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Útdráttur 
Í þessu lokaverkefni verður fjallað um sköpun hlaðvarps fyrir Sögufélag. Félagið sem var 

stofnað árið 1902 hefur það að meginmarkmiði að koma sögunni fyrir sjónir almennings og 

efla fræðilega umfjöllun um hana. Það hefur verið gert með tímarita- og bókaútgáfu, 

bókakvöldum, málþingum, höfundakvöldum og þess háttar. Vefsíða félagsins verður einnig æ 

öflugri. Nú bætist hlaðvarpið Blanda – fróðleikur gamall og nýr í þá fögru flóru félagsins. 

Í verkefninu rek ég eigin áhuga á útvarpi og störf mín á þeim vettvangi. Sömuleiðis greini 

ég, sem sagnfræðingur, frá mikilvægi sögunnar, sagnfræðilegum rannsóknaraðferðum og 

hvernig þær nýtist við gerð fræðilegra útvarps- og hlaðvarpsþátta. Einnig greini ég frá hversu 

áríðandi er að slíkir þættir fyrir almenning tapi ekki skemmtanagildi sínu.  

Ég rek upphaf og þróun útvarpsins sjálfs og tilkomu hlaðvarpa snemma á 21. öldinni. 

Meginstefið í gegnum umfjöllunina er fræðslugildi miðlanna með lauslegri tengingu við 

notagildiskenninguna um fjölmiðla.  

Saga miðla Sögufélags á sögunni er einnig lauslega rakin og sett í samhengi við 

hlaðvarpshugmyndina. 

Afraksturinn verður svo hlaðvarpið Blanda sem hýst verður á vef Sögufélags og stefnt að 

að verði aðgengilegt á helstu streymisveitum. Ég mun stjórna fyrstu þáttunum sjálfum og 

ritstýri svo nokkrum til viðbótar.  
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Abstract 

This final project revolves around the creation of a Podcast program series for the Icelandic 

Historical Society. Founded in 1902 one of it‘s purposes is to bring history to the public as well 

as nurture scientific research in the field.  

This has been done by publishing journals and magazines, books, hosting symposiums on 

various historical topics, book promotions and so on and so forth. The society‘s webpage gets 

stronger every year. Now the Podcast „Blanda“ will be added to this flourishing fauna of  

Icelandic history.  

I describe my own enthusiasm in Radio from a very early age, and my advancement in 

working for the media. I also irradiate my methods in historical research and how they can be 

utilised creating speculative and scientific radio while simultaneously not losing 

entertainment value.  

Throughout the project I trace the beginnings and development of Radio and the advent 

of Podcasts in the early 21st century. The focus is always on how Radio and Podcasts can be 

used to enlighten, educate and entertain at the same time, very loosely connected to the uses 

and gratification theory on media. 

Throughout it‘s lifetime the Icelandic Historical Society has published a number of 

magazines and journals which are analysed in this project in context with the upcoming 

Podcast.  

The final product itself, the Podcast „Blanda“ will be accessible on the Society‘s website 

and on some Internet streaming services. I will host the first shows myself and have been 

appointed editor in chief of several more episodes.   
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Formáli  

Greinargerð þessi er annar hluti MA verkefnis míns í blaða- og fréttamennsku sem gildir til 30 

eininga. Hinn hlutinn er hlaðvarp Sögufélags, Blanda – fróðleikur gamall og nýr. Fyrsti 

þátturinn birtist á vef Sögufélags þegar verkefninu hefur verið skilað. Ætlunin er að ég muni 

sjálfur gera þrjá þætti um söguleg efni og ritstýra að því búnu allt að níu þáttum til viðbótar 

fyrir Sögufélag. Miðað er við að hver þáttur sé 45 mínútur að lengd.  

Leiðbeinandi minn í þessu lokaverkefni var Dr. Valgerður Anna Jóhannsdóttir, lektor. Hún 

hefur hvatt mig áfram þegar henni hefur þótt ég hægja heldur á mér við verkefnið. Valgerður 

hefur nefnilega alltaf verið hæfilega nálæg; rétt eins og góður þjónn eða frábær leiðbeinandi; 

kærar þakkir Valgerður! 

Kennurum við sagnfræðideild Háskóla Íslands og í blaða- og fréttamennskunáminu þakka 

ég frábæra kennslu og mikla ráðgjöf. Stjórn Sögufélags og þá einkum Hrefna Róbertsdóttir og 

Brynhildur Ingvarsdóttir fá sinn skerf af þakklæti enda hefði verkefnið aldrei orðið til nema 

vegna áhuga þess góða fólks alls. Írisi Ellenberger þakka ég fyrir að fá að notast við óbirta sögu 

Sögufélags.  

Kærum vinum sem lásu yfir, brutu niður, brutu um, byggðu upp og gáfu ráð og hvatningu 

vil ég einnig þakka af heilum hug. 

Ég vil auðvitað líka færa Arnþrúði Karlsdóttur, Pétri Gunnlaugssyni, Jóhanni Kristjánssyni 

og öðrum samstarfsmönnum og vinum á Útvarpi Sögu mínar allra bestu þakkir og kveðjur fyrir 

samstarfið og stuðninginn undanfarin þrettán ár. Þetta hefur verið góður tími.  

Að lokum þakka ég foreldrum mínum og Svani bróður, börnunum mínum og ekki síst Bertu 

sambýliskonu minni kærlega fyrir endalausa þolinmæði, hjálp og hvatningu. Án ykkar hefði ég 

aldrei klárað þetta verkefni. 
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1 Inngangur 

Fjölmiðlar eru afar mikilvægir í samfélagi nútímans. Tækni við miðlun og dreifingu efnis hefur 

breyst gríðarlega á undanförnum árum og áratugum en grunnþættir fjölmiðlunar eru ef til vill 

enn þeir sömu; að uppfræða og skemmta. Stundum hvort tveggja samtímis.  

Erlendir fræðimenn hafa fjallað talsvert um ljósvakamiðla og íslenskir kollegar þeirra hafa 

einnig gert það nokkuð. Nýmiðlarnir veflægu hafa hins vegar ekki fengið mikla fræðilega 

greiningu á Íslandi. Nokkrar lokaritgerðir hafa verið skrifaðar um hlaðvarp og má þar geta skrifa 

Odds F. Þorsteinssonar „Nýr fjölmiðill fæðist. Hlaðvarp og notkun þess á Íslandi“ frá 2014 og 

Elínar Eddu Pálsdóttur „Hlaðið niður og varpað út: Sérstaða íslenskra hlaðvarpsþátta gagnvart 

línulegu útvarpi“ frá 2018.  

Einnig má nefna tvær greinargerðir með lokaverkefnum frá 2019 sem fjalla um 

hlaðvarpsgerð; Phil Uwe Widiger skrifaði „From "Do It Yourself" To "Do It Together": A portrait 

of the present DIY music scene in Reykjavik“ og eftir Kamillu Borg Hjálmarsdóttur, Alexöndru 

Sæbjörgu Hearn og Hildi Sunnu Ásgeirsdóttur liggur BA verkefnið „„Með fullri virðingu“: 

hlaðvarpsþættir um fagmennsku og störf þroskaþjálfa á breiðum vettvangi“. 

Sömuleiðis horfði ég til greinargerðar Ernu Agnesar Sigurgeirsdóttur „„Ég er engin 

mannæta“. Útvarp á mörkum listar og raunveruleika“ frá 2019 og Frosta Logasonar „Eyríkið. 

Um flóttamenn á Íslandi“ frá 2020.1  

Farsóttin sem skall á í febrúar 2020 og gengið hefur undir heitinu Covid-19 hefur sett örlítið 

strik í reikninginn hvað varðar efnisöflun enda flest bókasöfn lokuð. Því hefur höfundur þurft 

                                                      
1 Oddur F. Þorsteinsson, „Nýr fjölmiðill fæðist. Hlaðvarp og notkun þess á Íslandi“, MA ritgerð í blaða- og 
fréttamennsku, Háskóli Íslands (2014); Elín Edda Pálsdóttir, „Hlaðið niður og varpað út: Sérstaða íslenskra 
hlaðvarpsþátta gagnvart línulegu útvarpi“, MA ritgerð í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu, Háskóli Íslands (2018);  
Phil Uwe Widiger, „From "Do It Yourself" To "Do It Together": A portrait of the present DIY music scene in 
Reykjavik“, greinargerð MA verkefnis í blaða- og fréttamennsku, Háskóli Íslands (2019);  
Kamilla Borg Hjálmarsdóttir, Alexandra Sæbjörg Hearn, Hildur Sunna Ásgeirsdóttir, „„Með fullri virðingu“ : 
hlaðvarpsþættir um fagmennsku og störf þroskaþjálfa á breiðum vettvangi“, BA verkefni í þroskaþjálfafræði, 
Háskóli Íslands (2019); Erna Agnes Sigurgeirsdóttir, „„Ég er engin mannæta“. Útvarp á mörkum listar og 
raunveruleika“, MA ritgerð í blaða- og fréttamennsku, Háskóli Íslands (2018); Frosti Logason, „Eyríkið. Um 
flóttamenn á Íslandi“, MA ritgerð í blaða- og fréttamennsku, Háskóli Íslands (2019).  
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að treysta á netið og eigið bókasafn við skrifin. Hið sama á við bein samskipti við fólk, enda ein 

af meginreglum á tímum faraldursins að halda tveggja metra bili milli manna. 

Aðdragandinn að þessu verkefni er búinn að vera langur, enda kveðst höfundur önnum 

kafinn maður. Ásamt því að vera í blaða- og fréttamennskunáminu er hann formaður 

Sagnfræðingafélags Íslands, stjórnarmaður (og um skeið kynningarstjóri) Sögufélags, 

stundakennari í Íslandssögu fyrir nemendur í íslensku sem annað mál við HÍ og 

þáttagerðarmaður á Útvarpi Sögu. Því starfi gengdi höfundur í um þrettán ár líkt og rakið 

verður nánar í næsta kafla en fyrir skemmstu lauk því ánægjulega samstarfi og við tekur nýr 

kafli í lífinu.  

1.1 Örlítið um kenningar  

Ýmsar kenningar eru uppi um eðli fjölmiðla og tengsl þeirra við neytendur. Það skal 

viðurkennt strax að ég enginn sérstakur aðdáandi kenninga, hvorki í sagnfræði né öðrum 

fræðum. Mér hefur löngum þótt sem kenninganotkun gæti orðið til að úrelda rannsóknir og 

skrif fræðimanna og því  til lengri tíma litið harla gagnslaus.  

Í fljótu bragði mætti ímynda sér að það eitt ætti að forða hverjum fræðimanni frá að huga 

um of að vinsælli fræðikenningu, og enn síður að notast við hana í skrifum sínum. En ef betur 

er að gáð er ákveðinn kostur fólginn í miklum vinsældum kenningar því hún getur vakið 

fræðimenn til umhugsunar og hvetur þá til frekari rannsókna. 

Sá sem hefur kenningu með í farteskinu verður að leita skýringa á því sem fellur ekki að 

kenningunni og reyna að átta sig á ástæðum þess og þó kenningar eigi að hafa alhæfingargildi 

og vera til einföldunar mega þær alls ekki stýra túlkun og skilningi á viðfangsefninu. Rannsókn 

stjórnast af vali á staðreyndum, heimildum og túlkunum.2  

Eftir því sem rannsóknum fleytti fram í félags- og hugvísindum á tuttugustu öld má óhikað 

fullyrða að fræðimönnum hafi þótt æ brýnni nauðsyn að hafa í pússi sínu safn kenninga til að 

byggja rannsóknir sínar á. Þannig að þótt kenningar séu í sjálfu sér góðra gjalda verðar, byggir 

verkefni mitt ekki á neinni slíkri. Rétt er þó að impra á nokkrum sem snerta viðfangsefni 

verkefnisins.  

                                                      
2 Guðmundur Jónsson, „Er sagnfræðin bara sjónarmið? Spurningin um hlutlægni í sagnfræði“, Hvað er sagnfræði? 
Rannsóknir og miðlun (Reykjavík 2008), bls. 67. 
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Árið sem ég fæddist setti fjölmiðlafræðingurinn Marshall McLuhan fram einfalt kerfi sem 

hann byggir á því viðmóti sem notendur finni frá fjölmiðlum, sem einhvers konar framlenging 

á skynfærum fólks.3 Hann segir t.a.m. útvarp og prentmiðlar vera „heita“ miðla. Þannig miðlar 

láti allt uppi og krefjist því ekki mikillar þátttöku viðtakenda enda sé upplýsingum dælt í þá og 

fáar eyður skildar eftir fyrir þá til að fylla í.4 

Á hinn bóginn segir McLuhan að sjónvarp sé „svalur“ eða „kaldur“ miðill. Þar neyðist 

áhorfandinn til að setja efnið á skjánum í samhengi og fylla upp í eyður. Með öðrum orðum að 

þannig miðlar krefjist mikillar þátttöku neytandans.  

McLuhan hikar heldur ekki við að skipta einstaklingum upp í heitar og kaldar manngerðir.5  

Þorbjörn Broddason gengur svo langt að segja hugmyndir McLuhans hæpnar í meira lagi 

en þær séu þó skemmtilegar. Aðrir hafa gagnrýnt hversu mjög hann einfaldi og blandi saman 

hugtökum og fyrirbærum.6  

Jafnvel mætti snúa skilgreiningunum við; að heitu fjölmiðlarnir þurfi meiri athygli en þeir 

köldu. Hver kannast ekki við hversu notalegt það er að fleygja sér í sófann og horfa á eitthvað 

„heilalaust“ sér til hvíldar?  

Útvarp getur auðvitað líka verið þess háttar miðill þegar það mallar óáreitt í bakgrunni 

hversdagslífsins. En það getur líka verið mjög krefjandi og hreinlega hrópað á athygli. 

Munurinn liggur á mjög einfaldaðan hátt í hvort verið er að spila tónlist, gefa pizzur og segja 

hvað klukkan sé eða fjalla á skilmerkilegan hátt um landbúnað í Tíbet eða Spænsku veikina. Að 

því gefnu að hlustandinn hafi áhuga á slíku efni. 

Notagildiskenningin um fjölmiðla byggir á skynsemis- og virknihyggju eða fúnksjónalisma 

og kom fram fyrir miðja síðustu öld í mun fábreyttara fjölmiðlaumhverfi. Rökhyggjumenn hafa 

                                                      
3 Sjá: Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (London 1964).  
4 Sjá t.d. Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar (Reykjavík 2005), bls. 69-71 og bók A.A. Berger, Essentials 
of mass communication theory (Thousand Oaks 1995). 
5 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 69-71. 
6 Sjá t.d.: Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 70 (neðanmáls), Régis Debray, Media Manifestos. 
On the Technological Transmission of Cultural Forms (London, New York 1997) og Vef. Megan Mullen, „Coming 
to Terms with the Future He Foresaw. Marshall McLuhan’s Understanding Media“, Technology and Culture, 
(47:2 apríl 2006), 
https://web.archive.org/web/20111105045526/http://www.historyoftechnology.org/eTC/v47no2/mullen.html
, skoðað 2. maí 2020.  
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lagt megináherslu á hlutverk skynseminnar í öflun þekkingar. Þeir hafa talið að með 

skynseminni einni væri hægt að komast að öruggri þekkingu, að minnsta kosti um suma hluti.  

Með slíkum kenningum geta fræðimenn gert sér rannsóknir auðveldari og skýrari, en það 

getur einmitt dregið úr gildi þeirra þegar veröldin breytist og mál taka að flækjast.  

Í notagildiskenningunni er áherslan á neytendur sjálfa, hvernig og til hvers þeir noti 

fjölmiðla. Augljóst hlýtur að vera að ástæða flettingar dagblaðs getur verið allt önnur en 

hlustunar á útvarp eða sjónvarpsáhorfs. Upplifunin er sömuleiðis ólík.  

Gert er ráð fyrir að neytendur fjölmiðla hafi val sem geti uppfyllt þarfir þeirra og að þeir 

séu virkari þegar þeir eru að njóta einhvers sem vekur áhuga þeirra og þeir völdu sjálfir.  

Fullyrt hefur verið að notagildiskenningin eigi betur við í fjölbreyttu fjölmiðlaumhverfi 

stafræns nútímans. Hún þykir góð til að kanna notkun einstaklinga á miðlum netheima enda 

bera þeir sig sjálfir eftir efninu. Neytendur finna þær vefsíður sem vekja áhuga og uppfylla 

þarfir þeirra.  

Netið getur í raun sameinað ástæðurnar fyrir því að fletta blaði eða tímariti, hlustunar á 

útvarp og glápsins á skjáinn. 

Á Netinu er nánast allt mögulegt; að hafa samskipti við annað fólk, hlusta á tónlist, skoða 

menningu af margvíslegu tagi og ekki síst að fræðast um nánast hvaðeina sem til er undir 

sólinni.7 Stærsta breytingin frá árdögum og fyrstu áratugum útvarps (og jafnvel sjónvarps) sem 

upplýsinga- og fræðslumiðils felst í því að þá urðu neytendur að taka við því sem að þeim var 

rétt en nú ríkir hið frjálsa val. 

Ekki má líta á fjölmiðla í tómarúmi heldur þarf líka að skoða þá heildrænt.  Flestir nýta 

nokkrar tegundir fjölmiðla á hverjum einasta degi; útvarp, sjónvarp og netið sem fréttamiðil, 

afþreyingar- og upplýsingaveitu.   

Sjónvarp gegndi löngum svipuðu hlutverki og útvarp en tekið er að kvarnast mjög úr 

áhrifamætti þess.  Með tilkomu streymiveitna á síðustu árum hefur almenningur öðlast 

ákveðið vald yfir þeirri dagskrá sem hann nýtur.  Neysla á svokallaðri línulegri dagskrá er á 

                                                      
7 Steven McClung og Kristine Johnson, „Examining the motives of podcast users“, Journal of Radio and Audio 
Media 17.1 (2010), bls. 86. 
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undanhaldi. Það á í raun líka við um útvarpið. Fólk einfaldlega neytir skemmtiefnis (og fræðslu) 

þegar því hentar. 

Það er af sem áður var þegar stærstur hluti þjóðarinnar settist við sjónvarpið og horfði á 

Dallas á hverju miðvikudagskvöldi. Nú nenna óþreyjufullir áhorfendur ekkert að bíða í heila 

viku heldur horfa á sitt efni þegar þeir vilja. Hugtakið „hámhorf“ hefur orðið til yfir þessa aðferð 

við að horfa á sjónvarp.  

Þessu fylgir að nú er ekki lengur spjallað um sjónvarpsþætti gærkvöldsins á kaffistofum 

enda ekki víst að nokkur hafi verið að horfa á það sama. Ekki er það þó án undantekninga; á 

fyrstu mánuðum ársins 2019 sameinuðust Íslendingar fyrir framan tækin sín og horfðu á aðra 

seríu spennuþáttaraðarinnar Ófærð af mikilli áfergju, viku eftir viku.8   

Í ljósi þessa má fullyrða að tilgangur sjónvarps kunni að breytast – og hafi kannski þegar 

gert það. Andláti sjónvarpsstöðva sem flytja línulega dagskrá hefur verið spáð um hríð. 

Líklegast er að þar verði áfram lögð áhersla á fréttaflutning, beinar útsendingar frá 

íþróttaviðburðum og öðru því sem áhorfendur vilja njóta í núinu. Ég persónulega vil til dæmis 

alls ekki missa af Eurovision söngvakeppninni í beinni!  

Gláp á annars konar efni er æ frekar að flytjast yfir á streymisveitur; jafnvel á veitur sem 

sjónvarpsstöðvarnar sjálfar halda úti. Notandinn vill og getur ráðið sjálfur þeim tíma sem varið 

er í fjölmiðlanotkun. 

Allt þetta getur líka átt við um útvarpið. Allt efni útvarpsstöðva er tekið upp og gert 

aðgengilegt í „sörpum“ þeirra á vefnum. Svo ég taki sjálfan mig aftur sem dæmi hlusta ég 

iðulega á ýmsa þætti útvarpsstöðva eftir á og vel jafnvel ákveðna búta innan úr og utan af og 

sleppi öðrum. Hlaðvarpsþættir eru sömu náttúru; efni sem valið er af forvitni og áhuga og 

jafnvel „hámhlustað“. 

Þar sem greinargerð þessi tengist vinnu minni við að koma hlaðvarpi Sögufélags á laggirnar 

horfi ég með einhverjum hætti til notagildis útvarps og á seinni árum hlaðvarpa. Einkum verður 

litið til mikilvægi miðlanna við uppfræðslu af ýmsu tagi, enda hugmyndin að hlaðvarpið nýja 

verði bæði til fræðslu og skemmtunar.  

                                                      
8 Vef. „Áhorf á Ófærð 2 með því hæsta sem mælst hefur“, Vísir 22. janúar 2019, 
https://www.visir.is/g/2019190129650, skoðað 7. maí 2020.  
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Ég geri grein fyrir ástæðum þess hve heillaður ég er af þessum miðlum og fjalla um 

uppruna þeirra og þróun. Jafnframt stikla ég á stóru um rannsóknaraðferðir mínar og annarra 

í sagnfræði og segi frá aðkomu Sögufélags að verkinu, útgáfu- og fræðslustefnu ásamt því að 

segja frá þeirri vinnu sem fólst í að undirbúa hlaðvarp félagsins. Það fékk heitið Blanda – 

fróðleikur gamall og nýr. Hlaðvarp Sögufélags. Ástæður þeirrar nafngiftar verða raktar í 

greinargerðinni. 
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2 Hvers vegna hlaðvarp? 

Útvarp hefur heillað mig svo lengi sem ég man. Ég hlustaði á allskonar efni í útvarpinu og man 

enn eftir því þegar ég var staddur heima hjá móðursystur minni og sjálfur Jón B. Gunnlaugsson 

hringdi og bauð skelkuðu barninu upp á óskalag. Símtólið var snarlega afhent frænkunni góðu 

sem fékk án efa að heyra uppáhaldslagið sitt.  

Til upplýsingar stjórnaði Jón þáttum á ríkisútvarpinu um og eftir 1970 sem nefndust „Eftir 

hádegið“. Hann hafði þann sið að hringja í númer af handahófi og spjallaði við heimavinnandi 

húsmæður um lífið og tilveruna.  

Í lokaverkefni sínu lýsir Erna Agnes Sigurgeirsdóttir fallega hvernig hún heillaðist af því 

innilega andrúmslofti, þeirri einstöku nánd, sem Jónas Jónasson skapaði í spjallþáttum sínum. 

Þeir töfrar hafi valdið því að hún, barn að aldri, ákvað leggja fyrir sig útvarpsþáttagerð.9 

Björn Þorláksson blaðamaður átti gleðistundir með útvarpinu hvaðan streymdi klassísk 

tónlist og dægurlög og fréttatímarnir opnuðu honum glugga að alls kyns upplýsingum.10 Fleira 

dagskrárgerðarfólk hefur án efa svipaðar sögur að segja en þó sennilega samtímis ólíkar eftir 

því hvaða efni það var sem úr útvarpinu hljómaði og heillaði.  

Snemma byrjaði ég sjálfur að búa til „útvarpsþætti“ sem ég tók upp á lítið kassettutæki 

sem var til á heimilinu. Miðlunaráhuginn fékk líka útrás með blaðaútgáfu af ýmsu tagi um langt 

árabil. Þegar tækifæri gafst settist ég við hljóðnema á útvarpsstöð. Sú var innandyra í 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og harla óvenjuleg enda ólöglegt á þeim tíma að senda út á 

öldum ljósvakans. Þess í stað var sett upp hátalarakerfi á göngum skólans og útbúið sérstakt 

hljóðver af nokkuð vandaðri gerð í ónýttri herbergisholu.  

Skömmu síðar ákvað Alþingi að veita öðrum en ríkinu heimild til að senda út efni, lög þar 

að lútandi voru samþykkt 1985 og tóku gildi árið eftir. Það var ekki að sökum að spyrja, 

langþyrstir Íslendingar eignuðust nýjar og frjálsar útvarpsstöðvar af ýmsu tagi. Þessu nýfengna 

frelsi fagnaði ég mjög.  

Framhaldsskólanemar létu ekki sitt eftir liggja heldur stofnuðu sína eigin stöð sem hlaut 

nafnið Útrás. Þar tókst mér að komast að við þáttagerð ásamt nokkrum félögum mínum. Að 

                                                      
9 Erna Agnes Sigurgeirsdóttir: „„Ég er engin mannæta““, bls. 7. 
10 Björn Þorláksson, Mannorðsmorðingjar. Faglegar og persónulegar pælingar um stöðu fjölmiðlunar á Íslandi 
(Reykjavík 2015), bls. 42. 
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framhaldsskóla loknum reyndi ég að sækja um starf á hinum ýmsu stöðvum en komst hvergi 

að og svo virtist sem draumurinn væri úti.  

Ég hélt þó áfram að hlusta á útvarp en neyslan varð smám saman þannig að dagskráin 

hverju sinni varð sem bakgrunnur á vinnustað, í bílnum og heima. Flestar þær útvarpsstöðvar 

sem urðu til eftir að frelsi varð til útvarpsreksturs lögðu mikið upp úr því spila tónlist af ýmsu 

tagi fyrir hlustendur. „Meiri músík, minna mas“ var m.a.s. eitt af einkunnarorðum einnar 

þeirra.  

Undantekningar voru þó til. Nokkrar stöðvar lögðu og leggja enn nokkuð í morgun- og 

síðdegisdagskrá sína sem byggir að mestu leyti á stuttum viðtölum og innslögum um málefni 

líðandi stundar.  

Ríkisútvarpið byggði lengi dagskrá sína á töluðu máli og gerir að mörgu leyti enn, einkum 

á Rás 1 en Rás tvö hefur fetað æ meira inn á þær slóðir.  

„Það eru þessir töfrar sem rás eitt nær að framkalla hérna hjá mér í kvöld.  Búa til frið og 
staðleysi.  Tímaleysi.  Ég er á öllum aldursstigum í augnablikinu, ég er á öllum stöðum sem 
ég hef heimsótt.“11 

Útvarp Saga er sennilega ein fárra „frjálsra“ útvarpsstöðva á Íslandi sem einbeitir sér að 

hinu talaða máli. Fleiri hafa gert tilraun til slíks reksturs; Talstöðin hóf t.d. útsendingar árið 

2005.12 Hún varð ekki langlíf. 

2.1 Útvarpið verður að vinnustað  

Hvað sjálfan mig snertir hafði áhuginn á útvarpsmennsku ekki minnkað þrátt fyrir að ég 

stundaði áhugaverð störf á allt öðru sviði. Árið 2003 eða 2004 bauðst mér óvænt að vera með 

þætti á þriðjudagskvöldum á útvarpsstöð sem kölluð var Íslenska stöðin. Mestmegnis var um 

kynningar á tónlist að ræða en óneitanlega fannst mér gaman að hafa hljóðnemann fyrir 

framan mig aftur.  

Ég man ekki hversu lengi ég sat við hljóðnemann á þessari stöð en árið 2006 rakst ég á 

auglýsingu frá útvarpsstöðinni KissFm þar sem boðað var til keppni undir heitinu 

„Útvarpsstjarna Íslands“. Sigurvegarinn fengi þann titil og skyldi auk þess fá eigin þátt á besta 

                                                      
11 Vef. [Kreppumaður], „Töfrar útvarpsins“, Kreppublogg 21. mars 2008, 
https://kreppu.blog.is/blog/kreppu/entry/481383/, skoðað 2. maí 2020. 
12 „Inntakið fyrst og fremst talað mál“, Morgunblaðið 11. febrúar 2005, bls. 57. 
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útsendingartíma. Til að gera langa sögu stuttu hafði ég sigur og stjórnaði morgunútvarpi 

stöðvarinnar um nokkurra mánaða skeið ásamt konunum sem lentu í öðru og þriðja sæti. Það 

var að minni ósk enda höfðum við náð vel saman í keppninni sjálfri. 

Eins og vill oft verða með útvarpsmennsku á Íslandi varð ég að stunda annað starf 

meðfram og þannig var það um nokkra hríð. 

Þegar kom að endastöð á KissFm fann ég að nú væri ég ákveðinn í að halda áfram störfum 

sem útvarpsmaður. Rúmlega fertugur vissi ég endanlega að þetta væri það sem mig langaði 

að gera. Ég sótti um á nokkrum stöðum, t.a.m. hjá Ríkisútvarpinu en hafði ekki erindi sem erfiði 

fyrr en Arnþrúður Karlsdóttir útvarpsstjóri Sögu bauð mér starf eftir heimsókn mína til hennar.  

Nú hef ég starfað þar í þrettán ár og stjórnað ógrynni þátta af ýmsu tagi, mestmegnis 

viðtalsþáttum á flestum tímum dags. Ég hef stjórnað morgunútvarpi, miðdegisútvarpi, 

síðdegisútvarpi, sérþáttum um ýmis málefni og helgarþáttum svo dæmi séu nefnd. Fólk og 

hugðarefni þess var nær alltaf meginþemað og það að spjalla við fólk um heima og geima 

verður að mínu mati sífellt skemmtilegra.  

Ég gerði mér fljótlega grein fyrir að ekki væri hægt að setjast niður og segja bara eitthvað. 

Þáttagerð í útvarpi útheimtir undirbúning; stjórnandi þarf að kynna sér efnið vel, velja 

viðmælendur af kostgæfni og velta vel fyrir sér hvers konar framsetning hentar best hverju 

sinni. Þó er mikilvægt að vera alltaf maður sjálfur, ekki fara í eitthvað hlutverk og aldrei þykjast 

vita meira en maður raunverulega gerir.  

2.2 Í hljóðverinu  

Hent getur að þáttagerðarmaður standi frammi fyrir því að ræða um málefni eða hluti sem 

hann hefur lítið vit og takmarkaðan áhuga á. Aldrei er mikilvægara en þá að gefa sér tíma til 

að kynna sér efnið og hlusta af kostgæfni á það sem viðmælandinn hefur að segja. Þannig 

getur reyndur stjórnandi og góður viðmælandi gert ótrúlegasta efni áhugavert.  

Því má heldur ekki gleyma að fjöldi fólks, hlustendurnir (sem kannski ætti hreinlega að 

skrifa með stórum staf), er að hlusta á samtalið og margt þess mjög gaumgæfilega. Það fólk 

tekur svo sannarlega eftir þegar athygli og áhugi þáttastjórnandans eru ekki næg.  

Að stýra samtali getur stundum tekið allt að því líkamlega á því að á meðan á því stendur 

þarf að vera fullkomlega „fókuseraður“ á viðmælanda sinn og efnið. Stórhættulegt getur orðið 

að láta hugann reika eitt augnablik því þá er hætta á að missa af mikilvægum hugrenningum 
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gestsins. Ég viðurkenni fúslega að það hefur hent mig, stundum með vondum afleiðingum fyrir 

viðtalið. 

Mikilvægi góðs undirbúnings sýndi sig eitt sinn er ég þurfti að ræða við forsvarsmann 

fyrirtækis sem selur heyrnartæki og fyrir lá að um klukkutíma þátt væri að ræða. Með því að 

skoða vefsíðu fyrirtækisins, ræða við heyrnarskertan ættingja og spjalla við viðmælandann í 

nokkrar mínútur áður en að útsendingu kom hygg ég að úr hafi orðið nokkuð áhugaverður 

þáttur um heyrnarskerðingu og ráð til að bregðast við henni.13 

Hlustandinn krefst þess að honum sé sagt eitthvað af viti, að eitthvað af því sem úr 

viðtækinu streymi veki athygli hans og forvitni. Það getur verið þrautin þyngri og þekktur frasi 

innan útvarpsheimsins er að enginn þáttagerðarmaður sé betri en síðasti þáttur hans eða 

hennar.  

Upphaf þáttar og kaflaskipting er afar áríðandi og þegar verið er að ræða ákveðið efni þarf 

að muna að nefna reglulega hvert það er, nafngreina viðmælandann og alls ekki gleyma inn- 

og útkynningum. Orðaval og raddnotkun, blæbrigði og tónn er einnig mikilvægur liður í 

upplifun hlustandans.  

Stundum getur verið fallegt að enda þáttinn á tilbrigði við stef – að hnýta saman 

upphafskynningu og útkynningu þannig að hlustandanum finnst hann hafa verið að hlýða á 

heildstæða sögu.  

Viðmælendur geta verið jafn misjafnir og þeir eru margir og því er það á könnu 

þáttastjórnanda að ná því besta út úr hverjum og einum. Það getur verið afskaplega stressandi 

fyrir fólk að tala í hljóðnema og því mikilvægt að láta það gleyma honum. Það er hægt með því 

að hlusta, horfa í augu viðmælandans og láta honum líða eins og hann sé að spjalla við vin 

sinn. Með því er hægt að ná fram ótrúlegustu sögum og svörum við óþægilegum spurningum.  

Mín reynsla er sú að viðmælendum líði betur þegar samtalið er fremur óformlegt en 

jafnframt að þeim sé ljóst að litið sé á þá sem mikilvægustu manneskjuna í hljóðverinu; 

„sérfræðinginn“ vegna skorts á öðru betra orði. 

                                                      
13 Sjá: Vef. Markús Þórhallsson, Viðtal við Ellisif um ýmsar hliðar heyrnarskerðingar, heyrnarþjónustu og hversu 
mikilvæg heyrnartæki eru fyrir þann sem er heyrnarskertur, Útvarp Saga, 8. 10. 2007, Heyrn, 
http://heyrn.is/greinar.html, skoðað 7. maí 2020. 
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Grundvallaratriðið er þó að mínu mati virðing; virðing fyrir efninu, viðmælandanum, 

hlustendum og sjálfum sér. Fólk sem stjórnar þáttum saman þarf að sýna gagnkvæma virðingu, 

þótt auðvitað sé ekki bannað að slá á létta strengi. Slíkt tengir þáttagerðarfólkið enn frekar 

hlustendunum. 

2.3 Sagan, Sagnir og Saga  

Eftir efnahagshrunið og talsverðar breytingar á persónulegum högum ákvað ég að láta annan 

draum rætast; að mennta mig meira. Haustið 2010 hóf ég grunnnám í sagnfræði við Háskóla 

Íslands sem ætti fyrst og fremst að vera mér til ánægju og klárað á nokkrum árum meðfram 

vinnunni á Útvarpi Sögu.  

Svo fór að námið og sagnfræðin gripu mig þvílíkum heljartökum að ég lauk BA prófi 2014, 

meistaraprófi vorið 2017 og viðbótardiplómu í fjölmiðla- og boðskiptafræði á sama tíma. Á 

þeim námstíma var ég meðal annars fulltrúi nemenda í stjórn Hugvísindasviðs, ritstýrði 

tveimur tölublöðum af tímariti sagnfræðinema Sögnum og var aðstoðarkennari í nokkrum 

námskeiðum.  

Diplóman varð svo til þess að ég ákvað að leggja til atlögu við meistaranám í blaða- og 

fréttamennsku sem hefur tekið lengri tíma en upphaflega var lagt upp með. En hér er þó komin 

lokaafurð þess ánægjulega náms.  

Umfjöllum um sagnfræðilegt efni af ýmsu tagi varð ríkur hluti af þáttagerð minni á Útvarpi 

Sögu auk þess sem ég fann að sagnfræðimenntunin dýpkaði skilning minn á 

samtímaatburðum. 

Því var nánast sjálfgefið að lokaverkefni mitt í blaða- og fréttamennsku yrði einskonar 

útvarpsþáttur eða þættir. Upphaflega hugmyndin var að færa efni meistararitgerðar minnar í 

sagnfræði inn í töfraheima útvarpsins undir leiðsögn Friðriks Þórs Guðmundssonar, en ég 

skrifaði um baráttu InDefence-hópsins í Icesave-deilunni.14  

Það efni hentar örugglega vel fyrir útvarp en jafnvel enn betur fyrir sjónvarp. Smám saman 

lognaðist sú hugmynd því miður út af og ég varð að leggja höfuðið í bleyti og finna annað 

áhugavert og útvarpsvænt efni.  

                                                      
14 Markús Þ. Þórhallsson, „Til varnar Íslandi. Saga InDefence-hópsins árin 2008-2013“, MA ritgerð í sagnfræði 
við Háskóla Íslands (2017). 
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Undanfarin ár hef ég setið í stjórn Sögufélags og því lá beinast við að nýja lokaverkefnið 

tengdist félaginu. Fljótlega kviknaði sú hugmynd að gera hlaðvarpsþætti sem myndu uppfylla 

eina af meginhugmyndum félagsins; að færa það nær almenningi. Í þetta sinn með því að beita 

vinsælum dreifingarmáta: með hlaðvarpi.  

Stjórn félagsins hefur stutt þá hugmynd með ráðum og dáð og nú er hún að verða að 

raunveruleika. Þar á bæ þykir áríðandi að koma sögunni í öllum sínum fjölbreytileika á 

framfæri við almenning. 
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3 Mikilvægi sagnfræðinnar og söguritunar  

„Sagnfræði er iðja sagnfræðinga, og meðal þess sem þeir iðja er að skrifa sögu.“15 

Til hvers og fyrir hverja er sagnfræði? Að mínu viti er hún jafnt til skemmtunar og upplýsingar, 

hvort sem er fyrir fræðimenn eða upplýsta leikmenn, og jafnvel þá óupplýstu líka. Vandinn 

sem sagnfræðingar, og aðrir fræðimenn, hafa iðulega staðið frammi fyrir er hvernig best sé að 

koma fræðunum til almennings.  

Það er alþekkt en sönn klisja innan sagnfræðinnar að til að skilja samtímann þurfi að þekkja 

fortíðina. „Þjóð án sögu er eins og maður án minnis. Það er dálítið óhugguleg tilhugsun“, segir 

Anna Agnarsdóttir prófessor Emeritus í sagnfræði.16 

Þegar hugvísindin, t.d. sagnfræði, voru í mótun var opinberlega gert ráð fyrir því að 

verkefni kennimanna fræðanna væri að tala máli valdhafa og undirbyggja stöðu þeirra og afl. 

Á nítjándu öld varð til sú ríkjandi hugmyndafræði að segja söguna eins og hún 

raunverulega væri, með fulltingi heimildanna. Heimildirnar voru mikilvægasti þátturinn í huga 

þeirra Leopolds von Ranke og Bartholds Niebuhr sem lögðu grunninn að empírisma eða 

raunhyggju í  sagnfræði. Með áherslu á reynslu sem brunn þekkingar varð sagnfræðin að 

fræðigrein, jafnvel vísindagrein, sem fjallaði um fortíðina.  

Þessir sagnfræðingar gerðu hvað þeir gátu til að finna sannleikann um fortíðina með 

notkun frumheimilda og ástundun heimildarýni. Leitt hefur verið líkum að því að þeir legðu 

megináherslu á frumheimildir en gætu leyft sér að sleppa eftirheimildum. Þó bæri þeim að 

kynna sér túlkun annarra fræðimanna.17 

Meginviðfangsefni þessara sagnfræðinga var að skrá sögu stjórnmálamanna og stórmenna 

sögunnar og rekja atburðarás þá sem heimildirnar gáfu helst til kynna. 

Gott dæmi um slíka nálgun í sagnfræði er rit Jóns Þorkelssonar, þjóðskjalavarðar, um 

Jörund hundadagakonung, þar sem atburðir sumarsins 1809 eru raktir af kostgæfni.18 

                                                      
15 Vef. Gunnar Karlsson, „Hvaða hlutverki gegnir saga og sagnfræði?“, Vísindavefurinn 23. apríl 2002,  
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=2329, skoðað 30. apríl 2020. 
16 „„Við verðum að þekkja okkar fortíð“. Viðtal við Önnu Agnarsdóttur prófessor Emeritus“, Sagnir. Tímarit um 
söguleg efni 32 (2018), bls. 12. 
17 Gunnar Karlsson, Baráttan við heimildirnar. Leiðbeiningar um rannskóknartækni og ritgerðarvinnu í 
sagnfræði, Ritsafn Sagnfræðistofnunar 7, (Reykjavík 1982), bls. 20. 
18 Jón Þorkelsson, Saga Jörundar hundadagakonungs (Kaupmannahöfn 1892). 
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Hér eiga kannski við orð Ara hins fróða Þorgilssonar í Íslendingabók um að hafa skuli það 

er sannara reynist: Enda er hægt að túlka samhengi orða Ara þannig að hann hafi viljað vara 

við að mögulega ættu eftir að koma fram heimildir sem breytt gætu niðurstöðum hans.  

Fræðimenn í samtímanum reyna með sama hugarfari að komast sem næst sannleikanum 

um mannleg samfélög í gegnum orðræðu og samtal fræðanna, en sagnfræði hefur þróast mjög 

á liðnum áratugum. Fjölmörg ný rannsóknarsvið hafa bæst við og óhætt að fullyrða að fátt sé 

orðið sagnfræðinni óviðkomandi. Það á ekki síður við um íslenska sagnfræði en erlenda.19 

Gunnar Karlsson sagnfræðingur var varfærinn og kvað einhverja fræðimenn segja 

sannleiksleitina vera eina hlutverk sagnfræðinnar. Svo bætti hann í og sagði önnur markmið 

geta verið skaðleg, þau gætu rekist á sannleiksleitina sjálfa og jafnvel orðið henni yfirsterkari.  

Sagnfræðin gæti við það jafnvel breyst í áróður.20 Slíkt hefur verið stundað og óneitanlega 

byggir sá alkunni frasi að sigurvegararnir skrifi söguna að einhverju leyti á slíkum 

vinnubrögðum.  

3.1 Sagnfræðingurinn siðlegi  

Siðareglur Sagnfræðingafélags Íslands voru samþykktar í september árið 2000 eftir mikla 

yfirlegu. Slíkar reglur auðvelda mjög að uppfylla meginskyldu fræðanna, sýna að 

fræðimennirnir gera miklar kröfur til sjálfra sín og hvetja til vandaðra vinnubragða.21 Fyrsta 

grein siðareglnanna, frumreglan sjálf, er mjög skýr um hvernig sagnfræðingum samtímans beri 

að vinna:  

Siðleg hegðun sagnfræðinga byggist á heiðarleika. Heiðarleiki er grundvöllur samskipta 
þeirra á milli og við annað fólk. Siðareglurnar miða að því að skýra og skilgreina hvernig 
hugtakið heiðarleiki á við í starfi sagnfræðinga. 

Allir sagnfræðingar eiga í starfi sínu að leggja áherslu á að hafa það sem sannara reynist, 
óháð tengslum þeirra við opinberar stofnanir, samtök (t.d. stjórnmálaflokka), fyrirtæki og 
einstaklinga, þar á meðal starfssystkini. Heiðarleg vinnubrögð er hafa sannleika að 
leiðarljósi hljóta alltaf að þjóna samfélaginu, vísindunum og faginu best.22 

                                                      
19 Ingi Sigurðsson, „Þróun íslenzkrar sagnfræði frá miðöldum til nútímans“, Íslensk sagnfræði á 20. öld, bls. 27. 
20 Vef. Gunnar Karlsson, „Hvaða hlutverki gegnir saga og sagnfræði?“ 
21 Íslenskir sagnfræðingar, fyrra bindi, ritstj.: Ívar Gissurarson, Sigurður G. Magnússon o.fl. (Reykjavík 2006), bls. 
379. 
22 Vef. „Codex Ethicus - Sagnfræðingafélags Íslands“, Sagnfræðingafélag Íslands, 
http://www.sagnfraedingafelag.net/sidareglur/, skoðað 20. apríl 2020. 
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Sú hætta getur alltaf verið fyrir hendi að fræðimaður verði með einhverjum hætti knúinn til 

að taka undir skoðanir eða kenningar með óbragð í munni; geti þurft að tala þvert sér um geð 

og gegn betri vitund.  

Slíkt átti sér stað að einhverju marki á Íslandi í aðdraganda efnahagshrunsins 2008 þegar 

samfélag fræðanna, hagfræðinga, stjórnmálafræðinga og jafnvel sagnfræðinga virtist tilbúið 

að taka þátt í að mæra íslenska efnahagsundrið og útrásina. Það var í takti við andrúmsloft 

þessara ára og iðulega gert til menntastofnanirnar eða fræðimennirnir sjálfir ættu möguleika 

á styrkjum eða annars konar framgangi úr hendi auðvaldsins.23 

Hætta er á að fræðafólk sem þarf að iðka slíkt geti tapað eldmóði sínum og áhuga á gera 

betur og rýna þjóðfélagið til gagns.  

3.2 Saga til að segja sögu  

Að mati samtímamanns Rankes og Niebuhrs, franska heimspekingsins Auguste Comte, var 

hægt að finna almenn lögmál um samfélag manna með því að rannsaka söguna. Til varð 

félagsvísindaleg saga, að miklu byggð á kenningum Marx um hina eilífu stéttabaráttu.  

Sagnfræðingar nítjándu aldar og fyrstu áratuga þeirrar tuttugustu hafa að líkindum 

fljótlega áttað sig á að heimildir endurspegluðu aðeins lítinn hluta af því sem raunverulega átti 

sér stað. Þær væru alltaf takmarkaðar. 

Á hinn bóginn fannst þeim sem þeir sæju einhverskonar lögmál við framvindu sögunnar. 

Því tóku þeir að feta slóðir félagsvísindanna með því að koma fortíðinni fyrir innan 

kenningaramma. Það gerði þeim sennilega sagnfræðirannsóknir auðveldari að einhverju leyti. 

Sagnfræðingurinn Sverrir Jakobsson orðar þetta ágætlega þegar hann spyr hvort 

sagnfræðingar kjósi sér ekki frekar einfaldar en flóknar skýringar.24 

Sverrir hefur einnig bent á að sagnfræðingar velji sér viðfangsefni innan eigin áhugasviðs 

en leiti iðulega í smiðju annarra sem um efnið hafa fjallað. Samtímis, segir Sverrir, verður 

fræðimaðurinn að geta veitt svör sem viðtakendur textans vilja og geta skilið.25 

                                                      
23 Sjá t.d.: Irma Erlingsdóttir, „Af veikum mætti. Ábyrgðar- og gagnrýnishlutverk háskóla.“ Ritið 1 (2011), bls. 
11–25. 
24 Sverrir Jakobsson, „Um fræðileg tæki og tól í sagnfræði“, Ritið 1 (2008), bls. 93. 
25 Sverrir Jakobsson, „Um fræðileg tæki og tól í sagnfræði“, bls. 94-95. 
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Það er vegna þess að yfirleitt eru sagnfræðingar ekki aðeins að koma efni sínu til annarra 

fræðimanna. Almenningur hefur líka áhuga og því þarf fræðimaðurinn að hafa það í huga en 

það er þó ekki hið sama og skrifa það sem flestir vilja lesa.26  

Sagan er of mikilvæg til að vera einkamál fræðimanna, sem gætu hæglega byggt 

niðurstöður sínar á endalausum töflum og súluritum, eða skrifað langan, flókinn og fræðilegan 

texta, allt eftir hvað við á. Slíkt vekur sennilega ekki áhuga nema örfárra. 

Til að koma niðurstöðum sínum skilmerkilega frá sér hlýtur að vera nauðsynlegt fyrir 

sagnfræðinga að skrifa eða tala á skiljanlegan og skýran hátt, án þess að slá af fræðilegum 

kröfum.  

En getur sagnfræðingur skrifað eða flutt áhugaverðan og aðgengilegan texta án þess að 

verða einhvers konar skáld? Hvort sem sagnfræðingar ætla sér að vera greinandi og 

vísindalegir eða skáldlegir má færa rök fyrir að þeim sé í hag að ráða við tungumálið.  

Fræðiverk hljóta að verða að mótast af því hverjum þau eru ætluð. Svo virðist sem að í 

verkum sem eiga að höfða til almennings þurfi fræðimaðurinn að flétta uppfræðslu sinni við 

skemmtun.27 Það hlýtur að eiga jafnt við ritað mál og talað.  

Skáldið Þórarinn Eldjárn hefur varpað fram þeirri pælingu hvort skáld og sagnfræðingar 

búi ekki sitt hvoru megin ímyndaðra landamæra sem sameini jafnt sem aðskilji.28 Það bendir 

til að hver og einn ætti að geta notið sagnfræði með sama hætti og lista.   

Að mati Gunnars Karlssonar eru list og sagnfræði í eðli sínu alþýðleg. „Ef sagnfræðingar 

stefna að einhverju marki með iðju sinni er það ekkert annað en að segja almenningi sögu, 

honum til fróðleiks og skemmtunar.“29 

Sögulegar skáldsögur, kvikmyndir, leikrit og önnur afþreying hafa án efa kveikt 

sagnfræðiáhuga margra. Sjálfur gleypti ég í mig sögurnar um Hróa hött, og meðal 

uppáhaldshöfunda voru Walter Scott og H. Rider Haggard, hinir óþekktu höfundar 

Íslendingasagnanna að ógleymdum Halldóri Laxness.  

                                                      
26 Gunnar Karlsson, „Vísindaleg list eða listræn vísindi“, Ný Saga-tímarit Sögufélags, 4 (1990), bls. 85. 
27 Þorleifur Hauksson (ritstj.) og Þórir Óskarsson, Íslensk stílfræði (Reykjavík 1994), bls. 578-560. 
28 Þórarinn Eldjárn, „Ljúgverðugleiki“, Hvað er sagnfræði? Rannsóknir og miðlun. Ritstjórar Guðbrandur 
Benediktsson og Guðni Th. Jóhannesson (Reykjavík 2008), bls 7. 
29 Gunnar Karlsson, „Vísindaleg list eða listræn vísindi“, bls. 85. 
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Sögulegar skáldsögur og annað afþreyingarefni hefði varla orðið til nema með einhvers 

konar þekkingu á sögunni.  

Fljótlega áttaði ég mig þó á að ekki var alltaf allt sannleikanum samkvæmt í slíku efni, 

frjálslega var farið með persónur, staðsetningar og atburði. Áhrif slíkra bókmennta eru mikil, 

t.d. er óhætt að fullyrða að Laxness hefur haft mikil áhrif á söguskoðun og sjálfsmynd 

Íslendinga.  

Íslandsklukkan hans og Svartfugl Gunnars Gunnarssonar eru góð dæmi um hvernig skáldin 

hafa haft áhrif á hvernig sagan raunverulega er að mati fjölmargra. Rithöfundurinn og 

sagnfræðingurinn Arnaldur Indriðason hefur sagt að með því að skrifa skáldsögu mætti „ … 

leika sér með veruleikann með því að snúa aðeins upp á hann.“30   

Sveinbjörn Rafnsson sagnfræðingur segir Íslandsklukkuna vera merkilega heimild um 

íslenskan hugsunarhátt og andlegt líf um miðja tuttugustu öld, en að hún sé fyrst og fremst 

skáldsaga sem lúti aðeins lögmálum verksins sjálfs.31  

Bókmenntafræðingurinn Halldór Guðmundsson segir hins vegar skáldskap vera vonda 

sagnfræði. Hann sé fyrst og fremst heimild um þann tíma sem hann er skrifaður á og beri vott 

um hugarfar þeirra lesenda sem hann sé ætlaður.32  

Halldór segir að sagnfræðingur verði að muna að hann hafi ekki skáldaleyfi og beri skylda 

til að sýna forsendur skrifa sinna og gera öðrum „for-dóma“ sína ljósa.33  

Sagnfræðingar hafa auðvitað ekki leyfi til að snúa út úr veruleikanum en aðferðir listanna 

við að segja söguna geta komið honum til hjálpar við að gera framsetningu sína áhugaverðari. 

Þannig verður fleirum en fræðimönnunum einum gert mögulegt að upplifa töfra og 

leyndardóma hins liðna.  

Önnur list hefur getur hafa haft svipuð áhrif; málverk Jacques-Louis David af krýningu 

Napóleons og dauða Marats eða teikning Henry Pelhams af „fjöldamorðinu í Boston“ hafa 

eflaust haft gríðarmikil áhrif á þá sem hafa virt þau fyrir sér.  

                                                      
30 „Ég skrifa alvöru bókmenntir“, Fréttablaðið, 29.október 2011, bls. 26.  
31 Sveinbjörn Rafnsson,  „Vísindaleg sagnfræði og listir“, Ný Saga-tímarit Sögufélags, 4 (1990), bls. 88. 
32 Halldór Guðmundsson, „Sagnfræðin og sérstaða skáldskaparins“,  Ný Saga-tímarit Sögufélags, 4 (1990), 
bls.84. 
33 Halldór Guðmundsson, „Sagnfræðin og sérstaða skáldskaparins“,  bls.84. 
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Fegurð viðfangsefnisins, eða ljótleiki þess, hafa snert við tilfinningum skoðenda, og ekki 

nóg með það, listaverk hafa orðið uppspretta ákveðinnar og ódulinnar tilfinningar fyrir því að 

túlkun listamannsins sýni atburði eins og þeir raunverulega voru.  

Fræðin reyna hvað þau geta að varpa ljósi á það sem var og komast eins nálægt þeim 

raunveruleika og unnt er hverju sinni.  Á hinn bóginn notar skáldskapurinn fræðin oft til að 

skapa litríkar myndir sem ekki er alltaf unnt innan fræðanna.  Það er í hæsta máta gagnlegt til 

að hvetja hugann áfram og gefa honum færi á að sjá atburði, fólk og fyrirbæri í öðru ljósi eða 

jafnvel til að spá fyrir og/eða í framtíðina út frá forsendum fræðigreinanna í því rúmi og tíma 

sem skáldskapurinn varð til í. 

Skoski heimspekingurinn W.B. Gallie var þeirrar skoðunar að frásögnin ætti að vera 

aðalatriðið í sagnfræði. Hans mat var að framvinda sögunnar þyrfti að vera sjálfskýrandi, 

ófyrirsjáanleg en viðunandi þannig að lesendur féllust á hana lestri loknum.34 Þarna er Skotinn 

í raun að lýsa eðli góðrar skáldsögu, leikrits eða bíómyndar. Þórarinn Eldjárn rammar þetta 

viðhorf inn í hugtakið „ljúgverðugleiki“ til að lýsa eðli og uppbyggingu sögulegra skáldsagna.35 

Í vísindalegri sagnfræði nútímans ber auðvitað að beita tæknilegum aðferðum og að vinna 

á eins hlutlægan hátt og mögulegt er auk þess sem sagnfræðingar verða að gera sér grein fyrir 

tilvist fyrirbæra eins og tímaskekkju og hafa skilning á orsakasamhengi.36  

Þar er einnig gerð hörð krafa um að gæta siðferðis og ástunda heiðarleika bæði gagnvart 

viðfangsefninu og fræðigreininni. Það kemur hreinlega fram í siðareglum íslenskra 

sagnfræðinga.37  Helgi Ingólfsson sagnfræðingur hefur þó bent á að sagnfræði sé ekki hrein 

sannfræði fremur en að skáldskapur sé hrein lygi.38 

Sagnfræði, líkt og list gæti oft þurft á túlkun að halda. Áhugi þeirra er taka við afurðum 

sagnfræðinga gæti fljótlega orðið að engu ef þær byggðu einvörðungu á upptalningu 

                                                      
34 Gunnar Karlsson, Inngangur að sagnfræðiheimspeki nútímans. Nokkurs konar fyrirlestrarhandrit til að lesa 
með gagnrýnu hugarfari,  bls. 18-19. 
35 Þórarinn Eldjárn, „Ljúgverðugleiki“, bls. 10. 
36 Sveinbjörn Rafnsson, „Vísindaleg sagnfræði og listir“, bls. 87. Sjá einnig: Vef. „Codex Ethicus - 
Sagnfræðingafélags Íslands“, Sagnfræðingafélag Íslands, http://www.sagnfraedingafelag.net/sidareglur/, 
skoðað 25. apríl 2020.  
37 Sveinbjörn Rafnsson, „Vísindaleg sagnfræði og listir“, bls. 88. 
38 Helgi Ingólfsson, „Satt og logið – Sagan og bókmenntirnar“, Sagnir. Tímarit um söguleg efni 22 (2005), bls. 
120. 
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staðreynda. Enda fullyrti Gunnar Karlsson að ef ekki ætti að nota söguna til neins, væri allt eins 

hægt að birta heimildirnar eins og þær koma fyrir.39  

Sagnfræðingar mega þó alls ekki hætta að vera vísindamenn og gefa sig skáldagyðjunni 

algerlega á vald. Að mínu viti þurfa þeir að meta hvert þeir ætla og hverjum þeir eru að þjóna. 

Þeir þurfa að meta hvað þeir ætla að rannsaka og hvaða aðferðum skuli beitt við 

heimildaöflunina.  

En þegar rannsókn lýkur ætti, yfirleitt, að vera óhætt að gefa sig (rit)listinni á vald, eða list 

hins talaða máls. Sigurður A. Magnússon rithöfundur orðaði þetta ágætlega þegar hann sagði 

að þeir sagnfræðingar séu endingarbestir sem hafi hugarflug enda séu auk sköpunargáfu, 

skáldlegt innsæi og dirfska jafn nauðsynlegar sagnfræðingum og skáldum.40 

Niðurstaðan er því sú að til að hlaðvarp eða útvarpsþáttur verði áhugaverður fyrir 

hlustandann verða þáttarstjórnandi og viðmælendur hans, allt sagnfræðingar, að hafa 

sannleikann og fræðilega nálgun viðfangsefnanna í heiðri. Allir verða þó líka að njóta þess að 

segja frá, leyfa frásögninni að lifna við og dansa við skáldskapinn. 

Uppfræðsla og skemmtun ættu því að vera aðalsmerki hlaðvarpsþátta Sögufélags enda er 

útvarps/hlaðvarpsformið nánast fullkomið til að segja sögur. Framtíðin ein mun svo skera úr 

um hvernig það vex, dafnar og þróast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39 Gunnar Karlsson, „Vísindaleg list eða listræn vísindi“, bls. 85. 
40 Sigurður A. Magnússon, „Til varnar skáldskapnum“, Ný Saga-tímarit Sögufélags, 4 (1990), bls. 89. 
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4 Útvarp og hlaðvarp  
I'd sit alone and watch your light 
My only friend through teenage nights 
And everything I had to know 
I heard it on my radio 
Í laginu Radio Gaga lýsir höfundurinn, Roger Taylor trommuleikari hljómsveitarinnar Queen, 

aðdáun sinni á útvarpinu. Texti lagsins fjallar um þessa aðdáun og áhyggjur af því að útvarpið 

sé smásaman að lúta í lægra haldi fyrir sjónvarpinu.  

Taylor lýsir því hvernig útvarpið sé og hafi alltaf verið nærri á gleði- og sorgarstundum og 

megi alls ekki umhverfast í tilbreytingarlaust suð í bakgrunninum. Þau virtust ætla að verða 

örlög útvarpsins um tíma en síðustu árum hefur það gengið í endurnýjun lífdaga, bæði á hinum 

svokölluðu öldum ljósvakans en ekki síður á bylgjum veraldarvefsins í hlaðvörpum af ýmsu 

tagi.  

4.1 Útvarp. Leikhús hugans  

Ég lýsti aðdáun minni á útvarpi hér að framan enda er það einstakur miðill til þess að segja 

sögur. Það virkjar heilastöðvar sem enginn annar miðill getur gert og hefur réttilega fengið 

viðurnefnið leikhús hugans. Útvarpið er ekki fullkominn miðill, það gagnast t.d. afskaplega illa 

til að miðla tölfræðilegum upplýsingum. Fátt er leiðinlegra í útvarpi.  

Útvarpið örvar ímyndunarafl hlustenda en getur líka reynt á þolinmæði þeirra. Hver og 

einn einasti getur upplifað það sem kemur úr tækinu með sínum sérstaka hætti. 

Reynsluheimur, þekking, staða, aldur, kyn og svo margt annað getur haft áhrif á skynjun og 

skilning á því sem heyrt er.  

Hlustandinn sér fyrir sér myndirnar sem dregnar eru upp og settar saman í gegnum 

útvarpið. Til dæmis bauð ég gestum mínum til betri stofu Útvarps Sögu í heilan vetur eða 

lengur. Þar tylltu þeir sér í „sófann“ hjá mér. Hlustendur kunnugir húsakynnum stöðvarinnar 

veltu fyrir sér hvar í ósköpunum væri hægt að koma þessum sófa fyrir. Hann var raunverulegur 

fyrir þeim.  

Þegar leikrit eru sett upp í útvarpi er sköpuð hljóðmynd með því að búa til hljóð. Leikarar 

ganga á möl í kassa, blandað er inn fuglahljóðum og sjávarniði, hljóð í bílvél, hurðaskellur og 

fótatak sem nálgast gefur til kynna komu einhvers.   
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Þarna er dregin upp mynd með dauðum hlutum og fyrir fram uppteknum hljóðum sem 

sýna hlustandanum næstum alveg jafn skýra mynd og ef um myndmiðil væri að ræða. En 

hlustandinn þarf að fylla í eyðurnar og taka þátt í sköpuninni og hann þarf að þekkja hljóðin 

sem honum eru færð til að myndin verði til í höfðinu.  

Að einhverju leyti minnir þetta á bóklestur á meðan sjónvarp og kvikmyndir taka yfir 

þátttöku þeirra sem horfa og hlusta. 

Í síðasta kafla var talað um sagnfræði sem list. Útvarpsefnið sjálft getur líka talist vera 

listform af einhverju tagi enda getur uppbygging útvarpsþátta verið með þeim hætti. Sá sem 

er að búa til útvarpsþátt þarf alltaf að hafa í huga samsetningu, uppbyggingu, hljóðheim og 

fyrir hverja hann er ætlaður.  

Verkfræðingurinn Gunnlaugur Briem sagði þó í merkilegri grein um mikilvægi útvarps árið 

1928 að það sem úr viðtækinu streymdi væri ekki sönn list heldur ófullkomin eftirlíking.41 

Hlaðvarpsþáttur um sagnfræði þarf að vera eins og áhugaverð saga. Þar komum við aftur 

að mörkum skáldskaparins og fræðanna. Strax þarf að ná athygli og þannig grípa hlustandann 

svo hann vilji halda áfram að fylgjast með. Frásögnin þarf að hafa inngang, ris og endi. Hún 

þarf líka að halda athyglinni allan tímann. Eins þarf að vanda sig við hvenær efnið er brotið upp 

með tónlist eða annars konar innslagi.   

4.2 En hvað er útvarp?  

Hlustandanum finnst útvarpið vera mjög nærri honum og hann tekur ástfóstri við ákveðnar 

stöðvar og tilteknar raddir úr viðtækinu.42 Á sama tíma eru því talsverð takmörk sett; það er 

„blindur“ miðill sem neyðist til að segja og sýna allt með hljóðum.  

Upphaf útvarps má rekja til fjarskiptatækni sem var að þróast á seinustu áratugum 19. 

aldar. Uppfinning útvarpsins er, ólíkt mörgum tækjum, ekki eignuð einhverjum einum 

hugvitsmanni. Það er afurð nokkurra áratuga þróunar, ritsíma, talsíma, hljóðrita og fyrstu 

þráðlausu loftskeytunum sem voru send út árið 1897 og fimm árum síðar þvert yfir 

Atlantshafið.43  

                                                      
41 Gunnlaugur Briem, „Útvarp og menning“, Eimreiðin 1927, bls. 225. 
42 David Lloyd, How to Make Great Radio (London 2015), bls. 3-11. 
43 Sveinn Sigurðsson, „Töfrar loftskeytatækjanna“, Eimreiðin 1923, bls. 373-375 og Gunnar Stefánsson, Útvarp 
Reykjavík: Saga Ríkisútvarpsins 1930-1960 (Reykjavík 1997), bls. 11 og 13. 
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Útvarp sem fjölmiðill er yfirleitt talið eiga upphaf sitt í kringum 1920.44 Þó höfðu verið uppi 

tilraunir með þráðlausar sendingar fræðslu- og skemmtiefnis til almennings áður, en fyrri 

heimsstyrjöldin tafði þær áætlanir.  

Þróun útvarpsins má skipta upp í þrjá áfanga. Frá upphafi og til loka seinni 

heimsstyrjaldarinnar voru víðast hvar ríkisreknar stöðvar með eina rás og ríkisvaldið hafði 

mikið að segja um dagskrárgerðina. Frá stríðslokum varð til hugtakið útvarp í almannaþágu og 

ríkisstöðvarnar bættu við rásum, jafnvel svæðisbundnum, til að þjóna æ kröfuharðari 

neytendum.  

Víða var einkarekstur útvarpsstöðva litinn hornauga en á níunda áratug síðustu aldar 

fjölgaði slíkum stöðvum með tilslökun og hugarfarsbreytingu í lagasetningu. Þær reiða sig fyrst 

og fremst á tekjur af auglýsingasölu og svokallaða „kostun“ meðan ríkisreknu stöðvarnar höfðu 

og hafa tekjur sínar af afnotagjöldum eða nefskatti. Á Íslandi er ríkisútvarpið jafnframt á 

auglýsingamarkaði.  

Frá því um síðustu aldamót hefur stafræna tæknin rutt niður mörgum hindrunum og 

skapað glænýjan grundvöll fyrir útvarpsrekstur. Með því að hömlum var aflétt og æ fleiri gátu 

sett upp útvarpstöðvar af einhverju tagi hefur áhuginn á útvarpinu sem miðli aukist verulega.45 

Hlaðvarp er ein sterkasta birtingarmynd þess.  

4.3 Fyrstu skrefin á Íslandi  

Fyrsta útvarpsstöðin á Íslandi var í einkaeigu. Ottó B. Arnar símfræðingur boðaði stofnun 

hennar í grein í Verði árið 1925. 

Þar sagði hann einnig frá heimsókn sinni til Lee De Forest árið 1916, sem þá þegar var 

tekinn að gera tilraunir með útvarpssendingar. Ottó uppveðraðist allur af þessari stórkostlegu 

tækni og var sannfærður um að hún myndi gagnast vel til uppfræðslu og skemmtunar í 

strjálbýli og samgönguleysi á Íslandi.46 

                                                      
44 Hans J. Kleinsteuber, „Radio: A Resilient Medium“, Media in Europe Today, Ritstj.: Trappel, Meier, d‘Haenens, 
Steemers og Thomass (Bristol & Chicago 2011), bls. 63. 
45 Kleinsteuber, „Radio: A Resilient Medium“, bls. 64-65. 
46 Otto B. Arnar, „Útvarp“, Vörður, 19. desember 1925, bls. 2-3. De Forest þessi mun hafa verið ævintýralegur 
náungi sem fékk einkaleyfi fyrir ýmsu af þeirri tækni sem notuð er við útvarps-, sjónvarps- og kvikmyndagerð. 
Árið 1950 gaf hann út sjálfsævisögu sína sem hét því hógværa nafni Father of Radio: The Autobiography of Lee 
de Forest. 
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Talsvert var ritað um útvarpstæknina eða „víðvarpið“ í blöð og tímarit á þriðja áratugnum. 

Árið 1923 fjallaði Sveinn Sigurðsson ritstjóri hins framsækna tímarits Eimreiðarinnar afar 

fjálglega um útvarpstæknina, eða „þráðlaust firðtal“. Sveinn var heillaður af hvernig hún gerði 

kleift að flytja fréttir á augabragði, spila hljómlist og uppfræða fjölda fólks samtímis, jafnvel 

heimsálfanna á milli. Hann taldi mikla útbreiðslu eiga eftir að liggja fyrir útvarpinu enda væru 

móttökutækin tiltölulega ódýr. 

Þeir ótrúlegu töfrar að með sömu tækni væri hægt að senda ljós- og hreyfimyndir voru 

sömuleiðis ámálgaðir.47 Búast má við að mörgum lesendum Eimreiðarinnar hafi fundist 

lýsingarnar nánast dulmagnaðar þótt okkur nútímamönnum kunni að finnast þær harla 

hversdagslegar.  

Sveinn Sigurðsson reyndist sannspár enda hægt að fullyrða að á örfáum árum hafi útvarpið 

lagt undir sig heiminn, á ljósvakanum. Þó fór svo að ekki var öllum heimilt að halda úti 

útvarpsrekstri.  

Takmarkanir voru settar á leyfi til slíks rekstrar og ríkisvaldið úthlutaði þeim. Í kjölfarið 

varð víða til einokun ríkisins á útvarpi með þeim rökum að þannig væri best að haga því á 

meðan hlutverk þess væri enn óljóst. Bandaríkjamenn fóru þó aðra leið, litu á 

útvarpsbylgjurnar sem sameign þjóðar en reksturinn hefur ætíð verið á höndum 

markaðsaflanna.48 

4.4 Fræðslugildi útvarps  

„Í útvarpinu kynnist maður öðrum þjóðum, menningu þeirra og máli og hugsunarhætti, 
skáldskap og tónlist, sögu þeirra og sérkennum; hið fjarlæga og ókunna nálgast mann, og 
maður veitir því viðtöku sem góðum vini og kunningja.“49  

Tveimur árum eftir að íslenskt útvarp varð fyrst til birti Gunnlaugur Briem verkfræðingur pistil 

Eimreiðinni þar sem hann fjallaði um þennan þá nýlega miðil. Þá voru um átta ár liðin síðan 

það hóf „sigurför“ sína sem þó hafði í fyrstu verið talið að yrði skammvinnur „hégómi“.  

Þetta var 1928, tveimur árum áður en ríkisútvarpið hóf göngu sína. 

                                                      
47 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls. 11-12. 
48 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 63-66.  
49 Gunnlaugur Briem, „Útvarp og menning“, bls. 228. 
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Gunnlaugur kvað útvarpið þegar hafa sannað sig og ekki síst sem uppfræðslumiðil. Það 

vekti áhuga fólks á efni sem færi framhjá því í blöðum eða bókum en væri þó þeirrar náttúru 

að það leiddi hugann frá hversdagslegu amstri og ekki nóg með það. Efni útvarpsins næði að 

„vekja þá og hvetja til nýrra hugsana og dáða; það eykur fróðleiksfýsn og löngun eftir að 

kynnast betur heiminum sem þeir lifa í; það endurvekur í meðvitund þeirra ýmislegt, sem hefur 

sofið þar frá bernskuárunum; nöfn, sem áður voru dauð í eyrum þeirra, fá alt í einu líf og lit.“50 

Þetta er engin smáræðis lýsing. Útvarpið myndi hreinlega gjörbreyta hugarfari fólks og 

tilvist, þrátt fyrir og kannski einkum vegna þess að það byggði eingöngu á hljóði og heyrn. Úr 

því streymdi alþýðufræðslan sem yki þekkingu og þroska og færi fram fyrir tilstuðlan úrvals 

fyrirlestra.  

Það er líkt og útvarpinu hafi verið ætlað að taka við hlutverki sagnaþula fortíðarinnar; 

fólksins sem færði söguarf fortíðarinnar munnlega til samtímamanna sinna. Sagnamennirnir 

beita ákveðnum brögðum svipuðum og gott útvarpsfólk samtímans sem velur orð sín af 

kostgæfni. Með því að nota föst orðasambönd og endurtekin stef tekst að fanga hlustendur.51 

Tæpum sextíu árum síðar kallaði Stefán Jón Hafsteins fjölmiðla enda „sagnaþuli 

samtímans“.52  

Bandaríski stríðsfréttamaðurinn Edward R. Murrow sem starfaði lengi bæði við útvarp og 

sjónvarp ávarpaði útvarps- og sjónvarpsfólk árið 1958. Þar sagði hann svipaða hluti og 

Gunnlaugur Briem uppi á Íslandi þrjátíu árum áður um að hljóðvarps og sjónvarpstæknin væri 

kjörin til uppfræðslu og innblásturs. En, því það er alltaf en, fólk þyrfti að ákveða sjálft að nota 

hana í þeim tilgangi. „Annars væri hún ekkert nema vírar og ljós í kassa.“53 

Þegar dagblöðum fortíðarinnar er flett er auðséð að ríkisútvarpið lagði löngum ríka áherslu 

á uppfræðslu-, jafnvel uppeldishlutverk sitt með fræðsluþáttum, erindum og kennslu af ýmsu 

tagi.  

                                                      
50 Gunnlaugur Briem, „Útvarp og menning“, bls. 228-229. 
51 Albert B. Lord, The Singer of Tales (Cambridge 1960), bls. 16 og David Lloyd, How to Make Great Radio, 
bls.67-73. 
52 Stefán Jón Hafstein, Sagnaþulir samtímans. Fjölmiðlar á öld upplýsinga (Reykjavík 1987), bls. 5.  
53 Vef. „On October 15, 1958, veteran broadcaster Edward R. Murrow delivered his famous wires and lights in a 
box speech before attendees of the RTDNA (then RTNDA) convention.“, Radio Television Digital News 
Association,   
https://www.rtdna.org/content/edward_r_murrow_s_1958_wires_lights_in_a_box_speech#.VQRHjPmsWs0., 
skoðað 2. maí 2020. 
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Mikilvægi uppfræðslunnar endurómaði í orðum Elínborgar Hákonardóttur á vefsíðunni 

Ljósið í mars 2020. Þar var hún líka að tala um nýjan miðil sem virðist vera ætlað að efla og 

taka við uppfræðsluhlutverki útvarpsins. Elínborg hvatti fólk til kynna sér hlaðvörp íslensk og 

erlend sem hugsuð eru til að uppfræða og upplýsa með orðunum „Hefur þig langað til að læra 

nýtt tungumál eða vilt þú skerpa á gamalli kunnáttu? Fræðast um heimsmálin eða efla 

andann?“ 54  

4.5 Meira um íslenskt uppfræðsluútvarp  

Þann 31. janúar 1926, einungis fjórum árum eftir stofnun BBC, var gerð fyrsta 

tilraunaútsending einkarekinnar stöðvar H.f. Útvarps.  Reglulegar útsendingar hófust 18. mars 

sama ár en stöðin varð ekki langlíf enda dreifing hennar um landið mjög takmörkuð. Einnig 

þótti afnotagjald hátt auk þess sem forvígismenn stöðvarinnar fullyrtu síðar að valdaöfl og 

andstæðingar útvarpsreksturs hefðu reynt að bregða fyrir hana fæti.  

Dagskráin samanstóð af fréttum lesnum úr dagblöðum, erindum og upplestrum til 

almenningsfræðslu, tónlist og flutningi leikrita. Svo fór að útsendingum H.f. Útvarps var hætt 

árið 1928 eftir, að því er virðist, allnokkuð basl.  

Á sama ári hóf önnur útvarpsstöð stofnuð af Arthúr Gook trúboða göngu sína á Akureyri. 

Sú stöð átti að vera pólítískt hlutlaus en ætlaði að flytja veðurskeyti, nýjustu innlendar og 

erlendar fréttir og tónlist að ógleymdum guðsþjónustum á hverjum sunnudegi. Rekstur þeirrar 

stöðvar var svolítið haltur og hún lagði endanlega upp laupana í desember 1929 því ekki hafði 

fengist leyfi hjá atvinnumálaráðherra sem ásamt landsímastjóra álitu að Gook hefði ekki hlýtt 

fyrirmælum í rekstrarleyfi hans.55 

Þá höfðu sömuleiðis verið sett lög um einkarétt ríkisins til útvarpssendinga.  

Ríkisstjórnir Íslands höfðu ekki verið mjög áhugasamar um útvarpsrekstur í landinu. Eftir 

að stjórn Framsóknarflokksins undir forsæti Tryggva Þórhallssonar tók við völdum 1927 flutti 

Jakob Möller þingmaður Frjálslynda flokksins þingsályktunartillögu um stofnun nefndar til að 

meta möguleika á ríkisrekstri útvarps. 

                                                      
54 Vef. Elínborg Hákonardóttir, „Hvað er þetta hlaðvarp?“ Ljósið, 27. mars 2010,  
https://ljosid.is/2020/03/27/hvad-er-thetta-hladvarp/ skoðað 16. apríl 2020. 
55 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls. 29-38. 
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Það varð ofan á og Ríkisútvarpið hóf útsendingar 20. desember árið 1930 í höndum og á 

forræði ríkisvaldsins. Þegar undarlegum áformum um að útvarp gæti komið í stað síma er ýtt 

til hliðar má sjá áhugaverðar hugmyndir um uppfræðslugildi miðilsins. Það væri ekki nóg með 

að hægt væri að uppfræða íslenska alþýðu um hvaðeina heldur væri hægt að kynna Ísland fyrir 

milljónum útlendinga með útsendingum á erlendum tungum.  

Mjög var mjög horft til Bretlands sem fyrirmyndar í dagskrágerð enda var stefna 

Ríkisútvarpsins, líkt og hjá BBC að upplýsa, fræða og skemmta.56  

Svo virðist vera sem svokölluð „hámenning“ hafi verið stjórnendum Ríkisútvarpsins 

ofarlega í huga fyrstu áratugina en smám saman hefur þeim sem þar stjórna skilist að menning 

getur verið af ýmsu tagi.  

4.6 Útvarp í höndum markaðsaflanna  

Ríkisútvarpið sat eitt að ljósvakanum til ársins 1986 þegar útvarp var gefið frjálst á Íslandi. Sú 

umbreyting er sennilega bæði pólítísk og ekki síður tæknileg. Nú eru nánast engin takmörk 

fyrir því hversu margar stöðvar geta sent út. Því hefur orðið geysimikil samkeppni á 

markaðnum um hlustendur og þar með auglýsingafé enda reyna stöðvarnar að ná eyrum sem 

flestra. Haldið hefur verið fram að með því hafi dagskráin orðið yfirborðskenndari og vægi 

léttrar afþreyingar orðið mun meira. 

Sú hugmynd að útvarp (og jafnvel sjónvarp) sé á höndum ríkisvaldsins sem einhvers konar 

fulltrúa almennings bendir til sterkra tengsla við velferðarsamfélagið þar sem öllum eigi að 

vera jafn aðgangur að ýmsum gæðum. Þar á meðal uppfræðslu og skemmtun í gegnum 

ljósvakamiðla. Þar sem markaðsöflin ráði verði þeim gæðum misskipt.57  

Stefán Jón Hafstein sagði árið 1987 að þeir fjölmiðlar sem ekki væru háðir einhvers konar 

markaðsöflum eða vinsældum hefðu meira frelsi til að flytja fjölbreyttara efni en hinir. 

Jafnframt benti hann á að eigendur og auglýsendur gætu ráðið hvaða efni fjölmiðlar byðu upp 

á þótt sú væri ekki alltaf raunin.58 

Alla tíð hefur ríkisútvarpið starfað eftir þeirri meginstefnu að vera menningarlegt, jafnvel 

menningaraukandi. Þar hefur jafnframt verið lögð ríkari krafa á uppfræðsluhlutverkið en 

                                                      
56 Gunnar Stefánsson, Útvarp Reykjavík, bls.39-43. 
57 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 66. 
58 Stefán Jón Hafstein, Sagnaþulir samtímans, bls. 97-98. 
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gagnvart einkareknum útvarpsstöðvum. Lögum og reglum samkvæmt bar útvarpi ríkisins að 

leggja rækt við tungumálið söguna og menningarfinn.59  

Mun almennara orðalag var þegar frá upphafi haft um aðrar stöðvar sem skyldu „stuðla 

að almennri menningarþróun og efla íslenska tungu“. Þannig er málum enn háttað.60 

Nú gilda útvarpslög frá árinu 2000 með síðari breytingum um einkarekna fjölmiðla en 

ríkisútvarpinu var breytt í opinbert hlutafélag árið 2007. Nokkuð ítarlega er fjallað um skyldur 

þess og hlutverk í 3. gr. laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu sem vitnað er í á vefsíðu 

félagsins:  

„Hlutverk RÚV er, samkvæmt lögum um félagið, rekstur fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu. 
Sérstaklega er lögð rækt við íslenska tungu, sögu þjóðar, menningararfleifð og tengsl við 
almenning.“61 

Með því að vera í almannaþágu er RÚV ætlað að hafa samfélagslegt hlutverk að leiðarljósi 

en láta viðskiptahagsmuni víkja. Auk þess er litið svo á að félagið sé ein helsta 

menningarstofnun landsins, að því er virðist á flestum sviðum þess víðfeðma fyrirbæris.62 

Jafnvel íþróttir og önnur afþreying hafa sinn sess sem líklega hefði ekki þótt merkileg 

menningariðja á árdögum útvarpsins.  

4.7 Útvarpið sem miðill – ris og hnig. Og ris?  

„Í raun og veru hjálpar þessi internetþróun útvarpinu svolítið, því þú ert kominn með 
viðtæki í vasann og ert alltaf með útvarp í snjallsímanum þínum.“63 

Í hvert skipti sem ný miðlunartækni ryður sér til rúms hefja spámenn upp raust sína og boða 

hnignun eða dauða þeirrar sem fyrir var. Þrátt fyrir sjónvarps- internet- og snjallsímabyltingar 

er enn hlustað á útvarp og er útvarpshlustun jafnvel að aukast.  

Upphafsorð kaflans á Valgeir Vilhjálmsson markaðsrannsóknarstjóri RÚV sem álítur að 

útvarp standi styrkum fótum í samtímanum og bætir við „Útvarpið er alveg með í framtíðinni“. 

                                                      
59 Útvarpslög 68/1985, 1. mgr. 15. gr. Stjórnartíðindi A.  
60 Útvarpslög 53/2000, 1. mgr. 7. gr. Stjórnartíðindi A. 
61 Vef. „Lög og reglur“. Vefur RÚV. https://www.ruv.is/ruv-okkar-allra/log-og-reglur, skoðað 1. apríl 2020. 
62 Vef. Katrín Jakobsdóttir, „Fjölmiðill í almannaþágu“, Vísir 28. apríl 2012, 
https://www.visir.is/g/2012704289993/fjolmidill-i-almannathagu;, skoðað 5. maí 2020. 
63 Vef. „„Útvarpið lifir góðu lífi““, Vefur RÚV, https://www.ruv.is/frett/utvarpid-lifir-godu-lifi, skoðað 24. apríl 
2020. 
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Hann segir að notkunin sé að breytast; fólk hlusti á netinu, í bílnum en minna á 

vinnustöðum en áður. Jafnframt segir hann að þótt þúsundir nái í útvarpsþætti RÚV í gegnum 

hlaðvarpið sé jöfn og mikil hlustun á lifandi útvarp allan daginn. Hann segir meira hlustað á 

útvarp hér en í Noregi. 

Valgeir segir koma sér á óvart að mælingar bendi til svolítillar aukingar hlustunar 

ungmenna á aldrinum 15 til 20 ára. Eldra fólk sé að fara frá Rás 2 yfir á Rás 1 og Bylgjuna. Hann 

segir þó að hlaðvarpsnotkun sé að færast mjög í vöxt.64  

Þótt æ verði einfaldara nálgast hlaðvörp virðist tæknin við að nálgast þau enn vefjast fyrir 

mörgum. Í ritgerð Elínar Eddu Pálsdóttur frá 2018 kemur fram að sá hópur sé þröngur sem 

kunni að nálgast hlaðvörp og hlusta á þau.  

Útvarpið hafi verið til lengi; fasti í menningu okkar sem allir þekki og viti hvernig á að 

hagnýta sér. Kynningarvandi, það að koma hlaðvörpum á framfæri, geti því vafist fyrir 

framþróun miðilsins, hvort sem um áður flutt útvarpsefni eða efni sjálfstæðra framleiðenda er 

að ræða.65   

Ef marka má framansagt þá hefur hið hefðbundna útvarp hvorki breyst í tilbreytingarlaust 

suð í bakgrunninum né hefur hlaðvarp tekið algerlega við hinni virku hlustun. 

4.8 En hvað er þá þetta hlaðvarp?  

Um það bil sextán ár eru síðan blaðamaðurinn Ben Hammersley skóp enska hugtakið 

„podcast“.  Heitið tengist vinsælum færanlegum Mp3 spilurum frá Apple sem gengu undir 

heitinu iPod. Slíkir spilarar áttu sér mikinn blómatíma á fyrsta áratug 21. aldarinnar en þegar 

sama fyrirtæki kynnti fyrstu snjallsímana sína árið 2007 varð þeim þá þegar feigð búin.66  

Notendur gátu halað niður úr tölvum hljóðefni af ýmsu tagi og hlustað aftur og aftur í 

spilurunum sínum. Hugtakið náði miklu flugi og var á undraskömmum tíma komið í almenna 

notkun.67 

                                                      
64 Vef. „„Útvarpið lifir góðu lífi““.  
65 Elín Edda Pálsdóttir, „Hlaðið niður og varpað út“, bls. 35-36. 
66 Elín Edda Pálsdóttir, „Hlaðið niður og varpað út“, bls. 4.   
67 Hrönn Magnúsdóttir, „Tónlistin þarf að vera í lagi, annars fer fólk á Spotify“, BA ritgerð í í fjölmiðlafræði, HA 
2017, bls. 4-5 og Richard Berry, „Will the iPod Kill the Radio Star: Profiling Podcasting as Radio“, Convergence: 
The International Journal of Research into New Media Technologies, (12.2), 2006, bls. 143-144. 
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Útvarpsmaðurinn Ævar Kjartansson mun eiga heiðurinn að íslenska heitinu „hlaðvarp“ en 

hann notaði það meðal annars í erindi á vegum Sagnfræðingafélags Íslands 17. apríl 2007.68 

Nú er hægt að hlusta á hlaðvörp í margskonar tækjum;  í snjallsímum, spjald- og 

borðtölvum. Iðulega er notast við blátannartækni við að varpa hljóðinu í heyrnartól eða 

hátalara heima eða í bílnum. 

Hugtakið hlaðvarp á við um geymslur eða sarp á Netinu sem vista upptökur af þáttum sem 

hafa öll eðliseinkenni útvarpsþátta, eru fyrirfram uppteknir og af margvíslegum toga. Um er 

að ræða hljóðskrár hlaðanlegar niður af Netinu eða hlustað á í streymi. Jafnframt er mögulegt 

að gerast áskrifandi að þáttum sem hlaðast niður í tæki gegnum snjallforrit.69  

Niðurhalið er sennilega mesti munurinn á hefðbundnu útvarpi og hlaðvarpi. Jafnframt 

hefur orðið ákveðin valdatilfærsla og hlutverkaskipti frá framleiðenda efnisins til neytenda þar 

sem „framleiðendur eru neytendur og neytendur verða framleiðendur.“70  

Einn af stærstu kostum hlaðvarpsins er að notandinn velur hvað hann vill hlusta á og 

hvenær. Annar kostur er sá að úrvalið verður sífellt meira. Á hlaðvarpsveitum er að finna 

gríðarlegt úrval af þáttum þar sem fjallað er um allt milli himins og jarðar, jafnvel mjög sértækt 

efni. Markmið þeirra sem búa til hlaðvarp virðist einmitt vera að ná til sértækra hópa og höfða 

til áhugasviðs sem flestra.  

Oft er það áhugafólk sem býr efnið til, ekki er um mötun að ræða líkt og í hefðbundnu 

útvarpi og því harla ólíklegt að einhver slysist til að hlusta á hlaðvarp. Öfugt við útvarpið virðist 

neytandinn nær undantekningarlaust gera sér ferð inn á óravíddir Netsins til að finna sér efni 

sem valið er af kostgæfni.71 

Aðgengi að hlaðvörpum hefur orðið æ auðveldara með hraðari og öruggari nettengingum, 

þjöppun hljóðskráa og þróun í forritum. Valgeir Vilhjálmsson segir þúsundir notenda ná í þætti 

RÚV í „Sarpinn“ og „Hlaðvarpi“. Í upphafi var þó ekki um eiginlegt hlaðvarp að ræða því þar 

voru löngum aðeins í boði áður fluttir hefðbundnir útvarpsþættir.72  

                                                      
68 Elín Edda Pálsdóttir, „Hlaðið niður og varpað út.“, bls. 6. 
69 Elín Edda Pálsdóttir, „Hlaðið niður og varpað út.“, bls.7. 
70 Richard Berry, „Will the iPod Kill the Radio Star”, bls. 144-146. 
71 Hrönn Magnúsdóttir, „Tónlistin þarf að vera í lagi, annars fer fólk á Spotify“, bls. 7. 
72 Vef. „„Útvarpið lifir góðu lífi““ og Elín Edda Pálsdóttir,„Hlaðið niður og varpað út.“, bls. 6. 
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Nú er löngu liðinn sá tími þegar kassettu- eða myndbandstækið var eina leiðin til að 

varðveita efni svo að hægt væri að hlusta á það aftur og aftur. Í stafræna nútímanum er orðið 

harla hversdagslegt að geta hlustað eða horft á efni að eigin vali hvenær sem maður vill og í 

hvaða röð sem er.  

4.8.1 Er hlaðvarp fjölmiðill?  

„Fjölmiðill er hvers konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar til almennings efni 
er lýtur ritstjórn. Til fjölmiðla teljast m.a. dagblöð og tímarit, ásamt fylgiritum þeirra, 
netmiðlar, hljóð- og myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar.“73 

Fjölmiðlar hafa færst nær einstaklingnum með hverri nýrri uppfinningu. Nú þurfum við ekki 

lengur að bíða eftir kvöldfréttunum eða fletta dagblaði til að fá tíðindi dagsins. Nánast á hverju 

augnabliki getum við teygt okkur í vasann, tekið upp tæki og fengið að vita hvað var að gerast 

rétt áðan, nánast hvar sem er í heiminum.  

Árið 2005 kom út skýrsla á vegum nefndar menntamálaráðherra þar sem fjölmiðli var svo 

lýst: 

„ [...] stofnun eða fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur reglulega fram upplýsingar 
í því skyni að dreifa þeim reglulega til umtalsverðs fjölda fólks á tilteknu svæði.”74  

Sömuleiðis er talið að miðill teljist fjölmiðill standi fagfólk að honum.75 

Skilgreiningar af þessu tagi eru opnar fyrir allskyns túlkunum; hvað þýðir reglulega? Hversu 

margir er umtalsverður fjöldi fólks? Hvað er fagfólk? Þarna koma líka fyrir hugtök eins og 

stofnun, fyrirtæki og lögaðili. Hvergi er að sjá einfalt svar við því hvort spjall tveggja vina sem 

fá sér bjór á laugardagskvöldi meðan þeir spjalla fram og til baka um Harry Potter og láta 

upptökutæki rúlla, teljist verða að fjölmiðli við það eitt að verða sett á Netið.  

Netið er landamæralaust og nánast útilokað að tala um tiltekið svæði þegar að því kemur.  

Drykkjufélagarnir eru ekki stofnun, fyrirtæki eða lögaðili.  Óneitanlega settu þeir fram og 

miðluðu alls kyns upplýsingum um Harry Potter og ákváðu að gera fleirum mögulegt að hlusta. 

Töfrastrákurinn á sér marga aðdáendur þannig að spjallið gæti vakið athygli, fengið vængi og 

                                                      
73 Vef. „Hvað er fjölmiðill?“, Fjölmiðlanefnd, http://fjolmidlanefnd.is/, skoðað 5. maí 2020. 
74 Nefnd um íslenska fjölmiðla, Skýrsla menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (Reykjavík 2005), bls 9. 
75 Vef. Guðbjörg Hildur Kolbeins, „Hvað eru fjölmiðlar?“, Vísindavefurinn 10. apríl 2006, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5816, skoðað 5. maí 2020.  
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náð til margra. Jafnvel umtalsverðs fjölda fólks, en dugar það til þess að afurð félaganna teljist 

orðin að fjölmiðli?  

Eða þarf ásetningurinn að vera meiri? Geta þeir talist fagmenn þótt þeir hafi áhuga á Harry 

Potter og kunni að taka upp samtal sitt? Verða þeir að skrá heiti hlaðvarpsins, þurfa þeir með 

skipulögðum hætti að fá sér bjór og spjalla á laugardagskvöldum og þurfa þeir að leggja í 

kynningarherferð til að ná eyrum umtalsverðs fjölda fólks hverju sinni? Verða þeir fjölmiðill ef 

stór hlaðvarpsveita býður þeim hýsingu? 

Fjölmiðlanefnd annast eftirlit samkvæmt lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 og daglega 

stjórnsýslu þess sviðs sem lögin ná til. Jafnframt ber nefndinni að samræma undir einni löggjöf 

alla fjölmiðlun óháð því á hvaða formi miðlun fer fram.76  

Fjölmiðlar skiptast í leyfisskylda og skráningarskilda miðla. Undir fyrrgreindu 

skilgreininguna falla þeir hljóð- og myndmiðlar sem þurfa tíðni frá Póst- og fjarskiptastofnun; 

ljósvakamiðlarnir svokölluðu. Öðrum miðlum ber að tilkynna fjölmiðlanefnd um starfsemi sína 

áður en hún hefst. Þess vegna eru prentmiðlar og netmiðlar skráningarskyldir.77 Það á þó ekki 

alltaf við. 

Ekki er alveg víst að drykkjufélagarnir þurfi að skrá sitt hlaðvarp, en harla öruggt þótti mér 

að Sögufélagi bæri skylda til þess. Á lista fjölmiðlanefndar yfir skráningarskylda miðla má t.a.m. 

nefnilega sjá Alvarpið og Kjarnann sem halda úti öflugu hlaðvarpi.78 

Þess vegna kannaði ég skráningarskyldu hlaðvarps Sögufélags og í svari Antons Emils 

Ingimarssonar lögfræðings hjá Fjölmiðlanefnd kom fram við fyrstu sýn bæri ekki skylda til 

skráningar. Það væri miðað við tilgang þess og aðrar forsendur en að Sögufélag yrði þegar 

tilkynnt verði breytingar þar á.79  

Þá er næstum ekkert að vanbúnaði. 

                                                      
76 Vef. „Hlutverk og saga“, Fjölmiðlanefnd, http://fjolmidlanefnd.is/um-fjolmidlanefnd/hlutverk-og-saga/, 
skoðað 5. maí 2020. 
77 Vef. „Leyfisskyldir fjölmiðlar“, Fjölmiðlanefnd, http://fjolmidlanefnd.is/leyfi-og-skraning/leyfisskyldir-
fjolmidlar/, skoðað 5. maí 2020.  
78 Vef. „Listi yfir skráða fjölmiðla sem ekki eru leyfisskyldir“, Fjölmiðlanefnd, http://fjolmidlanefnd.is/leyfi-og-
skraning/listi-yfir-skrada-fjolmidla/, skoðað 5. maí 2020. 
79 Anton Emil Ingimarsson í tölvupósti til Markúsar Þórhallssonar 6. maí 2020.  
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4.9 Græjurnar og notkunin  

Viðurkennt er að snjalltækjaeign á Íslandi er mjög mikil og almenn. Á flestum heimilum eru til 

snjallsímar, spjaldtölvur, leikjatölvur, fartölvur og borðtölvur. Sjónvarpstæki landsmanna 

verða sömuleiðis sífellt fleiri nettengd.  

Með tilkomu snjallsíma hefur neysla á hlaðvörpum aukist, ekki síst vegna þess að í stað 

þess að þurfa að hlaða þeim niður og setja á færanlegt tæki fyrirfram geta neytendur nú líka 

hlustað hvenær sem þeir vilja með þráðlausu streymi.80  

Árið 2003 áttu 79% unglinga á aldrinum 10 til 15 ára í Reykjavík, Vestmannaeyjum og 

Akureyri farsíma en aðeins 3% MP3 spilara.81 Þannig tæki ruddu sér nokkuð til rúms á árunum 

eftir aldamót en hurfu smám saman inn í snjalltækin eftir 2007.  

Samkvæmt könnun sem Dagbjört Guðmundsdóttir málfræðingur gerði í tengslum við 

meistararitgerð sína árið 2018 eiga 98% Íslendinga frá þrettán ára að sextugu snjalltæki. 

Hlutfallið er um 70% hjá þeim sem eldri eru. Í sömu ritgerð kemur fram að 97% Íslendinga 

höfðu þá aðgang að Internetinu og dagleg notkun í hópnum undir sextugu er algengt að sé frá 

einni klukkustund til átta.82  

Því er auðséð að landsmönnum er tæknilega mjög auðvelt að nálgast efni á Netinu og fyrir 

umtalsverðan fjölda fólks að fylgjast með hverju hlaðvarpi. Vegna þess að notendur hlusta á 

hlaðvörpin í tækjum sem fylgja þeim allan daginn og inn í nóttina er að sjá sem hlustunin fari 

fram við flestar hversdagslegar athafnir. Efst á blaði eru þó heimilisstörf og ferðalög milli staða 

og flestir hlusta einir.83  

                                                      
80 Tom Webster, „The Podcast Consumer 2012“, Edison Research, 29. maí 2012. 
81 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 83. 
82 Dagbjört Guðmunsdóttir, „Aldursbundin þróun stafræns ílags í málsambýli íslensku og ensku Kortlagning á 
umfangi, eðli og áhrifsbreytum“, MA ritgerð í íslenskri málfræði, Háskóli Íslands (2018), bls. 56.  
83 Oddur F. Þorsteinsson, „Nýr fjölmiðill fæðist“, bls. 41 og 46. Þær niðurstöður passa við afar fámenna könnun 
sem höfundur gerði um notkun á hlaðvarpi: 
https://www.surveymonkey.com/analyze/CRTAngrVqvH_2Bfa1yhQIlXW95HEO0U7KX1ZqTrv9sbhVzeg0_2FzKPr
9Vl7UgxovoW4. Þar kom fram að hlaðvarpsnotkunin var meðan lesið var eða lært, ferðast eða húsverkum 
sinnt. En ítrekað skal að mjög fáir tóku þátt.  
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4.9.1 Um hvað á að fjalla?  

Nú þegar eru farnar að koma út bækur sem innihalda leiðbeiningar um hvernig eigi að búa til 

hlaðvarpsþætti líklega til vinsælda.84 Það bendir til þess að margir þeirra sem búa til hlaðvörp 

vilji gjarna að þeirri vinnu fylgi fjárhagslegur ávinningur. Ef slíkt færist í aukana má búast við 

að æ fleiri hlaðvörp verði skráningarskyld á Íslandi.  

Hlaðvörp eru af ýmsu tagi. Það má alveg ímynda sér að fólk sem var í sömu stöðu og ég 

var í fyrir um þrjátíu árum láti draum sinn rætast og skapi sitt eigið „útvarp“ á hlaðvarpinu. Þar 

er grínað og glensað og fjallað af innlifun um vísindi, skáldskap, kynlíf, glæpi, trúarbrögð, 

kvikmyndir, tónlist, viðskipti, trúarbrögð, sakamál, heilsu, hversdagslífið og sögu svo aðeins 

örfá dæmi séu nefnd.  

Stundum byggja hlaðvörp á einræðu, stundum á samtali tveggja eða fleiri og jafnvel eru til 

mjög mikið unnin hlaðvörp með flókinni hljóðmynd, innslögum og tónlist. Stundum eru gerðar 

tilraunir til að koma hlustendum á óvart.  

Í hlaðvarpinu Horror Soup, sem fjallar um hryllingsmyndir og glæpi, fara stjórnendurnir 

stundum þá óvanalegu leið að annað þeirra mætir algerlega óundirbúið í upptöku á meðan 

hitt hefur kynnt sér umfjöllunarefnið til hlítar.85  Við það verður til mjög óvanalegt og áhugavert 

samtal þar sem annað upplýsir hitt og hlustendur um glæpamálið sem til umræðu er.  

Hvert umræðuefni kvíslast svo í allskonar undirgreinar sem verða æ sértækari. Þetta er 

frábært tækifæri fyrir neytendur sem geta í raun fundið nákvæmlega það sem þá langar að 

hlusta á. Undir það taka viðmælendur Elínar Eddu Pálsdóttur í lokaverkefni hennar frá 2018.86 

Notendum hlaðvarpa fjölgar í sífellu. Um 18%  Bandaríkjamanna sögðust hlusta á 

fréttahlaðvarp að minnsta kosti stundum árið 2012. Í febrúar árið 2020 hafði yfir helmingur 

hlustað einhvern tíma á hlaðvarp og 32% hlustaði oftar en einu sinni í mánuði. Um tólf prósent 

                                                      
84 Sjá t.d.: Mike Eiman, Podcast: Learn how to stop Babbling and start Podcasting like a Pro ([útgáfustaður 
ónefndur] 2017); Stephen Woessner, Profitable Podcasting: Grow your Business, Expand your Platform, and 
Build a Nation of True Fans (New York 2018); David Hopper: Big Podcast: How to grow your Podcast Audience, 
Build Listener Loyalty, and get Everybody talking about your Show (Nashville 2019);  Daniel Rowles og Ciaran 
Rogers: Podcasting Marketing Strategy:A Complete Guide to Creating, Publishing and Monetizing a Successful 
Podcast (London, New York 2019).  
85 Vef. Horror Soup, https://www.horrorsoupsucks.com/, skoðað 7. maí 2020.  
86 Elín Edda Pálsdóttir,„Hlaðið niður og varpað út.“, bls. 36. 
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Breta hlusta reglulega á hlaðvarp. Þó enn sé um minnihluta að ræða er aukningin mikil á 

undanförnum átta árum.87 

Svo virðist sem aukin samkeppni og markaðsvæðing hafi orðið til þess að hefðbundnir 

miðlar hafi lagt æ meira kapp á að framleiða afþreyingarefni sem fellur fjöldanum í geð.88 Slíkt 

efni laðar svo að sér auglýsendur. Allir sem horft hafa á bandarískt sjónvarp þekkja hversu 

þéttsetin dagskráin er auglýsingum; hálftíma þáttur er klukkutími að lengd, margklipptur í 

sundur af auglýsingahléum.  

Útvarps- og sjónvarpsdagskrá í beinni línu er sömuleiðis alsett auglýsingum. 

Það má ímynda sér að fólk sem hlustar á hlaðvarp sé að forða sér undan auglýsingaflóðinu. 

En með auknum vinsældum er líklegt að auglýsendur vilji koma sér á framfæri í hlaðvarpi. 

Dæmi eru til um það erlendis að framleiðendur vöru og seljendur þjónustu búi til sín eigin 

hlaðvörp til að koma sér á framfæri.89  

Með því að slá orðinu hlaðvarp upp í leitarvél birtist ótrúlegur fjöldi hlaðvarpa af hinu 

ólíklegasta tagi. Svo virðist sem æ fleiri félagasamtök, áhugamannahópar og fjölmiðlar noti 

hlaðvarp til að koma boðskap sínum, upplýsingum, skemmtun og fræðslu á framfæri, enda eru 

þau tiltölulega ódýr í framleiðslu. Úrvalið er gríðarlegt, til að mynda eru um tvær milljónir 

hlaðvarpa skráð hjá Google.90 

Víða í útlöndum munu dyggir hlustendur stunda það að styðja sína 

hlaðvarpsframleiðendur með frjálsu mánaðarlegu framlagi, fimm til tíu dollarar er mjög algeng 

fjárhæð. Hlustendur sem láta fé af hendi fá eitthvað aukreitis fyrir sinn snúð, aukaþætti 

hlaðvarpsins, ýmis konar varning og fleira af því tagi.91  

                                                      
87 Laura Santhanam, Amy Mitchell og Kenny Olmstead, „Audio: Digital Drives Listener Experience“, The State of 
the News Media, 2013 og Vef. Danica Jovic, „40 Powerful Podcast Statistics to Tune Into“, Smallbizgenius, 20. 
febrúar 2020, https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/podcast-statistics/#gref, skoðað 8. maí 2020.  
88 Valgerður Jóhannsdóttir, „Markaðsvæðing frétta“, Stjórnmál og stjórnsýsla 12 (2. tbl. desember 2016), bls. 
317. 
89 Oddur F. Þorsteinsson, „Nýr fjölmiðill fæðist“, bls. 23-24. 
90 Vef. Danica Jovic, „40 Powerful Podcast Statistics to Tune Into“, Smallbizgenius, 20. febrúar 2020, 
https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/podcast-statistics/#gref, skoðað 8. maí 2020. 
91 Sjá t.d. Vef. Patreon for Podcasters, https://www.patreon.com/c/podcasts, og Podbean Patron, 
https://patron.podbean.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=global2&gclid=CjwKCA
jwv4_1BRAhEiwAtMDLsliytDDrF6c_jAzPdPRTEsf7GKT8UBtjLoD6_U2whkKLCkRu0_az8hoClD4QAvD_BwE,, 
skoðað 25. apríl 2020. 
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Styrkurinn mun að mestu vera hugsaður til að efla hlaðvarpið sjálft, til kaupa á 

tæknibúnaði og gagnaöflunar þáttastjórnenda, þótt ekki sé útilokað að stundum komi hann 

sér vel við kaup á salti í graut þáttagerðarfólksins sjálfs. Séu auglýsingar í slíkum 

áhugamannaþáttum er þeim yfirleitt komið á framfæri með því að nefna vörur og þjónustu í 

samtalinu. 

Ekki virðist mikið um að íslenskir hlaðvarpsframleiðendur leiti fjárhagslegs stuðnings frá 

hlustendum sínum. Þó eru til dæmi um það, t.d. birta hlaðvörpin Dr. Football, Hlaupalíf og 

hlaðvarp Snorra Björns öll auglýsingar.92 

Hlaðvörp eru létt í hýsingu og verða oft til án þess að hefðbundinn útsendingarmiðill komi 

að.  Hlaðvörp eru líka stundum hliðarafurð framleidds og áður útsends efnis. Þættir Veru 

Illugadóttur rata í þá gullakistu eftir að þeir hafa verið sendir út. 

4.10 Fræðslugildi hlaðvarps  

Skólar á ýmsum menntastigum virðast vera farnir að nýta hlaðvörp við kennslu og 

vísindasamfélagið sömuleiðis. Þó virðist enn langt í land að slík aðferð geti komið í stað 

hefðbundinnar staðkennslu.93  

Á hinn bóginn er mjög algengt að stjórnendur hlaðvarpa búi til fræðsluefni af ýmsu tagi og 

um alls konar efni, ímyndunaraflinu virðist engin takmörk sett hvað það varðar. Um 75% 

hlaðvarpsnotenda segjast hlusta til að læra eitthvað nýtt og næstum jafn margir segjast vilja 

heyra eitthvað skemmtilegt.94 Því er sennilega besta leiðin til að ná eyrum hlustenda að blanda 

þessu tvennu saman af kostgæfni. 

Árið 2018 gaukaði ritstjórn tímaritsins Sagna að lesendum sínum lista yfir og umfjöllun um 

söguleg hlaðvörp. Þau voru bæði íslensk og erlend, af ýmsum toga en stóðust að mati 

                                                      
92 Vef. Dr. Football, Hjörvar Hafliðason,  https://soundcloud.com/hj-rvar-hafli-ason,  Hlaupalíf Hlaðvarp,  
Vilhjálmur Þór og Elín Edda, https://anchor.fm/hlaupalif, The Snorri Björns Podcast Show 
Snorri Björns, 
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9zbm9ycmliam9ybnMubGlic3luLmNvbS9yc3M&hl=en-IS, 
skoðað 7. maí 2020.  
93 Oddur F. Þorsteinsson, „Nýr fjölmiðill fæðist“, bls. 24-27. 
94 Vef. Danica Jovic, „40 Powerful Podcast Statistics to Tune Into“, Smallbizgenius, 20. febrúar 2020, 
https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/podcast-statistics/#gref, skoðað 8. maí 2020. 



43 

 

ritstjórnar nokkuð vel fræðilegar kröfur. Þó var bent á að hlaðvörpunum væri ætlað að ná út 

fyrir fræðasamfélagið og því ef til vill minni áhersla á að slíkum kröfum væri fylgt út í hörgul.95  

Listinn yfir erlend hlaðvörp um sögu er ógnarlangur, þannig að áhugafólk um sögu og 

sagnfræði og fagmennirnir ekki síður, hafa í sjálfu sér úr nægu að moða.96  

Sumarið 2019 tók vefritið Nútíminn saman lista og umfjöllun um „Tíu bestu íslensku 

hlaðvörpin“. Ekki kemur á óvart að flest eru þau blanda af fræðslu, spennu og gamni.97  

Með því að hefja gerð hlaðvarpsþátta er Sögufélag að bæta einni fjöður til viðbótar í hatt 

sinn við að „auka þekkingu, skilning og áhuga á sögu Íslands, og ná til almennings, fræðimanna, 

sagnfræðinema og annars áhugafólks um sögu.“98 

Þó nokkur íslensk hlaðvörp eru til um sögulegt efni, þannig að Sögufélag er ekki að brjóta 

blað með fyrirætlan sinni. Til dæmis má nefna Myrka Ísland á Kjarnanum þar sem Sigrún Elí-

asdóttir og Anna Dröfn Sigurjónsdóttir fjalla um myrka atburði Íslandssögunnar,  Crymogæa 

þar sem Ólafur Hersir Arnaldsson og Andri Jónsson ræða sagnfræðileg málefni á léttu nótunum 

að ógleymdum hinum ógnarvinsælu þáttum Veru Illugadóttur Í ljósi sögunnar á RÚV sem 

einmitt tróndi á toppi lista Nútímans yfir bestu íslensku hlaðvörpin árið 2019.99  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
95 „Söguleg hlaðvörp“, Sagnir. Tímarit um söguleg efni 32 (2018), bls.215-218. 
96 Sjá t.d. Vef. „The Best History Podcasts to Listen to Right Now“, Time 31. júlí 2019, 
https://time.com/5622795/best-history-podcasts/, skoðað 24. apríl 2020.  
97 Vef. „Tíu bestu íslensku hlaðvörpin“, Nútíminn 29. júní 2019, https://www.nutiminn.is/frettir/ahugavert/10-
bestu-islensku-hladvorpin/, skoðað 20. apríl 2020. 
98 Vef. „Um Sögufélag”, https://sogufelag.is/about/, skoðað 24. apríl 2020. 
99 Sjá: Vef. Myrka Ísland, Kjarninn, https://kjarninn.is/hladvarp/myrka-island/2020-03-24-myrka-island-hvad-
ber-ad-varast-i-samskiptum-vid-alfa/, Crymogæa - Hlaðvarp um sagnfræði, https://podcast.app/crymoga-hi-
islenzka-sagnfrihlavarp-p825732/ og Í ljósi sögunnar, Vefur RÚV, https://www.ruv.is/thaettir/i-ljosi-sogunnar, 
skoðað 25. apríl 2020. 
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5 Fræðasamfélagið og Sögufélag  
Fræðasamfélagið hefur sjaldnast lagt sig fram um að vera mjög framúrstefnulegt, óvenjulegt, 

frumlegt, djarft eða ögrandi.  

Háskólasamfélaginu og fræðasamfélaginu er þó mjög áfram um að koma sér á framfæri 

við og þjóna almenningi. Til marks um það má nefna hinn gríðarvinsæla Vísindavef, 

hádegisfyrirlestra á vegum Sagnfræðingafélags Íslands og Vefritið Hugrás sem er „gátt 

almennings inn í heim Hugvísindasviðs Háskóla Íslands og fræðimannasviðsins út í 

samfélagið“.100  

Einhverskonar hlaðvarp er að finna hjá þeim tveimur síðarnefndu. Þar er einnig mikið kapp 

lagt á að miðla hvers kyns vísindum til almennings á skiljanlegan og aðgengilegan hátt.  

Nú stendur til að námsbraut í sagnfræði og Sagnfræðistofnun setji á laggirnar hlaðvarp 

sem nemendur í sagnfræði munu sinna og Sögufélag ætlar að opna samskonar hlið til að 

hleypa almenningi inn á slóðir sögunnar.101 

5.1 Að taka viðtal  

Allt það sem að framan hefur verið rakið sýnir án efa mikinn áhuga höfundar bæði á útvarpi 

og sögu. Til þess voru orðin sett á blað. Þótt upphaflegt fyrirhugað lokaverkefni hafi verið 

sagnfræðitengt greip hugmyndin um að færa söguna með víðtækari hætti til almennings mig 

þegar heljartökum. Þegar Sögufélag sýndi þann mikla áhuga sem raun bar vitni varð ekki aftur 

snúið. 

Þó var lítið ljón á veginum; hugarfar höfundar. Eftir að hafa stjórnað spjallþáttum af ýmsu 

tagi í útvarpi þar sem höfundi dugði yfirleitt að lesa sér nokkuð til um efnið, skrifa niður punkta 

þegar það var honum mjög ókunnugt og leyfa svo samtalinu að þróast í hvert skipti, var 

hugmyndin um að skrifa handrit að hlaðvarpsþáttaröð ögn yfirþyrmandi.   

Þótt þáttastjórnandi leggi upp með skrifaða punkta sem ætlað er að vera þungamiðjan í 

viðtali er mitt mat að virk hlustun á viðmælandann skili að lokum bestu niðurstöðunni. Besta 

þættinum, fyrir alla og ekki síst hlustendur.  

                                                      
100 Vef. „Um Hugrás”, Hugrás. Vefrit Hugvísindasviðs, http://hugras.is/um-hugras/, skoðað 20. apríl 2020.  
101 Sumarliði Ísleifsson í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 29. apríl 2020. 
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Sé stjórnandinn of upptekinn af punktunum eða fyrirfram ákveðnu spurningunum er 

hætta á að hann missi af mikilvægum orðum viðmælanda síns; orðum sem geta fært viðtalið 

á allt aðrar brautir en lagt var upp með. Það er allt í lagi því þeir sem hlusta vissu ekki hvaða 

spurningar þáttastjórnandinn var með tilbúnar en vita hvað þeir uppskáru eftir að hafa 

hlustað.  

Mér finnst mikilvægt að hvert viðtal sé tekið upp sem ein eining, að ekki þurfi endilega að 

klippa og sneiða í listrænum tilgangi. Annað mál er að klippa einstaka kafla og raða þættinum 

innan heildarinnar. Þó þarf eðli umfjöllunarefnisins hverju sinni að ráða hvernig farið er að og 

skal því ekkert útilokað. 

Fyrir lá nánast frá upphafi að um harla hefðbundna heimildabundna samtalsþætti yrði að 

ræða. Allt það fjölmarga fólk sem ég hef rætt við og neytir hlaðvarpa daglega hefur sérstaklega 

talað um að það sem laði að einu varpi umfram annað sé frásagnargleðin. Listræn tilþrif eru 

því ekki endilega nauðsyn þegar fjörið býr í frásögnum gestanna.  

Oft er þeim sem tala í útvarp brigslað um orðafátækt og að hafa fátt merkilegt að segja. 

Breski útvarpsmaðurinn David Lloyd hefur einmitt talað um frásagnargleðina og hvernig orðin 

skipti öllu máli. Honum þykir einnig úrslitaatriði að færa frásögn sína í litríkan og kröftugan 

búning.  

Uppbygging setninga eigi heldur ekki að vera tilviljun háð og Lloyd bendir á að 

margvíslegar leiðir séu til að segja frábærar sögur í útvarpi. Að hans mati geti eitt úthugsað 

orð á réttum stað öllu breytt og jafnvel skilið eftir setningu sem vitnað verður í lengi eftir hún 

var sögð.102  

Fallegt getur verið að stíga inn á slóðir listrænunnar og byrja þáttinn ekki á skraufaþurri 

upptalningu á hvað boðið verði upp á heldur verði hlustandann leiddur inn á slóðir efnisins 

með spennandi tilvitnun, stuttu innslagi, tónlist eða hverju því öðru vekur áhuga. 

Frásagnaraðferðin og uppbygging samtalsins er auðvitað líka list í sjálfu sér.   

Ágæt regla er að skilja hlustandann eftir örlítið hungraðan í meira. Það er í raun 

stórkostlegt ef að þegar þættinum lýkur langi hann óskaplega til að fá að vita aðeins meira en 

það sem sagt var. 

                                                      
102 Lloyd, How to make great radio, bls. 67-73 
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Ekki er öllum tamt að segja skemmtilega frá né þannig að frásögnin haldi athygli. Það getur 

verið þjálfunaratriði og áríðandi fyrir þá sem þurfa oft að koma fram opinberlega að tileinka 

sér sagnalistina. Í  Danmörku munu vera haldin námskeið þar sem fólki er kennt að segja sögur. 

Það þykir benda til þess að sagnahefð fortíðarinnar sé á fallanda fæti.103 

5.2 Heimildavinnan  

Í kafla 3 var fjallað um mikilvægi heimilda við sagnfræðirannsóknir. Þær eru efniviðurinn sem 

býr til afurðina; tímaritsgrein, bókarkafla, bók, heimildamynd, útvarpsþátt eða hvaðeina 

annað. Auk þess þarf sá sem rannsakar að draga eigin ályktanir sem svo eru bornar á borð fyrir 

viðtakandann. Eins og fram hefur komið getur það verið með ýmsum hætti eftir eðli 

viðfangsefnisins, birtingarformsins og hver viðtakandinn er.  

Þegar unnið er að sagnfræðirannsókn þarf, eftir að viðfangsefni hefur verið valið, að 

ákveða umfangið. Sjaldan er mögulegt að segja allt sem vitað er um tiltekinn atburð eða 

fyrirbæri sögunnar í einni afurð. Útvarpsþættir eru af takmarkaðri lengd og þótt mörg hlaðvörp 

geti teygst á langinn verður því ekki þannig farið með Blöndu. 

Því er afar áríðandi að velta alltaf fyrir sér hverju sé mikilvægast að koma á framfæri. 

Sagnfræðileg afurð fjallar um viðfangsefnið en er ekki endurgerð þess.104 Hún er einhvers 

konar sögulegur veruleiki sem byggir á myndum fortíðar.  

Efnið þarf sömuleiðis að eiga erindi; í hvert skipti sem nýr þáttur er skipulagður þarf að 

velta fyrir sér hvort hlustendur hafi áhuga á því sem fjalla á um. 

Óhætt er þó að fullyrða að allur texti ráðist af samhenginu; samspili fortíðar, merkingar 

formgerða og staðsetningar. Að baki orðunum eða hugtökunum sem við notum, setningunum 

sem við röðum saman býr reynsla kynslóðanna en jafnframt er viðtakandinn bundinn af eigin 

þekkingu og þeirri þekkingu sem höfundur textans miðlar til hans.  

Það er aldrei mögulegt að færa Sturlungaöld, byltinguna 1809, eða lýðveldishátíðina í 

hendur viðtakandans nákvæmlega eins þau voru heldur þarf að sviðsetja með eins nákvæmum 

og heiðarlegum hætti og unnt er.  

                                                      
103 Linda Andersen, „Conteporary Storytellers And Traditional Folk Narratives in Denmark“, Fabula 52. Heft ½ 
(2011), bls. 1. 
104 Gunnar Karlsson, Baráttan við heimildirnar, bls. 12. 
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Að baki orðum eða hugtökum sem við notum, setningunum sem fræðafólk raðar saman 

býr reynsla kynslóðanna en samtímis er viðtakandinn bundinn af eigin þekkingu. Með öðrum 

orðum skiljum við orð og hugtök almennt eins og þau eru notuð í okkar samtíma. Í 

sagnfræðitexta getur þurft að útskýra ólíka merkingu og gildi orða á ólíkum tíma; slíkt getur 

orðið erfiðara og ef til vill nánast útilokað í flæðandi útvarps- eða hlaðvarpsþætti.  

Ég ætla hér að hætta mér aðeins inn í veröld póstmódernismans þar sem heimspekingar 

á borð við Jacques Derrida fullyrða að ekkert geti verið til utan textans.105 Að textinn (eða 

orðin) skapi þekkingarveröld okkar er ekki galin hugmynd en það er erfitt að gera lítið úr 

raunveruleikanum. Það er kannski heldur ekki hugmynd póstmódernistanna heldur benda þeir 

á hvernig veruleikinn sé líkt og texti sem vindur fram með óvæntum bugðum og beygjum. 

Vandaður útvarps- eða hlaðvarpsþáttur með góðum sögumanni er kjörinn vettvangur til 

slíkra æfinga. Þegar vel tekst til gæti viðtakandanum nánast liðið eins hann hafi verið á 

staðnum þegar atburðirnir sem fjallað er um áttu sér stað, en þeir eru samt ekki raunverulegir.   

Þá verður ævintýrið til. Þegar hlustað er á útvarp eða hlaðvarp myndast sterkt samspil milli 

þess eða þeirra sem tala og þess eða þeirra sem hlusta. Ef vel tekst til taka þau samskipti sig 

sterka mynd sem einkennist af einhvers konar skoðanaskiptum.  

Viðtakandinn tekur við fjölda formgerða, mismunandi greiningu á samhengi, allskonar 

raunveruleikum sem hann ýmist samþykkir, efast um eða hafnar. Skilningur þess sem hlustar 

og ætlun þess sem talar getur einnig verið á öndverðum meiði. Allir hafa einhvern tíma rökrætt 

við manneskjuna sem talar í tækinu, svo mikil getur innlifunin orðið. 

Með þeirri þátttöku, hlustuninni, er viðtakandanum mögulega annað hvort fært eitthvað 

meira eða eitthvað minna en hann bjóst við. Ekki er heldur alveg útilokað heldur að hann fá í 

hendur nákvæmlega það sem hann sóttist eftir.  

5.2.1 Úrvinnsla heimilda  

Hér langar mig að stikla aðeins á stóru um hvaða vinnubrögð ég hef tileinkað mér við 

sagnfræðirannsóknir og hvernig þau gætu komið að gagni við gerð hlaðvarpsþátta.  

Eins og áður sagði tekur heimildavinnan við eftir að ákvörðun hefur verið tekin um 

rannsóknarefni. Forvitni um að komast að einhverju nýju um tiltekinn atburð, manneskju, 

                                                      
105 Jacques Derrida, „Formgerð, tákn og leikur“, Spor í bókmenntafræði 20. aldar (Reykjavík 1991), bls. 130. 
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fyrirbæri rekur sagnfræðinginn áfram; þráin að finna það er sannara reynist. Þegar nýjar, áður 

kunnar heimildir finnast getur forvitnin aukist margfalt. Heimildirnar vekja nefnilega nýjar 

spurningar um leið og þær svara öðrum.  

Tilfinningin þegar eitthvað glænýtt sem breytir jafnvel framvindu rannsóknarinnar finnst í 

gamalli skræðu, skjalabunka eða dagbók líkist sennilega helst því að sjá allar lottótölurnar sínar 

birtast á skjánum. Ég hef heyrt og séð sagnfræðing reka upp heróp og dansa gleðidans þegar 

dómabók sýslumanns færði hann í flunkunýjan sannleika um viðfangsefni hans.  

Það hlýtur að vera einstaklega ánægjulegt að koma þeirri ástríðu til áhugasamra 

hlustenda.  

Ekki dugar eingöngu að finna heimildir, þær þarf að velja af kostgæfni. Vænlegast þykir að 

leita í  frumheimildir sem eru upprunalegastar en oft finnst mér nauðsynlegt að lesa 

eftirheimildir með til að dýpka skilning minn.  

Það stangast að sumu leyti við kenningar fræðimanna á borð við Gunnar Karlsson sem 

varaði við að frumheimildin kynni að hafa afbakast í síðari meðförum.106 Auðvitað tek ég undir 

með Gunnari að engin ástæða sé til að láta túlkun annarra fræðimanna leiða sig í ógöngur.  

Reynslan af útvarpsþáttagerð segir mér þó að yfirleitt megi láta eftirheimildirnar duga 

enda bæði fljótlegast og skýrast að kynna sér þær áður en farið er í hljóðver.  

Gunnar telur enda að yfirleitt megi treysta eftirheimildum og að sagnfræðingum sé óhætt 

og jafnvel skylt að nýta sér allan fræðiritaforðann sem til er. Hið minnsta sé skylt að nota þær 

heimildir sem traustar séu og mikilvægar.  

Velji höfundur að sniðganga heimildir sem máli skipta við rannsóknina verður hann að geta 

þess í skrifuðum texta en það á ekki við þegar niðurstöður eru kynntar í talmáli. Alltaf er þó 

gott að geta gert sér skilmerkilega grein fyrir hverju má og þarf að sleppa úr heimildagnóttinni.  

Það er mikil kúnst og þjálfunaratriði að láta heimildirnar þjóna verkefninu, 

sagnfræðingurinn þarf sjálfur að velja og hafna en ekki falla undir ofurvald og sírenusöng 

þeirra. Þær eiga einfaldlega ekki allar rétt á að vera með í verkinu.  

                                                      
106 Gunnar Karlsson, Baráttan við heimildirnar, bls. 19-20.  
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Ein er sú gildra sem sagnfræðingur getur óvart fallið í; að láta hið mikla magn heimilda 

hertaka textann og valda því að sama atriði er margtendurtekið með mismunandi orðalagi. 

Greina þarf kjarnann frá hisminu.    

Þegar kemur að úrvinnslu heimildanna er þægilegt að hafa skrifað nokkuð nákvæmar 

upplýsingar um þær hjá sér. Annars er ekki möguleiki að muna hvar efnið er að finna en með 

tilkomu ritvinnsluforrita er skrásetning orðin hægur vandi. Slík vinnubrögð spara sömuleiðis 

umtalsverðan tíma. Gott skipulag er lykilatriði.  

Sagnfræðingur sem vinnur að rannsókn líkist á suman hátt áhugasömum og duglegum 

blaðamanni. Ég hef haft það fyrir reglu að hafa litla minnisblokk og blýant á mér til að geta 

punktað hjá mér áhugaverð atriði sem tengjast því sem ég er að vinna að hverju sinni.  

Þessi siður hefur líka komið sér vel við útvarpsþáttagerðina þar sem stundum hafa mér 

borist ábendingar um áhugavert umfjöllunarefni eða viðmælanda staddur fjarri tölvu og 

lyklaborði. Með sama hætti er gott að skrifa hjá sér hugmyndir sem getur lostið niður í höfuðið 

hvenær sem er, jafnvel um miðja nótt.  

Þetta á jafnt við um skrif ritgerða, greina eða bóka og vinnslu útvarps- eða hlaðvarpsþátta. 

Ég hef þó staðið mig að því að gera mjög mörg uppköst að skrifum sem eiga að birtast á vef 

eða pappír; slík fínpússun er ekki alltaf leyfileg eða möguleg í hröðu umhverfi útvarpsins.  

Þegar meginheimildunum hefur verið safnað saman hentar mér best að hefjast handa við 

að skrifa. Þegar mig rekur í vörðurnar eða vantar frekari upplýsingar þá verður einfaldara að 

leita uppi efni sem getur fyllt upp í myndina. Uppbygging skrifanna ræðst svo af verkefninu; 

eins og oft hefur komið fram verður að komast ólíkt að orði við háfræðileg skrif en þegar efnið 

á að höfða til almennings. Einnig er munur á skrifum fyrir tímarit, bók eða útvarpsþátt. 

Sagnfræðingum er snemma innprentuð mikil varfærni, þeir eru hvattir til að hrapa ekki að 

ályktunum og slá varnagla hvar sem því verður komið við. Slíkri hógværð og varkárni verður 

að ýta til hliðar í útvarps- eða hlaðvarpsþætti án þess að slegið sé af fræðilegum kröfum. 
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Ekki má gleyma að hafa skrýtin og skemmtileg atriði með í afurðinni; þau ljá líf og lit sem 

gefur rituðu efni glaðlega áferð og samtali í hlaðvarpi mannlega tengingu við umfjöllunarefnið 

og hlustandann.107   

 Sögumanninum getur fyrirgefist eins og einn eða tveir svigar þar sem hann leyfir sér að 

benda á að „á hinn bóginn“ greini fræðimenn á um túlkun eða að ekki sé endilega víst að öll 

kurl séu komin til grafar í einhverju álitamáli sögunnar.  

Frásögnin þarf að fá að vera sprelllifandi og hiklaus. Vilji stjórnandi og viðmælandi hræra í 

varnaglasúpu má bera hana á borð í texta sem gæti fylgt með viðkomandi þætti á vefsíðu 

Sögufélags. Þannig fá allir sitt; kröfuhörðu fræðimennirnir jafnt sem áhugasömu leikmennirnir. 

5.3 Sögufélag  

Árið 1902 var efnt til stofnunar félags „er eingöngu hefði það markmið að gefa út sögulegar 

heimildir frá síðari öldum“; Sögufélag varð til.108 Félagið hefur haft það sjónarmið að gefa út 

bækur um sagnfræði á mjög víðum grunni. „Markmið félagsins er að gefa út tímarit, 

heimildarit og annað efni um sagnfræði og söguleg efni, einkum um sögu Íslands.“ 109 Árið 1918 

hóf félagið útgáfu alþýðlegs fræðitímarits sem hlaut heitið Blanda. Nánar verður vikið að því 

síðar. 

Sögufélag vill auka þekkingu, skilning og áhuga á sögu Íslands, og ná til almennings, 

fræðimanna, sagnfræðinema og annars áhugafólks um sögu. Yfirlýst stefna Sögufélags er að 

vera sýnilegt í samfélaginu og miðla efni um sögu og sagnfræði. Það er gert með tímaritinu 

Sögu, öflugri og verðlaunaðri bókaútgáfu, málþingum, höfundakvöldum og þess háttar.  

Ávallt hefur hlutverk félagsins verið að auka aðgengi fræðimanna og almennings að 

sögulegum heimildum og rannsóknum. Á undanförnum árum hefur verið unnið mjög 

markvisst að því að efla og styrkja starf félagsins með margvíslegum hætti. Nú sér fyrir endann 

á fjárhagslegri endurskipulagningu þess og því orðið borð fyrir báru að blása til enn frekari 

sóknar. 

                                                      
107 Ég leyfði mér að styðjast við skrif Gunnars Karlssonar í ritinu Baráttan við heimildirnar á bls. 19-32 meðan ég 
velti fyrir mér eigin vinnubrögðum. 
108 Loftur Guttormsson, „Horft til beggja átta”, Saga XL:1 (2002), bls. 10. 
109 Vef. „Um Sögufélag“, Sögufélag, https://sogufelag.is/about/, skoðað 20. apríl 2020.  
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Til marks um það má nefna afar öfluga og metnaðarfulla útgáfustefnu til margra ára í senn 

og er unnið út frá því að gefa út bæði stök sagnfræðiverk og að halda áfram útgáfu bóka í 

ritröðum sem félagið hefur gefið út í gegnum árin. 

Tímaritið Saga er í sífelldri þróun í takt við kröfur samtímans enda síaukin krafa uppi um 

opinn aðgang að fræðitímaritum. Félagið heldur jafnframt úti vefsíðu sem nýverið gekk í 

endurnýjun lífdaga ásamt því að ný síða fyrir tímaritið Sögu er í vinnslu.  

Innan stjórnar höfðu verið vangaveltur um hvernig félagið gæti enn betur komið sagnfræði 

og sagnfræðirannsóknum á framfæri við almenning.  

Löngun hefur verið til að gefa út hljóðbækur og var gerð tilraun til þess árið 2019. Þá var 

ein bók birt í samstarfi við Storytel, en nú stefnir félagið á að sjá um útgáfuna sjálft. Hugmyndin 

er að byrja á bókum sem eru uppseldar sem verða þá opnar á vef félagsins. 

5.3.1 Tímaritið Saga  

Svo er að sjá sem ákveðinnar togstreitu hafa lengi gætt milli þess að Sögufélag bjóði upp á 

sögulegt efni fyrir almenning og ríkrar kröfu um fræðilega nálgun og framsetningu. Nokkur 

dæmi úr sögu þess benda þó eindregið til að mögulegt sé að blanda þessu hæfilega saman.  

Á fyrstu árum Sögufélags fannst þeim sem stýrðu því ekki nægilegt að bera á borð það 

hráefni í sögu sem heimildir eru, heldur þyrfti að vinna úr efninu læsilegar frásagnir við hæfi 

almennings. Þegar tuttugasta öldin var um það bil hálfnuð var forvígismönnum félagsins farið 

að finnast Blanda full alþýðleg og skorta rit sem væri fræðilegra. Enda var þá að verða breyting 

innan íslenskra fræða frá munnmæla- og arfsögnum til strangrar heimildarýni.110 Síðasta hefti 

Blöndu kom út 1953. 

Tímaritið Saga hóf göngu sína í heftum árið 1950 en á titilsíðu segir þó 1949. Heftið mun 

hafa átt að tilheyra því ári en skýringa á töfinni hefur verið leitað í að ritstjórinn Einar Arnórsson 

lenti einnig í töfum með útgáfu Lögfræðingatals sem einnig átti að koma út 1949.111  

Saga er nú helsta fagtímarit íslenskra sagnfræðinga og kemur út tvisvar á ári. Þar eru birtar 

ritrýndar fræðigreinar um sagnfræði og söguleg fræði auk bókadóma um rit tengd sögu Íslands 

eða íslenskum fræðaheimi.  

                                                      
110 Íris Ellenberger, óútgefið handrit að sögu Sögufélags, bls. 32-33. 
111 Einar Laxness, „Sögufélagsannáll“, Saga XL:1 (2002), bls. 26. 
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5.3.2 Ný saga  

Árið 1987 hóf Sögufélag útgáfu tímaritsins Nýrrar sögu, að frumkvæði ungra sagnfræðinga í 

Sögufélagi. Horft var til útgáfu sagnfræðinema á tímaritinu Sögnum og ætlunin að ná til víðari 

hóps lesenda en Saga gat. Brotið var stærra, svipað vinsælum glanstímaritum og hlaðið 

myndum; „ „aðgengilegt“ að efni og stíl, í stærra broti en Saga, ríkt að myndefni ...“.112  

Ekki voru allir hrifnir af hinum alþýðlegu vendingum Sögufélags; átök voru milli eldri 

kynslóða sagnfræðinga í stjórn félagsins og ungu kynslóðarinnar sem stýrði Nýrri sögu. Henni 

fannst Saga  ekki uppfylla það hlutverk sagnfræðinga að miðla til almennings. Þó var hvergi 

slegið af fræðilegum kröfum við efnisvinnsluna. Óbreyttir félagsmenn voru heldur ekki allir 

hrifnir af þessari nýlundu og frábuðu sér að fá ritið sent.113  

Aðrir fögnuðu framtakinu; Ný saga vakti athygli í samfélaginu og var til umfjöllunar í 

blöðum og ljósvakamiðlum. Sagnfræðingum þótti hafa tekist vel að gera fræðilegt efni 

aðgengilegt almenningi.114 

Ný saga kom út til ársins 2001, alls 13 árgangar, en þegar Saga fór að koma út tvisvar á ári 

var útgáfu Nýrrar sögu hætt.115 

Hugmyndin er að hlaðvarp víkki á ný með svipuðum hætti hóp þeirra áhugasömu sem 

Sögufélag nær til. Helsti munurinn er sá að nú er stjórn Sögufélags mjög áfram um að fara 

þessa leið og ná til almennings með kröftugum hætti. 

5.3.3 Vefsíða Sögufélags  

Undirbúningur að gerð vefsíðu Sögufélags hófst árið 1999. Líkt og varðandi Nýja sögu virðist 

sem nokkurrar tregðu og skorts á skilningi á mikilvægi nývæðingar hafi gætt innan stjórnar 

félagsins. Þó fór svo að á 100 ára afmæli Sögufélags árið 2002 að vefsíða var opnuð við 

hátíðlega athöfn.116  

Síðan hefur tekið breytingum á þeim tæpu tveimur áratugum sem liðnir eru en glæný 

vefsíða Sögufélags var frumsýnd í febrúar 2020.  

                                                      
112 Íris Ellenberger, óútgefið handrit að sögu Sögufélags, bls. 97. 
113 Íris Ellenberger, óútgefið handrit að sögu Sögufélags, bls. 100. 
114 Íris Ellenberger, óútgefið handrit að sögu Sögufélags, bls. 101-102. 
115 Vef. „Saga – tímarit Sögufélags“, Sögufélag, https://sogufelag.is/branches/, skoðað 22. apríl 2020. 
116 Íris Ellenberger, óútgefið handrit að sögu Sögufélags, bls. 148-149.  
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Þar er að finna viðamiklar upplýsingar um félagið sjálft, útgáfu þess, tímaritið Sögu, fréttir 

úr starfi félagsins og fleira. 

Hugmyndin er að á henni verði hlaðvarp félagsins aðgengilegt auk þess sem hugmyndin er 

að hægt verði að nálgast það á almennum streymisveitum. 
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6 Afurðin sjálf - Blanda  
Höfundur sem er stjórnarmaður í Sögufélagi, eins og áður hefur komið fram, ræddi óformlega 

við Hrefnu Róbertsdóttur forseta Sögufélags um mitt ár 2019. Þar var ámálguð hugmyndin um 

að hleypa af stokkunum hlaðvarpi  fyrir félagið sem yrði jafnframt lokaverkefni mitt í blaða- og 

fréttamennsku, sem hún fagnaði mjög. 

Með hlaðvarpi væri hægt að ná til jafnvel stærri hóps fólks, en þess sem að öllu jöfnu 

kaupir bækur félagsins eða er áskrifendur að Sögu. 

Á stjórnarfundi félagsins 22. ágúst 2019 var samþykkt að ég myndi stjórna fyrstu þremur 

hlaðvarpsþáttum Sögufélags sem áðurnefndu lokaverkefni. 

Daginn eftir fundaði ég með Brynhildi Ingvarsdóttur framkvæmdastjóra Sögufélags og Jóni 

Kristni Einarssyni sagnfræðinema og starfsmanni félagsins. Á fundinum var farið yfir mögulega 

verkferla, efnistök og annað sem að þáttagerðinni kæmi. 

Jafnframt var rætt um hvað tæki við eftir fyrstu þrjá þættina og varð niðurstaðan sú að ég 

yrði ritstjóri tólf þátta í allt. Hugmyndir voru uppi um að gerður yrði nýr hlaðvarpsþáttur 

mánaðarlega, eftir þá fyrstu þrjá. Stungið var upp á að lengd fyrstu þáttanna yrði um 30-40 

mínútur.  

Sömuleiðis var skipst á skoðunum um efnistök og umfjöllunarefni og vorum við öll þeirrar 

skoðunar að í raun væri sagnfræðin öll undir. Sem dæmi voru nefnd „flippkisusagnfræði“, 

leyndardómar í sögunni, mikilvægi sagnfræðinnar og þær ógnir sem að sagnfræðinni steðja.117 

Ég ákvað að gera áætlun um efnistök.  

Vegna mikilla anna höfundar gekk verkefnið hægt næstu mánuðina, en þó skrifaði ég upp 

drög að lokaverkefninu. Áætlun um efnistök var þó ekki sett niður á blað, nema sem 

minnispunktar sem loks voru lagðir fyrir á stjórnarfundi.  

Í upphafi stakk Valgerður Anna Jóhannsdóttir leiðbeinandi minn upp á að upptökur færu 

fram í Setbergi og að efnið yrði klippt í aðstöðu nemenda í Odda.  

Eftir að höfundur fór sjálfur í viðtal hjá Guðmundi Herði Guðmundssyni hjá Hugrás stakk 

hann upp á því við framkvæmdastjóra og stjórn félagsins að það keypti eigin tæki til upptöku 

                                                      
117 Hugtakið Flippkisusagnfræði er afar ómótað enda varð það til á stjórnarfundi félagsins eitt sinn þegar Íris 
Ellenberger hafði það á hraðbergi. Með því átti hún við sagnfræði sem tengdist óvenjulegum og óhefðbundnum 
rannsóknarefnum sagnfræðinnar, t.d. sögu hinsegin fólks.  
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á hlaðvarpsþáttum framtíðarinnar. Hugvísindasvið hafði keypt fjóra, nýja vandaða hljóðnema, 

heyrnartól ásamt „mixer“ og borgað innan við 200 þúsund krónur fyrir. Það þótti þjóðráð enda 

væri með því hægt að færa þáttagerðina inn á skrifstofu Sögufélags. 

Þann 7. maí 2020 leitaði ég tilboðs hjá Tónastöðinni í tvær tegundir upptökutækja, 

hljóðnema og heyrnartól sem nýst gætu félaginu. Tilboðið barst daginn eftir og inniheldur 

einföld en vönduð Rode tæki kjörin fyrir hlaðvarpsgerð. Tilboðið mun verða tekið fyrir á 

stjórnarfundi 14. maí, skömmu eftir lokaskil þessa verkefnis. 

6.1 Fatast fram á við  

Þann 30. apríl 2020 ræddu höfundur og Hrefna Róbertsdóttir forseti um ýmis mál tengd 

hlaðvarpinu; hún vildi drífa í að kaupa upptökutæki og því fylgjandi og stefnt að gera það strax 

eftir mánaðamótin. Jafnframt var staðfest að ég myndi ritstýra hlaðvarpinu áfram út starfsár 

stjórnarinnar auk þess sem hún nefndi að ráða sumarstarfsmann úr hópi sagnfræðinema til 

halds og trausts.  

Sömuleiðis voru efnistök áréttuð, þ. á m. kynningar á efni Sögu, eldri og nýrri bókum og 

önnur söguleg efni. Eins ræddum við hvernig hlaðvarp Sögufélags gæti greint sig frá öðrum 

íslenskum sögu-hlaðvörpum. Að lokum veltum við fyrir okkur hljóðheimi hlaðvarpsins og 

ákveðið að ég sendi tölvupóst á stjórn eftir uppástungum. 

Á net-stjórnarfundi 16. apríl 2020 hafði verið haldið áfram umræðu um útfærslu 

hlaðvarpsins. Þar var enn horft til þess að þrír þættir yrðu gerðir í fyrsta hluta verkefnisins. Þeir 

skyldu byggjast upp á samtal höfundar og viðmælenda. Enn var miðað við að lengd hvers 

þáttar væri 30 til 40 mínútur.  

Meðan framleiðslan var enn á umræðustigi var lagt upp með að í fyrsta þættinum skyldi 

hlaðvarpið sjálft kynnt, líkt og vani er með nýja þætti af því tagi. Helsta efni þáttarins yrði svo 

tilurð, saga og tilgangur Sögufélags en í síðari þáttum fjallað um tímaritið Sögu ásamt mikilvægi 

þess að koma sögunni á framfæri. Þeir væru sem nokkurs konar inngangur að því sem á eftir 

kæmi.  

Höfundur velti fyrir sér viðmælendum og upp komu nöfn Hrefnu Róbertsdóttur forseta, 

Brynhildar Ingvarsdóttur framkvæmdastjóra félagsins, Írisar Ellenberger höfundar sögu 

Sögufélags og Kristínar Svövu Tómasdóttur annars ritstjóra Sögu. Hinn ritstjórinn, Vilhelm 
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Vilhelmsson, er búsettur á Hvammstanga og því ákveðnum erfiðleikum bundið að fá hann til 

viðtals á tímum farsóttar.  

Þeir þættir sem gerðir yrðu í kjölfarið yrðu um ýmislegt og allskonar sagnfræðilegt efni. 

Stjórn Sögufélags er mjög áhugasöm um verkefnið og lítur á hlaðvarpið í aðra röndina sem 

hluta almennrar kynningarstarfsemi félagsins. Má þar nefna kynningu á efni Sögu, nýjar 

rannsóknir og nýjar bækur.  

Árið 2017 var gerð tilraun með að kynna bókaútgáfu í hlaðvarpi. Það tengdist útgáfu 

Stofuhita, bókar uppistandarans Bergs Ebba Benediktssonar. Hann las upp einn kafla í senn í 

fimm þáttum á Alvarpinu.  

Að upplestri loknum töluðu nokkrir gestir saman um það sem þeir höfðu heyrt.118 

Bókaútgáfan Salka hefur t.a.m. haldið úti hlaðvarpi um bækur sínar, Borgarbóksafn 

Reykjavíkur hefur og framleitt hlaðvarp um bækur og þáttaraðir og á Hlaðvarpi Kjarnans er að 

finna þættina „Lestrarklefinn. Allt um bækur“.119 

Höfundur er einnig með hugmynd að þætti sem fjallaði um farsóttir í sögulegu samhengi. 

Þá væri kjörið að fá til viðtals sagnfræðingana Brynjólf Þór Guðmundsson og Gunnar Þór 

Bjarnason sem báðir hafa fjallað um Spænsku veikina frá ýmsum sjónarhornum. Auk þeirra 

væri áhugavert að fá sérfróðan lækni eða heilbrigðisstarfsmann með í slíkt samtal.  

Í raun er ímyndunaraflið eina takmörkunin á hverskonar sögulegt efni hægt verður að fjalla 

um hlaðvarpi Sögufélags. 

6.1.1 Hvað á barnið að heita?  

„Landslag væri lítils virði ef það héti ekki neitt“. Höfundur sendi þann 27. apríl 2020 póst á 

Brynhildi framkvæmdastjóra og Hrefnu forseta með vangaveltum um nafn eða heiti á 

hlaðvarpið. Brynhildur stakk fljótlega upp á nafninu Sögustund, en sagði svo „... kannski er það 

of krúttlegt … Við höfum notað það í auglýsingu á FB-síðu Sögu: Allar stundir eru 

Sögustundir.“120  

                                                      
118 Vef. „Sjóðandi heitur stofuhiti“, Nútíminn, 14. apríl 2017, http://nutiminn.is/sjodandi-heiturstofuhiti/ 
119 Sjá: Vef. „Sölkuvarpið“, Salka, https://www.salka.is/blogs/news/nytt-hladvarp-um-fjallvegahlaup, „Hlaðvarp 
Borgarbókasafnsins“, Borgarbóksafnið, https://borgarbokasafn.is/hladvarp-borgarbokasafnsins, „Lestarklefinn. 
Allt um bækur“, Hlaðvarp Kjarnans, https://soundcloud.com/kjarninn/lestrarklefinn-allt-um-baekur, skoðað 29. 
apríl 2020. 
120 Brynhildur Ingvarsdóttir í tölvupósti til Markúsar Þórhallssonar og Hrefnu Róbertsdóttur 27. apríl 2020. 
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Öðrum stjórnarmönnum var jafnframt sendur tölvupóstur og fyrstu viðbrögð voru ánægja 

með Sögustundarnafnið. Helga Maureen Gylfadóttir benti þá á að heitið gæti myndað 

hugrenningartengsl við bókasöfn sem notuðu það mikið. Hún stakk upp á nokkrum lista nafna: 

 Alvöru saga – hlaðvarp Sögufélags 
 Kæri félagi – hlaðvarp Sögufélags 
 Endalaus saga – hlaðvarp Sögufélags 
 Djúsí saga – hlaðvarp Sögufélags 
 Lesa á milli lína – hlaðvarp Sögufélags 
 Lesið milli lína – hlaðvarp Sögufélags 
 Saga kynslóðanna – hlaðvarp Sögufélags 
 Sagan okkar – hlaðvarp Sögufélags 
 Sögufélag – hlaðvarp.121 

Lóa Kristjánsdóttir stakk upp á nöfnunum Söguhorn eða Söguhornið, með þeirri athugasemd 

að henni þætti það ekki endilega betra en Sögustund.122 

Hrefna tók undir með Helgu um að sögustund fyrir börn gæti kannski komið upp í hugann 

og Hjalti Hugason tók undir efasemdir um Sögustundarheitið.123 

Hrefna bætti við að mögulega mætti reyna að hugsa upp eitthvert heiti sem bæri í sér 

ferska nálgun á söguna, eða á hreyfingu sem hún sagði jafnframt geta verið frekar erfitt:  

 Djúpsaga - hlaðvarp Sögufélags  
 Djúpið - hlaðvarp Sögufélags  
 Sögutími - hlaðvarp Sögufélags.124  

Hjalti Hugason lagði til heitið „Saga“ með þeim orðum að „Sögufélagið stæði þá fyrir 

tveimur miðlum Sögu —Tímariti Sögufélags og Sögu — Hlaðvarpi Sögufélags.“ Sumarliði 

Ísleifsson svaraði og benti að það gæti valdið nokkrum vanda enda væri þegar til útvarpsstöð 

með sama nafni. Höfundur tók undir það enda um hljóðvarpsmiðla að ræða í báðum 

tilvikum.125 

                                                      
121 Helga Maureen Gylfadóttir í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 28. apríl 2020. 
122 Lóa Kristjánsdóttir í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 28. apríl 2020. 
123 Hrefna Róbertsdóttir og Hjalti Hugason í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 29. apríl 2020. 
124 Hrefna Róbertsdóttir í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 29. apríl 2020. 
125 Hjalti Hugason, Sumarliði Ísleifsson og Markús Þórhallsson í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 29. apríl 2020. 
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 Þá flaug höfundi skyndilega í hug að nota heitið Blanda sem á sér sögulegar rætur innan 

Sögufélags.126  

Eins og áður sagði gaf félagið út tímaritið Blöndu – fróðleikur gamall og nýr sem kom út í 

heftum á árunum 1918 til 1953 og innihélt læsilegar sögulegar frásagnir við hæfi 

almennings.127 Það lýsir sömu hugmyndafræði og rekin var í fyrri kafla greinargerðarinnar að 

ekki væri nægilegt að bera á borð heimildir sem einhverskonar hráefni heldur yrði að vinna úr 

því.  

Tímaritið naut mikilla vinsælda en þar birtust m.a. ritgerðir, stuttar sögur, kveðskapur og 

margskonar fróðleikur.128 Fræðileg úrvinnsla var þó ekki mikil.129 

Ég stakk jafnframt upp á að Eva Hrönn Guðnadóttir sem hefur verið aðalhönnuður 

Sögufélags skapaði merki hlaðvarpsins sem byggt væri á tímaritshaus þess gamla. Hjalti og 

Helga Maureen gáfu Blöndu þegar sitt atkvæði. Hjalti bætti við að gaman væri gaman að halda 

öllum titlinum á gömlu Blöndu á hlaðvarpinu. Það væri skemmtilega gamaldags og klassískt.130 

                                                      
126 Markús Þórhallsson í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 29. apríl 2020. 
127 Einar Laxness, „Sögufélagsannáll“, bls. 22. 
128 Einar Laxness, „Sögufélagsannáll“, bls. 22. 
129 Íris Ellenberger, óútgefið handrit að sögu Sögufélags, bls. 32. 
130 Markús Þórhallsson, Helga Maureen og Hjalti Hugason í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 29. apríl 2020. 
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Brynhildur framkvæmdastjóri sagði nafnið mjög fínt og gaman að endurlífga það á nýjan 

miðil.131 Hrefna Róbertsdóttir forseti félagsins og sagði Blöndu hafa haft skýra 

almenningstengingu. „Eigum við ekki að prófa þetta?“132  

Því varð niðurstaðan að hlaðvarp Sögufélags skyldi heita Blanda – fróðleikur gamall og nýr. 

Hlaðvarp Sögufélags. 

Auk nafnsins var nokkuð rætt um hljóðheim hlaðvarpsins án beinnar niðurstöðu. Hjalti 

Hugason velti fyrir sér hvað væri af til af íslenskri tónlist með þjóðlagatenginu en í jazz-

útsetningum eða á annan hátt með nútímastemningu. Hrefna Róbertsdóttir sagði það vel til 

fundið, ekki of fornlegt, en samt með þessum einkennum sem nefnd væru. Hún nefndi Sunnu 

Gunnlaugsdóttur sem dæmi og Hjalti Benti á að tónlistarmenn hafi notað efni frá Árnastofnun 

á framsækinn hátt. Starfsfólkið, t.d. Rósa Þorsteinsdóttir, væri heilmikið inn í því.  

Helga Maureen Gylfadóttir sagði að Árbæjarsafn hefði fengið Sigríði Steinunni Stephensen 

til aðstoðar með tónlist sem notuð er í sýningum á safninu með góðum árangri.   

Hljóðheimur Blöndu er því enn til skoðunar og mun án efa þróast með verkefninu.133 

6.2 Nánar um þáttagerðina  

Eins og áður hefur komið fram er ætlunin að ég stjórni þremur þáttum af Blöndu. Uppbyggingin 

hefur smám saman verið að taka á sig mynd en þegar leið að lokum undirbúningstímans lá 

fyrir áætlun um að skipta þeim þáttum upp sem hér segir.  

1. Umfjöllun um hlaðvarpið og hvers vegna það er Sögufélagi mikilvægt. Stiklað yrði á 

stóru í sögu félagins, fjallað um tímaritið Sögu. Höfundur gerir spurningalista en gætir 

þess að fara eftir eigin hugmyndafræði um að láta samtalið ráða spurningunum. Samtal 

af þessu tagi kallar á að fremur óformlegan samræðustíl.134 

Viðmælendur: Íris Ellenberger, höfundur sögu Sögufélags; Hrefna Róbertsdóttir, forseti 

Sögufélags og Brynhildur Ingvadóttir framkvæmdastjóri. Ákveða þarf hvort þær verði 

saman í spjalli eða hver í sínu lagi. Upplestur yrði úr lögum félagsins og stefnu.  

                                                      
131 Brynhildur Ingvarsdóttir í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 29. apríl 2020. 
132 Hrefna Róbertsdóttir í tölvupósti til stjórnar Sögufélags 29. apríl 2020. 
133 Tölvupóstar milli stjórnarmanna 30. apríl 2020. 
134 Lloyd, How to Make Great Radio, bls. 95. 
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Fyrsti þáttur hugmynd að handriti: Við undirbúning fyrsta þáttar las ég óútgefið handrit Írisar 

Ellenberger að sögu Sögufélags, greinar í Sögu á 75 og 100 ára afmæli félagsins og BA ritgerð 

Ingimars Guðbjörnssonar „Sögufélag: Félagasamsetning og þróun hennar“ frá árinu 2016.135 

Stef 

Kæru söguáhugamenn. Velkomin með eyrun að hlaðvarpi Sögufélags, Blanda – fróðleikur 

gamall og nýr.  

Á árunum 1918 til 1953 gaf félagið út tímarit með sama heiti sem kom út í heftum og 

innihélt læsilegar sögulegar frásagnir við hæfi almennings. 

Ætlunin er að með þessu nýja hlaðvarpi komi Sögufélag sögunni með öllum sínum 

spennandi viðburðum, óvæntu atburðarás og dularfullu fyrirbærum á framfæri við þig. Kæri 

Söguáhugamaður.  

Lestur: 

„Oss, sem hér ritum nöfn vor undir, hefir komið til hugar að fara þess á leit við landa vora, 
einkum þá, er íslenzkri mannfræði og ættfræði unna, hvot eigi mundi nú tími til kominn 
að gera eitthvað í þá átt, að fræði þessi legðust ekki með öllu fyrir óðal, eins og allar horfur 
eru á, ef ekki er nú þegar hafizt handa. Í söfnum vorum liggja enn óprentuð fjöldamörg 
handrit, sem eru einkar þýðingarmikil fyrir sögu landsins, og má meðal annars nefna alla 
annála frá 17. og 18. öld, biskupaæfir, prestaæfir, synodalgerðir og dómabækur, auk 
lögþingisbókanna, sem orðnar eru afar fágætar, þótt prentaðar séu sumar. ... Félag, er 
eingöngu hefði það markmið að gefa út söguleg heimildarrit frá síðari öldum, gæti eflaust, 
þótt í smáum stíl væri fyrst, unnið verulegt gagn, enda teljum vér sjálfsagt, að slíkt félag 
fengi einhvern styrk úr landssjóði, þá er það væri tekið til starfa og reyndist gott og 
gagnlegt.“136  

Í fyrsta þætti hlaðvarpsins Blöndu ætlum við að kynnast Sögufélagi og næstum 120 ára sögu 

þess. 

Við tekur samtal við viðmælendur. Fyrstu spurningu sem snýr að stofnun félagsins verður 

beint til Írisar Ellenberger. Næsta tilbúna spurning snýr að mikilvægi Sagnfræðinnar beint til 

forseta og sú þriðja til framkvæmdastjóra um starf Sögufélags og mikilvægi þess við miðlun 

sögunnar. Að öðru leyti fær samtalið að flæða áreynslulaust í 45 mínútur.  

                                                      
135 Íris Ellenberger, óútgefið handrit að sögu Sögufélags; Einar Laxness, „Sögufélag 75 ára“, Saga XV (1977), bls. 
5-13; Einar Laxness, Sögufélagsannáll, Saga XL:1 (2002), bls. 15-62; Ingimar Guðbjörnsson, „Sögufélag: 
Félagasamsetning og þróun hennar“, BA ritgerð í sagnfræði, Háskóli Íslands (2016). 
136 Einar Laxness, „Sögufélag 75 ára“, Saga XV (1977)  bls. 5. 
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2. Saga, þróun og mikilvægi sagnfræðinnar? Mikilvægi þess að koma henni til 

almennings. 

Viðmælendur: Sigurður Gylfi Magnússon og  Kristín Svava Tómasdóttir. 

3. Plágur og faraldrar.  

Viðmælendur: Gunnar Þór Bjarnason og Brynjólfur Þór Guðmundsson. 

Hver þáttur yrði um 45 mínútur að lengd. Að baki hverjum þætti lægi „pródúsjón“ eða 

listræn þáttagerð. 

Framhaldið væri svo sjö til tíu þættir sem væru undir ritstjórn minni.  Efni þátta fjögur til 

tíu yrði ákveðið í samráði við stjórn Sögufélags og ritstjórn Sögu. „Ritstjórar Sögu eru mjög 

áfram um að leggja þar inn efni, t.d. við viðtöl við höfunda nýrra greina, álitamála o.s.frv. Og 

alls konar möguleikar í boði sem við eigum eftir að ræða“.137 

Til stendur að Sögufélag sæki um styrk til Miðstöðvar íslenskra bókmennta (MÍB) svo hægt 

verði að greiða sumarstarfsmanni sem myndi vinna undir minni stjórn að gerð hlaðvarpsins.138 

Skrifaður yrði texti eða beinagrind að handriti fyrir hvern þátt og ákveðið í hvert skipti hver 

eða hverjir yrðu fyrir valinu sem viðmælendur. Efni hvers þáttar myndi ráða þeim hljóðheimi 

sem skapaður yrði og á vef Sögufélags yrði skrifaður sérstakur texti um hlaðvarpið sjálft og 

hvern þátt fyrir sig.  

Mikilvægt er að efnið eigi erindi við samfélagið, byggi á vandaðri upplýsingaöflun og 

staðreyndum en sé alþýðlegt engu að síður, flæði vel, kveiki áhuga og efli félagið.  

Nú get ég fátt annað en gert mitt besta og vonast til að Blanda verði vel heppnuð, 

almenningi til upplýsingar og auki hróður Sögufélags um ókomin ár.   

  

                                                      
137 Tölvupóstur Hrefnu Róbertsdóttur til stjórnar Sögufélags 30. apríl 2020.  
138 Tölvupóstur Hrefnu Róbertsdóttur til stjórnar Sögufélags 30. apríl 2020.  
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7 Niðurstöður – lokaorð   

Þetta ferli - að vinna greinargerð um fyrirhugaða hlaðvarpsgerð - varð að svolítilli ævintýraferð 

fyrir mig. Ferðin sú sem nú hefur tekið vel á annað ár jók mér skilning á sjálfum mér og 

viðfangsefninu. Það var áhugavert að vafra um eigin huga í skilningsleit eftir að hafa unnið um 

árabil við útvarp og nánast alla ævina verið heillaður af því sem miðli gerðum til að koma 

hugsunum, fræðslu, skemmtun, tónlist, lífinu sjálfu á framfæri við aðra. Ég held að ég hafi 

loksins næstum áttað mig á hvað heillar mig svo mjög.  

Sömuleiðis var það einhvers konar opinberun fyrir sjálfan mig hve sterkar skoðanir og 

þekkingu ég hef á hvernig, til hvers og fyrir hverja mér finnist að útvarp eigi að vera. Hversdags 

snýst útvarpsmennskan nefnilega um að velja umræðuefni og viðmælendur sem geta komið 

því sómasamlega á framfæri. Nú eða öfugt.  

Það hef ég gert nánast daglega frá árinu 2006 og það varð hluti af hversdagslegri rútínu að 

nota leitarvélar, lesa bækur, greinar, blogg og hvað eina sem auðveldaði mér samtal sem ég 

þurfti að eiga við bláókunnuga manneskju. Stundum um erfið mál, stundum um eitthvað sem 

mér fannst verulega óáhugavert en alltaf með það í huga að hlustandinn nyti þess sem kæmi 

úr viðtækinu. Og alltaf með hugann við að frá viðmælandanum kæmi eitthvað sem ætti erindi 

út í samfélagið. 

Ég er mjög ánægður að hafa fengið tækifæri til að verða hluti af sögu Sögufélags með 

þessum hætti. Það verður skemmtilegt og gefandi að koma sögunni á framfæri með aðstoð 

áhugasams samverkafólks úr hópi sagnfræðinga. Fólksins sem vill og getur komið sögu Íslands 

og heimsins á áhugaverðan hátt á framfæri við almenning, án þess að tapa fræðilegum 

metnaði.  

Ég mun beita þeim aðferðum sem ég hef rakið í þessari greinargerð við sköpun þáttanna, 

bæði aðferðum þáttagerðarmannsins og sagnfræðingsins. Gott verður einnig að hafa í huga 

að hlaðvarpsnotendur vilja láta skemmta sér um leið og þeir fræðast. 

Líklegt er að þegar frá líður verði hlaðvörp jafn sjálfsagður hluti af fjölmiðlaneyslu fólks 

eins og eldri og hefðbundnari miðlar eru nú. Áhuginn virðist nægilegur til þess. 
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