olíurafstöðvar hefðu alveg getað verið betri kostur með minna 

dreifikerfi sem hefði verið betur undirbúið undir bilanir. Það er ákveðin 

tækninauðhyggja í þessari umræðu þar sem álitið er að ástæða þess að 

vatnið hafi unnið á hinum orkugjöfunum sé vegna þess að það hafi verið betra 

en í raun verður vatnið betra vegna þess að það vann.153 

Á næstu árum fór að fjölga virkjunum á landsbyggðinni, settar voru upp 

rafstöðvar í fjölmörgum kaupstöðum og kauptúnum sú fyrsta árið 1911 á 

Eskifirði. Fyrsta sveitarafstöðin var sett upp ári seinna á Bíldsfelli í Grafningi. 

Sveitarafvæðingin fer því af stað nokkru á undan rafvæðingu Reykjavíkur en 

bærinn fékk ekki virkjun fyrr en Elliðaárnar voru virkjaðar árið 1921. En þó að 

virkjun hafi ekki verið sett upp í Reykjavík fyrr en 10 árum eftir fyrstu stöðinni á 

Eskifirði þá voru einstaklingar samt að setja upp einkarafstöðvar í bænum, þá 

helst díselvélar.  

Sama ár og Elliðaárstöðin var sett upp var Halldór Guðmundsson að setja upp 

rafstöð að Þykkvabæ í Landbroti í Vestur-Skaftafellssýslu. Bjarni Runólfsson 

aðstoðaði hann við uppsetninguna. Voru þetta fyrstu kynni Bjarna af 

rafstöðvum og hóf þessi uppsetning mikla sprengingu í uppsetningu stöðva á 

Suðurlandi. Bjarni vann á árunum 1921-1938 við uppsetningu stöðva ásamt 

                                            
153 Stefán Pálsson, „Af þjóðlegum orkugjöfum og óþjóðlegum…“, bls 261-267. 
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fjölda af aðstoðarmönnum. Þórólfur Árnason rekur þessa sögu í öðru hefti 

Dynskóga í grein sinni „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu. Þáttur 

hugvitsmanna í héraði.“. Þar gerir hann ítarlega grein fyrir verki þessara 

manna og hversu mikið verk þeir unnu.154 

Árið 1947 voru samþykkt á landinu raforkulög, en með þeim var stofnað 

Rafmagnsveitur ríkisins og Héraðsrafmagnsveitur ríkisins. En markmið 

Héraðsrafmagnsveita ríkisins var að rafvæða sveitir landsins. En strax í 

upphafi var ljóst að veitusvæðin yrðu einskorðuð við kaupstaði og kauptún. 

Markmið þeirra var þó alltaf að rafvæða sveitir landsins.  

Vinna sjálfmenntaðra manna var mikilvæg og vegna vinnu þeirra voru 

sveitabýli um allt land sem hefði verið án rafmagns í fjölda ára, búin að koma 

sér upp sínum eigin rafstöðvum. 

Það var markmið Héraðrafmagnsveitna ríkisins að reyna eftir fremsta megni 

að fá bændur til að hætta við að nota einkastöðvarnar og tengjast 

samveitunum. Frá um 1940 hefur einkarafstöðvum fækkað á hverju ári og í 

dag er fjöldi þeirra ekki á hreinu.  

Hvað varðar spurninguna sem ég lagði fram við upphaf þessarar ritgerðar, 

hvaða áhrif höfðu sjálfmenntaðir menn á rafvæðingu landsins? Þá er svarið 

að þó þeir höfðu ekki bein áhrif á rafvæðingu Íslands þá er hægt að marka 

áhrif þeirra á ýmsum stöðum. Án þeirra hefðu mörg sveitabýli verið án 

rafmagns í mun fleiri ár og jafnvel áratugi áður en línur hefður verið lagðar til 

þeirra frá samveitum.  

Bjarni Runólfsson hafði áhrif á  marga unga menn í sveitum Vestur- og 

Austur-Skaftafellssýslu og arfleifð hans lifir enn í dag. Bróðursonur Bjarna, 

Sverrir Valdimarsson, heldur enn utanum smiðjuna að Hólmi og skólann sem 

stofnaður var eftir andlát Bjarna.  

 

                                            
154 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu. Þáttur hugvitsmanna í héraði.“, bls 
37-116. 



61 
 

Viðauki I 

Myndaskrá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjarni Runólfsson.155  

 

 

 

 

 

 

Bjarni Runólfsson og kona 

hans Valgerður Helgadóttir.156 

 

 

 

 

Fyrsta túrbínuhjólið sem Bjarni 

Runólfsson smíðaði og setti 

niður í Hólmi. 

Hjólið er nú varðveitt í 

Byggðasafninu á Skógum.157 

                                            
155 Bjarni Runólfsson í Hólmi, Minningarrit, bls 6-7. 
156 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu. Þáttur hugvitsmanna í héraði.“, bls 
66. 
157 Mynd tekin þann 13.05.2013 af Tinnu Guðbjartsdóttur. 
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Fyrsta túrbína Bjarna 

Runólfssonar,  

hægt er að sjá á myndinni 

leiðiskóflurnar sem stýrðu 

vatnsmagni inn á túrbínuna og 

stefnu vatnsbununnar inn á 

hjólið.158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjarni Runólfsson með 

kælispíral í frystihúsinu sem 

hann reisti í Hólmi árið 1936.159 

                                            
158 Mynd tekin þann 13.05.2013 af Tinnu Guðbjartsdóttur. 
159 Þórólfur Árnason, „Rafvæðing í Vestur-Skaftafellssýslu. Þáttur hugvitsmanna í héraði.“, bls 
62. 
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Einar Sverrisson.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einar Sverrisson og kona hans, 

Ragnhildur S. Guðjónsdóttir.161 

 

 

 

 

 

 

 

Teikning af heyskúffuhjóli sem 

Einar Sverrisson hannaði. 

                                            
160 Mynd í einkaeigu Margrétar Guðnýjar Einarsdóttur. 
161 Mynd í einkaeigu Margrétar Guðnýjar Einarsdóttur. 
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Útvarp sem Einar Sverrisson 

smíðaði eftir að hafa farið á 

námskeið í radíótækni árið 

1934.162 

 

 

 

SVERRISSON NO. 1. 

Bíll sem Einar Sverrisson 

smíðaði utan um vél sem hann 

hafði fengið úr Chevrolet.  

Bíllinn fékk skráningarnúmerið 

Z-99.163 

 

 

 

Rafmagnsrokkur sem Einar 

Sverrisson smíðaði fyrir 

Ragnhildi Guðjónsdóttur konu 

sína árið 1937.  

Rokkurinn er í dag í 

Byggðasafninu á Skógum.164 

                                            
162 Mynd tekin þann 15.02.2013 af Tinnu Guðbjartsdóttur. 
163 Mynd í einkaeigu Margrétar Guðnýjar Einarsdóttur. 
164 Mynd tekin þann 13.05.2013 af Tinnu Guðbjartsdóttur. 
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Skrúfutúrbína smíðuð árið 1941 

af Einar Sverrissyni í rafstöð 

sem hann setti upp fyrir Tómas 

Lárusson bónda í Álftagróf.165 

 

 

 

 

 

Merkispjöld á rafmagnstöflur 

Einars Sverrissonar.166 

 

 

 

 

 

 

Rafmagnstafla sem Einar 

Sverrisson setti upp árið 1978 

á Dalbraut 26, Bíldudal fyrir 

dóttur sína Margréti Guðnýju 

Einarsdóttur. Mælir töflunnar 

var endurnýjaður eftir árið 

2001.167  

 

                                            
165 Mynd tekin þann 13.05.2013 af Tinnu Guðbjartsdóttur. 
166 Mynd tekin þann 12.01.2014 af Tinnu Guðbjartsdóttur. Spjöld í einkaeigu Tinnu 
Guðbjartsdóttur. 
167 Mynd tekin þann 09.01.2014 af Lilju Rut Rúnarsdóttur. 
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Viðauki II 
 
Rafstöðvar settar upp af Bjarna Runólfssyni   

    

Borgarfjarðarsýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Geldingaá 5 kW Francis 1931 

Kalmanstunga 12 kW  Skrúfu 1930 

    

Barðastrandarsýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Sveinseyri  12 kW Pelton 1930 

Gautsdalur 5 kW Pelton 1931 

Garpsdalur 4 kW Pelton 1931 
Kvígindisdalur 7 kW Útlend skrúfu  1928 

Hnjótur 3 kW  Pelton 1930 

    

Ísafjarðarsýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Núpur 26 kW Útlend skrúfu  1931 

    

Strandasýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Ós  8,5 kW Útlend Francis 1930 

Þambárvellir 5 kW Skrúfu 1934 

Grænumýrartunga 3 kW Pelton 1930 

    

Húnavatnssýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Björnólfsstaðir 7 kW Pelton 1930 
Blönduós 5 kW Pelton 1931 
Stóra-Ásgeirsá 15 kW Francis 1931 

Hvammur (Engihlíðarhreppi) 1,5 kW Pelton 1932 

    

Skagafjarðarsýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Nautabú 10 kW Skrúfu 1931 
Syðra-vatn 8,5 kW Útlend Francis 1929 
Álfgeirsvellir 8 kW Útlend Francis 1930 
Flugumýri 3,6 kW Pelton 1929 

Hólar 6 kW Pelton 1937 

    

Eyjafjarðarsýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Dalvík 12 kW  Útlend Francis 1930 
Dalvík 6 kW Francis 1932 
Brimnes 6 kW Útlend Francis 1930 
Karlsá 6 kW Pelton 1933 
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Ytri-Varðgjá 5 kW Pelton 1929 
Syðri-Varðgjá 5 KW Pelton 1929 
Eyrarland 5 kW Pelton 1930 
Leifstaðir 12 kW Útlend Pelton 1928 

Garðshorn 4 kW Pelton 1930 

    

Suður-Þingeyjarsýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Grýtubakki 8 kW Pelton 1928 
Látur 8 kW Skrúfu 1934 
Hvammur 8 kW Pelton 1928 
Hléskógar 8 kW Francis 1930 
Miðgerði 6 kW Pelton 1928 

Skarð 8 kW Pelton 1929 
Veisa 7,5 kW Útlend Francis 1930 
Nes 7 kW Útlend Francis 1929 
Brettingastaðir 8,5 kW Pelton 1929 
Stóru-Tjarnir 7,8 kW Pelton 1928 
Fremsta-Fell 7 kW Skrúfu 1928 
Landamót 8,5 kW Pelton 1929 
Finnastaðir 9,4 kW Pelton 1931 

Sigurðarstaðir 8 kW Útlend Pelton 1928 
Lundarbrekka 8,4 kW Útlend Pelton 1928 
Bjarnastaðir 4 kW Skrúfu 1929 
Víðiker 9 kW Útlend Francis 1930 
Eyjardalsá 6 kW Pelton 1931 
Stóra-Tunga 7,4 kW Útlend skrúfu  1928 
Halldórstaðir 4,5 kW Pelton 1929 
Stóru-Vellir 9,2 kW Pelton 1929 

      
Geirastaðir 7 kW Skrúfu 1931 
Helluvað 7 kW Skrúfu 1931 
Ingjaldstaðir 5 kW Pelton 1929 
Einarsstaðir 5,2 kW Pelton 1929 
Klambrasel 6 kW Pelton 1930 

Geitafell 6 kW Skrúfu 1929 

Máná 7 kW Skrúfu 1928 

    

Norður-Þingeyjarsýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Eiði 8 kW Útlend Túrbína   

    

Austur-Skaftafellssýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Hnappavellir 3 kW Pelton 1926 
Svínafell 8,5 kW Útlend Pelton 1926 

Skaftafell 3,5 kW Útlend Francis 1926 

    

Vestur-skaftafellsýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Rauðaberg 3,5 kW Skrúfu 1933 
Kálfafell 15 kW Útlend Francis 1931 
Blómsturvellir 3,5 kW Pelton 1926 
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Maríubakki 5 kW Skrúfu 1932 
Hvoll 5 kW Skrúfu 1928 
Teygingarlækur 5 kW Skrúfu 1927 
Teygingarlækur 7 kW Skrúfu 1934 

Hörgsland 11 kW Francis 1935 
Hörgsland 3 kW Pelton 1929 
Kirkjubæjarklaustur 35 kW Pelton 1930 
Hólmur 2 kW Francis 1921 
Hólmur 8 kW Skrúfu 1927 
Hólmur 20 kW Skrúfu 1938 
Holt 6 kW Gömul túrbína frá Klaustri 1931 
Nýibær 3 kW Skrúfu 1934 

Hæðargarður 8 kW Skrúfu úr stöð í Hólmi 1938 
Ytri-Tunga 1 kW Francis úr stöð í Hólmi 1927 
Fagurhlíð 6 kW Skrúfu 1935 
Þykkvibær 2,8 kW Endurbygging á stöð 
Seglbúðir 10 kW Skrúfu 1932 
Hrífunes 1,5 kW Francis 1932 
Flaga 8 kW Skrúfu 1932 
Búland 4,4 kW Pelton 1932 

Svínadalur 4 kW Pelton 1932 
Höfðabrekka 5 kW Pelton 1932 
Kerlingardalur 2,7 kW Francis 1932 
Bólstaður 5 kW Francis 1932 
Fagridalur 5 kW Pelton 1932 
Suður-Vík 7 kW Skrúfu 1932 
Vík 42 kW Francis 1932 
Fjós 3 kW Pelton 1932 

Eystri-Sólheimar 8 kW Skrúfu 1932 

    

Rangárvallasýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Seljaland 9,5 kW Pelton 1930 
Fljótsdalur 8 kW Pelton 1928 
Barkarstaðir 7,5 kW Pelton 1928 
Grjótá 18 kW Skrúfu 1937 
Kirkjulækur I 4 kW Skrúfu 1937 

Kirkjulækur II 4 kW Skrúfu 1937 
Kirkjulækur III 4 kW Skrúfu 1937 
Kirkjulækjarkot 3,5 kW Skrúfu 1935 
Lambalækur 5 kW Skrúfu 1937 

Stóra-Hof 5 kW Útlend Túrbína 1931 

    

Árnessýsla       

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Haukadalur 12 kW Skrúfu 1934 

Brekka 6 kW Skrúfu 1929 
Miðdalur 5 kW Francis 1931 
Snorrastaðir og Hjálmsstaðir 9 kW Útlend skrúfu  1930 
Laugarvatn 24 kW Skrúfu 1929 
Eyvindartunga 8 kW Skrúfu 1929 
Gröf 6 kW Skrúfu 1930 
Apavatn 9 kW Útlend Francis 1930 
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Hveragerði (Reykir) 23 kW Skrúfu 1929 

    

Óstaðsettar stöðvar     
(túrbínur smíðaðar fyrir Stefán Runólfsson) 

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

  4,9 kW Pelton 1930 

  4,7 kW Pelton 1931 
  5 kW Pelton 1932 

  5 kW Skrúfu 1934 

    
Alls 116 vatnsaflsstöðvar, samtals með uppsett afl 886 kW. 

 
 

Rafstöðvar settar upp af Einari Sverrissyni 
    

Vestur-Skaftafellssýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Kaldrananes 10 kW Útlend Francis 1940 

Ketilstaðir 4 kW Pelton 1942 

Skeiðflöt 4,5 kW Skrúfu 1942 
Álftagróf 7 kW Skrúfu 1941 

Fell 7,5 kW Útlend Francis 1941 

    

Rangárvallasýsla     

  Stærð  Gerð túrbínu Ár 

Tumastaðir í Fljótshlíð 5 kW Skrúfu   

    

Alls eru hér taldar 6 vatnsaflsstöðvar með samtals uppsett afl 38 kW. 
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