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Formáli 

Ferðir og útivist hafa lengi verið mitt áhugamál og í dag er starf mitt á þessu sviði. Ég hef 

verið þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að kynnast þessu sviði þjóðlífsins á ýmsan hátt, bæði sem 

ferða- og björgunarsveitarmaður, leiðsögumaður,  leiðbeinandi í félagsstarfi og útinámi og 

umsjónarmaður útivistarsvæða svo nokkuð sé nefnt.  

Árið 2015 skrifaði ég BA ritgerðina Þróun ferða og útivistar í frístundum og skólastarfi. Þá 

var þessi merkilega saga rakin fram á tuttugustu öldina, og í lokaorðum var það kalsað að 

spennandi væri að fá tækifæri til að vinna seinni hluta verksins. 

Í þessu meistaranámi sem senn fer að ljúka hefur því löngun mín staðið til þess að fá 

tækifæri til að halda áfram og rekja þróun ferða og útivistar í frístunda- og skólastarfi allt 

fram á okkar daga. Eftir að ég hóf vinnu við ritgerðina varð fljótlega ljóst að þriðja þættinum 

yrði að bæta við. Umhverfismálin eru talin mikilvægustu mál okkar samtíma og því væri það 

mjög einkennilegt að rita þessa sögu án þess að fjalla um þau aðkallandi mál.  

Þetta verk hefur verið skemmtilegt og umfram allt lærdómsríkt ferðalag þar sem ýmislegt 

hefur komið fram sem ég hafði ekki vitneskju um í byrjun, enda margt að nefna á langri leið. 

Leiðbeinanda mínum, Jóni Ásgeiri Kalmanssyni, þakka ég mjög gott og gefandi samstarf. 

Gefandi samræður sem bætt hafa það sem á vantar. Einnig vil ég þakka Jakobi Frímanni 

Þorsteinssyni, sérfræðingi fyrir aðstoð við ritgerðarvinnuna en einnig að gefa mér forðum 

daga hugmyndina að verkinu þar sem hann sagði einu sinni: „Áhugavert er að skoða þróun 

útivistarmenningar á Íslandi“. Hér er gerð tilraun til að skýra þá sögu sem vissulega endar 

aldrei og eflaust vantar margt. Þá vil ég síðast en ekki síst þakka eiginkonu minni og 

yfirlestrarkonu, Vigdísi Pétursdóttur fyrir hennar þátt í ritgerðarvinnunni. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá slóðina 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf)

Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 11. Júní 2020 

Ævar Aðalsteinsson 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf


 

4 

Ágrip 

Alla tuttugustu öldina hafa Íslendingar upplifað miklar breytingar á flestum sviðum 

þjóðlífsins. Það á líka við á sviði útivistar og umhverfismenntar. Þetta eru mjög víðtæk hugtök 

og til að afmarka efnið er fyrst og fremst fjallað um sögu göngu- og hálendisferða um 

óbyggðir Íslands ásamt þeirri útikennslu og umhverfismenntun sem átt hefur sér stað frá 

byrjun tuttugustu aldar. Samhliða þessu eru  skoðuð viðhorf til umhverfismála, 

náttúruverndar og umhverfisvitundar allt frá miðri nítjándu öld. 

Ritgerðin er heimildaritgerð. Ýmis rit og bækur sem tengjast ferðum og útivist auk 

skólasögu landsmanna hafa komið að gagni. Leitast hefur verið eftir að fanga þau atvik og 

þær samfélagslegu breytingar sem áhrif hafa haft á viðfangsefnið og þýðingu hafa haft fyrir 

framvinduna. 

Það er ekki fyrr en  á tuttugustu öld, þegar frístundir verða almennar og ekki aðeins hluti 

af lífi yfirstéttarinnar, sem veruleg aukning verður í skipulögðum ferðum um landið. 

Efnahagur þjóðarinnar hefur haft mikil áhrif á þessa þróun, til dæmis bílaeign landsmanna og 

samgöngubætur. Á seinni árum hefur hraði neyslusamfélagsins einnig komið fram á 

útivistarsviðinu með auknum búnaði og þátttöku almennings. Fyrstu merki um reynslumiðað 

nám og útikennslu eru gjarnan tengdar umbótum í kennslustarfi í upphafi aldarinnar. Þarfir 

einstaklingsins og aukin umhverfisumræða hvetja til meiri umhverfismenntar þótt þróunin sé 

hægfara. Þá hafa vaknað æ áleitnari spurningar um stöðu mannsins í náttúrunni, ásælni hans 

til auðlinda hennar og slæma umgengni sem valdið hefur skaða sem bregðast þarf við. Aukin 

umhverfisvitund hefur komið umhverfismálum á dagskrá.    

Jákvæð reynsla úti í náttúrunni hvetur til góðra tengsla einstaklingsins við umhverfi sitt. 

Gönguferðir og útivist í frístundum og samþætting skólastarfs við útikennslu og 

umhverfismennt gæti stuðlað að virðingu fyrir náttúrunni og þroskaðri umhverfisvitund.  
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Abstract 

During the 20th century, Iceland underwent significant societal change. This is also the case 

for outdoor activities and environmental education. As these are extremely broad concepts, 

this thesis will focus on the history of hiking- and highland travel in the uninhabited 

wilderness of Iceland, as well the development of outdoor and environmental education 

since the beginning of the 20th century. Concurrently, we will examine attidudes to 

environmental issues, conservation, and environmental awareness since the mid-19th 

century. 

This thesis references various works pertaining to travel, outdoor activities, and the 

scholastic history of Iceland. Its objective is to capture those events and societal changes 

relevant to its subject matter and its development. 

It was not until the 20th century, when leisure time ceased to be a privilege enjoyed 

exclusively by the upper classes, did travel become commonplace. The development of the 

Icelandic economy has also had an impact, e.g. in ubuquitous car ownership and 

improvements to the transport infrastructure. The increased pace of consumer society in 

recent years has also manifested itself in the area of outdoor activities, as evidenced by an 

increase in both equipment and popular involvement. The first signs of experiential learning 

and outdoor education have been linked to education reform at the beginning of the 

century. The needs of the individual and increased environmental dialogue require more 

emphasis be placed on environmental education, although development in this area has 

been slow. This study also examines the human impact on nature, the exploitation of its 

resources, and concomitant lack of stewardship, which has resulted in damage requiring 

remediation. Increased environmental awareness has placed environmental issues firmly on 

the agenda. 

Positive experiences in nature are conducive to a good relationship between the 

individual and his or her environment. Hiking and outdoor activities, as well as integration of 

school activities and outdoor- and environmental education could result in an increased 

respect for nature and maturity in environmental awareness. 
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1 Inngangur  

Ólíklegt er að komandi kynslóðir fyrirgefi oss skeytingarleysi vort gagnvart þeirri 

náttúruheild, sem er undirstaða alls lífs á jörðinni (Carson, 1962: 25). 

Þessi ritgerð er söguleg heimildarritgerð á meistarastigi við Háskóla Íslands og fjallar um 

þróun óbyggðaferða og útináms í skólastarfi á Íslandi frá upphafi tuttugustu aldar. Með 

óbyggðaferðum er átt við ferðalög í oftast ósnortinni náttúru landsins gjarnan um hálendið. 

Með útinámi er átt við kennslu á leik- og grunnskólastigi utan veggja skólans. Samhliða þessu 

verður leitast við að meta hvort og þá með hvaða hætti þessir tveir þættir tengist þeirri 

umhverfisvitund landsmanna sem þróast hefur á Vesturlöndum á síðari tímum. Með 

umhverfisvitund er átt við það sem við vitum um umhverfið og hvernig við hegðum okkur í 

umhverfinu.  

Ritgerðin er sjálfstætt framhald BA ritgerðar höfundar Þróun ferða og útivistar í frístunda 

og skólastarfi sem út kom vorið 2015. Þá voru til umfjöllunar fyrstu hugmyndir mannsins um 

umhverfi og útiveru og rakin saga ferða og útivistar á Íslandi fram á miðja tuttugustu öld. 

Höfundi fannst mikilvægt að fá tækifæri til að halda áfram umfjöllun um þetta efni og 

þráðurinn því tekinn upp þar sem þeim fyrri sleppti. Í fyrra verki var lögð áhersla á fræðilegan 

bakgrunn útináms og útivistar ásamt gildi tómstunda. Í þessu verki er leitast við að nota vítt 

sjónarhorn í þeim tilgangi að fá yfirsýn yfir helstu þætti sem hafa haft áhrif á þá útivist sem 

tengist óbyggðaferðum í frístundum og útikennslu í skólastarfi.  

1.1 Hugtök 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er á sviði gönguferða, útivistar og útikennslu með tengingu við 

umhverfismál. Mörg hugtök koma fyrir í ritgerðinni og hér á eftir verður leitast við að 

skilgreina lykilhugtök. 

Útivera, útivist og útilíf eru hugtök sem notuð eru í íslensku máli og tengjast öll svipuðu 

eða sama atferli. Með vísan í fyrri skrif höfundar um skilgreiningu þessara hugtaka þá er um 

ákveðna stigveldismerkingu þessara orða að ræða (Ævar Aðalsteinsson, 2015). Útivera er þá 

lægsta stigið, samanber útivera barna til dæmis í frímínútum. Útivist er miðstigið samanber 

að stunda ferðir og athafnir undir berum himni en ekki endilega til að dvelja þar. Í orðabók er 

útivist skilgreind sem það að dvelja undir berum himni, það að vera úti – flakk eða flandur 

(Íslensk orðabók, 2002). Efsta stigið, útilíf tengist gjarnan dvöl í náttúrunni í lengri tíma og að 
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fólk lifi útilífi (Inga Lovísa Andreasen og Auður Pálsdóttir, 2014: 15). Orðið útivist virðist 

algengasta birtingarmyndin og velur höfundur að nota það oftast þegar fjallað er um 

viðfangsefnið í víðum skilningi.  

Óbyggðaferð er samsett úr tveimur orðum; óbyggðir og ferð. Samkvæmt orðabók þýðir 

orðið óbyggðir óbyggt land (einkum hálendi, öræfi). Orðið ferð hefur víðtæka merkingu. Í 

orðabók merkir orðið meðal annars för eða ferðalag (Íslensk orðabók, 2002). Óbyggðaferð í 

þessari ritgerð er skilgreind sem ferð í náttúrulegu umhverfi, um óbyggt land gjarnan á 

hálendi landsins, yfirleitt gangandi en einnig akandi sem hentugur samgöngumáti þar sem 

bílferðin er ekki aðalatriðið svo sem jeppaferðir. Þegar talað er um ferðir í þessu verki er átt 

við óbyggðaferð samkvæmt skilgreiningu hér að ofan. Því er ekki átt við aðra ferðamáta svo 

sem hjólaferðir eða hestaferðir.    

Í skólastarfi hafa orðin útikennsla og útinám lengi verið notuð og eru nátengd hugtök. 

Arne Nikolaisen Jordet skilgreinir útikennslu: „sem kennsluaðferð, þar sem hlutar af daglegu 

skólastarfi eru fluttir út í nærumhverfið. Því þýði útikennsla reglulega, fastmótaða vinnu 

(iðju) utan veggja skólastofunnar“(Jordet:24). Simon Priest skilgreinir síðan útinám sem „leið 

til náms sem byggist á tilraunum, fari að mestu leyti fram utandyra, reyni á öll skilningarvit, 

byggi á skýrri leiðsögn og taki til samskipta fólks og náttúruauðlinda. Útinámið byggi á 

grundvelli náms af eigin raun. Það eigi sér fyrst og fremst, en ekki einvörðungu stað í 

náttúrulegu umhverfi“(Priest, 1986: 13-15). Velta má fyrir sér hvort útikennslan sé 

kennsluaðferðin sem beitt er en útinám sé þá það nám sem fram fer við framkvæmd 

útikennslunnar.  

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla frá 1989 miðar umhverfismennt (e. environmental 

education) að því að fólk gefi umhverfi sínu gaum og beri umhyggju fyrir því. Byrjað er á 

nánasta umhverfi, bæði innan dyra og utan en smám saman færist áherslan á víðara svið, svo 

sem héraðið, landið og heiminn allan (Aðalnámsskrá grunnskóla, 1989).  

Óformlegt nám er færni sem aflað er utan kennslustofunnar, á námskeiðum þar sem 

kennarinn er leiðbeinandi og ekki er gert ráð fyrir prófi. Hér er átt við það nám sem fer fram 

utan skólabyggingarinnar, oftast í náttúrulegu umhverfi til dæmis á útinámssvæði eða í garði 

(Jakob Frímann Þorsteinsson, 2011: 17). 

Í Íðorðabankanum er reynslunám skilgreint sem nám þar sem nemendur læra af eigin 

reynslu frekar en að þeim sé kennt (Íðorðabankinn, e.d.). 

Orðið umhverfi þýðir samkvæmt orðabók landslag í nágrenni einhvers og 

náttúrufyrirbæri í ljósi mannlegra athafna og verknaðar (Íslensk orðabók, 2002). Samkvæmt 

orðabók þýðir orðið náttúra jörðin og allt sem henni tilheyrir (áður en maðurinn og verk hans 

koma til) (Íslensk orðabók, 2002). Páll Skúlason segir í bók sinni Umhverfing um náttúru og 

umhverfi „Náttúran er sá hluti veruleikans sem er til óháð vitund okkar og vilja, en umhverfið 
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er sá hluti veruleikans sem við mótum með athöfnum okkar og framkvæmdum“(Páll 

Skúlason, 1998: 40). Þannig aðgeinir Páll umhverfi og náttúru. Orðið umhverfisvitund er 

samsett úr orðunum umhverfi og vitund. Orðið vitund merkir annars vegar að vita til sín, 

samanber meðvitund og hins vegar að vita eitthvað eða þekkja eitthvað (Íslensk orðabók, 

2002).  Hugtakið umhverfisvitund er frekar nýtt í íslensku máli og eru til á því ýmsar 

skilgreiningar. Þorvarður Árnasonar, notar orðið sem „heildarheiti yfir (lífs)gildi, þekkingu, 

viðhorf og atferli sem varða umhverfismál, í tilteknu samfélagi“ (Þorvarður Árnason, 2004: 

5). Orðið umhverfisvitund nær því að vissu leyti bæði yfir það sem við vitum og þekkjum um 

umhverfið og líka það sem við vitum um okkur sjálf, hegðun okkar og afleiðingar hennar í 

umhverfinu. Hugtakið umhverfisvitund felur því í sér bæði það sem við hugsum og það sem 

við gerum.  

Öll þessi hugtök koma fyrir í efni ritgerðarinnar. Þau tengjast flest og skarast  því gjarnan í 

umræðu og á vettvangi. Til dæmis má nefna að umhverfismennt sem verður fjölbreyttari og 

líflegri og kallast þá gjarnan útikennsla ef farið er út undir beran himin með börnin. Þá má 

gera ráð fyrir að óbyggðaferð sem farin er í einn eða tvo daga megi kalla útivist og ef vel 

tekst til gæti hún haft góð áhrif á umhverfisvitund fólks.   

1.2 Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar ritgerðar er að reyna að varpa ljósi á sögu og þróun óbyggðaferða og 

útináms á Íslandi. Einnig að skoða hvort umhverfisvitund í samfélaginu hafi áhrif á þessi 

viðfangsefni eða hvort viðfangsefnin hafi áhrif á umhverfisvitundina. Þetta er mjög víðfemt 

svið en til að afmarka efnið eru settar fram þrjár rannsóknarspurningar sem reynt verður að 

svara í umræðukafla ritgerðarinnar.  

• Hvað er það sem hefur haft mest áhrif á óbyggðaferðir Íslendinga frá byrjun 

tuttugustu aldar? 

Víða hefur verið fjallað um óbyggðaferðir á Íslandi. Ferðasögur, héraðslýsingar og lýsingar 

ferðaleiða hafa birst í blöðum, tímaritum, bókum og á rafrænu formi. Einnig er til mikið af 

myndum sem oft segja meira en mörg orð. Fjölbreyttar heimildir vitna því um ferðir og 

ferðalög landsmanna sem tekið hafa miklum breytingum á tímabilinu. Minna hefur verið 

skoðað hvaða þættir hafa haft áhrif á þróun óbyggðaferða og þeirrar útivistar sem fylgir 

slíkum ferðum. Höfundi hefur ekki tekist að finna sögulegt yfirlit um viðfangsefnið og leikur 

því forvitni á að vita hvaða áhrifaþættir koma helst við sögu.    

• Hvernig hefur óformlegt nám, sérstaklega með vísan til útináms og 

umhverfismenntar þróast í skólastarfi á  þessu tímabili?  
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Í byrjun aldarinnar var á Íslandi hæg samfélagsleg þróun í átt til annarra vestrænna þjóða. 

Skólastarf komst í fastara form með setningu fræðslulaga og nýrri kennarastétt. Á þessum 

tíma kom ný þekking og hugmyndir til landsins sem hvatti til umbóta á mörgum sviðum 

skólastarfsins sem tengdust gjarnan óformlegu námi. Á undanförnum áratugum hefur áhugi 

fyrir þessum gömlu hugmyndum vaknað á ný með endurútgáfu nokkurra rita frá þessum 

tíma. Óformlegt og reynslumiðað nám getur leitt af sér útinám. Því fannst höfundi 

forvitnilegt að gera tilraun til að rekja þennan afmarkaða hluta skólasögunnar.  

• Er hægt að greina áhrif umhverfismála í óbyggðaferðum og skólastarfi? 

Ekki eru augljós bein tengsl milli óbyggðaferða og skólastarfs. Þó tengjast ferðalögin og 

útinám á þann hátt að bæði fara fram úti og bjóða upp á tengsl við náttúruna og umhverfið. 

Á meðan fræðslan fer fram í skólanum gegna ferðirnar öðru hlutverki þar sem 

einstaklingurinn upplifir umhverfið og náttúruna með eigin skynfærum. Á seinni hluta þess 

tímabils sem þessi ritgerð fjallar um hafa umhverfismál fengið vaxandi vægi í samfélaginu. 

Einnig er vaxandi áhugi fyrir ferðum í óbyggðum og umhverfismennt virðist hafa fengið 

sterkari stöðu í skólakerfinu á síðustu árum.  Því fannst höfundi áhugavert að skoða hvort 

hægt sé að greina hvort vaxandi umræða um umhverfismál og í framhaldi af því sterkari 

umhverfisvitund komi fram í þróun óbyggðaferða og skólastarfi með hliðsjón af útinámi.    

1.3 Aðferðir og skipulag ritgerðarinnar 

Tímabilið sem hér er til skoðunar er tuttugasta öldin og fram á þennan dag. Megin 

rannsóknaraðferð þessarar ritgerðar er greining á fyrirliggjandi heimildum. Saga 

óbyggðaferða og útivistar á Íslandi hefur lítið verið til rannsóknar sem takmarkaði þær 

heimildir sem hægt var að styðjast við. Árbækur og fréttabréf íslensku ferðafélaganna, sér í 

lagi árbækur Ferðafélags Íslands sem út hafa komið samfellt frá 1928 og er merkileg 

samtímaheimild, hafa verið meginheimildir höfundar. Einnig er notast við ýmsar aðrar 

heimildir til dæmis heimasíður annarra ferðafélaga og blaðagreinar. Meginheimild um sögu 

óformlegs og reynslumiðaðs náms og útináms er heimildarrit um almenningsfræðslu á 

Íslandi sem út kom 2008. Einnig er stuðst við ýmsar bækur og greinar um þetta efni. Þá er 

vitnað í aðalnámsskrár frá ýmsum tímum og opinberar skýrslur. Auk þess tók höfundur eitt 

viðtal við einstakling sem starfaði við kennslu í umhverfismennt í Kennaraskóla Íslands, sem 

síðar varð Menntavísindasvið Háskóla Íslands í áratugi á seinni hluta tímabilsins. Í 

umhverfiskafla ritgerðarinnar valdi höfundur fjórar bækur til að vitna um þróun 

umhverfismála og viðhorfa hvers tíma. Sú fyrsta kom út árið 1854 og sú síðasta 2018. Þó 

fyrsta bókin sé utan þess tímabils sem ritgerðin fjallar um þá lagði hún grunninn að þeirri 

umhverfisumræðu sem átt hefur sér stað fram á þennan dag. Hinar bækurnar túlka þær 
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breytingar sem verða á vitund til umhverfisins með vaxandi þekkingu og viðhorfum til 

umhverfismála á tímabilinu.  

Í ritgerðinni er leitast við að beita víðu sjónarhorni og leitast við að draga fram 

meginþætti þeirrar sögu sem fjallað er um. Á langri leið er alltaf álitamál hvað beri að nefna 

en höfundur hefur reynt að túlka þann tíðaranda sem var ríkjandi á hverjum tíma. Þess vegna 

er textinn allvíða efnismikill en gefur vonandi um leið mynd af þeim viðhorfum sem áhrif 

hafa haft. Reynt var að leggja áherslu á þau atriði sem leiddu til breytinga til framtíðar og 

tenginu við þær samfélagslegu breytingar sem átt hafa sér stað á tímabilinu. Ljóst er að um 

mjög víðfemt efni er að ræða og umfjöllunin því á engan hátt tæmandi. Hins vegar er von 

höfundar að hægt sé að greina megindrætti þessarar sögu. Frekari umfjöllun verður að bíða 

betri tíma.    

Ritgerðin skiptist í þrjá megin hluta. Í fyrsta lagi er rakin saga þeirrar útivistar sem tengist 

gönguferðum í frístundum og þeim ferðavenjum sem þróast hafa á tuttugustu öld og fram til 

dagsins í dag. Efnið afmarkast af styttri og lengri gönguferðum í óbyggðum, fjallgöngum og 

dvöl í ósnortinni náttúru. Fjallað er um efnið út frá félagslegum grunni sem miðast fyrst og 

fremst við starfsemi íslensku ferðafélaganna. Við vinnslu ritgerðarinnar hefur höfundur 

safnað miklum heimildum sem vitna um hve víðfem starfsemi þessara félaga hefur verið. Við 

ritgerðarvinnuna hefur höfundur leitast við að draga fram þá samfélagslegu þætti og þá 

viðburði sem áhrif höfðu til framtíðar.  Vissulega hafa mörg félög útivist á dagskrá sinni þó að 

útivist sé ekki þeirra meginmarkmið. Þeirra verður getið þar sem talið er að þau hafi haft 

þýðingu en sjónum er fyrst og fremst beint að þeim ferðafélögum sem hafa haft 

óbyggðaferðir að meginmarkmiði.   

 Í öðru lagi er rakin saga óformlegs og reynslumiðaðs náms á Íslandi sérstaklega með 

hliðsjón af útinámi og umhverfismennt í skólastarfi. Í útinámi eru aðferðir reynslumiðaðs 

náms gjarnan notaðar. Reynslumiðað nám á sér langa sögu og með því var hugmyndin að 

brjóta upp hefðbundna kennsluhætti frá utanbókarlærdómi inni í skólastofu og færa 

kennsluna inní reynsluheim barnanna. Því má líta svo á að reynslumiðað nám geti stuðlað að 

útinámi. Því fannst höfundi það áhugavert að draga fram þá þætti í íslenskri skólasögu sem 

ekki eingöngu einskorðast við útinám heldur útvíkka umfjöllunina yfir á reynslumiðað nám, 

sem líklegt er að hafi stuðlað að þróun útnáms. Á seinni hluta tímabilsins beinir höfundur 

athyglinni að  vaxandi umhverfisumræðu sem áhrif hefur á skólastarf og að því víðtæka 

hugtaki sem umhverfismennt er.   

Í þriðja lagi þá eru teknar til umfjöllunar fjórar bækur sem allar fjalla um aðkomu 

mannsins að náttúrunni. Bækurnar eru skrifaðar á rúmlega einni og hálfri öld og túlka 

aðstæður, viðhorf og þekkingu manna á hverjum tíma. Þrjár þessara bóka voru fljótlega 

þýddar á íslensku sem ber vitni um mikilvægi þeirra. Elsta bókin var hins vegar þýdd nýlega 
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sem er athyglisvert og bendir til að hún eigi fullt erindi í dag. Höfundur ritgerðarinnar reynir 

að draga fram þau atriði bókanna sem helst tengjast stöðu mannsins í náttúrunni á hverjum 

tíma. Einnig er leitast við að velja efnisatriði þar sem greina má áhrif mannsins á umhverfið 

og afleiðingar aðgerða mannsins. Um leið og bækurnar sýna ákveðna þróun þá draga þær 

þar að auki fram bæði þá þekkingu og tækni sem maðurinn réði yfir á hverjum tíma en ekki 

síður þau umhverfisslys sem mannkynið hefur valdið. Þessar bækur eru dregnar fram til að 

varpa ljósi á þróun umhverfisumræðunnar í alþjóðlegu samhengi og áhrif hennar á íslenskt 

þjóðlíf. Um leið varpa þær ljósi á tengsl umhverfisumræðunnar við óbyggðaferðir og útinám. 

Því er gerð tilraun til að endurspegla þátt umhverfisumræðunnar í framvindu ferða í 

óbyggðum landsins og ennfremur í þróun umhverfismenntar.  

Það er markmið mitt að þessi ritgerð varpi einhverju ljósi á þær breytingar sem mark sitt 

hafa sett á þróun óbyggðaferða og útináms frá upphafi tuttugustu aldar. Mikilvægt er að 

benda á hvernig umhverfismál í sínum víðasta skilningi tengja saman útivist og 

umhverfismennt. Með ritun slíkrar heimildarritgerðar vill höfundur trúa því að við lærum af 

fortíðinni, störfum í nútíðinni um leið og við hugsum um framtíðina.  
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2 Þróun óbyggðaferða og útivistar  

Þessi kafli fjallar um þróun og framgang ferða og útivistar Íslendinga frá aldamótunum 1900, 

þegar landsmenn hafa komist til bjargálna og samfélagið er að breytast úr því fátæka 

bændasamfélagi sem Ísland var fram eftir öldum. Þegar rætt er um ferðir og útivist í 

ritgerðinni er fyrst og fremst átt við gönguferðir í óbyggðum eða náttúrulegu umhverfi.  

Ferðir og útivist landsmanna þróuðust á svipaðan hátt og aðrir þættir þjóðlífsins; með 

áhrifum frá öðrum vestrænum löndum og heimkomu Íslendinga sem fluttu þekkinguna frá 

öðrum samfélögum með sér heim, upphafi félagslegrar þróunar ásamt bættum efnahag.  

Ferðafélags Íslands er að mati höfundar, að öðrum ólöstuðum, það félagslega afl sem 

hafði hvað mest áhrif á þróun ferða og útivistar langt fram á tuttugustu öldina. Því velur 

höfundur að rekja sögu Ferðafélagsins sem verður þá um leið saga þjóðarinnar í 

óbyggðaferðum og útivist þeim tengdum á því tímabili sem er til skoðunar. Rétt er að 

rökstyðja það af hverju Ferðafélag Íslands fær svo veglegan sess hér í þessari ritgerð.  

Ferðafélagið er að mínum dómi lengi framan af sterkasta aflið í þróun og sögu ferðamála 

á Íslandi, á stærstan hlut í því að þekking landsmanna á sínu eigin landi efldist með útgáfu 

árbókanna sem komið hafa út óslitið síðan 1928 og veitir traustar heimildir um framgang 

félagsins og þróun óbyggða og útivistarferða. Með félaginu hófust skipulagðar ferðir sem 

almenningi bauðst í frístundum, og félagið stóð fyrir uppbyggingu sæluhúsa á hálendinu, 

vann við vegagerð og brúarsmíði. Félagið varð fljótlega eitt fjölmennasta félag landsins og 

vildi vera „félag allra landsmanna“. Ferðafélagið var því ráðandi afl í ferðalögum á Íslandi 

framan af öldinni og félagar þess áhrifamiklir á þessu sviði sem margir höfðu auk þess sterk 

tengsl inn í samfélagið, sérstaklega framan af tímabilinu. Þá voru á nokkrum áratugum 

stofnaðar Ferðafélagsdeildir víða um land sem gerði rekstur og umsetningu félagsins stöðugt 

stærri og öflugri. Að lokum má nefna að lengi framan af virðist ferða- og umhverfisumræðan 

hafa farið að nokkru leiti fram innan félagsins og þar voru líklega flestir náttúru- og 

umhverfisáhugamenn landsins samankomnir.  

Eflaust væri hægt að nefna fleiri atriði en ljóst er að starfsemi Ferðafélagsins hefur verið 

afar viðburðarík og fjölbreytt en hér eins og annarstaðar í ritgerðinni verður lögð áherslu á 

þá þætti sem endurspegla samfélagslega þróun ferða og útivistar. Í kaflanum er reynt að 

fylgja tímaröð en megináherslan lögð á seinni hluta tuttugustu aldar, þegar íslenskt samfélag 

gekk í gegnum miklar breytingar og þróunin er rakin fram á nýja öld. Þróun útivistarferða er 

rakin í fimm undirköflum með sögu Ferðafélagsins í forgrunni. Í fyrsta undirkaflanum, sem 
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nefnist Þrjár grænar bylgjur er gerð örstutt grein fyrir erlendum áhrifum sem kallaðar voru 

grænar bylgjur og rakin sú félagslega þróun á Íslandi sem leiðir af sér skipulögð ferðalög um 

óbyggðir landsins og hvatti til stofnunar Ferðafélags Ísland. Hinir fjórir undirkaflarnir nefnast, 

Uppbygging, Bílaöld á hálendinu, Sérhæfing og Útivistarsprengja. Að lokum fylgir stutt 

samantekt.   

2.1 Þrjár grænar bylgjur 

Ef hugsað er um vestrænt samfélag, sem við miðum okkur oftast við, þá hafði rómantíska 

stefnan og upplýsingin ásamt breyttri samfélagsgerð með borgarvæðingu og iðnbyltingu 

mikil áhrif á daglegt líf fólks, sem og á gildi og viðmið í flestu sem við tókum okkur fyrir 

hendur. Í framhaldinu hafa fræðimenn getað greint breytingar á útivistarhegðun almennings 

í Evrópu í þremur svo kölluðum Grænum bylgjum. Samkvæmt Bentsen og félögum varð 

fyrsta bylgjan við lok átjándu aldar. Í þessu fólst meðal fjölmargra þátta að maðurinn fór að 

líta á landslag og náttúru með öðrum augum en eingöngu til landbúnaðarnytja og útilífið tók 

að þróast samhliða breytingum í samfélaginu með auknum áhuga fyrir náttúrunni og 

athöfnum í náttúrunni. Önnur bylgjan varð við lok nítjándu aldar. Iðnbyltingin, hafði meðal 

annars haft þau áhrif að siðferðinu hrakaði, spilling einkenndi borgarlífið og við því þurfti að 

sporna. Við því var brugðist með félagshreyfingum sem spruttu upp með það að markmiði að 

leiðbeina og styðja æskulýðinn. Meðal þeirra þátta var að hvetja til útivistar og hollrar 

hreyfingar. Þriðja bylgjan varð um 1970 í sambandi við vaxandi umhverfisvitund almennings. 

Þá jókst áhugi og þekking almennings í framhaldi af aukinni umræðu um umhverfismál, 

landvernd, og ferðamál (Bentsen, o.fl., 2009: 28-34) og tengist síðari hluta kaflans. Um þetta 

hefur verið skrifað allmikið í öðrum löndum en minna hérlendis.  

Til að gera stutta grein fyrir því umhverfi og aðstæðum sem landsmenn bjuggu við um 

aldir voru ferðalög lítið stunduð nema til að komast á milli héraða og ef til vill við 

smalamennsku. Sú ferða og umhverfisbylting sem kölluð hefur verið fyrsta græna bylgjan og 

varð í Evrópu á átjándu öld náði aldrei til Íslands, en sú hraða þróun í ferðum og samgöngum 

þjóðarinnar sem varð við lok nítjándu og upphaf tuttugustu aldar breytti mjög aðstæðum til 

allra ferðalaga. Á  þessum tíma efldist þekking landsmanna á eigin landi. Þeir ferða- og 

fræðimenn sem ferðuðust um Ísland fengu oftast heimamenn til leiðsagnar- og fylgdar. 

Þannig má ætla að Íslendingar hafi öðlast þekkingu og reynslu sem átti síðar eftir að gagnast 

landsmönnum.  

Þá komast Íslendingar í hóp vestrænna þjóða og áhrifa annarrar grænu bylgjunnar um 

aldamótin 1900 gætir í fyrsta sinn á Íslandi. Það gerist fyrst og fremst með sterkum 

forustumönnum og stofnun fjölmargra félaga sem höfðu ferðir og útivist á stefnuskrá sinni. 

Hér þarf höfundur að takmarka umfjöllun sína fyrst og fremst við þau félög sem höfðu ferðir 
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og útivist á sinni dagskrá og kom fram í þeirra starfsemi. Í þessu samhengi vil ég nefna 

Ungmennafélögin, sundfélög eða hestamannafélög þar sem útivist kom vissulega fram á 

ýmsan hátt. Þessi félög hef ég hins vegar fremur litið á sem íþróttafélög sem ekki eru beint 

tengd gönguferðum í óbyggðum og fjalla því ekki meira um þau að svo komnu máli. 

Margir öflugir forustumenn þessara nýstofnuðu félaga höfðu mikil áhrif á samfélagið. 

Ljóst er að margir þræðir liggja til séra Friðriks Friðrikssonar (1868 – 1961) stofnanda KFUM 

og KFUK. Séra Friðrik hafði mikil áhrif á börn og unglinga og á fyrsta áratugi tuttugustu aldar 

voru um 60% allra drengja í Reykjavík virkir í KFUM, enda nánast ekkert annað skipulagt 

tómstundastarf í Reykjavík.  Útivistarstarfsemi þessara félaga var mjög bundin við rekstur 

sumarbúða sem hófst 1923 í Vatnaskógi í Svínadal, í Kaldárseli við Hafnarfjörð 1925 og 1947 í 

Vindáshlíð í Kjós (Hersteinn Pálsson, 1968: 130).  

Fleiri æskulýðsfélög voru stofnuð á þessum tíma. Skátahreyfingin var stofnuð 1912. 

Skátarnir hvöttu til útivistar og Skátafélag Reykjavíkur byggði fyrsta útileguskálann á Íslandi í 

Lækjarbotnum sem tekinn var í notkun árið 1921. Bandalag íslenskra skáta hóf 

sumarbúðastarf á Úlfljótsvatni 1941 (Bandalag íslenskra skáta, e.d. Sumarbúðastarf). 

Ferðir og útivist var því stór hluti þessarar félagslegu vakningar. Mörg af þeim félögum og 

hreyfingum höfðu útivist meðal sinna viðfangsefna og það þótti örugglega spennandi nýmæli 

að fara í óbyggðaferðalög og dvelja úti í náttúrunni, jafnvel þó búnaðurinn væri ekki 

merkilegur og ekki væri farið langt. Athyglisvert er að flest félögin, nema Ferðafélag Íslands, 

eru æskulýðsfélög, og útivistin tengd inn í annað starf þessara félaga. Þó er vel hægt að halda 

því fram að ferðir og útivist hafi verið snar þáttur í starfsemi þessara félaga og þau því átt 

mikinn hlut í útivist og ferðalögum landsmanna á fyrstu árum almennrar 

frístundaferðamennsku á Íslandi. Þá er ekki hægt að sjá mikla stéttaskiptingu eða 

efnahagslegar ástæður fyrir þátttöku barna, miklu fremur að alþýða manna tók þessari þróun 

fagnandi, og hér mynduðust aldrei stórir yfirstéttarklúbbar svo sem siglingaklúbbar og 

golfklúbbar sem vissulega voru starfandi erlendis. 

Líklega er stofnun Ferðafélags Íslands 1927 sá atburður sem mest áhrif hefur haft í sögu 

og þróun útivistar og ferðalaga á Íslandi. Ýmsir óskipulagðir göngu- og ferðahópar höfðu þó 

starfað í nokkur ár og fóru víða.  Stofnun félagsins átti sér alllangan aðdraganda en helstu 

hvatamenn að stofnun félagsins voru nokkrir ungir menn í Reykjavík sem áttu sér það 

sameiginlega áhugamál að ferðast úti í náttúrunni og ganga til fjalla. Í upphafi aldarinnar var 

vegakerfi Íslands afar vanþróað í samanburði við það sem síðar varð og því voru tækifæri til 

ferðalaga mun minni og allar ferðaleiðir torsóttar, enda mest farið á hestum. Þess vegna 

leituðu þessir ungu menn helst til fjalla nálægt Reykjavík en langar ferðir til fjarlægari 

landshluta voru mun fátíðari.  
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Flestir af þeim sem stóðu að stofnun Ferðafélagsins komu frá óformlegu ferðafélagi sem 

hét því hógværa nafni “Nafnlausa félagið” og starfaði á árunum 1916 til 1926 og lagði 

einkum stund á ferðalög og fjallgöngur. Ekki hefur höfundi tekist að afla góðra heimilda um 

starfsemi þessa félags, en vitað er að það gaf út bækling fyrir erlenda ferðamenn, handbók 

fyrir Íslendinga á ferðalögum og stóð einnig að Ferðamannafjelaginu Heklu sem virðist hafa 

staðið fyrir skemmtiferðum fyrir Íslendinga fyrir stofnun Ferðafélagsins. Þá kannast menn við 

Göngufélagið Hvat sem ungir menn innan vébanda KFUM virðast hafa komið á fót 1906 

(Ferðafélag Íslands, e.d. FÍ 90 ára). 

Það er greinilegt að það er kominn jarðvegur fyrir íslenskt ferðafélag, margir litlir 

ferðahópar voru starfandi  og stofnun félagsins endurspeglar samfélagið á þessum tíma 

þegar miklar breytingar verða í ferða- og útivistarmálum þjóðarinnar. Félagið var ennfremur 

stofnað af hugsjón til að kynna óbyggðir landsins fyrir landsmönnum. Á þessum tíma voru 

ferðalög og frístundir ekki vanaleg iðja fólks. Það var kallað „ónytjurölt“  að fara eitthvað án 

þess að eiga erindi, lífsbaráttan byggðist upp á mikilli vinnu og frístundir voru fáar. Því var 

þetta ef til vill góð hugmynd og ný leið til lífsfyllingar bæði sálar og líkama. Að leggja land 

undir fót í þeim eina tilgangi að njóta og upplifa á sjálfum sér fegurð landsins var eitthvað 

nýtt og spennandi á þessum tíma.  

2.2 Uppbygging 

Ferðafélag Íslands var stofnað 27. nóvember 1927 og fékk strax ágætan byr í seglin, 

sérstaklega hjá Reykvíkingum. Greinilegt er að vandað var til stofnunarinnar og virðulegir 

menn settu svip sinn á fyrstu stjórn þess með fyrrverandi forsætisráðherra Jón Þorláksson í 

forsetastól.  

Fyrstu áratugir félagsins voru um margt merkilegur tími í ferðamálum þjóðarinnar og 

forystumenn félagsins voru um leið brautryðjendur í ferðum og útivist landsmanna.  Athygli 

vekur að fyrsta skráða ferð félagsins var ekki farin fyrr en næstum einu og hálfu ári eftir 

stofnun þess. Eflaust hefur verið ástæða fyrir því og örugglega hafa einhverjir félagsmenn 

ferðast sjálfir um landið eins og þeir höfðu gert áður. Fyrsta ferðin var farin á Reykjanes 21. 

apríl 1929 og þátttakendur voru 31. Ferðin var með svipuðum hætti og margar ferðir 

Ferðafélagsins síðar. Ekið var svo langt sem bílar komust og síðan gekk fólk um og skoðaði 

landslagið og ýmis náttúrufyrirbæri. Virðing og vönduð framsetning einkennir félagið strax í 

byrjun, enda eru forvígismennirnir landskunnir og reyndir félags- og stjórnmálamenn. 

Í fyrstu árbók Ferðafélagsins er sagt frá stofnun félagsins í Kaupþingssalnum í húsi 

Eimskipafélagsins. Þar er stjórn félagsins talin upp og fram kemur að 63 félagsmenn hafi 

komið á fundinn og teljist þar með stofnendur Ferðafélagsins. Í umræðum á stofnfundinum 

kom það strax í ljós, að stofnendur vildu leggja mesta áherslu á að greiða fyrir ferðalögum 
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innlendra manna um landið, og að kynna landsmönnum náttúru landsins og fegurð hennar. 

Síðan segir í fundargerð stofnfundar: 

Það er ekki tilætlun þessa félags, að reka sjálft neina atvinnu í sambandi við 

ferðalög. Félagið á fyrst og fremst að vera leiðbeinandi milliliður milli ferðamanna 

annarsvegar og atvinnurekenda í þeirri grein hinsvegar (Ferðafélag Íslands, 1928: 

3-6). 

Jón Þorláksson fyrsti forseti Ferðafélagsins segir að: 

samskonar félög hafa lengi starfað hjá frændþjóðum vorum á Norðurlöndum og í 

mörgum öðrum löndum Norðurálfunnar, og unnið þar mikið gagn. Er það von 

stofnenda, að Ferðafélagi Íslands megi með tímanum takast að fullnægja 

samskonar ætlunarverki hér á landi, en þeir vilja alla góða menn að virða á hinn 

hægra veg, þótt ýmsu verði áfátt í byrjun (Ferðafélag Íslands, 1928: 3-6). 

Strax árið eftir var búið að stofna sæluhúsasjóð sem lið í þeim ráðagerðum að reisa fyrsta 

sæluhús félagsins í Hvítárnesi, fyrsta árbókin kemur út 1928 og fyrsta ferð Ferðafélagsins var 

farin í apríl þetta ár. Þar með er hrundið af stað öllum helstu markmiðum félagsins sem hafa 

verið í gildi allar götur síðan; ferðir, skálarekstur og útgáfa árbókar. 

Á þessum tíma mikilla félags- og framþróunar var Slysavarnarfélag Íslands stofnað 1928 

og Hjálparsveit skáta í Reykjavík byrjar starfsemi sína sem skipulagður flokkur 1932. 

Björgunarsveitastörf á Íslandi hafa frá fyrstu byrjun verið nátengd útivist og ferðalögum. 

Lengi vel var ekkert skipulag á slysavarnarmálum Íslendinga en það breyttist þegar kom fram 

á tuttugustu öldina. Þá voru slysavarnar-, hjálpar- og flugbjörgunarsveitir stofnaðar og 

meðlimir þeirra stunduðu mikla útivist gegnum þjálfun og æfingar. Margir öflugir ferða- og 

útivistarmenn sem voru jafnvel í fararbroddi ákveðinna útivistarsviða störfuðu með þessum 

sveitum. Þessar sveitir hafa þannig átt talsverðan þátt í þróun ferða og útivistar. 

Upphaf landbjörgunarsveita á Íslandi má rekja til skátahreyfingarinnar. Eftir að 

skátahreyfingin barst til Íslands og Skátafélag Reykjavíkur var stofnað 1912 leitaði lögreglan í 

Reykjavík oft til skátanna eftir aðstoð við leit að týndu fólki. Um þetta segir Friðrik G. 

Olgeirsson, höfundur bókarinnar um sögu landbjörgunarsveita á Íslandi, Mannslíf í húfi II: 

Í almennu starfi skátahreyfingarinnar var frá upphafi lögð áhersla á hjálparstarf í 

einhverri mynd; á hjálpsemi er minnst bæði í skátaheitinu og lögum 

skátafélaganna. Einnig var skátum kennd hjálp í viðlögum og að leita að týndu 

fólki (Friðrik G. Olgeirsson, 2017: 25). 
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Friðrik segir að algengt hafi verið að skátar hættu skátastarfi um 18 ára aldur, en árið 

1928 var stofnuð sérstök sveit fyrir þá sem náð höfðu þeim aldri innan skátafélagsins 

Væringja. Þessi sveit var kölluð Roverskátasveit, eftir titli einnar bókar Baden-Powell, 

Rovering to Success. Sveitin einbeitti sér að hjálparstarfi og nutu margir góðs af starfi hennar. 

Það sama gerðist seinna hjá mörgum öðrum skátafélögum víða um land. Fyrsta hjálparsveit 

landsins, sem ekki var fyrst og fremst sjóbjörgunarsveit, var Hjálparsveit skáta í Reykjavík, 

stofnuð 1932 á grunni Roversveitar Væringja. Hjálparsveitir skáta á öðrum stöðum urðu með 

sama hætti til innan eða í tengslum við staðbundin skátafélög. Misjafnt var hve sterk og náin 

tengslin voru. Á stríðsárunum var mjög oft leitað til hjálparsveitanna, bæði til sjúkragæslu á 

mannamótum og til leitar að týndu fólki. En straumhvörf urðu í björgunarmálum þegar 

flugvélin Geysir fórst í september 1950. Þegar leit skilaði ekki árangri var áhöfnin talin af og 

birtust í sumum dagblaðanna samúðarkveðjur. Á fjórða degi heyrði loftskeytamaður á 

varðskipinu Ægi ógreinilegt neyðarkall. Það reyndist vera frá áhöfn Geysis, allir væru á lífi, en 

þau vissu ekki hvar þau væru niðurkomin. Eftir umfangsmikla leit á landi og sjó fannst 

flugvélaflakið á Bárðarbungu Vatnajökuls. Leiðangur var sendur um óbyggðir og tókst að 

bjarga öllum heilu og höldnu niður af jöklinum. Leitin að Geysi og björgun fólksins af 

jöklinum varð ein frægasta björgun í sögu flugmála á Íslandi og þótti mikið afrek.  

Eftir þetta slys jókst áhugi landsmanna á björgunarstarfi og menn gera sér grein fyrir 

þörfinni á vel útbúnum björgunarsveitum í kjölfar aukinna ferðalaga og breyttra 

samgönguhátta. Því var gert stórátak til að koma björgunarmálum í betra horf. Menn vildu 

bæta tæki og útbúnað björgunarmanna og þjálfa þá í ferðamennsku og útivist. Þá voru 

stofnaðar Hjálparsveitir skáta í Hafnarfirði og á Ísafirði ásamt Flugbjörgunarsveitum í 

Reykjavík, á Akureyri og á Hellu (Friðrik G. Olgeirsson, 2017: 45). 

Allar björgunarsveitirnar lögðu, eins og áður sagði, mikla áherslu á útivist, ferðamennsku 

og fjallgöngur. Jöklaferðir á snjóbílum komust á dagskrá og gönguskíðaferðir og jafnvel 

ísklifur í skriðjöklum innan um djúpar jökulsprungur voru stundaðar. Konur hófu líka þátttöku 

í björgunarsveitarstarfi, fyrst hjá Hjálparsveit skáta í Reykjavík árið 1963. Algengt var að fólk 

starfaði í sérstökum flokkum með mismunandi áherslum. Nefna má tækjaflokka, 

skyndihjálparflokka og flokka sem sérhæfðu sig í fjallamennsku og ferðalögum. Starf þessara 

björgunarsveita var allt unnið í sjálfboðavinnu en í staðinn fengu félagar tækifæri til að sinna 

sínum áhugamálum. Því má segja að félagar björgunarsveitanna nálguðust starfið hver á sinn 

hátt, eftir áhugasviði og getu. Öflug björgunarsveit hefur á að skipa fjölbreyttum hópi fólks 

sem hefur sérhæft sig til björgunarstarfa. Flest tengjast þessi áhugasvið útivist og ferðalögum 

um landið og urðu þannig björgunarsveitarmenn og -konur með tímanum reynslumikið fólk 

sem tók oft og tíðum forustu á ákveðnum sviðum útivistarinnar. 
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Fleiri félög voru stofnuð á öðrum og þriðja áratug aldarinnar sem höfðu einnig útivist á 

sinni stefnuskrá. Skógræktarfélag Íslands var stofnað 1930 og í tengslum við 

skógræktarvinnuna fékk fólk mikla og góða útivist og hreyfingu undir berum himni. Eitt af 

þessum félögum var merkileg hreyfing sem að vissu leiti hafði ferðir og útivist á sinni 

stefnuskrá og var hin alþjóðlega Farfuglahreyfing (Hostelling International). Íslenskir 

Farfuglar hvöttu til útivistar og starfsemi þeirra, sérstaklega fyrstu áratugina, minnti á 

ferðafélag. Farfuglahreyfingin var stofnuð í Þýskalandi 1912 en barst til Íslands 1939. 

Markmið félagsins var frá upphafi að stuðla að útivist og veita ungu fólki möguleika á ódýrum 

ferðum og gistingu.  Íslenskir Farfuglar ráku ekki eingöngu gististaði heldur var félagið líka 

öflugt ferðafélag, sérstaklega framan af, og höfðaði sérstaklega til ungs fólks. Í blaðinu 

Skinnfaxa árið 1939 koma fram markmið Farfugla: a) að leitast fyrir því að æskulýður landsins 

taki upp ódýr og óbrotin ferðalög, fótgangandi eða hjólandi; b) að efla kynning félagsþroska, 

starfsþrótt og lífsgleði æskulýðsins með útivist og heilbrigðu samlífi við náttúru landsins; c) 

að auka þekking æskunnar á landinu, opna augu hennar fyrir fegurð þess og ótæmandi 

möguleikum (Bergur Vigfússon, 1939: 57). Eins og sjá mátti á stefnuskránni var ætlunin að 

ferðast eins ódýrt og hægt var. Á þessum tíma var Ferðafélag Íslands búið að starfa í rúman 

áratug, og var ef til vill vettvangur eldra fólksins, meðan starfsemi Farfugla höfðaði eins og 

áður sagði til unga fólksins með ódýrari ferðalögum. Það var því mikill kraftur á þessum 

fyrstu áratugum skipulagðrar útivistar á Íslandi og mikil bjartsýni ríkti. 

Fyrstu ár Ferðafélagsins gefa tóninn fyrir það sem koma skal. Um leið og það var í senn 

virðulegt og undir stjórn þungaviktarmanna í þjóðfélaginu var greinilegt að þeir vildu fá sem 

flesta í félagið og að erindi þess var til allra landsmanna. Forustumenn félagsins vildu sjá 

Ferðafélagið sem fjöldahreyfingu með það á stefnu sinni að Íslendingar kynntust landi sínu 

og þeirri fallegu náttúru sem það hefur að geyma. Í félaginu voru margir þjóðþekktir menn 

og allir helstu ferðagarpar landsins á þessum tíma og það gerði málflutning þess mjög 

öflugan strax í upphafi. Ferðafélagsmenn voru því í fararbroddi útivistar, enda ferðuðust þeir 

um allt land, byggðu skála, stuðluðu að samgöngubótum og gáfu út árbók á hverju ári af 

miklum metnaði. Ferðafélagið verður að nokkru leiti eins og risastórt tankskip. Það heldur sjó 

þó gefi á bátinn, en þú snýrð því ekki svo auðveldlega og breytir stefnunni. Það gerist hægt 

og rólega eins og í góðum íhaldsömum klúbbi. Á næstu árum efldist félagið og ferðamennska 

í landinu tók framförum. Á lýðveldisárinu 1944 hafði félagatalan nánast tífaldast frá árinu 

1930, félagarnir orðnir 5100 og félagið búið að starfa í 17 ár.  

Félög á þessum tíma voru fyrst og fremst rekin á félagsgjöldum. Það var því mikið 

kappsmál félagsins að auka meðlimafjöldann. Árið 1944 eru Ferðafélagsmenn greinilega í 

átaki við söfnun meðlima og í árbók Ferðafélagsins frá því ári var sérprentuð orðsending þar 

sem Ferðafélagið heitir á liðveislu allra félagsmanna til að vinna að því að auka félagatöluna 
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og gera það að „félagi allra landsmanna“.  Rökstuðningurinn er að nú eigi félagið fimm mjög 

myndarleg sæluhús í óbyggðum, í Hvítárnesi, Kerlingafjöllum, Hveravöllum, Þjófadölum og 

Hagavatni. Með því að auka félagatöluna og efla fjárhag félagsins hyggst félagið halda áfram 

að reisa sæluhús í óbyggðum, eins og mælt er fyrir í tilgangi félagsins (Ferðafélag Íslands, 

1944: 135-141). 

Þá má nefna að Fjallamenn, sem voru sérdeild í Ferðafélaginu byggðu skála í Tindfjöllum 

árið 1941. Í árbókinni 1944 er stuttur kafli um byggingu skálans sem gefur ágæta mynd af því 

hvað við var að glíma á þessum árum. Á þessum tíma eru um 100 félagar í Fjallamönnum og 

allt var unnið í sjálfboðavinnu.  

Fljótshlíðingar aðstoðuðu og fluttu allt efnið á skálastaðinn í 850 m hæð á 

hestum, um 250 hestburðir, 150 pund á hvern hest (75 kg) því vegur var æði 

brattur og grýttur. Byrjað var að reisa skálann um sólstöður, en smíði lokið í 

september (Ferðafélag Íslands, 1944: 135-141).  

Til gamans má nefna að áratugum síðar er skálinn fluttur til Reykjavíkur, endurbættur og 

fluttur aftur á sama stað. Það sem árið 1944 þurfti 150 hestburði komst á einn vörubíl í lok 

aldarinnar. 

Athyglisvert er að Ferðafélaginu tekst, þrátt fyrir misjafnan efnahag, að koma árbókunum 

út á hverju ári af mikilli staðfestu. Sú staðreynd að höfundar árbókanna voru gjarnan 

þjóðþekktir fræðimenn og rithöfundar sýnir þá vikt og virðingu sem útgáfan fékk snemma og 

hafði þegar hér er komið við sögu. Árbókin 1944 er skrifuð af Gunnari Gunnarssyni, 

þjóðfrægu og velmetnu skáldi og óðalsbónda á Skriðuklaustri og fjallar um Fljótsdalshérað. Á 

þessum tíma var Héraðið óþekkt landsmönnum vegna strjálla og örðugra samgangna og 

landsmenn þekktu því svæðið meira af afspurn en eigin sjón eins og segir í formála 

(Ferðafélag Íslands, 1944: 9). 

Ferðafélagið hélt upp á 20 ára afmæli sitt með blaðamannafundi sem haldinn var í 

Skíðaskálanum í Hveradölum. Þar var reifuð framtíðarstefna félagsins og helstu markmið. 

Félagið var þá búið að gefa út 20 árbækur og orðið eitt stærsta félag landsins. Fjöldi 

félagsmanna hélst stöðugur á þessum árum, um og yfir 5000 félagsmenn, sem var 

grundvöllur starfseminnar. Ferðafélagsmenn voru síðan mjög duglegir að minnast tímamóta 

Ferðafélagsins og notuðu gjarnan afmælisárin til að vekja athygli á starfsemi félagsins um 

leið og almenningur var hvattur til ferða og útivistar. 

Eitt af mikilvægum viðfangsefnum stjórnar félagsins um þessar mundir var vegagerð og 

samgöngur enda nauðsynlegar til að komast um landið. Til marks um það veitti félagið 

samgöngumálaráðuneytinu vaxtalaust lán til að endurbyggja brýrnar yfir Svartá og Jökulfall á 

Kili. Þær hafði tekið af um veturinn og komu í veg fyrir ferðalög upp á Kjöl og í Kerlingafjöll 
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þar sem Ferðafélagið átti skála. Þessi áhersla á samgöngur minnir á starfsemi 

Fjallvegafélagsins sem Bjarni Thorarensen stofnaði á sínum tíma til að bæta samgöngur og 

auðvelda ferðir milli landshluta og margir líta á sem eitt af forverum Ferðafélagsins 

(Ferðafélag Íslands, 1949: 223-229). 

Árið 1950 var Heiðmörk friðuð sem skógræktarsvæði og skipulögð sem útivistarsvæði 

Reykvíkinga. Ferðafélag Íslands fékk þar skógræktarreit  ásamt mörgum öðrum félögum sem 

byrjuðu að rækta þar skóg í samvinnu við Skógræktarfélag Íslands sem stofnað var 1930. 

Mikil tengsl voru milli manna og félaga á þessum árum. Skógræktarmenn voru 

Ferðafélagsmenn og Ferðafélagsmenn voru Skógræktarmenn. Hér hófst áratuga samstarf og 

á næstu árum voru gróðursettar tugir þúsunda plantna í Ferðafélagsreitinn. 

Eitt af þeim útivistarfélögum sem stofnuð voru á þessum árum var Jöklarannsóknafélag 

Íslands (JÖRFÍ) sem stofnað var í nóvember 1950 af áhugamönnum um hálendis og 

jöklaferðir. Þetta var hópur reyndra ferðamanna og jarðvísindamanna sem fundu þar hvorn 

annan. Markmið félagsins er rannsóknir á jöklum og næsta nágrenni þeirra, eða eins og segir 

í 2. grein laga þess:  

Markmið félagsins er að stuðla að jöklarannsóknum og ferðalögum á jöklum 

landsins, gefa út tímaritið Jökul, ásamt fréttabréfi og gangast fyrir fræðandi 

fyrirlestrum og myndasýningum (Jöklarannsóknafélagið, e.d.). 

Starf félagsins byggist á sjálfboðavinnu og hefur tekist að virkja fjölmennan hóp áhugafólks. 

Sú samvinna vísindamanna og sjálfboðaliða sem er grundvöllur félagsins hefur skilað miklum 

árangri og eflt jöklarannsóknir hér á landi (Jöklarannsóknafélagið, e.d.). 

Á þessum árum var verið að fara í fyrsta skipti á bifreiðum um hálendi Íslands. Í árbók 

Ferðafélagsins 1951 er sagt frá leiðangri fjögurra jeppa á þessar slóðir undir stjórn 

Guðmundar Jónassonar frá Völlum, og sagður er bifvélavirki. Þessi ferð endaði í 

björgunarleiðangri upp að Vatnajökli þar sem björgun áhafnar flugvélarinnar Geysis sem 

áður var vikið að tókst giftusamlega eftir margra daga leit (Ferðafélag Íslands, 1951:165-171). 

Þessi atburður bendir til að á þessum tíma hafi þessir dugmiklu ferðamenn og í raun fámenni 

hópur tengst á ýmsan hátt. Bílstjórar öflugra bifreiða, brúarsmiðir, ferðamenn og 

björgunarsveitarmenn vinna saman í tengslum við ólík verkefni sem öll tengdust útivist og 

ferðamennsku.   

Talsverð breyting varð á rekstri og aðstöðu Ferðafélagsins þegar framkvæmdastjóri 

félagsins og gjaldkeri mörg undanfarin ár, Kristján Ó. Skagfjörð stórkaupmaður lést árið 1951. 

Á heimili hans að Túngötu 5 hafði Ferðafélagið haft skrifstofu og afgreiðslu farmiða og hafði 

Kristján unnið þessi störf í sjálfboðavinnu alla tíð. Það var því viðeigandi að nýr skáli 

Ferðafélagsins sem reistur var 1954 í Langadal á Þórsmörk var nefndur Skagfjörðsskáli, til 

https://jorfi.is/um-felagi%c3%b0/jorfi/?page_id=21


 

24 

minningar um Kristján Ó. Skagfjörð, fyrsta framkvæmdastjóra Ferðafélagsins og hans 

ómetanlega starfs í þágu Ferðafélagsins. Fráfall Kristjáns kallaði á breytt skipulag og nýtt 

verklag þar sem ráðin var skrifstofustúlka til að ganga í þau störf sem Kristján hafði unnið 

með öðrum störfum. Þarna er líklega í fyrsta sinn ráðinn launaður starfsmaður til að sinna 

útivist og ferðalögum landsmanna um eigið land. Hér er stigið merkilegt skref, því líkur eru á 

að þessi skrifstofurekstur sé fyrsti vísir að ferðaskrifstofurekstri á Íslandi. Ferðafélagið hefur 

síðan haft opna skrifstofu og var lengi vel einn stærsti söluaðili ferða innanlands. 

Árið 1953 var gott ár hjá Ferðafélaginu. Þá voru félagsmenn orðnir 6000 og Ferðafélagið 

sennilega eitt stærsta félag landsins. Fyrsta deildin utan Reykjavíkur var stofnuð 1937 á 

Akureyri. Árið 1953 voru deildirnar orðnar fjórar; á Akureyri (494 félagar), Ísafirði (97 

félagar), Vestmannaeyjar (120 félagar) og Húsavík (60 félagar). Eignir félagsins voru metnar á 

500 þúsund sem felast í sæluhúsum, árbókum, uppdráttum og áhöldum. Nýtt félagsmerki 

sem teiknað var af Guðmundi frá Miðdal, ferða- og fjallgöngumann, var tekið í notkun.  

Ferðafélagið varð 30 ára árið 1957 og taldi þá 5000 meðlimi. Það hafði orðið fækkun í 

fyrsta skipti á löngum tíma. Menn vildu ráðast gegn vandanum og talið var nauðsynlegt að 

koma upp sjálfstæðri skrifstofu og framtíðaraðstöðu fyrir félagið til þess að stöðva frekari 

fækkun félagsmanna. Þá var talað um að koma betra lagi á starfsemi félagsins. Athyglisvert 

er að þó að starfsemin dragist saman þá voru allir stjórnarmenn endurkjörnir án 

mótframboðs. Það einkenndi stjórnun félagsins að fámennur hópur manna var þaulsetinn í 

stjórn áratugum saman og fastheldni einkenndi starfsemina. Nýjar raddir heyrðust lítið og þá 

má nefna að engin kona var áberandi hvorki í stjórn félagsins né í fararstjórn í 30 ára sögu 

Ferðafélagsins. Á 30 ára afmælisárinu skipulagði Ferðafélagið 63 ferðir og rak 8 skála 

(Ferðafélag Íslands, 1958: 116-122). 

Deildir Ferðafélagsins höfðu starfað með misjöfnum þrótti. Ferðafélag Akureyrar, sem 

stofnað var 1937, var endurvakið eftir nokkurra ára hvíld árið 1957. Aðalmál félagsins þá var 

að stuðla að vegagerð inn í Herðubreiðalindir þar sem áhugi var fyrir að byggja skála. 

Framkvæmd verksins var á vegum Vegamálastjóra og Ferðafélags Akureyrar. Síðan hófst 

bygging sæluhúss í Herðubreiðalindum í kjölfar vegagerðarinnar (Ferðafélag Íslands, 1958). 

Endurvakning Ferðafélags Akureyrar hafði mjög mikla þýðingu fyrir ferðalög landsmanna upp 

á hálendið. Erfitt var að komast þangað að sunnanverðu vegna jökulfljóta auk þess sem 

styttra var úr byggð að norðan. Ferðafélag Akureyrar réðst í byggingu sæluhússins í 

Herðubreiðalindum sem er merkilegasta framtak á þessum tíma og jafnast ef til vill alveg á 

við byggingu Hvítárnesskálann sem byggður var 1930. Báðir þessir skálar tengjast framrás 

ferðamanna upp á hálendi landsins og sýnir stóran þátt Ferðafélagsmanna í þeirri þróun. 

Árið 1960 höfðu Fjallamenn, deild Ferðafélagsins, starfað  í 20 ár og verið mjög áberandi í 

ferðum og útivist landsmanna. Athyglisverð er afstaðan og sú framtíðarsýn sem fram kemur í 
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árbók félagsins frá þessu ári. Bókin fjallar um Suðurjökla, þ.e. Tindfjallajökul, Mýrdalsjökul og 

Eyjafjallajökul og höfundur hennar er Guðmundur Einarsson frá Miðdal, foringi Fjallamanna. Í 

fyrsta kafla bókarinnar er fjallað um Tindfjallajökul og hann borinn miklu lofi sem 

útivistarparadís og nefndur geimsteinn íslenskra jökla. Skoðanir höfundar eru undir áhrifum 

rómantísku stefnunnar eins og kemur fram í eftirfarandi texta:  

Frá sjónarmiði ferðamennsku og íþrótta mun vandfundinn smájökull, sem hefur 

jafnmikla kosti til skemmtiferða og íþróttaiðkanna – bæði hér á landi og 

annarstaðar, leyfi ég mér að segja. Eftir 25 ára viðkynningu er svæði þetta okkur 

félögum svo kært, að ávallt, er vorar, er sótt þangað til að hrista af sér 

vetrarrykið. Á komandi öldum mun Tindfjallajökull verða fjölsóttur staður, ekki 

síður vinsæll en Þórsmörk og Þjórsárdalur. Þá munu háfjalla-íþróttir skipa 

verðugan sess meðal eldri sem yngri (Ferðafélag Íslands, 1960: 15). 

Að endingu segir Guðmundur að þægindastefna nútíðar hætti við að gera fólk að 

hjartveikum, huglausum rolum. Á það þó ekki við um fólk sem stundar djarfleg störf. Hvernig 

sem á það er litið, er æskilegt, að fólk kynni sér og stundi þær íþróttir, sem auka dirfsku og 

þrótt jafnframt því að forðast hættur. Starfsemi Fjallamanna er merkilegur kafli í ferða og 

útivistarsögu Íslendinga. Þessi áræðni, óbilandi trú og sannfæringarkraftur Guðmundar frá 

Miðdal er örugglega einstakt dæmi um félagsmálamann sem lætur verkin tala. Að draga fólk í 

allskonar veðrum upp á fjöll og jökla, misjafnlega útbúið, er í raun sérstakt rannsóknarefni. 

2.3 Bílaöld á hálendinu 

Upp úr 1960 fór aðsókn að húsum mjög vaxandi, og var þá sérstaklega farið að bera mikið á 

aðsókn starfsmannahópa fyrirtækja. Enn fremur er aukinn fjöldi útlendra ferðahópa farinn 

að vera áberandi í skálum félagsins. Gat þetta að sjálfsögðu valdið nokkrum erfiðleikum og 

árekstrum. Umferð ferðamanna og álag á skálum félagsins var greinilega á aukast á þessum 

árum því í ársskýrslu Ferðafélagsins kemur fram að sumarið 1961 voru farnar 73 

skemmtiferðir, og voru þátttakendur um 2100, og er það öllu fleiri en áður höfðu ferðast 

með félaginu á einu sumri (Ferðafélag Íslands, 1962: 133-139).  

Langidalur á Þórsmörk var aðaláfangastaður Ferðafélagsins á þessum árum. Auk 

einstakrar náttúru höfðu eflaust aðdráttarafl skálaverðirnir í Skagfjörðsskála, en Jóhannes 

skáld úr Kötlum og Jón Böðvarsson kennari voru þar um árabil. Á þessum tíma gaf félagið líka 

út kort af Þórsmörk með stuttri leiðarlýsingu eftir Gest Guðfinnson. Þetta kort gæti verið 

fyrsta göngukortið sem gefið er út á Íslandi. Hér er nýung á ferð sem vakti mikla athygli og er 

í raun byrjun þess að leiðir verði merktar og stikaðar, sem þekktist lítið fram að því. 



 

26 

Skemmtiferðir urðu 111 sumarið 1964 og farþegar 3114, sem er mesti fjöldi sem ferðast 

hafði á vegum félagsins frá upphafi. Hluti af skýringunni gæti verið bættar samgöngur og 

aðlögun að samgöngukerfi Reykjavíkur. Má þar nefna að brottförum á sunnudagsmorgnum 

var seinkað um hálftíma, en það hentaði betur vegna strætisvagnaferða og brottförum inn í 

Þórsmörk var bætt við á miðvikudögum. Fararstjórar eru margir þeir sömu ár eftir ár og taka 

flestir lítið sem ekkert kaup fyrir ferðirnar. Á seinni hluta sjöunda áratugarins hefst þar að 

auki innflutningur jeppa til almennings af krafti. Áður hafði haftastefna ríkisins mikil áhrif og 

það voru mest bændur og verktakar sem fengu að flytja inn slík tæki, fyrir utan þá Vepona 

sem herinn skildi hér eftir. Bílaeign landsmanna margfaldast um leið og vegakerfið lagast og 

brýr eru byggðar.  

Þessi þróun olli meiri umferð og aðsókn í skála félagsins og ber vott um aukinn áhuga og 

bætt aðgengi á ferðum og útivist. Bera fór á því að skyndigestir yllu dvalargestum miklum 

átroðningi sem mikil óánægja var með. Ýmsar hugmyndir komu fram meðal annars að loka 

skálunum eða stækka og fjölga skálum. Þá hefst umræða um að öryggisatriði væri að byggja 

skála í Nýjadal þar sem 250 km væru á milli byggða og mikil umferð væri þar á sumrin. Góðar 

líkur væru á að fá mætti styrk úr ríkissjóði til skálabyggingarinnar. 

Aukin umsvif og fjölgun ferða kölluðu á breytingar í skrifstofuhaldi og afgreiðslu 

Ferðafélagsins. Ráðist var í fyrstu húsakaup félagsins í húsinu nr. 3 við Öldugötu árið 1965. 

Kaupverðið var 900.000 krónur. Hér eru á ferðinni fyrstu fasteignakaup ferðafélags til 

skrifstofunotkunar. Þetta voru tímamót í fjárhag og rekstri félagsins sem talin voru 

nauðsynleg. Fram að þessu hafði allt fé Ferðafélagsins farið í uppbyggingu sæluhúsa og 

kostnaðar við ferðirnar sjálfar en þessi fasteignakaup urðu félaginu þungur róður (Ferðafélag 

Íslands, 1966: 149-152). Þessi fasteignakaup Ferðafélagsins eru athyglisverð og standa 

eflaust í sambandi við aukin umsvif og sölu ferða meðal annars til útlendra ferðahópa sem nú 

voru farnir að venja komur sínar til Íslands. Tíu árum síðar á félagið síðan eftir að klofna 

vegna þessara viðskipta og aukins ferðaskrifstofureksturs. 

Hornstrandir voru einn afskekktasti hluti landsins frá því þær fóru í eyði á fyrri hluta 

tuttugustu aldar. Árið 1966 er farið í fyrstu Hornstrandaferð Ferðafélagsins. Dugmikill 

Ferðafélagsmaður Einar Þ. Guðjohnsen var fararstjóri og eftir ferðina mælir hann með friðun 

Hornstranda. Hér eru á ferðinni nýjar hugmyndir um þetta stóra svæði sem nota mætti sem 

göngu- og útivistarsvæði í framtíðinni. Einar lét mjög að sér kveða innan félagsins á þessum 

tíma og  var síðan ráðinn fyrsti fulllaunaði framkvæmdastjóri félagsins árið 1968. Einar 

skrifaði ferðaþátt frá Hornstrandaferðinni sem lýkur svo: 

Hornstrandir eru allar í eyði, nema Hornbjargsviti í Látravík, og ekki líkur til, að 

þær byggist aftur í náinni framtíð. En Hornstrandir eru hrein paradís fyrir 
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náttúruunnendur og ferðalanga. Þar er framtíð Hornstranda. Það ætti að friða 

Hornstrandir allar, frá Hrafnsfirði vestur og norður fyrir Horn og allt til 

Drangaskarða á Ströndum. Framtíðin yrði okkur þakklát fyrir það verk (Ferðafélag 

Íslands, 1968: 75-91). 

Annað sjónarhorn sem hvetur til Hornstrandaferða er hin aukna bílaumferð um hálendi 

og óbyggðir Íslands eins og kemur fram í skrifum dr. Haraldar Mattíassonar 

Nú eru bílar sífellt að sækja lengra og lengra inn í óbyggðir landsins. En þar sem 

bílar fara er ekki lengur gönguland eins og áður. Þeim stöðum fækkar sífellt þar 

sem menn eru óhultir fyrir bílum. En einn af friðarstöðunum eru Hornstrandir. 

Þess verður væntanlega langt að bíða, að þar renni nokkurt hjól, sem betur fer. 

(Ferðafélag Íslands, 1968: 91-120). 

Hornstrandir eru svo friðaðar árið 1975 og hafa verið eitt af þeim svæðum sem hafa þróast 

sem víðáttumikið gönguland og vélknúin umferð verið bönnuð. Hornstrandaferðir urðu því 

ákveðinn áfangi í þróun gönguferða þegar bílaöld á hálendi landsins var um það bil að ganga í 

garð. Nú gafst ferðafólki tækifæri til að sækja lengra og á nýjar friðsælar slóðir. 

Fram að þessu hafði verið lögð áhersla að komast ótroðnar slóðir til að kanna hálendi 

landsins þó bílförin leyndu sér ekki. Viðhorf almennings og jafnvel ferðafólks kemur ágætlega 

fram í þættinum „Á slóðum Ferðafélagsins“ 1964:  

að fólk gleymi sér við grjóttínslu því það þurfi að koma bílnum upp brekkurnar 

þar sem enginn slóði er til staðar (Ferðafélag Íslands. e.d. Á slóðum 

Ferðafélagsins). 

Á þessum tíma virðist utanvegaakstur talinn sjálfsagður og hluti af ferðavenjum landsmanna. 

Þremur árum síðar kveður við annan tón. Umhverfismálin og náttúruvernd er greinilega 

til umræðu í tilefni af 40 ára afmæli félagsins. Þá samþykkti stjórn félagsins að beita sér á 

næstu árum fyrir bættri umgengni ferðamanna um landið í byggð og óbyggð og leita í því 

sambandi eftir samstarfi við önnur félög sem líkleg eru til að ljá því máli lið. Á sama fundi var 

einnig rætt um umgengnina við skála félagsins og á hálendinu:  

Umgengnin er víða slæm, einkum á fjöllum, og harmað er hvernig bílstjórar 

skemmdu oft gróðurbletti þar, sem eru svo viðkvæmir fyrir ónærgætinni umferð. 

Stjórnin var hvött til að fylgja fram tillögum um bætta umgengni ferðamanna 

(Ferðafélag Íslands, 1968: 150-153). 
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Í þessari sömu árbók er hugleiðing um umferðarmenningu og slæma umgengni útlendinga. 

Stjórn félagsins telur þörf á átaki til að bæta umferðarmenningu hér á landi. Sterkbyggðum 

bifreiðum og jeppum er ekið um hálendið án þess að hugsað sé um að hlífa viðkvæmum 

stöðum. Umgengni í sæluhúsum er ábótavant, en þar koma fleiri við sögu en Íslendingar. 

Bent er á að herða megi mjög eftirlit með ferðum útlendinga um landið (Ferðafélag Íslands, 

1968: 150-153). 

Nýir tímar eru í augsýn. Bílaöld er gengin í garð á hálendi Íslands. Sú aukning á útbúnaði,  

fylgihlutum og tilheyrandi rusli sem fylgir auknu plássi í bifreiðum verður líka þyrnir í augum 

þeirra ferðamanna sem vanir eru einfaldari ferðamáta. Þetta er ein birtingarmynd vaxandi 

neysluhyggju sem á eftir að einkenna næstu áratugi með auknum kröfum um aðbúnað og 

þægindi. Því má álykta að Hornstrandir sem áður voru nefndar hafi orðið vel metið griðland 

þeirra sem kusu einfaldan og kyrrlátan ferðamáta.   

Í árbókinni 1968 er prentuð hátíðarræða dr. Sigurðar Þórarinssonar, jarðfræðings og 

varaforseta Ferðafélagsins sem hann hélt í tilefni af 40 ára afmæli félagsins. Ræðan heitir Að 

lifa í sátt við landið sitt og fjallar um að njóta lífsins í okkar umhverfi, að hvetja þurfi fólk að 

njóta útivistar og ferðast um landið í stað þess að fara til útlanda. Hann fjallar um 

uppeldismál; að fara með börnin í langar göngur og unglingana í skíðaferðir, útinám og 

náttúrufræðikennslu og að nýta skólana til umhverfiskennlu. Hann ræðir einnig um andlegar 

auðlindir íslenskrar náttúru: 

En þess virðist einnig þörf, ef við viljum halda andlegu sjálfstæði og tryggð við 

það land sem hefur fóstrað okkur, að við nýtum betur en við nú gerum andlegar 

auðlindir íslenskrar náttúru. Vellíðan fólks í þessu landi, andleg sem líkamleg, fer 

eftir því hvernig því lærist að njóta lífsins, sem er í eðlilegu samræmi við umhverfi 

sitt (Ferðafélag Íslands, 1968: 121-127). 

Hér er dr. Sigurður að ræða uppeldis og lýðheilsumál á vettvangi Ferðafélagsins. Hann bendir 

á að vellíðan fólks byggist á því að vera í eðlilegum tengslum við umhverfi sitt og með því að 

ræða andlegar auðlindir náttúrunnar er hann  áratugum á undan almennri umræðu um þessi 

mál í íslensku samfélagi. Það má finna í fáeinum árbókum svipaðar hugleiðingar, greinar eða 

pistla sem fjalla um góð áhrif ferðalaga og útivistar, umhverfismál og náttúruvernd. Á 

þessum árum og áratugum er ekki mikil umræða á opinberum vettvangi um slík mál, en 

greinilegt er að árbækurnar og Ferðafélagið er vettvangur þar sem umhverfismálin eiga sína 

hlustendur. Því rita þeir sem skoðanir höfðu á náttúruvernd og umhverfismálum gjarnan í 

árbækur Ferðafélagsins á þessum tíma. 

Í lok áratugarins eru umhverfismál mikið til umræðu innan Ferðafélagsins. Sem dæmi má 

nefna lagning vegar vegna fyrirhugaðrar kísilgúrverksmiðju við Mývatn, tillaga um að 
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fjarlægja sumarbústaði innan þjóðgarðsins á Þingvöllum og varað er við að ný brú á Jökulsá á 

Breiðamerkursandi geti stefnt fuglalífi á söndunum í hættu (Ferðafélag Íslands, 1968). 

Ferðafélag Íslands og árbækur þess eru því á þessum tíma einn helsti staðurinn þar sem 

umhverfismál eru til umræðu á opinberum vettvangi. Ekki var búið að stofna Landvernd og 

líklegt er að flestir umhverfissinnarnir séu í Ferðafélaginu og noti þann vettvang til að vekja 

athygli á ýmsum verkefnum og framkvæmdamálum sem ógna náttúru landsins 

Grein eftir Eyþór Einarsson grasafræðing og stjórnarmann í Ferðafélaginu var birt í árbók 

Ferðafélagsins 1970. Greinin heitir Náttúruverndarárið 1970. Þar fjallar Eyþór um ákvörðun 

Evrópuráðsins um að gera þetta ár að náttúruverndarári, og nauðsyn þess að vekja athygli á 

umhverfismálum í Evrópu. Í greininni er fjallað um flesta þætti umhverfisvandamála og þær 

hættur sem eru augljósar, viðbrögð og aðgerðir til að sporna við mengun og náttúruspjöllum. 

Eyþór ræðir líka um stöðu umhverfismála á Íslandi sem er umræðuefni sem ekki hefur farið 

hátt hingað til (Ferðafélag Íslands, 1970: 129-141). Sú staðreynd að grein þessa vísindamanns 

birtist í árbók Ferðafélagsins sýnir að félagið var vettvangur umhverfissinna, þær 

umhverfisáherslur sem Ferðafélagið hafði og stöðu árbókarinnar í íslensku samfélagi. Til 

marks um þessar áherslur er Ferðafélag Íslands aðili að nýstofnuðum Landgræðslu- og 

náttúruverndarsamtökum Íslands. Mörg merki um náttúruvernd og umhverfismál koma fram 

hjá félögum Ferðafélagsins, bæði í ræðu og riti á þessum tíma. Allt þetta styður að margir af 

helstu umhverfissinnum landsins, fræðimenn og aðrir áhugamenn hafi verið þar innanborðs.  

Á þessum áratug var mikill uppgangur í starfsemi Ferðafélagsins og ferðalögum 

innanlands um allt land með aukinni aðsókn í skála félagsins. Með aukinni bílaumferð um 

hálendið urðu gjarnan árekstrar, milli Ferðafélagsfólks og annarra gesta. Aðsóknin var orðin 

meiri en skálarnir voru hannaðir fyrir. Skálabyggingar og bætt aðstaða voru því áberandi 

viðfangsefni. Fréttir bárust suður heiðar að Ferðafélag Fljótsdalshéraðs hefði byggt skála við 

Snæfell. Í Nýjadal (Tungufelli) er skálinn stækkaður. Ferðafélag Akureyrar byggði Dreka í 

Dyngjufjöllum í nágrenni Öskju. Þá er Kverkfjallaskáli reistur í samstarfi Ferðafélags 

Fljótsdalshéraðs, Ferðafélag Húsavíkur og Ferðafélags Vopnafjarðar. Árið 1971 tekur 

Ferðafélagið við Hlöðuvallaskála á Biskupstungnaafrétti. Það verður 15. sæluhús félagsins og 

er nú rekstur sæluhúsanna orðinn stór þáttur í starfsemi félagsins. Með þessari þróun, 

fjölgun ferða og farþega bæði innlendra og erlendra verður útgáfa ferðaáætlunarinnar 

vandaðri. Frá árinu 1973 má finna litprentuð kort og litmyndir bæði á kápu og inni í 

bæklingnum. Þá voru einnig komnar leiðbeiningar á ensku við helstu atriði. Í upphafi áttunda 

áratugarins voru haldin, í fyrsta skipti, sérstök námskeið fyrir fararstjóra félagsins sem voru 

um fjörutíu manns, allt karlar. Farið var yfir helstu atriði og nýjungar í hjálp í viðlögum, 

meðferð áttavita, fjallavaðs, ísaxar og ísbrodda. Greinilegt er að kröfur til farastjóra eru að 

aukast og öryggi farþega er félaginu hugleikið. Ferðum hefur fjölgar og erfiðleikastig 
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ferðanna hækkar. Bendir þetta til vilja félagsins til að undirbúa og mennta farastjóra sína 

sem best.   

Árbókin 1974 er um Austfjarðafjöll og er fyrsta árbókin af átta sem Hjörleifur 

Guttormsson, náttúrufræðingur og síðar alþingismaður og ráðherra skrifar fyrir Ferðafélag 

Íslands. Sama ár kemur út eftir hann hjá Máli og Menningu bókin Vistkreppa eða 

náttúruvernd, sennilega með þeim fyrstu á íslensku sem fjallar um vistfræði og áhrif aðgerða 

mannkyns í náttúrunni. Hjörleifur, sem er mikill umhverfissinni notar tækifærið í árbókinni og 

gagnrýnir mjög ferðamáta landsmanna sem sé að breytast. Hann telur að bíllinn muni svipta 

óbyggðirnar friðsæld fyrr en varir. Hann segir í formála:  

Bók þessi kemur út í þann mund sem hringvegurinn opnast um landið og fleiri 

gesta er von til Austurlands en löngum áður. Það er von mín, að fátækleg 

leiðsögn í þessu riti glæði áhuga þeirra og heimamanna á Austfjarðafjöllum og 

öræfum landsins í heild. Þar eigum við athvarf til ferða og andrúm til lífsfyllingar 

meira en flestar aðrar þjóðir. Þeirra verðmæta þarf að gæta vel í umferð og 

umgengni og við stefnumótun ferðamála. Öræfin á ekki að opna fyrir umferð á 

sama hátt og byggðir, og stefna ber að því að halda stórum svæðum utan við 

seilingu bílsins og annarra tækja, sem svipta óbyggðirnar sérstöðu sinni og 

friðsæld fyrr en varir (Ferðafélag Íslands, 1974: 9). 

Í kjölfar aukinnar bílaumferðar um landið og hálendið var samþykkt tillaga á aðalfundi 1974 

um að utanvegaakstur sé hér með bannaður í ferðum Ferðafélagsins frá og með árinu 1975. 

Félagið undirbúi engar ferðir, sem hafi í för með sér brot á ákvörðuninni um að fara ekki út 

fyrir þær slóðir á öræfum, sem þegar hafa myndast, og að stjórnin sjái um að farið sé eftir 

ofangreindri ákvörðun á öllum ferðum félagsins (Ferðafélag Íslands, 1975: 159-170). Þetta 

var í samræmi við gildandi náttúruverndarlög um akstur á öræfaslóðum, sem öllum bar að 

hlíta. Ferðafélagið hafði á undanförnum árum reynt að vinna gegn utanvegaakstri og að fara 

ekki út fyrir slóðir sem fyrir eru. Hér kristallast og kemur vel fram sú umhverfispólitík sem 

félagið vill standa fyrir. Fara um landið en skemma ekki neitt. 

Eftir nokkur góð ferðaár fækkaði heldur farþegum á árunum 1974-1976 eftir stöðuga 

aukningu undanfarinna ára. Sennilegast er að opnun hringvegarins 1974 og fjölmargar 

þjóðhátíðarsamkomur hafi valdið þessu og dregið úr ferðum á vegum félagsins. Þá má nefna 

að í framhaldinu gæti fjölgun einkabíla, þar á meðal fjórhjóladrifinna bíla sem auðveldaði 

almenningi ferðalög um landið á eigin vegum, hafi haft áhrif. Aukin þekking almennings 

ásamt auknum útbúnaði og aðgengi að vinsælum ferðamannastöðum stuðlaði að þessu 

aukna framtaki einstaklinga sem fóru í vaxandi mæli að ferðast á eigin vegum, gjarnan með 

fjölskyldu sinni. Vegakerfi landsins stækkaði líka, vegir um hálendið urðu færir að sumarlagi, 
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stórfljót voru brúuð og víða var ráðist í vegabætur. Þá voru jafnvel grafin jarðgöng til dæmis í 

Siglufjörð um Strákagöng sem opnuðu 1967. 

Á 40 ára afmæli félagsins árið 1967 var fararstjórahópurinn samsettur af 25 körlum. Engin 

kona var þar á meðal. Þá höfðu árlega verið gefnar út árbækur sem allar voru ritaðar af 

körlum. Engin kona var skálavörður fyrr en 1969. Í stjórn Ferðafélagsins höfðu nánast 

eingöngu setið karlar, og margir mjög lengi, allt til dauðadags, í 20 – 30 ár. En konurnar voru 

samt sem áður í Ferðafélaginu, en voru ekki í áberandi hlutverkum fyrr en löngu síðar. Á 

skrifstofunni störfuðu konur undir stjórn framkvæmdastjórans sem var karl. Þeim var þakkað 

gjarnan fyrir veitingastörf, bakstur og framreiðslu. Þá fóru konur í vinnuferðir með körlunum, 

sáu um eldhúsið og voru til aðstoðar í sem flestu. En þetta breyttist þegar kom fram á 

áttunda áratuginn. Þá var mikil kvenréttindabarátta í samfélaginu og má nefna í því 

sambandi kvennafrídaginn 1975. Þessar staðreyndir um þátt kvenna í starfsemi 

Ferðafélagsins og um leið í útivist eru athyglisverðar. Líklega er þetta birtingarmynd á því 

hvernig kynjahlutfallið var í félagsmálum hér áður fyrr og Ferðafélagið var engin 

undantekning. Ferðafélagið var í eðli sínu karlaklúbbur frá byrjun. 

Ferðafélagið sigldi að mestu sléttan sjó frá stofnun félagsins og í næstum fimmtíu ár. 

Félagið hafði notið velvildar og meðbyrs í samfélaginu. Þúsundir landsmanna voru í félaginu 

og aukning hafði verið í allri starfseminni. Ferðamönnum fjölgaði, bæði innlendum og 

útlendum og sýndist þar sitt hverjum. Afar fátítt var og nánast einsdæmi að fráfarandi 

stjórnarmenn sem á annað borð gæfu kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu væru ekki 

sjálfkjörnir. Fyrsta mótframboðið kom á aðalfundi 1972. Þessi kosning er hugsanlega 

vísbending um þá undiröldu og ólgu sem átti síðan, innan þriggja ára, eftir að kljúfa félagið. 

Aðalfundur Ferðafélags Íslands 1975 varð sögulegur. Undanfarin ár höfðu verið umræður, 

bæði í félaginu sem og í dagblöðum um aukna umferð erlendra ferðahópa á hálendinu og 

þátt Ferðafélagsins í skipulagningu á móttöku þessara útlendu ferðahópa. Ferðafélagsmenn 

voru ekki einhuga um þessa starfsemi og voru margir sem töldu þessa þjónustu vilja rekast á 

aðra starfsemi og skálapláss í skálum félagsins á hálendinu.  

Þeir sem vildu efla þessa ferðaþjónustu töldu hins vegar að með því móti væri hægt að 

lengja rekstrartíma sæluhúsanna og tryggja betur afkomu félagsins. Spunnust miklar 

umræður um málið og tilgang félagsins og á hvaða vettvangi það ætti að starfa og hvort 

félagið gæti starfað í líkingu við ferðaskrifstofur en vera um leið áhugamannafélag. Voru 

menn á öndverðum meiði og greinilegt er að hart hefur verið deilt þar sem í fundargerð 

kemur fram að hvatt er til einingar og samkomulags í félaginu. Ýmsar tillögur um rekstur 

skálanna, skipulag ferða, stjórnun félagsins og fararstjórn eru bornar fram á þessum 

hitafundi sem markar greinilega þáttaskil í starfi og stefnu félagsins. Eftir miklar umræður var 

tillaga um aukna þjónustu við erlenda ferðahópa felld og í framhaldi af því sagði Einar Þ. 
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Guðjohnsen af sér starfi framkvæmdastjóra, eftir 6 ára starf. Einnig kom fram á þessum 

átakafundi gagnrýni á fararstjóra Ferðafélagsins og að erfitt væri að koma ungu fólki að í 

stjórn og nefndir sem er vísbending um þá fastheldni sem ef til vill stóð í vegi fyrir nýjum og 

ferskum hugmyndum. Forseti ávarpaði fundinn og kvaðst vonast til að félagsmenn stæðu 

einhuga saman um stefnumál félagsins og létu deilur niður falla (Ferðafélag Íslands, 1976).  

Þessar deilur urðu þess valdandi að félagið klofnaði. Þetta var stærsta áfallið sem félagið 

hafði orðið fyrir á næstum hálfrar aldar ferli. Það var örugglega blóðtaka þegar Einar Þ. 

Guðjohnsen hætti hjá Ferðafélaginu og stofnaði ásamt áttatíu manns Ferðafélagið Útivist 

árið 1975. Með aukinni útivist og ferðamennsku á Íslandi var komið rými fyrir tvö ferðafélög 

á Íslandi. 

Ferðafélagið Útivist var stofnað sunnudaginn 23. mars 1975 á fundi í Lindarbæ í Reykjavík 

þar sem mættir voru 54 stofnfélagar, stærstur hluti úr Ferðafélagi Íslands. Athyglisvert er að 

lýðræðislegar ákvarðanir og að rödd hins almenna félaga verða strax áhersluatriði nýja 

félagsins, því fyrir utan að samþykkt voru fyrstu félagslög þá voru og kosnir 25 félagar í 

svokallaðan Kjarna og 6 til vara.  

Margt var áþekkt í stefnu og lögum Útivistar og Ferðafélagsins. Þó voru nokkur atriði sem 

skildu sig frá stefnu gamla móðurfélagsins. Þar segir: Félagið heitir Útivist, og tilgangur 

félagsins er að stuðla að útivist fólks í hollu og óspilltu umhverfi. Tilgangi sínum hyggst 

félagið ná með því að; Gefa út rit, sem hvetji fólk til hollrar útiveru. Stuðla að ferðum 

(einkum gönguferðum) um Ísland og önnur lönd. Hafa vinsamlegt samband við aðra aðila, 

sem vinna að skyldum verkefnum utanlands og innan. Koma upp gistiskálum, sem auðveldar 

ferðir og útivist á Íslandi. Láta yfirleitt til sín taka um mál, sem snerta ferðalög og útivist, eftir 

því sem stjórn og félagskjarni sjá ástæðu til hverju sinni (Útivist 2, 1976: 3). 

Það sem helst aðgreindi félögin var að Útivist vildi lýðræðislega stjórnarhætti þar sem 

fleiri aðilar kæmu að stefnumótun félagsins, vinsamleg samskipti við sem flesta, opna 

innlendan markað fyrir erlendum ferðahópum auk þess að stuðla að ferðum Íslendinga til 

annarra landa. Athyglisvert er hvað menn voru samstíga í fyrstu skrefum félagsins og talsverð 

starfsemi fer af stað á einungis nokkrum vikum. Auðvitað flýtir það fyrir að fyrirmyndin eða 

félagsuppbyggingin var til í gamla félaginu, þó greinilegt sé að fólk hafði aðrar og nýjar 

hugmyndir um starfsemina eins og kemur fram hér að framan. Það kemur líka reynslumikið 

Ferðafélagsfólk með í nýja félagið sem virðist vera einhuga um að starfa að fullum heilindum 

fyrir Útivist. Það var því nægt rými á áttunda áratugnum fyrir annað ferðafélag á íslenskum 

frístundamarkaði og greinilega orðið pláss fyrir annað frístundaferðafélag á Íslandi. Það sýnir 

hin mikla þátttaka í ferðum beggja félaganna, félagatal og starfsemin öll. Má í því sambandi 

nefna að farið var í á annað hundrað ferðir á fyrsta starfsári Útivistar.  
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Það má eflaust færa rök fyrir því að stofnun ferðafélagsins Útivistar hafi orðið 

ferðamálum innanlands mikil lyftistöng. Allt sem Útivist hefur áorkað er í raun viðbót við það 

sem Ferðafélag Íslands hefur unnið á sama tíma og sú samkeppni sem kemur til hefur að 

sjálfsögðu aukin markaðsleg áhrif í formi fjölbreyttari ferða og aukinnar aðstöðu. Það er 

greinilegt að á áttunda áratugnum er mikil gerjun og uppgangstími í ferðamálum 

þjóðarinnar. Margt er að gerast, nýmæli og auknir möguleikar til ferðalaga setja svip sinn á 

áratuginn og afraksturinn lætur ekki á sér standa. Ferðamennskan tekur mikinn kipp og 

verður smám saman að almennri frístundaiðju sem fjöldi fólks fer að stunda, sjálfu sér til 

ánægju og heilsubótar. 

2.4 Sérhæfing 

Eftir harðar innanfélagsdeilur hefst nýr kafli í framvindu Ferðafélagsins sem á eftir að setja 

mark sitt á starfsemi félagsins og ferðamennsku í landinu. Vart verður aukinnar sérhæfingar 

sem kemur fram í áherslumun þessara tveggja félaga sem störfuðu á þessum tíma ásamt 

þeim sem síðar áttu eftir að koma fram. Ýmis sérhæfð verkefni birtast á útivistarsviðinu sem 

eykur fjölbreytni og vekur áhuga. 

Fram kemur í skýrslu stjórnar félagsins 1975 að ný gönguleið „Laugavegurinn“ hafi verið 

farin í fyrsta skipti í skipulagðri ferð félagsins. Í kjölfarið kemur fram að:   

Ákveðið hefur verið að reisa á þessu ári tvo litla skála, sem verður komið fyrir á 

leiðinni Þórsmörk – Landmannalaugar. Með byggingu brúar á Nyrðri-Emstruá á 

síðastliðnu hausti og væntanlegri byggingu göngubrúar á Syðri-Emstruá, opnast 

afar skemmtileg leið fyrir gangandi fólk á milli fyrrnefndra staða. Væntir stjórnin 

að þessu framlagi félagsins verði vel tekið og það stuðli að aukinni útiveru og 

kynningu á landinu (Ferðafélag Íslands, 1976: 154-174). 

Þessar hugmyndir hlutu góðar viðtökur. Gönguskálar voru settir niður í Emstrum 1976 í 

Hrafntinnuskeri 1977 og haustið 1978 var byrjað var að merkja gönguleiðina milli 

Landmannalauga og Þórsmerkur. Gerðu það félagar í Ferðafélaginu og var mikið öryggi og 

bót af stikunum þar sem umferð varð strax mikil á þessari gönguleið. Enn fremur voru tveir 

skálar við Álftavatn á Syðri-Fjallabaksleið settir niður árið 1979. Göngubrúin yfir  Syðri-

Emstruá var mikil samgöngubót á þessari vinsælu gönguleið. Ferðafélagið stóð að verkefninu 

með aðstoð Landhelgisgæslu, sem flutti brúna, tilsniðna í pörtum, og með styrk frá Vegagerð 

Ríkisins. Með tilkomu þessara gönguskála, smíði göngubrúa og stikun leiðarinnar er 

gönguleiðin Landmannalaugar – Þórsmörk sem kallaður er  „Laugavegurinn“ fullbúin 

(Ferðafélag Íslands, 1980: 169-172). 
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Þessi gönguleið á síðan eftir að verða einn stærsti þáttur í starfi Ferðafélagsins. 

Gönguleiðin er einn dýrmætasti tekjuliður félagsins og hefur skapað Ferðafélaginu ákveðna 

stöðu á innlendum markaði sem erfitt er að keppa við, bæði hvað varðar ímynd og innkomu. 

Til marks um það varð að bregðast skjótt við þegar göngubrýrnar gáfu sig. Vissulega var það 

öryggisatriði að laga brýrnar en einnig metnaðarmál enda hagsmunir Ferðafélagsins, sem rak 

fimm skála sem tengdust þessari leið, orðnir miklir. Framsýni þeirra sem tróðu slóðina og 

samtakamáttur félagsins er gott dæmi um það sem hægt er að gera. Starfsemi félagsins á 

fjallabakssvæðinu er athyglisverð og er gott dæmi um þá hugsun félagsmanna að halda 

stöðugt áfram og láta þann grunn sem fyrir er koma félaginu og um leið innlendri 

ferðamennsku áleiðis.  

Því má segja að uppbygging Laugavegarins hafi orðið til þess að talsverð umræða varð um 

uppbyggingu gönguskála víðar á landinu.  Þannig mætti tengja saman þekktar gönguleiðir og 

eldri skála. Geta jafnvel gengið frá Reykjavík, um Þingvöll og allt norður í land um Kjöl til 

dæmis. Frítími fólks væri alltaf að aukast, jafnvel vetrarleyfi sem stuðluðu að auknum 

gönguferðum og því væri ástæða til að huga betur að uppbyggingu gönguskála víða um land. 

Uppbygging Laugavegarins varð þannig til þess að menn fóru í auknum mæli að hugsa um 

auðveldara og öruggara aðgengi almennings sem síðar varð til þess að fleiri slíkar leiðir voru 

byggðar upp. Þessi gönguleið átti síðan eftir að verða einn stærsti þáttur í starfi 

Ferðafélagsins í næstu framtíð og jafnvel enn í dag. 

Ferðafélagið varð 50 ára árið 1977. Af því tilefni var margt gert til að vekja athygli á 

félaginu, til dæmis var stofnað til Göngudags Ferðafélagsins sem má segja að hafi verið 

upphaf gönguferða fyrir stærri hópa en almennt hafði tíðkast. Með þessu var almenningur 

hvattur til að ganga með Ferðafélaginu á Esju í nokkrum skipulögðum ferðum og fá í lok 

göngu sérstakt viðurkenningarskjal. Þetta var nýtt framtak hjá Ferðafélaginu, og sennilega 

fyrsta gönguverkefnið sem getið er um. Mikil ánægja var með þetta verkefni sem örugglega 

hvetur til útivistar og fjallgangna, eins og segir í árskýrslu Ferðafélagsins frá 1977. Ferðirnar 

urðu samtals 27 þegar árið var úti með 1700 þátttakendum. Á aðalfundi félagsins 1978, var 

eftir vel heppnaðar Esjugöngur, lögð fram tillaga um að lögð yrði einhverskonar braut upp á 

Esju til að létta fólki ferðina (Ferðafélag Íslands, 1978: 190-207). Félagið hélt síðan áfram 

með göngudag FÍ á hin ýmsu fjöll í nokkur ár. Vafalaust urðu þessar göngur, til þess að glæða 

áhuga fólks á gönguferðum. Gamalli hugmynd skýtur upp þegar ákveðið var að taka aftur 

upp Ferðabók og Fjallabók þar sem þátttakendur gátu skráð niður ferðir þær sem þeir fara í.  

Þessi starfsemi átti eftir að verða vel heppnuð aðferð Ferðafélagsins til hvatningar 

almennings til útivistar. Ferðir innanlands höfðu hingað til farið fram með hógværð og án 

allrar auglýsingamennsku, og þátttakendur frétt af starfseminni, tilvist félagsins og komið og 

tekið þátt eftir hefðbundnum leiðum. Þetta er sennilega fyrsta markaðsátakið sem beint er 
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að fólkinu sjálfu og það hvatt á einfaldan og að vissu leiti spennandi og nýstárlegan hátt til að 

koma með. Þetta slær í gegn, almenningur hefur gaman af tiltækinu sem er líka hannað fyrir 

fjölskyldur, þátttakendur fá viðurkenningu og Ferðafélagsmenn halda áfram á þessari braut. 

Þrátt fyrir þessar nýju hugmyndir þá var í anda virðulegs félags, frímerki gefið út í tilefni 50 

ára afmælis Ferðafélagsins. Verðgildi merkisins var 45 krónur og upplagið ein milljón merkja. 

Sérhæfðir útivistarklúbbar þekkjast vel í öðrum löndum. Þar gerir ef til vill fjölmennið það 

að verkum, að menn geta sameinast og „klúbbast“ um vel flest áhugamál, meðan á 

fámennari stöðum eiga menn erfitt uppdráttar við að stefna saman mönnum sem hafa 

nægan áhuga til að leggja af stað í einhverja sameiginlega vegferð. Klifuríþróttin á rætur sínar 

að rekja til Alpafjalla þar sem elstu og virtustu fjallamennsku og klifurklúbbarnir eiga upptök 

sín. Á Íslandi höfðu menn vissulega klifrað og sigið í björg, farið tæpistíga eftir rollum eða 

þurft að feta einstigi yfir hæstu fjöll milli héraða, en klifur komst ekki á dagskrá fyrr en með 

frístunda-fjalla og ferðamennsku upp úr miðri tuttugustu öld. Áður hafði verið sagt frá 

Fjallamönnum Guðmundar frá Miðdal sem voru vissulega brattgengismenn, héldu námskeið 

og vildu nálgast viðfangsefnið faglega. En það dróst fram á áttunda áratuginn að stofnaður 

yrði klifurklúbbur að erlendri fyrirmynd. 

Eins og áður var nefnt átti stofnun Íslenska Alpaklúbbsins (ÍSALP) sér nokkurn aðdraganda 

á vettvangi björgunarsveitanna í Reykjavík. Þar hafði áhugi á fjallamennsku og háfjallaklifri 

orðið til þess að menn sóttu sér kunnáttu til annarra landa. Árið 1974 fóru fjórir félagar 

Hjálparsveitar skáta í Reykjavík á fjallgönguskóla í Austurríki og kynntust þar bæði nýrri tækni 

í fjallaklifri auk þess að kynnast fjallgönguklúbbum sem störfuðu í Ölpunum og víðar, meðal 

annars í Danmörku, því fjallalausa landi. Þessa þekkingu fluttu þeir félagar með sér heim, 

hófu að kenna öðrum björgunarsveitarmönnum og stofnuðu svo nokkrum árum síðar 

Íslenska alpaklúbbinn að erlendri fyrirmynd.   

Stofnfundur ÍSALP var haldinn 11. mars 1977, og var öllum til mikillar undrunar mjög 

fjölmennur, um 150 manns. Á fundinum var sagt frá erlendum alpaklúbbum og kynnt 

fyrirhuguð starfsemi ÍSALP, svo sem skipulagning klifur- og fjallaferða, námskeiðshald og 

útgáfa fréttabréfs. Þá voru drög að lögum hins nýja félags lögð fram. Fljótlega var farið í 

fyrstu ferð ÍSALP þegar Skessuhorn Skarðsheiðar var klifið. 32 voru í þessari fyrstu ferð 

klúbbsins. Þá kom fyrsta fréttabréf ÍSALP út sem hafði að geyma fyrstu áætlun félagsins fram 

á haustið. Þessi áætlun gaf til kynna það sem koma skyldi. Þar var kynnt myndasýning, 

útbúnaðarkynning og námskeið, bæði í notkun fjallamennskubúnaðar og síðar 

fjallamennskunámskeið og að lokum ferð á hæsta tind Íslands, Hvannadalshnjúk (Fréttabréf 

ÍSALP, 1.tbl. 1977).   

Þrátt fyrir að félagsstarf klúbbsins sé á tímum brothætt þá var erfið fjallamennska og 

stöðugt sérhæfðara klifur áfram viðfangsefni félaga klúbbsins. Snævarr Guðmundsson, virkur 
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félagi í ÍSALP, rithöfundur og kunnur fjallgöngumaður, skrifaði ágæta yfirlitsgrein í Ársrit 

ÍSALP 1997, á 20 ára afmæli klúbbsins. Hann telur að draumsýnin eða „ídealið“ sem kviknaði 

um miðbik áttunda áratugarins hafi líkast til verið áhrifamesti þátturinn í framgöngu 

fjallamennskunnar. Erfiðar fjallaferðir urðu að hugsjón hjá fámennum hópi. 

Þó að upphaf Alpaklúbbsins marki viss tímamót fyrir fjallaklifur eða alpínisma á 

Íslandi þá eru það ekki fyrstu samtökin sem reyna sig við slíkar ferðir. Löngunin til 

að klífa hefur ætíð verið til staðar en kunnátta og klifurreynsla lengstum það sem 

skorti (Ársrit Íslenska Alpaklúbbsins, 1997: 23). 

Með stofnun klúbbsins má segja að sameinaðir hafi verið kraftar fjallgöngumanna og 

björgunarsveitamanna. Síðustu 40 árin hefur ÍSALP verið í fararbroddi og félagar klúbbsins 

verið sporgöngumenn þeirra fjallamanna sem lögðu grunn að íslenskri fjallamennsku. Í 

framhaldinu komu fram einstaklingar sem urðu frumkvöðlar og virkir þátttakendur bæði í 

þeim aukna áhuga sem útivistin fékk í lok tuttugustu aldar, leiðbeindu öðrum og störfuðu 

einnig í ferðaþjónustu sem einbeitti sér að útivist, bæði innanlands og erlendis. 

Árbók Ferðafélagsins á 50 ára afmælisári er með öðru sniði en oftast áður og fjallar ekki 

um landshluta eða leiðir. Í bókinni eru nokkrir kaflar um náttúru landsins og umhverfismál. 

Þar á meðal ritar Eysteinn Jónsson, fyrrverandi ráðherra sem situr í Náttúruverndarráði, 

hugleiðingu um náttúruvernd og tilgang nýrra náttúruverndarlaga: 

Margt í lífi nútímamanna verður til þess að vekja og skerpa skilning á því, að það 

er ríkur þáttur í lífskjörum manna að eiga þess kost að búa við óspillt, 

viðkunnalegt og ómengað umhverfi [...] sívaxandi hluti þjóðarinnar hefur ekki 

samskonar samband við landið í daglegum störfum og áður var algengast. Þegar 

svo er ástatt getur þannig farið, að tengslin verði of lausleg eða rofni að mestu og 

er þá hætta á ferðum (Ferðafélag Íslands, 1977: 25-31). 

Þá bendir Eysteinn á að miklu máli skiptir að dreifa ferðamannastraumnum meira en gert 

hefur verið. Draga með því úr álaginu á þau svæði, sem mest eru sótt og láta fara saman 

náttúruvernd og skemmtilega útivist. Á þessum árum hefur þriðja græna bylgjan látið á sér 

kræla með umhverfisvakningu almennings og vaxandi umhverfismála umræðu. Hennar 

verður vel vart á Íslandi eins og í öðrum vestrænum löndum. Ferðafélagið er aðili að 

Náttúruverndarráði og þykir sjálfsagt að birta þessar skoðanir og viðvaranir umhverfissinna í 

árbókinni. 

Greinilegt er að á síðari hluta áttunda áratugarins fer áhugi fyrir dagsferðum vaxandi á 

kostnað helgarferða. Á það bæði við um léttar láglendisgöngur, og ekki síður fjallgöngur og 
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jöklaferðir. Þá má nefna kvöldnámskeið þar sem fólki var leiðbeint með útbúnað og annað, 

sem ber að hafa í huga þegar lagt er upp í ferð. Sumarleyfisferðir halda þó hlut sínum og ber 

þar hæst Hornstrandaferðirnar en það voru átta daga ferðir. Þá var aukinn áhuga á 

gönguskíðaferðum, sérstaklega á Norðurlandi.  

Á áttunda áratugnum verða miklar breytingar í starfsemi Ferðafélagsins. Áratugurinn 

einkennist af framkvæmdum og krafti enda eru ferðir og útivist að komast betur á kortið hjá 

almenningi. Landsmenn eru að kynnast þessu gamla en um leið nýja viðfangsefni, sem má 

stunda á svo margan hátt. Meiri áhersla er lögð á umgengni og umhverfismál og sú umræða 

kemst á dagskrá. Þróun ferða og útivistar er hröð og ferðavenjur, markmið og áfangastaðir 

taka breytingum. Klofningur verður í félaginu og Ferðafélagið er ekki lengur eitt á innlendum 

útivistarmarkaði, Útivist er stofnuð 1975 og ÍSALP 1977 sem tengist auknum áhuga á 

fjallamennsku. Fólk verður sjálfstæðara í ferðalögum sínum og þarf ekki lengur þennan 

stuðning sem Ferðafélagið hefur veitt hingað til. Þróun félagsins fer meira í átt til þjónustu 

við fjöldann og leitað er nýrra tækifæra sem birtast í nýjum áfangastöðum, stikuðum 

gönguleiðum og að einhverju leiti í nýrri hugsun með nýjum félagsmönnum sem hafa aðra 

sýn á hlutina. Félagið færist meira yfir í viðskiptatengda starfsemi. Ferðamunstrið breytist og 

fólk vill meiri gæði og sterkari upplifanir. 

Árbók Ferðafélagsins 1981 er táknræn fyrir ákveðna þróun í ferðamennsku landsmanna. 

Bókin fjallar um Ódáðahraun, landsvæði sem landsmönnum hafði um aldir verið 

óaðgengilegt.  Gjörbreyting varð á aðstöðu manna til ferðalaga um öræfi landsins því 

jeppaöld var gengin í garð hér á landi sem breytti tækifærum manna og aðgengi að 

hálendinu. Þá má nefna að árbókin 1982 sýnir einnig tengingu við þróum samgangna. Bókin 

fjallar um Snæfellsnes og segir höfundur í formála:  

Með tilkomu brúar yfir Borgarfjörð og lagningu bundins slitlags á þjóðvegi er þess 

að vænta, að íbúar á þéttbýlissvæðum Suðvesturlands leggi í auknum mæli leið 

sína vestur á Snæfellsnes í sumarleyfi sínu og jafnvel í helgarfríum. […] 

Ferðafélagið taldi því nauðsyn bera til að gera Snæfellsnesi meiri skil í árbókum 

félagsins en tök hafa verið á til þessa, og þó sérstaklega þeim hluta nessins, sem 

mest er sóttur af ferðamönnum sakir náttúrufegurðar (Ferðafélag Íslands, 1982: 

7). 

Árbókin 1987 er enn eitt dæmið þar sem bættar samgöngur hafa áhrif á efnistök. 

Höfundur hennar er Hjörleifur Guttormsson og segir hann meðal annars: 

Ruddum vegslóðum hefir fjölgað mikið á Norð-Austurlandi síðustu áratugina, eins 

og annarstaðar í óbyggðum…… Þannig er að sumarlagi hægt að komast á 
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fjallabílum víða um Norð-Austurland í grennd við áhugaverða staði. Eftir eru þó 

víðlend svæði sem aðeins eru aðgengileg gangandi fólki, þar sem það getur 

ótruflað lagt land undir fót án þess að vera minnt á vélaöld, jafnvel dögum saman 

(Ferðafélag Íslands, 1987: 11). 

Það er tímanna tákn að þrettán árum eftir að Hjörleifur skrifaði sína fyrstu árbók árið 1974 er 

hægt að greina breytt viðhorf gagnvart bílum og akandi umferð á hálendinu. Á þessum tíma 

vill ferðafólk komast í auknum mæli á eftirsóttar og einangraðar slóðir. Með aukinni 

bílaumferð reyna menn að sætta þau sjónarmið sem felast í ósnertri náttúru og 

hálendiskyrrð og geta um leið á sæmilega öruggan hátt komið ferðafólki inn á þau svæði.   

Á aðalfundi 1981 voru sæluhúsabyggingar Ferðafélagsins á síðustu árum til umræðu í ljósi 

aukinnar umferðar. Gagnrýni kom fram á innréttingar svefnskála. Gamla baðstofulífið, þar 

sem allir svæfu í stórum sal, væri liðin tíð og þyrfti að fara að huga að breytingum á 

innréttingum skálanna. Fólk vildi fá meira næði, og væri þá tilbúið að borga hærri gistigjöld. 

Þá væru eftirlitsaðilar farnir að gera auknar kröfur og lítill fjallaskáli fær ekki lengur að vera 

bara í friði þar sem hann hefur verið hingað til. Þróun ferða og útivistar kemur vel fram í 

þessum auknu kröfum og því framlagi sem Ferðafélagið þarf að leggja til skálarekstursins á 

næstu árum og áratugum. 

Þá er sagt í árbókinni 1981 frá ferðum sjálfboðaliða í sæluhúsin í upphafi sumarstarfsins. 

Húsin voru þrifin að innan og einnig þrifið næsta nágrenni. Var víða ljót aðkoma eftir þá sem 

höfðu verið á ferðinni um veturinn og ekki ætíð gengið eins vel um og skyldi. Rusl og 

allskonar úrgangur jafnt inni sem úti og sóðaskapur ólýsanlegur.  

Er það mjög slæmt að þeir, sem nota sæluhúsin á veturna skuli ekki sjá sóma sinn 

í að ganga sæmilega um, og einnig heyrir það til undantekninga að beðið sé um 

leyfi til að nota húsin og sömuleiðis virðast ótrúlega fáir sjá ástæðu til að greiða 

gistigjaldið (Ferðafélag Íslands, 1981: 182-196). 

Fram kemur á þessum tíma að eitt mesta vandamál félagsins sé ört vaxandi 

rekstrarkostnaður sæluhúsanna. Slæm umgengni væri ekki nýtt fyrirbæri, alltaf hefði verið 

kvartað undan umgengni fólks sem mætti kalla undirmálsfólk í ferðamennsku. Nýr forseti 

Ferðafélagsin, Höskuldur Jónsson ræðir umgengnismál í árbókinni 1985: 

Og um fram allt reynum við að fá Íslendinga til að meta þetta land og virða það, 

þekkja náttúru þess og umgangast það á þann veg að þar fari um ættjarðarvinir 

en ekki böðlar, skemmdarvargar og rænulaus lýður (Ferðafélag Íslands, 1985: 

241-259). 
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Það sjónarmið kemur fram á þessum tíma að umhverfismál, umgengni og aukinn straumur 

ferðamanna yrði stöðugt vandasamara viðfangsefni. Ferðamenn voru orðnir fjölbreyttur 

hópur og reynist misjafn sauður í mörgu fé. Var einkum átt við þá sem ferðast á eigin 

farartækjum. Í umræðum á aðalfundi 1983 segir Hjalti Kristgeirsson:   

Að stærð landsins segir ekki allt um nýtingarhæfni þess, landið er viðkvæmt og 

ýmsir partar þess, einkum til fjalla, þola ekki nema takmarkaða umgengni. 

Spurningin er hve mikla ábyrgð og hverskonar ábyrgð vill félagið axla vegna 

ferðalanga og ferðalaga, sem ekki eru á vegum félagsins (Ferðafélag Íslands, 

1983: 186-199). 

Hér rífur verulega í rekstur gistiskála félagsins því með aukinni umferð og fjölbreyttari hóp 

gesta birtast ýmis vandamál. Forustumenn félagsins eru vel meðvitaðir um það gríðarlega 

verk sem aukinn ferðamannastraumur mun hafa á rekstur skálanna. Menn sjá tekjurnar sem 

skálareksturinn gæti aflað, og leita stöðugt leiða til að koma málum betur fyrir svo að 

skálareksturinn geti staðið undir sér og annarri starfsemi og uppbyggingu félagsins. Það má 

því segja að nútíminn með öllum sínum reglum og alþjóðlegu kröfum sé mættur uppá 

hálendi Íslands. Það hentar ekki áhugamannafélagi þar sem allt hefur verið gert með 

vandaðri sérvisku að leiðarljósi, og auðvitað í takti við þá litlu umferð sem fram að þessu sótti 

skálana. Landmannalaugar voru á þessum tíma að verða einn af fjölsóttustu 

ferðamannastöðum landsins þar sem komu um 20 þúsund ferðamenn árlega, þar af um 

10.600 næturgestir og jafnvel vetrarumferð hafði aukist ár frá ári. Hópar ferðafólks útlendra 

og innlendra ferðuðust um landið af lítilli þekkingu og tillitssemi. Lítið brot ferðamanna var á 

vegum Ferðafélagsins.  Á aðalfundinum 1983 koma fram áhyggjur manna sem enn í dag eru 

til umræðu: 

Landmannalaugar væru í hættu, tjaldsvæði léleg og hefði þegar verið rætt um 

þetta ástand við Náttúruverndarráð til að kanna hvað unnt væri að gera, færa 

tjaldsvæðin eða flytja sæluhúsið. Halda þyrfti áfram umræðum við 

Náttúruverndarráð um lausn vandans enda hefði það miklar áhyggjur af hvað 

þarna gerðist (Ferðafélag Íslands, 1983: 186-199). 

Skipulag Landmannalauga hefur lengi verið ágreiningsefni Ferðafélagsins og 

sveitastjórnar Rangárþings Ytra. Nýlega var samþykkt deiliskipulag svæðisins sem gerir ráð 

fyrir friðun og minnkandi álagi á Laugasvæðið.  

Árið 1985 kom út fyrsta bókin í nýrri ritröð Ferðafélagið sem nefnd hefur verið Fræðslurit 

Ferðafélags Íslands. Bókin ber heitið Gönguleiðir að Fjallabaki og eru í henni göngulýsingar 

frá Landmannalaugum um Laugaveginn í Þórsmörk. Engin tilviljun réði því að Laugavegurinn 
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varð fyrir valinu sem var á nokkrum árum orðin vinsælasta gönguleið í óbyggðum. Höfundur 

er Guðjón Ó. Magnússon, kennari. Í bókinni eru 10 kort, allmargar ljósmyndir og hagnýtur 

fróðleikur um gönguferðir með útbúnað. Hér var sleginn nýr og athyglisverður tónn í 

útgáfumálum félagsins sem sýndi greinilega viðleitni til að fara nýjar leiðir. Erlendis höfðu 

þekkst leiðsögubækur í litlu broti, til dæmis í Ölpunum og eflaust víðar, og þó árbækurnar 

séu ekki í mjög stóru broti þá voru þessi nýju fræðirit mun hentugri og kærkomin nútímaleg 

viðbót við útgáfu Ferðafélagsins (Ferðafélag Íslands, 1986: 234-245). 

Á þessum tíma eru nokkur félög starfandi sem hafa ferðir og útivist að meginmarkmiði og 

geta því kallast ferðafélög.  Eldri félög eru Farfuglar, Jöklarannsóknafélagið og Ferðafélag 

Íslands sem var langstærst. Yngri félögin sem stofnuð höfðu verið eru Ferðafélagið Útivist og 

Íslenski alpaklúbburinn. Enn fremur má nefna 4x4 jeppaklúbburinn og Landsamband 

Vélsleðamanna. Allt eru þetta félög sem gæta hagsmuna sinna og ferðamanna almennt, 

hvert á sínu sviði. Um þetta leyti kemur umræða um stofnun landssamtaka ferðafélaga til að 

gæta sameiginlegra hagsmuna. Greinilegt er að íslenskur ferðamarkaður er að eflast, bæði 

sem áhugamál og atvinnutengt. Þó ekki verði af stofnun slíkra samtaka þá er ljóst að margir 

eru að ræða ferðamálin þó hagsmunirnir fari ekki alltaf saman. 

Á 60 ára afmælisárinu 1987 er farið yfir starfsemi Ferðafélagsins. Forseti sagði að félagið 

hefði verið mikið í fjölmiðlum vegna afmælisins og því kom á óvart að fækkun yrði um 42 

meðlimi, í stað þess að fjölgaði í félaginu. Einnig fækkaði í ferðum félagsins. Þá ræðir forseti 

erfiðleika í áhættusömum rekstri og nefnir að eini öruggi tekjustofninn séu árgjöldin. Annarra 

tekna sé aflað í harðri samkeppni við aðra og eru ávallt óvissu háðir. Því þarf félagið að vinna 

að því að finna fleiri tekjustofna. Forseti félagsins telur:  

lífsnauðsyn þessu félagi að auka tölu félaga og ná í raðir sínar áhugasömu fólki 

um ferðir og félagstörf. Til að bæta félagsstarfið hefur stjórn félagsins samþykkt 

að vinna af öllum mætti að því að félagið eignist húsnæði er nýta mætti undir 

myndakvöld þess og kvöldvökur svo og ýmiskonar starfsemi er auka má 

samheldni félagsmanna og draga að nýja félaga (Ferðafélag Íslands, 1987:219-

235). 

Stjórnendur félagsins töldu að á næstu 2-3 árum yrði veruleg breyting á störfum 

Ferðafélags Íslands sem fyrst og fremst væru tengdar tilkomu félagsheimilisins. Síðan segir 

Höskuldur forseti félagsins á aðalfundi 1988:  

Þrátt fyrir raunir líðandi stundar, er ástæða til bjartsýni. Rit, er birta 

framtíðarspár, telja að hvarvetna gæti aukins skilnings á gildi hollrar hreyfingar 

og útiveru. Þótt Íslendingar séu í meiri snertingu við náttúru land síns en flestar 
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aðrar þjóðir Vestur-Evrópu, má ætla að þessi væntanlegi lífstíll festi einnig rætur 

hér. Ferðafélag Íslands hlýtur að fagna þessari þróun mála. Hún er í samræmi við 

meginmarkmið þess og boðskap þess til Íslendinga í rúm 62 ár (Ferðafélag 

Íslands, 1989: 244-252). 

Ferðafélagið tók ákvörðun um að ráðast í byggingu félagsheimilis að Mörkinni 6, þrátt 

fyrir erfitt efnahagsástand á Íslandi á þessum tíma. Fyrsta skóflustungan var tekin 3. maí 

1989. Þetta krafðist gríðarlegs framlags stjórnenda félagsins og fjármuna sem félagið réði illa 

við. Fjárhagur þess versnaði og félagið var skuldum vafið næstu árin.  

2.5 Útivistarsprengja 

Þó að róðurinn væri þungur rekstrarlega í upphafi tíunda áratugarins var ástæða til bjartsýni 

og menn fundu þunga undiröldu vaxandi áhuga á ferðum og útivist. Ýmsar nýjungar tóku að 

líta dagsins ljós í takti við aukna útivistarumræðu og tók Ferðafélagið fullan þátt í þeirri 

þróun. Má þar nefna raðgöngur og ýmsar menningartengdar ferðir. Ferðafélagið tók einnig 

þátt í stofnun samtakanna Íþróttir fyrir alla. Kemur fram að þau samtök munu hafa það á 

stefnuskrá sinni að efla almenningsíþróttir og telja að þar komi gönguferðir mjög við sögu. 

Þessi staðreynd sýnir að útivist og gönguferðir eru að færast nær frístundum almennings og 

sífellt fleiri eru að stunda útivist sem alhliða hreyfingu og sport. Það er greinilegt að íþrótta- 

og afreksmenn eru líka að sækja upp á hálendið á þessum árum sem er fyrsti vísir þess að 

keppnisfólk fer að horfa til útivistar sem vettvang fyrir íþróttagreinar. Má þar nefna 

utanvegahlaup, fjallahjólreiðar og skíðaganga. Fyrsta Laugavegshlaupið átti sér stað árið 

1997 og sigurvegarinn hljóp þessa 4 daga gönguleið á 7 klukkustundum og 21 mínútu. 

Ferðir á þessum árum gengu vel, sérstaklega bakpokaferðir, bæði í skála og tjöld. og er 

þátttaka svipuð og árið áður. Árið 1997 er Laugavegs göngufólki  í fyrsta sinn boðið upp á 

flutning á farangri, svokallaðar trússferðir. Því þarf aðeins að ganga með léttan poka fyrir 

daginn en annar búnaður bíður þá í næsta skála. Farnar voru þrjár ferðir með slíku 

fyrirkomulagi og var þetta upphafið að nýjum ferðaháttum sem gerði fleirum kleift að fara í 

slíkar ferðir. 

Áhugi íslenskra ferða- og útivistarmanna á gönguferðum á erlendri grund er einnig að 

aukast á þessum árum. Ferðafélagið fer með hópa í gönguferðir í frönsku Alpana og var þá 

gengið meðal annars á Mt. Blanc, hæsta fjall V-Evrópu. Þessar ferðir er vísir að  því sem koma 

skal og fleiri ferðir fylgja í kjölfarið á þessar slóðir. Með þessari þróun og íslenskrar 

útivistarbylgju er almenningur að leggja bæði meiri tíma og peninga í útivistartengdar 

frístundir. Þó vissulega séu einfaldar ferðavenjur enn við  lýði þá er fólk að leggja 



 

42 

umtalsverða fjármuni í dýrari ferðir sem felast í þjónustu, leiðsögn, útbúnaði og faratækjum. 

Þetta gerist í takti við batnandi efnahag þjóðarinnar og aukna kaupgetu. 

Árið 1994 hefur árbók Ferðafélagsins komið út í 66 ár. Hún hefur verið kjölfesta í sögu 

félagsins og birtingarmynd þeirrar þrautseigju og formfestu sem hefur einkennt félagið alla 

tíð. Þó að áherslur í starfseminni breytist með tíðarandanum stendur útgáfa árbókarinnar á 

sterkum grunni. Í formála árbókarinnar 1994 hugleiðir ritstjóri hina íhaldsömu 

ritstjórnarstefnu á breyttum tímum og segir:  

Í umróti tímans þar sem mörg gildi reynast haldlítil hefur árbókin hlutverk, og 

mun það mála sannast að trúnaður við land og sögu sé kjölfesta í 

menningarefnum og hverjum manni staðgott nesti á vegferð sinni. Árbókinni er 

ætlað að efla trúnað nútímans við ræturnar (Ferðafélag Íslands, 1994: 271-282). 

Til marks um stöðu árbókanna kemur fram að árið 1995 var árbók Ferðafélagsins, Á 

Hekluslóðum, rituð af Árna Hjartarsyni tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna sem 

vakti verðskuldaða athygli (Ferðafélag Íslands, 1995: 237-251). Þá má nefna að 14 árum 

síðar, árið 2008, er árbók Ferðafélagsins einnig útnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna. 

Bókin sem er eftir Hjörleifur Guttormsson náttúrufræðing, fjallar  um Loðmundarfjörð, 

Víkurnar, Borgarfjörð eystri og Úthérað. 

Hin velviljaða íhaldsemi eða staðfesta kemur einnig fram í afstöðu Ferðafélagsmanna til 

vélknúinna ökutækja á hálendinu því árið 1996 er varað við vélknúinni deild innan 

Ferðafélagsins. Jeppamennska og akstur vélknúinna ökutækja um hálendið er orðinn 

alvanalegur og kemur íhaldsöm stefna félagsins vel í ljós með þessari athugasemd sem ratar í 

árbókina „Þótt nýungar væru ætíð æskilegar ætti félagið að halda trúnað við sína stefnu, þ.e. 

að kynna landið með því að ganga um það“ (Ferðafélag Íslands, 1996: 237-270). 

Landgræðslustörf á vegum Ferðafélagsins höfðu í langan tíma tengst skálum félagsins og 

nágrenni þeirra. Þegar fjárbeit er hætt á Þórsmörk fer af stað landgræðsluvinna sem 

Ferðafélagið skipuleggur í samráði við Skógrækt ríkisins og Landgræðsluna og hefur umsjón 

með í áratugi. Með friðun og aukinni umhverfisvitund ferðamanna verður landgræðslan hluti 

af starfsemi Ferðafélagsins, meðlima og oft erlendra sjálfboðaliða á næstu árum. Einnig hófst 

á þessum tíma samstarf Ferðafélagsins og Náttúruverndarráðs um gæslu og eftirlit í 

Landmannalaugum og annarstaðar á Friðlandinu að Fjallabaki. Með hliðsjón af aukinni 

umferð um Laugaveginn ákvað Ferðafélagið árið 1994 þar að auki að gera tilraun með 

fastagæslu á gönguleiðinni yfir aðal ferðatímabilið (júlí og ágúst) bæði til að tryggja öryggi 

göngufólks og  fylgjast með álagi á landinu. 

Á þessum tíma eru stjórnvöld að átta sig á tengslum umhverfis- og skipulagsmála. 

Hálendið hafði hingað til verið utan skipulags og framkvæmdir þar á forræði margra óskyldra 
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aðila. Umhverfismál og verndun náttúrunnar hafði oft verið til umræðu á fundum 

Ferðafélagsins og árið 1996 brenna skipulagsmál hálendisins á forseta félagins Hauki 

Jóhannessyni:  

… snýr að skipulagi hálendisins alls, sem nú er unnið að á vegum 

skipulagsyfirvalda ríkisins og í því sambandi að framtíð ferðamennsku og 

umhverfisverndar í óbyggðum Íslands. Þar er um að ræða eitt hið mikilsverðasta 

málefni, sem nú er til umfjöllunar á vegum opinberra aðila í okkar þjóðfélagi. Þar 

er fjallað um skynsamlega, skaplega og skipulega nýtingu einnar mestu auðlindar 

okkar og þá um leið um nauðsynlega verndun hennar á komandi tímum 

(Ferðafélag Íslands, 1996: 243-270). 

Síðan hvetur hann félagsmenn til að minnast þeirrar skyldu, sem við berum gagnvart 

óbornum Íslendingum réttar þeirra til þess að fá að njóta óspjallaðs lands. „Það mun verða 

þeim jafn mikilvægt og okkur, sem nú lifum, að fá litið yfir víðáttur sanda og hrauna án þess 

að misfögur mannvirki spilli fjalla- og jöklasýn og fá að njóta óbyggðarkyrrðar án þess að hún 

sé rofin af ótímabærum véladyn“ (Ferðafélag Íslands, 1996: 243-270). Hér gefur að líta kjarna 

umhverfisumræðunnar á þessum tíma og komandi árum. Hér er talað um nýtingu og 

verndun landsins en loftslagsmálin ekki enn komin á dagskrá.  

Ferðafélagið byggir á mikilli reynslu og þekkingu og vill leggja sitt að mörkum til að verja 

landið og náttúrulegt umhverfi við þeim spjöllum sem augljóslega eru í uppsiglingu vegna 

aukins álags. Stefnu og markmið þarf að brýna og segja skýrt hvað er skynsamlegast að gera. 

Hér vegast á nýtilkomin fagleg þekking og hagsmunir félagsins. Það er á þessum tíma víða að 

félaginu vegið og það finnur sig í ákveðinni varnarbaráttu um leið og það þarf að fara fram af 

gætni og fagmennsku og vera tilbúið til samstarfs og samræðu við þá sem valdið hafa, 

sveitarstjórnir og ríkisvaldið. Í tengslum við skipulagsmálin ræða menn byggingu einkaskála á 

hálendi Íslands. Hvaða leyfi þarf og eiga allir að hafa þar rétt til að byggja? Ferðafélagið hefur 

yfirleitt fengið leyfi landeiganda eða byggðamanna til að byggja sína skála, en allt hefur það 

verið mjög formlaust og í takti við tíðarandann. Hingað til hafa skálar og sæluhús verið byggð 

af sveitarfélögum og félagasamtökum en þegar hér er komið sögu er farið að bera á 

einstaklingsframtaki á þessu sviði og einkaskálar rísa án nokkurs samráðs.  

Í gegnum tíðina hefur verið litið á hálendi Íslands sem takmarkaða auðlind sem lítið gefur 

af sér fyrir utan útivist og ferðalög ferðamanna. Með auknum straum, innlendra og ekki síður 

erlendra ferðamanna breytist þetta. Augu manna opnast fyrir verðmæti hálendisins og 

auðlindum náttúrunnar. Landið og aðgengi að því fer að verða dýrmætt og sveitarfélögin 

sem hingað til hafa haft lítil afskipti, sjá mikla hagsmuni í óspilltum óbyggðum landsins. Því 

eiga félagasamtök sem einungis vísa til hefðarréttar í vök að verjast. Þó má nefna að Drekagil 
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í Ódáðahrauni er ágætt dæmi um góða sambúð Ferðafélagsins og skipulagsyfirvalda. Þar er 

byggð hálendismiðstöð árið 2004 samkvæmt Svæðisskipulagi Miðhálendisins. Ferðafélag 

Akureyrar byggði þar lítinn skála árið 1968 en í kjölfar stóraukinnar umferðar var byggður 

nútímalegri skáli á vegum félagsins ásamt fleiri húsum sem tilheyra í dag 

Vatnajökulsþjóðgarði og landvörslu á svæðinu.  

Eftir erfið rekstrarár á níunda áratugnum réttir félagið smám saman úr kútnum eftir að 

fjárfrek bygging félagsheimilisins er í höfn. Sannast þau orð fyrrverandi forseta að 

Ferðafélaginu tekst að fylgja eftir auknum áhuga landsmanna með auknu framboði og nýjum 

hugmyndum að ferðum eins og áður var nefnt, þrátt fyrir tímabundna rekstrarerfiðleika. 

Þessi útivistarbylgja skilar sér í kraftmiklu starfi þegar líður fram á tíunda áratuginn. Til marks 

um þetta tekur að fjölga í ferðum félagsins á seinni hluta tíunda áratugarins. Sérstaklega eru 

sumarleyfisferðirnar vinsælar og þátttaka í þeim hafði aldrei verið meiri en 1998 (Ferðafélag 

Íslands, 1998: 246-260). Þó félagið standi ekki sérlega vel fjárhagslega þá er þörf fyrir ríflegt 

framkvæmdafé: 

Þar sem aldrei hafa verið gerðar meiri kröfur en nú til gæða þeirrar þjónustu, sem 

fram er boðin á vegum félagsins á athafnasvæði þess […] Aukin fjármögnun til 

þjónustuframkvæmda, að hluta til með nýjum aðferðum, verður því eitt hið 

mikilvægasta verkefni félagsins á næstunni (Ferðafélag Íslands, 1995: 237-251). 

Í framhaldi af þessu hefst fjárhagsleg samvinna við SPRON sem gerðist bakhjarl 

Ferðafélagsins. SPRON notfærði sér ímynd Ferðafélagsins og sérstakir göngudagar 

Ferðafélagsins voru tileinkaðir SPRON, enda varð slíkur stuðningur að vera gagnkvæmur. 

Þetta mun vera í fyrsta sinn sem slíkur fjárhagsstuðningur sést á sviði ferða og útivistar, þó 

slíkt hafi þekkst á íþróttasviðinu í nokkurn tíma. Á þessum tíma þarf Ferðafélag Íslands, sem 

eru samtök áhugamanna, að mæta nýjum kröfum sem gerðar eru til atvinnufyrirtækja í 

ferðaþjónustu. Fram kemur í máli forseta í árbókinni 1995 að í: 

samkeppnisþjóðfélagi nútímans dugi ekki að barma sé þótt nýir aðilar komi til 

sögunnar í ferðaþjónustu á öræfaslóðum, sökum þess að á því sviði hefur 

Ferðafélagið aldrei átt – og mun væntanlega aldrei eignast  - neinn lögvarinn 

einkarétt. Þar mun sá einn standa beinn í baráttunni, sem verðskuldar það að 

mati þeirra sem þjónustunnar njóta (Ferðafélag Íslands, 1995: 237-251). 

Einnig er afstaða sumra opinberra aðila í garð félagsins að breytast og hefur að dómi 

félagsmanna ekki verið nógu jákvæð hin allra síðustu ár. Menn eru hræddir við að þetta 

kunni að skerða starfsemi félagsins á ósanngjarnan hátt og í andstöðu við sannanlega 

hagsmuni almennings, sem þjónustunnar á að njóta. Í breyttu umhverfi laga og reglugerða er 



 

45 

félaginu sífellt sniðinn þrengri stakkur. Sem dæmi má nefna að nú þarf að greiða 

fasteignagjöld af skálum félagsins sem hafði áður verið undanþegið (Ferðafélag Íslands, 

1995: 237-251). 

Enn fremur hafði aðild Íslands að EES samningum sem tók formlega gildi 1994 í för með 

sér flóðbylgju reglugerða sem vörðuðu gistiskálana.  Ferðafélagsmönnum þótti hart að þurfa 

í sæluhúsunum að uppfylla sömu kröfur og gerðar voru til hótela í þéttbýli, einkum þegar 

litið var til þess að árlegur rekstrartími var skammur – frá sex vikum upp í þrjá mánuði. 

Stjórnendur Ferðafélagsins reyndu að rökstyðja sinn málstað með hugtakinu frjáls 

ferðamennska sem vísaði til þeirrar starfsemi sem Ferðafélagið hafði sinnt áratugum saman. 

Forseti félagsins sagði að það samstillta átak og frjálsa framtak einstaklinga, sem hafa viljað 

vinna að stefnumálum félagsins, hafi ætíð verið aflvaki þeirrar starfsemi Ferðafélags Íslands 

sem réttlætt hefur tilveru þess í hart nær sjötíu ár (Ferðafélag Íslands, 1996: 237-270). 

Frjáls ferðamennska er sennilega hugtak sem stjórnendur Ferðafélagsins, það er 

áhugamennirnir  gripu til þegar þurfti að skilgreina og staðsetja Ferðafélagið í stöðugt 

flóknara rekstrarumhverfi útivistar og ferðamála. Þróun ferða og útivistar var óðum að taka á 

sig atvinnumannablæ og ferðafélög verða þar á milli vita. Frjálsa ferðamennskan fékk 

gagnrýni meðal annars frá Samtökum ferðaþjónustu. Ferðafélagið þurfti því að búa sig undir 

breytt rekstarform og nýjar skyldur gagnvart ríkisvaldinu við aldamót (Ferðafélag Íslands, 

2000: 323-337). Í nýju umhverfi reglugerða lenda ferðafélögin á milli vita sem gerir 

reksturinn flókinn og samkeppnisstöðuna oft og tíðum erfiða. 

Á nýrri öld er margt tekið til endurskoðunar og það á líka við um okkar viðfangsefni. 

Menn meta hlutina og skilgreina þá jafnvel upp á nýtt. Útivist og ferðalög eru þar ekki 

undanskilin enda kemur fram tilhneiging til að flokka  útivistina og tengja ferðirnar við 

ákveðin viðfangsefni. Þannig verða markmið og áherslur ferðanna skýrar og meiri 

fagmennska og auknar kröfur meðal annars í öryggi, útbúnaði og fræðslu.      

Í dagblöðum er greint frá hugtaki sem er nýlegt í ferðamálum; Menningartengd 

ferðaþjónusta. Ferðafélagið kynnir sumar gönguferðir sínar undir þessu heiti, sem þykir 

nýlunda á þessum tíma. Ferðir þar sem lögð er rækt við fornar þjóðleiðir eða sögufræga staði 

og menningarminjar voru vinsælar hjá Ferðafélaginu. Síðar kom Háskóli Íslands kom til 

samstarfs við Ferðafélagið undir nafninu „með fróðleik í farteskinu“. Fræðimenn frá 

háskólanum voru þá leiðsögumenn í ferðum í samstarfi við fararstjóra Ferðafélagsins 

(Ferðafélag Íslands, e.d. Úrklippur og gömul bréf). 

Einnig var ný stefna að skilgreina ferðirnar út frá erfiðleikastigi. Ferðunum var skipt í 

fjögur stig: léttar og stuttar dagleiðir, miðlungs langar dagleiðir, nokkuð langar dagleiðir og 

erfiðar og langar dagleiðir, ásamt frekari lýsingu. Þetta auðveldaði farþegum að velja ferðir 

við hæfi. Fararstjóri getur sömuleiðis gert ráð fyrir að farþegar ráði við gönguna og séu með 
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viðeigandi útbúnað. Á sama hátt eru ferðir í boði sem miða að heilsueflandi starfsemi. 

Löngum hafði verið bent á góð áhrif útivistar og hreyfingar og á þessum tíma eru niðurstöður 

fjölmargra rannsókna farnar að staðfesta þessi góðu áhrif á heilsufar manna bæði andlegt og 

líkamlegt. Þetta grípa Ferðafélagsmenn á lofti og telja að hlutverk Ferðafélagsins hafi aldrei 

verið jafn mikið og núna þegar rekinn væri áróður fyrir útivist og hreyfingu til varnar gegn alls 

kyns kvillum (Ferðafélag Íslands, 2002: 346-362). 

Á fyrstu árum aldarinnar verður fækkun í ferðum félagsins og algert hrun í dagsferðum. 

Áður var nefnd samkeppni við einkabifreiðina en sjálfstæðum gönguhópum fjölgar verulega 

á þessum árum sem koma niður á aðsókn. Hingað til höfðu ferðirnar verið farnar með 

langferðabifreiðum sem var orðinn stór kostnaðarliður. Félagið brást við með því að fækka 

ferðum og leggja áherslu á vinsælar ferðir. Einnig að farþegar í styttri ferðum kæmu sér sjálfir 

á einkabílum að upphafsstað göngu (Ferðafélag Íslands, 2003: 268-278). Með þessu móti 

þurfti síður að aflýsa ferðum. Þá hófst einnig vel heppnuð þróun svokallaðra gönguverkefna 

sem hafa verið ráðandi þáttur í dagsferðum félagsins fram til dagsins í dag. Í stað þess að 

kaupa stakar ferðir eins og tíðkast hafði kaupir göngumaðurinn röð ferða á ákveðnu tímabili. 

Þessi hugmynd var ekki ósvipuð áskrift í líkamsræktarstöð eða aðra heilsurækt og virtist 

henta fólki vel.   

Gönguverkefnin hófust árið 2005 á morgungöngum (Ferðafélag Íslands, 2006: 262-270). 

Þátttaka byrjaði með 40 manns, en 6 árum síðar voru 500 manns skráðir og farnir að ganga 

með Ferðafélaginu í þessu vinsæla verkefni. Sá fjöldi hélst fram til 2009 þegar verkefninu 

lauk eftir stöðuga fjölgun í gönguferðunum. Verulegt fjör hljóp líka í helgar ferðirnar í 

svonefndri göngugleði, sem var nýtt göngu- og ferðaverkefni. Áfram var haldið á sömu braut. 

Gönguverkefni og vel valdar ferðir eru áberandi í dagskrá Ferðafélagsins. Auk þess eru 

fjölskyldutengd verkefni og ferðir farnar að líta dagsins ljós í meira mæli en áður, og einnig 

hjá deildum Ferðafélagsins. Það er greinilegt að uppeldismál og félagslegt gildi útivistar og 

ferðalaga hefur áhrif á stefnu og starf Ferðafélagsins á þessum árum (Ferðafélag Íslands, 

2010: 272-286). 

Gönguverkefni Ferðafélagsins 52 fjöll, eitt fjall á viku, hófst í kjölfar 

morgungönguátaksins. Hugmyndafræðin var heilsurækt og góður félagskapur og varð strax 

mjög vinsælt. Hér var á ferðinni uppbyggilegt langtíma frístundastarf þar sem fólk hafði 

markmið og fann fljótt árangur ferðanna með auknu þoli og öryggi í fjallgöngunum. Má segja 

að þetta hafi verið sannkallað lýðheilsu- og forvarnarverkefni því margir komu til leiks sem 

höfðu lítið þol og litla reynslu. Enda var verkefnið skipulagt þannig að byrjað var á mjög 

léttum göngum. Þannig varð verkefnið við allra hæfi. Í framhaldi af þessari velgengni var nýtt 

gönguverkefni sett á laggirnar sem nefndist Eitt fjall á mánuði sem síðar þróaðist yfir í Tvö 

fjöll á mánuði. Greinilegt er að þetta fyrirkomulag, að kaupa í áskrift ferðir sem falla í 
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ákveðna dagskrá yfir allt árið, hentar mörgum og verður að lífstíl fjölda fólks enda nýtur 

þetta fyrirkomulag enn mikilla vinsælda. 

Ferðir gönguverkefnanna voru gjarnan í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Með þessu 

færðust áherslur félagsins nær fjölmenninu og gerðu félagið meira sýnilegt meðal 

almennings. Þessu tengdist aukin umferð almennings á Esju. Í kjölfarið stóð Ferðafélagið að 

gerð göngustígs á Þverfellshorn í Esju, þar sem mikill fjöldi fór árlega á fjallið, átroðningurinn 

var orðinn mikill og sýnilegur víða á leiðinni (Ferðafélag Íslands, 2004: 338-350). Þetta 

verkefni vakti mikla athygli á Ferðafélaginu sem stundaði með þessu móti 

náttúruverndarstarf. Vel má geta sér þess til að áhersla Ferðafélagsins og þær framkvæmdir 

og merkingar sem félagið stóð fyrir á gönguleiðinni hafi orðið ein besta auglýsing félagsins á 

seinni árum. Þó langt sé síðan göngufólk fór að fara þessa leið á Esjuna, setti almenningur, 

sem farinn var að stunda Esjuna, þessa gönguleið; úr Kollafirði og upp á Þverfellshorn, 

gjarnan í tengsl við Ferðafélagið. 

Fjallgöngur með stóra hópa fóru að verða áberandi á þessum árum. Þetta gerist í kjölfar 

þess að meðal fararstjóra félagsins eru reyndir fjallgöngumenn á meðan aðrir fá þjálfun og 

reynslu á þar til gerðum námskeiðum. Til dæmis fara um 160 manns í Jónsmessugöngu 

Ferðafélagsins á Heklu. Er þetta fjölmennasti hópur sem hefur gengið á Heklu í einni ferð svo 

kunnugt sé. Einnig fóru fjölmennir hópar á Hvannadalshnjúk. Með þessum ferðum fengu 

margir tækifæri til að láta gamlan draum rætast.  Þá vilja Ferðafélagsmenn að fjölskyldufólk 

finni að það eigi erindi í Ferðafélagið. Með breyttu samfélagsmunstri þar sem útivist og 

ferðalög eru orðin raunverulegur möguleiki, jafnvel fyrir barnafjölskyldur sjá forsvarsmenn 

félagsins nýjan markhóp. Í því samhengi má nefna athyglisverða tilraun í samstarfi við 

Smáraskóla þar sem markmiðið var að skipuleggja ferðir með börn og ungmenni í huga. Þá 

má nefna nýja nálgun við fjölskyldur sem velja útivist, Ferðafélag barnanna sem stofnað var 

til og starfar enn (Ferðafélag Íslands, 2011: 228-237). 

Í kjölfar bankahrunsins 2008 varð mikil breyting á mörgum sviðum samfélagsins. Mjög 

margir þurftu að takast á við breyttar aðstæður sem reyndist mörgum erfitt. Ekki er ólíklegt 

að efnahagshrunið hafi orðið til þess að fólk fór að ferðast meira innanlands og fékk meiri 

tíma til samveru og útivistar. Líklegt er að þetta hafi meðal annars stuðlað að mikilli þátttöku 

í gönguverkefnum félagsins. Þá má nefna sértækt úrræði fyrir ungmenni sem ekki höfðu 

reynslu af útivist og var boðið að taka þátt í uppbyggilegu tómstundastarfi. Enn fremur stóð 

félagið að svo nefndum bjartsýnisgöngum í kjölfar bankahrunsins sem innlegg í 

samfélagsumræðuna og efnahagsástand þjóðarinnar (Ferðafélag Íslands, 2010: 272-286). 

Greinilegt er af heimildum frá þessum tíma, að Ferðafélagið er farið að starfa að nokkru 

leiti eins og ferðaþjónustuaðili. Reksturinn var þungur sérstaklega hvað varðar skálana á 

þeim tíma þegar uppfylla þurfti nýjar kröfur stjórnvalda. Viðsnúningur varð í rekstri skálanna 
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þegar aðstaða var orðin bærilega góð, reglugerðir uppfylltar og viðhald að komast í 

viðunandi horf sem leiddi til fjölgunar gesta. Athyglisvert er að þeir sem áður hafa verið 

kallaðir ferðamenn og ferðalangar heita núna í árbókum félagsins viðskiptavinir. Það er 

greinileg þróun í félaginu sem bendir til viðskiptalegrar nálgunar og að fyrirtækjarekstur sé 

að taka yfir gamla félagsformið, enda fækkar meðlimum í félaginu en skrifstofuhald eykst á 

þessum árum.  

Stjórnendur félagsins eru meðvitaðir um þessa þróun og niðurstaðan er að hinn mikli 

fjöldi gönguhópa af ýmsu tagi þar sem vinir, félagar og samstarfsmenn slá sér saman, séu að 

nokkru leyti skilgetið afkvæmi félagsins. Ferðafélagið eigi því að nokkru leiti þátt í vandanum 

og hefur kennt landsmönnum að meta útivist og náttúruna á 75 árum enda hafi upphaflegur 

ásetningur brautryðjenda félagsins 1927 verið að hvetja landsmenn til að ferðast um eigið 

land. Unginn er því floginn úr hreiðrinu. Í umfjöllun sinni árið 2003 um þessi mál segir forseti:  

Ég tel að við eigum að horfa á þessa þróun með velþóknun enda eitt 

höfuðmarkmið félagsins að stuðla að ferðalögum um landið. Það er ljóst að í 

gönguhópunum er fjöldi fólks sem áður hefur ferðast með félaginu (Ferðafélag 

Íslands, 2003: 268-278). 

Þarna stendur félagið á tímamótum. Greinilegt er að Ferðafélag Íslands ætlar að taka 

fullan þátt í samkeppni á íslenskum ferðaþjónustumarkaði. Breyting verður einnig á þeim 

hópi farþega sem fer að ferðast og ganga með Ferðafélaginu, því reynsla og bakgrunnur 

fólksins víkkar og verður fjölbreyttari. Farþegarnir eru allt frá byrjendum upp í mjög vana 

fjallgöngumenn sem gera kröfur um erfiðar ferðir á hæstu fjöll landsins. Athyglisvert er 

einnig að íslenska Ferðafélagið fer aðra leið en systurfélög þess á Norðurlöndunum en 

Ferðafélag Svíþjóðar hafði lagt ferðarekstur að mestu af og Ferðafélag Noregs hafði að 

fækkað ferðum verulega. Með þessum áherslubreytingum er dregið úr framboði ferða sem 

ekki fengu nægilega þátttöku. Í boði voru fyrst og fremst þær ferðir sem reynslan sýndi að 

væru eftirsóttar. Kom í ljós að árangur af þessu varð góður og sjaldan þurfti að aflýsa ferðum.  

Þó oftast hafi stjórnendur Ferðafélagsins, jafnvel frá fyrstu byrjun, hugsað um fjölgun 

félaga og kynningu á starfseminni þá eru nú ákveðnari leiðir farnar í kynningar og 

markaðsmálum en áður voru dæmi um. Kynntir eru fimm meginþættir í starfinu á aðalfundi 

2009 sem verða  stefnumótandi fyrir komandi ár. Þessi vinnubrögð bera keim af rekstri 

fyrirtækis á samkeppnismarkaði og eru eftirfarandi:  

Í fyrsta lagi að efla og styrkja fjárhag félagsins. Í öðru lagi að auka kynningu á 

félaginu þannig að nafn þess og starfsemi birtist almenningi sem oftast og á 

jákvæðan hátt. Í þriðja lagi að efla félagsstarfið. Í fjórða lagi að mikill kraftur og 
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vönduð vinna sé í öllum kjörsviðum félagsins, þ.e.a.s. ferðalögum, skálarekstri og 

útgáfustarfsemi þar sem árbókin er merkisberi. Í fimmta lagi að félagið svari kalli 

tímans og bregðist við breyttum ferðavenjum og breyttu starfsumhverfi en 

jafnframt því sé viðhaldið traustum burðarstoðum sem saga og hefðir hafa hvílt á 

(Ferðafélag Íslands, 2009: 308-317). 

Nýir stjórnendur stefna því að breyttu framboði og betri kynningu á ferðum félagsins og 

með því móti væri hægt að bregðast annars vegar við breyttum ferðavenjum almennings en 

hins vegar við hallarekstri félagsins. Áherslubreytingin kemur berlega í ljós með nýrri 

ferðaáætlun sem er rækilega auglýst og er nú dreift í sextíuþúsund eintökum. Nýjungar eru 

margar en þess gætt að auka framboðið ekki um of.  Kynningarstarf var stóraukið og tekna 

aflað með auglýsingum. Ýmsar leiðir til kynningar á félaginu voru reyndar. Heimsóknir í 

fyrirtæki, útvarpsþættir, fundir með sveitarstjórnum og ýmsum stofnunum, fararstjórar fóru í 

skóla, bréf til stórfyrirtækja um árbækurnar og sérstakar ferðakynningar haldnar í FÍ salnum. 

Árangurinn varð að uppselt var í margar ferðir og nýtt var í starfseminni að hver hópurinn af 

öðrum óskar eftir skipulagningu einkaferða.  Samhliða nýtískulegri markaðsvæðingu félagsins 

vilja menn þó halda í gömul gildi eins og haft er eftir forseta árið 2005:    

Kvaðst hann vilja efla kynningu á félaginu enn meira, sögu þess, tilgangi og hinu 

merkilega starfi sem það vinnur. Ekki væri nóg að leggja áherslu á kynningu á 

ferðum og skálarekstri heldur þyrfti einnig að sinna útgáfu-, fræðslu- og 

menningarmálum, umhverfismálum, eflingu heilbrigðra lífshátta í íslenskri 

náttúru og rétt almennings til frjálsrar umferðar og áhrifa á hálendi landsins 

(Ferðafélag Íslands, 2005: 297-304). 

Nálgun meðlima félagsins að Ferðafélaginu er að breytast nokkuð. Þátttaka þeirra í 

félagstarfinu og sú þróun sem er að gerast í félagsgerð Ferðafélagsins kemur greinilega fram. 

Það er greinilega lítill hópur stjórnenda félagsins sem ræður för og annar hópur sem sinnir 

nefndarstarfi. Þá er enn hópur fólks sem sinnir nokkrum skálum en hins vegar er aðkeypt 

vinna sennilega að aukast, sem áður var oftast unnin af félagsmönnum í sjálfboðavinnu. 

Þetta er svipuð þróun og var að gerast víða í íslensku félagsmálaumhverfi. Þó langt sé síðan 

rekstur skrifstofu Ferðafélagsins hófst þá hefur umfang hennar aukist verulega og við lok 

fyrsta áratugar nýrrar aldar starfa framkvæmdastjóri, fjármálastjóri, ferðafulltrúar og 

umsjónarmaður skála, Ferðafélagið virðist vera rekið sem fyrirtæki en hefur á bak við sig 

öflugan stuðning frá almenningi og stofnunum. Þó er enginn sérstakur samstarfsamningur 

við ríki eða sveitarfélög. Félagið treystir á stuðning almennings eins og alla tíð. Þar að auki 

eru í gangi samstarfssamningar við nokkur fyrirtæki svo sem Olís og Arion banka, þróun sem 

hófst með stuðningi SPRON á síðasta áratug tuttugustu aldarinnar. 



 

50 

Á þessum árum taka konur að gera sig gildandi í útivist og ferðalögum. Þær eru búnar að 

vera mjög áberandi, fjölgar stöðugt og gefa karlmönnum ekkert eftir. Í forystu félagsins 

höfðu konur verið lítið áberandi hingað til með örfáum undantekningum. Árið 2006 eru þrjár 

konur komnar í stjórn sem ber vott um aukna hlutdeild kvenna í stjórnun Ferðafélagsins 

(Ferðafélag Íslands, 2006: 262-270). 

Í Ferðafélaginu hefur í gegnum árin alltaf verið virk umræða um umhverfismál. Um 

aldamótin kemur fram krafa um að félagið þurfi að huga meira að umhverfismálum og marka 

sér skýra stefnu á því sviði.  Græn ferðamennska er framtíð Ferðafélagsins segir forseti: 

Í ferðum verðum við að gæta að umhverfinu og valda sem minnstri röskun og 

ferðalangar skilji ekki eftir rusl eða annað það sem minnir á veru mannsins. Þetta 

heitir í dag græn ferðamennska. Þar liggur framtíð Ferðafélags Íslands (Ferðafélag 

Íslands, 2000: 323-337). 

Einnig var rætt um umhverfi skálanna og umhverfisvænar hreinlætis- og rekstrarvörur. Þó 

Ferðafélagið haldi áfram að vera umhverfismiðað í sínum aðgerðum þá virðist rekstrar- og 

kynningarmál félagsins verða meira áberandi en umræðan um umhverfismál. Líklegt er að sú 

umræða hafi færst frá félaginu yfir til annarra aðila svo sem opinberra aðila, Landverndar og 

ýmissa einstaklinga sem tjáðu sig um málefnið.     

Í takti við nýjar kröfur og framtíðarsýn ræðst félagið í að innleiða Vakann, sem er 

umhverfis- og gæðastjórnunarkerfi Ferðamálastofu. Kerfið snýr meðal annars að bæði skála- 

og ferðarekstri félagsins. Þessari innleiðingu lauk árið 2017. Samhliða þessu verkefni var í 

samstarfi við VÍS vátryggingafélag unnið að gerð áhættumats gönguleiða á Íslandi og voru 

alls um 20 gönguleiðir kortlagðar í þessu verkefni. Í tengslum við auknar gæðakröfur var 

fararstjórum gert að uppfylla ákveðin menntunarskilyrði. Félagið stóð fyrir vönduðum 

námskeiðum sem farastjórar voru hvattir til að nýta sér.  

Til marks um áhuga erlendra ferðamanna var Laugavegurinn valinn ein af tíu 

áhugaverðustu gönguleiðum í heiminum af National Geograpic árið 2013. Þetta sýnir hvað 

Ísland var komið ofarlega á lista yfir alþjóðlega áfangastaði og líklega árangur 

ferðamálayfirvalda í markaðsetningu landsins eftir eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010. Þessi 

umfjöllun varð til þess að vinsældir leiðarinnar jukust gríðarlega. Því komu fram hugmyndir 

um að takmarka þann fjölda sem væri á ferðinni hverju sinni eins og er vel þekkt á 

fjölmennum og viðkvæmum ferðamannaleiðum annars staðar í heiminum.  

Á þessum öðrum áratug nýrrar aldar, er sleginn nýr tónn í starfsemi Ferðafélagsins. 

Greinilegt er að duglegt göngufólk vill fara lengra og hærra, meira og oftar. Því má segja að 

keppni eða þrautir séu komnar á dagskrá Ferðafélagsins. Áhrifavaldur þessarar þróunar er ef 

til vill stemmningin í þjóðfélaginu sem hvetur til afreka á öllum sviðum svo sem þátttaka í 
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ofurhlaupum, járnkarlinum og íslensku Landvættunum. Birtingarmyndin innan félagsins eru 

háfjallagöngur, meðal annars undir merkinu Alla leið, sem verða vinsælar undir stjórn 

reyndra farastjóra ásamt nýju verkefni sem hlaut nafnið Landvættir Ferðafélags Íslands. 

Lýðheilsuumræða fer einnig mjög vaxandi í þjóðfélaginu á þessum tíma. Útivist og ferðalög 

höfðu lengi verið talin til hollrar hreyfingar og heilsuefling almennings skarast við starfsemi 

Ferðafélagsins. Sérstök heilsueflandi verkefni verða áberandi á þessum áratug. Þar að auki 

voru öll gönguverkefnin markaðssett sem heilsueflandi frístundir.  

Árbækur Ferðafélags Íslands höfðu komið óslitið út frá stofnun félagsins. Þær eru 

merkileg heimild um landshætti á þeim tíma sem þær eru ritaðar. Einnig hafa þær að geyma 

félagsmálakafla sem eru ómetanlegar upplýsingar um starfsemi félagsins sem lýsa 

viðhorfum, umræðu og jafnvel átökum sem eru lýsandi fyrir þróun ferðamála á Íslandi. Við 

ritun þessa kafla ritgerðarinnar hafa þær verið höfundi helsta heimild um starfsemi félagsins 

og um leið heimild um þróun óbyggðaferða og útivistar í landinu.  

Árið 2017, á níutíu ára afmæli ferðafélagsins kemur út árbókin; Við Djúpið blátt. 

Ísafjarðardjúp, og er eftir Ólínu Kerúlf Þorvarðardóttur. Í inngangur höfundar kemur fram: 

Árbækur Ferðafélags Íslands hafa fyrir löngu skapað sér sess sem trúverðug 

fræðirit um staðhætti, náttúrufar og sögu landshluta og héraða. Þær eru 

ómetanlegur sjóður heimilda um átthaga tugþúsunda íslendinga og fýsilegar 

ferðaleiðir á fögrum stöðum, ritaðar af staðkunnugu og fróðu fólki, rithöfundum 

og fræðimönnum. Það var mér því heiður og um leið gleðiefni þegar til mín var 

leitað, síðla árs 2013, um ritun árbókarinnar fyrir árið 2017 um Ísafjarðardjúp 

(Ferðafélag Íslands, 2017: 9). 

Hér endurspeglast sú virðing sem árbókarútgáfa Ferðafélagsins hefur. Það eru jafnvel 

kröfuharðir fræðimenn sem leggja ritröðinni gott til og gefa um leið Ferðafélagi Íslands og 

útgáfunefnd félagsins ákveðinn gæðastimpil. 

Við lok þessa kafla um sögulegt yfirlit um þróun ferða og útivistar á Íslandi er ekki úr vegi 

að líta til baka og vitna til hugleiðinga frá fyrstu árum skipulagðrar ferðamennsku á landinu 

og spegla þær í orðum núverandi forseta Ferðafélagsins. Í fyrstu árbók Ferðafélags Íslands 

sem út kom 1928 skrifar Sigurður Nordal heimspekingur hugvekju þar sem hann talar um 

hugmyndina um lífsfyllingu ásamt andlegri og líkamlegri heilsubót sem fylgir útivistinni. 

Reykjavík er að verða stór bær. Þar eru orðin mikil þægindi hversdagslega, 

talsverður þys, erill og órói. Það fólk, sem vinnur ekki líkamlega vinnu og helzt fer 

í sumarferðalög, býr við litla útivist og fullmikið hóglífi. Því getur á sumrin orðið til 

mestrar hressingar að koma í kyrrð og einveru, reyna á sig og lifa einföldu og 
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harðgeru lífi […] Veglegasta hlutverk ferðafélagsins er að opna óbyggðirnar fyrir 

bæjarbúum, sjálfum þeim til sálubótar og sveitunum til friðunar (Ferðafélag 

Íslands, 1928). 

Það er því athyglisvert að stefna Ferðafélagsins og inntak útivistar landsmanna hefur í raun 

ekkert breyst í yfir 90 ár. Allt frá stofnun félagsins 1927 hefur verið hvatt til ferðalaga á 

Íslandi vegna þeirra góðu áhrifa sem útivistin hefur á heilsu manna, bæði andlega og 

líkamlega. Aðferðirnar hafa bara breyst og orðfærið er annað. Þannig hugleiðir Ólafur Örn 

Haraldsson forseti félagsins lýðheilsu og útiveru árið 2019: 

Stefna Ferðafélags Íslands er að flétta saman lýðheilsu og útiveru í góðum 

félagsskap jafnframt því að fræðast og njóta fegurðar landsins. Það er því sérstök 

ástæða til að vekja athygli á fjalla og hreyfihópum sem kynntir eru í þessari 

ferðaáætlun en þeir njóta mikilla vinsælda. Meginmarkmið þessara verkefna er 

útivera, náttúruupplifun, gleði og góður félagsskapur. Hóparnir eru margir og 

viðfangsefni þeirra sniðin að áhuga og aðstæðum hvers og eins. Þátttakendur fá 

þarna aðhald og hvatningu til að drífa sig af stað og halda ástund til loka 

verkefnisins. (Ferðafélag Íslands,ferðaáætlun 2019: 9). 

2.6 Samantekt 

Að loknum þessum kafla um óbyggðaferðir á Íslandi og starfsemi ferðafélaganna er rétt að 

draga sögu óbyggðaferða saman í stuttu máli. Starfsemi Ferðafélags Íslands hefur að dómi 

höfundar verið sterkasta aflið í sögu óbyggðaferða á Íslandi. Allt frá stofnun þess þann 27. 

nóvember 1927 í  Kaupþingssal Eimskipafélags Íslands að viðstaddum 63 fundargestum hefur 

félagið starfað farsællega að stefnu sinni og markmiðum. Félagið var stofnað á miklum 

breytinga- og bjartsýnistímum í íslensku samfélagi. Ísland var óðfluga að breytast úr 

sveitasamfélagi í borgarsamfélag og þéttbýli var að myndast víða um land. Í kjölfar annarrar 

grænu bylgjunnar í kringum aldamótin 1900 með sterkri félagslegri bylgju jókst áhugi á 

ferðum og útivist og sú hugmynd að útivera væri mönnum holl fékk byr undir báða vængi. Í 

þessum anda urðu til ferðafélög á Norðurlöndunum og almenningur en ekki aðeins yfirstéttin 

hóf að stunda óbyggðaferðir og fjallgöngur.  

Stofnun félagsins átti sér alllangan aðdraganda. Helstu hvatamenn að stofnun félagsins 

voru ungir menn í Reykjavík sem ferðuðust saman í nokkrum ferða og gönguhópum. Það var 

því greinilega komin jarðvegur og sennilega þekking erlendis frá til að stofna Ferðafélag 

Íslands. Í fyrstu lögum Ferðafélagsins segir að helsti tilgangur þess sé að vekja áhuga 

landsmanna á ferðalögum um landið, sérstaklega þá landshluta sem eru lítt kunnir 

almenningi. Félagið vill beita sér fyrir byggingu sæluhúsa í óbyggðum, láta ryðja fjallvegi og 
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gefa út árbækur um náttúru landsins, héraðslýsingar og þjóðhætti. Fyrsta sæluhús félagsins 

var reist í Hvítárnesi 1930 og stendur enn.  

Með lýðveldisstofnun og eftir seinni heimstyrjöldina breytist margt á Íslandi. Menn taka 

að sækja lengra inn á hálendið, vegagerð tekur framförum og árbækurnar vitna um metnað 

til þess að fjallað sé um öll héruð landsins, því Ferðafélagið vildi vera „félag allra 

landsmanna“. Útgáfa árbóka Ferðafélags Íslands hófst með árbókinni 1928 og hefur komið út 

óslitið síðan. Bækurnar eru ekki aðeins ferðabækur heldur einnig sagnfræðileg heimild og 

lýsing gamla samfélagsins sem nú er horfið.  Skálar félagsins tóku líka að rísa og voru margir 

byggðir á þessum árum sem einkenndust af félagslegri samstöðu og samtakamætti fjöldans 

og komu deildir Ferðafélagsins út um land mjög að þeirri hlið starfseminnar. Ferðafélag 

Íslands hefur með tímanum haldið sinni stefnu með “jákvæðri íhaldsemi” en þó greinilega 

reynt að fylgja tíðarandanum. Félagið hefur í gegnum tíðina beint kröftum sínum að þeirri 

uppbyggingu sem þörf var á hverju sinni. Má þar nefna vegagerð og brúarsmíði. Þá má 

efnfremur nefna skógrækt og landgræðslu. Smíði gönguskála og sæluhúsa í óbyggðum unnu 

félagsmenn meira og minna í ómældri sjálfboðavinnu. 

Þegar kom fram á sjötta og sjöunda áratuginn fer bílaöldin að gera vart við sig á hálendi 

landsins. Fjallabílstjórar eru að vissu leiti og beinlínis brautryðjendur sem opna hálendið fyrir 

almennum ferðamönnum og stór landsvæði, sem áður voru almenningi ókunn verða smám 

saman ferðaslóðir landsmanna. Þessu fylgir aukin umferð og uppbygging sem er til að byrja 

með í ágætum takti við upprunaleg markmið og samstaða var um. Á áttunda áratugnum 

verður mikil breyting. Bílaeign landsmanna stóreykst og jeppar og hálendisfarartæki brjótast 

um landið. Hópferðum fækkar og einstakir ferðamenn fara að ferðast meira sjálfir og á sínum 

eigin vegum. Þetta leiðir af sér ný vandamál sem snúast um slæma umgengni sem kemur af 

stað sterkri umhverfisumræðu um 1970 og setur svip sinn á þennan tíma. Gömlu skálarnir 

sem orðnir voru viðhaldsfrekir, slæm umgengni og mikið álag er stöðugt umræðuefni 

Ferðafélagsmanna sem endurspeglar stöðu ferðamála á breyttum tímum. Þá voru sjálfstæðir 

ferðahópar, oft erlendir, farnir að verða áberandi og menn skiptust í tvö horn og sýndist sitt 

hverjum varðandi þjónustu og rými sem veita ætti þessum hópum.  

Þetta varð til þess að Ferðafélagið klofnar 1975 og Ferðafélagið Útivist var stofnað. Þetta 

er sennilega stærsta áfallið sem félagið hefur orðið fyrir. Þó varð þessi þróun og sú 

samkeppni sem varð á næstu árum til þess að stórefla ferðalög og útivist landsmanna. Það 

má því segja að þótt um tímabundna erfiðleika hafi verið við að glíma þá varð stofnun 

Útivistar þróun ferðamála í landinu til góðs.  

Þegar líður fram á seinni hluta aldarinnar virðist sem neysla og hraði einkenni 

útivistarsviðið eins og önnur svið íslensks samfélags. Auk þess hefur mikil sérhæfing átt sér 

stað. Þessu hefur fylgt mikil umsetning og sérhæfður útivistarbúnað sem er í vissri andstöðu 
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við hugmyndir um einfaldleika óbyggðaferða og dvalar úti í náttúrunni. Einnig verða greinileg 

skil á níunda og tíunda áratug síðustu aldar þegar rekstrarumhverfi ferðafélaganna breytist, 

áhugamennskan víkur fyrir atvinnumennsku og nýjar og íþyngjandi kröfur breyta félögunum í 

fyrirtæki í takti við aukna aðsókn í óbyggðaferðir á hálendi landsins. Á síðustu áratugum hafa 

ferðafélögin fengist við jákvæðan sprota í formi lýðheilsu og heilsueflandi starfsemi sem og 

annarra gönguverkefna sem notið hafa mikilla vinsælda. Þetta endurspeglar tíðarandann þar 

sem mikill áhugi á útivist og fjallgöngum hefur hleypt enn auknum krafti í félögin á nýrri öld 

svo spyrja má hvort fjórða græna bylgjan sé að skella á. 
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3 Útinám og umhverfismennt 

Þegar hugsað er um þá þróun ferða og útivistar í frístundum sem fjallað hefur verið um, er 

tengingin við uppeldis- og skólastarf ef til vill ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann. Velta 

má fyrir sér hvar börn dagsins í dag fái sína fyrstu reynslu af útiveru en þau kynnast að 

einhverju leiti útivist og einhverri dvöl úti undir berum himni í leikskólastarfi. Umtalsverð 

útivist og jafnvel ferðalög hafa fylgt skólastarfi í gegnum tíðina og þau áhrif bárust til Íslands, 

ekki á ósvipaðan hátt og frístundaferðir og útivist almennings. Mikilvægt er að þetta á 

sennilega meira við um þéttbýli en dreifbýli, því börn sem ólust upp í sveitum landsins voru 

vissulega mikið úti við leik og störf.  

Eftir að hafa rakið sögu og þróun óbyggðaferða er áhugavert að skoða sögu skólastarfs í 

landinu, sérstaklega það skólastarf sem vísar til óformlegrar kennslu og umhverfisnáms. Bent 

skal á að ekki eru rakin einstök dæmi frá fjölbreyttu skólastarfi, heldur er athyglinni fyrst og 

fremst beint að stefnu skólayfirvalda í málaflokknum á hverjum tíma. Því er það ætlan 

höfundar að gera tilraun til að rekja og draga fram þau atriði sem áttu þátt í eða stuðluðu að 

útiveru í skólastarfi svo sem óformlegri kennslu, grenndarnámi og reynslumiðuðu námi. 

Þessar kennsluaðferðir telur höfundur að hafi legið að vissu leiti til grundvallar að síðari tíma 

úrikennslu, útinámi og umhverfismennt. 

En hverfum um stund aftur í aldir. Ljóst er að þróun í skóla- og menntunarmálum á Íslandi 

var mjög hæg fram eftir öldum. Lítil sem engin uppfræðsla var meðal almennings og sú litla 

menntun sem almenningi bauðst var í umsjón og framkvæmd kirkjunnar og svo hélst lengi. 

Prestarnir sáu um uppfræðslu barna og kennarar komu ekki fyrr en löngu síðar. Þó samskipti 

Íslendinga við aðrar þjóðir hafi í gegnum aldirnar verið töluverð á vissum tímum, þá jukust 

þau talsvert á seinni hluta nítjándu aldar. Skólamenn tóku að kynna sér þá nýju strauma í 

skólamálum sem gengu yfir hinn vestræna heim.  

Samfélagið á Íslandi var mjög dreifbýlt og því var það vandkvæðum bundið að halda úti 

fjölmennum bekkjardeildum og fjölmennum skólum. Því var heimafræðsla með farkennurum 

hluti af hinu eðlilega námsfyrirkomulagi og Ísland hafði mjög lengi þá sérstöðu meðal 

Norðurlandanna, að nánast engir barnaskólar voru hér starfræktir. Þrátt fyrir að enginn 

sjálfstæður kennaraskóli væri starfræktur á landinu fyrir árið 1908, voru dugmiklir kennarar 

að störfum um land allt og mynduðu öfluga skólahreyfingu. Margir þeirra höfðu fengið 

menntun sína og sótt námskeið um kennslu til Kaupmannahafnar og víðar. Guðmundur 

Finnbogason, sálfræðingur aflaði ítarlegra upplýsinga um skólahald á Íslandi, aðstöðu til 
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kennslu og menntun kennara veturinn 1903-1904. Kom í ljós að víða var skólastarf í ólestri og 

á grundvelli rannsóknar Guðmundar fól landstjórnin honum að semja „frumvarp til laga um 

fræðslu barna með ástæðum og athugasemdum“ (Guðmundur Finnbogason, 1903/1994: 

16). Frumvarpið kvað á um að heimilin skyldu sjálf annast fræðslu barna til 10 ára aldurs. 

Börn á aldrinum 10-14 ára áttu yfirleitt að sækja skóla þar sem þeim væri til að dreifa eða 

sækja farskóla sem veitti hið minnsta tveggja mánaða kennslu árlega. Barnafræðslulögin 

voru samþykkt 1907. Á þessum tíma komu fram skólamenn, meðal annarra Ögmundur 

Sigurðsson, síðar skólastjóri Flensborgarskólans sem var nokkurskonar forveri 

Kennaraskólans, með nýjar hugmyndir sem leiddu til nýrra kennsluhátta og umbóta í 

skólastarfi. Þessar umbætur tengjast að dómi höfundar umræðuefni ritgerðarinnar, útivist og 

útinámi. Til að útskýra þetta nánar snerust þessar nýju hugmyndir um að hverfa frá hinu svo 

kallaða þulunámi sem hafði tíðkast um árabil, og nota í staðinn fjölbreyttari kennsluaðferðir, 

meðal annars reynslumiðað nám. Það er hægt að segja með nokkrum rökum að þær 

umbætur sem nú fóru í hönd hafi verið í anda óformlegrar kennslu og reynslumiðaðs náms 

og hafi þannig getað hvatt til útikennslu og útináms. Því er það skoðun höfundar að rekja 

þurfi þessa sögu, sem tengist líkt og þróun óbyggðaferðanna sem áður var fjallað um, að 

lokum umhverfismennt og útinámi. Það verður því fyrst vikið að vissum hluta íslenskrar 

skólasögu sem dregur þessi atriði fram. 

3.1 Lýðmenntun, umbótahreyfing og nýskólastefna 

Eitt af því sem hafði mikil áhrif og olli hugarfarsbreytingu var lýðskólahreyfingin sem barst til 

Íslands í lok nítjándu aldar (Loftur Guttormsson, fyrra bindi, 2008: 67). Lýðskólahreyfingin 

hafði hafist á Norðurlöndum og nokkrir Íslendingar kynnst því skólastarfi. Lýðskólarnir áttu 

eftir að hafa mikil áhrif á þróun, vöxt og viðgang íslenskra skóla, og margir þekktir íslenskir 

skólamenn komu með nýjar og framsæknar hugmyndir frá lýðskólastefnunni sem var í raun 

tilraun til óformlegrar kennslu í meira mæli en áður þekktist. Rétt er að nefna að 

Ungmennafélagshreyfingin var náskyld lýðskólunum og þaðan komu eflaust ákveðin áhrif 

sem stuðluðu að útivist og hollri hreyfingu úti undir berum himni. Í lýðskólum var ekki lögð 

áhersla á próf heldur fremur þátttöku og að nemendur læri eitthvað gagnlegt og 

skemmtilegt, og tilraun var gerð til að brjóta upp formfasta kennslu. Þetta viðhorf átti eftir 

að knýja íslenska umbótasinna innan skólakerfisins í upphafi tuttugustu aldar sem lögðu 

áherslu á ný vinnubrögð svo sem umhverfiskennslu og þær aðferðir sem hvöttu til 

frjálslyndara skólastarfs og lýðmenntunar. 

Á þessum tíma var einnig að hefjast mikil umræða, sem athygli skóla- og fræðimanna 

beindist að, um andlegan þroska barna og að hverjum og einum séu gefnir mismiklir 

hæfileikar frá náttúrunnar hendi. Guðmundur Finnbogason sálfræðingur er einn af þessum 
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fræðimönnum sem voru áberandi í byrjun aldarinnar, og þó hann hafi ekki beinlínis fjallað 

neitt um útikennslu eða útinám þá eru það áherslur hans á einstaklinginn og þroska hans 

sem mér finnst áhugaverðar í samhengi við efni ritgerðarinnar. Guðmundur taldi 

sálargáfurnar og hæfileikann til að skynja, nota minnið, ímyndunaraflið, skynsemina, 

tilfinningar og viljann eitthvað sem skólinn gæti haft heilladrjúg áhrif á (Guðmundur 

Finnbogason, 1903/1994: 38). Þetta á erindi við efni ritgerðarinnar því ekki er ólíklegt að 

þessar nýju hugmyndir hafi veitt nýrri hugsun inn í ört vaxandi skólastarf þar sem tækifærin 

fólust í að horfa á einstaklinginn fremur en heildina um leið og umhverfi og aðstaða íslenskra 

skóla tók miklum breytingum. Skólar hafa það hlutverk að miðla þekkingu og hæfni til nýrra 

kynslóða. Þessi miðlun á sér hugmyndafræðilegar rætur sem koma fram í þeim námsgreinum 

sem kenndar eru og því námsefni sem lagt er kennslunni til grundvallar. Nýjar og gamlar 

hugmyndir jafnframt því sem ný sjónarmið, studd erlendum fyrirmyndum, ryðja sér til rúms. 

Þetta gerðist þegar nýjar hugmyndir um framandi kennsluhætti og fleiri viðfangsefni bárust 

til landsins um og eftir aldamótin 1900. Þessar hugmyndir hafa fræðimenn nefnt 

umbótahreyfinguna í íslenskri skólasögu (Loftur Guttormsson, fyrra bindi, 2008: 218). 

Það fer að bera á þessum umbótum þegar kemur inn á annan áratug nýrrar aldar. Ný 

hugsun í skólastarfi samhliða almennri skólaskyldu í landinu styðja framsækna kennara og 

undir áhrifum umbótahreyfingarinnar komust nýir kennsluhættir sumstaðar að á meðal 

skólamanna sem leiddu til breytinga. Sífellt fleiri íslenskir skólamenn höfðu numið erlendis 

og fyrirmyndir frá skólastarfi og barnaskólum annarra landa höfðu áhrif, en einnig aðstaða og 

tiltækt námsefni sem og áhugi einstakra manna á að beita nýjum kennsluaðferðum. 

Hugmyndafræði umbótahreyfingarinnar miðaði að því að virða eðli, þarfir, leikþörf og 

langanir barnanna til að efla áhuga þeirra (Loftur Guttormsson, fyrra bindi, 2008: 218). Þetta 

studdi hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar, sem var áberandi á þessum tíma. Sem dæmi 

um nýbreytnistarf það sem umbótahreyfingin keppti að, mátti sjá í Barnaskóla Akureyrar frá 

árinu 1908 – 1918. Þar var skólastjóri Halldóra Bjarnadóttir, sem kynnst hafði ýmsum nýjum 

kennsluhugmyndum í Noregi. Stefnan helgaðist af því að brjóta upp kennsluna, færa hana í 

opin rými og gera skólastarfið frjálslegra á ýmsan hátt. Þá urðu einnig umbætur í þessa átt í 

Barnaskóla Akraness undir stjórn Svöfu Þórleifsdóttur frá 1917 og Elísabetar Eiríksdóttur sem 

starfaði eftir Montessori-stefnunni í leikskóla sínum á Akureyri frá 1923 – 1958. Athyglisvert 

er að umbótahreyfingin kemst hér aðallega í framkvæmd undir stjórn kvenna, en ekki karla. 

Umbótahreyfingin í upphafi tuttugustu aldar á eflaust þátt í því að í Kennarablaðinu 1899 

er fjallað um mikilvægi þess að nýta við kennslu það sem fyrir augu ber og efla skilning 

barnanna á daglegu umhverfi áður en farið er að kenna um fjarlæga hluti. Byrjað sé á 

öfugum enda í námsefninu því börnin eigi í mestu vandræðum með að skilja það sem fyrir 

þau er lagt. Þetta valdi því að þau fái leið á náminu (Siguður Jónsson, 1899 í Undirstaðan: I, 
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1899: 17-21). Erlendis sé það vanalegt að nýta náttúruna í stað kennslubóka við upphaf 

skólagöngu barna og með því að fara út í umhverfið og að sjá með eigin augum þá þjálfi 

börnin athyglina og geti skýrt frá því sem þau sjái (Siguður Jónsson, 1899 í Undirstaðan: II, 

1899: 33-36). Umbótahugmyndirnar snerust um að tengja kennsluna á lifandi hátt betur við 

viðfangsefnið og stundum var hentugt að fara út undir beran himinn til þess. Útikennsla var 

ef til vill ekki inntak umbótahreyfingarinnar, fremur reynslumiðað nám og þar gat útivera 

vissulega komið við sögu. 

Í bókinni Almenningsfræðsla á Íslandi, fyrra bindi segir um þennan umbótatíma: 

Svo virðist sem skólamála- og kennslufræði umræða á Íslandi hafi tekið mið af 

þeirri umræðu sem átti sér stað erlendis, því umbótahugmyndir voru víða á lofti 

upp úr aldamótunum 1900 en hvort þær hugmyndir hafi komist í framkvæmd er 

annað mál og erfitt sé að meta hvort svo sé, en jarðvegurinn var víða fyrir hendi 

(Loftur Guttormsson,fyrra bindi, 2008: 218). 

Það verður því til ákveðinn grundvöllur og greinilegur vilji fyrir reynslumiðuðu námi (e. 

experiental learning) sem leiðir að einhverju leiti til þess að minni áhersla er lögð á 

utanbókarnám.  

Framkvæmd fræðslulaganna frá 1907 gekk vel. Þá var að hefjast mikið hagvaxtarskeið í 

íslensku samfélagi og almenn bjartsýni ríkti. Kennaramenntun var að eflast á þessum tíma 

með kennaranámi í Flensborgarskólanum í Hafnarfirði þar sem Ögmundur Sigurðsson var 

skólastjóri og með stofnun Kennaraskólans 1908 þar sem Magnús Helgason var fyrsti 

skólastjórinn. Þetta gerðist samhliða hugmyndum umbótahreyfingarinnar og nýbreytni í 

kennsluaðferðum sem víða gerðu vart við sig. Leiða má að því líkum að sú breyting, þegar 

kennaranámið fær traustari grundvöll á Íslandi, þá eflist sjáfstraust kennara og þeir tileinka 

sér mögulega þær nýju hugmyndir, til dæmis um reynslumiðað nám, sem voru að byrja að 

skjóta rótum. Umbótahreyfingunni varð allvel ágengt og ýmsir skólamenn skrifuðu um nýja 

og framsækna skólastefnu sem meðal annars hvatti til útináms og útikennslu. Má þar nefna 

bókina Uppeldismál til leiðbeiningar barnakennurum og heimilum, sem Magnús Helgason, 

fyrsti skólastjóri Kennaraskólans ritaði og út kom árið 1919 (Magnús Helgason, 1919). 

Í greininni Hagvöxtur og iðnvæðing. Þróun landsframleiðslu á Íslandi 1870-1945, segir 

meðal annars, að talsverð þróun og uppsveifla hafi einkennt íslenskt efnahagslíf á þessum 

fyrstu árum aldarinnar og margir þættir þjóðlífsins tóku miklum framförum. Þetta breyttist 

hratt með heimstyrjöldinni fyrri og hófst þá samdráttur í þjóðarbúskapnum sem varði til 

ársins 1921 (Guðmundar Jónsson, 1999). Á þessu samdráttarskeiði tókust á sjónarmið um 

rekstur skólanna. Annars vegar að hverfa aftur til farkennslunnar eða að halda áfram á þeirri 

braut sem mörkuð hafði verið við undirbúning fræðslulaganna 1907. Eftir erfið ár í 
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efnahagslífi  þjóðarinnar fer á millistríðsárunum efnahagur Íslands að rétta aftur úr kútnum 

og átti það líka við um skólamálin. Svo kölluð nýskólastefna, sem tók við af 

umbótahreyfingunni, átti þó mjög undir högg að sækja, bæði vegna kostnaðar og ekki síður 

vegna pólitískra deilna og tengingar manna við stjórnmál þessa tíma.  

Nýskólastefnunni, varð þó mest ágengt í hinu mikla starfi sem unnið var í 

Austurbæjarskólanum, sem hóf starfsemi 1930 undir stjórn Sigurðar Thorlacius. Þar komu 

fram kunnugleg stef í kennsluháttum sem voru mjög í anda umbótahreyfingarinnar frá 

byrjun aldarinnar. Nýskólastefnan lagði áherslu á þroska einstaklingsins og þær sálfélagslegu 

kenningar sem voru að ryðja sér til rúms. Nýskólamenn hafa því þurft oft og tíðum að glíma 

við skilningsleysi og mótbyr, svipaðan þeim sem stuðningsmenn umbótahreyfingarinnar 

höfðu áður fengið að reyna í byrjun aldarinnar. 

3.2 Grenndarnám og átthagafræði 

Með hliðsjón af starfi og hugmyndum þessara fumkvöðla virðast íslenskir skólamenn hafa 

haft hugmyndir um kosti þess að nýta nánasta umhverfi, eða grenndina við kennsluna. Fyrir 

utan uppeldisfræðileg sjónarmið má jafnframt greina sterka þjóðerniskennd með áherslu á 

ættjarðarást og tengsl við vaxandi félagshreyfingar. Þetta tengist mjög vel þeirri 

hugmyndfræðilegu umræðu sem var í gangi og er hluti af þeirri breytingu á viðhorfi til 

umhverfisins sem hefur verið kölluð önnur græna bylgjan (Bentsen, o.fl., 2009: 28-34). 

Námsgreinarnar sem helst tengdust grenndarkennslunni virðast hafa verið saga, 

náttúrufræði, landafræði og síðar átthagafræði. Í núverandi gildandi aðalnámskrám leik- og 

grunnskóla er hvatt til notkunar nærumhverfis (Aðalnámskrá grunnskóla,2013: 38), og gæti 

mönnum dottið í hug að hér sé á ferðinni einhver nýr sannleikur, en svo er ekki. Hugmyndir 

eða aðferðir sem við í dag köllum grenndarkennslu, hafa fylgt kennslu og skólastarfi, 

menntun og menningu í langan tíma.  

Þegar skoðuð eru skrif og tilvitnanir ýmissa skólamanna í lok nítjándu aldar og í byrjun 

þeirrar tuttugustu sjást víða merki um að hvatt sé til útikennslu – grenndarkennslu. Í bókinni 

Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007 - fyrra bindi skrifar Loftur Guttormsson um 

grenndarkennslu, sem á þeim tíma var farin að kallast átthagafræði, kennslugrein sem kom 

fram á öðrum áratug aldarinnar. Í átthagafræðinni endurspeglast enn fremur það sem áður 

var kallað grenndarkennsla og síðar hefur verið kallað grenndarhugsun og finna má í þeim 

kennsluaðferðum sem Guðmundur Finnbogason mælti með í upphafi aldarinnar: „að byrja á 

því sem næst er, grenndinni og lífi sveitabúa, en færa síðan smátt og smátt út 

sjóndeildarhringinn“. Lífshættir annarra, áleit Guðmundur, verða því aðeins skiljanlegir „að 

nemendur þekki af sjón og raun eitthvað sem hægt er að miða við“ (Guðmundur 

Finnbogason,1903/1994: 83). 
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Í bók sinni Lýðmenntun, fjallar Guðmundur alloft um þrjár námsgreinar sem kenndar eru; 

sögu, landafræði og náttúrufræði, sem beri einkenni skýrrar grenndarhugsunar. Þar með 

leggur hann áherslu á að hefja nám og kennslu á því sem næst er í umhverfi barnanna. 

Guðmundur telur einnig brýnt að velja viðfangsefni sem hæfi getu nemenda þar sem áhugi 

eflist samhliða meðvitund um eigin getu. „Af þeim sökum á öll kennsla að hefjast á því sem 

nemendum er kunnugt og á því skal annað byggjast“. Hugmyndafræðin er „að líkja öllu því 

sem fjarlægt er við eitthvað úr átthögunum, að skýra hið óþekkta með því að taka dæmi af 

því sem þekkt er, og að tengja alla fræðslu við persónulega reynslu nemandans“ 

(Guðmundur Finnbogason,1903/1994: 65). 

Steingrímur Arason, sem var einn þeirra sem nam uppeldisfræði í byrjun aldarinnar, 

skrifar árið 1919 grein í Andvara, undir heitinu Stjórnarbylting á skólasviðinu. Þar er fjallað 

um námskrárgerð og útskýrt hversu nauðsynlegt er að taka mið af áhuga barna þegar 

námskrá er samin og leggur áherslu á breytingar sem eiga sér stað í kennsluaðferðum 

erlendis. Gamla þulunáminu er hafnað og börnum fengin í staðinn viðfangsefni úr 

umhverfinu. Steingrímur segir sannað að grenndarmiðað nám og gagnvirk tengsl skóla og 

umhverfis skili mun betri árangri en eldri aðferðir og veiti börnum yfirgripsmeiri þekkingu en 

ella (Steingrímur Arason, 1919).  

Átthagafræði, sem virðist vera komin á dagskrá, á hug Steingríms í samnefndri grein þar 

sem hann skorar á kennarastéttina að skrifa í sameiningu kennslubók um landafræði Íslands. 

Henni vill hann kaflaskipta eftir héruðum í stað þess að líkjast þeim bókum sem fyrir eru og 

einkennast af eintómri upptalningu náttúrufyrirbrigða. Verkið telur hann brýnt þar sem það 

hafi reynst kennurum vandasamt að kenna um það „sem liggur næst og er sjálfsagðast, sem 

sé umhverfi barnsins“. Orðaval hans er skýrt og meiningin vafningalaus:  

Ekkert námsefni er jafnsjálfsagt og átthagafræðin. Átthagarnir eru hverjum 

manni miðstöð heimsins, og það sem hann lærir um aðra landshluta og lönd, 

lærir hann með tilliti til átthaganna og í samanburði við þá. Hér stendur líkt á og 

víða annars staðar, og allt þarf að byrja heima fyrir og sem allra næst barninu 

(Steingrímur Arason, 1921a). 

Fræðslulögin frá árinu 1946, sem vikið verður að síðar, kváðu á um tvær nýjar greinar, 

átthagafræði og sund sem sérstakar námsgreinar. Áhugavert væri að velta fyrir sér tengslum 

sundkennslunnar og útiveru, en Átthagafræðin hafði reyndar verið í námskrá barnaskóla frá 

1929 en rataði þarna fyrst inn í lögin. Átthagafræðina, sem var að hluta til um náttúruna, má 

vafalaust telja sem undanfari seinni tíma útikennslu og þeirrar umhverfisfræðslu sem átti 

eftir að þróast á löngum tíma.  Ólafur Rastrick segir í bókinni Almenningsfræðsla á Íslandi 

1880 – 2007, fyrra bindi: 
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Markmiðið átthagafræðinnar var að vekja áhuga yngri barna á að kynna sér og 

kanna sitt nánasta umhverfi en var nánar útlistað: 1. Að glæða hæfileika barnsins 

og löngun til að afla sér þekkingar; 2. Að barnið geti gert sér og öðrum glögga 

grein fyrir því sem fyrir það ber og því býr í brjósti; 3. Að barnið öðlist við eigin 

reynd þekkingu sem bóknám verði byggt á í efri deildum skólans. Nám í 

átthagafræði miðaði því ekki einvörðungu að þekkingu á nánasta umhverfi 

barnsins heldur líktist að sumu leyti þeirri námsgrein sem löngu síðar var nefnd 

samfélagsfræði og þeirri sem nú heitir lífsleikni (Ólafur Rastrick, 2008, fyrra bindi, 

í Nýjar skyldunámsgreinar: 199).  

Ísak Jónsson, sem var frumkvöðull í kennslu átthagafræði að sænskri fyrirmynd, leit ekki á 

átthagafræði sem námsgrein heldur fyrst og fremst sem hagkvæma starfsaðferð; sem var 

einmitt það sem Rousseau hafði í huga þegar hann tók Emil út í náttúruna til að kenna 

honum, sem kennarinn kýs sér með það í huga „að geta komið nemendum sínum til þess 

þroska sem gáfur þeirra og geta framast leyfa og að hjálpa barninu til aukins þroska, efla vilja 

sinn og dýpka tilfinningarnar“ (Ísak Jónsson, 1962). Ísak Jónsson skilgreindi átthagafræðina á 

eftirfarandi hátt:  

Átthagafræðin er ekki einhliða fræðsla um átthagana, landafræði eða um 

þjóðmenningu heldur er hún fyrst og fremst hagkvæm starfsaðferð, sem hagsýnn 

og samviskusamur kennari kýs sér til þess, að honum sækist kennslustarfið sem 

best og nemendur hans njóti kennslu og náms í ríkum mæli, ekki aðeins 

bekkurinn sem hópur heldur umfram allt hver einstaklingur í bekknum, hvert 

barn (Ísak Jónsson, 1962).  

Grenndarhugsun og átthagafræði geta talist forverar útinámsins og þess sem síðar er nefnt 

umhverfismennt. Þessi gömlu fræði eru enn í fullu gildi þó notuð séu önnur heiti. Á þessum 

tíma, er fólk enn bundið sínum átthögum, enda stutt síðan fjöldi fólks flutti á mölina og því er 

það eðlilegt að nafnið átthagafræði hafi í raun vísað til þess umhverfis sem þú varst alinn upp 

við, enda margir aldir upp í sveit. 

3.3 Uppbygging í skólastarfi 

Á öðrum og þriðja áratug tuttugustu aldar er greinilegt að skólinn og það starf sem þar fer 

fram er farið að hafa meiri samfélagslega þýðingu og skólinn sem stofnun fær meira hlutverk 

í lífi fólks. Loftur Guttormsson fjallar um íslenska kennsluhætti í bók sinni Almenningsfræðsla 

á Íslandi. Þar segir hann meðal annars:  
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Skóli hefur margræða merkingu í lífi fólks, nemenda, kennara og foreldra. Sem 

sérstök stofnun varð skólinn fyrst áþreifanlegur þegar hann eignaðist sérstaka 

byggingu, volduga eða lítilfjörlega eftir atvikum, staðsetta á víðavangi eða á 

afmarkaðri lóð (Loftur Guttormsson, fyrra bindi,2008: 212). 

Á fyrri hluta tuttugustu aldar voru þrívegis sett lög um skólaskyldu eða fræðslu íslenskra 

barna. Fyrst 1907, þá 1926 og síðan 1936. Fjallað var um fyrstu fræðslulögin hér að framan, 

en lögin frá 1926 fólu í meginatriðum í sér staðfestingu á að þrátt fyrir þrengingar og afturför 

stríðsáranna fyrri og kreppu millistríðsáranna skyldi ekki horfið frá meginmarkmiðum 

laganna frá 1907, það er að ná skólakerfinu undan áhrifum kirkjunnar og undir áhrif 

þjóðernisstefnunnar og sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Jafnframt markaði löggjöfin frá 1926 

áfanga í þróun sem staðfest var með lagasetningunni 1936, það er að í ört vaxandi 

þéttbýlissamfélagi yrði ekki komist hjá því að láta skólaskyldu ná jafnt til yngri sem eldri 

barna og það sem áhugavert er fyrir viðfangsefni ritgerðarinnar, að víkka verksvið skólanna; 

þeir ættu ekki aðeins að efla bóklega færni barna heldur einnig verklega færni barna. Þó var 

það svo í nokkurn tíma að áhrifa fræðslulaganna gætti aðallega í þéttbýli þar sem meirihluti 

landsmanna var tekinn að flytjast á mölina um 1930. Í dreifbýli voru breytingar í anda hinna 

nýju laga mun hægari þar til fast skólahald leysti farskólana af hólmi. Heimavistarskólarnir 

tóku að rísa og framfarasinnar í fræðslumálum dreifbýlisins álitu byggingu þeirra forsendu 

fyrir því að skólahald í sveitum kæmist í nútímalegra horf (Loftur Guttormsson, 2008: 108). 

Á þessum tíma er skólinn að verða stofnun, og skólamenn fá greinilega aukið sjálfstraust. 

Fram á sjónarsviðið koma menn sem vilja taka stór og ákveðin skref til bættrar menntunar 

þjóðarinnar og ekki bara í þéttbýli heldur út um allt land. Inn í þessa þróun fléttast  ýmislegt 

sem tengist efni ritgerðarinnar. Umhverfi og útivist fær á ákveðnum stöðum mun meira vægi 

sérstaklega þar sem saman koma skólamenn og útivistarmenn, svo sem í Laugarnesskóla. 

Framan af líktu íslenskir barnaskólar eftir þeim háttum náms og kennslu sem höfðu lengi 

viðgengist í lærðum skólum – með sínum stífu formum, yfirheyrslum kennara og daglegum 

einkunnargjöfum. Það voru þessar hefðir sem lýðskólamenn, umbótahreyfingin og síðar 

svonefndir nýskólamenn andæfðu með vaxandi þunga eftir því sem leið á tuttugustu öldina 

(Loftur Guttormsson, fyrra bindi, 2008: 217).  

Jónas Jónsson frá Hriflu, kennari og síðar kennslumálaráðherra, kom fram með svo 

kallaðan alþýðuskólaboðskap, þar sem hann sagði að skólinn ætti ekki aðeins að þjóna 

einhliða bóknámi heldur og nytsömum störfum og líkamsrækt. Áhugaleysi og skólaleiði 

margra nemenda stafaði af leiðinlegum kennslubókum, „þurrum beinagrindum“ og  löngum 

setum og hreyfingarleysi. Þá nefnir hann einnig þreytu og kunnáttuleysi margra kennara 

(Loftur Guttormsson, fyrra bindi, 2008: 217). 
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Og Jónas segir að úr skyldi bætt einkum með því að efla hag og menntun 

kennarastéttarinnar og „hafa alla kennslu, svo sem unnt er, verklega, hlutkennda, að læra 

með því að hafa hlutina handa á milli, rannsaka þá, mæla, vega, bera þá saman og mynda sér 

síðan skoðun um þá að þessari athugun lokinni“ Hér birtist Jónas sem einn fyrsti boðberi 

reynslunáms, sem hann kallar uppgötvunarnám á Íslandi. Ekki fer á milli mála að 

uppeldisboðskapur hans var angi af umbótauppeldisfræðinni (reformpedagogik) sem hafði 

sótt mjög í sig veðrið um og eftir aldamótin 1900 (Loftur Guttormsson, fyrra bindi, 2008: 

217). Hann taldi einnig að nemendur þyrftu að losna undan þurrum kennslubókum og 

löngum kyrrsetum með líkamsrækt og verklegri kennslu. Hugmyndir Jónasar studdust við 

kenningar áðurnefndra umbótahreyfinga og verður í aðalatriðum inntak 

lýðskólahugmyndanna. Láta af ítroðslu og latínuskólahefð. Kennslan átti að setja barnið í 

brennidepil, opna skólann út í umhverfið og samfélagið, taka mið af fjölbreytileika 

einstaklinganna, beita sér fyrir auknum þroska þeirra á þeirra forsendum og loks áttu 

skólarnir að stuðla að aukinni þátttöku barnanna í skólalífinu og samfélaginu öllu (Ólafur 

Rastrick í Lofti Guttormsyni, fyrra bindi, 2008 í Stofnun héraðsskóla: 217).   

Stofnun héraðsskólanna er enn nátengt nafni Jónasar Jónssonar frá Hriflu, enda stuðlaði 

hann að lagasetningu um þá 1929. Hann var einn af litríkustu stjórnmálamönnum á fyrri 

hluta tuttugustu aldar og var kennslumálaráðherra. Hann var einn þeirra ráðamanna sem 

töldu að námið ætti að vera sniðið að einstaklingnum þótt í skóla væri. Hann var talsmaður 

sveitaskólanna en sveigjanlegt skólastarf átti að rúmast innan veggja þeirra (Loftur 

Guttormsson, fyrra bindi, 2008: 154). Samkvæmt lögum um héraðskóla skyldu þeir vera fjórir 

að tölu, að Núpi, á Laugum, Hvítárbakka (Reykholt) og Laugarvatni. Tilgangur skólanna var að 

búa nemendur undir athafnalíf við íslensk lífskjör með bóknámi, vinnukennslu og íþróttum 

(Lög um héraðsskóla nr. 27/1929, 3. gr). Útivist skyldu nemendur hafa og íþróttaiðkanir 

daglega. Gildur þáttur í hugmyndafræði Jónasar var að byggja skólana á „heitum stöðum“ – 

það er við hverahita, segir Jónas meðal annars í greininni „Heitir og kaldir héraðsskólar“. 

Velta má fyrir sér hvort Hvítárbakkaskólinn hafi verið fluttur að Reykholti, þar sem var heitt 

vatn í jörðu, þar sem reis glæsilegt skólahús, teiknað af Guðjóni Samúelssyni,  hirðarkitekt 

kennslumálaráðherrans. Í þessum skólum var meiri áhersla lögð á kennslu verklegra greina, 

handavinnu og smíða, og leikfimi en í öðrum gagnfræða- og héraðsskólum, sem voru árið 

1945 orðnir 12 að tölu. Í reynd var þó hlutur þessara greina minni en til hafði verið stofnað 

telur Loftur Guttormsson í bók sinni Almenningsfræðsla á Íslandi, 2008.  

Í hverju landi hampaði stefnan sínum sérstöku vígorðum – Pädagogik vom kind aus í 

Þýskalandi, Barnet i centrum á Norðurlöndum og learning by doing í Bandaríkjunum í anda 

Johns Dewey. Í stað hins gamla greinabundna bóknámsskóla átti að opna skólastarfið fyrir 

umhverfinu og samfélaginu, virða hina fjölþættu eiginleika barna, ýta undir þroska þeirra á 



 

64 

þeirra eigin forsendum og stuðla að virkri, ábyrgri þátttöku þeirra í skólalífinu og samfélaginu 

yfirleitt. Kennslan átti að vera barnmiðuð og taka fullt tillit til séreðlis og sérþarfa barnsins á 

ýmsum þroskastigum þess. Að þessu leyti voru flestir umbótasinnarnir undir sterkum 

áhrifum frá hinni náttúrulægu átjándu aldar uppeldisspeki Rousseaus. Víða komst þessi 

stefna til framkvæmda, og var skýrasta dæmið, eins og áður var vikið að, eflaust í 

skólastjóratíð Halldóru Bjarnadóttur, í barnaskólanum á Akureyri árin 1908 – 1918.  

Nýskólamenn tóku barnasálfræðina skipulega í þjónustu sína. Sigurður Thorlacius, 

nýráðinn skólastjóri Austurbæjarskólans, sem þá var nýbyggður og verður eitt höfuðvígi 

nýskólamanna. Sigurður var þá nýkominn frá námi í uppeldisfræði og barnasálfræði við 

Roussau – stofnunina í Genf, þar sem sjálfur Jean Piaget var meðal kennara. Ritum Sigurðar 

og nafni var haldið á lofti í tímaritinu Menntamálum, og er hann enn kenndur í Háskóla 

Íslands. Áhrif Sigurðar náðu víða, en nefna má að hann átti hauk í horni, sem var Jón 

Sigurðsson, síðar skólastjóri í Laugarnesskóla. Þeir héldu báðir því fram að kennsla barna 

þyrfti að byggja á traustum sálfræðilegum grunni.  

Árásir voru á nýskólastefnuna og hatrammar pólitískar deilur stóðu um skólastefnu 

Sigurðar Thorlacius. Jón Sigurðsson, sem þá var yfirkennari Austurbæjarskóla hafði fengið 

birta athugasemd við ásökunum í garð Sigurðar. Mogginn skrifaði:  

En ef yfirkennarinn er þeirra skoðunar að stefna skuli að vinnufriði og samstarfi 

þessu, ætti hann að sýna vilja sinn í verki með því að heimta að skólastjórinn og 

friðarspillirinn, Sigurður Thorlacius, og allt það kommunístíska hyski, sem fyrir 

tilstilli Hriflumanna og annarra samsekra hefir safnast að skólanum utanum 

Sigurð þenna, verði þaðan rekið – og það sem fyrst (Morgunblaðið 5.mars 1933: 

6). 

Um miðjan fjórða áratuginn hafði Samband íslenskra barnakennara gert nýskólastefnuna 

að yfirlýstri skólastefnu sinni. Til að kynna hina nýju stefnu og þjálfa kennara í virkum 

kennsluaðferðum beitti Samband íslenskra barnakennara sér fyrir námskeiðum um 

vinnuskóla þar sem meðal annarra voru sænskir brautryðjendur sem önnuðust leiðsögn. 

Mikilvægur þáttur í nýskólastarfinu var að tengja skólastarfið umhverfi og nærsamfélagi 

skólans. Í barnaskóla Hafnarfjarðar var umhverfið til dæmis notað, „farið var einkum að 

vorlagi, í vettvangs- og námsferðir“ (Loftur Guttormsson, fyrra bindi, í Anna G. Magnúsdóttir, 

saga barnaskóla Hafnafjarðar). Var í þessu sambandi talað um vorskóla fyrir börnin og 

vinnuskóla fyrir ungmenni. Ísak Jónsson stofnaði til vorskóla í Ísakskóla, sem var á formi 

sumarnámskeiðs eins og við þekkjum í dag. En víða annarstaðar lítur út fyrir að vorskólinn 

hafi verið einhvers konar framhald skólastarfsins þegar kom fram á vorið. Kennarar tóku þá 

bekkinn með sér út í náttúruna, ekki aðeins til þess að lesa og safna ýmsum náttúrugripum, 
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heldur og, ef svo bar við, til að nota umhverfið við kennsluna til dæmis með því að marka í 

fjörusandinn kort af löndum, einkum Íslandi, og búa til einskonar upphleypt kort af því. Mun 

hér hafa ásannast það sem Steingrímur Arason kenndi og vikið var fyrr að, að náttúran byði 

fram bestu kennsluáhöldin sem til væru og það ókeypis (Loftur Guttormsson, 2008: 225). 

Saga vorskólanna er merkilegur þáttur þessarar sögu sem full ástæða væri til að skoða nánar, 

þó ekki verði það gert hér. 

Margt bendir því til mikillar gerjunar uppeldishugmynda þegar kom fram á fjórða 

áratuginn og margra nýmæla í framkvæmd sem settu varanlegt mark á íslenskt skólastarf. 

Umhverfið er notað og útikennsla stingur greinilega upp kollinum í skipulögðu skólastarfi. Við 

þetta blandast áhersla á holla og góða hreyfingu, æskulýðs- og ungmennafélagsstarf. 

Frístundir og ferðalög höfðu aukist mikið allt frá lokum seinni heimstyrjaldar og nýr andblær 

hins unga lýðveldis sveif yfir öllu.  

3.4 Fræðslulög og námsskrár  

Árið 1929 var námskrá fyrir barnaskóla gefin út í fyrsta sinn, þar sem tiltekið var hvað börn á 

ákveðnum aldri ættu að læra og kunna að námi loknu. Fáein atriði finnast í fræðslulögunum 

sem benda til hvatningar til útináms. Þar var kveðið nánar á um kunnáttu í landa- og 

náttúrufræði. Barnið skyldi hafa „athugað átthagana vandlega“. Enn fremur skyldi barnið 

hafa fengið „nokkra fræðslu um eðlishætti jarðar og stöðu hennar í sólkerfi voru“. Um 

náttúrufræði var nú kveðið á með mun skýrari hætti en áður; skyldi barnið nú að loknu námi 

„hafa vanist á að athuga algengustu fyrirbrigði náttúrunnar“ og geta lýst þeim. Og síðar segir 

að; „jafnframt skuli barnið þekkja til helstu plantna er vaxa á Íslandi, sem og til lifnaðarhátta 

nokkurra dýrategunda“ (Loftur Guttormsson, fyrra bindi, 2008: 199). Þær umbótahreyfingar 

og nýskólastefnur sem áður hafði verið minnst á fengu loks hljómgrunn meðal ráðamanna 

árið 1946. Með nýjum fræðslulögum áttu skólarnir að beita sér fyrir því að „hver 

einstaklingur fái sem best notið sín og hljóti það uppeldi sem og fræðslu sem hentar best eðli 

hans“ (Hlynur Ómar Björnsson, í Lofti Guttormssyni, seinna bindi, 2008: 29). Jafnframt var 

markmið fræðslulaganna að stórefla og samræma menntun í landinu þar sem þjóðina 

vantaði mikið af sérmenntuðu fólki, til dæmis í tækni- og vísindagreinum. En skólakerfið 

stækkaði og þandist út og einnig var um mikla miðstýringu að ræða. Þar með varð áherslan á 

bóknám og utanbókarlærdóm og sú stefna að einstaklingurinn ætti að fá að njóta sín fór 

forgörðum.  Hluti af samræmingunni atvikaðist einnig þannig að sett var á samræmt 

landspróf árið 1950 sem gerði það að verkum að „ítroðslan í nemendurna varð gegndarlaus“ 

(Hlynur Ómar Björnsson í Lofti Guttormssyni, 2008: 34).  Nemendur voru látnir keppa um 

prófeinkunnir en minna var skeytt um sérkenni þeirra eða sjálfsmenntun. Kennslan miðaði 

að því að gera alla nemendurna eins.  
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Þessi skólastefna fjarlægðist því í raun og veru þá umbóta- og nýskólastefnu sem 

kennarar höfðu barist fyrir. Námskráin hafði mikil áhrif og þar stóð skýrum stöfum hvað ætti 

að kenna, en þó einhver vottur af umhverfisfræðslu væri þar að finna týndist hún og féll milli 

skips og bryggju sem varð í raun hlutskipti hennar æði lengi fram eftir öldinni. Helgi Elíasson, 

sem var fræðslustjóri á fimmta áratugnum og hafði kynnt sér þessi mál á Norðurlöndum, 

sagði það ósk skólamanna að minnka lexíunámið, en tilraunir í þá átt væru ekki langt 

komnar. Þetta sýnir erfiðleikana sem eru samfara því að reyna annars vegar að tryggja 

jafnrétti nemenda með beitingu samræmdra vísindalegra matsaðferða og hins vegar að 

leggja rækt við hvern einstakling fyrir sig (Hlynur Ómar Björnsson í Lofti Guttormssyni, 2008: 

34). Þannig urðu metnaðarfullar fyrirætlanir fræðslulaganna frá 1946 um einstaklingsmiðað 

nám að engu, þar sem kennsluhættir tóku mið af námsmati og lexíuaðferðirnar voru 

endurvaktar. Svo virðist sem menntaumræðan næstu áratugi hafi mikið til snúist um hin 

samræmdu próf og að námsmat og útkoma prófa stýri kennsluháttum. Á þann hátt tók öll 

kennsla á löngu tímabili mið af fjöldanum. Fyrir því hafa verið margar skýringar í ört 

stækkandi samfélagi sem mótaðist af stöðugum tækniframförum og aukinni framleiðni 

(Hlynur Ómar Björnsson í Lofti Guttormssyni, 2008: 38) 

Þá má nefna námsgrein sem lengi hafði fylgt kennaranáminu, en það var uppeldisfræðin. 

Í tímaritinu Um menntamál birtist eftirfarandi: 

Sú námsgrein sem venjulega er nefnd uppeldisfræði, felur í sér mörg 

viðfangsefni. Markmið slíks náms er að gera nemandanum ljóst hvað það er sem 

uppeldi kemur til leiðar, og jafnframt að kenna honum að meta sögulegt og 

félagslegt gildi þess. Þetta er höfuðnámsgrein, því hún stuðlar að því að gera 

menn að kennurum og af því að það, sem við er fengist í kennslu, er mannvera en 

ekki dauður hlutur (Loftur Guttormsson, seinna bindi, 2008: 71).  

Færa má að því nokkur rök að uppeldisfræði sé í raun sú fræðigrein sem geri menn að 

kennurum. Þegar horft er á kennsluaðferð svo sem umhverfis- og útikennslu, má með 

sæmilegum rökum segja að kunnátta sem varðar atferli, þroska og vitsmunaferli barnsins 

vegi þar þungt. Því er það áhugavert að á sama tíma og afturkippur verður í 

umbótahreyfingunni þá er um leið verið að ræða um mikilvægi uppeldisfræðinámsins, sem 

svo sannarlega tekur það sem síðar var kallað fjölgreindakenningin upp á sína arma. 

Uppeldisfræðin er að vissu leiti nátengd umhverfismenntun. Umhverfið skiptir máli þegar 

talað er um uppeldi barna bæði úti og inni. Þetta vissu menn en hafa síðan áttað sig betur á 

samhengi þessara fræðigreina, sérstaklega með hliðsjón af veru mannsins og athöfnum í 

umhverfi sínu. 
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Á þessum árum, fram til 1980, var unnið ötullega að þróun skólamála, og ný fræðslulög 

komu 1974 og leystu lögin frá 1946 af hólmi. Helstu áherslur ráðamanna snerust um 

námsefnisgerð enda var hluti íslensks námsefnis orðið verulega úrelt. Einnig voru gerðar 

breytingar á þeim fögum sem kennd voru og námsframboð á framhaldsskólastigi jókst til 

muna með tilkomu fjölbrautaskólanna. Tryggja átti öllum jafnrétti til náms, hvort sem var 

með tilliti til búsetu, kyns eða fötlunar og enn átti að taka tillit til einstaklinganna og laga 

kennsluna betur að ólíkum þörfum þeirra. Á áttunda áratugnum, voru kennsluhættirnir sjálfir 

undir smásjá enda fylgdu oft kennsluleiðbeiningar með námsefninu og töldu menn að þannig 

væri hægt að ná tökum á og skapa fjölbreytta kennsluhætti.  

Kennarasamtökin lýstu strax stuðningi við þessar hugmyndir. Nýju hugmyndirnar 

tengdust nýungum í skólastarfi, tilraunakennslu og rannsóknum í tengslum við atvinnulífið í 

landinu. Skipulagt nýbreytnistarf sem geti fætt af sér fjölbreyttara skólastarf var til dæmis á 

dagskrá á fulltrúaþingi Sambands íslenskra barnakennara árið 1966. Inntak breytinganna 

snerist um þarfir og velferð einstaklingsins ekki síður en heildarinnar, og heildarinnar sem 

lýðræðissamfélags frekar en einbers hagkerfis. Þá var kominn í Menntamálaráðuneytið nýr 

starfsmaður, Andri Ísaksson,  sem sinna skyldi skólarannsóknum, og sagði hann að stefnan 

helgaðist fyrst og fremst af hugmyndum um jafnrétti til náms. Nokkru síðar var Wolfgang 

Edelstein einnig ráðinn sem ráðgjafi í menntamálum. Hann skrifaði hugleiðingu 1966 um 

nýtingu skólastarfs til félagslegra þátta, ekki eingöngu til beinnar menntunar og niðurstöðu í 

formi prófa og einkunna:  

Skólarnir eru ekki einungis stærsta – og kostnaðarsamasta fyrirtækið og 

umfangsmesta hagaflið heldur einnig félagslega og sálfræðilega eitt sterkasta afl 

þjóðfélagsins. Ungt fólk á mótunarskeiði dvelst í skólum frá bernsku fram á 

fullorðinsár. Því skyldi aldrei gleymt þó nýting menntunar til hagvaxtar sé 

ofarlega á baugi nú, svo nýtilkomin sem þessi þekking okkar er, að einhliða mynd 

fæst af skólahaldi, nema hinu félagslega hlutverki skólanna – að miðla 

atferlisháttum og hefðum – og persónuhlutverki þeirra – að miðla skilyrðum til 

lífsgnóttar, þ.e. persónulegri menningu – sé getið að nokkru (Helgi Skúli 

Kjartansson, í Wolfgang Edelstein í Lofti Guttormssyni, 1966: 92). 

Skólarannsóknardeild kom nýju námsefni á framfæri með nákvæmri skilgreiningu 

námsmarkmiða. Síðan var efnið kennt í nokkurn tíma sem tilraunakennsla og með notkun 

tilraunakennslubóka. Þá hófst almenn notkun hins nýja námsefnis, samhliða námsstjórn. 

Köllun skólarannsóknardeildar var umfram allt sú að ryðja til rúms nýjum kennsluaðferðum í 

anda viðurkenndra uppeldisvísinda. Orka deildarinnar fór hins vegar mest í námsefnisgerð og 
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minna varð úr mótun nýrra kennsluaðferða (Helgi Skúli Kjartansson, í Wolfgang Edelstein í 

Lofti Guttormsyni, 1966: 92).  

Vinna skólarannsóknardeildarinnar leiddi einnig af sér að nýjar námsgreinar voru 

skilgreindar. Líffræði, tók við af gömlu greinunum; dýrafræði, grasafræði og heilsufræði. Þá 

voru Íslandssaga, mannkynssaga og landafræði, ásamt ívafi úr félagsvísindum sameinuð í 

nýja grein, samfélagsfræði. Í samfélagsfræðikennslu var líka oft vitnað í og unnið með 

umhverfismál. Gömlu námsgreinarnar áttu sér forvígismenn, bæði leika og lærða og aldrei 

varð full sátt um samfélagsfræðina. Mótun hennar var hins vegar eitt metnaðarfyllsta 

verkefni skólarannsóknardeildarinnar þar sem Wolfgang Edelstein leiddi starf stórs hóps 

skipuleggjanda og námsefnishöfunda. Samfélagsfræðin varð ákveðin afurð 

skólarannsóknadeildarinnar. Umhverfismenntun var sett undir samfélagsfræðina og það var í 

valdi kennarans hvenær hann sá ástæðu til að beita umhverfisfræðslunni. Það varð því 

tilviljanakennd og ómarkviss kennsla sem einkenndi þann tíma sem umhverfisnámið var hluti 

af samfélagsfræðinni. Meira verður fjallað um þetta í kafla um umhverfismennt. 

Fyrstu grunnskólalögin voru sett 1974 og fyrsta aðalnámskrá grunnskóla kom svo út 1976 

þar sem samfélagsfræðin festi sig í sessi. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson kennari við 

Kennaraskólann skrifaði 2008 um þessa fyrstu aðalnámskrá að í samhengi nýrra kenninga og 

kennsluhátta væri vert að nefna merka Aðalnámskrá grunnskóla frá árunum 1976-1977. Þar 

væri stuðst við kenningar frá hugsmíðahyggjumanninum Jean Piaget og sálfræðingnum 

Jerome S. Bruner. Og Ingólfur heldur áfram:  

Námskrá er oftar en ekki afrakstur mikillar skólamálaumræðu og að þessu sinni 

var það viðhorf ríkjandi að fyrst þyrfti að skilgreina þarfirnar, þá að gera námskrá 

með markmiðum og að lokum ætti að semja kennslubækur og námsefni með 

tilliti til þarfa og markmiða námskrár. Í nýju námskránni var aukin áhersla 

annarsvegar á lýðræðishyggju og hinsvegar tækni og vísindahyggju. Í 

lýðræðishyggjunni fólust m.a. lýðræðisleg og barnlæg jafnréttissjónarmið, réttur 

nemenda til að hafa áhrif á eigið nám, áhersla á sköpunargáfu, hópavinnu, 

umræður og uppgötvun. Þverfaglegt eða samþætt nám skyldra greina var líka 

hluti af lýðræðishyggjunni og átti hún rætur sínar að rekja til John Dewey og Jean 

Piaget auk fjölda annarra (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson í Lofti Guttormssyni, 2008: 

147).  

Þannig hófust kenningar þessara fræðimanna aftur til vegs og virðingar innan uppeldis-

fræðasamfélagsins og hafa haldið velli fram á þennan dag. Hvað vísindahyggjuna  varðar þá 

birtist hún fyrst og fremst sem sú sannfæring að vinna að framgangi og þekkingu í 

vísindalegum vinnubrögðum og hugsun nemenda. Í fyrstu gerð námsefnisins voru gjarnan 
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mjög ítarlegar kennsluleiðbeiningar en þegar frá leið minnkaði áhersla á þær, rétt eins og dró 

úr áherslu á nákvæmar marklýsingar. Arfurinn frá þessum vinnubrögðum skilaði sér þó síðar 

og birtist í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla árið 1999. Margar góðar tilvitnanir væri 

hægt að taka úr Aðalnámskrá frá áttunda áratugnum sem taka mark á eldri hugmyndum sem 

lagðar höfðu verið til hliðar og það var auðvitað jákvætt. Með lýðræðishyggju átti barnið að 

hafa áhrif á eigin nám, áhersla var á sköpunargáfu, hópavinnu, umræður og uppgötvun. 

Þverfaglegt eða samþætt nám var talið upp og ýmislegt fleira. Gamlar bækur dregnar fram 

og fundin samhljómur við umhverfið og sálfræði. En síðan verður minna úr verki þrátt fyrir 

góð orð og það er ef til vill einkenni á íslensku skólastarfi og þróun þess. Það hefði þurft að 

virkja Orðafossinn. 

3.5 Umhverfismennt 

Í kringum 1970 kemur þriðja græna bylgjan sem einkennist af umræðu um umhverfismál. Í 

skólum mótuðust á sama tíma nýjar hugmyndir um umhverfismenntun og ýmsar 

alþjóðastofnanir beittu sér fyrir framgangi þeirra og útbreiðslu sem víða mátti sjá stað. 

Menntastofnanir og stjórnvöld margra landa tóku að styðja markvisst við þróun 

umhverfismenntunar sem tók stór skref fram á við. Á Íslandi fer hæg þróun 

umhverfisfræðslu í gang. Áður en sú saga er rakin má velta fyrir sér þeim aðstæðum og því 

umhverfi sem íslenskt skólakerfi og skólamenn voru í á þessum tíma með því að vitna í 

athyglisverð skrif frá 1990, þegar um tveir áratugir eru liðnir frá fyrstu merkjum um 

umhverfisfræðslu. 

Í handriti fyrir nemendur Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) um uppeldi og umhverfismenntun 

frá 1990 fjallar Stefán Bergmann, þá lektor við KHÍ og síðar Menntavísindasvið HÍ (1978-

2012), um þessa þróun og gefur nemendum sínum ábendingar um viðfangsefnið 

umhverfismenntun: 

Mörgum finnst umhverfismenntun vera óljóst hugtak. Hugsanlega er það vegna 

þess, hve víðtækt inntak þess er og aðferðirnar margar til að vinna eftir. Erfitt 

getur verið að sjá umhverfismenntun fyrir sér sem heild í skólastarfi enda er að 

því stefnt, að hún byggist inn í allar námsgreinar og fari fram í öllum aldurshópum 

og skólagerðum (Stefán Bergmann, 1990). 

Þetta kemur ef til vill ekki á óvart því ef okkur finnst umhverfismenntun og jafnvel 

umhverfismálin vera óljós og ef til vill flókin í dag, hvað er þá hægt að segja um 

umhverfisvitund almennings, kennara og skólastjórnenda fyrir 30 árum? Með aukinni 

umfjöllun fjölmiðla sem leiðir af sér aukna þekkingu og umræður er jarðvegur 

umhverfisumræðunnar orðin allur annar. 
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3.5.1 Þverfagleg umhverfisfræðsla  

Náttúrufræðikennsla í sinni víðustu mynd og síðar þverfagleg umhverfisfræðsla á sér 

auðvitað langa sögu. Umhverfisfræðslan, eða umhverfismennt - miljöundervisning, verður 

sérstök námsgrein á hinum Norðurlöndunum þegar kom fram á áttunda áratuginn. Í kjölfar 

hinnar alþjóðlegu umræðu voru Norðmenn fljótir að taka við sér og hófust þegar um 1970 

handa við að skipuleggja náms- og námsgagnagerð í umhverfisfræðslu. Frá árinu 1972 hófu 

Norðurlandaþjóðirnar með sér samstarf um þróun umhverfisfræðslu. Fyrst beindist 

samstarfið að námsefnisgerð fyrir grunnskóla. Ekkert af þessu efni kom þó út á íslensku, en 

kennarar höfðu aðgang að því og höfðu til hliðsjónar í sinni vinnu, til dæmis við 

námsefnisgerð í líffræði. Stefán Bergmann skrifaði mjög fróðlega skýrslu um þetta starf, enda 

var hann einn af fulltrúum Íslands í samstarfinu og annaðist mikið það starf sem fram fór á 

þessum vettvangi á seinni hluta tuttugustu aldar og vel fram á nýja öld. Höfundur átti viðtal 

við Stefán sem vitnað verður víða til í þessum kafla ritgerðarinnar. 

Umhverfismál og náttúruvernd urðu mikilvæg viðfangsefni og umhverfisfræðslan var því 

mjög lifandi námsgrein þar sem sitt sýndist hverjum. Það var í kjölfar stórra umhverfisslysa 

og útgáfu bóka svo sem Raddir vorsins þagna (e. Silent spring, 1962), og Endimörk vaxtarins 

(e. Limits to Growth, 1972), að umræða um umhverfismál kemst á verulegt skrið í 

vestrænum löndum. Menn fóru að velta fyrir sér umhverfinu frá ólíkum hliðum og leituðu 

eftir skilgreiningu hugtaka um umhverfismál. Í viðtali við Stefán Bergmann kom fram, að allir 

skólamenn á þessu sviði fylgdust með og skynjuðu aukna vigt umhverfismála. Hann nefndi 

sérstaklega þrjár alþjóðlegar ráðstefnur um umhverfismenntun sem haldnar voru á vegum 

Sameinuðu Þjóðanna; í Stokkhólmi 1972, Belgrad 1975 og Tiblisi 1977 sem höfðu mikil áhrif. 

Þær komu umhverfismálunum betur inn í skólastarfið með aukinni umræðu og viðfangsefni 

tengd þeim komust í kjölfarið inn í námsgreinarnar. Ráðstefnurnar sendu líka frá sér 

yfirlýsingar um þær kennslufræðilegu áherslur sem æskilegt væri að kæmu fram í 

skólastarfinu (Stefán Bergmann, 2020). 

Lögð var á það rík áhersla að ekki skyldi líta á umhverfisfræði sem nýja námsgrein, sem 

myndi keppa við aðrar um rúm á þegar yfirfullri stundaskrá grunnskólans. Líta átti á 

umhverfisfræðsluna sem nýja vídd í náminu, sem tengdist heildar umfjöllun umhverfismála 

og umhverfisverndar á hverjum stað. Stefán sagði líka að þó umhverfi umhverfisfræðslunnar 

á Íslandi hafi ekki verið mjög skipulagt eða í föstum skorðum þá fundust áhugasamir 

kennarar víða. Þessir kennarar voru búnir að starfa lengi að einhverju sem vissulega væri 

hægt að kalla umhverfisfræðslu, hver á sínum stað, án þess að vera sérstaklega meðvitaðir 

um það. Þannig var til talsvert af námsefni í líffræði og öðrum tengdum vísindagreinum sem 

rötuðu inn á skólaþróunardeildina, sem þá var byrjuð að starfa undir stjórn Wolfgang 

Edelstein. 
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Miklar hræringar urðu í þessum umhverfisfræðslumálum um 1972 að sögn Stefáns. Þá 

voru Ólafur Proppé og Hrólfur Kjartansson kennarar við Æfingadeild Kennaraskólans í 

Reykjavík og settu greinilega mark sitt á þá þróun sem fór af stað. Meðal annars má nefna 

fimm daga norræna ráðstefnu sem haldin var á Íslandi. Kennslufræði og samþætting 

námsgreina var þá mjög til umræðu og menn vildu fara að temja sér ný vinnubrögð, bæði 

hvað varðar eldri námsgreinar sem og nýrri greina svo sem kennslu í samfélagsfræði og 

umhverfismennt. Í þessari umhverfisundiröldu sem stundum er kennd við þriðju grænu 

bylgjuna, varð athyglisverð breyting á nálgun kennara varðandi gömlu vettvangsferðirnar, 

svo dæmi sé tekið. Það sem áður hafði verið meira litið á sem uppbrot á kennslu, skemmtun 

og afþreying fyrir nemendur, var orðið hluti af kennslu í tiltekinni námsgrein. Nemendur 

fengu ákveðin verkefni til að vinna á vettvangi, fóru á söfn til að skoða ákveðna hluti, eða 

sóttu náttúruleg sýni til að rannsaka nánar þegar komið væri aftur í skólann (Stefán 

Bergmann, 2020). 

Á þessum tíma er greinilega verið að ræða um umhverfisfræðslu og umhverfismál meðal 

nemenda Kennaraskólans. Árið 1980 komust nemendur meðal annars að því að kennsla í 

umhverfisfræðslu sé fremur handahófskennd og lítið samræmi milli kennslugreina enda 

umhverfisfræðslan ekki sjálfstætt afmörkuð námsgrein í íslensku skólakerfi. Þó er unnið á 

skipulegan hátt með umhverfi í samfélagsfræði og í handmennt, þó á misjafnan hátt. Þeirra 

niðurstaða er jafnframt að samfélagsfræðin sé sú námsgrein sem einna helst sinni 

umhverfisfræðslu og hafi á áttunda áratugnum gegnt forustuhlutverki. En innan hennar sé 

nánast eingöngu fjallað um félagslegan þátt umhverfisins svo nokkuð virðist skorta á að 

hinum líffræðilega hluta umhverfisins séu gerð nægilega góð skil. Í norrænu 

umhverfisáætluninni er þessu öfugt farið. Áherslan þar er á líffræðilega hluta 

umhverfisfræðslunnar. Úttektin bendir til þess að æskilegt gæti verið að samfélagsfræði og 

líffræði auk mynd- og handmenntar væru heppilegir samstarfsaðilar að endurskipulagningu 

umhverfisfræðslunnar (Guðný H. Sigurðardóttir og Héðinn Pétursson, 1980). Þá veltir annar 

nemandi fyrir sér félagslegum og umhverfislegum vandamálum sem ör vöxtur borga og 

iðnaðarstarfsemi, mengun og gífurleg alhliða tæknivæðing á síðustu áratugum hefur valdið. 

Öllum er ljóst að náttúruauðlindirnar eru ekki óþrjótandi og því verði maðurinn að gæta hófs 

í nýtingu gæða náttúrunnar, þannig að röskun verði ekki á jafnvægi hennar (Sigríður 

Indriðadóttir, 1980). Fyrri ritgerðin tekur fyrir stöðu mála eins og hún er í lok áttunda 

áratugarins og ber vitni um ríkan samfélagslegan þátt umhverfisfræðslunnar en líffræðilega 

þáttinn skorti mjög. Það bendir til lítillar áherslu og mögulega þekkingarskorts kennara á 

efninu. Athyglisvert er síðan að í seinni ritgerðinni er notað nánast sama orðfæri og nú er 

manna á meðal. Það er því ljóst að á þessum tíma, fyrir 40 árum, er þekking manna og um 
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leið ákveðin varnarviðbrögð farin að heyrast vel og koma fram í kennsluefni og fræðigreinum 

sem kennaranemar á Íslandi höfðu aðgang að. 

3.5.2 Norðurlandasamstarf  – Miljö og MUVIN 

Á þessum tíma, er að hefjast samstarf Menntamálaráðuneytisins við hin Norðurlöndin um 

samningu sameiginlegs námsefnis í umhverfismennt. Uppistaðan í þessu norræna samstarfi 

voru Miljö – ráðstefnurnar sem verður fjallað um hér á eftir og lokaþátturinn í því samstarfi 

var MUVIN-verkefnið eða Miljöundervisning i Norden sem hófst í lok ársins 1991 og lauk árið 

1996. Og áfram er vitnað í Stefán: 

Það kom til kasta okkar í Kennaraskólanum að hefja undirbúning að 

námsefnisgerð í umhverfisfræðslu. Ég fór meðal annars á ráðstefnur og fundi til 

hinna Norðurlandanna, hitti þar aðra kennara og kynnti mér þessi mál mjög vel, 

sérstaklega frá Noregi, sem voru þá komnir mjög langt og höfðu eiginlega 

forustuna. Norðmenn gáfu til dæmis út bókina Ökopedagogik,  sem hafði mjög 

sterka tengingu við náttúrufræði og vistfræði. Það varð síðan hvati til frekari 

námsefnisgerðar, sérstaklega í val áföngum sem snertu líffræði (Stefán 

Bergmann, 2020). 

Þó ekkert hafi verið gefið út á Íslandi um umhverfismenntun á þessum tíma, nýttist þetta 

Norðurlandasamstarf nokkuð. Tengsl sem voru að þróast og það námsefni sem varð til á 

hinum Norðurlöndunum var notað í kennaramenntun Kennaraháskóla Íslands og 

námsskrárgerð. Af þessu samstarfi spruttu upp fundir, samstarf kennara og ráðstefnur um 

umhverfisfræðslu. Á árunum 1983 – 1991 voru haldnar fimm úttektar- og 

kynningarráðstefnur um umhverfismenntun í grunnskólum þessara landa. Íslendingar tóku 

ekki beinan þátt í þessum ráðstefnum til að byrja með því Ísland var ekki komið jafnt langt og 

önnur Norðurlönd og ráðamenn sýndu þessu ekki áhuga. Í lok tímabilsins hafði verið ákveðið 

að síðasta ráðstefnan skyldi haldin á Íslandi. Þá hrukku menn í gírinn og hún var haldin í 

Reykjavík af miklum myndarskap árið 1991 og nefndist Miljö 91. Þetta var stór viðburður og 

vakti athygli á umhverfisfræðslu hérlendis og auknu hlutverki skólanna í umhverfismálum. 

Markmið þessara ráðstefna var að vekja athygli á umhverfismenntun og gefa kennurum og 

öðrum færi á að fylgjast með þróun hennar á Norðurlöndunum. Árið 1990 var gefið út hefti 

til undirbúnings ráðstefnunni. Í inngangi sagði Sigurlín Sveinbjarnardóttir, verkefnastjóri 

Miljö 91, sem ráðin var af Menntamálaráðuneytinu, að stefnt sé að því að efla 

umhverfisfræðslu á Íslandi. Það var því augljóslega opinber stefna yfirvalda á þessum tíma. 

Þar segir hún:  
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Á þessum ráðstefnum hafa verið rúmlega 1000 manns og þeim hefur fylgt 

umfangsmiklar sýningar og skoðunarferðir. Ríkisstjórn Íslands hefur ákveðið að 

fimmta ráðstefnan verði á Íslandi 1991. Þar mun fjöldi skóla, stofnana, fyrirtækja 

og félaga leggja sitt af mörkum og er þetta kærkomið tækifæri fyrir okkur 

Íslendinga til að efla umhverfismenntun hér á landi auk þess að miðla öðrum af 

reynslu okkar (Sigurlín Sveinbjarnardóttir, 1990: 2).  

Og síðar:  

Gildi þessara ráðstefna felst einkum í því að örva fólk til góðra verka, ekki síst 

fyrir hverja ráðstefnu með markvissum undirbúningi, meðal annars með því að 

styðja og skilgreina verkefni í skólum og víðar sem síðan verða kynnt á sýningu og 

í dagskrá (Sigurlín Sveinbjarnardóttir, 1990: 3). 

Til þess að fá sem gleggsta mynd af stöðu umhverfismenntunar á Íslandi, var gerð könnun á 

umhverfisfræðslu í tengslum við Miljö 91. Þátttaka hefði mátt vera meiri en niðurstöðurnar 

ómetanlegar við undirbúning ráðstefnunnar og reyndar mjög góð vísbending um það sem 

verið var að gera í umhverfisfræðslu um allt land á mismunandi aldursstigum. Í 

niðurstöðunum kemur fram að umhverfismennt sé sinnt á ýmsan hátt, en draga verði skýrar 

markalínur milli umhverfismenntunnar og annars uppeldis og skólastarfs. Talsvert sé um 

umhverfisfræðslu á yngri stigum skólakerfisins, sérstaklega með útiveru og vettvangsferðum. 

Á eldri stigum virðist umfjöllun um alvarleg umhverfismál eiga sér stað og má þar sérstaklega 

nefna umfjöllun um ábyrgð á umhverfinu í öllum heiminum, með öðrum orðum hnattræn 

ábyrgð. Í umfjöllun sinni um skýrsluna sagði Sigurlín verkefnastjóri Miljö 91 að æskilegt væri 

að eldri nemendur færu meira út og héldi betri tengslum við náttúruna.  „Munum að við 

höfum umhverfið að láni frá börnunum okkar“ voru hennar lokaorð (Sigurlín 

Sveinbjarnardóttir, 1990: 24). 

Í framhaldi af Miljö ráðstefnunum var komið á fót samstarfsverkefninu MUVIN sem kallað 

var á íslensku, Umhverfismennt á tíunda áratugnum. Þetta var samþykkt á Miljö ráðstefnunni 

í Reykjavík og var hugsað sem þróunarverkefni sem miðaði að því að þróa og útbreiða 

umhverfismennt á öllum skólastigum; í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum. Mikill 

áhugi varð meðal kennara og skóla, því hægt var að fá styrki og ýmsar spennandi tengingar 

urðu til. Það skilaði sér frá grasrótinni til menntamálayfirvalda sem fóru að veita 

umhverfisfræðslunni meiri athygli og Ísland fór að taka fullan þátt í Norðurlandasamstarfinu. 

Löndin sem þátt tóku í þessu Norðurlandasamstarfi voru mislangt komin í umhverfismennt. 

Samstarfsformið var því mjög sveigjanlegt, milli landa og skóla, og einnig milli kennara og 

kennaraskóla. Þátttaka kennara var hugsuð sem endurmenntun sem skyldi byggjast á MUVIN 
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samstarfinu, með skipulagningu og þróun umhverfismenntunar í eigin skóla. Eins og áður 

kom fram var megináherslan lögð á: Hagsmunaárekstra við nýtingu náttúruauðlinda. Það 

var, eins og geta má nærri, viðkvæmt og hápólitískt viðfangsefni þó reynt hafi verið að 

nálgast það eins fræðilega og unnt var. 

Hagsmunaárekstrar um nýtingu auðlinda var mikið ágreiningsefni þá sem 

endranær. Þar sem markmið MUVIN var að tengja kennsluna við samfélagið tók 

oft langan tíma að komast í gang með verkefnin og afmarka viðfangsefnin (Stefán 

Bergmann, 2020). 

Til marks um umfang þessa starfs hér á Íslandi má nefna að MUVIN verkefnunum var 

skipt í nokkra hluta. Til dæmis tóku átta íslenskir skólar þátt í fyrsta hluta  verkefnisins, 1991 - 

1994. Það voru um 500 nemendur og 40 kennarar. Í formála skýrslunnar sem skrifuð var eftir 

að fyrsta áfanga var lokið komu fram nokkur atriði sem vonast var til að yrði árangur 

verkefnisins. 

Skýrslan ætti að koma að ýmsum notum, meðal annars við undirbúning þátttöku 

Íslands í öðrum áfanga verkefnisins, til kynningar á þróunarstarfi í 

umhverfismennt, til að örva umræðu um þróun umhverfismenntar hér heima og 

almennt og í samstarfi Norðurlandanna nýtist hún við mat á reynslu frá þeim 

öllum af MUVIN samstarfsverkefninu. Kennaramenntastofnanir og aðrir sem 

sinna umhverfismennt notfæra sér reynsluna einnig í sinni kennslu og til að móta 

frekar kennslufræði umhverfismenntunar (Stefán Bergmann, 1994). 

Í  öðrum áfanga verkefnisins margfaldaðist fjöldi íslensku þátttökuskólanna, svo greinilegt 

var að mikill áhugi var til staðar á umhverfismennt í skólum landsins. Þá segir Hrólfur 

Kjartansson í stuttri skýrslu um þátttöku Íslands að stærsti lærdómurinn af þátttökunni, fyrir 

utan þá staðreynd að næstum 10% íslenskra grunnskóla hafi tekið þátt í verkefninu, þá skilji 

nú allir kennarar og vonandi nemendurnir líka, að umhverfismennt snúist ekki aðeins um 

viðfangsefni tengt náttúrufræði, heldur einnig um ábyrgð okkar á náttúrunni og 

umhverfissiðfræði þegar kemur að því að ákveða hver réttur okkar er í umgengni okkar á 

jörðinni og í umhverfinu (Hrólfur Kjartansson, 1997: 37-44). Ýmis verkefni skólanemenda 

komu umhverfismálum á dagskrá og í framhaldinu fór umhverfisfræðslan síðan  að snúast 

um sjálfbærni sem verður stór hluti umhverfismenntar. Sjálfbærnin fjallar um samspil manns 

og  umhverfis og meðal annars þær afleiðingar sem mannlegar athafnir hafa á sorpvinnslu og 

endurnýtingu úrgangs (Stefán Bergmann, 2020). Helstu markmið MUVIN - verkefnisins voru 

að gera ágreining um umhverfismál sýnilegan, þjálfa nemendur í að fjalla um 

hagsmunaárekstra og stuðla að jákvæðum viðhorfum þeirra til umhverfisins í heild. Auk þess 
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átti að reyna að þroska skilning nemenda á því að öll jörðin er umhverfi okkar og samfélagið 

allt ber ábyrgð á henni. Líklegt er að þetta samstarf hafi verið hvetjandi fyrir skólaumhverfið 

á Íslandi, skólastjórnendur og einstaka kennara sem þátt tóku í verkefninu. 

Í þessu samhengi á kannski við orðtakið góðir hlutir gerast hægt, því eins og Eygló 

Björnsdóttir segir í greininni Hollur er heimafenginn baggi, Um grenndarkennslu og 

umhverfistúlkun og birtist á Netlu 2005, að umhverfismennt hafi ekki verið gerð skil í 

námskrá grunnskóla fyrr en 1989. Hófu þó Norðurlöndin samstarf um að efla 

umhverfismennt og miðla þekkingu á því sviði upp úr 1970. Hér kemst Eygló einnig að þeirri 

niðurstöðu að þrátt fyrir vitneskju og góð tækifæri til samstarfs við umhverfiskennslu, þá 

verður mjög hæg þróun í framgangi greinarinnar og Ísland fylgir hinum Norðurlöndunum 

ekki. Þá má nefna þá tilgátu, að þar sem umhverfismálin, sem eru vissulega viðkvæm, þá 

gæti sú staða hafa komið upp að kennurum hafi ekki verið það neitt auðvelt verk að fjalla um 

efnið vegna hagsmuna bæði í nærumhverfinu og með víðari skírskotun. Skólastjórnendur 

höfðu líka mikið að segja og sömuleiðis stefna og áherslur viðkomandi skóla (Eygló 

Björnsdóttir, 2005). 

Ýmis fleiri átök, verkefni og kennsluáætlanir komu svo í kjölfarið í tengslum við ný áhrif og 

vinnubrögð í umhverfiskennslu. Til dæmis má nefna verkefnið GETA til sjálfbærni – menntun 

til aðgerða sem var íslenskt verkefni á árunum 2007-2010 og snerist um sjálfbærnimenntun 

og til hvaða aðgerða mætti grípa. GETA hugmyndin spratt upp úr norrænu samstarfi af 

tillögu sem ekki fékk styrk og brautargengi ytra og var því séríslenskt átak sem fjallað verður 

um aftar í kaflanum. Þá voru einnig haldnar, ráðstefnur kennaramenntunarstofnana 

Norðurlandanna á árunum 1989-1999 um umhverfismenntun og rannsóknir. Evrópskum 

aðilum var boðið að taka þátt til dæmis í London 1994. Á þessum tíma komu 

Eystrasaltslöndin einnig að Norðurlandasamstarfinu og fengust mikil gögn úr þessu samstarfi 

sem nýttust íslenskri umhverfisfræðslu.  Enn fremur var stórt verkefni sem miðað var við 

norðurslóðir, Miljöundervisning í Arktis 1999-2003,  og haldið úti af Norrænu 

ráðherranefndinni. Áherslan var á náttúru-, umhverfis- og minjavernd og var vest-norrænt 

samstarfsverkefni. Fleiri umhverfisverkefni komu til sögunnar í kringum aldamótin, samt flest 

í tengslum við Norðurlöndin. Þessi þróun hófst því á sjöunda áratug síðustu aldar og teygir 

sig vel fram á nýja öld þegar Íslendingar eru að verða virkari með alíslenskum verkefnum svo 

sem með  skógartengdu útinámi, Lesið í skóginn og Grænfánaverkefninu um sjálfbærni.  

Stefáni Bergmann var tíðrætt um í viðtalinu, að auðvitað hefði hann viljað sjá hlutina 

gerast hraðar og að ákveðnari skref hefðu verið tekin. Hægfara þróun komst þó af stað á 

Íslandi, þó sjálft Norðurlandasamstarfið hafi lognast út af. Skýringanna var ef til vill að leita í 

þeirri staðreynd að löndin voru á sitthvorum staðnum í þessari kennslu og aðstæður voru 
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auðvitað ekki nákvæmlega eins á Íslandi og á hinum Norðurlöndunum (Stefán Bergmann, 

2020). 

Í tengslum við þessar umhverfisfræðsluumræður létu gamlar kenningar um gildi útivistar- 

og umhverfismenntunar aftur á sér kræla og merkileg þróun í nærumhverfiskennslu fór í 

gang. Eins og áður hefur komið fram töldu fyrstu kennararnir sem aðhylltust umhverfis- og 

útinám, að besta leiðin væri að taka lítil skref. Kenna fyrst um það sem er nær og síðar um 

það sem er fjær. Þar sem skólasamfélagið skipar einn stærsta sessinn í mótun sjálfsmyndar 

ungs fólks hlýtur skólinn að þurfa að taka virkan þátt í að styrkja þær rætur sem það hefur í 

sínu nánasta umhverfi um leið og það opnar því sýn til fjarlægari staða. Þó að sérstaklega sé 

talað um heimabyggðarfræðslu í aðalnámskránni 1989 er þó fræðsla um heimabyggðina, eða 

grenndarkennsla, ekki ný af nálinni í íslensku skólastarfi. Guðmundur Finnbogason, 

uppeldisfrömuður, leggur á það áherslu í bók sinni Lýðmenntun sem kom út árið 1903, að 

menn læri að þekkja það sem þeir hafi mest saman við að sælda, það er land sitt og þjóð. 

Hann telur að ef nemendur þekki af eigin raun eitthvað til að miða við, til dæmis landslag, 

atvinnuvegi, gróður og dýralíf, þá verði það sem sagt er og kennt um önnur lönd og þjóðir, 

mun skiljanlegra. Guðmundur leggur einnig áherslu á sömu þætti þegar hann ræðir um 

sögumenntun. Hann segir að ættjarðarsagan eigi að sitja í fyrirrúmi því hún liggi okkur næst 

og hjálpi okkur til að skilja þjóð okkar og nútímalíf (Guðmundur Finnbogason,1903/1994: 80). 

Í lok tuttugustu aldar fjallar Bragi Guðmundsson, kennari við Háskólann á Akureyri, um 

kosti grenndarsvæða og segir að samfagleg ákvæði námsgreina og ákvæði um gerð 

skólanámskrár opni leið til að koma markmiðum grenndarkennslu og þá um leið markmiðum 

umhverfismenntar, fyrir í skólastarfinu.  

Setja má grenndarkennslu sem nokkurs konar yfirmarkmið í skólanámskránni og 

samþætta hana öllum öðrum námsgreinum.  Nánasta umhverfi okkar, sá heimur 

sem við að öllu jöfnu þekkjum best, eigum að nýta sem nokkurs konar 

þungamiðju til að tileinka okkur þekkingu á öllum sviðum og í öllum 

námsgreinum, því nám hlýtur að verða árangursríkara ef hægt er að tengja það 

mörgum þáttum sem saman mynda svo merkingarbæra heild (Bragi 

Guðmundsson, 1998). 

Viðurkennt er að náttúrufræðikennsla og umhverfismenntun fær nýja vídd ef farið er 

með nemendur út úr skólastofunni og undir bert loft; út í náttúruna. Margir skólar hafa 

komið sér upp einhverri aðstöðu eða eru byrjaðir að hafa fyrirfram ákveðið skipulag á 

vettvangsferðum. Þar hafa útikennslustofur, grenndarsvæði og grenndarskógar ásamt 

skógartengdu útinámi fengið stórt hlutverk. 
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Svo virðist sem vilji sé til að efla þennan þátt í skólastarfseminni þar sem Náttúruskóla 

Reykjavíkur, nú Miðstöð útivistar og útináms var falið eftirlit og umsjón með um 

grenndarsvæðum í Reykjavík sem eru um 30 talsins. Þessi svæði eru hluti af verkefni sem 

byrjaði 2012 og hefur verið hugsað sem stuðningur við útikennslu á höfuðborgarsvæðinu 

(Miðstöð útivistar og útináms, e.d.). Því ættu grenndarsvæði og útikennslustofur að vera 

hluti af því sjálfsagða umhverfi sem við viljum hafa í nágrenni leik- og grunnskóla. Með því 

móti fær kennarinn einnig hvatningu og aukið tækifæri til að fara með nemendur sína út og 

stunda útikennslu með reglubundnum hætti. 

3.5.3 Óræð stefna umhverfismenntar 

Eins og áður hefur komið fram var á áttunda og níunda áratugnum mikil námskrárvinna í 

gangi. Rétt er að gera tilraun til að skýra frá þeirri þróun sem þar átti sér stað og er afleiðing 

og væntanlega niðurstaða fjölmargra funda og túlka í raun þær skoðanir og viðhorf sem urðu 

ofan á meðal íslenskra skólamanna sem ákváðu að umhverfismenntin skyldi sameinast 

samfélagsfræðinni í Aðalnámskrá grunnskóla 1977. Samfélagsfræðin hafði verið unnin upp úr 

gömlu átthagafræðinni og sameinuð Íslandssögu, mannkynsögu, landafræði og félagsfræði. 

Og með henni bættust við ný viðfangsefni ættuð úr félagsvísindum, svo sem samskipti 

manna og samband þeirra við félagslegt og náttúrulegt umhverfi sitt. Þetta var mikil breyting 

fyrir þá sem kennt höfðu þessar greinar en þó mátti segja að samfélagsfræðin væri 

framþróun sem hélt tengingu við gömlu átthagafræðina. Líffræði á grunnskólastigi, þar sem 

sameinaðar voru dýrafræði, grasafræði og líkams- og heilsufræði varð ný námsgrein. 

Markmið þessarar nýju námsgreinar var að stuðla að alhliða þroska og sjálfsþekkingu 

nemenda. Að þeir kynntust viðfangsefnum fræðigreinarinnar og áhrifum hennar á lífshætti 

og heimsmynd samtímans. Enn fremur áttu nemendur að þjálfast í að beita aðferðum 

líffræðinnar kynnast vistkerfum umhverfis síns og fá tækifæri til að njóta náttúrunnar og 

skynja fegurð hennar með skipulögðum vettvangsferðum og útivist (Stefán Bergmann, 2020). 

Varðandi líffræðina má segja að sameindalíffræði og vistfræði hafi verið hornsteinar 

hinnar nýju námsgreinar og í samræmi við það var ætlast til að áhersla væri á verklegar 

tilraunir, útikennslu og vettvangsferðir, meðal annars í þeim tilgangi að safna sýnum. 

Sameindalíffræðin hafði meiri áhrif en vistfræði um hvert var stefnt meðal annars vegna þess 

að þýtt var bandarískt námsefni af slíkum toga og staðfært fyrir unglingadeildirnar (Þorvaldur 

Örn Árnason, 1998. Um líffræðikennslu: 52-53). Stefán staðfesti þetta í viðtali: 

Það er rétt, að erlent námsefni varð fyrir valinu. Það var fremur lögð áhersla á 

sameindalíffræði fremur en vistfræði og kennsluefnið var af skornum skammti. 

Þó man ég eftir hefti sem kallað var Fruman og tveimur öðrum heftum; um ár og 

vötn og um hafið. Þau hefti byggðu á vistfræði. Þessi útgáfa var því miður aldrei 
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nema drög að öðru og meira, því síðan var þetta skorið niður í einhverju 

sparnaðarskyni og kennslan var bæði tætingsleg og takmörkuð sem var mjög 

miður (Stefán Bergmann, 2020). 

Velta má því fyrir sér hvort þetta hafi ekki verið misráðið, með hliðsjón af 

útikennluþættinum, að setja umhverfismenntina inn í samfélagsfræðina. Gera má ráð fyrir 

því að líffræðitengingin hefði betur hentað með tilliti til útikennslunnar. Þó líffræðikennslan 

hafi örugglega skilað því sem henni var ætlað, vantar augljóslega umhverfisþáttinn sem var 

ekki með í námsefninu. Á því verður ekki breyting fyrr en síðar.  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 virðist umhverfisfræðslan eða umhverfismennt, 

komast á dagskrá, því þá komst hún í fyrsta sinn í námsskrána með formlegum hætti og var 

fjallað um umhverfismennt í mörgum köflum hennar. Í framhaldi af því hóf 

Námsgagnastofnun útgáfu námsefnis og kennsla um umhverfismál varð skylda hjá 

kennaranemum. Umhverfismennt átti að kenna þvert á margar námsgreinar svo sem 

náttúrufræði, samfélagsfræði, heimilisfræði, myndmennt og handmennt. Um fleiri 

viðfangsefni var líkt á með farið og var umhverfismenntin þar í góðum félagskap með 

mannréttindamálum, jafnrétti kynja, kynfræðslu og umferðafræðslu. Umhverfismennt var 

ætlað að vera þáttur í kennslu í öllum námsgreinum grunnskólans auk sérstakra verkefna og 

umhverfisdaga.  

Þegar hér var komið sögu eru menn farnir að ræða kjarna umhverfismenntunar í 

skólastarfinu og velta fyrir sér stöðu mannsins í umhverfinu. Hvað sem skilningi á náttúrunni 

líður, hlýtur það að vera maðurinn og það samfélag sem hann skapar sem mest áhrif hafa á 

framvindu umhverfismála, og þetta hlýtur að  hafa verið mönnum ofarlega í huga á árunum 

eftir Tsjernobyl-slysið í Úkraínu og kjarnorkugeislavirknina sem af því stafaði. Í aðalnámskrá 

frá þessum tíma kemur fram að meðal markmiða samfélagsfræðanna sé umhverfisvitund, 

sem þroskast með barninu og er skilgreind í fyrsta skipti:  

að saman fléttist þekking, færni og tilfinning barnsins svo að það öðlist vitund um 

samfélagið, umhverfið og söguna. Umhverfisvitund felst í umhyggju fyrir 

umhverfi sínu og hæfileika til að greina samhengi mannlegra athafna og náttúru 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1989).  

Hér er á ferðinni greinileg vísan til uppeldisáhrifa kennslunnar, og kunnuglegt stef frá 

upphafi aldarinnar, einmitt um að barnið eigi að fá þjálfun og leiðsögn til að ganga vel um 

umhverfi sitt og geta séð muninn á réttri og rangri framkomu okkar við umhverfið og 

náttúruna. 
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Umhverfismálin komust þar með smám saman á dagskrá þegar fram liðu stundir. Stefáni 

Bergmann fannst þó, aðspurður, að oftast hafi þau einhvern veginn verið við hliðina á 

annarri kennslu. Taldi hann að kennarar hafi því ef til vill ekki verið meðvitaðir um það þegar 

raunveruleg umhverfisfræðsla var í gangi, því námsefnið skaraðist mikið, en vægi 

umhverfismála varð þyngra í kjölfar meiri umræðu og ýmissa gagna sem notast var við í 

kennslunni. Nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins vann að skólastefnu um 

Umhverfismennt árið 1994. Stefnan átti að vera mörkuð af samþykktum Sameinuðu 

Þjóðanna og tæki tillit til alþjóðlegra strauma um umhverfismál þessa tíma. Nefndin ákvað að 

Umhverfisfræðsla skyldi nú verða skilgreind sem hluti af náttúrufræði í aðalnámskrá, en huga 

bæri að áframhaldandi samþættingu umhverfisfræðslu og annarra greina í skólastarfinu. Þá 

var lögð sérstök áhersla á að umhverfismennt og hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar verði 

felld inn í sem flestar námsgreinar og þannig tryggð fagleg umfjöllun á öllum sviðum náms.  

Í framhaldinu varð umhverfismennt fyrst og fremst þáttur í ýmsum námsgreinum og 

námsáföngum, en einnig var um að ræða sérstaka þemadaga eða jafnvel heilu vikurnar í 

skólum. Þá var talað um umhverfismennt í leikskólum, sem ekki hafði sést mikið áður. Eins og 

kunnugt er eru ekki námsgreinar í leikskólum og skólastarfið ekki heldur eins bundið 

stundaskrám og á efri skólastigum. Leikir skipa öndvegi þar sem börnin þroskast og læra í 

leik. Í lýsingu nefndarinnar er hvatt til að fara með börnin í ferðir til að skoða bæði manngert 

og náttúrulegt umhverfi. Margir leikskólar voru byrjaðir að hafa sérstök þemu, í viku, í 

mánuð eða lengri tíma. Í sumum þemum skipuðu umhverfismál öndvegi og talað var um að 

engin þemu ættu að vera án umhverfismenntar af einhverju tagi (Þorvaldur Örn Árnasson, 

1998. Um þemadaga í leikskólum: 50). 

Námskráin var síðan endurskoðuð og gefin út 1999. Þá gerist það að umhverfismennt var 

enn eina ferðina ýtt til hliðar sem sérstakri námsgrein. Umhverfismennt var þá felld undir 

lífsleiknikennslu. Þetta hafði þau áhrif að umhverfismennt í grunnskólum virðist hafa orðið 

olnbogabarn og tilviljun réði hvaða áherslu umhverfisfræðslan fékk. Þetta hindraði framgang 

umhverfisfræðslunnar og kennslan varð að mestu háð áhuga eða fremur áhugaleysi 

einstakra kennara og skólastjórnenda. Þá hvarf umhverfismennt einnig af lista yfir 

skyldunámsgreinar í Kennaraskólanum sem var mikil afturför. Umhverfismennt var þó áfram 

kennd sem valáfangi og varð sá áfangi mjög vinsæll eins og vikið verður að í næsta kafla. 

Svo virðist að einlægur áhugi hafi verið á að auka umhverfismennt á síðustu áratugum 

tuttugustu aldarinnar. Kennsla í umhverfismennt átti að fléttast inn í allar námsgreinar í stað 

þess að vera sérstök námsgrein. Þetta virðist hafa orðið til þess að kennsla í umhverfismennt 

varð ómarkviss. Óljós stefna kennsluyfirvalda og skortur á námsefni varð því til þess að 

umhverfismenntun varð tilviljanakennd og byggðist fyrst og fremst á einstaklings framtaki 

dugmikilla kennara. Útinám fannst þó víða á því formi að það var verið að fara út með 
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nemendur, safna gögnum og upplifa umhverfið. Virðist því mega greina viðleitni til kennslu í 

umhverfismennt og það hafi þrátt fyrir allt einkennt þetta tímabil. Með endurskipulagningu, 

auknum umræðum og tækifærum kennara til að kynna sér þessi mál, meðal annars með 

Norðurlandasamstarfi opnaðist gluggi sem nýttist vel til aukinna verkefna á þessu sviði. 

Margir kennarar urðu sjálfstæðir í vinnubrögðum og viðhorfsbreyting varð smám saman til 

umhverfismenntunar með nýrri kynslóð kennara og skólastjórnenda.  

Í markmiðum með náttúrufræðinámi og umhverfismennt frá árinu 1998 kemur meðal 

annars fram að stefna eigi að því að allir nemendur öðlist þekkingu á samhengi í náttúrunni 

þannig að þeir geti tekið gagnrýna afstöðu til málefna er snerta náttúru og umhverfi 

mannsins. Þá er lögð rík áhersla á hugsunarhátt nemenda svo að þeir umgangist umhverfi 

sitt af ábyrgð og læri að taka ákvarðanir byggðar á skynsemi og yfirveguðu mati. Læri líka að 

bera virðingu fyrir náttúrunni og sýni henni fyllstu kurteisi bæði heima og heiman. Sem dæmi 

þá er á framhaldskólastiginu  svohljóðandi tilmæli sem túlka ef til vill þá hugsun sem var 

komin inn í samfélagið og skólana í lok tuttugustu aldarinnar, bera yfirskriftina Viðhorf til 

náttúru, umhverfis og vísinda og hljóða þannig: 

Náttúruvísindi snerta hvern mann í hans daglega lífi. Það er mikilvægt að 

nemendur læri að skilja þetta og geti tekið hlutlæga afstöðu til þessarar 

starfsemi. Nauðsynlegt er að hlúa að ábyrgð og virðingu nemenda fyrir umhverfi 

sínu og vilja til að láta gott af sér leiða (Þorvaldur Örn Árnasson, 1998. Útinám í 

framhaldsskólum: 52). 

Hér er höfðað til siðfræðilegrar afstöðu mannsins í umhverfinu sem ekki hafði verið áberandi 

á undanförnum áratugum. Næsti kafli fjallar því um það hvort hægt sé að greina áhrif 

þessarar samfélagslegu hugsunar í umhverfismenntun innan skólakerfisins á nýrri öld. 

3.6 Umhverfismennt á nýrri öld 

Þegar kom fram á nýja öld var ágætur gangur í kennslu umhverfismenntar á háskólastigi. Þó 

má reikna með að útikennsluþáttur umhverfismenntarinnar hafi verið minni en efni stóðu til. 

Fræðileg nálgun var mest áberandi sem ef til vill kemur fram í fjölda áhugasamra nemenda 

úr ýmsum greinum uppeldisfræða sem margir tóku þessi mál alvarlega, stunduðu framhalds- 

og jafnvel doktorsnám í umhverfisfræðum. Því má almennt gera ráð fyrir að ekki hafi mikil 

útivist tengst þessu námi. Áhrif og straumar sem komu hingað frá þátttöku Íslendinga í 

alþjóðlegum viðburðum og verkefnum voru greinilega að skila sér í aukinni umræðu, hugsun 

og staðfærslu inn í íslenskan veruleika. Þegar umhverfismennt var felld út sem skylda fyrir 

kennaranema í lok tuttugustu aldarinnar, eins og áður var vikið að hér að framan, var sett á 

laggirnar sérstakt námskeið árið 2001 um umhverfismennt við Menntavísindasvið, í takti við 
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aukinn áhuga fjölmargra áhugasamra kennara og skólastjórnenda á umhverfismennt. 

Námskeiðið var valáfangi í umsjón Stefáns Bergmann og kallað Maður og umhverfi og var 

kennt var með góðum árangri í um 10 ár.  

Ég var mjög ánægður með viðtökurnar sem þetta námskeið fékk og tel það hafa 

komið umhverfismennt til góða. Það fóru eflaust hátt í 1000 manns í gegnum 

þetta umhverfisfræðslunámskeið, og er sennilega það öflugasta sem 

kennaraskólinn hafði gert í umhverfismennt og útinámi fram að þessu (Stefán 

Bergmann, 2020.) 

Viðtökur og vinsældir þessa námskeiðs bendir til áhuga kennaranema á málefninu og áhrif 

vaxandi samfélagsumræðu um umhverfismál sem einkenndi nýja öld.  

Árið 2000 var samið nýtt námsefni, í tengslum við endurskipulagningu námsins. 

Stjórnendur Menntavísindasviðs og þáverandi rektor, Ólafur Proppé, studdu vel við bakið á 

þessari vinnu. Þó var að vissu leiti erfitt að koma efninu á framfæri því stjórnendur og 

kennarar gátu verið á öndverðum meiði hvað varðar afstöðu til ákveðinna þátta 

umhverfismála.  

Þá komu einnig á þessum tíma tvær kennslubækur um útinám. Jakob Frímann 

Þorsteinsson skrifaði bókina Að leika, læra og þroskast úti. Bókin kom út árið 2011 og fjallaði 

um útilíf, úti- og ævintýranám í frístundum og skólastarfi. Jakob fjallar í bók sinni um þetta 

fjölbreytta svið og gerir einnig athyglisverða atlögu að greiningu hugtaka þar sem hann gerir 

tilraun til að skilgreina oft og tíðum orð og hugtök sem sum voru ný eða framandi í 

tungumálinu. Bók Jakobs hefur verið notuð við kennslu á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Þá er rétt að nefna aðra bók sem einnig er á þessu sviði, en það er bókin Útikennsla og 

útinám í grunnskólum og er eftir þær Ingu Lovísu Andreassen og Auði Pálsdóttur. Í bókinni 

sem út kom árið 2014 er fjallað um útikennslu og útinám í skólastarfi og leitast er við að 

kynna útikennslu og hvað í henni felst, af hverju útikennsla sé mikilvægur þáttur í menntun 

barna og ungmenna og hvað þurfi að hafa í huga við undirbúning hennar. Þessar bækur hafa 

báðar komið að góðu gagni þar sem íslenskur bókakostur um efnið hefur verið af skornum 

skammti. 

En þótt margt væri fært til betri vegar á þessum árum og umhverfismenntin mjakaðist í 

rétta átt, þá sýndi það sig hvað umhverfismálin var viðkvæmur málaflokkur, og 

andrúmsloftið, sérstaklega úti í grunnskólunum, var oft erfitt. Fólk hafði ólíkar skoðanir og 

skólastjórnendur voru misáhugasamir um umhverfismennt. Því var oft ákveðin tregða að 

taka fast á málum og byrja að kenna umhverfisfræði af fullum þunga. Algengara var að 

umhverfis og náttúrutengd viðfangsefni kæmu fyrir með óreglubundnum hætti í tengslum 

við útivist og hefðbundnar vettvangsferðir (Stefán Bergmann, 2020). 
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Hagsmunaaðilar sem höfðu skoðanir á umhverfismálum voru eflaust víða um land, og 

gátu ef til vill haft áhrif á kennara sem vildu fjalla um þennan viðkvæma málaflokk. Ekki er 

hægt að fullyrða neitt um það, en benda má á þá staðreynd, að undirbúningur og bygging 

Kárahnjúkavirkjunar stóð fyrir dyrum sem var svo gangsett árið 2009. 

3.6.1 GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða 

Fyrr i þessari ritgerð var rannsóknarverkefnið GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða 

nefnd. GETA – verkefnið var rannsóknar og þróunarverkefni sem unnið var við 

Kennaraháskóla Íslands og Háskólann á Akureyri í samstarfi við nokkra aðra háskóla á 

árunum 2007 – 2010. Markmið verkefnisins var annars vegar að efla rannsóknir á menntun 

til sjálfbærni og hins vegar að þróa leiðir til að efla slíka menntun á Íslandi (GETA – til 

sjálfbærni - skýrsla 2, 2008: 3). Átta leik- og grunnskólar tóku þátt og unnu í samstarfi við 

rannsóknar- og þróunarhópinn GETA. Í áfangaskýrslu sem unnin var árið 2008, voru birtar 

athyglisverðar niðurstöður um umhverfismenntun og menntun til sjálfbærni á Íslandi. Við 

lestur skýrslunnar er ljóst að unnin höfðu verið fjölmörg þróunarverkefni og voru þau unnin 

með styrk frá bæði innlendum og alþjóðlegum þróunarsjóðum. Þetta stuðlaði oft að 

áhugaverðri tengingu við samfélagið og atvinnulífið sem var nýlunda. Verkefninu var, fyrir 

utan að skoða stöðu mála, ætlað að veita stuðning þeim sem koma að þróunarverkefnum í 

samstarfsskólum og öðrum sem vilja kynna sér hvað er að baki hugmyndum um menntun til 

sjálfbærni. Þetta verkefni styrkti skólana og aflaði þeim reynslu til að sækja um styrki til 

innlendra og fjölþjóðlega þróunarsjóða sem nýtast mun áfram. Tengdust verkefnin 

fjölmörgum þáttum en skilgreind forgangssvið styrkveitanda höfðu stýrandi áhrif á val 

viðfangsefna. Fjölmargar hugmyndir komu fram um framkvæmd og þróun umhverfisfræðslu 

og gaf bæði kennurunum sem og rannsakendum mikilvæga reynslu og upplýsingar.  

Niðurstöður og greiningar sýndu margar hliðar á íslenskum veruleika með hliðsjón af 

umhverfisfræðslu en menntun til sjálfbærni var talin þýðingarmikil leið til að laða fram 

þekkingu, leikni og sameiginlega ábyrgð margra aðila í skólastarfinu.  Rannsóknin gaf líka 

vísbendingar um hver meginþróun á sviði umhverfismenntar hefur verið hér á landi. 

Kennarar í leikskólum höfðu lengst allra sýnt mesta virkni í umhverfismennt, en kennarar í 

framhaldskólum minnsta. Ekki kom heldur á óvart að náttúrufræðikennarar höfðu sinnt 

umhverfismenntinni einna mest í grunnskólum í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. Í 

samantekt höfunda kemur fram að þekking og reynsla okkar af umhverfismennt byggja á 

erlendum áhrifum þar sem vægi hennar óx mikið á árunum 1992-1997. Sérstaklega nefna 

þeir áhrif frá Norðurlöndum sem hafa sýnt frumkvæði í að útbreiða og þróa umhverfismennt 

og stuðla að víðtæku samstarfi þjóða. Þróun umhverfismenntar hér á landi hefur fylgt þessari 

þróun, þótt Íslendingar verði að teljast hafa farið nokkuð hægar í sakirnar og ómarkvissar en 

sumir aðrir, til dæmis nágrannaþjóðirnar segja skýrsluhöfundar. Í lokasamantekt skýrslunnar 
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koma fram nýjar áherslur í menntun um umhverfismál. Þar er menntunin sett í heildrænt 

samhengi, siðfræðileg gildi sjálfbærrar þróunar tekin inn og bent á að markmiðið eigi að vera 

ná fram betri lífsgæðum allra jarðarbúa: Skilningur okkar á því hvað menntun til sjálfbærrar 

þróunar felur í sér hefur þróast frá því að hugsa aðallega um hana út frá umhverfismennt og 

umhverfisvandamálum í það að skoða hana sem leið til að ná fram betri lífskjörum fyrir alla 

jarðarbúa, núlifandi og ófæddra, innan þeirra vistfræðilegu marka sem jörðin setur okkur. 

Einnig hefur áhersla á jöfnuð milli manna aukist. Svo þetta gangi eftir þarf samstarf kennara 

og annarra sérfræðinga á mismunandi sviðum sjálfbærrar þróunar (GETA – til sjálfbærni - 

skýrsla 2, 2008: 44). 

Þetta verkefni er ef til vill öflugasta tilraun til að skoða og rannsaka á skipulegan hátt hver 

staða okkar væri í umhverfismennt. Auk þess hvatti það þátttökuskólana til að framkvæma 

fjölbreytt verkefni og jók þekkingu og vitund starfsmanna verulega. Þetta gerist á sama tíma 

og umræðan um hnattrænt samhengi umhverfismála fer að verða áberandi og krafan um 

aðgerðir verður stöðugt háværari. Um leið er bent á þátttöku hins almenna borgara til minna 

kolefnisspors og hugmyndir kynntar hvernig stuðla má að betri umhverfisvitund og um leið 

aukinnar umhverfisfræðslu. 

3.6.2 Umhverfisfræðsluráð 

Í samhljómi við niðurstöður GETA verkefnisins virðast aðgerðir stjórnvalda varðandi 

umhverfisfræðslu hafa verið langt á eftir hinum Norðurlandaþjóðunum þó 

Umhverfisráðuneytið hafi verið stofnað árið 1990. Fyrir þann tíma höfðu málefni umhverfis 

og náttúruverndar heyrt undir ólík ráðuneyti en stofnun sérstaks ráðuneytis um málaflokkinn 

hafði verið mörg ár í undirbúningi. Umhverfisfræðsluráð er síðan skipað af 

umhverfisráðherra 1998 sem á að vinna með ýmsum hætti að eflingu fræðslu um 

umhverfismál og sjálfbæra þróun til almennings og skóla, meðal annars með það að 

markmiði að vekja vitund fólks um umhverfi sitt og að fræða almenning um hvernig skuli 

umgangast umhverfið með tilliti til sjálfbærrar þróunar og siðferðilegrar afstöðu. Meðal 

annars var þeirri spurningu velt upp hvort náttúran ætti einhvern rétt í sjálfri sér eða hvort 

nýting okkar mannanna væri alltaf siðferðilega réttlætanleg (Umhverfisráðuneytið. e.d.).  

Í skýrslu sem unnin var fyrir Umhverfisfræðsluráð árið 2009 var reynt að leiða í ljós 

árangur af umhverfisfræðslu síðustu tíu ára. Eins og kom fram í kaflanum á undan var 

mönnum orðið tamt að tala um umhverfisfræðslu og umhverfismennt, en menntun til 

sjálfbærrar þróunar var ekki mikið til umræðu, en öll þessi hugtök skarast. Margt af því sem 

kemur fram í umfjölluninni hér að framan fær stuðning í þessari skýrslu. Höfundur 

skýrslunnar kemst að þeirri niðurstöðu meðal annars að umhverfismennt eigi sér ekki 

traustan sess í íslenskum námskrám, en engu að síður hefur henni verið sinnt að einhverju 
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marki á öllum skólastigum. Almennt virðast leikskólar hafa staðið sig einna best hvað þetta 

varðar, en þar er víða lagt upp úr því að börnin komist í lifandi tengsl við náttúruna og læri að 

njóta hennar. Á öðrum skólastigum snerist fræðslan fyrst og fremst um að læra tiltekna 

hegðun, svo sem við að týna rusl, flokka úrgang og gróðursetja plöntur (Stefán Gíslason, 

2009). 

Umhverfismennt kom fyrst inn í aðalnámskrá grunnskóla með formlegum hætti 1989. Í 

framhaldi af því hóf Námsgagnastofnun útgáfu námsefnis, umhverfismennt varð að 

skyldunámi hjá kennaranemum og kennsla um umhverfismál færðist ofar á forgangslista 

grunnskólanna. Í endurskoðaðri námskrá sem gefin var út 1999 var umhverfismennt hins 

vegar ýtt til hliðar á nýjan leik sem sérstakri námsgrein og þess í stað felld undir 

lífsleiknikennslu. Í framhaldi af þessu virðist umhverfismennt í grunnskólum hafa orðið næsta 

brotakennd og að mestu háð áhuga eða áhugaleysi einstakra kennara og skólastjórnenda. 

Jafnframt hvarf umhverfismennt af lista yfir skyldunámsgreinar í Kennaraskólanum. Í nýrri 

aðalnámskrá grunnskóla, sem tók gildi í ágúst 2007, var náttúrufræði og umhverfismennt 

skilgreind sem eitt af tólf námssviðum. Það var stórt skref til endurupptöku umhverfismála 

innan skólakerfisins og studdi örugglega þá áhugasömu kennara á öllum skólastigum sem 

aldrei létu deigan síga og gerðu sér grein fyrir mikilvægi umhverfisfræðslu fyrir samfélagið. 

Á þessu tímabili höfðu ýmis verkefni svo sem Grænfáninn, vaxið mjög fiskur um hrygg. 

Þannig fjölgaði skólum á grænni grein um þriðjung milli áranna 2008 – 2009. Sterkastur er 

Grænfáninn í leikskólum og grunnskólum. Þar virðist Grænfánastarfið hafa skapað 

ákjósanlegan ramma fyrir umhverfismenntina (Stefán Gíslason, 2009). Grænfáninn hefur 

einnig verið dreginn að hún við nokkra framhaldskóla, en almennt virðast framhaldskólarnir 

vanbúnir til að viðhalda og byggja ofan á þá umhverfisfræðslu sem nemendur hafa fengið á 

lægri skólastigum. Þannig er, að dómi skýrsluhöfundar, lítið framboð námskeiða á sviði 

umhverfismála í framhaldsskólum, þó finna megi heiðarlegar undantekningar.  

Þegar á heildina er litið virðist hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar ekki eiga sér fastan 

sess í námsframboði skólanna. Þannig er leitun að námskeiðum sem fjalla beinlínis um 

sjálfbæra þróun. Háskólinn á Akureyri og Landbúnaðarháskóli Íslands bjóða upp á grunnnám 

í umhverfisfræðum sem gefið hefur af sér BEd-ritgerðir, og Háskóli Íslands heldur úti 

meistaranámi í umhverfisfræðum (Stefán Gíslason, 2009). 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, sem ætlað er að mennta kennara fyrir leikskóla, 

grunnskóla og framhaldskóla hefur þó aldrei alveg hætt að sinna þessum málaflokki. Þar 

virðist áherslan á umhverfismál fara vaxandi í náminu. Þannig eru nú 2-3 námskeið um 

umhverfismennt aftur komin á lista yfir skyldunámskeið fyrir verðandi leikskólakennara og 

kennara yngri bekkja í grunnskólum. Hægt er að taka fleiri námskeið á þessu sviði í vali og í 

framhaldsnámi, segir skýrsluhöfundur. Þá kemur fram í skýrslunni upplýsingar um fjölmarga 



 

85 

aðra aðila sem sinna umhverfisfræðslu utan skólakerfisins, sem á þá ekki við í þessari 

umfjöllun, nema að athyglisvert er að námskeið Endurmenntunar HÍ um umhverfismál og 

sjálfbæra þróun virðast vekja áhuga og hafa aukist á síðari árum samkvæmt skýrsluhöfundi. 

Það bendir e.t.v. til áhrifa umhverfisumræðunnar sem fer á mikið flug þegar líður á 

tuttugustu og fyrstu öldina. Skýrsluhöfundur lýkur samantektinni á að vitna í einn 

viðmælanda sinn. Hann lét þau orð falla að umhverfisfræðsla á Íslandi væri í molum: 

Færa má ýmis rök fyrir þessari staðhæfingu, en sanngjarnara væri að segja að 

umhverfisfræðslan sé í mörgum góðum molum. Því fer sem sagt fjarri að staða 

þessara mála sé alslæm, en fljótt á litið virðist hún brotakennd og næsta 

tilviljanakennd (Stefán Gíslason, 2009). 

Munurinn á Umhverfismennt, umhverfisfræðslu og menntun til sjálfbærrar þróunar 

kemur fram í nálgun okkar á viðfangsefninu. Umhverfisfræðsla felur í sér að fræða, fræðast 

eða kenna um umhverfismál. Umhverfismennt gæti þá falið í sér að að tileinka sér 

umhverfisfræðsluna, þ.e. afurðin, niðurstaðan eða útkoman frá fræðslunni. Menntun til 

sjálfbærrar þróunar felur í sér enn víðari nálgun sem tengist meira samspili vistfræðilegra, 

efnahagslegra og félagslegra þátta og láta þannig verkin tala. Þannig verður umhverfismennt 

alltaf að vera samspil margra námsgreina, sem það hefur ætíð átt að vera, en utanumhaldið 

hefði mátt vera betra. 

3.7 Umhverfimenntun síðustu tíu ára 

Skýrsla Stefáns Gíslasonar tekur á fjölmörgum þáttum umhverfisfræðslu, bæði jákvæðum og 

neikvæðum. Víða er því verið að gera góða hluti á fjölmörgum stöðum, bæði í skólakerfinu 

sem og annarstaðar í þjóðfélaginu þó að stefnan virðist ómarkviss. Á síðustu tíu árum hefur 

umræða um umhverfismál aukist verulega. Fjölmiðlar hafa veitt málaflokknum aukna athygli 

og  samfara því eykst þekking almennings. Aðgengi fólks að vönduðu fræðsluefni hefur 

batnað, þar sem raddir vísindamanna, sem áður áttu erfitt uppdráttar, fá nú að heyrast. Má 

nefna til dæmis íslenska sjónvarpsþáttaröð sem bar heitið Hvað höfum við gert og fjallaði um 

umhverfismál meðal annars út frá íslensku sjónarhorni, en einnig þær áskoranir mannkyns 

sem eru óumflýjanlegar með hnattrænni hlýnun og breytingum á veðurfari. Loftslagsváin 

kom seint inn í umhverfisumræðuna, en nú er flestum orðið ljóst að maðurinn verður að 

gera róttækar breytingar á lifnaðarháttum og umgengni sinni á jörðinni. Því er sú 

vitundarvakning um hraða neysluþjóðfélagsins og litla tengingu mannsins við náttúruna að 

verða sífellt fleirum umhugsunarefni og sífellt fleiri eru tilbúnir til að ræða umhverfismál, 

framgang mannsins í umhverfinu og margir vilja eða hafa jafnvel breytt lifnaðarháttum 

sínum.  
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Þessarar vitundarvakningar má sjá stað í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011, að viðbættum 

greinasviðum frá 2013.  Þær áherslur og sú menntastefna sem birt birtist í þessari 

aðalnámskrá er reist á sex grunnþáttum menntunar sem eru leiðarljós við námskrárgerðina. 

Þessir grunnþættir eru: læsi,  sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. 

Þar er því lögð talsverð áhersla á þátt umhverfismála með sjálfbærni sem einum af 

grunnþáttum menntastefnunnar í kennslu og námi barna nú þegar komið er fram á annan 

áratug tuttugustu og fyrstu aldar. Umhverfismenntun og útinám nær því athygli ráðamanna 

með einum af grunnþáttum menntastefnunnar; sjálfbærni. Algengt er, þegar talað er um 

sjálfbærni og sjálfbæra þróun, að skilningur á hugtökunum feli í sér að við skilum umhverfinu 

til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því. Þannig þurfum við að mæta 

þörfum okkar samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum 

sínum. Í kynningu á kaflanum um sjálfbærni segir: 

Umhverfið og þar með náttúran umlykja allt mannlegt samfélag. Sjálfbær þróun 

getur ekki átt sér stað nema innan þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja 

okkur. Því er skilningur á þeim takmörkum, ásamt ferlum, lögmálum og 

hringrásum í náttúrunni, mikilvægur grundvöllur þess að okkur takist að vinna 

eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Þannig þurfa nemendur að þekkja, 

skilja og virða náttúruna, bæði vegna sjálfgildis hennar og þeirrar þjónustu sem 

hún innir af hendi við mannfólkið. Umhverfisvernd, loftslagsbreytingar og 

lífbreytileiki eru dæmi um úrlausnarefni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Síðan segir að áherslur sjálfbærnikennslu í skólastarfi þurfi að vera að margt smátt geri 

eitt stórt, ekki þarf að bíða eftir stóru breytingunum til að geta fagnað þeim smærri. Í 

námskránni er bent á að umhverfið og þar með náttúran umlykja allt mannlegt samfélag. 

Sjálfbær þróun getur ekki átt sér stað nema innan þeirra takmarka sem vistkerfi jarðar setja 

okkur. Því er skilningur á þeim takmörkum, ásamt ferlum, lögmálum og hringrásum í 

náttúrunni, mikilvægur grundvöllur þess að okkur takist að vinna eftir hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Því eru í námskránni fjölmörg 

námsviðmið sem miði að því að nemendur þekki, skili og virði náttúruna, bæði vegna hennar 

sjálfrar og þeirrar þjónustu sem hún innir af hendi við mannfólkið. Umhverfisvernd, 

loftslagsbreytingar og lífbreytileiki eru dæmi um þessi úrlausnarefni. 

Umhverfisumræða síðustu ára hefur leitt það í ljós að efnahagskerfi samfélaga skipa stórt 

hlutverk þegar kemur að skynsamlegri nýtingu auðlinda og sanngjarnari skiptingu þeirra. 

Athyglisvert er að í námskránni er það nefnt að mikilvægt sé að efnahagsvöxtur byggist 

hvorki á, né leiði til, óhóflegs ágangs á náttúruna. Framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir 
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þættir samfélags og um leið efnahags hvers einstaklings. Skilningur á eigin vistspori, vistspori 

samfélaga og þjóða stuðlar að sjálfbærri þróun og hófsemi. Neytendafræðsla og fjármálalæsi 

eru því mikilvæg forsenda þess að geta metið þarfir okkar í nútíð og framtíð (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 

Því er lögð mikil áhersla á hnattræn áhrif og jafnræði okkar jarðarbúa, samábyrgt 

samfélag þar sem einstaklingurinn er meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar 

gagnvart náttúrunni og umhverfinu. Þá er það tiltekið að kennsluaðferðir og skipulag 

skólastarfs verður að miðast við þá skyldu grunnskóla að sjá hverjum nemanda fyrir bestu 

tækifærum til náms og þroska. Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra 

nemenda og efla með nemendum áhuga og vinnugleði. Námsgögn hvers konar gegna einnig 

mjög þýðingarmiklu hlutverki til að ná markmiðum skólastarfs. Þar eru fjölmargar 

kennsluaðferðir nefndar og þar á meðal efni til verklegrar kennslu, útikennslu og fleira. 

Náttúran og menningarumhverfi skólans er einnig mikilvæg uppspretta náms og þroska 

ásamt því að athyglinni skal beint að einstaklingnum og þörfum hans og getu, segir í 

námskránni. 

Það er því í þessum anda, sem minnir í raun og veru á hugmyndir íslenskra skólamanna á 

tímum umbótahreyfingarinnar fyrir röskum eitt hundrað árum sem skóli dagsins í dag á að 

starfa. Það hefur mikið vatn runnið til sjávar á þessum tíma og mörgum steinum verið velt 

við, en niðurstaðan kemur ef til vill ekki á óvart. Maður og náttúra er eitt. Barn sem fær að 

alast upp í tengslum við náttúrulegt umhverfi öðlast þau tengsl sem nauðsynleg eru til að 

skilja það jafnvægi og órjúfanlegt samband sem náttúran hefur á umhverfi mannsins. Því er 

hlutverk skólans mikið og umhverfismenntun þarf að fá rými til að kenna börnum á öllum 

aldri að virða gildi umhverfisins og ganga vel um náttúru landsins. 
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4 Vörður á vegi umhverfisvitundar 

Þessi ritgerð fjallar um þróun ferða og útivistar á Íslandi ásamt þróun umhverfismenntar og 

útináms í skólastarfi. Þegar fjallað er um þessi efni fannst höfundi áhugavert að líta til 

umhverfismála og athuga hvort greina megi tengingu milli þeirra og annarra þátta 

ritgerðarinnar. Með hliðsjón af sögulegu yfirliti fyrri kafla verður leitast við að skynja þann 

tíðaranda og alþjóðlegu hugmyndir um viðhorf mannsins til náttúrunnar á mismunandi 

tímum og velta fyrir sér hvort og þá hvernig umhverfisvitundin hefur breyst á löngum tíma. 

Ekki er gott að segja um hvenær og hvernig nákvæmlega þessi viðhorf byrja að hafa áhrif á 

Íslandi, en sú hægfara þróun sem varð hérlendis gæti vel hafa tekið mið af þessum áhrifum 

eins og önnur þekking sem til landsins barst í lok nítjándu aldar og fram á tuttugustu öldina. 

Með þetta að markmiði valdi höfundur fjórar bækur, sem skrifaðar hafa verið á 164 ára 

tímabili, frá árinu 1854 til ársins 2018 og verða vörður á langri leið.  

Oft er talað um að fyrstu friðunarhugmyndir náttúruverndarsinna séu miðaðar við 

stofnun Yellowstone þjóðgarðsins í Bandaríkjunum árið 1872. Þar komu fram fyrstu viðbrögð 

við neikvæðum umhverfisáhrifum mannsins frá stöðugt vaxandi afköstum í landbúnaði og 

vegagerð. Fyrsta leiðsöguvarða okkar, er Walden eða lífið í skóginum eftir Henry David 

Thoreau. Þessi bók kom út fyrir stofnun fyrsta þjóðgarðsins eða árið 1854. Önnur varðan á 

þessari leið okkar er bókin Heimur á heljarþröm sem Henry F. Osborn ritaði og út kom árið 

1948.  Sú þriðja er Raddir vorsins þagna eftir Rachel Carson frá 1962. Síðasta bókin og um 

leið síðasta varðan sem reist var á þessari slóð umhverfisumræðu á heimsvísu er verk 

fjölskyldu hinnar sænsku Gretu Thunberg sem út kom 2018 undir heitinu Húsið okkar 

brennur.  

Með þessu móti vonast höfundur til að geta rakið þau meginviðhorf til náttúrunnar og 

umhverfisins á hverjum tíma.  Markmið þeirra tilvitnana sem valdar hafa verið er að reyna að 

framkalla og skynja það erindi sem höfundum bókanna liggur á hjarta og túlkar þann 

tíðaranda og þau viðhorf sem voru til staðar á hverjum tíma. Í bókunum er því oft vikið að 

þeim grunndvallarspurningum umhverfisumræðunnar sem mörgum eru hugleiknar. Staða 

mannsins í náttúrunni, einstaklingshyggju og sjálfhverfu, rétt náttúrunnar og hvers virði 

ósnortið umhverfi er. Páll Skúlason heimspekingur talar um muninn á náttúru og umhverfi í 

bók sinni Umhverfing: 

Það er augljós munur á þessum orðum sem sést meðal annars á því að við tölum 

ekki um „náttúruvandamál“ heldur „umhverfisvandamál“. Náttúran er sá hluti 
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veruleikans sem er til óháð vitund okkar og vilja, en umhverfið er sá hluti 

veruleikans sem við mótum með athöfnum okkar og framkvæmdum. Umhverfið 

er á okkar ábyrgð – náttúran ekki (Páll Skúlason, 1998: 40).  

Þá skilgreinir hann umhverfi sem „...hina ytri náttúru sem er umsköpuð af tæknilegu valdi 

mannsins eða náttúru sem búið er að breyta svo henti manninum“ (Páll Skúlason, 1998: 40). 

Þannig lítur Páll ekki á umhverfi og náttúru sem sama fyrirbærið. 

Umhverfisvitund er íslensk þýðing á enska hugtakinu environmental awareness. 

Rannsóknir á umhverfisvitund hafa einkum verið stundaðar innan umhverfisfélagsfræði 

(Þorvarður Árnason, 2004). Orðið umhverfisvitund er samsett úr orðunum umhverfi og 

vitund. Orðið umhverfi merkir, samkvæmt Íslenskri orðabók (2002), landslag í nágrenni 

einhvers og náttúrufyrirbæri í ljósi mannlegra athafna og verknaðar. Orðið vitund merkir 

annars vegar að vita til sín, samanber meðvitund og hins vegar að vita eitthvað eða þekkja 

eitthvað (Íslensk orðabók, 2002). Mannleg vitund getur þroskast, skipt um skoðun og breytt 

viðhorfum sínum til allra hluta, líka sjálfs sín (Páll Skúlason, 1998: 39). Orðið umhverfisvitund 

nær því að vissu leyti bæði yfir það sem við vitum og þekkjum um umhverfið og líka það sem 

við vitum um okkur sjálf, hegðun okkar og afleiðingar hennar í umhverfinu. Hugtakið 

umhverfisvitund felur því í sér bæði það sem við hugsum og það sem við gerum. 

4.1 Walden eða lífið í skóginum  

Um miðja nítjándu öldina er maður að nafni Henry David Thoreau, heimspekingur og skáld, 

búsettur í Concordhéraði í Massachusetts. Hann hafði starfað við ýmislegt, numið við háskóla 

stundað ritstörf og starfað sem blaðamaður og landmælingamaður. Ekki er tilefni til að rekja 

æfi hans hér, en það hafði borið á honum fyrir fremur róttækar skoðanir á ýmsum 

málefnum. Hann ritaði nokkrar bækur og skrifaði í tímarit, meðal annars grein sem vakti 

nokkra athygli og hét Borgaraleg óhlýðni. Thoreau var því eflaust róttækur maður á sinni tíð 

sem hafði sterkar skoðanir á mönnum og málefnum. Bók hans Walden eða lífið í skóginum er 

hans frægasta verk og kom út 1854. 

Í inngangi íslensku þýðingar bókarinnar sem út kom 2017, veltir Gyrðir Elíasson 

rithöfundur fyrir sér þeirri þróun og framvindu umhverfisumræðunnar frá því að bókin kom 

út fyrir rúmlega hálfri annarri öld. Gyrðir hefur oft lýst því yfir að Thoreau hafi snemma haft 

áhrif á sig og segir meðal annars: 

Það er sennilega óhætt að segja að Walden, sem út kemur 1854, sé eitt það 

alfyrsta sem skrifað er um athafnir manna og bein áhrif þess á náttúruna, 

umhverfið og, í þessu tilviki, það vestræna samfélag sem var að byrja að þróast 

(Gyrðir Elíasson, 2017. Í Thoreau, 1854: 8). 
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Þetta er að vissu leiti rauður þráður þessarar ritgerðar. Nánar tiltekið, að lýsa þeirri þróun 

sem átti sér stað í vestrænum samfélögum og hafði áhrif á þróun ferða og útivistar og 

umhverfisumræðu á Íslandi. 

Thoreau er afar gagnrýninn á samfélagsgerðina og þá hugmynd að æðsta takmark 

mannanna sé að verða ríkir og vel stæðir. Þetta er augljós birtingarmynd þeirra fánýtu starfa 

sem að hans dómi munu leiða til þeirra umhverfisáhrifa sem hann hefur áhyggjur af, fyrir 

utan allt erfiðið, sem slík vinna hafði í för með sér á þessum tíma. Thoreau byrjar bókina á því 

að velta fyrir sér hlutskipti manna sem lifa og deyja í hans samfélagi og umhverfi, nánast fyrir 

tóman misskilning: 

Ég sé unga menn, nágranna mína í bænum, sem orðið hafa fyrir því óláni að erfa 

jarðir, hús, hlöður og amboð, en menn strita fyrir tóman misskilning. Dágóður 

hluti mannsins er fyrr en varir plægður niður í jörðina sem safnhaugamatur. 

Vegna einhvers sem virðist örlög, venjulega kallað nauðsyn, eru þeir í fullri vinnu 

við það sem í gamalli bók kallast að safna fjársjóði sem mölur og ryð fá grandað 

og þjófar brjótast inn og stela (Thoreau, 1854: 15).  

Þetta minnir okkur á þann hraða og oft og tíðum tilgangsleysi margra athafna 

nútímamannsins og er örugglega fáséð afstaða manns um miðja nítjándu öldina. Þó flestir 

hafi þurft að fá salt í grautinn og afla sér viðurværis þá vildu margir, sem fundu góð áhrif 

náttúrunnar, komast burt frá daglegu amstri og stunda hófleg ferðalög og útivist við 

einfaldan kost. Þetta sjáum við jafnvel í fyrstu árbók Ferðafélags Íslands frá 1928.  

Og Thoreau veltir fyrir sér þörfum mannsins, uppfinningasemi hans og af hverju hann 

þarf alltaf stöðugt á auðæfum náttúrunnar að halda til að geta lifað því lífi sem flestir á 

Vesturlöndum og í hans umhverfi vilja og kjósa sér. Hér er á ferðinni nokkuð sem á síðari 

tímum hefur verið kallað neysluþjóðfélagið og Thoreau er mjög í nöp við. Hann sér aukinn 

munað og vélrænt líf fólks sem stöðugt heimtar meira af náttúrulegum gæðum sem hefur í 

för með sér eyðingu skóga og heilu landsvæðanna. Hér kemur greinilega í ljós að hann óttast 

að nútíma framfarir geti haft neikvæðar hliðar og slæm áhrif á umhverfið og vitnar til fornra 

samfélaga: 

Flestar munaðarvörur og margt af hinum svokölluðu lífsþægindum eru ekki 

aðeins óþörf heldur standa þau beinlínis í vegi fyrir þroska mannsins. Með tilliti til 

munaðar og þæginda hafa þeir vitru ævinlega lifað einfaldara og þurftaminna lífi 

en þeir fátæku. Hinir fornu heimspekingar Kínverja, Indverja, Persa og Grikkja 

voru hópur sem töldust öðrum fátækari að ytri auðæfum, en enginn hefur verið 

jafn ríkur hið innra (Thoreau, 1854: 24).  
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Þetta hljómar ótrúlega, sagt á þessum tíma. Með hliðsjón af þeim varningi sem nú er á 

boðstólum og fyllir flestar hillur hefði Thoreau þurft að láta segja sér það tvisvar hvernig 

amerískar stórverslanir líta út. Hann væri því sammála Gretu Thunberg sem nú á dögum er 

að leggja til einfaldan smekk og minni neyslu, bara til að bjarga jörðinni. En Thoreau hafði 

ekki forsendur til að vita það, heldur sá hann afturför mannsandans við kaup á glingri. 

Og Thoreau veltir síðan fyrir sér þeim möguleika hvort hann eigi að gera tilraun á sjálfum 

sér. Hann langar greinilega að prófa að lifa sem einsetumaður, veiða sér til matar og lifa af 

því sem umhverfið gefur honum með því sem við köllum í dag sjálfsþurftabúskap og 

sjálfbærri ræktun grænmetis og ávöxtum villtra jurta. Tenging mannsins við náttúruna er það 

sem honum er ofarlega í huga og hans aðstæður virðast gera honum þetta mögulegt. 

Að fara í slíka sjálfskipaða einangrun gerir auðvitað enginn sem er svangur, eða hefur fyrir 

öðrum að sjá nema sjálfum sér. Þetta er áskorun sem snýst um að neita sér um þau gæði 

sem hann áður hafði, með því að lifa í fátæklegum kofa við vatnið í skóginum. Þetta atriði  

talar mjög sterkt til okkar þegar umræðan um ofkeyrslu, álag og kulnun er hvað háværust og 

margir lifa í raun við ofgnótt. Thoreau talar hér langt á undan sinni samtíð því hér hljóma 

kunnugleg stef við það sem margir eru að tala um löngu síðar og er hluti af þeirri 

umhverfisógn sem neyslan veldur og er hvati stöðugrar framleiðslu í dag: 

Þegar maðurinn hefur öðlast þá hluti sem eru honum nauðsynlegir til 

lífsviðurværis, þá er annar möguleiki fyrir hendi en að hlaða ofan á þá ofgnótt 

sem fyrir er, nefnilega sá að kanna ævintýrin sem lífið hefur uppá að bjóða, þegar 

maðurinn getur tekið sér frí frá fábrotnu stritinu (Thoreau, 1854: 26).  

Og hann deilir því á fjöldaframleiðslu og fataiðnaðinn sem geri fólk að leiksoppum 

markaðarins. Þá veltir hann fyrir sér ástæðum þessarar ofgnóttar og segir það barnalega og 

frumstæða ásælni karla og kvenna í ný fatasnið. Og Thoreau sér í gegnum framleiðendur sem 

hafa lært að smekkur er ekkert nema kenjar, sem markaðurinn nýti sér. Með þessu kemur 

fram ádeila á kapitalismann (auðvaldstefnuna) sem er efnahagsstefna sem byggir á eignarétti 

einstaklinga, markaðsfrelsi og samkeppni fyrirtækja og einstaklinga um hagnað. 

Hér verður Thoreau pólitískur og lætur lesandann vita að hann hvorki þurfi né vilji taka 

þátt í neyslunni og styrkja þannig stöðugt ríkari verksmiðjueigendur sem eru á þessum tíma 

farnir að hafa mikil áhrif í samfélaginu og er auðvitað undanfari mikilla inngripa í náttúru 

landsins sem eiga eftir að valda miklu umhverfistjóni. En það getur hann ekki vitað, heldur 

horfir hann á fólkið sem vinnur þar við kröpp kjör langan dag, í stað þess að geta notið 

mannsæmandi lífs og haldið tengingu við sitt eðlilega umhverfi. 
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Því næst fer hann að tala um eðli mannsins og hvernig hinn náttúrulegi uppruni býr enn í 

sálarlífi okkar. Honum verður hugsað til eðlilegra athafna barna og sér þar athyglisverða 

tengingu: 

Við getum ímyndað okkur hvernig áræðnir en dauðlegir menn í árdaga mannkyns 

skriðu inn í hellisskúta til að leita sér skjóls. Öll börn leita aftur til upprunans í 

einhverjum mæli og finnst gaman að vera útivið, jafnvel í kulda og bleytu. Í 

leikjum eiga börn heimili og hesta og hafa meðfædda hæfileika fyrir slíka 

skemmtan. Hver man ekki eftir þeim áhuga sem hann hafði sem barn á 

klettasyllum og hverskonar hellismunnum? (Thoreau, 1854: 37).  

Hér er á ferðinni mjög athyglisvert sjónarhorn sem tengjast okkar hugmyndum um 

útikennslu og útinám. Að leyfa börnum að reyna sig við ýmsar frumstæðar þrautir og 

náttúrutengd verkefni styður sannarlega það sem Thoreau er hér að velta fyrir sér. Að nota 

náttúrulegt umhverfi til dæmis í kennslu eða frítíma gefst því miður ekki öllum. En það er 

viðurkennt að útivistin viðheldur og styrkir þennan þátt í eðli mannsins, hefur góð áhrif á 

heilsuna og gæti stuðlað að tengingu barnanna við náttúrulegt umhverfi. 

Og Thoreau gerir tilraun á sjálfum sér og dvelur í skóginum tvö ár, tvo mánuði og tvo 

daga. Hann byggir lítið bjálkahús og notar nánast eingöngu efnið úr skóginum. Hann veltir 

fyrir sér endanlegu útliti kofans og kemst að því að hús geta túlkað það sem er mest um vert í 

lífi fólks. Hús á að vera fyrst og fremst skjól fyrir veðrum og vindum, lýsa persónuleika fólks 

en ekki vera ofhlaðið óþarfa íburði og prjáli. Og Thoreau vill að sitt hús lýsi sínum 

hugsunarhætti og  persónuleika og vitnar til innsta eðlis mannsins sem kemur gjarnan fram í 

verkum einstaklingsins:  

Sú fegurð sem ég sé í húsagerð veit ég að hefur vaxið smám saman innan frá eftir 

þörfum og persónuleika íbúans, sem er hinn eini sanni byggingameistari. Þetta 

gerist vegna einhverrar ómeðvitaðrar sannleiksástar og göfgi, án þess að nokkurn 

tímann sé hugsað um hvaða áhrif það hafi á útlit hússins eða til að fegra það á 

einhvern hátt, heldur stafar þetta af því að lífinu er ómeðvitað lifað á fagran hátt                   

(Thoreau, 1854: 55). 

Síðan líkir Thoreau þessari hugmynd við það hvernig listmálari túlkar mannlífið. Hann vinnur 

vissulega sitt verk með því að sækja efniviðinn í það sem hann sér, en anda málverksins sækir 

hann til þeirra sem byggðu húsin, jafnvel fátæklega kofa.  Þannig vill Thoreau tengjast og 

fanga náttúruna og umhverfið í öllu sem hann gerir. Það er tilgangur hans með tilrauninni, 

fyrir utan að kynnast um leið því lífi sem fram fer í skóginum og reyna að verða hluti af því. 
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Þá býsnast hann yfir byggingarlagi þorpsbúa, þar sem húsin eru yfirhlaðin með óþarfa 

skreytingum sem munu hvort sem er fjúka af í næstu stormhviðu. 

Þegar húsið er tilbúið og hann flytur út í skóginn við Waldenvatn fær hann næði til að 

hugsa,  horfa, hlusta, þefa, bragða og snerta í einverunni. Thoreau er oft hugsað til sinnar 

eigin meðvitundar og að taka vel eftir því sem gerist í umhverfinu. Hann finnur hvað það var 

oft erfitt í því samfélagi sem hann vildi yfirgefa um stundarsakir, en í einverunni þá finnur 

hann það, að vera vakandi er að vera lifandi. Þá er hann um leið hluti af náttúrunni og 

upplifir sig í núinu og tekur eftir þeim einfalda takti sem finnst í umhverfinu og segir: 

Við verðum að vakna að nýju og halda okkur vakandi án vélrænna hjálpartækja 

heldur að vænta dögunarinnar sem aldrei bregst okkur. Ég vil lifa af alefli og með 

fullri meðvitund og geta sagt frá því á mínum ferðum. Einfaldleiki, einfaldleiki, 

einfaldleiki. Haltu þig við eitt, tvennt eða þrennt, en ekki þúsund hluti og 

maðurinn verður áttvís með einföldu lífi (Thoreau, 1854: 99).  

Við það að fylgjast með umhverfinu vakna til lífsins á morgnana og leggjast í dvala að kvöldi 

hafa grundvallarspurningarnar um tilgang lífsins sótt á Thoreau. Í kyrrðinni heyrir hann líka 

hljóðin í skóginum sem verða stór hluti af upplifun hans þar sem hann dvelur daga og nætur, 

mánuðum saman einn í húsinu. Hér kemur fram bein tenging við þá núvitund sem náð hefur 

eyrum nútímamanna.    

Og Thoreau veltir líka fyrir sér rétti mannsins til að brjóta landið undir sig,  þó að litlu leyti 

sé. Hann fjallar um ræktunarstörf sín og veltir því fyrir sér hvort hann hafi rétt á því að ryðja 

burtu gróðri og annarri „villtri“ náttúru til að fá pláss fyrir matjurtagarð. „Hvaða rétt hafði ég 

til að útrýma droppugullrunnunum og öðrum plöntum og róta upp þessum forna 

villigrasagarði?“ (Thoreau, 1854: 177). 

Og hver er réttur okkar mannanna til að veiða okkur til matar? Sem náttúruverndarsinna, 

(hugtakið var varla til) var honum ljóst að það gekk á skjön við það að lifa í sátt við 

umhverfið, að deyða dýr og skepnur. Þessar hugmyndir hafa örugglega þótt í meira lagi 

nýstárlegar á hans tíð. Það er góð spurning hvort þessar hugleiðingar séu nánast það allra 

fyrsta sem skrifað hefur verið um þegar rætt er um samviskubit vegna veiða á dýrum. 

Thoreau, sem hafði verið veiðimaður alla sína æfi veltir fyrir sér rétti dýranna: 

Ég hef komist að því hvað eftir annað á seinni árum að ég get ekki fiskað án þess 

að falla svolítið í áliti hjá sjálfum mér. Ég hef reynt þetta aftur og aftur. Ég er 

fiskinn, eins og margir kunningjar mínir hef ég þetta í mér, og sú eðlisávísun 

endurnýjast við og við, en alltaf að loknum veiðum líður mér eins og það hefði 

verið betra ef ég hefði látið þetta ógert (Thoreau, 1854: 247). 
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Allt frá minnstu skordýrum til stærri skógardýra vekja athygli hans. Hann gefur það oft til 

kynna, að þó hann hafi ætlað að vera einn, þá er umhverfið, sérstaklega á sumrin, iðandi af 

lífi og maðurinn, sem dýrategund, sé í miklum minnihluta þeirra sem byggja jörðina. 

Fuglarnir á vatninu  verða hluti af umhverfinu og tengja Thoreau við tímabil og árstíðir. 

Álykta má af þessum vangaveltum Thoreau að þessi nánu kynni hans og tenging við dýralífið 

hafi dregið úr veiðigleði hans. Þannig má hugsa sér að börn sem kynnast náttúrunni á unga 

aldri öðlist meiri virðingu fyrir umhverfi sínu og vilji vernda hana.  

Og vatnið verður miðpunktur umhverfisins og matarkista Thoreau. Á þessum árum sem 

Thoreau dvaldi við Waldenvatn varð hann heillaður að því. Hann hafði reyndar þekkt það frá 

barnæsku, en við að búa við vatnið, hafa það sem nágranna á öllum árstíðum varð það 

honum sterk reynsla. Vatnið var aldrei eins og í kaflanum um Waldenvatnið lýsir hann því vel, 

eins og um lifandi fyrirbæri væri að ræða. Síkvikt og fjölbreytilegt og gefur honum stöðugt 

nýja sýn á umhverfið. Hann fór líka oft út á vatnið á litlum bát, bæði til veiða en einnig og 

ekki síður til að upplifa það að vera hluti af umhverfinu: 

Hvergi er jafn viðeigandi umgjörð um skóg né fegurð hans jafn augljós og frá 

miðju lítils vatns að sjá þar sem hann teygir sig um hæðirnar sem rísa frá 

vatnsbakkanum, því vatnið sem skógurinn speglast í skapar ekki aðeins besta 

forgrunninn eins og hér heldur er bugðótt strandlínan eðlilegasta og þekkilegasta 

umgjörð hans. Þarna er ekkert grófgert eða ófullgert í skógarjaðrinum eins og þar 

sem öxi hefur hreinsað burt sneið eða ræktaðir akrar liggja að honum. Trén hafa 

nægjanlegt rými til að breiða úr sér við vatnið og öll teygja þau sterkustu greinina 

í áttina að því. Náttúran vefur þægilegan kant og augað leitar smám saman frá 

lágum runnum á ströndinni til hæstu trjákrónanna. Í sjónmáli er fátt sem vitnar 

um mannshöndina. Vatnið gjálpar við bakkann eins og það gerði fyrir þúsund 

árum (Thoreau, 1854: 214). 

Þetta gæti manni fundist skáldleg lýsing, en þetta er það sem hann sér og náttúran talar til 

hans áreynslulaust og sannfærandi. Það er ef til vill á þessum stað bókarinnar, úti á miðju 

Waldenvatni, sem Thoreau finnst hann vera hluti af náttúrunni, eða náttúran og umhverfið 

sé búið að taka hann, manninn aftur í sátt. Waldenvatninu lýsir hann síðan með myndlíkingu 

sem auga jarðarinnar og við að horfa á það sérðu spegil sálarinnar: 

Stöðuvatn er það fegursta og svipmesta í landslaginu. Það er auga jarðarinnar og 

í því mælir skoðandinn dýpt eigin eðlis. Sveigð trén við vatnsbakkann eru fíngerð 

augnhár sem umkringja það og aðliggjandi skógiklæddar hæðirnar og klettarnir 

eru slútandi augabrúnir (Thoreau, 1854: 215). 
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Markmiðið með dvölinni í skóginum var að stofna til persónulegs sambands við náttúruna 

í því skyni að eiga við hana samvinnu um líf og búsetu sem og að skrifa bók og halda 

fyrirlestra um þetta sambýli. Hann vill vera í samvinnu við umhverfið, sýna fram á það að 

geta lifað í þó þetta langan tíma án þess að skaða náttúruna, nema að litlu leyti og snúið til 

baka með nýja reynslu sem, væri staðfesting þess að maðurinn væri hluti af náttúrunni. 

Fegurð umhverfisins talar til hans og hann verður hugfanginn.  

Í niðurstöðukafla bókarinnar veltir Thoreau fyrir sér alheiminum, óbyggðum og 

ókönnuðum svæðum og hvetur sem flesta til að skoða umheiminn. Um leið eiga menn að 

skoða sitt nærumhverfi og njóta þess sem þeir hafa. Hann telur upp nokkra áhugaverða og 

fjarlæga staði og athyglisverð viðfangsefni sem víkkað gætu út sjóndeildarhringinn og fært 

okkur aukna þekkingu og reynslu, en oftast þurfi ekki að fara langt. 

Þessi niðurstaða styður við þá kenningu, að ferðamaður, sem ætli sér síðar lengra á 

lífsleiðinni, ætti að þekkja nágrenni sitt. Með öðrum orðum að kenna börnunum það sem 

finnst í fjöruborðinu eða við bæjarhólinn þar sem þú átt rætur, áður en lengra er haldið. 

Hann leggur til að við verðum landkönnuðir í okkar heimahögum.  

Þannig getir þú orðið Kólumbus heillar óþekktrar heimsálfu og veraldar innra 

með þér, opnaðu nýjar skipaleiðir, ekki fyrir verslun heldur fyrir hugsanir 

(Thoreau, 1854: 368). 

Eftir að hafa búið þarna, í rúmlega tvö ár, í hálfgerðri útilegu, við engin þægindi eða 

munað, sér hann að aðlögunarhæfni mannsins og rökhugsun er ef til vill það sem kom okkur 

lengra en öðrum dýrum merkurinnar. Þegar hann svo situr við skriftir hugsar hann til baka og 

minnist þess að þó það hafi verið erfitt í byrjun að ætla að lifa við öryggisleysi, fábreytni og 

lítinn munað þá varð það eðlisávísun og hæfileiki mannsins til að bregðast við og bæta sinn 

hag, það sem bjargaði málum, og kom honum í gegnum þess þraut. Eftir dvölina við 

Waldenvatn veltir Thoreau fyrir sér hvort hann hafi lært eitthvað og hvað það sé sem muni 

fylgja honum á lífsleiðinni. Í því sambandi nefnir hann það frelsi sem fylgi dvölinni í skóginum 

og því að láta drauma sína rætast: 

Ég lærði að minnsta kosti eitt af tilraunum mínum: sá sem stefnir staðfastlega í 

átt til drauma sinna og leggur sig fram um að lifa því lífi sem hann hefur séð fyrir 

hugskotsjónum sínum vinnur sigra sem koma daglega á óvart. Hann leggur sumt 

að baki og fer yfir ósýnileg mörk, ný, algild og frjálslegri lögmál mótast innra með 

honum og allt í kringum hann, eða gömul lögmál víkka og eru túlkuð honum í hag 

á frjálslyndari veg og hann lifir við frelsi sem sæmir æðri verum (Thoreau, 1854: 

371). 
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Eftir lestur þessarar bókar þá er það mitt álit að einfaldleikinn og tenging mannsins við 

náttúran sé mikilvægasta áhersla Thoreau. Aðferð hans og þessi einlæga lýsing við að komast 

að þessari niðurstöðu hefur gert það að verkum að bókin hefur verið lesin í á aðra öld.  

4.2 Heimur á heljarþröm 

Þessi varða er hlaðin níutíu og fjórum árum á eftir Walden eða lífið í skóginum, um það leyti 

sem seinni heimstyrjöldinni er að ljúka. Á frummálinu heitir þessi litla bók Our Plundered 

Planet og er eftir steingervingafræðinginn Henry Fairfield Osborn. Bókin kom fyrst út 1948 og 

í íslenskri þýðingu aðeins tveimur árum síðar undir nafninu: Heimur á heljarþröm.  Nöfn 

bókanna eru ef til vill lýsandi fyrir efnistökin. Bókartitill Thoreau lýsir friði og nálægð við 

mjúka náttúruna, andstætt við Osborn sem lýsir hörmungum, enda hefur manninum tekist á 

einni öld að rjúfa víða tengsl sín við umhverfið og það sem verra er, náð áður óþekktum 

hæðum í því að raska aldalöngu jafnvægi náttúrunnar. Þessi bók eru varnaðarorð höfundar 

sem varar við hrikalegum afleiðingum af framferði mannsins ef hann heldur áfram á sömu 

braut.  

Osborn horfði fyrst og fremst á landeyðinguna og sá stórfelldar afleiðingar af skógarhöggi 

með skriðuföllum og flóðum. Þá sá hann úr sér genginn jarðveg sem ekki fær að endurnýjast 

á sinn náttúrulega hátt. Hann er fyrst og fremst að lýsa þeim umhverfisslysum sem orðið 

hafa um leið og hann vill  vara við þeirri þróun sem hann sér að getur orðið, ef ekki verði 

snúið við á þessari braut. Sem þátttakandi í fyrri heimstyrjöldinni, skildi Osborn hörmungar 

stríðsins og vitnaði um þær ógnir sem slíkum hildarleik fylgir. Í byrjun bókarinnar segir hann: 

Um þetta leiti virtist mér mannkynið heyja tvo mikla hildarleiki samtímis, - ekki 

aðeins þann sem getið er í fyrirsögnum blaðanna heldur, hina styrjöldina, hið 

hljóða stríð, sem að lokum mun langtum hættulegra,  en það hefur mannkynið 

háð í blindni og óafvitandi um langt skeið. Þetta alheimsstríð stendur enn og er 

að leiða meiri ógæfu yfir mannkynið, heldur en nokkur vopnaviðskipti hafa valdið 

fram til þessa (Osborn,1948: 7).  

Í þessu hljóða stríði eru líkindi fyrir algerum ósigri, heldur hann áfram. Þessi ósigur verður 

enn ægilegri en nokkur sá, er hlotist gæti af misbeitingu atómorkunnar. Þessi hildarleikur er 

stríð mannsins gegn náttúrunni.  

Og Osborn vill skilgreina orðið náttúra, og segir að það sé eitt hið yfirgripsmesta orð , sem 

tungan á til. Í víðtækustu merkingu grípur það yfir allan heiminn. Í þrengstu merkingu táknar 

það eðli einstaklingsins, eða jafnvel fremur þær arfgengu hvatir eða það afl, sem ákveður og 

stjórnar eðlinu. Orðið náttúra nær yfir öll þau skilyrði og lögmál, sem verka á og reyndar 

stjórna tilveru alls, sem lifir, og þar er maðurinn ekki undan skilinn. 
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Bók þessari er ekki aðeins ætlað að sýna fram á sannindi þessarar skýrgreiningar; 

hún á að sýna fram á, að svo fremi sem vér höldum áfram að skeyta ekki um 

náttúruna og lögmál hennar, þá munu dagar menningar vorrar taldir (Osborn, 

1948: 8).  

Þetta gefur tóninn fyrir það sem koma skal, því Osborn verður tíðrætt um þær hörmulegu 

afleiðingar sem víða hafa orðið vegna athafnasemi manna. Á þessum tíma, um miðja 

tuttugustu öldina, eru afköst og yfirferð mannsins og aukning í landbúnaðarframleiðslu 

mannsins orðin slíkur að vísindamenn eins og Osborn og eflaust fleiri, eru farnir að staldra 

við og gera sér ljósar afleiðingar þessa yfirgangs og sífellt stærra inngripa í gang náttúrunnar. 

Bókinni er skipt í tvo hluta. Hinn fyrri fjallar um, að þrátt fyrir einstaka snilli mannsandans 

og hina margþættu nútíma menningu, þá var maðurinn, er og mun verða, þáttur í hinu mikla 

alheimsstarfi náttúrunnar. Í síðari hluta bókarinnar reynir Osborn að lýsa því , sem maðurinn 

hefur brotið af sér gagnvart jörðinni, á tveimur síðustu öldum, og bendir á hvernig hann 

eyðir uppsprettulindum síns eigin lífs með sívaxandi hraða, yfirráðum og landvinningum. 

Og Osborn er fólksfjölgun hugleikin og setur þá staðreynd í samband við ofnýtingu í 

landbúnaði. Um leið og fólksfjöldinn hefur fimmfaldast undanfarnar þrjár aldir hefur 

maðurinn skemmt víðlend og frjósöm lönd víðsvegar um heim allan, og sum þeirra eru svo 

mjög eydd, að þau eru lífvana og óbyggileg með öllu. Þannig vitum við að mikið af því landi, 

sem var byggilegt í árdaga, hefur sætt svo illri meðferð, að það er nú öreytt. Feikna víðlend 

héruð í öllum álfum heims hafa eyðst af mannavöldum, blásið upp og orðið alls ónýt. 

Manninum hefur gleymst, að hann er barn jarðarinnar og þess vegna verði hann að vinna af 

skilningi með lögmálum náttúrunnar, en ekki í andstöðu við þau. 

Ótal önnur lönd um heim allan hafa verið erjuð á þann veg, að frjómagn þeirra er 

að mestu eytt, ræktun þeirra borgar sig varla, afurðir þeirra skortir næringargildi, 

og þeir, sem á þeim nærast, eru vanhaldnir (Osborn,1948: 41).  

Raunin er því miður sú, að flestir halda að auðæfi jarðar séu alveg óþrjótandi, og að því séu 

engin takmörk sett, hvað afla megi úr skauti jarðar. Sambandið milli hins aukna hraða í 

viðskiptum og mannfjölgunarinnar er mjög greinilegt segir hann. Síðan nefnir hann einn 

stóran galla sem við verðum ef til vill að fara að viðurkenna og skilur okkur frá dýrum 

merkurinnar: 

Margir af eiginleikum mannsins, góðir jafnt sem vondir eiga rót sína að rekja 

alveg óbreyttir aftur í myrkviði mannlegrar fortíðar. Einn af þeim eiginleikum, 

hvötin til að drottna og drepa, hefur ávallt reynst háskalegur, ekki aðeins í 
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togstreitu þjóðfélagsmálanna, heldur líka gagnvart umhverfinu (Osborn, 

1948:20). 

Hér kemur vel fram og Osborn segir það líka berum orðum að þessi bók sé rituð til að varpa 

ljósi yfir drottnun mannsins yfir umhverfinu og eyðingarmætti mannsins sem hefur ekki 

aðeins bitnað á honum sjálfum, heldur einnig á heimkynnum okkar, móður jörð – 

uppsprettulind lífsins. Lengstan tíma sinn lifði maðurinn í sátt við náttúruna og umhverfið – 

var hluti af náttúrunni, en á örskömmum tíma, hefur manninum með sinni iðnbyltingu og 

tæknilegum framförum, ekki aðeins tekist að finna upp ótrúlegustu hluti, heldur líka tekist að 

beisla náttúruna með fordæmalausum hætti. Þetta sér Osborn og hann vill með ritun 

bókarinnar vara menn  við áður en illa fer. Þess vegna verður hann víða þungorður og notar 

sterkar lýsingar í texta sínum. 

Maðurinn er ósérhæfð dýrategund sem veldur miklu umróti á jörðinni er hann þroskar 

sérhæfni sína. Smám saman er staða mannsins í náttúrunni að koma í ljós. Hæfileikar okkar 

til aðlögunar við umhverfið hafa til skamms tíma veitt manninum áframhaldandi líf og 

þroska. En fyrir rás atburða, segir Osborn, hina síðustu áratugi, virðist nú hæpið að líta svo á 

að mannkynið geti lagað sig að breyttum aðstæðum. Þetta hefur gerst hratt og Osborn vitnar 

til nítjándu aldar: 

Jafnvel á síðustu árum aldarinnar sem leið var það umrót, er mannkynið hafði 

valdið á jörðinni, ekki orðið svo yfirgripsmikið að sjá mætti, að það gæti haft 

djúpstæð áhrif á þróun og jafnvel framtíð mannkynsins sjálfs. Upphaf þessa 

umróts hófst fyrir ævalöngu, en bylting sú, sem nú skekur allan heiminn, brýst 

fyrst fram á þessari öld (Osborn, 1948: 34).  

Og hann, sem sjálfur er vísindamaður, hræðist framgang þekkingarinnar sem leitt geta til 

ófara. Verkfræðileg vísindi, efnafræði og rafmagnsfræði, skilgetið afkvæmi hugsunar 

mannsins, eru að bylta og breyta jörðinni. Osborn segir að þessir erfiðleikar muni vaxa og 

verða enn ægilegri; þeir munu verða svo stórkostlegir, að hætta getur orðið á upplausn 

þjóðfélagsskipulagsins, ef eyðing hinnar lifandi náttúru heldur áfram, með sama hraða og 

undanfarið.  

Maðurinn hefur það í hendi sér að stöðva þessa eyðingu. Og hann hefur það líka 

á valdi sínu að bæta svo mikið af því tjóni, sem hann hefur valdið, að menning 

hans fái lifað þetta af. Spurningin er hvort hann muni gera slíkt fyrr en allt er 

komið í eindaga (Osborn, 1948: 35).  
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Það er áhrifaríkt að lesa þetta, þegar maður, rúmlega sjötíu árum síðar, les um 

loftslagsvána og súrnun sjávar og það neyðarástand sem virðist vera á næsta leiti sem 

Osborn sem hefur ekki forsendur til að vita. Staða mannsins, að dómi Osborn, er að hann 

hefur nú misst öryggi það og aðlögunarhæfileika, sem fylgdu honum frá því í árdaga og átti 

drjúgan þátt í að fleyta honum áfram. Fyrir þróun verkvísinda, sem leitt hafa til stórkostlegrar 

stóriðju, hefur maðurinn búið sér til nýtt umhverfi og ný lífskilyrði. Í dag sjáum afleiðingarnar 

af hugkvæmni mannsins sem hafa stuðlað að ójafnvægi og maðurinn þarf að búa við 

stöðugar breytingar í veðráttu og jafnvel náttúruhamfarir sem menn standa ráðþrota fyrir. 

En það er maðurinn sjálfur sem er orsök breytinganna segir Osborn. 

Þá fjallar Osborn um það nauðsynlega samband sem er milli allra þátta hinnar lifandi 

náttúru og vitnar til gamalla menningarþjóða og spekinga sem sögðu að allir þættir 

náttúrunnar eru tengdir hver öðrum. Þetta talar mjög til þeirrar náttúruverndar sem á 

þessum tíma er að vaxa fiskur um hrygg, og fær ekki einungis náttúruverndarsinna heldur 

einnig vísindamenn til að leggja málinu lið. Inntakið er að sé einhver þáttur numin burt 

hættir náttúran að starfa. Þetta er hið þýðingarmikla undirstöðuatriði alls, og þetta jafnvægi 

var sumum hinna gömlu spekinga ljóst. Sumar menningarþjóðir hafa skilið þetta um 

stundarsakir, en yfirleitt hefur mannkynið látið þetta lögmál sem vind um eyrun þjóta. Þessi 

rök eiga síðan eftir að verða mun meira áberandi í kjölfar aukinna rannsókna á áhrif til dæmis 

eitur- og eyðingarefna sem höfundur næstu bókar, Raddir vorsins þagna, fjallar um tæplega 

tuttugu árum síðar.  

Þessi sannindi eru sú kenning, sem hin nýja vísindagrein um verndun 

náttúrugæða byggir á. Hið órofa innbyrðis samhengi náttúruaflanna er 

undirstaða allra náttúrulögmála. Virði maðurinn ekki þetta, hlýtur náttúran að 

snúast gegn honum (Osborn, 1948: 49).  

Þarna nefnir Osborn nýja vísindagrein sem hann hefur ekki nafn á. Það er vistfræðin (e. 

ecology) sem er að verða til á þessum tíma og skýrir tengsl alls þess sem finnst í náttúrunni. 

Og Osborn ræðir dýrin og segir að bókin sé hvorki rituð með siðfræðileg né fagurfræðileg 

mið fyrir augum, en hann vill meina og byggir á þeirri trú, að öll villt og ótamin dýr séu 

augnayndi, sem bæði sé fróðlegt og gaman að skoða og kynnast. Enn fremur tekur hann þá 

afstöðu að það sé rangt að eyða þeim og drepa af handahófi og minnir sá málflutningur á 

skrif Thoreau í fyrri kafla þessarar ritgerðar. Þá má segja að Osborn tengi á vissan hátt þau 

Thoreau og Carson, sem áður var nefnd, með gagnrýni þeirra á tilgangslausum oft og tíðum 

stjórnlausum drápum á dýrum, stórum sem smáum.  

Í seinni hluta bókarinnar fjallar Osborn um einstakar heimsálfur og tekur fjölmörg 

ískyggileg dæmi um illa meðferð lands og stórkostlega landeyðingu máli sínu til stuðnings. 
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Erfiðleikarnir gerðu snemma vart við sig og heilu þjóðirnar og menningarríkin hafa horfið á 

vit sögunnar. Eitt dæmi er hin forna Mesopótamía, landið milli Efrat og Tígris. Með 

skógarhöggi, áveitu, einhæfri ræktun og ofbeit varð landið berskjaldað fyrir stórrigningum og 

ójafnvægi sem villtur skógur og fjölbreytt náttúra hafði komið í veg fyrir áður. Jarðvegurinn 

rann burt, hinar fornu borgir eru nú orpnar sandi og hin fjölskrúðuga menning þeirra gleymd 

og grafin.  

Og Osborn heldur áfram og setur fram kenningu um samband fátæktar og landeyðingar. 

Hann nefnir Tyrkland sem  hefur orðið fyrir stórtjóni sakir skógarskemmda og illrar 

meðferðar hins ræktaða lands. Öll lönd Tyrkja í Evrópu umhverfis Konstantínópel eru 

skóglaus. Hér voru fyrrum víðlendir skógar og blómleg bú. Umhverfis Istanbúl eru allar 

fjallshlíðar flegnar og skafnar niður í urð, en allar götur eru fullar af betlurum. Hvergi er 

sambandið milli fátæktar og landeyðingar greinilegra en í hinum nálægari Austurlöndum, 

segir Osborn. 

Sem dæmi um ofríki mannsins sjálfum sér til góða bendir Osborn á Spánverja, sem vildu á 

miðöldum verða mikið og voldugt ríki og koma sér upp miklum flota. Skógar voru höggnir til 

þess að byggja skip, og öllum auðlindum fórnað til þess að geta aukið verslunina og byggt 

upp heimsveldi.  

Valdafíkn, græðgi manna og skammsýni í meðferð landsins voru örsök þessa. 

Menn gætu nú haldið, að slík æðisgengin landeyðing sem var á Spáni, mundi 

hvergi leyfð nú á tímum af ábyrgum og hugsandi mönnum sakir þeirrar 

þekkingar, sem menn hafa öðlast á þessum málum. En það er samt hræðileg og 

ömurleg staðreynd, að þjóðir ýmissa landa eru einmitt nú að eyða landkostum 

sínum á nákvæmlega sama hátt. Þeir menn, sem standa mitt í rás atburðanna, 

geta oft eigi gert sér grein fyrir því, hvert stefnir (Osborn, 1948: 132).  

Þá nefnir Osborn Nýja Sjáland og Ástralíu, þar sem aðeins sex kynslóðir manna hafa 

stórskemmt jarðveg víðs vegar í þessum löndum. Skóglendi Ástralíu var gengdarlaust hoggið 

og jafnvel brennt, því menn vildu meira rými fyrir beitilönd sín, og er tjónið því alveg 

óbætanlegt. Ástralir þurfa því af þessum sökum að flytja inn stóran hluta þess viðar sem 

notaður er í landinu. 

Vaxandi þéttbýli og almenn fáfræði um afleiðingar illrar landmeðferðar, eru nú að koma 

af stað slíkri feikna eyðingu landkosta í Suður - Ameríku, að hún er að ýmsu leyti enn 

hættulegri og stórkostlegri heldu en nokkur sú eyðing landkosta sem menn hafa valdið fram 

að þessu. 
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Ekki eru nema örfá ár síðan menn í Suður - Ameríku fóru almennt að koma auga á 

þá vaxandi hættu, sem stafar af óhófsneyslu náttúrulegra landgæða og það eru 

aðeins fimm ár síðan menn stigu fyrstu sporin til skipulagðra rannsókna á 

ástandinu. Hinar geigvænlegu skemmdir virðast ná um alla Suður - Ameríku. 

Sérfæðingur einn, sem starfaði að rannsókninni, nefndi Suður - Ameríku hina 

„deyjandi álfu“ (Osborn, 1948: 145).  

Osborn setur þessa þróun í samband við þjóðfélagsóróa sem einkennt hefur lönd 

álfunnar og nefnir Mexícó sem dæmi og telur að ein ástæða óróans sé þröngbýlið ásamt 

hinum vaxandi skemmdum á ræktanlegu landi. Það hefur knúið menn til að yrkja land, sem 

er alveg óhæft til þess og valdið óróa og deilum. Þá er það dapurleg staðreynd, að í þeim 

fjölmörgu þjóðgörðum, sem stofnaðir hafa verið, er lítil sem engin gæsla. Skógarhöggsmenn 

nota skóginn til kolagerðar, og nautgripasmalar hafa vaðið yfir þessi lönd. 

Að lokum víkur Osborn að sínum heimaslóðum, Bandaríkunum, landi hinna miklu 

fyrirheita, landinu sem „fætt getur allan heiminn“ segir hann, í háðskum tón og talar af 

miklum þunga: 

Saga þjóðarinnar á öldinni, sem leið, er alveg einstök í sinni röð að því er snertir 

eyðingu skóga, beitilanda, dýralífs og vatnsbóla, og í allri sögu mannkyns þekkjast 

engin dæmi jafn ofsalegra og óhóflegra skemmda (Osborn, 1948: 151).  

Rás atburða hefur verið hraðari hér, en nokkru sinni fyrr, en þeir sem á þetta horfa, eru of 

nærri sviðinu til þess að geta greint heildarmyndina. Maðurinn geysist áfram alveg 

hugsunarlaust og stjórnlaust. „Því skyldi það síst undra, er hér hefur að framan verið getið 

um mannkynið sem nýtt afl í sögu jarðar“ (Osborn,1948: 151).  

Síðan rekur Osborn, í stuttu máli sögu landnemanna sem ruddu hin miklu myrkviði sem 

uxu frá ströndu og vestur slétturnar. Menn notuðu hinar skjótvirkustu aðferðir til að koma 

landinu í rækt, en ekki þær sem ákjósanlegastar hefðu verið. Feikna víðlend svæði voru rudd 

án þess að nokkuð væri skeytt um að samband væri milli skóga, vatnsmiðlunar og jarðvegs. 

Sakir hins mikla innflutnings nýrra landnema jukust sífellt þarfirnar fyrir nýtt land. Og Osborn 

talar á kunnuglegan hátt um það að menn vildu leggja landið undir sig og „að undiroka 

landið“ varð einskonar kjörorð þeirra sem fóru vestur.  

Þetta landnám var jákvætt að því leyti, að það stældi afl manna og kjark, en hins 

vegar var það neikvætt að því, er snertir skilning manna á því, að náttúran er 

samherji mannsins en ekki óvinur hans (Osborn,1948: 153).  
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Þá nefnir Osborn í fyrsta skipti þá hugmynd að auðlindir náttúrunnar séu sameign 

þjóðarinnar. Hann segir frá því hvernig eigendur nautgripa og búpenings, fjársterkar klíkur 

kjötframleiðanda, hafa sölsað undir sig og fengið að beita nánast eftirlitslaust þjóðlendurnar 

sem eru sameign þjóðarinnar. Þeir greiða lítinn sem engan hagatoll og hafa sína menn í 

öllum beitarnefndum sem komið var á fót. Leikurinn er ójafn. Skógarstjórninni hefur tekist að 

halda ofbeit í skefjum á nokkrum stöðum, en þeir koma í veg fyrir eftirlit og heimta meiri 

fríðindi og aukið land. Sama má segja um vissa hópa eigingjarnra manna í timburiðnaði. Þeir 

vilja hremma til sín það sem unnt er og munu aldrei, segir Osborn, greiða né fullborga fyrir 

skógarhöggsréttinn í stað þeirra verðmæta sem þeir eyða. Auðlegð óbyggðanna er að fara 

undir sögina, segir Osborn. 

Refskák hinna öflugu samtaka timbur- og kjötframleiðenda nýtur óskoraðs 

stuðnings fulltrúa þeirra á sambandsþinginu. Endalok hennar hafa alveg 

úrslitaþýðingu fyrir verndun þeirra skóga, sem enn eru eftir í vesturríkjunum 

(Osborn, 1948: 158).  

Þessi hugmynd, að auðlindirnar eigi ekki að vera eign örfárra aðila, er auðvitað þýðingarmikill 

þáttur nútíma náttúruverndar, umhverfis og auðlindastjórnunar.  

Í lokakafla bókarinnar undirstrikar Osborn nauðsyn þess að maðurinn viðurkenni tilvist 

sína sem hluta af náttúrunni.  

Svo virðist sem framtíðin sé algerlega vonlaus nema því aðeins að vér séum undir 

það búin að játa afdráttarlaust, að maðurinn, eins og allar aðrar verur, sé liður í 

stórkostlegri lifandi heild. Í sérhverju nútíma þjóðfélagi er flest tekið fram yfir 

það, sem er nauðsynlegast og undirstaða alls, en það er að vernda hinar lifandi 

uppsprettur jarðarinnar (Osborn,1948: 169).  

Þó það séu rúmlega sjötíu ár síðan þetta var skrifað, hljómar þetta kunnuglega. 

Mannkynið hefur ekki hlustað á varnaðarorð Osborn og nú er svo komið að yfirgnæfandi 

meirihluti vísindamanna og umhverfissinna telja og vara við að nú séu umhverfismálin komin 

á neyðarstig víða um lönd.  

4.3 Raddir vorsins þagna 

Aukin umhverfisvitund og vakning almennings um náttúruvernd á sjöunda og áttunda áratug 

tuttugustu aldar hefur oft verið rakin til Rachel Carson, sem var bandarískur dýra- og 

sjávarlíffræðingur og ritaði bókina Raddir vorsins þagna sem út kom 1962. Bókin hafði 

gríðarleg áhrif og vakti fólk upp frá vondum draumi hvað varðar skefjalausa notkun manna á 

eiturefnum í náttúrunni, sérstaklega við landbúnaðarframleiðslu. Þessi aukna umræða og 
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áhugi almennings um umhverfismál hefur líka verið tengd við þriðju grænu bylgjuna sem 

gekk yfir um 1970.  

Raddir vorsins þagna, er að vissu leiti varnaðarbók um stórfelld og óbætanleg 

umhverfisslys mannsins, ekki ósvipað og bók Osborn, Heimur á heljarþröm, og áður var 

fjallað um. Áður höfðu vissulega komið fram ábendingar vísindamanna við notkun 

skordýraeiturs (DDT) og þeirra viðvaranir við þeim slæmu áhrifum sem eitrunin hafði á 

náttúruna, dýralíf og umhverfi. En með þessari bók voru staðreyndirnar teknar fram, ef til vill 

í fyrsta sinn, með vísindalegum rökum og þessari gengdarlausu notkun skordýraeiturs 

mótmælt harðlega.  

Bókin vakti mikla athygli og varð að vissu leiti til þess, þrátt fyrir andmæli landbúnaðarins 

og hagsmunaaðila, að það var sett bann á notkun þessara sterku eiturefna. Það sem skipti 

máli var að vísindamenn bentu á þetta hættulega atferli og fæðu sterk rök fyrir lítilli 

gagnsemi eiturefnanna miðað við þann skaða sem þau ollu og síðan sá tímamótaviðburður 

að Rachel Carson skrifar þessa bók sem almenningur skilur og vekur athygli fólks á hættunni.  

Carson fjallar í stuttu máli um þróun lífsins á jörðinni sem hefur mótast af gagnkvæmum 

áhrifum eða samvistum lífveranna og þess umhverfis sem þær lifa í. Sköpulag og lífshættir 

jurta og dýra hafa í ríkum mæli mótast af umhverfinu. Áhrif lífveranna á umhverfið hafa á 

hinn bóginn verið tiltölulega lítil, þegar þess er gætt hve lífið á sér langa sögu á jörðinni. 

Aðeins örlítið brot af þessum tíma, eða það sem af er þessari öld, hefur ein tegund – 

maðurinn – náð svo langt að geta að marki breytt umhverfi sínu. Carson segir: 

Á næstliðnum aldarfjórðungi hefur þetta vald hans yfir náttúrunni ekki aðeins 

aukist uggvænlega mikið, heldur einnig tekið eðlisbreytingum. Uggvænlegasta 

árás mannsins á umhverfi sitt er mengun loftsins, moldarinnar, ánna og sjávarins, 

hættulegum og jafnvel banvænum efnum. Þessi mengun er oftast, óbætanleg; sú 

keðjuverkun, sem hún kemur af stað, ekki einungis í því umhverfi, sem viðheldur 

lífinu, heldur einnig í vefjum sjálfra lífveranna, verður í fæstum tilfellum stöðvuð 

(Carson,1962: 18). 

Þetta styður bæði það sem Thoreau og Osborn hafa sagt í undangengnum köflum, nema 

nú bætast mengun loftsins og sjávarins við. Loftslagsváin og súrnun sjávar hefur fram að 

þessu ekki verið mönnum jafn ljós og síðar gerist með stöðugt meiri mengun; útblæstri véla 

og verksmiðja og losun skolps og úrgangsefna í ár og vötn sem berast svo til sjávar. 

Og Carson segir, og tekur undir með Osborn, að meðan akuryrkja var á frumstæðu stigi, 

voru vandamál okkar alls óþekkt. Þá ollu skordýr sjaldan miklu tjóni á henni. Vandinn kom 

fyrst til sögunnar þegar ræktun var aukin, jarðvegurinn spilltist og þegar víðlendir akrar voru 

teknir undir ræktun einnar tegundar. Við það sköpuðust skilyrði fyrir stórkostlega fjölgun 
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tiltekinna skordýrategunda því einhæf ræktun er ekki í samræmi við þau lögmál, sem 

náttúran sjálf fylgir heldur eins og tækni okkar gat afkastað: 

Þannig ræktun mætti hugsa sér að verkfræðingur ætti upptökin að. Náttúran 

stefnir að því að auka fjölbreytnina í landslaginu en maðurinn leggur allt kapp á 

að gera allt sem einfaldast. Á þann hátt eyðileggur hann þær hömlur, sem 

náttúran hefur sett á vöxt einstakra tegunda, og jafnvægið á milli þeirra 

(Carson,1962: 22). 

Það er sorglegt að þrátt fyrir þekkingu manna á vistkerfinu, og vísindamönnum er ljóst 

hvað sé að gerast í náttúrunni þá er sú þekking ekki notuð. Menntaðir vistfræðingar (e. 

ecologists) sem jafnvel eru við störf hjá ríkisstofnunum, fá litlu við komið og sjaldan er farið 

að þeirra ráðum, segir Carson: 

Vér látum hið kemíska dauðaregn falla, eins og önnur úrræði væru ekki til, enda 

þótt staðreyndin sé sú, að þau eru mörg og mundu brátt verða miklu fleiri, ef 

hugvitsemi vísindamanna vorra fengi að njóta sín (Carson,1962: 24).  

Carson hefur eftir líffræðingnum Poul Shepard, að menn hafi komist í einskonar 

dáleiðsluástand sem blindar flesta og byggist á ótrúlegri skammsýni. Síðan er það stórt 

vandamál segir Carson að mikið skortir á, að menn geri sér ljóst hvaða hætta er hér á 

ferðum. Sérfræðingarnir einblína hver um sig á vandamál sinnar greinar án þess að gera sér 

grein fyrir eða skeyta um samband þeirra við heildina, sem þeir eru hluti af. Jafnframt er 

framleiðsluiðnaðurinn alls ráðandi og þar er sjaldan véfengdur réttur til þess að græða 

peninga, hvað sem það kann að kosta. Þegar fram koma augljósar sannanir um tjón af 

völdum skordýraeitrunar og almenningur rís upp til að andmæla, er hann róaður með 

skýringum, sem eru hálfur sannleikur þegar best lætur. 

Það var þýskur efnafræðingur, sem fyrstur bjó til DDT (diklór – difenyl – triklór – etan) 

árið 1874, en áhrif þess á skordýr fundust ekki fyrr en 1939. Það var strax básúnað sem 

óbrigðult efni til að útrýma sjúkdómum, sem berast með skordýrum, og til skjótrar eyðingar 

allra skordýra, sem spilla uppskeru bænda. Sá sem gerði þessa uppgötvun var 

Svisslendingurinn Paul Müller sem fékk Nóbelsverðlaunin fyrir afrekið (Carson,1962: 31). 

Carson fjallar á ítarlegan og áhrifamikinn hátt um víðtæka notkun á mismunandi 

eiturefnum og áhrifum þess á manninn og heilsu hans. Vitnað er um notkun eiturefnanna 

meðfram þjóðvegum, í kartöflugörðum, blómabeðum og víðar þar sem menn hafa komist í 

snertingu við eitrið. Jafnvel vísindamenn hafa goldið fyrir með lífi sínu. Með hliðsjón af þeim 

staðreyndum – að DDT safnast fyrir í líkamanum, jafnvel í örsmáum skömmtum, að þessi 

söfnun heldur stöðugt áfram og að jafnvel sá skammtur sem menn fá í fæðunni getur 
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hæglega valdið skemmdum í lifrinni – lýstu vísindamenn hjá Matvæla og lyfjastofnun 

Bandaríkjanna því yfir árið 1950: 

að það sé ákaflega sennilegt, að hættan af DDT hafi verið vanmetin. Hliðstæðan 

er ekki til í allri sögu læknisfræðinnar. Enginn veit enn hverjar afleiðingarnar 

verða, þegar til lengri tíma lætur (Carson,1962: 54).  

Úðun úr flugvélum hófst í smáum stíl yfir ökrum og skógum, en er nú orðin framkvæmd í svo 

stórum stíl og yfir svo víðáttumikil svæði, að hún er orðin það sem hægt er að kalla 

„furðulegt dauðaregn“.  

Carson segir að rannsóknir á þessu sviði hafi verið stórlega vanræktar og í sambandi við 

eyðingu skordýra virðist hún hafa verið stunduð án fullnægjandi rannsókna og eingöngu út 

frá því sjónarmiði, að jarðvegurinn geti tekið á móti eins miklu eitri og vera skal, án þess að 

hefna fyrir sig. Lítið hefur því verið skeytt um eðli jarðvegarins. Hættan við þetta inngrip er 

að sjálfsögðu að hið viðkvæma jafnvægi milli tegunda raskast og um leið það jafnvægi sem 

náttúran notar til að ná fram víðtækum markmiðum sínum.   

Hér er enn og aftur varað við þeirri hættu sem búast má við þegar jafnvægi náttúrunnar 

er raskað og maðurinn tekur sér vald yfir umhverfinu. 

Skyndileg fjölgun innan sumra tegunda lífvera í jarðveginum hefur orðið, þegar 

öðrum hefur verið eytt með skordýraeitri, og þannig hefur raskast hið 

náttúrulega hlutfall milli rándýra og fórnardýra. Slíkt gæti hæglega breytt 

efnaskiptum í jarðveginum og haft áhrif á frjósemi hans. Það gæti líka orðið til 

þess, að lífverum, sem áður hefur verið haldið í skefjum, fjölgi stórlega og verði 

plága (Carson,1962: 61). 

Í þessu samhengi nefnir Carson ökólógíu sem síðar er nefnd vistfræði á íslensku, sem fjallar 

um gagnkvæm áhrif lífveranna og umhverfisins. Athyglisvert er að þýðandi bókarinnar notar 

orðið ökólógía og í útskýringu neðanmáls segir hann að „af vöntun á íslenzku orði verður 

þessi fræðigrein hér eftir kölluð þessu útlenda orði“ (þýðandi í Carson,1962). Þetta staðfestir 

hversu ný fræðigreinin er og að þekking manna á gagnkvæmum tengslum innan náttúrunnar 

er ekki komin lengra.  

Sá hluti Bandaríkjanna stækkar með hverju ári þar sem fuglarnir boða ekki lengur komu 

vorsins, og morgunstundirnar eru undarlega þöglar þar sem áður hljómaði fagur fuglasöngur.  

Þessi skyndilega þögn, þetta brotthvarf litskrúðs og fegurðar, sem fuglarnir höfðu 

léð heimi vorum, hefur borið brátt að, á lymskulegan hátt og án þess að búendur 
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þeirra byggða, sem ekki hafa orðið fyrir barðinu á þessum vágesti hafa veitt því 

eftirtekt (Carson,1962: 82). 

Síðan segir Carson frá stórfelldri úðun álmtrjáa í bænum Hinsdale í Illinois í kjölfar 

hollenskrar álmsýki sem barst til Bandaríkjanna frá Evrópu um 1930. Úðunin drepur ekki 

einungis skordýrin, heldur einnig helstu óvini þeirra, fuglana. Þegar að því kemur að 

skordýrunum fjölgar aftur, eins og hlýtur að verða, eru ekki lengur neinir fuglar til þess að 

halda þeim í skefjum. Carson vitnar í sérfræðing fugladeildar náttúrugripasafns sem skýrir 

mikilvægt hlutverk fuglanna í að hefta útbreiðslu skordýra:  

Skæðustu óvinir skordýranna eru ránskordýr, fuglar og sum lítil spendýr, en DDT 

hlífir engu, ekki heldur þessu öryggis og lögregluliði náttúrunnar sjálfrar.....Eigum 

vér, í nafni framfara, að verða fórnarlömb náttúrunnar sjálfrar..... Eigum vér, í 

nafni framfaranna, að verða fórnarlömb hinna djöfullegu aðferða vorra við 

útrýmingu skordýranna – eigum vér að beita þessum aðferðum til 

stundarhagsbóta fyrir oss, til þess eins að bíða ósigur síðar? Hvernig ætlum vér 

að bregðast við nýjum plágum, sem herja munu á önnur tré eftir að álmurinn er 

útdauður, þegar búið verður að drepa öryggislið náttúrunnar (fuglana) á eitri? 

(Carson,1962: 87). 

Síðan veltir hún því fyrir sér hver hafi ákveðið, fyrir hönd þeirra ótöldu milljóna manna, sem 

einskins voru spurðir – hver hefur rétt til að ákveða – að hinn besti allra heima sé 

skordýralaus heimur, rúinn vængjaþyt frá fljúgandi fugli? 

Carson fjallar einnig um þau áhrif sem eitrun umhverfisins hefur valdið á 

heilbrigðisvandamál mannskepnunnar. Hin kemíska flóðbylgja, sem iðnbylting nútímans 

hefur komið af stað og nú flæðir yfir umhverfið hefur komið af stað þessum breytingum.  

Skammt er síðan mannkynið lifði í stöðugum ótta við kóleru, bólusótt og svarta 

dauða, sem herjuðu í stórum heimshlutum. Þrifnaður og betri lífskjör og ný lyf 

hafa fært okkur sigur í baráttunni við þessa sjúkdóma. Nú leynast aftur á móti í 

umhverfinu annarskonar hættur, sem við höfum skapað sjálf með breyttum 

lifnaðarháttum (Carson,1962: 132). 

Hún ræðir hin líffræðilegu áhrif kemískra efna, sem safnast fyrir í líkamanum, og að 

hættan byggist á hversu oft og í hve miklu magni hver einstaklingur verði fyrir áhrifum. Oft 

gerist þetta á löngum tíma sem veldur því að mönnum hættir til að vanmeta hættuna. Það er 

mannlegt eðli að yppta öxlum yfir því, sem okkur finnst að sé óljós hætta í fjarlægri framtíð. 
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Þessi umræða Carson sem skynjar þessa þróun, minnir sterklega á málflutning þeirra sem 

vara við loftslagsvandanum. Það er ekkert andlit á hættunni og við skynjum ekki og skiljum 

ekki aðsteðjandi hættu. Þetta leiðir hugann að þeirri umræðu skólamanna á áttunda 

áratugnum að auka kennslu í umhverfismennt en þekking fólks á fjölbreytileika náttúrunnar 

og áhrifa mannanna á umhverfið er forsenda fyrir því að fólk skilji hættuna. Þetta 

undirstrikar mikilvægi þess að kenna börnum um náttúruna og virða umhverfið strax á unga 

aldri.  

Það er í sannleika sagt kaldhæðni örlaganna, að þrátt fyrir þá hættu sem maðurinn hefur 

bakað sér og þrátt fyrir allt það sem hann hefur kostað til í viðleitni sinni til að breyta 

náttúrunni eftir sínu höfði, skuli árangurinn ekki hafa orðið meiri en raun ber vitni. 

Sannleikurinn er sá, segir Carson, að það er ekki auðvelt að breyta náttúrunni. Þetta sannast 

á skordýrunum, sem sífellt finna ráð til að skjóta sér undan hinum kemísku árásum vorum. 

Hún bendir á að samræmi við náttúruvalið eru nú að vaxa upp afbrigði af skordýrum sem eru 

ónæm fyrir eiturefnum okkar. Hitt vandamálið er sú staðreynd að kemíska stríðið er að veikja 

hinar náttúrulegu varnir sem umhverfið býr yfir, þær varnir sem gegna því hlutverki að halda 

hinum einstöku tegundum í skefjum. Í hvert skipti sem við rjúfum skarð í þessar varnir 

streymir mergð skordýra inn. Þannig hefur það gerst, að skordýr sem ekki hefur borið mikið 

á, fjölgar skyndileg hratt þegar búið er að drepa skordýrið sem hafði hemil á hinu skordýrinu 

sem verður að nýrri plágu. 

Hin kemíska baráttuaðferð er í eðli sínu þannig, að hún ber í sér sinn eiginn 

ósigur. Hún tekur ekki tillit til hins flókna líffræðilega kerfis, sem henni er í blindni 

beint gegn. Efnin hafa kannski verið prófuð gegn fáeinum tilteknum tegundum, 

en ekki gegn hinu fjölskrúðuga samfélagi dýranna (Carson, 1962: 177). 

Í ofurtrú á vísindin hefur mönnum sést yfir tvær mikilvægar staðreyndir, þegar þeir hafa gert 

áætlanir sínar um útrýmingu skordýra. Hin fyrri er sú, að öflugustu varnirnar gegn skordýrum 

eru þær, sem náttúran sjálf stjórnar, en ekki þær sem maðurinn stjórnar. Fjölgun þeirra er 

haldið í skefjum með því, sem líffræðingar kalla viðnám umhverfisins, og þannig hefur það 

verið frá því lífið kom til sögunnar. 

Síðan nefnir Carson mörg dæmi og rannsóknir sem segja frá þessari ógnvænlegu þróun 

þar sem ónæmi skordýranna gegn eitrinu er að aukast. Hættan er líka mest gagnvart þeim 

skordýrum sem bera með sér sjúkdóma, svo sem malaríu, bletta-taugaveiki og svarta dauða. 

Í lokakafla bókarinnar tekur Carson efni hennar saman en segir líka: 

Vér söndum á krossgötum. Annarsvegar er leið skordýraeitursins, sem sýnist 

greiðfær og slétt - en við enda hennar bíða oss ekki annað en ófarir. Hin leiðin er 
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fáfarnari í dag, en getur flutt okkur á þann ákvörðunarstað sem tryggir okkur að 

lífið á jörðinni tortímist ekki (Carson,1962: 200). 

Það er ljóst að fjölmargir kostir eru í boði stað eiturefna sem nokkrir hafa verið reyndir með 

ágætum árangri, þó aðrir séu á tilraunastigi. „En eitt er þeim öllum sameiginlegt; að vera 

líffræðilegs eðlis, reistir á þekkingu og skilningi á þeim lífverum sem þeim er ætlað að hafa 

hemil á og þeirri á þeirri lifandi heild, sem þeir eru hluti af“ (Carson, 1962).  

Við lestur bókarinnar er áleitin sú spurning af hverju eru menn slegnir slíkri blindu þegar 

tæknin og þekkingin er komin þetta langt? Bókin segir frá atburðum á bandarískri jörð, þegar 

stutt var frá lokum tveggja heimstyrjalda. Seinni styrjöldinni lauk með því að þvinga Japani til 

uppgjafar árið 1945 með kjarnorkusprengjunni, sem breytti heiminum. Hér var á ferðinni 

drápsvopn sem gereyddi öllu lífi á stóru svæði, ekki ósvipað og þegar skordýraeitri er úðað 

yfir akra og skóga. Getur verið að hugsunarháttur sigurvegara styrjaldarinnar hafi lamað 

siðferðilegt þrek þjóðarinnar og rofið tengsl hennar við náttúruna? Gert það að verkum að 

þessum vágesti, sem skordýrin virtust vera, var mætt með sömu aðferðum og beitt var gegn 

óvininum í stríðinu.  

Eftir lesturinn er lesandinn dapur. Á því örstutta tímaskeiði og auðvitað tiltölulega 

afmörkuðu sviði mannlegra athafna miðað við sögu mannkynsins,  fjallar bókin um 

hörmungartíma. Þessi sorgarsaga gerist líka á þeim tíma þegar maðurinn er að upplifa þær 

allra mestu framfarir og tækniþróun sem fram að því höfðu gerst, og það á afar stuttum 

tíma.  

4.4 Húsið okkar brennur 

Síðasta ritverkið á okkar vörðuðu slóð, er bókin Húsið okkar brennur frá 2018. Þessi bók vakti 

mikla athygli um leið og hún kom út, enda hafði einn höfunda hennar, 

umhverfisverndarsinninn Greta Thunberg, orðið heimsfræg nánast á einni nóttu, þegar hún 

hóf sitt skólaverkfall fyrir loftslaginu í ágúst 2018. Greta og fjölskylda hennar, eru höfundar 

bókarinnar en móðir hennar Malena Ernman virðist vera sú sem heldur á pennanum. 

Það eru 164 ár milli fyrstu bókarinnar sem fjallað var um í þessum umhverfiskafla 

ritgerðarinnar og þessarar síðustu bókar. Á þeim tíma hefur mikið vatn runnið til sjávar, og 

áherslur umhverfis- og náttúruverndarsinna orðið aðrar. Bókin fjallar fyrst og fremst um 

loftslagsvána, sem er á okkar tímum orðin stærsta ógnin sem mannkynið stendur frammi 

fyrir. Hinir höfundarnir tala vissulega um forpestun andrúmsloftsins og mengun sem fylgir 

útblæstri og iðnaðarstarfsemi en nú er meginvandamálið sjálfur lofthjúpur jarðar sem er í 

hættu og þar með allt líf á jörðu hér.  
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Árið 2018, vakti sænsk skólastúlka, Greta Thunberg, þá 15 ára (fædd 2003),  athygli, eins 

og áður sagði, þegar hún settist fyrir framan þinghúsið í Stokkhólmi með skilti sem á stóð 

Skolstrejk för klimatet - Skólaverkfall fyrir loftslagið. Þar vildi hún vara við hættunni af 

áframhaldandi kolefnismengun og að þjóðir heims hefðu ekkert gert til að uppfylla 

áratugaloforð um aðgerðir til verndar loftslaginu. Fáir tóku eftir þessum aðgerðasinna fyrsta 

daginn, en hún kom alltaf aftur með skiltið, dag eftir dag í nokkrar vikur og síðar á hverjum 

föstudegi þar sem hún skrópaði í skólanum, málstaðnum til framdráttar. 30 ára 

umhverfisumræða hafði litlu skilað, rannsóknir vísindamanna bentu til stöðugt aukinnar 

mengunar á jörðinni og yfirvofandi loftslagsvá sem hefði í för með sér hamfarir af óþekktri 

stærð var yfirvofandi. Nú var að mati Gretu Thunberg ekki lengur tími til að tala, nú var 

komin tími til aðgerða, og það strax.  

Og Gretu finnst þetta vera einfalt. Þetta er barátta milli lífs og dauða. Annað hvort 

höldum við áfram að vera til sem siðmenning eða ekki. Við verðum að gera breytingar. Við 

getum ekki bjargað jörðinni með því að fylgja leikreglunum. Það verður að breyta reglunum. 

Allt verður að breytast. Og breytingarnar verða að hefjast strax í dag.  

Það má segja að hér séu tekin saman þau atriði sem eru í raun inntak bókarinnar. Þessi 

stúlka sem hefur þá greiningu læknavísindanna  að vera með Asperger-heilkenni, einhverfu 

án þroskahömlunar og áráttu og þráhyggjuröskun auk kjörþögli tekur af skarið (Ernman, o.fl., 

2018: 39). Hún kemur auga á kjarna málsins, sem aðrir, sem fjallað hafa um þessi 

umhverfismál, hafa ekki komið orðum að á jafn beinskeyttan hátt. Enda tala þeir sem hafa 

Asperger oftast hreint út þegar kjörþöglin hefur vikið um stund. Veröldin virðist líta öðru vísi 

út í hennar augum.  

Við sem lifum á tímum ofgnóttar og höfum aðgang að meiri lífsgæðum en hægt er að 

gera sér í hugalund virðumst ekki hafa efni á að hjálpa fólki á flótta undan stríði og 

hörmungum – fólki eins og mér og þér sem hefur glatað öllu. 

Þetta fer Gretu að verða hugleikið ásamt þeim umhverfismálum sem hún tekur 

að velta fyrir sér, og þegar bekkurinn hennar horfir á myndband um hversu mikið 

rusl fellur til á Vesturlöndum, þá grætur Greta meðan myndin er sýnd. Heil eyja 

úr plastrusli flýtur um Suður-Kyrrahafið og þessi eyja er stærri en Mexikó 

(Ernman, M., Thunberg, S., Thunberg, G., Ernman, B., 2018: 40). 

Eftir tímann og frammi á ganginum er flestum ruslaeyjan gleymd. Nýir snjallsímar eru dregnir 

upp úr vösum dúnúlpna með loðkrögum og þeir sem hafa verið í New York segja frá flottu 

búðunum þar og í Barselóna er líka frábært að versla og í Taílandi er allt svo ódýrt og einhver 

er að fara með mömmu sinni til Víetnam í páskafríinu og Greta fær þetta ekki til að ganga 

upp. Við sem lifum í okkar hraða og verndaða umhverfi finnst þetta ekki koma okkur við, 
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segjum kannski eitthvað, en gerum ekkert í málunum, en þetta myndband hefur mikil áhrif á 

Gretu. Þennan dag eru hamborgarar í matinn, en hún getur ekki borðað hakkaðan vöðva úr 

lifandi veru með tilfinningar, meðvitund og sál. Hún getur ekki máð ruslaeyjuna úr huga sér. 

Hún brestur í grát og vill fara heim en það er ekki í boði því hér í matsal skólans 

verður maður að borða dauð dýr og tala um merkjavöru, andlitsfarða og 

snjallsíma (Ernman, o.fl., 2018: 41). 

Greta er með greiningu en það útilokar ekki að hún hafi rétt fyrir sér og að við hin séum 

algjörlega í ruglinu. Því hvernig sem hún reyndi tókst henni ekki að fá þessa jöfnu til að ganga 

upp, jöfnuna sem allir hinir virtust þegar hafa leyst, jöfnuna sem er aðgöngumiði okkar að 

eðlilegu hversdagslífi. Hún sá nefnilega það sem við hin vildum ekki sjá. Malena skrifar: 

Greta tilheyrði þeim litla hópi sem sá koltvísýringinn með berum augum. Hún sá 

hið ósýnilega. Litlausa, lyktarlausa og hljóðlausa hyldýpið sem okkar kynslóð 

hafði valið að líta fram hjá. Hún sá þetta allt, að sjálfsögðu ekki bókstaflega en 

hún sá hvernig gróðurhúsalofttegundirnar streymdu upp úr reykháfunum okkar, 

bárust með vindinum og breyttu andrúmsloftinu í risavaxinn, ósýnilegan 

ruslahaug (Ernman, o.fl., 2018: 41). 

Hún sér vandann sem minnir á nýju fötin keisarans þar sem hún var barnið og allir hinir voru 

naktir eins og keisarinn.  

Greta er reið. Hún skilur ekki þá sem þykjast vera að berjast fyrir framtíðinni, en vilja ekki 

hætta að ferðast og fórna þeim munaði að geta flogið um heiminn. En Malena reynir að 

malda í móinn:  

Hún hefur auðvitað rétt fyrir sér. Að sjálfsögðu þurfa ekki allir að berjast fyrir 

umhverfið. En lágmarkskrafan ætti að vera sú að við hættum að fórna 

umhverfinu og plánetunni okkar fyrir glansmyndir á samfélagsmiðlum (Ernman, 

o.fl., 2018: 74). 

Og Malena, fræg óperusöngkona, fann fyrir einhverjum sársauka. Einhverju sem hún 

hafði áður kallað ferðafiðring eða flughræðslu en fór nú að taka á sig aðra og skýrari mynd. 

Eitthvað var að.  

En ég hafði komið fram fyrir 8000 manns og tónleikarnir voru teknir upp fyrir 

japanska sjónvarpið. Ferðalag mitt hafði tilgang, hugsaði ég. Eins og lofthjúpurinn 

og vistkerfið létu sig japanska sjónvarpsdagskrá einhverju varða. Afneitun er 

sterkt afl (Ernman, o.fl., 2018: 75). 
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Hér er á ferðinni málflutningur sem fólk var ef til vill meðvitað um, en enginn vildi ræða. 

Stutt er síðan að höfundur þessarar ritgerðar hlustaði iðulega á ráðleggingar um sjálfbærni 

og góðar umhverfisvenjur, en lengi vel var ekkert minnst á flugið. Nútímalífinu fylgja 

auglýsingar og neysla, ferðalög og flugumferð og hnattræn samþjöppun markaða og 

viðskipta sem gera jörðina að einu markaðssvæði þar sem tækifærin eru alls staðar og fólk 

vinnur í mörgum heimsálfum samtímis. Því var þessi stóri hluti okkar kolefnisspors haft innan 

sviga, því engin vogaði sér að mæla gegn þessum lífsnauðsynlegu samgöngum.  

Upp úr miðri tuttugustu öldinni er farið að velta fyrir sér sameiginlegum auðlindum. Í 

þeim bókum sem áður höfðu verið til umfjöllunar í þessari ritgerð töluðu höfundarnir um 

ýmsar auðlindir jarðarinnar en höfðu hvorki þekkingu, né hugmynd um að lofthjúpurinn gæti 

orðið sameiginleg auðlind sem þyrfti að vernda. Vissulega veittu menn athygli mengun sem 

fór út í andrúmsloftið en fáa grunaði að afleiðingarnar yrðu eins alvarlegar og hraðar og raun 

ber vitni. Nú vita menn að lífvænlegur lofthjúpur er takmörkuð auðlind sem tilheyrir öllum 

lifandi verum til jafns og ætti því að vera sameiginlegt áhugamál okkar allra að hugsa vel um 

þessi gæði.   

Malena veltir fyrir sér misskiptingu jarðarbúa. Þó vissulega sé losunin mest meðal 

vestrænna, ríkra þjóða þá glíma fátæk ríki við annars konar umhverfis vandamál svo sem 

jarðvegseyðingu og uppskerubrest en Osborn tengdi einnig fátækt við jarðvegseyðingu. Þar 

að auki koma afleiðingar loftslagsvandans ekki síst niður á fátækari löndum. 

Við lifum á tímum ofgnóttar. Sameiginleg lífsgæði okkar hafa aldrei verið meiri. 

Og gjáin milli fátækra og ríkra hefur aldrei verið dýpri. Sumir hafa margfalt meira 

en þeir þurfa. Aðrir hafa ekki neitt. Og á sama tíma þjáist veröldin í kringum 

okkur. Jöklarnir bráðna. Skordýrin deyja. Skógarnir ruddir og heimshöfin og 

vistkerfin berjast í bökkum (Ernman, o.fl., 2018: 78). 

Þetta snýst um nýjan samhljóm. Þetta snýst um útbrunnið fólk á útbrunninni plánetu segir 

Malena og líkir heiminum við hringekju sem snýst sífellt hraðar. Hraðar og hraðar. Þeir sem 

þeytast af hringekjunni eru þeir sem fórnað er fyrir samfélag í stöðugum vexti. Samfélag sem 

krefst hagvaxtar og stöðugrar arðsemi, og heilsufar fólks bíður skaða af. 

En á meðan þetta gerist og allar vaxtakúrfurnar eru á stöðugri uppleið, líður 

sífellt fleirum æ verr. Einmanaleikinn er orðinn að krónískum þjóðarsjúkdómi. 

Kulnun og geðræn vandamál eru ekki lengur tifandi tímasprengja - sprengjan er 

löngu sprungin (Ernman, o.fl., 2018: 81). 

Sjálfbærni er hugtak sem fyrri höfundar þekktu ekki, þó þeir hafi oft og tíðum talað um 

eðlilega endurnýjun náttúrunnar og að varast þyrfti að ganga of hart að auðlindum 
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jarðarinnar. Þessi hugsun komst á nýtt stig þegar menn fóru í auknum mæli að setja neyslu 

fólks í nýtt samhengi. Þar sem losun úrgangsefna er mest og vistspor einstaklinga var farið að 

mælast verulegt kemur vandinn mest í ljós, en almenningur skilur þetta illa. 

Sýndarmennska, pólitík og falsfréttir eru birtingarmynd þess upplýsingastríðs sem geysar 

um umhverfismál. Mikill meirihluti vísindamanna og umhverfissamtök segja eitt, en 

talsmenn viðskiptalífsins og ýmsir hagsmunaaðilar segja annað. Þetta rifjar upp það sem sagt 

hefur verið og áður var fjallað um í þeim ritum sem vitnað hefur verið í, sérstaklega í bók 

Carson. Baráttan stendur því um það, nú eins og oft áður, að ná athygli almennings með 

þeim leiðum sem færar eru á hverjum tíma.  

Og Greta er pirruð út í ástand mála og skilur ekki af hverju fólk sér ekki hættuna og byrjar 

ekki strax að gera eitthvað í málunum. Allir benda á hina og virðast vita hvað þarf að gera og 

segja „já en hvað með þau?!“ Því minnkar losunin ekki neitt og það finnst öllum bara best að 

halda áfram eins og ekkert hafi í skorist! Greta segir: 

Donald Trump er allavega hreinskilinn. Hann einbeitir sér að því að skapa atvinnu 

og græða peninga og gefur alveg skít í Parísarsamkomulagið og þá finnst öllum 

hann vera öfgamaður. En við gerum nákvæmlega það sama (Ernman, o.fl, 2018: 

99). 

Hér hittir Greta á kunnuglegt stef. Ráðamenn hafa, á fjölmörgum ráðstefnum talað og talað, 

og fengið þannig góðar hugmyndir settar á blað, og tryggt þannig áframhaldandi „góða 

umræðu“ þó bið sé aðgerðum. En fæstir tala hreint út, nema ef vera skyldi Greta Thunberg 

og Donald Trump.  

Síðan er greint frá fréttaflutningi sem segja okkur frá hörmulegum náttúruhamförum sem 

rekja má til umhverfisáhrifa. „Myndirnar eru falsaðar“ segja efasemdarmennirnir á Twitter. 

Og vitnað er í viðtal sem birtist eftir náttúruhamfarir í Kólumbíu: 

Ástæðuna má rekja til loftslagsbreytinga“ sagði forseti Kólimbíu þegar hann 

tilkynnti í apríl árið 2017 að mörg hundruð manns hefðu látist í aurskriðum í 

Kóumbíu og Perú eftir óvenju miklar rigningar (Ernman, o.fl., 2018: 109). 

En það voru ekki margir að hlusta. Fréttin drukknar í annarskonar leðju, vesturlenskri leðju, 

sem kallast fréttastreymi og hið svokallaða nálægðarlögmál. Og þegar birtar voru 

áhrifamiklar myndir af flóðunum þar sem meðaldjúp eðjan rann eftir götum bæjanna á 50 

kílómetra hraða, eins og hraun úr virkri eldstöð, höfðu fjölmiðlar á Vesturlöndum 

takmarkaðan áhuga. Þessar myndir fengu jafnlitla athygli og allar hinar þar sem fólk hlaut 

svipuð örlög. 



 

113 

Þetta kallast í fjölmiðlafræðum nálægðarlögmálið. Og það þýðir að til dæmis 

hryðjuverkaárás sem gerð er í Frakklandi er miklu stærri frétt en harmleikur af 

sömu stærðargráðu í Írak, af því að Svíþjóð á meira sameiginlegt með Frakklandi 

en Írak. Af þessu leiðir líka að mikið þarf til þess að öfgafullt veðurfar komist í 

fréttirnar, nema það herji á Evrópu, Bandaríkin, eða Kanada eða Ástralíu 

(Ernman, o.fl., 2018: 109). 

Vanþekking okkar á loftslagsvandanum er orðin ein dýrmætasta eign olíuríkjanna og 

grundvallarforsenda áframhaldandi hagvaxtar. Þetta álit Gretu er að vissu leyti nýtt 

sjónarhorn. Vanþekkingin og skilningsleysi leiðir af sér afskiptaleysi almennings sem 

viðheldur óbreyttu ástandi. Vanþekking er nýi gjaldmiðillinn. 

Því að um leið og við áttum okkur á þessum aðkallandi vanda munum við breyta 

lífsháttum okkar og taka nokkur skref aftur á bak. En það kemur sér auðvitað ekki 

vel fyrir hagkerfi sem byggist á því að við fyllum bílana okkar og flugvélarnar án 

afláts af leifum gamalla risaeðla og framleiðum og kaupum fullt af drasli eins 

hratt og við getum (Ernman, o.fl., 2018: 159). 

Niðurstaðan er að grunnurinn að loftslagsvanda jarðarinnar er neysluþjóðfélagið sem 

drifið er áfram af endalausri hagvaxtarkröfu. Orsakasamhengið milli fjárhagslegrar 

hagsældar, aukins útblásturs og útrýmingar dýrategunda er ljós. En menn sjá þetta ekki segir 

í bókinni. Það drukknar allt í hávaða fjölmiðla, í fréttatímum, í auglýsingum, í gildismati okkar 

og daglegum venjum. Við náum ekki að skilja það sem hefur raunverulega merkingu frá öllu 

því sem sífellt keppir um athygli okkar. Þess vegna heldur allt bara áfram eins og ekkert hafi í 

skorist.  

Í bókinni er síðan rakin á spennandi hátt þessi ótrúlega framvinda sem gerir Gretu 

Thunberg heimsfræga og að sameiningartákni unga fólksins sem vill fá svör og krefst aðgerða 

í umhverfismálum.  Öll frásögnin undirstrikar einfaldleika skólaverkfallsins, og sennilega var 

það bara þannig. Einföld hugmynd sem reyndist koma af stað flóknu ferli og hafa meiri áhrif 

en nokkurn grunaði á þessum tíma. Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi. 

Fyrir utan Stjórnarráðshúsið Rosenbad bremsar Greta og stígur af hjólinu. Svante hjálpar 

henni að taka mynd á símann áður en þau læsa hjólunum við grindurnar og hengja hjálmana 

á stýrið. Svo kinkar hún kolli til pabba síns í kveðjuskyni og gengur með stórt og 

fyrirferðarmikið skiltið í fanginu þangað sem hjólastígurinn hverfur fyrir horn Stjórnarráðsins. 

Hún gengur yfir brúna og undir bogagöngin, heldur áfram nokkra metra inn á Riksgötu áður 

en hún nemur staðar og hallar skiltinu upp að gráum og bleikum granítveggnum. Leggur fram 

dreifiblöðin. Fær sér sæti. Hún biður vegfaranda að taka mynd á símann og svo hleður hún 
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báðum myndunum inn á samfélagsmiðla áður en hún stingur símanum ofan í litla, ljósbláa 

Björn-Borg bakpokann sem hún fékk í jólagjöf fyrir fjórum árum. Síðan hefst atburðarás sem 

engan hafði órað fyrir, en segir okkur á hvaða öld við lifum. Öld tækni og samskipta. 

Eftir nokkrar mínútur er innleggi Gretu á Twitter deilt í fyrsta sinn. Það er Staffan 

Lindberg sem deilir því. Svo er því aftur deilt tvisvar. Og svo nokkrum sinnum í 

viðbót. Per Holmgren. Stefan Sundström. Svo gerast hlutirnir hratt. Greta er með 

innan við tuttugu fylgjendur á Instagram og ekki mikið fleiri á Twitter. En nú 

breytist allt. Nú verður ekki aftur snúið (Ernman, o.fl, 2018: 228). 

Kvikmyndateymi mætir á staðinn. Greta hefur ekkert á móti því, og þeir hjálpast að við að 

setja á hana hljóðnema. Upptakan hefst. Frá þessari stundu er allt sem sagt er og gert tekið 

upp. Skólaverkfallið vekur strax athygli, fjölmiðlarnir fylgjast með og þessi einvísa stelpa með 

Asperger og kjörþögli er farin að tala, og heimurinn tekur eftir. Hvenær gerist það augnablik 

þegar manneskja sem gerir eitthvað einsömul fær félagsskap og hreyfingin myndast?  

Sífellt fleiri setjast með Gretu fyrir framan þinghúsið. Börn, fullorðnir, kennarar, 

ellilífeyrisþegar. Einn daginn kemur heill barnaskólabekkur og vill fá að tala við Gretu og hún 

verður að bregða sér frá andartak. Það þyrmir yfir hana. Hún fer afsíðis og grætur. Ræður 

ekki við sig. Skömmu síðar jafnar hún sig og fer til baka og talar við krakkana. Hún útskýrir 

fyrir þeim að hún eigi stundum erfitt með að umgangast börn af því að hún hafi slæma 

reynslu af börnum: 

Ég hef aldrei hitt barnahópa sem ekki voru illkvittnir. Og hvar sem ég hef komið 

hef ég alltaf verið lögð í einelti fyrir að vera öðruvísi (Ernman, o.fl, 2018: 260). 

Mörgum sinnum á dag kemur fólk sem segist vera hætt að fljúga, hafi lagt bílnum eða 

gerst grænmetisætur hennar vegna. Að hafa svona mikil áhrif á svona marga á svo 

skömmum tíma er yfirþyrmandi á jákvæðan hátt. En auðvitað eru margar gagnrýnisraddir og 

manngerðir sem eru miserfiðar.  

Þegar síðasti dagur skólaverkfallsins rennur upp eru verkföll á yfir hundrað stöðum í 

Svíþjóð. Í Þýskalandi, Finnlandi og Bretlandi. Í Hollandi fara mörg hundruð barna í verkfall 

fyrir utan þinghúsið í Haag. Og í Noregi mörg þúsund. 

Klukkan þrjú kemur Svante til að sækja hana og þau ganga saman gegnum 

bogagöngin á Riksgötu í átt að hjólunum fyrir framan Stjórnarráðið. „Ertu sátt?“ 

spyr Svante. Greta svarar ekki. Hann endurtekur spurninguna en Greta þegir. Þau 

opna hjólalásana og búa sig undir að hjóla heim. „Nei,“ segir hún og starir um öxl 

á brúna yfir til Gamla stan. „Ég ætla að halda áfram“ (Ernman, o.fl, 2018: 267). 
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Þessi útdráttur úr bókinni Húsið okkar brennur, sýnir fyrst og fremst þá einföldu 

hugmyndafræði sem býr að baki umhverfisaðgerða Gretu Thunberg. Hún, þrátt fyrir ungan 

aldur, reynist rata inn á rétta leið, hitta á rétta „momentið“ og standast þrýstinginn og 

athyglina sem einfaldlega hellist yfir hana á nokkrum dögum.  Þrátt fyrir persónulega 

erfiðleika og mótlæti, veikindi og félagslega einangrun þá virkar hún sterk, og sennilega 

kemur sú reynsla henni til góða þegar á hólminn er komið. Hún er orðin reið, og hennar 

innsæi segir henni að nú skuli hún tala.  

Hvaða aðferðum beitir Greta sem virka svona vel? Hún aflar sér mikillar þekkingar, hún 

hefur svör við erfiðum spurningum. Hún er þrjósk sem gerir það að verkum að hún gefst ekki 

upp. Hún sér hlutina með öðrum augum en við hin, segir hlutina skýrt og vægðarlaust, eins 

og þeir eru. Hún notar samskiptamiðla og hefur ákveðið stuðningsnet. Hún er ung og með 

þessum einföldu mótmælum, skólaverkfallinu, nær hún athygli fjölmiðla og almennings með 

einföldum skilaboðum. Áhrifin láta ekki á sér standa. Umræða um loftslagsmál blossar upp, 

verkföllin breiðast út til margra landa og Greta fær fáséð tækifæri til að ávarpa og horfast í 

augu við valdamestu ráðamenn heims, nokkuð sem aðrir umhverfissinnar létu sig dreyma 

um. 

Innkoma Gretu Thunberg á svið umhverfisumræðunnar og barátta hennar fyrir bættri 

umgengni hefur aukið vitund okkar um losun gróðurhúsalofttegunda. Á sama hátt hafa hinir 

þrír höfundarnir, hver á sínum tíma, hlaðið vörður sem vísað hafa veginn á þeirri slóð sem við 

höfum fetað. Þetta fólk, sem dregið var fram hefur um leið varpað ljósi á þróun 

umhverfisumræðunnar í rúmlega eina og hálfa öld. Frekari umfjöllun bíður nú umræðukafla 

þessarar ritgerðar.  
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Mynd 1. Tímalína ferða-, skóla-, og umhverfismála frá 1900 – 2020. Bláir punktar tákna ferðamál, 
rauðir punktar tákna skólamál og grænir punktar tákna umhverfismál. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verður efni ritgerðarinnar dregið saman og tekið til greiningar. Ritgerðin 

skiptist í þrjá efniskafla. Fyrsti kaflinn fjallar um þróun óbyggðaferða á Íslandi. Með 

óbyggðaferðum er í ritgerðinni einkum átt við gönguferðir um ósnortna náttúru landsins, 

gjarnan um hálendið. Annar kaflinn fjallar um óformlega kennslu með sérstöku tilliti til 

umhverfismenntar og útináms. Til að greina möguleg merki um útinám áður en farið var að 

nota það hugtak þá taldi höfundur rétt að leita að vísbendingum í þá veru með því að víkka 

út viðfangsefnið.  Vitað er að óformlegt nám og reynslumiðað nám getur stuðlað að útinámi. 

Sömuleiðis getur umhverfismennt bæði verið formleg kennsla en einnig á formi óformlegs 

náms svo sem útikennslu. Því ákvað höfundur að leita að umfjöllun um öll þessi hugtök í sinni 

heimildarvinnu og greiningu. Í þriðja kafla er fjallað um fjórar vörður á vegi 

umhverfisumræðunnar með því að gera grein fyrir efni fjögurra bóka sem skrifaðar voru á 

rúmlega 150 ára tímabili. Markmið þessa kafla er að draga fram þá umhverfisumræðu sem 

hægt er að tengja við tíðarandann hverju sinni og mögulega greina breytingar á 

hugsunarhætti og viðhorfum sem hefðu mögulega áhrif á ferðavenjur í ósnortinni náttúru 

sem og á svið útikennslu og umhverfisfræðslu. Það sem tengir þessa kafla hvað sterkast 

saman er það að dvelja úti undir berum himni í frístundum eða skólastarfi.  

Helstu þræðir og áhrifavaldar hvað varðar þróun óbyggðaferða koma fram í umræðu 

um fyrstu rannsóknarspurningu. Sömuleiðis koma fram helstu atriði í sögu óformlegrar 

kennslu, umhverfismenntar og útináms að mati höfundar í svari við annarri 

rannsóknarspurningu. Af umfjöllun ritgerðarinnar að dæma virðist vera sem mjög lítil bein 

tengsl séu milli óbyggðaferða og útináms. Helst má greina tengingu á milli þessara þátta á 

sviði umhverfismála, en umhverfisumræða virðist hafa áhrif á þá báða. Meiri umfjöllun um 

þetta kemur fram í svari við þriðju rannsóknarspurningu.  

Hér á eftir verða rannsóknarspurningarnar teknar til umfjöllunnar og leitast við að 

svara þeim hverri fyrir sig í ljósi efnislegrar umfjöllunnar ritgerðarinnar í heild. Þessu næst 

hef ég valið að skipta umræðu minni um helstu niðurstöður ritgerðarinnar í þrjú þemu sem 

nefnast, Gamlar hugmyndir í nýjum búningi, Neysla og hraði og Umhverfisvitund. Þessum 

þemumum er ætlað að draga fram helstu áherslur sem höfundur vill nefna.  

Hér á eftir verður rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í inngangi 

ritgerðarinnar svarað hverri fyrir sig: 
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1. Hvað er það sem hefur haft mest áhrif á óbyggðaferðir Íslendinga frá byrjun tuttugustu 

aldar? 

Eftir að hafa rakið sögu óbyggðaferða á Íslandi frá byrjun tuttugustu aldar þá er ljóst að 

margt hefur haft áhrif á þessa þróun. Hér verða dregnir fram þeir þættir sem höfundur telur 

að skipti mestu máli. Þar sem samspil þessa þátta er oft nátengt þá er erfitt að fullyrða um 

orsakatengsl milli einstakra þátta.  

Efnahagsþróun á Íslandi hefur haft gríðarleg áhrif á þetta svið þjóðlífsins eins og  

flest annað. Með iðnbyltingunni sem hófst í Evrópu á átjándu öld, en kemur rúmlega 

hundrað árum síðar til Íslands, verður mikil breyting á íslensku samfélagi samfara því að 

Íslendingar öðlast aukið sjálfstæði. Í heild var mikill hagvöxtur alla öldina þrátt fyrir miklar 

sveiflur í íslensku efnahagslífi. Með seinni heimstyrjöldinni fóru hjólin að snúast hraðar og 

kaupmáttur fólks jókst mikið. Með auknu fjármagni og innflutningi fengu landsmenn ýmsan 

búnað, sem nýttist á öllum sviðum meðal annars í tengslum við ferðalög og útivist, þar á 

meðal viðlegubúnaður, byggingarefni og faratæki. Þessi þróun hefur haldið áfram til dagsins í 

dag og einkennir að vissu leyti þá miklu aukningu vel búinna þátttakenda sem eyða 

umtalsverðum fjármunum í ferðalög og útivist um óbyggðir landsins.  

Þéttbýlismyndun á Íslandi hafði mikil áhrif á stéttamyndun og vinnutíma fólks og í 

framhaldi jukust frístundir, ekki einungis hjá yfirstéttinni heldur einnig meðal almennings. 

Auknar frístundir fólks voru forsendur þess að fólk fengi tækifæri til ferðalaga en þau krefjast 

ákveðinnar samfellu í tíma og aukinna fjárráða.  

Þekking, nýjar hugmyndir og áhrif erlendis frá sem komu til landsins í lok nítjándu og 

byrjun tuttugustu aldar leiddi einnig til framfara á ferðasviðinu. Erlendir ferða- og fræðimenn 

höfðu komið til landsins um langan tíma og landsmenn fengu ákveðna reynslu sem 

leiðsögumenn. Upp úr aldamótunum 1900 fara Íslendingar til annarra landa og kynnast af 

eigin raun ferðalögum annarra þjóða. Þar má nefna áhrifa frá Noregi sem tengjast stofnun 

Ferðafélags Íslands 1928 og áhrifa Guðmundar frá Miðdal sem hafði kynnst fjallgöngum og 

ferðamennsku í Ölpunum. Síðar verður vart ákveðinnar sérhæfingar með aukinni þekkingu á 

fjölbreyttum útivistargreinum, svo sem erfiðu fjallaklifri, háfjalla- og jöklagöngum sem og 

þróun og uppbyggingu gönguleiða.  

Félagsleg þróun efldist mikið við þéttbýlismyndun í upphafi tuttugustu aldar, í kjölfar 

annarrar grænu bylgjunnar, þó vissulega hafi ýmis félög verið starfandi í sveitum landsins svo 

sem ungmennafélög. Æskulýðsfélögin svo sem skátar og KFUM og K höfðu ferðir og útivist á 

sinni dagskrá þó það hafi ekki verið þeirra meginmarkmið. Þar voru líklega stigin fyrstu 

skrefin í ferðum ungmenna út í náttúruna í skipulögðum hópum þar má finna fyrstu merki 

um uppbyggingu útileguskála og sumarbúða. Fleiri félög hafa vafalaust áhrif og veittu fólki 

tækifæri til ferða og útivistar, svo sem ungmennafélög og íþróttafélög þó að þau falli ekki 
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innan ramma þessarar ritgerðar. Eftir hægfara þróun á ferða og útivistarsviðinu þar sem 

óskipulagðir gönguhópar ferðuðust víða varð mikil breyting við stofnun Ferðafélags Íslands 

árið 1927. Þá hófst skipulagning óbyggðaferða sem almenningi gafst kostur á að taka þátt í. 

Félagið varð strax fjölmennt sem vitnar um mikinn áhuga landsmanna. Þó margir félagsmenn 

hafi ekki ferðast mikið sjálfir þá vildu þeir styðja þessa starfsemi og eignast árbók félagsins.  Í 

anda samheldni og félagseiningar má segja að grettistökum hafi verið lyft, landsmenn 

ferðuðust um ókannaðar slóðir á fyrstu áratugum aldarinnar, skálar voru byggðir og ár 

brúaðar. Með útgáfu árbókanna jókst þekking á landinu. Allt þetta sýnir þann drifkraft og 

metnað sem í félagsmönnum bjó. Velta má fyrir sér hvort þeir þjóðþekktu og oft og tíðum 

áhrifamiklu einstaklingar sem stýrðu félaginu hafi haft áhrif á velgengni og virðingu félagsins 

og komið málum til leiðar. Félagið virðist í gegnum tíðina hafa haft auga fyrir nýjungum en 

virðist þó hafa verið fremur íhaldsamt og byggt á gömlum gildum. Þáttaskil urðu við stofnun 

Útivistar 1975 þegar allstór hópur Ferðafélagsfólks yfirgaf félagið í kjölfar deilna um stefnu 

félagsins. Þá var kominn grundvöllur fyrir fleiri ferðafélög og í framhaldi af þessari samkeppni 

komst aukinn kraftur í starfsemi ferðafélaganna. Útivistarsviðið breikkaði með nýjum 

hugmyndum og fjölbreyttari ferðum. Með fleiri greinum útivistar jókst þátttaka almennings 

og í framhaldinu fór að bera á aukinni sérhæfingu sem stofnun Íslenska alpaklúbbsins vitnar 

um. Í því samhengi er athyglisvert að benda á að ákveðinn hópur ferðamanna sinnti þröngu 

sviði þar sem hið eiginlega markmið ferðarinnar hafði breyst, snerist ekki um að ná ákveðnu 

takmarki eins og fjallstindi eða áfangastað heldur var sérsviðinu t.d. klifri sinnt á afmörkuðu 

svæði. Þessi þróun hefur haldið áfram fram til dagsins í dag, með fjölda göngu- og ferðahópa 

ýmist á eigin vegum eða í skipulögðu félagastarfi.   

Samgöngur höfðu mikil áhrif á þróun óbyggðaferða og var í raun forsenda þessa að 

landsmenn tóku að komast inná hálendi landsins. Þetta helst í hendur við uppbyggingu 

vegakerfis landsins, brúarsmíði og bílaeign landsmanna. Framan af voru hópferðir í 

fjallarútum mest áberandi enda áttu fáir einkabíl, en þegar líður á öldina breytist þetta með 

innflutningi jeppa sem gerði fólki kleyft að komast á eigin vegum upp á hálendið. Þessari  

auknu umferð fylgdu ný vandamálsem tengdust umgengni. Bílarnir ollu ónæði og nýir hópar 

ferðamanna birtust á hálendinu. Með þessu fór að bera á utanvegaakstri og rusli sem fylgdi 

breyttum ferðaháttum. Áður voru menn með allt á bakinu en með jeppunum bættist í búnað 

ferðamanna. Meiri ásókn varð í skálana sem voru margir orðnir gamlir og önnuðu ekki 

þessari auknu umferð svo víða varð að læsa skálum. Velta má fyrir sér hvort hér megi greina 

kynslóðabil í hópi ferðamanna. Fólkið sem komst auðveldlega upp á hálendið á sínum 

einkabíl hafði ekki sömu tengingu við gamla tímann og skorti mögulega virðingu fyrir þeim 

verðmætum, þeirri vinnu og því umhverfi sem forgöngumenn ferðamála höfðu komið í verk.  
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Markaðsþróun í tengslum við breytta samfélagsgerð virðist hafa sett mark sitt á 

rekstrarumhverfi óbyggðaferða.  Tímamót verða við opnun skrifstofu Ferðafélags Íslands á 

sjötta áratugnum. Þá varð kynningar- og markaðssetning ferðalaga á hálendinu auk reksturs 

skála mikilvægari hluti af starfsemi félagsins. Með fjölgun ferðamanna innlendra en einnig 

erlendra færist reksturinn smám saman frá áhugamannafélagi yfir í atvinnurekstur. Með 

þessu eykst samkeppni við önnur ferðaféög og seinna ferðaþjónustufyrirtæki. Í sögulegu 

samhengi hafði Ferðafélag Íslands verið ráðandi á hálendinu þar sem félagið hafði byggt upp 

skála, göngubrýr stikað gönguleiðir og gefið út upplýsingar og kort af ýmsum ferðaleiðum. 

Gott dæmi um þetta er uppbygging „Laugavegarins“ sem varð verðmæt gönguleið fyrir 

rekstur félagsins. Þegar líður á tuttugustu öldina aukast kröfur stjórnvalda um aðbúnað og 

skipulagsmál sem veldur því að kostnaður við rekstur skálanna eykst. Móttaka ferðamanna á 

hálendinu verður um leið fagleg og fastmótuð og hefur á sér yfirbragð atvinnureksturs. Í 

kringum aldamótin 2000 verður vart aukins áhuga á umhverfi og útivist meðal almennings, 

sem og líkamsrækt og lýðheilsu. Þar sjá ferðafélögin tækifæri og í framhaldi sneri hluti af 

markaðssetningu þeirra að heilsueflandi starfsemi og að hreyfa sig í náttúrulegu umhverfi. 

Þannig höfða félögin til breiðari hóps með fjölbreyttum gönguverkenfum og rekstrarstaða 

þeirra styrktiskt.  

Allt þetta hefur leitt til mikillar þenslu á  sviði útivistar og óbyggðaferða með mikilli 

fjölgun ferðafólks sem stundar fjölbreyttar útivistargreinar. Þegar kom fram á nýja öld varð 

þar að auki mikil aukning í ferðaþjónustu landsmanna með margföldun erlendra ferðamanna 

sem sett hefur svip sinn á óbyggðir landsins.  

 

2. Hvernig hefur óformlegt nám, sérstaklega með vísan til útináms og umhverfismenntar 

þróast í skólastarfi á þessu tímabili?  

Nýjar hugmyndir komu fram á skólasviðinu í byrjun tuttugustu aldarinnar þar sem þarfir 

barnsins voru settar í brennidepil. Þar má nefna umbótahreyfinguna og lýðskólahreyfinguna 

sem lögðu áherslu á óformlegt nám og reysnlunám sem líklegt er að hafi stuðlað að því að 

farið var út með börnin í einhvers konar útikennslu þar sem umhverfið var nýtt við leik og 

nám. Hugtakið grenndarkennsla kom fram á þessum tíma og síðar átthagafræðin sem 

reyndist haldbær tenging við útikennslu í langan tíma. Nýskólahreyfingin sem kom fram á 

þriðja áratug aldarinnar setti líka einstaklinginn í forgrunn og allar þessar hugmyndir voru 

andsvar við hinum hefðbundu kennsluaðferðum sem byggðust á utanaðbókarlærdómi. Með 

stöðugt stækkandi þéttbýli og efnahagslegum uppgangi þandist skólakerfið út og miðstýring 

varð áberandi um tíma með stórum hópum nemenda þar sem mesta áherslan var lögð á 

bóknámsgreinar. Með þessum stóru árgöngum reyndist örðugt að sinna einstaklingnum svo 

að verkgreinar og reynslumiðað nám varð að víkja. Áhugi innan skólakerfisins virðist þó hafa 
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verið til staðar en hin öra stækkun samfélagsins takmarkaði möguleika kennara á óformlegu 

námi. 

Umhverfismennt kemur fram í skólastarfi þegar umræða um umhverfismál verður 

greinilegri í samfélaginu í kjölfar þriðju grænu bylgjunnar. Greinilegt er að vilji var fyrir að 

sinna umhverfiskennslu og var henni fundinn staður undir hatti nýrrar námsgreinar, 

samfélagsfræðinnar og síðar lífsleikni sem þverfagleg námsgrein. Hugmyndin var að 

umhverfisfræðslan fléttaðist inn í sem flestar námsgreinar og fengi þannig breiða skírskotun. 

Þó virðist sem að þetta hafi orðið til þess að framkvæmdin byggðist á frumukvæði og áhuga 

einstakra kennara og skólastjórnenda sem varð til að umhverfisfræðslan varð tilviljanakennd 

og ómarkviss og umhverfismálin lentu iðulega að einhverju leyti í skugga annarrar kennslu. 

Athyglisvert er þó að margir kennarar urðu á þessum tíma engu að síður sjálfstæðir í 

vinnubrögðum, kynntu sér málin og með Norðurlandasamstarfi opnaðist gluggi sem virðist 

hafa nýst vel. Þekking og nýir straumar frá öðrum löndum minnir að vissu leiti á þróunina í 

upphafi aldarinnar þegar komu ný viðhorf og umbætur inn í íslenskt skólakerfi.  

Þegar Ísland hefur samstarf við hin Norðurlöndin árið 1972 um umhverfismenntun í 

grunnskólum verða ákveðin vatnaskil. Gera má ráð fyrir að með aukinni umhverfisvitund og 

að einhverju leiti nýrri nálgun sem birtist í umræðum um hagnýtt gildi útivistar hafi íslenskir 

kennarar og skólamenn skilið betur mikilvægi umhverfismenntar. Fagstétt fræðimanna 

verður til, fyrst í útlöndum og síðar á Íslandi, sem hefur áhrif á uppeldishliðar 

umhverfismenntar sem gæti hafa hvatt til aukinnar útikennslu og útináms. Þessir fræðimenn 

voru annað hvort kennarar með framhaldsnám í umhverfistengdum fræðum eða 

sérfræðingar til dæmis í vistfræði eða líffræði sem snúa sér að kennslu og ritun bóka um 

þetta stöðugt mikilvægara málefni. Hluti af þessari þróun voru mikilvæg verkefni svo sem 

Miljö og MUVIN sem fjölmargir skólar tóku þátt í oft með og í samstarfi við fyrrnefnda 

fræðimenn. Þannig verður að mínum dómi viðhorfsbreyting til umhverfismenntunar með 

þroskaðri umhverfisvitund kennara og skólastjórnenda. 

Þrátt fyrir að umhverfiskennsla væri komin vel af stað víða um land var hún felld út sem 

skyldunámsgrein í kennaranáminu um aldamótin 2000 sem vekur upp spurningar í samhengi 

vaxandi umhverfisumræðu. Getur verið að um hafi verið að ræða áhugaleysi sem byggðist á 

þekkingarskorti á nýju og flóknu málefni? Hafði forgangsröðun innan íslenska 

menntakerfisins þau áhrif að hægja á framgangi umhverfisfræðslunnar og gerði að verkum 

að hún stóð í skugga annarra námsgreina? Vissulega er það mikilvægt að umhverfismálin 

komi sem víðast við, en ekki er hægt að útiloka það að misjöfn afstaða til umhverfisins hafi 

haft sitt að segja.  

Til að fara fljótt yfir sögu þá verður það ekki fyrr en með nýrri aðalnámskrá á nýrri öld 

sem umhverfismennt verður vel sýnileg þegar sjálfbærni verður ein af sex grunnstoðum 
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nýrrar menntastefnu árið 2013. Á þessum tíma var greinilega kominn aukinn áhugi og 

umhverfismenntin öðlast meira vægi. Útgáfa kennsluefnis og handbóka í umhverfismennt 

fyrir kennara og kennaranema fer vaxandi og auk þess fer fjölgandi greinum og 

námsritgerðum um þetta efni. Grenndarsvæðum fjölgar um land allt, Reykjavíkurborg 

stofnar Miðstöð um útivist og útikennslu auk þess sem margir skólar taka þátt í 

Grænfánaverkefninu. Það er því merkjanleg undiralda og áhugi á bættri umhverfismennt og 

útinámi á nýrri öld.   

 

3. Er hægt að greina áhrif umhverfismála í óbyggðaferðum og skólastarfi? 

Í þessu samhengi er vert að nefna grænu bylgjurnar þrjár sem fjallað var um í upphafi 2. 

kafla um þróun óbyggðaferða. Eins og þar kom fram þá náði fyrsta græna bylgjan aldrei til 

Íslands. Önnur græna bylgjan sem kemur fram um aldamótin 1900 ber aukna þekkingu til 

landsins sem meðal annars kom fram í þeim félagshreyfingum sem stofnaðar voru og lögðu 

áherslu á mikilvægi náttúrunnar og umhverfisins með fjölbreyttri útivist sem leiddi af sér 

upphaf skipulagðra óbyggðaferða. Á sama tíma hafa þessar nýju hugmyndir áhrif á 

skólamenn sem stuðlaði að reynslumiðuðu námi sem er forsenda fyrir útinámi. Við þessi 

tímamót fer að bera á umhverfisumræðu sem snerist um að ganga vel um landið og skilja vel 

við áningarstaði. Þannig má greina hvatningu til almennings að nýta sér ferðalög og útivist til 

líkamlegrar og andlegrar heilsubótar og að skólamenn nýttu sér náttúrna þannig að börnin 

læri af nærumhverfi sínu. Strax í byrjun aldarinnar er því hægt að greina áherslur sem vísa til 

náttúrunnar og umhverfisins og hafa eflaust haft einhver áhrif á útivistarferðir og skólastarf. 

Vel má vera að þessi hvatning hafi stuðlað að jákvæðri umhverfisvitund.   

Í kjölfar þriðju grænu bylgjunnar í kringum 1970 varð mikil vakning meðal almennings um 

umhverfismál, meðal annars í kjölfar umhverfisslysa sem komust í hámæli, eins og til dæmis 

Carson fjallaði um. Þessi bylgja nær til Íslands og á svipuðum tíma er Náttúruverndarráð 

Íslands og Landvernd stofnað. Þar að auki hefst friðun landsvæða með stofnun friðlanda til 

dæmis á Hornströndum. Á áttunda áratugnum verður sömuleiðis aukin ásókn í 

óbyggðaferðir. Þetta gerist á sama tíma og bílaeign landsmanna eykst og hefur í för með sér 

versnandi umgengni hjá nýjum hópi ferðamanna eins og áður var minnst á. Reynt var að 

sporna við þessari umgengni með leiðbeiningum og tilmælum, meðal annars undir 

kjörorðinu „hreint land – fagurt land“. Erfitt er að fullyrða um áhrif aukinnar 

umhverfisumræðu á aukningu óbyggðaferða en leiða má að því líkum að friðunaraðgerðir og  

umfjöllun í tengslum við þær hafi virkað jákvætt á göngufólk sem leitaði í ósnortna náttúru. 

Með aukinni umhverfisumræðu á áttunda áratugnum fóru íslenskir skólamenn að kynna 

sér umhverfisfræðslu í öðrum löndum og með auknu Norðurlandasamstarfi fékkst traustari 

grunnur að umhverfisfræðslu landsmanna. Á þessum tíma fara einnig fram þýðingarmiklar 
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ráðstefnur Sameinuðu Þjóðanna um umhverfismál sem höfðu áhrif á viðhorf ráðamanna og 

skólastjórnenda. Þrátt fyrir ágætar fyrirætlanir og vaxandi meðvitund um mikilvægi 

umhverfismála varð kennslan fremur ómarkviss og byggðist á framtaki einstakra skóla. Þó 

má nefna að umhverfismennt komst inní aðalnámsskrá í lok níunda áratugarins sem sýnir 

vilja til að auka vægi þessa viðfangsefnis.   

Í framhaldi af Norðurlandasamstarfinu var haldin athyglisverð og fjölsótt ráðstefna í 

Reykjavík árið 1991, Miljö ´91 sem markaði viss tímamót í stefnu stjórnvalda og stuðlaði síðar 

að aukinni virkni skóla og kennara meðal annars með samstarfsverkefnum. Menntakerfið 

glímdi lengi við þenslu og vaxtaverki með stórum nemendahópum áratugum saman. Þó að 

mörgum væri ljóst mikilvægi umhverfismála í breyttu samfélagi, voru menn ekki einhuga um 

hvar umhverfiskennslan ætti heima. Vilji stóð til að hafa umhverfisfræðsluna þverfaglega 

með tengingu við sem flestar námsgreinar, en niðurstaðan virðist hafa orðið brotakennd 

umhverfismennt.  

Í kringum aldamótin 2000 er ljóst að sífellt meiri þungi í umræðum um loftslagsvá og 

hnattvæðingu vandans hefur valdið því að ráðamenn gera sér grein fyrir mikilvægi 

umhverfismála sem leiðir til þess að umhverfismennt fær sífellt vaxandi vægi í skólastarfinu 

eins og fram hefur komið. Frá tíunda áratugnum er fyrst og fremst horft til sjálfbærrar 

þróunar sem merkir að við eigum að fullnægja þörfum samtímans án þess að ganga á 

möguleika komandi kynslóða. Því má fullyrða að áhrif umhverfismála séu greinileg í íslensku 

skólastarfi þar sem sjálfbærni er núna tekin sem einn af sex þáttum í menntastefnu 

þjóðarinnar.  

Þegar kemur fram á nýja öld verður áberandi aukin aðkoma stjórnvalda að umgengnis og 

umhverfismálum sem tengjast óbyggðaferðum. Með aðild Íslands að Evrópska 

efnahagssvæðinu varð að uppfylla ýmis skilyrði sem lutu að skipulagi, aðstöðu og umgengni á 

hálendinu. Með auknum fjölda göngufólks myndaðist þörf á að stýra umferðinni með 

merkingu gönguleiða og lagningu göngustíga á fjölförnum og viðkvæmum stöðum. 

Vísbendingar eru um að raddir umhverfissinna hafi alltaf fundist meðal ferða- og 

útivistarfólks sem höfðu skilning á gildi ósnortins umhverfis fyrir manninn og sálarlíf hans. 

Þetta kemur vel fram í ýmsum skrifum ferðamanna og fræðimanna nánast allt tímabilið, en 

einnig í því þrótt mikla uppbyggingarstarfi sem unnið var á vettvangi ferða og útivistar.  

Hér að framan hefur rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi ritgerðar 

verið svarað en hér á eftir verður dregin saman umræða um þau þemu sem mér finnst 

einkenna þróun og sögu óbyggðaferða, útivistar, umhverfismenntar og umhverfisvitundar. 
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5.1 Gamlar hugmyndir í nýjum búningi 

Þróun óbyggðaferða, útivistar, umhverfismenntar og umhverfisvitundar sem rakin hefur 

verið byggist vissulega á gömlum hugmyndum um tengsl mannsins við náttúruna og kölluð 

hefur verið fyrsta græna bylgjan. Það vakti athygli mína við heimildaöflun og ritun þessa 

verks að margar af þeim hugmyndum um tengsl manns og náttúru sem njóta fylgis í dag eiga 

rætur í þessum gömlu hugmyndum sem ekki ná fótfestu á Íslandi fyrr en byrjun tuttugustu 

aldarinnar.  

Tímaleysi manna er andstætt árstíðarbundinni hringrás náttúrunnar og raskar því gjarnan 

jafnvægi hennar sem þeir vilja á stundum ráða yfir og stjórna. Thoreau vildi sjá manninn 

hverfast aftur til einfaldara lífs og fann fyrir því ójafnvægi sem neyslan virtist hafa á umhverfi 

hans. Þá var honum hugstætt tilgangsleysi samferðamanna sinna við erfiðisstörfin sem engu 

skiluðu nema brotnu baki. Betra væri að láta staðar numið öðru hvoru, hverfa til náttúrunnar 

- ferðast um og finna sjálfan sig í núvitund stundarinnar. Þessar gömlu hugmyndir hafa verið 

staðfestar með seinni tíma rannsóknum sem sýna að tenging við náttúruna er jákvæð 

upplifun bæði líkamlega og andlega. Um þetta vitna fjölmargar rannsóknir. Í sænskri 

rannsókn sem gerð var 2003 var kannað hvaða ráðleggingar fólk myndi gefa áhyggjufullum 

og streitufullum vini sínum. Í ljós kom að flestir myndu ráðleggja viðkomandi að fara í 

skógarferð í þeirri von að draga mætti úr þessum neikvæðu einkennum (Grahn, Stigsdotter, 

2003). Í nútímasamfélagi er talsverð áhersla lögð á gildi núvitundar og slökunar sem vel getur 

átt sér stað úti í náttúrunni.   

Þegar hugsað er um þær miklu breytingar á Íslandi sem fjallað hefur verið um í ritgerðinni 

kemur fyrst upp í hugann sú félagslega hreyfing sem virðist hafa stuðlað að auknum ferðum 

og útivist sem hefur gagnast í æskulýðsfélögum fram á þennan dag. Með þeirri þekkingu sem 

barst til landsins og leiddi til umbótahreyfingarinnar og síðar nýskólastefnunnar innan 

skólastarfsins kynntust Íslendingar gildum sem hampað hefur verið á nýjan leik á síðustu 

áratugum. Gjarnan er vísað til dæmis í Guðmund Finnbogason sem ritaði á þessum tíma eitt 

höfuðrit íslenskrar skólasögu, Lýðmenntun. Þessi gildi felast meðal annars í áherslum á 

þroska einstaklingsins og þarfir hans auk þess að brjóta upp þulunámið með reynslumiðuðu 

námi. Þessar hugmyndir stuðluðu að fjölbreyttara skólastarfi sem meðal annars notaði 

nærumhverfi barnsins. Hér er á ferðinni fyrstu merki um óformlega kennslu og reynslunám á 

Íslandi sem er nátengt útikennslu, útinámi og umhverfismennt. Þessar hugmyndir lágu í dvala 

um skeið, en við skoðun á skólasögunni er ljóst að þær fá brautargengi þegar kemur fram á 

öldina. 

Samfara stækkandi þéttbýli bentu margir á gildi þess að fólk fengi frið frá borgarlífinu og 

færi út í náttúruna. Það yrði þeim sjálfum til sem mestrar hressingar á líkama og sál. Þetta 

hefur verið eins og rauður þráður í gegnum þessa þróun og hefur hvatt til heilsusamlegs lífs.  
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Athyglisvert er að ferðafélögin hafa í stórum dráttum sömu markmið og fyrir bráðum 

hundrað árum. Hlutirnir kallast bara annað. Ferðafélögin hafa alveg frá fyrstu byrjun hvatt til 

ferðalaga og hollrar hreyfingar úti í náttúrunni, en nú eru ferðir í boði sem miða að 

heilsueflandi starfsemi. Hér er því á ferðinni sama varan komin í nýjar umbúðir. Mikilvægt er 

og rétt að halda til haga, að þessi félög hafa lengi litið á þetta heilsuverndarhlutverk sem 

hluta af sinni starfsemi.  

Á þessum tíma hefst á frístunda- og útivistarsviðinu skipulögð ferða og útivistarstarfsemi 

og Ferðafélag Íslands kemur fram á sjónarsviðið. Í þessu „félagi allra landsmanna“  er mjög 

athyglisvert að þar mætast tveir heimar. Það er til marks um tíðarandann að 

fræðamannasamfélagið á stefnumót við almenning á virkan og uppbyggilegan hátt, og 

greinilegt er að hinn almenni félagsmaður hefur kunnað að meta þessa faglegu leiðsögn. 

Þetta sáum við síðar undir nafninu menningartengd ferðaþjónusta sem vissulega tengir 

almenning við fræðasamfélagið.  

Um miðbik aldarinnar er hæg þróun sem byggist tvímælalaust á hinum gömlu gildum, að 

hverfa út í náttúruna sem gætu nýst sem samlegðaráhrif í frístundum og skólastarfi. Á hálfrar 

aldar afmæli Ferðafélagsins er athyglisvert að vitna í Dr. Sigurð Þórarinsson, jarðfræðing og 

einn af forvígismönnum félagsins þegar hann fjallar um umhverfis- og uppeldismál í ræðu 

árið 1967. Hann sér fyrir sér að nota megi útivistina í frístunda- og skólastarfi með löngum 

göngum og skíðaferðum sem samtvinna mætti útinámi og náttúrufræðikennslu. Þannig 

mætti nýta skólana til umhverfiskennslu. Hann ræðir einnig um andlegar auðlindir íslenskrar 

náttúru sem ég tel vera nýtt og athyglisvert viðhorf. Á miðri öld tækni og framfara veitist 

mörgum eflaust erfitt að skilja hvað Sigurður er að segja.  Þetta er hugmynd sem gaman væri 

að sjá rætast í skóla- og frístundastarfi og gæti stuðlað að jákvæðri samfellu þar sem dvalið 

er í óbyggðum og ósnortnu umhverfi. Þetta gæti stuðlað að bættu viðhorfi og virðingu og 

þroskað umhverfisvitund nemenda.  

Það er því athyglisvert að þessar gömlu hugmyndir sem birtast á ný og varða bæði ferðir, 

útivist og skólastarf draga víða fram gömul gildi og kenningar um tengsl manns og náttúru. 

Hvetja til dvalar úti undir berum himni og notkun nærumhverfis í skólastarfi. 

5.2 Neysla og hraði 

Eftir seinni heimstyrjöldina verður þjóðlífið  fjölbreyttara og frístundirnar líka. Greinilegt er 

að með auknum kaupmætti og efnahagslegu vaxtaskeiði á næstu áratugum er aukinn kraftur 

á ýmsum sviðum útivistar og áhuginn eflist um allt land. Með auknum tækifærum og 

tíðaranda sem einkenndist af krafti hinnar nýfrjálsu þjóðar hefst mikil uppbygging. Athygli 

vekja skálabyggingar víða um land, fjallgöngur og skíðamennska og sú skipulagning hópferða 

sem gefur mörgum tækifæri til ferða og útivistar. Til marks um þetta aukna vægi sem 
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útivistin hefur er mikilvægt að hugsa um þann aukna tíma sem fólk notaði til útivistar og 

ferðalaga.  

Þegar dregur fram á  seinni hluta sjöunda áratugarins eykst innflutningur fjórhjóladrifinna 

bifreiða og umferð um hálendið jókst um leið og vegakerfið stækkaði. Þó ber að halda til 

haga að það voru ekki allir hrifnir að þessari þróun því einstaka ferðamenn ömuðust við 

bílaumferð á hálendinu en framvindunni var ekki breytt. Sú slæma umgengni og sóðaskapur 

ferðamanna sem nefndur er „rænulaus lýður“ í árbókum Ferðafélagsins birtir líka ákveðinn 

kynslóðamun. Það beinir athyglinni að nýjum hugsanahætti þeirra fjölmörgu sem nú voru 

farnir að ferðast og höfðu ekki tengingu við söguna. Hér sjáum við skýr merki þess að 

samfélagið var að breytast. Einnig í óbyggðum því samstaða þeirra sem byggt höfðu skálana 

og ríkt hafði á hálendinu vék fyrir einstaklingshyggju og tillitsleysi. 

Með þessum aukna fjölda ferðamanna og þeirri vaxtadrifnu tilhneigingu sem knúin var 

áfram af markaðsöflum varð mikill uppgangur í ferðalögum á Íslandi. Aukin umferð og 

fjölgun ferðamanna veldur þannig vanda og upp koma þrætumál innan Ferðafélags Íslands 

hvert beri að stefna í þessu gamla áhugamannafélagi. Mikilvægt er að hafa í huga þann 

fyrirtækjabrag og atvinnurekstur sem kominn var á félagið. Augljóst var að menn vildu fara 

sitthvora leiðina í rekstri. Það verða því mikil tímamót í þessari sögu ferða og útivistar þegar 

þessar þrætur enduðu með klofningi Ferðafélagsins og Ferðafélagið Útivist var stofnað árið 

1975. Það má því leiða að því líkum að komið hafi verið rými fyrir tvö ferðafélög.  

Ef reynt er að greina þann mun sem skildi að er ljóst að nýja félagið lagði áherslu á 

lýðræðislegar ákvarðanir, unga fólkið fékk að láta rödd sína heyrast og konur sáust líka í 

fyrsta skipti í hlutverki fararstjóra. Þessi nýtilkomna samkeppni og það nýja blóð sem 

greinilega var komið í raðir íslenskra ferðamanna leiðir til aukins metnaðar og mikill kraftur 

hljóp í ferðir og útivist landsmanna samfara þeirri fjölbreytni sem nú varð og benti til 

ákveðinnar sérhæfingar með mismunandi áherslum.  

Það verða því greinileg merki um þenslu á útivistarsviðinu sem kemur fram í öllu sem gert 

er á seinni hluta tuttugustu aldar. Sú hæga og jafna þróun sem áður hafði einkennt 

ferðaþróunina fór nú á mikla ferð með sterkum áhrifum frá markaðsdrifnu samfélagi. Þar má 

nefna sem merkilegt dæmi þróun gönguverkefna og stórhópaferða. Markaðurinn var 

greinilega fyrir hendi og þróun ferðanna að breytast. Þó áfram sé vissulega farið í lengri 

göngur þá virðist almenningi henta vel styttri og um leið meira krefjandi ferðir. Í því 

samhengi má aftur velta fyrir sér þeirri samfélagsþróun sem stöðugt vísar til meiri hraða og 

yfirferðar, mötunar og tímaleysis sem vissulega kemur í veg fyrir lengri ferðir og fjarvistir. 

Þetta leiðir hugann að þróun ferðafélaganna sem eru smám saman að færast yfir í 

viðskiptatengda starfsemi.  
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Þá má velta því fyrir sér hvort það tímaleysi og þær kröfur  sem vissulega einkennir 

nútíma vestrænt samfélag birtist líka í ferðavenjum og þeirri útivist sem nú er stunduð og er 

að vissu leiti þversögn við þann anda sem áður hafið fylgt óbyggðaferðum. Ef við hugsum um 

ferðamenningu á Íslandi í dag og þá tengingu við náttúrulegt umhverfi sem þykir 

eftirsóknarverð, þá er það umhugsunarefni hve margir velja að þjóta í stað þess að njóta. 

Tíðarandinn leyfir okkur ekki lengur að nema staðar, stunda íhugula ferðamennsku eða það 

sem kallast „slow travel“.   

Níundi og tíundi áratugurinn er tími hraðra breytinga í samfélaginu. Þá birtast íþrótta- og 

afreksmenn sem sækja einnig upp á hálendið á þessum árum sem er fyrsti vísir þess að 

keppnisfólk fer að horfa til útivistar sem vettvang fyrir íþróttagreinar. Þessi þróun gerist 

samfara meiri aðsókn í útivistina. Ýmis afrek fá athygli og kaupmenn ganga á lagið með 

auknu vöruúrvali í takti við aukna neyslu á öllum sviðum sem lúta lögmálum efnis- og 

neysluhyggjunnar.  

Á tuttugustu og fyrstu öldinni má merkja talsverða áherslubreytingu á útivistarsviðinu í 

takti við aukinn fjölda ferðamanna útlendra sem innlendra. Mikil sérhæfing heldur áfram að 

þróast innan ferðamennskunnar og fleiri útivistargreinar ryðja sér til rúms. Öll þessi gerjun 

verður með auknum ferðamannastraumi og ferðatengdri starfsemi sem reynist 

atvinnuskapandi. Hún veitir fólki atvinnu og ferðaþjónustan verður stærsti atvinnuvegur 

þjóðarinnar á stuttum tíma. Þó vissulega hafi ferðamenn oftast viljað vanda til verka á 

hverjum tíma þá er það til marks um hvað útivistarsviðið hefur orðið mikla viðskiptalega 

tengingu og atvinnutengt, þá endurmeta menn hlutina og setja auknar kröfur um aðbúnað, 

öryggi, fræðslu og búnað. Þannig verða markmið og áherslur ferðanna skýrar og meiri 

fagmennska verður áberandi.  

Á þessum tíma hefja ferðafélögin mikið kynningarátak á sinni starfsemi. Það tekst vel og 

mikil þátttaka verður í starfsemi fjölmargra gönguhópa á næstu árum. Þessir gönguhópar 

reynast sterk viðskiptahugmynd þar sem göngumaðurinn kaupir áskrift að ferðum í stað þess 

að kaupa stakar ferðir eins og tíðkast hafði áður. Ferðafélögin sáu sér einnig leik á borði og 

auglýstu svokölluð lýðheilsuverkefni sem markaður var fyrir. Þetta bendir til að félögin færist 

enn nær fyrirtækjum í samkeppnisrekstri og má segja að með þessu verði viss eðlisbreyting á 

rekstrinum sem áður hafði byggst á áhugamennsku og sjálfboðavinnu.  

Aukinni þátttöku fylgdi breiðari hópur útivistarfólks. Margir vildu krefjandi ferðir og 

greinilegt er að keppnisþátturinn var kominn inn í útivistina sem var drifinn áfram af 

fjölmiðlum og samskiptamiðlum. Allt þurfti að vera „ofur“ og er ef til vill einkennandi fyrir 

samfélag hraða og samkeppni. Þetta leiðir hugann að þeirri tengingu sem má sjá milli 

aukinnar þátttöku í útivist og aukinnar fjölmiðlaumræðu. Það er mikilvægt að benda á þetta 

því þessi afrek, sem vissulega geta verið hvetjandi, hafa sett ferðir og útivist í ákveðinn 
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neyslubúning sem kemur oft og tíðum fram á samskiptamiðlum og glanstímaritum samhliða 

auglýsingum. Fólk setur í dag mjög miklar fjárhæðir í þetta svið tómstunda og kaupir sér 

jafnvel aðgang að krefjandi verkefnum þar sem um leiðsögn og dýran útbúnað er að ræða.  

Að einhverju leyti má tengja hraða og neyslu við þróunina í skólakerfinu þó vissulega gildi 

þar önnur lögmál. Mikilvægt er að í takti við aukinn efnahag þjóðarinnar eftir stríð þandist 

skólakerfið út og með fræðslulögum og námskrám er hægt að sjá framfarahug meðal 

ráðamanna. Athyglisvert er að þó greinilegur vilji sé oftast til umbóta og að horft skuli til 

þroska og þarfa einstaklingsins þá verður minna úr en til stóð vegna stórra nemendahópa 

sem örðugt var að sinna á einstaklingsmiðaðan hátt. Markmiðið var líka að stórefla þyrfti alla 

almenna menntun með bóknámi því þörf var á fólki til vísinda- og tæknistarfa, og örðugt 

virðist hafa verið að sinna reynslumiðuðu námi. Víða kemur fram að þetta setti allt 

menntakerfið í spennitreyju samkeppninnar og framsæknir kennarar glímdu greinilega við 

talsverðan vanda sem kom fram í „gengdarlausri ítroðslu“. Á þann hátt tóku kennsluhættir á 

löngu tímabili lítið tillit til þessara gömlu hugmynda sem áður höfðu notið fylgist. Velta má 

því fyrir sér að ört stækkandi samfélag, með stærri nemendahópum og kröfu um aukna 

framleiðni útskrifaðra nemenda, auknu álagi á kennarastéttina og tilhneygingu þessa tíma til 

að leggja allt sitt traust á tækni og nýjustu vísindi hafi einnig átt þátt í þessari þróun.  

Þó má benda á mikilvægan þátt uppeldisfræðinnar sem mótvægi við þessa þróun og var 

að vissu leiti nátengd umhverfismenntun þar sem einstaklingurinn og umhverfið skiptir máli 

þegar talað er um uppeldi barna. Óhætt er að segja að þessar fræðigreinar, sérstaklega með 

hliðsjón af veru mannsins og athöfnum í umhverfinu séu samofnar og var því þáttur 

uppeldisfræðinnar mjög mikilvægur á þeim  tíma sem áhrif hraða og þenslu einkenndu 

skólastarfið.  

5.3 Umhverfisvitund 

Með því að gera tilraun á sjálfum sér, finnur Thoreau sterka tengingu við náttúruna og 

upplifir sig sem hluta af henni eins og hann lýsir í bók sinni. Það er í andstöðu við ríkjandi 

viðhorf og að maðurinn sé herra jarðarinnar. Þetta lýsir þroskaðri umhverfisvitund hans sem 

ber mikla virðingu fyrir náttúrunni og finnur að lokum að hann er orðin hluti af umhverfinu.  

Sú lífsýn og lífsmáti sem Thoreau fjallar um varðar andlegt líf einstaklingsins sem hægt er 

að tengja við það markmið manneskjunnar að lifa vel sem sú andlega hugsandi vera sem hún 

er. Við viljum líka að samfélagið leggi áherslu á þau gildi sem efla og bæta sameiginlegt líf 

okkar á jörðinni til allrar framtíðar. Mikilvægt er að virk tengsl og raunveruleg nærvera við 

náttúruna, þar sem við fáum tækifæri til að sjá og meta fegurð, margbreytileika og 

stórfengleika hennar, sé lifandi kostur í lífi okkar. Þessi atriði eru ekki þýðingarminni en 

annað sem börnum er kennt – raunar hníga sterk rök að því að þau ættu að vera í öndvegi 
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þegar kemur að menntastefnu ríkja á tímum loftslagsbreytinga og annarrar 

umhverfishnignunar. Umhverfismálin eru að flestra dómi, orðin eitt mikilvægasta málefni 

líðandi stundar og því nauðsynlegt að börn læri að skynja, meta og virða náttúruna. Því má 

álykta að hugmyndir Thoreaus eigi að vera hvatning, til þess að börnum og unglingum verði 

veitt tækifæri til að upplifa umhverfið og þau útsett á unga aldri fyrir náttúruupplifun. Í þessu 

samhengi koma ferðir og útivist ásamt umhverfismenntun strax upp í hugann sem 

ómetanlegur vettvangur. Því er það mikilvægt að þessi tenging, sem til dæmis Thoreau talar 

um, komist til skila. Þannig eru ferðir, útivist og útinám mikilvægir hlutar af þeirri heildrænu 

umhverfismenntun sem þarf að eiga sér stað til að þroska umhverfisvitund okkar og 

afkomenda okkar. 

Þessi þroskaða umhverfisvitund er í ósamræmi við ríkjandi hugmyndir manna um sjálfa 

sig í náttúrunni. En hvernig breyttist þessi hugmynd okkar manna. Sennilegt er að öll sú 

þekking og færni, ásamt þeirri tæknibyltingu sem varð skýri það og myndi það viðhorf sem 

gilti á þessari mestu öld breytinga. Sú einstaklingbundna náttúrutenging sem leiðir af sér 

virðingu þroskar umhverfisvitundina. Menn hafa öldum saman lagt undir sig jörðina og unnið 

henni óbætanlegt tjón. Bók Osborn, Heimur á heljarþröm, vitnar um þessar afleiðingar og 

sýnir að mínum dómi þá umræðu sem er að hefjast um miðja tuttugustu öld, varnaðarorð 

vísindamanns sem gerir sér grein fyrir þessari þróun og að breyta verði um stefnu ef ekki á 

illa að fara. Tímamótverk Carson, Raddir vorsins þagna sem út kom árið 1962, túlkar á vissan 

hátt það tímabil ofurtrúar á tækni og vísindi.  Carson bendir þar á hrikalegar afleiðingar 

þeirra tækniframfara sem verða til þess að framin eru óbætanleg umhverfisslys.  

Carson slær að vissu leiti nýjan tón miðað við Thoreau og Osborn og skrifar sína bók 

studda vísindalegum rökum og fjölda rannsókna. Henni er efst í huga dýrmæti tegundanna 

og það jafnvægi náttúrunnar sem manninum hefur á þessum tíma tekist að raska. Í marga 

áratugi og sérstaklega eftir miðja öldina hefur samband mannsins við sitt náttúrulega 

umhverfi verið að gliðna, maðurinn að fjarlægjast og inngrip hans hafa stöðugt alvarlegri 

afleiðingar. Þessar tvær bækur eru varnaðarorð sem opna augu manna fyrir samhengi allra 

hluta og vekja okkur til vitundar um þau stórkostlegu umhverfisslys sem maðurinn hefur 

valdið vistkerfi jarðarinnar. Leiða má líkum að því að þessar bækur hafi haft áhrif á þriðju 

grænu bylgjuna sem kemur um árið 1970. Sú gamla hugmynd, að fara út með börn og 

unglinga og leifa þeim þannig að upplifa umhverfið stingur aftur upp kollinum en krefst 

samfellu og tíma. Það virðist hafa skort á það í skólastarfinu en með nýrri þekkingu á seinni 

hluta aldarinnar breytast viðhorfin sem minnir að vissu leiti á umbótahreyfinguna í upphafi 

aldarinnar og þá koma nýjar áherslur.  

  Um þetta leyti urðu einnig áberandi róttækar hugmyndir um nýjan og frjálsari lífstíl 

sem einkum var fram borin að ungu kynslóðinni. Greinilegt er að  umhverfisumræðan sem 
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var búin að vera við lýði í öðrum löndum glæddist um þessar mundir á Íslandi. Þessara áhrifa 

gætir greinilega í skólamálaumræðunni því umhverfiskennsla kemst aftur á blað, skólamenn 

átta sig á mikilvægi umhverfisfræðslu og á sama tíma kemur fram vilji skólayfirvalda til að 

efla umhverfismennt. Hnattvæðingin sem er skammt undan, gerir kröfu um aukna þekkingu 

á alþjóðlegum umhverfismálum og íslenskir skólamenn fara á þessum tíma að taka þátt í 

alþjóðlegu samstarfi á þeim vettvangi. Þá er ljóst að almenningur í kjölfar aukinnar umræðu, 

öðlast meiri þekkingu á umhverfinu og margir fara að velta fyrir sér umhverfismálum og 

náttúruvernd. 

Við upphaf nýrrar aldar verður umfjöllun um umhverfismál  fyrirferðamikil í ljósi aukinnar 

mengunar og nýrra upplýsinga um þá hættulegu þróun sem maðurinn virðist eiga sök á og 

loftslagsvandinn verður þungamiðja umræðunnar sem oft einkennist af flóknum vísindum. 

Með birtingu greina, útgáfu bóka og annars efnis sem út kemur fyrir almenning heyrist rödd 

fræðimanna í vistfræði, líffræði og  öðrum umhverfisvísindum sem talað hafa máli 

náttúrunnar. Þannig er skilningur og vitund fólks um umhverfismál að aukast. Þá er ljóst að 

umhverfisumræðan á þessum tíma er að öðlast hljómgrunn. Þessi umræða sem Andri Snær 

kallaði „leiðinlegt suð“, í bók sinni Um tímann og vatnið (Andri Snær Magnason, 2018: 9) er 

greinilega farin að ná eyrum almennings. Þá gerist það oft að ráðamenn fara að hlusta og fé 

er varið til málaflokksins. Athyglisvert er að þessari vitundarvakningu almennings má ef til vill 

sjá stað í aðalnámskrá grunnskóla ásamt greinasviðum frá árinu 2013, þar sem ein af sex 

áherslum menntastefnunnar er sjálfbærni. Athyglisvert er að þar er nefnt að efnahagsvöxtur 

eigi hvorki að byggjast á, né leiða til, óhóflegs ágangs á náttúruna. Þetta hljóta að vera merki 

um þau tímamót sem stefna ber að í umhverfisvitund þjóðarinnar.    

Neyslan sem Thoreau talaði um fyrir rúmlega einni og hálfri öld, hefur á þeim tíma sem 

liðinn er smám saman vaxið og er í dag talin rót umhverfisvandans sem birtist meðal annars í 

óhófi, ofveiði, iðnaðarframleiðslu og mismunun lífsgæða. Því miður er óþægilega mikill 

samhljómur með Thoreau og Gretu Thunberg. Auk óhóflegrar neyslu bendir hún á ofnýtingu 

auðlinda jarðarinnar, stöðu mannsins í náttúrunni og skorti á umhyggju fyrir umhverfinu. 

Jörðin stendur í ljósum logum. Hún leggur höfuðáherslu á loftslagsvána og hugsar um hana í 

hnattrænu samhengi. Þess vegna beinir hún beinskeyttum orðum sínum fyrst og fremst til 

ráðamanna og er gagnrýnin á svikin loforð. Það sem mesta athygli vekur að mínum dómi er 

að hennar aðferð er svo einföld. Hún aflar sér þekkingar á netinu, birtir skoðanir sínar á 

samskiptamiðlum og fer í skólaverkfall sem líkja má við hljóð mótmæli. Greinilegt er að 

skólaverkfallið hittir á opna leið þar sem fjölmiðlar veita því mikla athygli og Greta sömuleiðis 

vegna eigin framkomu og nýrrar framsetningar umhverfisumræðunnar.  

Barátta Gretu vekur mikla athygli meðal annars vegna hennar staðföstu ákvörðunar um 

að menga minna og hætta að fljúga. Markaðurinn hefur hingað til sannfært almenning um að 
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samdráttur í flugi sé ómögulegur, kolefnissporinu verði að mæta á annan hátt því annars bíði 

óbætanleg áhrif á efnahagskerfi heims. En náttúran slær til baka með COVID-19 og með 

afleiðingum sem áður voru taldar ómögulegar. Í dag, þegar þessi orð eru skrifuð, veit enginn 

hvað framtíðin ber í skauti sér. Fróðlegt verður að fylgjast með framvindunni og áhrif þessa 

inngrips náttúrunnar á gildismat okkar, viðhorf til umhverfisins og stöðu mannsins í 

náttúrunni.   

Höfundi þessarar ritgerðar er orðið það ljóst að samspil er milli margra meðvitaðra og 

ómeðvitaðra þátta, sem hægt er að greina með hliðsjón af þróun ferða, útivistar og 

skólastarfs. Það að dvelja undir berum himni hefur mikil áhrif á viðhorf almennings til 

umhverfisins. Þáttur uppeldis sem fer fram á jákvæðan og reynslumiðaðan hátt úti í 

náttúrunni stuðlar að góðum tengslum einstaklingsins við umhverfi sitt frá unga aldri. Líklegt 

er að þetta náist bæði með ferðum og útivist í frístundum, en einnig með samþættingu 

skólastarfs sem nýtir kosti útikennslunnar í umhverfismennt og raunar í sem flestum 

námsgreinum og á öllum skólastigum. Þetta hefur mönnum verið ljóst í langan tíma því 

þekkingin byggist á gömlum hugmyndum. Því er æskilegt að börn hafi möguleika á að komast 

í náttúrulegt umhverfi frá unga aldri og fái kennslu og leiðbeiningar um góðar 

umhverfisvenjur sem efla muni virðingu þeirra fyrir umhverfinu og gefa þeim þroskaða 

umhverfisvitund sem er eftirsóknarverð og stefnt skal að. 
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6 Lokaorð 

Ég hef verið útivistarmaður síðan á unglingsárum, ferðast talsvert, klifið fjöll og fengið að 

upplifa þann ósýnilega kraft sem frá náttúrunni kemur. Þessi tilfinning er ástæða þess að ég 

fer aftur til fjalla og vil gjarnan dvelja úti undir berum himni. 

Þegar ég, árið 2012, hóf mitt nám í Tómstundafræði við Háskóla Íslands, varð fljótlega 

ljóst hvert hugur minn stefndi innan frístundafræðanna. Útivistin, útinámið og allt sem 

tengdist þessu sviði frístundavettvangsins vakti áhuga minn og löngun til að kynna mér sviðið 

betur. Það varð til þess að árið 2015 fjallaði lokaritgerð mín um þróun ferða og útivistar í 

frístundum og skólastarfi þar sem þráðurinn var rakinn fram á miðja tuttugustu öld. Það var 

því stax ljóst að klára þyrfti þessa sögu og núna fimm árum síðar er verkið hér.   

Þessi ritgerð, sem fjallar um ferðir, útivist og umhverfismennt hefur að geyma merkilega 

sögu á einhverju mesta breytingaskeiði þjóðarinnar. Mikilvægt er að benda á þá brýnu þörf 

sem snýr að uppeldi barna og aðgengi þeirra að náttúrunni og tengist þessum þremur 

þáttum; ferðum, útivist og umhverfismennt sem leið til þroskaðrar umhverfisvitundar. 

Þetta verk gæti hvatt aðra til að nýta sér ferðir og útivist til jákvæðra athafna í leik og 

starfi sem hafi bætandi áhrif á einstaklinginn sjálfan og umhverfið. Nauðsynlegt er að mæta 

börnum og unglingum með uppeldislegum aðferðum sem tengja einstaklinginn við 

umhverfið í frístunda- og skólastarfi. 

Þegar ég lít til baka eftir þessa skemmtilegu vinnu þá er mér efst í huga sú þrautseigja og 

framtíðarsýn forgöngumannanna, bæði á ferða- og skólasviði sem höfðu takmarkalausa trú á 

góðum áhrifum útivistarinnar og hvöttu, leiðbeindu og studdu alla þessa starfsemi sem sagt 

hefur verið frá. 

Þeir sem voru hér á ferð fyrir rúmum hundrað árum hefðu ef til vill ekki getað dreymt um 

þær framfarir sem orðið hafa með tímanum. En hitt veit ég að sama löngunin, tilfinningin og 

sá ósýnilegi kraftur sem náttúran og ósnortin náttúra gefur okkur var líka til staðar á þeim 

tíma. Þróunin heldur áfram, aðferðirnar breytast en maðurinn í náttúrunni verður vonandi 

alltaf til staðar. 
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