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Útdráttur 
 

Þessi ritgerð er fræðilegur hluti meistaraverkefnis í blaða- og fréttamennsku 

við Háskóla Íslands. Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla auk undirkafla. Fjallað er 

um dagskrá og starfsemi Ríkisútvarpsins frá stofnun 1930 til ársins 1940. Leitast 

er við að svara þeirri spurningu hvort dagskráin á umræddu tímabili hafi endur-

speglað hlutverk Ríkisútvarpsins sem almannaútvarps. Kenningum og hug-

myndum um almannaútvarp eru gerð skil og greint frá hlutverki þess sem miðils í 

þjónustu almennings. Almannaútvarp á að mennta, fræða og skemmta 

hlustendum, auk þess að hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Greint er frá 

starfsemi Ríkisútvarpsins fyrsta áratuginn, sem einkenndist af mikilli elju þrátt 

fyrir fjárskort og bágborinn húsnæðiskost. Dagskrá Ríkisútvarpsins 1930-1940 er 

skoðuð í þaula, aðdragandi hennar og innihald. Í því skyni að rannsaka dagskrána 

var leitað fanga í óbirtum gögnum, skýrslum, greinargerðum og bréfum Ríkisút-

varpsins sem er að finna í pappaöskjum á Þjóðskjalasafni Íslands. Önnur rann-

sóknargögn voru Dagskrá Ríkisútvarpsins 1930-1940, Útvarpsárbók Félags 

víðvarpsnotenda, Útvarpstíðindi auk ummæla um dagskrána í dagblöðum. 

Niðurstöður leiddu í ljós að Ríkisútvarpið gegndi fjöldamörgum hlutverkum þar 

sem gildi menntunar, fræðslu, skemmtunar og öryggis voru ríkjandi en í mis-

miklum mæli þó. Þannig endurspeglaði dagskráin þær skyldur sem ríkja um 

almannaútvarp. 

 

Abstract 
 

This essay is a theoretical part of a final thesis in Journalism and Mass 

Communication at the University of Iceland. It is divided into three main chapters 

as well as several subchapters. The essay focuses on the program and the activities 

of the Icelandic National Broadcasting Service (INBS), from its establishment in 

1930 to the year 1940. An attempt is made to find out whether the program of that 

decade did reflect the INBS´s role as Public Service Broadcasting (PSB). Theories 

and ideas on PSB are discussed and its role as a serving medium for the public 
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explained. Public Service Broadcasting is supposed to educate, inform and 

entertain the listeners, as well as preserve their interests. The INBS´s activity in 

the first decade is dealt with. Despite lack of money and poor housing, it was 

marked by a great drive. The INBS´s program in the years 1930-1940 is examined 

thoroughly, its forming and content. Several unpublished reports, explanatory 

statements and letters of the INBS were looked at in order to examine the 

program. These documents are kept in paperboxes at the National Archives of 

Iceland. Other research documents were Dagskrá Ríkisútvarpsins 1930-1940 

(Program of INBS 1930-1940), Útvarpsárbók (Yearbook of the Radio) and 

Útvarpstíðindi (The Radio listeners’ Magazine), as well as comments from 

listeners which appeared in newspapers. The results of the research show that 

INBS had many roles where the value of education, information, entertainment 

and safety for the public were dominant, though in different amount. In that way 

the program reflected the duties that apply to Public Service Broadcasting. 
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Inngangur 
 

Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa skýru ljósi á fyrsta áratuginn í 

sögu Ríkisútvarpsins með tilliti til starfseminnar sjálfrar, innihalds dagskrárinnar 

og þróunar. Rannsakað var hvort dagskráin 1930-1940 hefði endurspeglað 

hlutverk Ríkisútvarpsins sem almannaútvarps. Í því sambandi var nauðsynlegt að 

kynna sér einkenni og eðli almannaútvarps og er það gert í 1. kafla. Almanna-

útvarp (Public Service Broadcasting) er hugtak sem nær yfir ljósvakamiðlana, 

hljóðvarp og sjónvarp, en hér verður einblínt á almannaútvarp sem hljóðvarp, 

enda sjónvarpið ekki komið til sögunnar á umræddu tímabili. Vitnað er í fræði-

menn á sviði félagsvísinda og fjölmiðlafræði og gerð grein fyrir muninum á 

almannaútvarpi annars vegar og einkareknum ljósvakamiðli hins vegar. 

Fjallað er um aðdraganda að stofnun Ríkisútvarpsins í 2. kafla og gerð grein 

fyrir undirbúningi starfseminnar og þróun hennar fyrsta áratuginn. Ekki gekk 

áfallalaust að setja ríkisútvarp á laggirnar og ráðamenn þurftu að kljást við ýmsa 

erfiðleika, svo sem tæknilegar hindranir, fjárskort og bágborið húsnæði. Rakin 

verða lög og frumvörp sem lögð voru fram um ríkisútvarp og hlutverki útvarps-

ráðs gerð skil. Þá verður fjallað um einstakar starfsdeildir innan Ríkisútvarpsins á 

áratugnum, fréttastofu, þuli og tónlistardeild. Í 3. kafla er dagskráin 1930-1940 í 

aðalhlutverki og rannsókn á henni. Fyrst er fjallað um mótun dagskrárinnar og 

varpað ljósi á þær hugmyndir sem ríktu um gerð hennar. Í því sambandi var 

gagnlegt að að lesa fundargerðir útvarpsráðs, Útvarpsárbók Félags víðvarps-

notenda og greinargerð með fyrsta frumvarpi til laga um útvarpsrekstur ríkisins. Í 

rannsókninni sjálfri var dagskráin brotin til mergjar og síðan skoðuð með tilliti til 

skilgreiningar á almannaútvarpi. Leitað var ýmissa fanga í gagnaöflun. Á Þjóð-

skjalasafni var unnið með óútgefin gögn og skýrslur um útvarpsefni, flokkun þess 

og útsendingartíma. Þannig mátti skoða hvern efnisflokk út frá heildarútsend-

ingartíma en frekari upplýsingar um tímasetningar og innihald fengust með því að 

lesa útprentaða Dagskrá Ríkisútvarpsins 1930-1940. Hana má nálgast á þjóðdeild 

Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns í Þjóðarbókhlöðu. Útvarpstíðindi og 

ýmis dagblöð frá umræddu tímabili reyndust einnig gagnleg. Hlustendur höfðu 
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sterka og stundum áhrifamikla rödd og í ritgerðinni er leitast við að koma henni á 

framfæri eftir því sem við á. Reyndar höfðu útvarpsnotendur ekkert sérstakt 

málgagn um fjögurra ára skeið því Útvarpsárbók kom aðeins út í þrjú ár, frá 1930 

til 1933 og Útvarpstíðindi hófu ekki göngu sína fyrr en árið 1938. Í lok 3. kafla er 

greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar, þ.e.a.s. hvort og hvernig dagskrá Ríkisút-

varpsins 1930-1940 hafi endurspeglað hlutverk og skyldur almannaútvarps eins 

og það er skilgreint í 1. kafla. 

Ritgerðin er 15e og er unnin undir leiðsögn Valgerðar Önnu Jóhannsdóttur 

og Þorbjarnar Broddasonar. Færi ég þeim mínar bestu þakkir fyrir gott samstarf 

og gagnlegar ábendingar. Einnig þakka ég foreldrum mínum, Kristínu Arnalds og 

Jónasi Finnbogasyni, og eiginmanni mínum, Agli Pálssyni, fyrir ómetanlega hjálp 

og stuðning. 
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1. kafli Almannaútvarp 

Á öðrum útsendingardegi Ríkisútvarpsins, 21. desember 1930, hélt próf-

essor Sigurður Nordal áhugavert útvarpserindi sem hann nefndi Útvarpið og 

bækurnar. Þar kom fram að menningarsögu Íslendinga mætti skipta í afmörkuð 

tímabil eftir því hvaða tæki menn höfðu til þess að láta skoðanir sínar í ljós. 

Fyrsta tímabilið náði frá upphafi landsbyggðar fram um 1100 en þá kunnu 

menn ekki að rita, nema rúnir. Á þessum tíma hafi verið vandkvæðum bundið að 

koma hugsunum og þekkingu hverrar kynslóðar yfir til þeirrar næstu, þar sem 

ekki var um aðra geymslu að ræða en minni manna, sem þá eins og nú gátu 

gleymt, misskilið og rangfært. Tilkoma ritlistarinnar var að sögn Sigurðar ein 

mesta bylting í viðskiptum manna og andlegu lífi þjóðarinnar. Á þessu tímabili 

menningarsögunnar gátu menn sent bréf í stað munnlegra orðsendinga. Skömmu 

eftir 1530 er talið að fyrst hafi verið flutt prentverk til Íslands. Það mun hafa verið 

að undirlagi Jóns biskups Arasonar. Með prentsmiðjunni fylgdi prentari, Jón 

Matthíasson að nafni, prestur frá Svíþjóð. Árið 1535 flutti hann prentsmiðjuna 

með sér til Breiðabólsstaðar í Vesturhópi en frá því að Hólaprentverkið tók til 

starfa árið 1575 og þar til Hrappseyjarprentsmiðjan kom til sögunnar 1773, hafði 

kirkjan einokun á prentlistinni á Íslandi og beitti henni nær eingöngu í sína þágu. 

Sigurður bendir á að svo til samhliða því sem prentlistin barst til Íslands hafi 

pappírinn numið hér land og hafi hann ekki síður haft gildi fyrir alþýðuna heldur 

en prentverkið. Eftir miðja 18. öld var hér ekki einungis hægt að fletta 

veraldlegum bókum, heldur einnig tímaritum og blöðum (Sigurður Nordal, 

1931:13-16; Þorbjörn Broddason, 2005: 22). 

Fjórða tímabilið í menningarsögu þjóðarinnar segir Sigurður að hefjist með 

upphafi Ríkisútvarpsins, eða Útvarpsstöð ríkisins eins og það var kallað í upphafi. 

Útvarpið hafi átt sér þó nokkurn aðdraganda með ýmsum raftækjum en sé nú 

„...fyrst komið á svo fastan rekspöl, að það geti markað tímamót.” (Sigurður, 

1931:17). Sigurður veltir jafnframt fyrir sér í hverju þessi tímamót séu fólgin, fyrir 

utan augljós atriði eins og minni einangrun í sveitum, fréttir sem berast örar og 

auðfengna tónlist. Hann telur að útvarpið muni í framtíðinni hafa veruleg áhrif á 
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bóka- og blaðagerð en hefur ekki verulegar áhyggjur af því að útvarpið eigi eftir 

að útrýma bókinni. „Það er ekki meiri ástæða til þess að halda það, en að ritlistin 

gæti útrýmt mæltu máli eða prentlistin ritlistinni. Útvarpið getur breitt út hugsanir, 

en það getur ekki geymt þær frá kynslóð til kynslóðar einsog bókin.” (Sigurður, 

1931:18-19). Eins og kunnugt er hefur ýmislegt breyst í þessu sambandi og 

vitaskuld hefur Sigurður ekki getað ímyndað sér þá byltingu sem varð með 

tilkomu netsins við lok 20. aldar. Þar er hægt að nálgast hina ýmsu þætti ljósvaka-

miðlanna en þó má efast um að efni sem geymt er í hringiðu netsamfélagsins sé á 

vísum og öruggum stað. En orð Sigurðar varðandi vandfýsi gagnvart ljósvaka-

miðlinum standast tímans tönn. Hann hvetur áheyrendur til að vera gagnrýna á 

það sem í boði er: „...veljið úr, þiggið ekki allt, sem boðið er, eins og viljalaus 

ílát.” (Sigurður, 1931:19-20).  

Almannaútvarp hefur þurft að laga sig að breyttum tímum þar sem gífur-

legar tækniframfarir á sviði samskipta hafa átt sér stað og valmöguleikarnir nánast 

óþrjótandi. Meginhugsjón almannaútvarps er samt sú sama og áður þar sem 

menning, lýðræði og almannaheill eru höfð að leiðarljósi. „Almannaþjónustu-

miðill á að mennta, fræða og gera hlustendum, áhorfendum og lesendum sínum 

kleift að vera virkir þátttakendur og upplýstir borgarar í lýðræðissamfélagi.” 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). 

Útvarpið lagði undir sig hinn siðmenntaða heim í upphafi 3. áratugar síðustu 

aldar og fólu flest lönd ríkisvaldinu yfirumsjón með öllu útvarpi. Enginn gat 

fengið að útvarpa nema með sérstöku leyfi og í mörgum löndum var þetta 

verkefni falið opinberum eða hálfopinberum aðilum sem komust þá í einokunar-

aðstöðu (Þorbjörn Broddason, 2005: 65). Þegar svo er háttað er ríkið í hlutverki 

nokkurs konar verndara sem hefur velferð almennings að leiðarljósi. Forræðis-

hyggja (paternalism) gagnvart hlustendum (og síðar áhorfendum) var meira og 

minna ríkjandi viðhorf þar til tímabil endurskipulagningar rann upp á 9. ára-

tugnum (Jauert og Lowe, 2005:13). Upp úr 1980 var útvarpsrekstur „gefinn frjáls” 

í mörgum löndum Vestur-Evrópu og í kjölfarið varð til aukin samkeppni á 

fjölmiðlamarkaði. Einokuninni á Íslandi var aflétt árið 1985 með nýjum útvarps-

lögum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009). 

Samskipti ríkis og fjölmiðla geta verið þó nokkuð flókin. Í grein eftir Tomas 

Coppens (2005:79), fræðimann í félagsvísindum við Ghent University í Belgíu, 

kemur fram að í 80 ára sögu almannaútvarps hafi hugmyndin um þessa gerð fjöl-
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miðils aldrei á neinum tímapunkti komist hjá því að vera gagnrýnd. Forræðis-

hyggjan, sem að margra mati svífur yfir vötnum í almannaútvarpi, gerir það að 

verkum að dagskráin endurspeglar ekki samfélag samtímans nægilega vel.  

Jürgen Habermas, þýskur félagsfræðingur og heimspekingur, segir að 

almannaútvarp eigi rætur sínar að rekja til hugmyndar um almenning og opin-

beran vettvang (public sphere) þar sem félags- og stjórnmálum séu gerð skil á 

lýðræðislegan hátt (Raboy, 1995:6). Paddy Scannell (2005:134-135), prófessor í 

sögu ljósvakamiðla við Háskólann í Westminster, bendir á að með ljósvaka-

miðlunum hafi skapast sameiginleg reynsla sem sé grundvöllur að því að móta 

smekk og skoðanir almennings. Ólíkt dagblöðunum þá veitti útvarpið (og seinna 

sjónvarpið) tækifæri til þess að allir notendur þess heyrðu sama hlutinn á sama 

tíma. Útvarpið færði líf almennings inn á heimilin og opnaði gáttir einkalífsins. 

Útsendingarnar virkuðu persónulegar, voru milliliðalausar og hver og einn 

hlustandi varð fyrir ákveðinni reynslu með því að hlusta og upplifa eitthvað á 

sama tíma og aðrir. Stórfréttir bárust til allra sem hlustuðu en þennan samhljóm 

höfðu dagblöðin ekki í eins miklum mæli. Það hefur þó alltaf verið til svokallaður 

almenningur sem hefur safnast saman á tilteknum stað á tilteknum tíma fyrir 

tiltekinn viðburð. Þessar aðstæður voru yfirleitt af pólitískum, trúarlegum, íþrótta-

legum eða menningarlegum toga: Fjöldafundir, kirkjustarf, fótboltaleikir, leikhús, 

óperur og tónleikar.  

Scannell (2005:138-139) segir að hver atburður hafi þó ekki aðeins 

takmarkast við tíma og peninga heldur við veigamesta þáttinn, möguleikann á því 

að upplifa atburðinn. Fyrir tíma útvarpsins hafi fæstir heyrt forsætisráðherrann 

halda ræðu eða fullbúna symfóníuhljómsveit flytja tónverk. Ástæðan var fyrst og 

fremst sú að margir bjuggu of langt frá hringiðunni þar sem viðburðir borgar-

lífsins voru staðsettir. Viðburðir, sem höfðu hingað til verið fyrir tiltekinn fjölda 

fólks, urðu nú aðgengilegir fyrir alla þjóðina. Scannell talar um nýjan almenning 

(general public), sem varð til fyrir tilstilli áhrifa frá útvarpi og sjónvarpi, þar sem 

sameiginleg áhugamál voru aðgengileg fyrir alla. Í þessu ferli, frá upphafi ljós-

vakamiðla og fram til dagsins í dag, liggur kjarninn í merkingu lýðræðis að mati 

Scannells. Þegar ljósvakamiðlar gefi sig út fyrir að þjóna almenningi þá séu þeir 

hvorki hluti af ríkinu né hinu borgaralega samfélagi. Þeir séu sjálfstæð 

almenningseign með það hlutverk að viðhalda nauðsynlegum hlutum sem 

einkenna líf almennings óháð stétt, aldri, kyni, trú eða þjóðerni.  
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Per Jauert, aðstoðarprófessor við Háskólann í Árósum, og Gregory Ferrel 

Lowe (2005:17), dósent við Háskólann í Tampere, Finnlandi, benda hins vegar á 

að frá upphafi hafi almannaútvarp glímt við það hvort dagskráin ætti að beinast að 

öllum þjóðfélagsþegnum eða ekki. Dagskrárgerðarfólk hafi staðið frammi fyrir 

þeirri staðreynd að ógjörningur væri að brúa bilið á milli menningarlegs og 

samfélagslegs greinarmunar hvað varðaði stéttir, kyn og kynslóðir í tilteknum 

þætti. Útvarp hafi smám saman misst stöðu sína sem ríkjandi rödd fyrir sunnu-

dagsmenningu á kostnað dægurmálaþátta sem kröfðust meira rýmis í dagskránni. 

Þetta átti ekki síst við á Norðurlöndunum þar sem jafnaðarmenn höfðu mikil ítök 

og gegndu þýðingarmiklu hlutverki varðandi það að móta almannaútvarp sem 

einokunarfjölmiðil (broadcasting monopoly).  

Annars vegar vildu jafnaðarmenn að verkalýðurinn hefði aðgang að 

virðulega hluta sunnudagsmenningarinnar, þ.e.a.s. að hann fengi innsýn í lýð-

ræðisleg gildi, samfélagslega starfshætti og grundvallarþekkingu á ríkjandi 

stefnum innan vísinda og lista. Hins vegar vildu aðrir ekki láta þröngva ákveðnum 

gildum og smekkvísi hinnar æðri menningar (klassísk tónlist, óperur ofl.) á 

almenning. Einn af frumkvöðlum útvarps í Danmörku, Peder Nørgaard, komst svo 

að orði árið 1934: „Stærsti hluti verkalýðsins er ekki ánægður með að hlusta á 

óperur og konserta flutta af symfóníuhljómsveitum. Nei – eftir vinnu á kvöld-

matartíma vill fólk hlusta á líflega tónlist leikna af vinsælum hljómsveitum eða af 

plötuspilara. Þar á eftir væri hægt að fjalla um mál í brennidepli sem varða 

samfélagið, stjórnmál, auglýsingar og önnur efni.” (Jauert og Lowe, 2005: 17-18). 

Sams konar gagnrýni var mjög áberandi á upphafsárum Ríkisútvarpsins, en nánar 

um það síðar í ritgerðinni. 

Þorbjörn Broddason (2005:65), prófessor í fjölmiðlafræði við Háskóla 

Íslands, nefnir fjórar ástæður fyrir því að stjórnvöld um alla Norður- og Vestur-

Evrópu komust upp með að stofna til einokunar í ljósvakanum. Í fyrsta lagi hafi 

við upphaf útvarpsins verið fremur óljóst hvert notagildi þess yrði, það væri 

„tækni í leit að innihaldi”, eins og McQuail orðaði það. Í öðru lagi hafi nálægð við 

önnur þjóðríki haft áhrif á ákvarðanir ríkisstjórna Evrópu, sem og nýleg reynsla af 

útvarpi í hernaði þar sem m.a. var njósnað um nágrannalöndin. Til dæmis hafi 

bresk stjórnvöld bannað um tíma tilraunaútsendingar á óperutónlist árið 1920 á 

þeim forsendum að þær trufluðu „mikilvæg boðskipti”. Þorbjörn segir þriðju 

ástæðuna vera þá að þeir hópar sem á sínum tíma börðust fyrir auknum 
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lýðréttindum þar sem prentfrelsi var grundvallaratriði, voru nú sjálfir komnir í 

valdastöðu og fannst sér best borgið með því að halda þessum nýja fjölmiðli sem 

næst miðstöð valdsins. Hér skiptu einnig máli sérhagsmunir blaðaeigenda sem 

augljóslega voru hluti valdakjarnans. Þeir sluppu við aukna samkeppni á 

auglýsingamarkaði með því að halda útvarpinu í höndum hins opinbera, segir 

Þorbjörn (2005:66) og vitnar þar í Harold Innis. Í fjórða lagi nefnir Þorbjörn að 

ýmsir hugsjónamenn, sem áttuðu sig á gífurlegum möguleikum og áhrifamætti 

þessa nýja miðils, hafi litið svo á að hagsmunir alls almennings yrðu best tryggðir 

með því að fela fulltrúum hans, þ.e.a.s. stjórnvöldum, að fara með þetta vald. 

Viðhorfið feli í sér að lögmál markaðarins muni ekki vinna í þágu almennings á 

þessum vettvangi. Þorbjörn bendir á að þetta tengist mjög hugmyndinni um 

velferðarþjóðfélagið, þar sem allir standa jafnfætis gagnvart ákveðnum gæðum, 

svo sem skólagöngu eða heilbrigðisþjónustu, án tillits til efnahags eða aðstæðna 

að öðru leyti. 

Eins og áður hefur komið fram var einokun Ríkisútvarpsins á Íslandi ekki 

rofin fyrr en árið 1985 með nýjum útvarpslögum (nr.68/1985) og þá breyttust 

lögmál fjölmiðlamarkaðarins í kjölfar fleiri útvarpsstöðva. Að mati Scannells 

(2005:140) gerðu markaðslögmálin það að verkum að almennur áhugi og jafnvel 

hugtakið almenningur (general public) féll um sjálft sig. Í stað trúarlegra þátta á 

sunnudögum, íþrótta á laugardögum eða barnatíma um kaffileytið þá hafi allir 

þessir þættir verið endurmótaðir sem hversdagslegt val alla daga, í þágu hvers og 

eins. Trúarlegir þættir, íþrótta- og barnaþættir voru ekki lengur sendir út í beinu 

framhaldi af hver öðrum á ákveðnum tíma og degi hverrar viku. Með tilkomu 

margra stöðva og tækninýjunga séu þessir þættir nú hluti af sjálfvali ákveðins 

minnihlutahóps. Þetta er hnignun að mati Scannells sem líkir henni við stöðuna 

sem ríkti meðal almennings á 19. öldinni – aðskilinn almenningur og samfélög 

bundin við sjálf sig hvað varðaði þekkingu og áhuga. Tækninýjungar á sviði sam-

skipta síðustu 20 árin hafa gert neytendum kleift að velja efni að eigin smekk og 

skapa eigin menningu. Bylting hefur átt sér stað með tilkomu netsins, DVD og 

MP3 spilara, iPod, stafrænna myndavéla og skanna. Nú býr fólk til sínar eigin 

heimasíður, bloggar, sendir texta- og myndskilaboð og breiðir út staðhæfingar um 

sjálft sig, skoðanir sínar og smekk og skapar þannig sína eigin menningu 

umhverfis líf sitt. 
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Sænski þjóðháttafræðingurinn Orvar Löfgren rannsakaði hvernig nútíma 

menningarstofnanir, sérstaklega fjölmiðlar, hlúðu að arfleifðinni frá 18. og 19. 

öldinni, sem sneri að þjóðarhugmyndinni og sameiginlegri menningu. Í rannsókn 

sinni vitnar Löfgren til hugmyndar Benedicts Anderson um ímynduð samfélög. 

Ekki sem samheiti yfir þjóðareinkenni, heldur fremur sem leið til að skilja algenga 

tilfinningu eða það að finnast eitthvað „sænskt” – eitthvað sem Svíar eiga 

sameiginlegt á tilteknum tíma í sögunni. Þjóð sé ímynduð vegna þess að þrátt fyrir 

að þegnar, jafnvel minnstu þjóðar, þekki ekki nema lítinn hluta samlanda sinna, 

hitti fæsta þeirra eða heyri, þá lifi ímynd um sameiginlega þjóðarvitund góðu lífi 

hjá hverjum og einum (Jauert & Lowe, 2005:14). 

Þorbjörn Broddason (1987:17) bendir einnig á tengsl fjölmiðla og 

samkenndar. Hann segir að ljósvakamiðlarnir hafi að mestu tekið við hlutverki 

kirkjunnar sem leiðandi afl samkenndar hjá þjóðinni. Í fréttatímum sé ekki 

einungis greint frá nýjum viðburðum og breytingum í veröldinni, heldur sé 

hlutverk dagskrárinnar ekki síður að festa í sessi ríkjandi heimssýn hlustandans, 

fullvissa hann um að flest sé enn á sínum stað og lífið gangi sinn vana gang. Frá 

sjónarmiði þeirra sem einna helst vilja efla samheldni og samvitund og standa 

vörð um ríkjandi gildi og valdahlutföll, sé árangursríkast að boðskapurinn sé sem 

einfaldastur og að talað sé til almennings með sem fæstum röddum. Þetta telur 

Þorbjörn (2005:21) eina meginskýringuna á því að hugmyndir um afnám 

ríkiseinokunar í ljósvakanum fundu svo lítinn hljómgrunn. 

Meginmunurinn á almannaútvarpi annars vegar og einkareknum 

ljósvakamiðlum hins vegar, er sá að það síðastnefnda er rekið á grundvelli 

auglýsingatekna meðan það fyrrnefnda er knúið áfram af annars konar 

hugmyndafræði þar sem litið er á hlustendur sem þegna fremur en neytendur. 

Opinberir fjölmiðlar eins og almannaútvarp axla margþætt hlutverk en tvö veiga-

mestu eru án efa það að veita upplýsingar og þjónustu í þágu almennings. Í 

tillögum starfshóps mennta- og menningarmálaráðherra um almannaútvarp á 

Íslandi kemur fram að markmið almannaútvarps sé „að flytja fréttir og fjölbreytt 

fræðslu-, menningar og afþreyingarefni af bestu gæðum fyrir alla landsmenn.” Í 

sama skjali eru áréttuð þau hlutverk og skyldur almannaútvarps eins og þau eru 

skilgreind á vettvangi Evrópuráðsins: 
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- að tryggja frjálsa og upplýsta skoðanamótun einstaklinga og 
almennings 

- að endurspegla efnahagslega, menningarlega og hugmyndafræði-
lega hagsmuni samfélags 

- að flytja efni af hlutlægni og á óhlutdrægan hátt 

- að viðhalda fjölræði í fjölmiðlum 

- að vera farvegur skoðana og hagsmuna allra landsvæða með 
öflugu upplýsingaflæði svo styrkja megi svæðisbundin einkenni 

- að sjá borgurum fyrir upplýsingum, menningar- og fræðsluefni 
og skemmtun í gegnum efnisríkt og yfirvegað dagskrárframboð 

- að tryggja mikil gæði í dagskrárgerð 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). 

Í dag hafa fáar stofnanir sem reka almannaútvarp bolmagn til þess að halda 

úti útvarpsstöð án auglýsinga. Segja má að stofnun almannaútvarps sé á milli 

tveggja elda. Ef tiltekin dagskrá er mjög vinsæl þá er ráðist á þennan útvarps-

rekstur af hálfu einkastöðva, sem eru háðar auglýsingum, og því haldið á lofti að 

samkeppnin sé ósanngjörn. En ef dagskrárliður er ekki nógu vinsæll þá er gert gys 

að almannaútvarpinu og það sagt vera fornaldarlegt kerfi og tímaskekkja (Jauert 

og Lowe, 2005:15). 

Samkvæmt Marc Raboy (1995:8), prófessor í félagsvísindum við McGill 

University í Quebec, Kanada, eru uppi tvær hugmyndir er varða fjölmiðla sem 

reknir eru á grundvelli auglýsingatekna. Fyrri hugmyndin gengur út á að markmið 

auglýsingaútvarps og almannaútvarps samrýmist ekki og geti ekki verið sam-

tvinnuð á einni og sömu stöðinni. Hitt viðhorfið er á þann veg að báðar tegundir 

útvarps geti þrifist í sátt og samlyndi og verið í samkeppni á auglýsinga-

markaðnum, þannig að útkoman sé hagkvæm fyrir bæði einka- og almannaútvarp. 

Hægt er að færa rök fyrir því að einkastöðvar geti einnig gætt almannahagsmuna 

en þó ber að hafa í huga orð sænska fjölmiðlafræðingsins Olof Hulténs þar sem 

hann segir að almannaútvarp leggi línurnar á markaðnum, virki sem hvati og sé 

fyrirmynd allra annarra útvarpsstöðva (Raboy, 1995:8,12). Marko Ala-Fossi, 

lektor í útvarpsfræðum við Háskólann í Tampere, Finnlandi, er á sama máli. Hann 

segir að almannaútvarp hafi sérstaka félagslega ábyrgð gagnvart samfélaginu. 

Mikilvægt sé að umfjöllun ákveðinna málefna sé nákvæm og sanngjörn og að 

tekið sé tillit til minnihlutahópa. Upp að vissu marki geti þeir ljósvakamiðlar sem 

reknir séu á grundvelli auglýsinga einnig náð þessum markmiðum en þó sé það 

ekki líklegt nema almannaútvarp á staðnum sé áhrifamikið og á þeim stalli á 
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markaðnum að það nái að uppfylla fyrrgreind atriði um félagslega ábyrgð (Ala-

Fossi, 2005:53).  

Útvarps- og sjónvarpsfólk (broadcasters) mælir árangur eftir eigin leiðum. 

Þeir sem starfa á almannafjölmiðlum segjast horfa til fjölda þess fólks sem horfir 

eða hlustar á einhverjum tímapunkti. Starfsfólk á einkastöðvum lítur til þess fjölda 

sem stillir á stöðina yfir ákveðið tímabil. Annað, nokkuð illmælanlegt atriði, sem 

vert er að skoða, eru þau áhrif sem þátturinn hefur á líf hlustenda/áhorfenda. 

Almannastöðvar hafa það takmark að hreyfa við fólki og fá það jafnvel til að 

hugsa hlutina upp á nýtt. Einkastöðvum er eðlislægt að reyna að setja hlustendur í 

þær stellingar að staldra við stöðina og fá fólkið til að hlusta/horfa meira á það 

sem hún hefur upp á að bjóða (Raboy, 1995: 13). 

Fyrri helmingur 20. aldarinnar einkenndist af tíma fjöldans – hvað varðaði 

framleiðslu, pólitík og menningu. Við lok 20. aldar breyttist þessi heimur og 

fjöldinn (masses) heyrði sögunni til. Það er hin raunverulega merking póst-

módernismans að mati Scannells (2005:133). Hann vitnar í orð Reymonds 

Williams frá 6. áratugnum: „Það er ekki til neinn fjöldi lengur, það er aðeins til 

annað fólk.” Sjötti áratugurinn er grundvallartímabil seinni helmings síðustu aldar 

en þá kom í dagsljósið sögulegt fyrirbæri, hversdagslíf. Upphaf sjónvarps má 

rekja til þessa tíma þar sem tímasetning skipti minna máli en áður. Fólk kveikti af 

og til á ljósvakamiðlunum sem hluta af hinu venjubundna hversdagslífi. 

Jürgen Habermas og fleiri, sem vilja varðveita hugmyndina um almennan 

vettvang (public sphere), segja að almannaútvarp verði áfram mikilvægt á grund-

velli þriggja meginástæðna: 

1) Á sögulegan hátt hefur almannaútvarp fengið rými sem stofnun 
sem er sjálfstæð gagnvart hagkerfinu og ríkinu. 

2) Almannaútvarp skapar þjóðinni vísvitandi vettvang fyrir 
mismunandi samfélagshópa til að eiga samskipti hver við annan. 

3) Lítur á almenning sem borgara fremur en neytendur  

(Stevenson, 1995:63). 

Vandamálið með endurskipulagningu almannaútvarps (opinberra ljósvaka-

miðla) er að í auknum mæli er komið fram við einstaklinga sem neytendur fremur 

en virka þjóðfélagsþegna. Raboy (1995:9) vitnar í Yves Achille og bendir á þrjú 

atriði sem almannaútvarp á erfitt með að kljást við: Eigin tilvist, fjármögnun og 

virkni. Almannaútvarp á að líta á hlustendur sem þegna en það getur þó aðeins 
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framfylgt því hlutverki með því stuðla að því að félagsleg og menningarleg þróun 

vaxi og dafni, fremur en að veita lágmarksþjónustu á útjaðri gríðarstórs 

menningariðnaðar. Þessi breyting leiðir af sér nýtt hlutverk ríkisins að mati 

Raboys, þ.e.a.s. að greiða götu almannútvarps sem byggir á marghliða grundvelli, 

fremur en að stýra eða hafa leiðbeinandi áhrif á dagskrána. 

Raboy (1995:8) vitnar í orð J. Ellis sem styðja þetta nýja hlutverk almanna-

útvarps en Ellis segir að takmark almannaútvarps sé að skapa svigrúm fyrir fjöl-

menningu þannig að hún nái að blómstra en ekki ýta undir menningarmun eins og 

sumar auglýsingastöðvar hafi tilhneigingu til. Hann segir að hingað til hafi verið 

einblínt á þær áskoranir sem almannaútvarp þurfi að takast á við innan fjölmiðla-

heimsins en láðst hafi verið að koma auga á þær djúpstæðu breytingar sem hafa átt 

sér stað hjá almenningi, þeim sem útvarpið á að þjóna. Graham Murdock, dósent í 

félagsvísindum við Loughborough háskólann í Bretlandi, segir að takmarkið sé að 

skapa nýja gerð almannafjölmiðla sem eigi rætur sínar að rekja til uppbyggjandi 

samstarfs sem endurspegli pólitískan og menningarlegan fjölbreytileika (Raboy, 

1995:9). Nick Stevenson (1995:66), dósent við félagsvísindadeild háskólans í 

Nottingham, vitnar í Murdock þegar hann hugar að framtíð almannaútvarps. 

Nauðsynlegt sé að þróa stefnu sem feli í sér alþjóðlegan jafnt sem þjóðlegan 

vettvang. Almannaútvarp sem byggt er upp með alþjóðlegum gildum myndi líta 

yfir landamærin og skiptast á upplýsingum varðandi stöðu þjóðarinnar, storka 

stöðluðum ímyndunum og beina sjónum að þeim stefnum og reglugerðum sem 

hafa alþjóðlega skírskotun (Stevenson,1995:66). Margir aðrir fræðimenn halda því 

þó fram að endurskipulagning almannaþjónustu á landsvísu (national public 

services) sé ógn fyrir lýðræðislegan ríkisborgararétt, þ.e. að breytingin stuðli að 

því að vald yfir upplýsingum fari frá almannaútvarpi og í hendurnar á 

alþjóðlegum samsteypum (Stevenson 1995:62).  

Í tengslum við nýtt hlutverk almannaútvarps er forvitnilegt að bera saman 

hlutverk almannaútvarps á Íslandi og í Þýskalandi. Stefnumörkun þýska 

útvarpsins er skýr og á einum stað í stefnuskránni segir: „Þýska útvarpið setur sér 

það markmið að endurspegla í umfjöllun sinni einkenni og félagsleg sérkenni 

fjarlægra samfélaga, og þá sérstaklega annarra heimsálfa, og vekja þannig skilning 

hlustandans á sérstöðu annarra menningarsvæða” (Ólöf Sigursveinsdóttir, 2010). Í 

viðtali Ólafar Sigursveinsdóttur (2010) við núverandi útvarpsstjóra þýska ríkis-

útvarpsins, dr. Willi Steul, kemur fram að þessi afstaða endurspeglist meðal 
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annars í ýtarlegri umfjöllun útvarpsins um heimsviðburði og í þáttum þar sem 

saga þjóða og staða þeirra á alþjóðavettvangi kemur fram. Ef litið er til Íslands má 

sjá að megináherslan á hlutverk almannaútvarps er allt önnur en í Þýskalandi. 

Menning er mikilvægt viðfangsefni í báðum löndum en á Íslandi er áherslan mun 

þjóðlegri. Í samningi um útvarpsþjónustu í almannaþágu, sem menntamála-

ráðuneyti og Ríkisútvarpið gerðu sín á milli, segir m.a. í 2. gr.: „RÚV skal leggja 

rækt við íslenska tungu, sögu og menningu.” og „RÚV skal hafa frumkvæði að 

því að miðla íslenskri menningu, listum og menningararfi.” Í 3. grein er vikið að 

erlendri umfjöllun þar sem segir að RÚV skuli „...fjalla um, útvarpa og sýna frá 

menningarviðburðum bæði innan lands og erlendis.” (Ríkisútvarpið, 2007). Í 

Lögum um Ríkisútvarpið ohf. (nr.6/2007), þar sem vikið er að hlutverkum og 

skyldum útvarpsins, er hvergi minnst á alþjóðlega skírskotun en íslenskt þjóðlíf er 

þar í brennidepli. Í II. kafla, 3. gr. segir m.a. að útvarpsþjónusta í almannaþágu 

feli í sér: „Að veita almenna fræðslu og gera dagskrárþætti er snerta málefni lands 

og þjóðar sérstaklega...” og „Að miða útvarpsefni við fjölbreytni íslensks þjóðlífs, 

þar á meðal að sinna eðlilegum þörfum minnihlutahópa.”  

Út frá sögulegu sjónarmiði er þessi áherslumunur þýska og íslenska ríkis-

útvarpsins skiljanlegur. Íslendingar háðu langa og stranga sjálfstæðisbaráttu og 

lýðveldi var ekki stofnað fyrr en árið 1944. Þýskaland hafði öðrum hnöppum að 

hneppa og í ljósi sögunnar forðast Þjóðverjar væntanlega þjóðernishyggju eins og 

heitan eldinn. Þýski útvarpsstjórinn dr. Willi Steul segir í fyrrgreindu viðtali: „Ef 

litið er til uppbyggingar útvarpsins í Þýskalandi í upphafi þá er þar strax tenging 

við söguna. Ein af fyrstu aðgerðunum sem nasistar gripu til var á árunum 1933-

1934, og það var að koma á miðstýringu útvarpsins og nota útsendingar sem 

áróðurstæki um allt Þýskaland.” (Ólöf Sigursveinsdóttir, 2010). Í viðtalinu við dr. 

Steul kemur einnig fram að stjórnsýsla fjölmiðilsins endurspegli ósk forfeðranna 

um að pólitískur valdhafi geti aldrei aftur notað útvarpið sem valdatæki. Þess 

vegna séu pólitískir aðilar í útvarpsráði landsins aldrei í meirihluta. Steul leggur 

áherslu á mikilvægi menningarumfjöllunar í útvarpi og segir hana vera hornstein í 

samfélaginu. Þrátt fyrir að lítill hluti almennings hlusti og sé móttækilegur fyrir 

pælingum um samfélagið þá sé það hlutverk almannaútvarps að gera þessar 

vangaveltur aðgengilegar þannig að fjöldinn hafi möguleika á að hlusta og skilja 

það sem verið er að tala um. 
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Almannaútvarp hefur sögulegt og gildandi hlutverk til að auðga menningu 

þjóða en það er langt frá því að vera ljóst hvað það þjóðlega í hverri menningu 

merkir í dag. Almenningur býst venjulega við því að þeirra eigið almannaútvarp 

endurspegli og styðji sameiginleg þjóðleg og menningarleg auðkenni en almanna-

útvarp í hverju landi þarf að fást við samfélög sem einkennast af því að vera 

alþjóðavædd og fjölmenningarleg. Almannaútvarp í ljósi alþjóðavæðingar og fjöl-

menningar hefur væntanlega ekki hvarflað að prófessor Sigurði Nordal árið 1930 

en hann var greinilega framsýnn maður og forspár þegar hann sagði:  

En eftir svona 20-30 ár, þegar við miðaldra mennirnir, sem aldir eru upp 
við tómar bækur, erum úr sögunni, þá verður sú krafa gerð til hvers 
manns, sem kveðja vill sér hljóðs, svo að heyrist á hvert heimili á 
landinu, að hann geti látið hugsanir sínar í ljós skýrt og skipulega, án 
þess að hafa nokkurn skrifaðan staf að styðjast við, og hann fari svo með 
málið, að yndi sé á að hlýða og menn kjósi heldur að heyra það sem hann 
fer með en lesa það. Þá verða víst viðtækin orðin svo fullkomin, að 
áheyrendur sjá líka ræðumanninn fyrir framan sig. Þá, og ekki fyrr, má 
búast við, að útvarpið hafi rutt sér til þess rúms, sem það á skilið að 
skipa, hafi sýnt, hvað það getur og getur ekki.  

(Sigurður, 1931:21). 
 

Þrátt fyrir að hugmyndin um almannaútvarp hafi breyst í áranna rás þá hefur 

það sannað gildi sitt og staðist tímans tönn sem nánast óbugandi fjölmiðill. 
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2. kafli Starfsemi og þróun Ríkisútvarpsins 1930-1940 

Stundum er sagt að menning blómstri sem aldrei fyrr á krepputímum. Á 

Íslandi í lok þriðja áratugar síðustu aldar var iðandi mannlíf þrátt fyrir kröpp kjör 

og gjaldeyrishöft, a.m.k. í höfuðstaðnum Reykjavík. Árið 1930 var merkisár í 

sögu landsmanna. Þá var þjóðgarðurinn á Þingvöllum stofnaður og sama ár var 

þar minnst þúsund ára afmæli Alþingis. Landspítalinn var einnig opnaður þetta ár 

og stórkaupmaðurinn Magnús Kjaran fékk leyfi til að setja upp klukku á Lækjar-

torgi, þar sem hún stendur enn þann dag í dag. Hótel Borg tók til starfa, rekstur 

Hitaveitu í Reykjavík hófst, Austurbæjarskóli var stofnaður, sem og Tónlistar-

skólinn í Reykjavík. Það sem skipti þó sköpum fyrir menningu landsmanna var 

stofnun Ríkisútvarpsins sem hóf göngu sína 20. desember 1930 (Gils 

Guðmundsson, 1950:277-302). Víðvarpsnotandinn K.H. Bjarnason (1931:8) 

sparar útvarpinu ekki stóru orðin í bundnu máli: 

 

Útvarpsljóð 

(Hin fyrstu, er ort hafa verið á íslenzku). 

Kyngi-ómur, undramáttur! 
Ertu seiður töfraheims? 
Ertu lífsins andardráttur, 
æðaslög hins mikla geims? 
Stórra sálna sigurvinning, 
sóknarlaun hins djarfa manns; 
margra duldra kraftakynning, 
kveikir blysin leitandans. 

 
Töfra-ómar, undraveldi, 
eter-hafsins dular-rún! 
Farðu um landið andans eldi, 
innst frá dal að sævarbrún. 
Hliðskjálf ertu endurborin. 
Enn þín saga lítt er skráð; 
þú skalt marka merkust sporin 
menningunni um Ísa-láð! 

 
K.H. Bjarnason 
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Fyrsti formaður útvarpsráðs, Helgi Hjörvar, vakti athygli á útvarpinu sem 

sameiningartákni og sagði það hafa þurrkað burtu allar fjarlægðir meðal 

jarðarbúa: „Hvar sem maður er staddur, á skipi í reginhafi, í afdalakoti á Íslandi, 

eða jafnvel á vegum úti, getur hann numið raddir og hljóma og hlustað eftir 

fregnum og nýjungum frá fjarlægustu löndum. Til þess þarf ekki annað en lítið 

áhald, sem kostar í mesta lagi nokkur hundruð króna.” Helgi batt miklar vonir við 

þetta undratæki sem útvarpið vissulega var á þessum tíma en gagnrýndi það 

útvarp erlendis sem nær eingöngu var notað til skemmtunar eða dægrastyttingar. 

„Múgurinn vill »leik hinnar léttu gígju«, eins og Einar Benediktsson orðar það, 

eða »skrallmúsik«, eins og Reykvíkingar segja. Múgurinn »skrúfar fyrir« fróðleik 

og alvarlega hluti.” Helgi var þó ekki í vafa um að annað yrði uppi á teningnum 

hér á landi þar sem alþýðan væri námfús og þyrst í fróðleik. Íslenska ríkisútvarpið 

myndi fyrst og fremst vera rekið sem menningarstofnun en ekki sem gróðrafyrir-

tæki sem þyrfti að elta duttlunga fólksins (Helgi Hjörvar, 1930:16-18). Helgi var 

þó ekki sannspár í þetta sinn því þótt útvarpinu væri einstaklega vel tekið þá höfðu 

hlustendur ýmislegt út á dagskrána að setja. Þeir vildu meiri léttleika og létu 

skoðanir sínar óspart í ljós í blöðum og tímaritum.  

Þessi kafli fjallar fyrst og fremst um starfsemi Ríkisútvarpsins fyrsta 

áratuginn en fyrst verður aðdragandi útvarpsreksturs skoðaður þar sem stórhuga 

hugsjónamenn létu til sín taka. 

2.1 Útvarp í einkarekstri 

Útvarp á Íslandi var fyrst rekið með einkarekstri, en átti erfitt uppdráttar og 

var skammlíft vegna fjárskorts og margháttaðra örðugleika. Á Alþingi 1924 var 

lagt fram „Frumvarp til laga um sjerleyfi handa Ottó B. Arnar til þess að reka 

víðboð (broadcasting) á Íslandi”, en flutningsmaður þess var Jakob Möller. 

Meginefni frumvarpsins var á þá leið að ríkisstjórninni skyldi veitast heimild til að 

veita fyrrnefndum Ottó „...sjerleyfi til þess að reka víðboð á Íslandi um næsta 15 

ára skeið...” (Þingskjal 304, 1924). Frumvarpið fór til allsherjarnefndar og lagði 

hún til að því yrði vísað til stjórnarinnar vegna þess að málið var ekki nægjanlega 

undirbúið, „enda viðurhlutamikið að ráðstafa svo merkilegri uppgötvun, sem hér 

væri á ferð, í 15 ár.” (Magnús Jónsson, 1956:130). Kom málið ekki frekar til 

umræðu fyrr en ári seinna. Þá bar þingmaðurinn Jakob Möller aftur upp sama 
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frumvarp, lítið breytt. Frumvarpið var að lokum samþykkt og varð að lögum 27. 

júní 1925 en leyfistíminn styttur í 5-7 ár frá upphaflegu frumvarpi. Atvinnu - og 

samgönguráðuneytið gaf hlutafélaginu Útvarpi sérleyfi til rekstursins samkvæmt 

þessum lögum (nr.51/1925) og gaf út reglugerð um rekstur „H.f. Útvarps”, 23. 

marz 1926. Þar kemur fram að landsímastjóra sé falið eftirlit með útvarpstækjum 

og að útvarpa skyldi að minnsta kosti í eina og hálfa klukkustund á dag að 

meðaltali. Útvarp var hafið á Íslandi og var sent út frá loftskeytastöðinni á 

Melunum, en fyrsta útsendingin fór fram 31. janúar 1926 (Gunnar Stefánsson, 

1997:30; Magnús Jónsson, 1956:130-131). 

Félag víðvarpsnotenda var stofnað í desember 1925, nokkrum mánuðum 

áður en útvarpsstöðin „H.f. Útvarp” tók til starfa. Tilgangur félagsins var að gæta 

hagsmuna útvarpsnotenda og efla þekkingu manna á útvarpsmálum. „H.f. Útvarp” 

leið undir lok eftir u.þ.b. eins árs starf, stöðin náði ekki nema til lítils hluta af 

landinu, gjöld þóttu of há og innheimtust illa. Beitti Félag víðvarpsnotenda sér þá 

fyrir því að hér á landi yrði reist stór útvarpsstöð og fékk því framgengt árið 1927 

að Alþingi fól ríkisstjórninni að skipa nefnd til þess að gera tillögur um ríkis-

rekstur útvarps. Félagið átti fulltrúa í nefndinni, fyrst Lúðvíg Guðmundsson, 

skólastjóra, og síðar Jón Eyþórsson, veðurfræðing, sem tók við af Lúðvíg. Aðrir 

nefndarmenn voru þeir Gísli J. Ólafsson, landsímastjóri, og Páll Eggert Ólason, 

prófessor (Magnús Jónsson, 1956:132; Höskuldur Baldvinsson, 1930:52-53). 

2.2 Lög um ríkisútvarp og útvarpsráð 

Árið 1928 var lagt fram frumvarp til laga um heimild handa ríkisstjórninni 

til ríkisrekstrar á víðvarpi. Lagt var til að útvarpsstöðin skyldi heita Víðvarpsstöð 

Íslands í Reykjavík og gert ráð fyrir að hún yrði eins konar hliðargrein út frá 

Landsímanum. Honum var falið að annast allt er laut að umsjón og rekstri 

stöðvarinnar, einnig innheimtu, reikningshald og greiðslur. Að öðru leyti átti 

stjórn útvarpsins að vera í höndum þriggja manna útvarpsráðs sem atvinnumála-

ráðherra skipaði til eins árs í senn. Í 4. grein frumvarpsins kemur fram að ríkis-

stjórnin átti að ráða formann ráðsins, annar skyldi tilnefndur af Háskóla Íslands og 

hinn þriðji skyldi vera valinn af Félagi víðvarpsnotenda, með því skilyrði að fjórð-

ungur víðvarpsnotenda á landinu væri í félaginu. Að öðrum kosti skyldi sá þriðji 

vera valinn af ríkisstjórninni (Þingskjal 8, 1928). 
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Í áliti fyrrgreindrar nefndar var gert ráð fyrir að tekjur stöðvarinnar yrðu nær 

eingöngu árgjöld útvarpsnotenda. Ágóði af afnotagjöldum var mikilvægur fyrir 

rekstur útvarpsins en skoðun manna á þeim voru ansi skiptar. Gunnar Bachmann 

(1931:30-32) skrifaði grein í Útvarpsárbók þar sem hann telur árlegt útvarpsgjald, 

kr. 30, alltof hátt og alls ekki nauðsynlegt. Lagði Gunnar til að landsmenn tækju á 

sig lögboðinn skatt, 2-3 krónur á hvern greiðanda – án tillits til þess hvort hann 

væri útvarpsnotandi eður ei. Rökin sem hann beitir eru meðal annars þau að 

margir hafi not af útvarpinu án þess þó að borga neitt fyrir það. Það sé til dæmis 

ekki sanngjarnt að fátækur heimilisfaðir kaupi tæki, og greiði allan kostnað, ef 

starfsfólk hans og nágrannar hafi af því not án þess að kosta krónu til, að mati 

Gunnars. Athyglisvert er að hér kemur fram sama tekjustofnshugmynd og varð 

loks ofan á 80 árum síðar. 

Skiptar skoðanir voru þá sem nú á afnotagjöldunum en fróðlegt er að skoða 

heildartekjur útvarpsins frá árinu 1940 þar sem kemur fram að mikill meirihluti 

teknanna komi frá afnotagjöldum. Samkvæmt upplýsingum sem Útvarpstíðindi 

fengu hjá formanni útvarpsráðs, námu heildartekjur Ríkisútvarpsins kr. 614 þús-

undum. Þar af voru 510 þúsund afnotagjöld, en 104 þúsund aðrar tekjur, þar af 

auglýsingar nær kr. 84 þúsund („Fróðlegar tölur”, 1941). Af þessum tölum er ljóst 

að afnotagjöldin skiptu sköpum í rekstri Ríkisútvarpsins og gerðu, samkvæmt 

Jónasi Þorbergssyni útvarpsstjóra, útvarpinu kleift að standa straum af erlendu 

„Marconi” lánunum frá 1935 og 1937, bæði um greiðslu höfuðstóls og vaxta. Eins 

hafði Ríkisútvarpið árið 1941 þá þegar endurgreitt rekstrarlán ríkissjóðs sem lagði 

fé til stofnunarinnar fyrstu árin („Viðtal við útvarpsstjóra.”, 1941). 

Lög um útvarp til ríkisrekstrar voru afgreidd frá neðri deild Alþingis 19. 

mars 1928, svo til óbreytt frá frumvarpinu og í öllum meginatriðum byggð á hug-

myndum nefndarinnar. Nafnið víðvarp breyttist þó í útvarp í lögunum. Segir svo 

að menn telji seinna nafnið „viðfelldnara”. Það mun hafa verið fyrir tilstilli Jóns 

Sigurðssonar frá Kaldaðarnesi, skrifstofustjóra Alþingis, að þessi breyting var 

gerð. Sigurður Nordal hefur þó einnig verið nefndur sem höfundur orðsins útvarp, 

og segja sumir að þeir hafi myndað orðið hvor í sínu lagi (Gunnar Stefánsson, 

1997:45). 

Í fyrstu lögum um útvarpsrekstur ríkisins (sjá viðauka 1) kemur meðal 

annars fram að loftskeytastöðin heiti Útvarpsstöð Íslands í Reykjavík og skyldi 

Landsíminn annast umsjón og rekstur stöðvartækjanna, sem og innheimtu, 
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greiðslur og reikningshald útvarpsins. Þriggja manna útvarpsráð átti atvinnumála-

ráðherra að skipa til eins árs í senn samkvæmt því fyrirkomulagi sem tilgreint var 

í frumvarpinu. Útvarpsráð átti að hafa yfirumsjón með þeirri starfsemi útvarps-

stöðvarinnar sem sneri ekki að Landsímanum og ráðinu til aðstoðar skyldi ráðinn 

útvarpsstjóri sem átti að sjá um daglega framkvæmd útvarpsins og stjórna 

sendinum samkvæmt fyrirmælum útvarpsráðs og landsímastjóra (Þingskjal 524, 

1928). 

Þann 13. nóvember árið 1929 var skipað í útvarpsráð samkvæmt fyrr-

greindum lögum frá 1928. Tryggvi Þórhallsson, atvinnumálaráðherra, skipaði 

Helga Hjörvar formann ráðsins og dr. Alexander Jóhannesson, prófessor, var 

tilnefndur af hálfu Háskóla Íslands. Þar sem Félag víðvarpsnotenda fullnægði ekki 

kröfum um nægilega stóran hluta útvarpsnotenda innan sinna vébanda þá kom það 

í hlut atvinnumálaráðherra að skipa þriðja fulltrúann í ráðinu og varð Páll 

Ísólfsson, tónskáld, fyrir valinu (Helgi Hjörvar, 1949:53). Fyrsti fundur 

útvarpsráðs var haldinn 20. nóvember 1929, að Vonarstræti 4, sem var heimili 

Alexanders Jóhannessonar. Á fundinum varð samkomulag um að Alexander 

skyldi verða ritari nefndarinnar. Ráðið kom sér einnig saman um að biðja 

atvinnumálaráðherra um að auglýsa hið bráðasta stöðu væntanlegs útvarpsstjóra, 

en undir fyrstu fundargerðina skrifa Helgi Hjörvar og Alexander Jóhannesson, 

sem ritaði hana (Ríkisútvarpið [RÚV], 1929-1931). 

Útvarpsráðið fyrsta byrjaði starf sitt við mikla óvissu og fjárskort. Það hélt 

alls 17 fundi á 10 mánuðum og hafði Helgi Hjörvar á orði í útvarpsfyrirlestri 

sínum árið 1949 að ráðið hefði haft „heldur lausan grundvöll á að standa, enga 

reynslu, sem teljandi væri, um starfið sem fyrir hendi var, enga útvarpsstöð, ekki 

þak yfir höfuð sér, engan samastað og enga peninga.” (Helgi Hjörvar, 1949:53). 

Fimmti fundur hins nýskipaða útvarpsráðs var haldinn mánudaginn 6. janúar 

1930, heima hjá formanninum Helga Hjörvar, að Aðalstræti 8. Fundarefnið var að 

gera tillögur vegna umsókna um útvarpsstjórastöðuna en þessir sóttu um: 

Baldur Sveinsson 

E. Willi Jacobs, Þjóðverji 

Gunnar Bachmann 

Jón Leifs 

Jónas Þorbergsson 

Óskar Borg 
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Ragnar Kvaran 

Valdimar Einarsson 

Vilhjálmur Þ. Gíslason 

Þorsteinn Bjarnason 

 

Í fundargerðinni kemur fram að umsókn Ragnars Kvaran, dagsett 22. 

desember, hafði ekki borist ráðuneytinu fyrr en 23. desember, en umsóknarfrestur 

var útrunninn 20. desember. Var hún því ekki tekin gild. Ritari útvarpsráðs, 

Alexander Jóhannesson, sem staddur var í Kaupmannahöfn þegar þessi fundur var 

haldinn, sendi símskeyti þess efnis að hann mælti með Vilhjálmi Þ. Gíslasyni en 

Ragnari Kvaran til vara. Formaður útvarpsráðs, Helgi Hjörvar, mælti með Jónasi 

Þorbergssyni en Páll Ísólfsson með Ragnari Kvaran (RÚV, 1929-1931). Atvinnu-

málaráðherra, Tryggvi Þórhallsson, skipaði Jónas Þorbergsson í stöðu útvarps-

stjóra við Útvarpsstöð Íslands í Reykjavík frá 1. janúar 1930 en samkvæmt því 

sem Jónas segir í æviminningum sínum þá hafði Tryggi ákveðið að ráða Jónas 

löngu áður en staðan var auglýst eða strax um mitt ár 1929. Mun þessi embættis-

veiting hafa verið mjög umdeild og gengu sjálfstæðismenn einna harðast fram í 

gagnrýni sinni. Þeir töldu Jónas manna verst hæfan til að gegna starfinu af þeim 

sem sóttu um. Hann var á þeim tíma ritstjóri Tímans og áður ritstjóri Dags, 

aðsópsmikill og pólitískur, og töldu andstæðingarnir veitinguna af hálfu fram-

sóknarráðherrans vera siðlausa og glöggt dæmi um hlutdrægni ríkisstjórnarinnar í 

stöðuveitingum. Að sögn Jónasar tók hann starfinu með tveimur skilyrðum. Fyrra 

skilyrðið var að útvarpsstöðin yrði sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrði beint undir 

ráðherra og þar með leyst út tengslum við Landsímann. Seinna skilyrðið, sem 

Jónas setti, var það að sér „yrði falið að semja nýtt frumvarp til laga um útvarps-

rekstur ríkisins.” (Gunnar Stefánsson, 1997: 49 og 51). 

Nýskipaður útvarpsstjóri fór í framhaldinu til nágrannalandanna, Danmerk-

ur, Svíþjóðar, Þýskalands og Bretlands til að kynna sér skipulag og rekstur ríkis-

útvarps. Áður en hann fór í þessa för, samdi hann frumvarp til nýrra laga um 

útvarpsrekstur ríkisins með aðstoð Ólafs Kvaran, síðar ritsímastjóra í Reykjavík 

(Jónas Þorbergsson, 1939:236). Var frumvarpið lagt fyrir Alþingi þá um veturinn 

og samþykkt með nokkrum breytingum og viðaukum frá efri deild þingsins 15. 

apríl 1930. Meginbreytingin á lögunum frá 1928 fólst í því að fjölgað var í 

útvarpsráði. Atvinnumálaráðherra skyldi skipa fimm manna útvarpsráð til tveggja 
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ára í stað þriggja til eins árs í senn. Átti ráðherra að velja formann ráðsins, annar 

skyldi tilnefndur af Háskóla Íslands, þriðji af prestastefnu þjóðkirkjunnar, fjórði af 

fræðslumálanefnd og hinn fimmti skyldi valinn meðal þriggja manna sem Félag 

útvarpsnotenda tilnefndi, með sömu skilyrðum og í lögunum frá 1928 (Þingskjal 

554, 1930; Þingskjal). 

Þeir Helgi Hjörvar, formaður, dr. Alexander Jóhannesson og Páll Ísólfsson 

sátu áfram í ráðinu en tveir aðrir bættust í hópinn samkvæmt nýju lögunum, séra 

Friðrik Hallgrímsson fulltrúi þjóðkirkjunnar og Guðjón Guðjónsson skólastjóri, 

valinn af fræðslumálanefnd. Þetta fimm manna útvarpsráð starfaði í fjögur ár og 

hélt samtals 143 fundi. Það sat þegar Ríkisútvarpið tók til starfa og mótaði fyrstu 

dagskrána. Endurskipað var í útvarpsráð tveimur árum síðar eða árið 1932 og varð 

þá sú breyting að Páll Ísólfsson, tónskáld, vék úr ráðinu og gerðist tónlistarráðu-

nautur Ríkisútvarpsins en Jón Eyþórsson, veðurfræðingur, tók hans stað. Jón var 

kosinn í ráðið af Félagi víðvarpsnotenda og var þetta í fyrsta sinn sem fulltrúar 

þeirra völdu mann í ráðið því áður hafði skilyrðum um fjölda víðvarpsnotenda í 

félaginu ekki verið fullnægt (Helgi Hjörvar, 1949:53). Hlutverk útvarpsráðs var 

orðað svo í lögunum frá 1930: 

4. gr. 
 Útvarpsráðið hefir yfirstjórn hinnar menningarlegu starfsemi 
útvarpsins og ræður útvarpsefni, í samráði við útvarpsstjóra. 
 Þess skal stranglega gætt, að við útvarpið ríki skoðanafrelsi og að 
gætt verði fyllstu óhlutdrægni gagnvart öllum flokkum og stefnum í 
almennum málum. Ráðherra kveður nánar um störf útvarpsráðs í 
reglugerð, svo og um þóknun fyrir störfin.  

(Þingskjal 554, 1930). 

Í lögunum er kveðið skýrt á um starfshlutverk útvarpsstjóra og stofnunin 

gerð algerlega sjálfstæð en ekki hluti af Landsímanum eins og áður. Í 5. grein 

laganna er þess getið að útvarpsstjóri skuli „annast allt er lýtur að umsjón og 

rekstri útvarpsins, og hafa á hendi allar fjárreiður þess og reikningshald” 

(Þingskjal 554, 1930). Það kom því ekki í hlut útvarpsstjóra að vera „...eins konar 

vikapiltur í stofnuninni, án nokkurs valds eða íhlutunar um stjórn hennar...”, eins 

og Jónas komst sjálfur að orði (Jónas Þorbergsson, 1939:235). Með fyrrgreindum 

úrvarpslögum frá 1930 bættist meðal annars við ný grein, 12. gr., um einkasölu á 

útvarpstækjum: „Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða einkasölu á útvarpstækjum. 

Skal þá engum öðrum en ríkisstjórninni eða þeim, sem hún felur það, heimilt að 

flytja inn í landið útvarpstæki né verzla með þau.” (Þingskjal 554, 1930). Kveðið 
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er á um innheimtu árlegs afnotagjalds í 6. grein laganna frá 1930 og er samnefnd 

grein nánast óbreytt frá lögunum 1928 að því viðbættu að atvinnumálaráðherra 

hafi heimild til „að fela pósthúsum og póstafgreiðslum landsins að annast inn-

heimtu ...” (Þingskjal 554, 1930). 

Þann 1. júlí 1934 varð aftur breyting á útvarpsráði en tveir nýir menn komu 

nú inn. Háskólinn skipti um fulltrúa þegar Bjarni Benediktsson tók sæti dr. 

Alexanders Jóhannessonar og Pálmi Hannesson kom inn sem fulltrúi hlustenda 

þegar Jón Eyþórsson hvarf frá um tíma (Helgi Hjörvar, 1949:53). 

Í lok ársins 1934 voru aftur sett ný lög um ríkisútvarp og var aðalefni þeirra 

gerbreyting á skipan útvarpsráðs en einnig var nafnið Ríkisútvarp lögfest en lang-

lokan Útvarpsstöð Íslands í Reykjavík látin víkja. Nú urðu útvarpsráðsmenn sjö í 

stað fimm. Sú nýbreytni varð nú með nýjum útvarpslögum að í stað þriggja full-

trúa frá Háskólanum, þjóðkirkjunni og fræðslumálanefnd voru nú kosnir þrír full-

trúar frá Alþingi til fjögurra ára í senn og þrír fulltrúar til viðbótar skyldu vera 

„...kosnir hlutfallskosningu meðal allra þeirra, sem útvarpsnotendur teljast og 

greitt hafa lögmælt gjöld samkvæmt lögum þessum.” (Þingskjal 329, 1930). Í fyrri 

útvarpslögum frá 1930 var einn fulltrúi valinn meðal þriggja sem Félag útvarps-

notenda tilnefndi með sérstökum skilyrðum varðandi fjölda félagsmanna eins og 

áður hefur komið fram. Með nýjum lögum voru þessi skilyrði afnumin enda var 

hver útvarpshlustandi kjörgengur sem greitt hefði lögmæt afnotagjöld og væri 

ekki fastráðinn starfsmaður Ríkisútvarpsins. Önnur ákvæði í 4. gr laganna, 

nokkuð athyglisverð, voru þau að til að útvarpsnotandi teldist kjörgengur þyrfti 

hann að vera búsettur í Reykjavík eða ekki svo langt frá höfuðstaðnum að hann 

gæti tekið þátt í störfum útvarpsráðs. Varla myndu sjást skilyrði um búsetu í 

lögum dagsins í dag enda samgöngur mun greiðari nú en þá (Þingskjal 329, 1930).  

Fyrra fyrirkomulag, þ.e.a.s. val fulltrúa af hálfu útvarpshlustenda, þótti 

meingallað. Félag útvarpsnotenda var álitið veikt og þótti draga dám af hinum 

pólitísku flokkum. Nú var gerð tilraun til þess að jafna kosningarétt allra útvarps-

hlustenda og mun tillagan hafa verið komin frá Jónasi Þorbergssyni, útvarpsstjóra. 

Þá þótti heldur hvorki sjálfsagt né réttlætanlegt að tilnefna stofnanir í útvarpsráð. 

Hið nýja ráð tók við 3. maí 1935. Útvarpsnotendur kusu Árna Friðriksson, Pálma 

Hannesson og Sigurð Baldvinsson en þeir sem voru kosnir af Alþingi voru Jón 

Eyþórsson, Pétur G. Guðmundsson og Valtýr Stefánsson. Nýr formaður var 

skipaður Sigfús Sigurhjartarson, valinn af kennslumálaráðherra, en samkvæmt 
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hinum nýju lögum féll Ríkisútvarpið nú undir kennslumálaráðuneyti í stað 

samgöngu- og atvinnumálaráðuneyti. Þar með lauk störfum Helga Hjörvar í 

útvarpsráði en hann hafði verið formaður frá upphafi. Gerðist hann nú skrifstofu-

stjóri úrvarpsráðs (Helgi Hjörvar, 1949:53-54).  

Mismunandi skoðanir voru uppi um breytta skipan útvarpsráðs og hafði 

Helgi Hjörvar á orði að þetta fyrirkomulag hafi verið langverst. Vonast hafði verið 

til að menn myndu verða valdir í ráðið að verðleikum en ekki eftir stjórnmála-

skoðunum en raunin var sögð vera sú að þá fyrst hafi pólitíkin komist í spilið 

(Jónas Þorbergsson, 1949:27). Kristján Friðriksson, stofnandi og ritstjóri 

Útvarpstíðinda, gagnrýndi starfsfyrirkomulag útvarpsráðs og vakti athygli á því 

að öll störfin væru unnin í hjáverkum, sem bættust ofan á aðalstörf fulltrúanna í 

ráðinu. Hann nefndi að útvarpsráð hafi haft í þjónustu sinni tónlistarráðunaut og 

leiklistarráðunaut en „Það er enginn sá maður til, sem leggur sína aðal vinnukrafta 

í það að útvega og velja dagskrárefni handa íslenzkum útvarpshlustendum,” segir 

Kristján og leggur til að skipaður verði sérstakur dagskrárstjóri, eins og tíðkist við 

erlendar útvarpsstöðvar (Kristján Friðriksson, 1939:302-303). Til er minnisblað 

frá Jóni Eyþórssyni, formanni útvarpsráðs 1939-1943, þar sem hann lýsir 

aðstæðum og vinnubrögðum við dagskrána á þessum árum. Bréfið skrifar hann til 

útvarpsráðs og þar kemur fram að mörgu sé ábótavant í vinnubrögðum við 

dagskrárgerð og framkvæmd hennar. Segir hann fulltrúa í útvarpsráði ekki sækja 

fundi reglulega og hvetur þá til að bæta ráð sitt í því efni (Gunnar Stefánsson, 

1997:181-182). Það er skemmst frá því að segja að starfsheitið dagskrárstjóri varð 

ekki til fyrr en árið 1959 þegar Andrés Björnsson tók við starfi Helga Hjörvar 

skrifstofustjóra og var þá nefndur dagskrárstjóri (Gunnar, 1997:372).  

Hið sjö manna útvarpsráð sat í lögbundin fjögur ár og hélt alls 216 fundi. 

Þegar kjörtími ráðsins var senn á enda árið 1939 varð enn breyting á lögum um 

útvarpið og aftur bylt til skipan útvarpsráðs. Í 1. gr. laganna kemur fram að 

útvarpsráð eigi að skipa fimm menn sem skyldu kosnir á Alþingi til þriggja ára í 

senn. Nú féll niður það ákvæði að ráðherra veldi einn mann í útvarpsráð en hann 

skipaði þó eftir sem áður formann ráðsins úr hópi hinna sem kosnir voru 

(Þingskjal 103, 1939). Vorið 1939 voru þessir menn kjörnir í útvarpsráð: Árni 

Jónsson frá Múla, Finnbogi R. Valdimarsson, Jón Eyþórsson, Pálmi Hannesson og 

Valtýr Stefánsson. Kennslumálaráðherra, Hermann Jónasson, skipaði Jón 

Eyþórsson formann ráðsins (Helgi, 1949:54). Kristján Friðriksson (1939:302), 



 28

benti á þá staðreynd að við þessa breytingu á skipan útvarpsráðs misstu hlustendur 

alla beina íhlutun um val útvarpsráðsmanna. Þó væri það þó nokkur réttlæting að 

með þessu sparaðist það fé sem þurfti til að efna til þessara kosninga.  

2.3 Undirbúningur starfseminnar og fyrsta útsendingin 

Útvarpsstarfsemi ríkisins var nú undirbúin og í júlí árið 1929 var sendistöðin 

boðin út en tilboðin komu í september. Fimm tilboð bárust en ákveðið var að festa 

kaup á sendi og mögnurum hjá Marconi félaginu í Englandi. Möstrin voru keypt 

hjá Telefunken-félaginu og jarðstrengurinn hjá Siemens & Halske í Þýskalandi. 

Var húsameistara ríkisins falið að gera fullnaðarteikningu af stöðvarhúsinu og 

bjóða það út. Sigurði Jónssyni, múrara, og Einari B. Kristjánssyni, trésmið, var 

falið að reisa stöðvarhúsið og var áætlað að stöðin myndi kosta um 650 þúsund 

krónur. Seinna kom þó í ljós að heildarkostnaður varð 750 þúsund krónur og var 

tekið lán fyrir stöðinni sem tók 10 ár að endurgreiða að fullu. Gísli J. Ólafsson, 

landsímastjóri, hafði umsjón með smíðinni í samráði við verkfræðinginn 

Gunnlaug Briem. Í lok ársins 1929 lagði Landsíminn rafmagnsstreng frá raf-

magnsstöðinni við Elliðaárnar og eins kílómetra langa vatnsleiðslu frá Vatnsenda 

við Elliðaár og upp á hæðina þar sem útvarpsstöðin átti að standa. Reist var lítið 

dæluhús við Vatnsenda og leiddur þangað rafmagns- og símastrengur (Gunnar 

Stefánsson, 1997:53; Gunnlaugur Briem, 1930:8,10). 

Sem fyrr segir höfðu Gísli J. Ólafsson, landsímastjóri, og aðstoðarmaður 

hans, Gunnlaugur Briem, verkfræðingur, veg og vanda að smíði útvarpsstöðvar-

innar og byggingu stöðvarhúss og loftnetsstanga en Sveinbjörn Egilsson var 

ráðinn stöðvarvörður árið 1930. Sveinbjörn hafði aflað sér mikillar menntunar á 

sviði útvarpstækni en áður en hann gekk til liðs við útvarpið hafði hann stofnað 

viðgerðarstofu fyrir útvarpsviðtæki (Jónas Þorbergsson, 1939:288).  

Í upphafi var stefnt að því að fyrsta útsending Ríkisútvarpsins yrði á 

Alþingishátíðinni en vegna slæmrar veðráttu tókst ekki að ljúka við stöðvarhúsið í 

tæka tíð fyrir útsendingar. Frestaðist það fram eftir árinu að útvarpsstarfssemi gæti 

hafist og nýjar dagsetningar voru nefndar sem ekki var hægt að standa við. 

Fyrirhugað var að hefja útsendingar 1. desember 1930 en var það reyndist ókleift 

vegna þess að stöðin var enn ekki komin í lag. (RÚV, 1929-1931). Þó má nefna að 

þann 2. desember talaði útvarpsstjóri fyrstur manna í hljóðnemann þegar nokkrum 
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ávarpsorðum til F. Oliver, ensks verkfræðings, var útvarpað (Gunnar Stefánsson, 

1997:57). Á 41. fundi útvarpsráðs, sem haldinn var í Alþingishúsinu þann 8. 

desember , lagði útvarpsráð til, að reynt yrði að hefja útvarpsstarfsemi þann 20. 

þess mánaðar. Á næsta fundi á eftir eða þann 15. desember var sett fram svo-

hljóðandi dagskrá:  

Kl. 810 – 820 : Hljómsveit Reykjavíkur 

 820 – 825 : Útvarpsstjóri 

 825 – 830 : Form. útvarpsráðs 

 830 – 845 : Emil + Þór. 

 845 – 850 : Fréttir 

 850 : Þjóðsöngurinn (Útvarpskórinn) 

Fundinn sátu Helgi Hjörvar og Alexander Jóhannesson en Páll Ísólfsson var 

fjarverandi (RÚV, 1929-1931). Fyrrnefnd dagsetning stóðst og reglubundnar út-

sendingar Útvarpsstöðvar Íslands í Reykjavík hófust laugardagskvöldið 20. 

desember 1930. Ávarpsorð fyrsta árið var „Útvarpsstöð Íslands í Reykjavík”, en 

það þótti helst til langt og á 82. fundi útvarpsráðs 29. maí 1931, var samþykkt að 

leggja til, að kallorð útvarpsstöðvarinnar skyldi frá og með 1. júní vera „Útvarp – 

Reykjavík” og hefur það haldist fram á þennan dag (RÚV, 1929-1931). Athyglis-

vert er að fyrrnefndur fundur var haldinn á heimili Páls Ísólfssonar, nánar tiltekið í 

svefnherberginu! Má ætla að hann hafi verið rúmfastur þennan dag. Lands-

byggðarfólk var ekki alls kostar ánægt með ávarpsorðin og fannst Reykjavík eigna 

sér um of Ríkisútvarpið með hinu margendurtekna ávarpi á degi hverjum. Heima-

sæta í Hreppum skrifaði bréf til Útvarpstíðinda þar sem hún greindi frá þeirri 

skoðun sinni að fyrst um ríkisútvarp væri að ræða, „bæri með réttu að ávarpið 

væri: Útvarp Íslands, eða Útvarp Ísland, Reykjavík.”. („Útvarp Íslands”, 1939:45). 

Stofndagur Ríkisútvarpsins, 20. desember 1930, var stór stund í sögu 

þjóðarinnar. Það er því við hæfi að drepa aðeins niður í fyrstu ræðuna sem flutt 

var í útvarpinu, en þá átti Helgi Hjörvar (1946:14-15), formaður útvarpsráðs, 

orðið: 

...Það hefur varla verið beðið eftir öðru í meiri eftirvæntingu og með 
meiri vonarhug hér á landi heldur en þessi útvarpsstöð. Í þessum björtu 
vonum felst tvennt í senn: miklir möguleikar fyrir velgengni fyrir-
tækisins, en líka nokkur hætta. Því björtustu vonir geta sjaldan ræzt [sic]. 
Hér hefur ekki verið byggð nein skýjaborg né draumahöll, heldur hvers-
dagslegt steinsteypuhús, með rammauknum nýtízkuvélum, þar sem lífs-
hætta er að ganga, ef einhver styður sínum minnsta fingri á skakkan stað. 
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Þessi stofnun mun hafa bæði kosti og galla sinnar tíðar. Hún er 
merkileg og hentug til margra hluta en hún getur ekki fullnægt hverri von 
og ekki allra kröfum. ... 

Til þess að koma þegar á nokkurri samvinnu milli útvarpsráðsins og 
hlustendanna, vill útvarpsráð mælast til, að hver sá maður, sem af alvöru 
og heilum hug vill benda á hvort heldur það, sem betur mætti fara, eða þá 
það, sem gott þykir og vel líkar, að skrifa athugasemdir sínar með fullu 
nafni, og senda formanni útvarpsráðsins. Slíkum athugasemdum mun 
verða vel tekið og trúlega með þær farið. ... 

Hér fyrir framan mig á borðinu er tendrað lítið ljós; það er ræðu-
manninum merki þess, meðan það logar að stöðin sé í lagi og beri orð 
hans víða vega. Þetta ljós hefur slokknað nokkrum sinnum hjá okkur í 
kvöld, af því að smábilanir urðu á stöðinni. Fall er fararheill, og megi 
þetta vera fyrirboði þess, að það ljós sem hér er tendrað í kvöld, mætti 
skína víða og aldrei slokkna. 

 

Það er skemmst frá því að segja að hlustendur tóku tilmælum formannsins 

vel og til útvarpsráðs, blaða og tímarita streymdu bréf þar sem hlustendur sögðu 

álit sitt á dagskránni.  

2.4 Útvarpsstarfsemi í bágbornu húsnæði 

Fyrstu árin var Ríkisútvarpið í húsnæðishraki. Sumarið 1930 hafði Jónas 

Þorbergsson, útvarpsstjóri, aðsetur í húsi Búnaðarfélags Íslands við Lækjargötu 

þar sem hann setti upp litla skrifstofu. Í æviminningum sínum, sem birtust í 

bókinni Átök við aldahvörf (Jónas Þorbergsson, 1967:251) lýsir hann þeim þrönga 

kosti sem hann átti við að etja í upphafi:  

...Fangaráð mitt var að fá lánaða eða leigða litla stofu í 
Búnaðarfélagshúsinu við Tjörnina. Þar var lítið borð og 2 eða 3 stólar. 
Þar gekk eg um gólf og hugsaði ráð mitt. Mér varð vitanlega ljóst að 
ekkert gæti orðið af stofnun útvarpsreksturs í bráð, nema með svo felldu 
móti að eg gæti fengið lánað úr ríkissjóði fé til hinna fátæklegustu 
byrjunarframkvæmda. En í þá átt var heldur ekki vænlegt um að litast 
með því að þá var heimskreppan hafin með hruninu í Ameríku og hafði 
meira og minna óheillavænleg áhrif á ríkisfjárhaginn allan næsta áratug. 
Þó var þetta eina ráðið og eg hóf mína fyrstu sókn í þessa átt. 
Útvarpsreksturinn var því hafinn með lánsfé úr ríkissjóði að öllu leyti 
fyrst í stað og að nokkru hin næstu ár, unz útvarpinu tók að vaxa fiskur 
um hrygg. 

Þetta undirbúningssumar var unnið að stöðvarsmíðinni, skýrslugerðum, 

starfsmannaráðningum, innheimtukerfi og stofnun Viðtækjaverzlunar ríkisins. 

Ákveðið var að Viðtækjaverzlunin yrði rekin sem sjálfstæð stofnun undir 

yfirstjórn atvinnu- og samgönguráðuneytisins, en þó í nánum tengslum við Ríkis-

útvarpið. Sveinn Ingvarsson var ráðinn til að veita Viðtækjaverzlun ríkisins 
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forstöðu og mun þetta fyrirkomulag hafa alið af sér gróða og létt undir, annars 

erfiðan rekstur útvarpsins, fyrstu árin (Jónas, 1939:252; Jónas, 1939: 289; Jónas, 

1941:174). Haustið 1930 flutti útvarpsstjóri starfsemina um set þegar stofnunin 

tók á leigu aðstöðu í húsi Edinborgarverzlunar að Hafnarstræti 12 í Reykjavík. 

Húsnæðið samanstóð af samtals fjórum herbergjum. Eitt allstórt herbergi var gert 

að útvarpssal, ein stofa var notuð fyrir magnara og viðgerðir og tvö herbergi fyrir 

skrifstofur. Þetta sama haust réði Jónas Þorbergsson sinn fyrsta starfsmann, 

Guðrúnu Reykholt, og vann hún ásamt honum að því að undirbúa bókhald fyrir 

stofnunina, samningu reglugerða, skýrslusöfnun um gamla og nýja útvarps-

notendur og margvísleg skýrsluform og bréfaskipti. Sigurður Þórðarson, söng-

stjóri og tónskáld, var síðan fljótlega ráðinn skrifstofustjóri en Guðrún hafði 

umsjón með plötusafni útvarpsins þegar starfsemin var komin á skrið. Dagfinnur 

Sveinbjarnarson var ráðinn aðalmagnaravörður í útvarpssal en tæknimenn 

útvarpsins voru iðulega nefndir magnaraverðir á þessum tíma. Einnig var staðið 

að undirbúningi fréttastofunnar sem tók til starfa um leið og útsendingar hófust. 

Ráðnir voru fréttaritarar í öllum bæjum og byggðalögum og þeim settar strangar 

starfsreglur. Útvarpsstjóri réð Ásgeir Magnússon fyrstan manna til þess að starfa 

að útvarpsfréttum. Mikið var á manninn lagt því skv. Jónasi, útvarpsstjóra, 

annaðist hann í fyrstu aleinn fréttagerð útvarpsins og tók sér aldrei hvíldardag. Í 

Edinborgarhúsinu hafði útvarpið aðsetur um eins árs skeið en fékk síðan til 

umráða stærri húsakynni á 4. hæð í Landsímahúsinu við Austurvöll haustið 1931. 

Nokkru síðar rýmkaðist aðeins um starfsemina þegar tónlistardeildinni og skrif-

stofu útvarpsráðs var komið fyrir á 5. hæð í sama húsi (Gunnar M. Magnúss, 

1944:165; Jónas Þorbergsson, 1939:252-253; Jónas, 1939: 327-328; Jónas, 

1967:252-253). 

Þegar starfsemin fluttist í Landsímahúsið bættist starfskraftur við fréttirnar 

þegar ráðinn var Sigurður Einarsson kennari til þess að annast gerð og flutning 

erlendra frétta. Stuttu síðar var Vilhjálmur Þ. Gíslason ráðinn við hlið Sigurðar til 

að annars allar erlendar fréttir. Hlutaðist svo til að Sigurður sá um gerð stjórn-

málafrétta en bókmennta- og menningarlegar fréttir voru á ábyrgð Vilhjálms. 

Síðar eða árið 1935 hvarf Vilhjálmur frá fréttunum og gerðist ráðunautur 

útvarpsráðs um leikritaval, bókmenntir ofl. Þegar á leið varð Ríkisútvarpið svo 

umfangsmikið að ljóst varð að það þyrfti að fá betra húsnæði. Viðgerðarstofuna 

varð að flytja úr Landsímahúsæðinu og í annað húsnæði á Ægisgötu 7 en þröngt 
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var um aðrar starfsdeildir. Starfsemin var nú dreifð víðs vegar um bæinn, 

Viðtækjaverslunin á einum stað, Viðgerðarstofan og Viðtækjasmiðjan á öðrum og 

geymslur í leiguhúsnæði hér og þar. Gerði útvarpsstjóri sér vonir um að stofnunin 

hyrfi fá leiguhúsnæði og fengi sitt eigið (Gunnar M., 1944: 165; Jónas, 1939:288; 

Jónas, 1939; Jónas, 1939:327-328; „Hin fyrirhugaða útvarpshöll”, 1946:79-84).  

Áður en lengra er haldið er vert að átta sig betur á skipulagi Ríkisútvarpsins 

eins og það var markað með útvarplögunum frá 1930.  

 

 
 

Mynd 1 Stjórn og starfdeildir Ríkisútvarpsins 
 

Eins og áður hefur komið fram heyrði Ríkisútvarpið undir ráðuneyti 

kennslumála frá árinu 1934. Útvarpsstjóri hafði umsjón með rekstrinum en 

dagskráin var í höndum útvarpsráðs. Fréttastofan og verkfræðingur heyrðu undir 

útvarpsstjóra en verkfræðingur hafði umsjón með rekstri útvarpsstöðvarinnar, 

magnarasalar og viðgerðarstofu útvarpsins. Viðtækjaverzlun ríkisins var rekin 

sem sjálfstæð stofnun eins og áður hefur komið fram (Jónas Þorbergsson, 

1939:236-237). 

Útvarpsstjóri segist hafa byrjað að reyna að tryggja Ríkisútvarpinu lóð árið 

1934. Lóðin sem hann hugsaði sér var ekki af verri endanum, þ.e.a.s. á horni 

Hringbrautar á Melunum, vestan Suðurgötu þar sem íþróttavöllur var staðsettur, 

en þar er nú Þjóðarbókhlaðan til húsa. Hafði Jónas að eigin sögn fengið fyrirheit 

um þessa lóð en ekki var öðru húsi ætlað að rísa á þessum stað. Sá hann fyrir sér 

„að reisa þarna stórt og fagurt hús, sem rúmar alla útvarpsstarfsemina með 

framtíðarvöxt fyrir augum.” (Gunnar M. Magnúss, 1944: 166).  
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Annar byggingarstaður sem útvarpsstjóri hafði í huga var uppi á Skóla-

vörðuhæðinni og árið 1935 hóf hann tilraunir til þess að tryggja Ríkisútvarpinu 

lóð undir útvarpshús á þeim stað. En á sama tíma voru uppi tillögur um það að 

kirkja ætti að rísa þar og var hún tekin fram fyrir útvarpshús og sómir Hallgríms-

kirkja sér nú vel uppi á holtinu. En útvarpsstjóri hélt þó áfram baráttu sinni fyrir 

lóð á Melunum og með bréfi skipulagsnefndar 2. nóvember 1942 og borgar-

stjórans 14. október 1944 var Ríkisútvarpinu heitið lóð á fyrrgreindu svæði. Voru 

háleitar hugmyndir um bygginguna og fyrirhugað hús ekki kallað annað en 

„Útvarpshöllin”. Fór útvarpsstjóri vestur um haf og samdi við einn frægasta 

arkitekt Bandaríkjanna, William Lescaze, um teikningu hússins.  

Útvarpshöllin verður tvær byggingar, sem verða tengdar saman með brú. 
Önnur byggingin er fyrir skrifstofur, en í henni verða viðgerðarstofan, 
viðtækjasmiðjan, viðtækjaverzlunin, aðalskrifstofan, fréttastofan, 
auglýsingastofan og innheimtustofan, íbúð útvarpsstjóra, íbúð húsvarðar 
og fleira. Á efstu hæð þessarar byggingar verða samkomusalir fyrir 
starfsfólk og annað. Í hinni byggingunni, sem í daglegu tali er nefnd 
„Dagskrárbyggingin” verður allt sem við kemur dagskrá útvarpsins, 
útvarpsráð, tónlistardeild, þulir, magnaraverðir, dagskrárstjórn og rekstur 
hennar, útvarpssalir (6 talstofur og 4 útvarpssalir), 1 stór samkomusalur, 
sem tekur um 600 manns í sæti, en þar á að fara fram æðri tónlist og þar á 
að vera hægt að setja upp óperettur og ýmislegt slíkt. 

 
 Þá er einnig tekið fram að skrifstofuhúsið verði fimm hæðir, 1500 fermetrar 

að grunnmáli en „Dagskrárbyggingin” verði tvær hæðir, 2300 fermetrar að grunn-

máli. Landsmiðjan í Reykjavík bjó til líkan af „Útvarpshöllinni” og hér fyrir 

neðan má sjá ljósmynd sem Þorsteinn Jósepsson tók af eftirlíkingunni („Hin fyrir-

hugaða Útvarpshöll”, 1946: 79, 82-83). 

 
Mynd 2 Byggingin séð frá suðvestri 
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Til að gera langa sögu stutta þá fór þessi fyrirætlan um byggingu Útvarps-

hallarinnar út um þúfur og kom ýmislegt til, bæði gjaldeyrishöft og jafnvel 

áhugaleysi stjórnvalda. (Gunnar Stefánsson, 1997:213, 217). Ríkisútvarpið var því 

áfram á hrakhólum varðandi húsnæði og kom víða við, meðal annars var frétta-

stofan um tíma staðsett í leiguhúsnæði á Klapparstíg 26. Skömmu áður en sjón-

varpið kom til sögunnar á Íslandi árið 1966 eignaðist Ríkisútvarpið sitt eigið 

húsnæði með því að kaupa hluta af húsinu að Laugavegi 176. Útvarpið komst þó 

ekki í varanlegt húsnæði fyrr en árið 1987 þegar starfsemi þess fluttist í Útvarps-

húsið að Efstaleiti 1 (Íslenska fjarskiptahandbókin, 2008; Sýslumaðurinn í 

Reykjavík, 23.04.10, munnleg heimild). Að gamni má geta þess að núverandi 

Útvarpshús er 16.300 fermetrar en þar er hefur hvorki Páll Magnússon, útvarps-

stjóri, eigin íbúð né nokkur húsvörður! 

2.5 Fréttastofan 

Fram til ársins 1940 var fréttastofa Ríkisútvarpsins tvískipt, þ.e.a.s innlendar 

fréttir þar sem fyrrnefndur Ásgeir Magnússon var fréttastjóri og síðan fréttastofa 

erlendra frétta þar sem Sigurður Einarsson var fréttastjóri. Við skipulagsbreytingar 

árið 1940 voru fréttastofurnar sameinaðar í eina og lét þá Ásgeir af störfum en 

Sigurður varð einn fréttastjóri um stund (Gunnar Stefánsson, 1997:152). 

Fréttaöflun var þannig háttað að ráðinn var fréttaritari í hverju héraði og hafði 

hver þeirra ákveðið umdæmi og sendi fréttaefni í símskeytum og í bréfum. Einnig 

var gerður samningur við Fréttastofu Blaðamannafélagsins þess efnis að útvarpinu 

væri heimilt að notfæra sér fréttasöfnun hennar að vild. Þá var lesið upp úr 

erlendum blöðum og tímaritum og fréttir unnar með því að hlusta á fréttatíma 

erlendra útvarpsstöðva frá klukkan átta á morgnana til miðnættis. Fréttabréf frá 

Kaupmannahöfn bárust stundum fréttastofunni en þau voru oft orðin nokkurra 

vikna gömul, þegar þau bárust til Íslands („Nýr fréttastjóri”, 1941:67-68). 

Jónas Þorbergsson, útvarpsstjóri, benti eitt sinn réttilega á að með tilkomu 

útvarpsins hefði orðið bylting í fréttaflutningi, sérstaklega á Íslandi þar sem 

samgöngur á milli landshluta voru oft erfiðar og seinvirkar. Ekki væri hér á landi 

járnbrautakerfi sem tíðkaðist víða annars staðar þar sem „æðaslög þjóðlífsins og 

umheimsins berast daglega út í hvern afkima landsins.” (Jónas Þorbergsson, 

1931:2). Byltingin fólst í því að nú gátu svo til allir landsmenn heyrt glóðvolgar 
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fréttir samtímis. Landsbyggðarfólkið þurfti ekki lengur að sætta sig við nokkurra 

daga gamlar fréttir. Mikil áhersla var lögð á að gæta hlutleysis í fréttaflutningi 

strax í upphafi og sagði útvarpsstjóri að það væri æðsta skylda útvarpsins. Í 

erindisbréfum fréttamanna útvarpsins væri lögð megináhersla á þetta atriði og 

vísvitandi og alvarleg brot á þessari meginreglu myndu verða látin varða 

stöðumissi (Jónas, 1931:3). Útvarpsráð samþykkti reglugerð um fréttaflutning 

þann 13. febrúar 1931 en reglurnar hafði útvarpsstjóri samið sjálfur (sjá viðauka 

2). Þar er meðal annars hnykkt á hlutleysisskyldu fréttamanna og tekið fram að 

fréttir megi ekki vera „mengaðar neins konar ádeilum eða hlutsömum umsögnum 

um einstaka stjórnmálastefnur, stjórnmálaflokka, stefnur í almennum málum eða 

einstaka menn.” (Gunnar Stefánsson, 1997:78, 80). 

Pólitískar deilur um meinta hlutdrægni Ríkisútvarpsins voru tíðar á þessum 

árum og mikil viðkvæmni þar að lútandi ef marka má frásögn Sigrúnar Ögmunds-

dóttur útvarpsþular 

Ég gleymi ekki látunum einu sinni í kosningum. Þá var útvarpað allan 
daginn meðan úrslit voru að berast, nýjustu kosningatölum og hljómlist á 
milli. Svo komu endanleg úrslit í kjördæmi Bjarna heitins Ásgeirssonar – 
og hann hafði unnið. Þegar ég var búin að lesa úrslitin þreif ég efstu 
plötuna í bunkanum og skellti henni á grammófóninn – og það var þá 
dynjandi fjörugur mars. Út af þessu urðu blaðaskrif og andstæðingarnir 
sögðu, að þarna hefði útvarpið verið að sýna hið pólitíska innræti sitt. 

(„Hún var í persónulegu sambandi”, 1962:8-9). 

Fréttastofan hafði í fyrstu auglýsingar og tilkynningar á sinni könnu en 

flutningur þeirra þótti gagnlegur fyrir fólkið í landinu og gaf stofnuninni verulegar 

tekjur. Starfið sem fólst í því að taka niður tilkynningar, laga orðalag og innheimta 

gjöld, hlóð upp á sig og fimm árum síðar eða árið 1935 var þetta gert að sérstöku 

starfi og ráðin til þess Ragnheiður Möller (Jónas Þorbergsson, 1939:335). Hún 

varð þar með fyrsti auglýsingastjóri Ríkisútvarpsins og gegndi því starfi til ársins 

1942 þegar Valgerður Tryggvadóttir tók við starfinu. Um efni tilkynninga giltu 

strangar reglur. Eldri konu sem kom dag eftir dag á auglýsingadeildina var synjað 

um að senda syni sínum, sem var sjómaður, þau skilaboð að „búa sig nú vel, fara í 

peysurnar sínar og láta sér ekki verða kalt.” („Auglýsingadeildin”, 1949:30). Hins 

vegar var leyfð orðsending sem varð fleyg eftir að hún heyrðist á öldum ljós-

vakans, en þetta voru skilaboð frá sjómanni á bátnum Sigríði til konu sinnar: „Er á 

Sigríði. Sendu sængina strax.” (Hannes Hólmsteinn Gissurarson, 1989:170). 
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Dánarfregnir og jarðarfarir höfðu þá sem nú fastan sess í útvarpinu en svo 

virðist sem þær hafi verið mun ítarlegri en tíðkast í dag. Einum útvarpshlustanda 

þótti nóg um og hafði á orði í Alþýðublaðinu, 1. október, 1938 að þær væru 

„hvumleiðar”: „Þó jarðarför í fámennri sveit sé tíðindi, eru það engar landsfréttir. 

Nákvæmar fréttir af hverjir hafa jarðsungið og hverjir hafa borið, eiga ekki við í 

útvarpinu, nema þegar um landskunna menn er að ræða, og ekki bætir þegar 

þulunni verður á mismæli og segir: „vinir hins látna báru kirkjuna í kistu.” (RÚV, 

1932-1956). 

2.6 Þulir Ríkisútvarpsins 

Þegar líða tók á haustið 1930 var komið að því að velja þul fyrir útvarpið. Í 

Úvarpsárbók (1930:27) er óskað eftir tillögum fyrir heppilegt íslenskt heiti yfir 

þann sem ávarpar hlustendur útvarpsins, les fregnir og tilkynningar, svokallaðan 

„speaker” hjá enskumælandi þjóðum, í Noregi nefndur „hallomann”. Helgi 

Hjörvar mun hafa fundið upp á orðinu þulur, fornt orð yfir þann sem þylur 

fróðleik (Gunnar Stefánsson, 1997:58). Samkvæmt því sem Jónas Þorbergsson 

(1939:269-270) segir í Útvarpstíðindum tók hann þá ákvörðun strax í upphafi að 

velja kvenþul. „Það mátti víst telja, að þeir, sem útvarpsefni flyttu, myndu að 

miklum meiri hluta til verða karlmenn, enda hefir sú orðið reyndin. Mátti því ætla, 

að þýð kvenrödd við tilkynningar um dagskrá og lestur frétta myndi verða kær-

komin tilbreyting.”  

Gunnar Stefánsson (1997:58) bendir þó á að nafn Jóns Leifs hafi fyrst 

komið upp varðandi þulastarfið. Við meðferð fjárlagafrumvarps 1930 hafi komið 

fram á Alþingi tillaga um að Jóni yrði veittur fjárstyrkur til undirbúnings starfsemi 

við væntanlegt ríkisútvarp. Í efri deild þingsins var styrkurinn til Jóns samþykktur 

naumlega en síðan felldur í neðri deild. Á fundi útvarpsráðs 16. nóvember, þegar 

rétt rúmur mánuður er til stefnu fyrir fyrsta útsendingardag, greindi útvarpsstjóri 

frá því að Jóni Leifs hefði verið boðið símleiðis að gerast þulur við útvarpið gegn 

500 kr. mánaðarþóknun. Jón Leifs tók ekki þessu boði og Jónas Þorbergsson valdi 

fyrsta þulinn í desembermánuði með aðstoð Ólafs Kvaran ritsímastjóra. Ólafur 

hafði, sem yfirmaður landsímastöðvarinnar, haft tækifæri til þess að þekkja raddir 

starfskvenna við símann. Voru kallaðar til 16 stúlkur og þær látnar reyna rödd sína 

og lesa upp í hljóðnemann. Jónas valdi Sigrúnu Ögmundsdóttur og varð hún 
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aðalþulur útvarpsins þangað til sumarið 1937 en þá gifti hún sig og fluttist til 

Svíþjóðar (Jónas Þorbergsson, 1939:270).  

Sigrún varð afar farsæl í starfi, hafði hljómfagra og þýða rödd sem setti 

viðfelldin blæ á útsendinguna. Sagan segir að ýmsir karlmenn hafi ekki getað 

gengið til náða fyrr en Sigrún væri búin að bjóða þeim góða nótt! Við starfi 

Sigrúnar tók Ragnheiður Hafstein og gegndi því í í tvö ár en þá tók Guðbjörg 

Vigfúsdóttir við af henni. Þorsteinn Ö. Stephensen, leikari, var ráðinn 

aðstoðarþulur árið 1935 og varð aðalþulur árið 1940. Pétur Pétursson var ári 

seinna ráðinn aðstoðarþulur við hlið Þorsteins. (Gunnar Stefánsson, 1997:63 og 

121). Þorsteinn var einstaklega vinsæll þulur ef tekið er mið af ótal 

hlustendabréfum þar sem hann er lofaður í hástert. Konur landsins voru upprifnar 

og þótti mikið til raddar hans og nærveru koma. Manni einum á landsbyggðinni 

stóð hreint ekki á sama um vinsældir Þorsteins og skrifaði eftirfarandi bréf sem 

birtist í Útvarpstíðindum: 

... Þá er það að lokum ósk mín, eindregin, að Útvarpstíðindi birti mynd, - 
það fyrsta, - af hinum ágæta og vinsæla þul, Þorsteini Ö. Stephensen. Því 
er þannig varið, að konur hér í þessu byggðarlagi eru farnar að stinga 
saman nefjum um að fara suður til Reykjavíkur til að sjá hann, af því að 
ekki hafi sézt myndir af honum, hvað þá meira. Okkur bændum er ekki 
um slíkt ferðalag gefið, því að leiðin er löng hér af Norðurlandi, og svo 
þekkjum við manninn ekki nema af málrómnum, og ef annað er eftir 
honum, þá er aldrei að vita – Jæja, ekki meira um það.” 

(„Natinn hlustandi”, 1941:286). 

Það er skemmst frá því að segja að í næsta mánuði á eftir birtist mynd af 

Þorsteini í faðmi fjölskyldunnar á 

forsíðu Útvarpstíðinda („Þorsteinn 

Ö. Stephensen”, 1941). Öllu gamni 

fylgir einhver alvara og hefur 

myndin eflaust róað norðlenska 

bændur! Hlustendur gerðu miklar 

kröfur til útvarpsþula og í raun til 

allra sem létu að sér kveða í útvarpi. 

Röddin sjálf var ekki síður greind í 

þaula en málfar og innihald. Í 

Útvarpstíðindum er þularstarfinu 

lýst á eftirfarandi hátt:  
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Þulurinn er hinn daglegi og óbrigðuli fulltrúi útvarpsins gagnvart 
hlustendum. – Í starfi þular sameinast allir hinir mörgu taumar 
dagskrárstarfseminnar, - útvarpsráðs, tónlistardeildar, fréttastofu, 
auglýsingadeildar o.s.frv. Það er þulurinn, sem fellir saman 
dagskrárliðina í eina heild, og gefur dagskránni óbrjálaðan svip.- ... hinn 
góði þulur sé [er] laus við ákveðna meðfædda ágalla, - svo sem stam, 
skrækan róm, tilhneigingu til að sleva, ofmæði, flog, heimsku og 
brjálæðisköst, óviðráðanlega dagdrauma og slen og stjórnlausan frumleik 
í orðatiltektum, - ... 

(„Þulirnir”, 1949:147). 

Flestir báru þulunum vel söguna en þó ekki allir, „Hannes á horninu” hafði 

t.d. þetta um þulina að segja: „Þulina vantar tæknikunnáttu. Þeir hafa sama sóninn, 

sama tóninn hvað sem þeir segja, hvort sem þeir segja harmafregnir eða gaman-

fréttir, lýsa hrossabrestsmússík eða undurþýðum rómantískum ástarlögum. Ég vil 

láta þíða skap Þorsteins og Péturs. Það á að fylla herbergið þeirra af fögrum 

blómum og ungar stúlkur eiga að svífa um gólfið klæddar léttu silki meðan þeir 

eru að þylja í eyru okkar.” („Hannes”, 1943:274). Í „Röddum hlustenda” nokkru 

síðar kom fram að „Hannes á horninu” væri í raun Vilhjálmur S. Vilhjálmsson 

(innsk. síðar ritstjóri Útvarpstíðinda). 

2.7 Tónlistardeildin 

Páll Ísólfsson tónskáld hafði frá upphafi veg og vanda af tónlistarstefnu 

Ríkisútvarpsins. Hann var titlaður tónlistarráðunautur auk þess sem hann sat í 

útvarpsráði. Árið 1934 tók Jón Leifs við starfinu og var ráðinn tónlistarstjóri 

(Gunnar Stefánsson, 1997:99). Ekki virðist samstarf hans og útvarpsstjóra hafa 

gengið sérlega vel en Jónas lætur eftirfarandi orð falla í æviminningum sínum: 

„Um Jón Leifs vil eg segja það, að enda þótt hann kæmi sjaldan í tónlistardeildina 

vann hann þar eitt þarflegt verk. Hann kom bættu skipulagi á plötusafn útvarpsins 

og spjaldskrá þess.” (Jónas Þorbergsson, 1967:318). Jón lét af störfum eftir 

tveggja ára starf og Páll Ísólfsson tók aftur við. Páll hafði á orði að tónlistin væri 

undirstaða útvarpsdagskrárinnar: „...veggurinn, sem aðrir dagskrárliðir eru að 

meira eða minna leyti greiptir inn í, ...”. Hann sagði starf tónlistardeildarinnar vera 

tvíþætt, að skemmta og kenna. (Páll Ísólfsson, 1949:5-6). Páll lagði mikið á sig til 

að „mennta” alþýðuna og kenna henni að meta hina svokölluðu „æðri” tónlist. Í 

því skyni stóð hann fyrir sérstökum útvarpsþáttum, Um skilning á tónlist, en þeir 

urðu skammlífir. R.A. skrifar eftirfarandi sem birtist í „Röddum fólksins” í 

Útvarpstíðindum:  
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Ég man eftir hinni glöðu rödd Páls Ísólfssonar, þegar hann sagði 
mér í síma frá áætlun sinni: að skýra Pastoral-symfóníu Beethovens 
þannig, að einkum sveitafólkinu þætti gaman að, - þannig að hræðslan 
við hugtakið »symfónía« eða »hljómkviða«, sem víða hefur komið fram 
hjá áheyrendum, hyrfi eða minnkaði að einhverju leyti, - þannig, að sem 
flestir ákvæðu að opna fyrir útvarpinu næst, þegar »symfónía« yrði 
leikin, í stað þess að skrúfa fyrir... Og ég man eftir hinum þreytulega svip 
Páls, þegar ég hitti hann og þakkaði honum fyrir þetta erindi. »Ég er 
hættur í vetur« sagði hann. Ég þóttist skilja hann: Árangurinn svaraði 
ekki áreynslunni. ... 

(„R.A.”, 1941:268). 

Emil Thoroddsen, píanóleikari, og Þórarinn Guðmundsson, fiðluleikari, 

voru ráðnir fastir starfsmenn við Ríkisútvarpið haustið 1930 og áttu þeir að sjá um 

tónlistarflutning. Emil minntist þess síðar hversu fátt og óreynt starfsfólkið hefði 

verið en allir hafi gengið í hvers manns verk og hjálpast að. Sagðist Emil hafa 

starfað sem aukaþulur fyrstu mánuðina, auk þess að leggja dagskrár og stjórna 

grammófón. Á kvöldin hafi starfsfólkið skipst á að hafa umsjón með útsendingu, 

leiðbeina fyrirlesurum, tónlistarmönnum o.s.frv. (Emil Thoroddsen, 1939:299). 

Allur aðbúnaður var fátæklegur og einungis til tvær möppur af plötum, sem allar 

voru íslenskar. Þegar leika átti dansplötur í útvarpið voru þær fengnar að láni í 

hljóðfæraverslunum og þeim síðan skilað strax að notkun lokinni (Gunnar 

Stefánsson, 1997:83-84). 

Emil hafði einnig á orði að megnið af öllum tónleikum útvarpsins til að 

byrja með hafi verið fiðla með píanóundirleik: „En þessi fiðlu- og píanó-ofnautn í 

byrjun varð til þess að margir lögðu fæð á þessa tegund tónlistar, og var haft eftir 

hlustanda á Ströndum um þetta leyti: »Mínir verstu fjandmenn eru Emil og 

Þórarinn«. Við vorum sjálfir orðnir hundleiðir á sjálfum okkur, og fórum brátt að 

athuga möguleika til þess að koma upp einhverri hljómsveitarmynd, aðallega til 

þess að leika alþýðlega tónlist.” Emil sagði jafnframt að aðrir tónlistarmenn væru 

á annarri skoðun, þeir „vildu láta leika eintóma »góða« klassíska tónlist, og töldu 

að hlustendur myndu smátt og smátt venjast að njóta hennar.” (Emil Thoroddsen, 

1939:307).  

Eftirfarandi vísa var skrifuð og send til útvarpsins í nóvember árið 1956. 

Hana skrifaði Jóhann B. Snæfeld, 90 ára gamall hlustandi úr Reykjavík. 

 

Útvarpið eg einn við sit, 
á eg hlusta þulinn. 
Sumt er gaman, sumt er vit, 
Sumt eru fræði dulin. 
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Symfóníur síst eg vil, 
sem þó eru tíðar. 
Ekki neitt eg í þeim skil, 
þó elski tónasmíðar. 

(RÚV, 1953-1964). 

Ekki virðist hafa tekist að venja hinn almenna hlustanda við klassíska tónlist 

og symfóníur ef marka má ótal skrif í blöð og tímarit um þetta mál en hugmyndir 

Páls Ísólfssonar tónlistarráðunautar bera vott um háleit markmið. Vildi hann láta 

ráða fimm fasta hljóðfæraleikara til að byrja með, einn píanóleikara og fjóra sem 

lékju strengjahljóðfæri. Þeir yrðu að vera útlendingar sökum þess að þeir 

Íslendingar sem til greina kæmu ynnu annars staðar á þeim tíma sem útvarpið 

þyrfti á þeim að halda. „Með þessum mönnum væri hægt að varpa út allskonar 

»Kammermúsik«, svo sem strokkvartettum, stroktríóum, píanó-tríóum, kvartettum 

og kvintettum o.fl. o.fl. Hafa þessar tegundir tónlistar mjög göfgandi og uppalandi 

áhrif á tónlistarsmekk manna og er til mikið úrval af slíkum verkum eftir hina 

mestu meistara.” (Páll Ísólfsson, 1930:20-21). 

Smám saman bættist í duo þeirra Emils og Þórarins uns komin var 

svokölluð útvarpshljómsveit en þó mun ekki hafa verið jafn erfitt að manna hana 

íslenskum hljóðfæraleikurum og Páll spáði fyrir um. Þeir fyrstu sem bættust við 

hljómsveitina voru Karl Matthíasson, fiðluleikari, og Axel Wold, norskur selló-

leikari, en Þórhallur Árnason tók fljótlega við af honum. Skömmu eftir að 

útvarpið fluttist í Landsímahúsið var útvarpshljómsveitin aukin í sex manns. Þeir 

sem bættust við árið 1932 voru Eggert Gilfer á orgel, og Bjarni Böðvarsson á 

kontrabassa. Karl hætti síðan árið 1936 sökum veikinda og kom þá fiðluleikarinn 

Katrín Dalhoff Bjarnadóttir í hans stað. Ýmsir tóku að sér tónlistarflutninginn í 

forföllum, þar á meðal Fritz Weisshappel á píanó, Þorvaldur Steingrímsson á fiðlu 

og Hans Stöcks á selló. Emil Thoroddsen stóð fast við skoðun sína um alþýðu-

tónlist og setti saman „potpourri” (syrpu) af íslenskum þjóðlögum fyrir tvær 

fiðlur, selló og píanó. Var þessi syrpa flutt utan dagskrár eitt kvöldið í hálfgerðu 

óleyfi útvarpsráðs, en syrputónlist þessi varð svo vinsæl að alþýðulagakvöld urðu 

vikulegur liður á dagskránni um árabil (Emil Thoroddsen, 1939:325-326). 
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3. kafli Dagskrá Ríkisútvarpsins 1930-1940 

3.1 Mótun dagskrárinnar 

Fyrstu opinberu hugmyndir að dagskrá Ríkisútvarpsins voru settar fram í 

frumvarpi til laga um útvarpsrekstur ríkisins árið 1928. Með frumvarpinu fylgdi 

greinargerð frá nefnd um ríkisrekstur útvarpsins, en í henni sátu Gísli J. Ólafsson, 

landsímastjóri, Páll Eggert Ólason, prófessor, og Lúðvíg Guðmundsson, skóla-

stjóri. Nefndin gerði ráð fyrir u.þ.b þriggja klukkustunda dagskrá daglega og tók 

fram að þó að líta bæri á kostnaðinn þá væri ástæðan fyrir svo stuttri dagskrá fyrst 

og fremst sú „að menn verði ekki gerðir ofsaddir af víðvarpi þegar á 1. ári.” Menn 

vildu greinilega hafa vaðið fyrir neðan sig og ekki falla í sömu gryfju og aðrar 

útvarpsþjóðir þar sem „Fræðslu og skemmtunum væri haldið svo að fólki í 

víðvarpinu, að það kynni sjer ekki »magamál« fyrst í stað, en síðan fylgdi 

lystarleysi og vandfýsni við því, sem í boði væri.” Nefndin lagði enn fremur fram 

hugmyndir um efnisflokka dagskrárinnar og stundafjölda og hafði til samanburðar 

efnisskiptingu breska útvarpsins. Útvarpsefnið á Íslandi átti að skiptast á 

eftirfarandi hátt: 

1. Tilkynningar, fregnir, veðurskeyti 

tvisvar á dag ............................................... 365 st. á ári 30.4 % 

2. Kennsla, 6 hálftímar á viku til jafnaðar...... 150  – 12.5 – 

3. Guðsþjónustur og kirkjusöngur, allt að...... 100  – 8.3 – 

4. Fyrirlestrar, upplestur og barnasögur ......... 220  – 18.3 – 

5. Söngur, hljóðfærasláttur og endurvarp 

 frá erl. Stöðvum ......................................... 365 – 30.4 – 

 ______________________  

 Alls 1200 st. á ári  99.9% 

 

Til samanburðar má geta þess að breska ríkisútvarpið lagði mikla áherslu á 

tónlist en árið 1927 voru 67,17% af dagskránni þar söngur og hljómleikar af ýmsu 

tagi. Eins og sést á íslensku efnisskiptingunni var gert ráð fyrir mun lægra hlutfalli 

af tónlist en töluverð áhersla lögð á talað mál, fyrirlestra og fréttatengd efni. Í 
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greinargerðinni kemur enn fremur fram að íslenska ríkisútvarpinu væri einkum 

ætlað að starfa á kvöldin en fréttir, guðsþjónustur og stöku fyrirlestrar yrðu þó 

fluttir fyrri hluta dags (Þingskjal 8, 1928). 

Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð þá var fyrsta útvarpsráðið 

skipað í nóvember 1929 og var þá undirbúningur dagskrárinnar settur á fullt skrið. 

Horfðu menn til nágrannalanda við mótun dagskrárinnar og heimsótti einn 

útvarpsráðsmanna, Alexander Jóhannesson, útvarpsstöðvar í Kaupmannahöfn, 

Berlín, París og London í þeim tilgangi að kynna sér útvarpsstarfsemina þar, sem 

og að ná samningum um rétt til endurvarps. Með endurvarpi frá öðrum útvarps-

stöðvum gafst hlustendum kostur á að heyra útvarpsdagskrá annarra landa, þá 

sérstaklega tónlist. Alexander komst að því að tónlist væri stór þáttur í útvarps-

dagskrá nágrannaþjóða og í Útvarpsárbók 1930 gerir hann grein fyrir hlutfalls-

skiptingu dagskrárinnar á þeim útvarpsstöðum sem hann sótti heim: 

 Hljómlist Fyrirlestrar Bókmenntir Fréttir 

Kaupm.höfn......74% 15% 10% 1% 

Berlín................63% 26% 10% 1% 

París..................78% 13% 5% 4% 

London .............70% 15% 12% 3% 

 

Alexander segir að ljóst sé að íslenska ríkisútvarpið verði að leggja sérstaka 

alúð við tónlistina en þó muni það einnig leggja kapp á að útvarpa góðum fyrir-

lestrum og án efa gefa íslenskum stjórnmálamönnum tækifæri til að ávarpa lands-

menn við og við. Miklar vonir voru einnig bundnar við fræðsluútvarp og sérstak-

lega horft til fyrirkomulags í Bretlandi í því sambandi. Hefur Alexander á orði að 

útvarpskennsla sé eitt af mikilverðugustu viðfangsefnum Ríkisútvarpsins 

(Alexander Jóhannesson, 1930:22-27). 

Dagskrá Ríkisútvarpsins, val hennar og niðurröðun, var fyrst og fremst í 

höndum útvarpsráðs og rúmum tveimur mánuðum fyrir reglubundnar útsendingar 

voru settar fram tillögur um sunnudagaefni. Gert var ráð fyrir svo til óslitinni 

dagskrá frá klukkan 11 að morgni til klukkan 23 að kvöldi: 

11 – 1215 Messa frá Dómkirkjunni.  
14 – 15 Messa frá Fríkirkjunni eða  
   barnaguðsþjónusta frá Dómkirkjunni 
410 – 440 Barnasögur, barnaævintýri o.fl. 
440 – 725 Endurvarp 
725 – 740 Grammófónn, veðurskeyti 
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740 – 750 Hljómlist 
850 – 9 Fréttir 
9 – 11 Hljómlist  við fyrirlestur um andleg 
      mál kl. 740 – 8 

Rúmum tveimur vikum seinna, eða 3. nóvember, voru lagðir fram 

frumdrættir að dagskrá á virkum dögum: 

Skólakennsla 910 – 935  
Fréttir 1245 – 1255 
Grammófónn, veðursk. 1915 – 1940 
Tungumálakennsla 1944 – 20 
Tímamark 20 
Barnasögur 20 – 2010 
Hljómlist 2010 – 2030 
Fyrirl.(uppl.) 2030 – 1050 
Fréttir og tilkynn. 2010 – 21 
Hljómlist 21 – 2145 
Ýmislegt 2145 – 22 

(RÚV, 1929-1931). 
Ef tekið er mið af dagskránni og þeim ummælum sem ráðamenn Ríkis-

útvarpsins höfðu um hana má glöggt sjá að efni sem fól í sér menntun og fræðslu 

var sett framar öðru þótt ýmiss konar skemmtidagskrá hafi vissulega verið send 

út. Á upphafsárunum var það skoðun flestra sem komu að starfsemi og skipu-

lagningu Ríkisútvarpsins að það ætti fyrst og fremst að hafa mennta- og 

menningargildi. Vilhjálmur Þ. Gíslason, bókmenntaráðunautur og síðar útvarps-

stjóri, sagði útvarpið vera skóla á ýmsum stigum. Það veitti fræðslu sem svaraði 

til barnaskólafræðslu og upp í háskólafræðslu (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1932:13). 

Helgi Hjörvar, formaður útvarpsráðs, batt einnig miklar vonir við útvarpið og 

ætlaði því stórt og mikið hlutverk. Í útvarpsræðu 20. desember 1932 sagði hann 

útvarpið vera og eiga að vera stærsta skóla landsins, alþýðuskóla sem öll þjóðin 

gæti sótt til fróðleik og vakningu.  

Útvarpið á að vera háskóli alþýðunnar, leikhús hennar, kirkja og söng-
höll, heimild nýrra tíðinda og sannrar frásögu, skemmtistaður hennar og 
athvarf úr einveru og fásinni. Því betur sem menn kynnast útvarpinu, því 
betur munu menn sjá, hversu ríka möguleika það á til menningar og 
fræðslu og fagnaðarauka í lífinu, og það jafnvel á því stigi, sem það 
stendur nú, í bernsku sinni í heiminum, hvað þá, þegar verkfræðinni og 
vísindunum hefir tekist að gera það ennþá betur úr garði, eins og verða 
hlýtur. 

 (Helgi Hjörvar, 1932:65) 

Helgi sagði einnig í öðru útvarpserindi að örðugt væri að hafa útvarpsdag-

skrána langa og kæmi þar til bágur fjárhagur en ekki síst mannfæðin hér á landi. 
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Efaðist Helgi um að til væri nægilega margt frambærilegt fólk til að koma fram í 

útvarpinu. Önnur rök fyrir að velja fremur stutta og hnitmiðaða dagskrá væri sú 

„að það gæti vanið marga, ekki sízt unglinga, á hangs og iðjuleysi yfir útvarpinu, 

ef stöðin gengi mjög í sífellu, ...”. Helgi skiptir efni útvarpsins í þrjá höfuðliði: 

1. Fréttir og nýjungar. 

2. Fræðsla: fyrirlestrar, upplestur og kennsla. 

3. Skemmtiatriði: söngur, hljóðfæraleikur o.fl., sem þar fellur undir. 

 
Hann greinir einnig frá því að frá upphafi hafi útvarpsráð mælst til þess að 

hlustendur létu í ljós skoðanir sínar á dagskránni og starfsemi útvarpsins með 

skriflegum athugasemdum. Eftir rúmlega fjögurra mánaða starf hafi þeim borist 

nær 40 bréf frá útvarpsnotendum og með ábendingum sem birtust í dagblöðum 

voru athugasemdirnar samtals 136 (Helgi, 1931:1).  

3.2 Framkvæmd rannsóknar á dagskrá Ríkisútvarpsins 

Í rannsókninni var lagt upp með að varpa sem gleggstu ljósi á dagskrá Ríkis-

útvarpsins fyrsta áratuginn, umfang hennar og þróun. Leitast var við að skoða 

hvort dagskráin 1930-1940 samræmist þeim hugmyndum og kenningum sem 

fræðimenn hafa um almannaútvarp. Með öðrum orðum, gaf dagskráin til kynna að 

Ríkisútvarpið á þessum árum hafi uppfyllt þau hlutverk og skyldur sem ríkja um 

almannaútvarp? Nauðsynlegt var að takmarka sig við ákveðið tímabil og fannst 

höfundi þessarar ritgerðar fyrstu árin í sögu Ríkisútvarpsins áhugaverðust vegna 

þess að þá var stofnunin á miklu mótunarskeiði og forvitnilegt að kynna sér þær 

hugmyndir sem ríktu um útvarpið og hvernig þær endurspegluðust í dagskránni.  

Eins og gefur að skilja gegndi Dagskrá Ríkisútvarpsins stóru hlutverki við 

gagnaöflun en hana má nálgast innbundna á Þjóðdeild Háskólabókasafns í Þjóðar-

bókhlöðunni. Reyndar vantar þar upp á fyrstu mánuðina frá desember 1930 og 

fram til október 1931 en þann tíma dagskrárinnar mátti nálgast á safni Ríkis-

útvarpsins í Efstaleiti. Ómissandi gögn voru einnig skýrslur um útvarpsefni og 

útvarpstíma sem er að finna óinnbundnar í pappaöskjum á Þjóðskjalasafni. Þar er 

sannkallaður fjársjóður fyrir þá sem vilja kynna sér starfsemi Ríkisútvarpsins 

fyrstu árin, ýmsir minnispunktar, sendibréf til og frá skrifstofu útvarpsstjóra, 

bréfaskriftir útvarpsráðs, uppskrifuð útvarpserindi, greinargerðir um starfsemina, 

fundargerðir útvarpsráðs og fleira.  
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Innihald dagskrárinnar var fyrst og fremst skoðað út frá útvarpsefni, tíma-

setningu og magni en einnig var leitast við að grafast fyrir um álit hlustenda á 

dagskránni, eftir því sem kostur var. Var það gert í þeim tilgangi að varpa frekara 

ljósi á innihald dagskrárinnar en einnig var forvitnilegt skoða hvort ábendingar 

hlustenda höfðu á einhvern hátt áhrif á þróun dagskrárinnar. Innlegg frá 

hlustendum var að finna í dagblöðum frá fyrrgreindu tímabili og sérstökum mál-

gögnum útvarpshlustenda, Útvarpsárbók og Útvarpstíðindum. Útvarpsárbók var 

gefin út fyrstu þrjú árin í sögu Ríkisútvarpsins eða á árunum 1930-1933. Þar gátu 

hlustendur birt hugmyndir og skoðanir á mönnum og málefnum Ríkisútvarpsins. 

Eins komu starfsmenn stofnunarinnar ýmsu á framfæri er varðaði dagskrá eða 

annað sem útvarpinu tengdist. Mikilsverðar upplýsingar um dagskrárefnið er 

einnig að finna í Útvarpstíðindum en það tímarit hóf ekki göngu sína fyrr en árið 

1938. Svokallaðar „Raddir hlustenda” áttu vísan stað í því riti en þar voru birt bréf 

og athugasemdir hlustenda sem tengdust Ríkisútvarpinu. Að lokum má nefna að 

ýmsar áhugaverðar greinar um dagskrána og efni hennar er að finna í dagblöðum 

frá fyrrgreindu tímabili og þá reyndist sérlega vel að nýta sér vandað leitarforrit á 

vefsíðunni tímarit.is. 

Úrvinnsla gagna fólst í því að skoða og greina dagskrá Ríkisútvarpsins í 

heild sinni fyrsta áratuginn. Til þess að átta sig betur á þeim breytingum sem urðu 

á skipan dagskrárinnar var annar þriðjudagur hvers nóvembermánaðar valinn. 

Þannig mátti koma betur auga á þróun dagskrárinnar í áranna rás, hvað varðar 

niðurröðun útvarpsefnis og tíðni þess í hverri viku. Þegar innihald dagskrárinnar 

var skoðað, þ.e.a.s. útvarpsefnið sjálft, þá nýttist vel að lesa skýrslur yfir útvarps-

dagskrána á tímabilinu 1930-1940, sem eru að finna á Þjóðskjalasafni. Þar er 

útvarpsefnið flokkað niður eftir efni og greint frá lengd hvers efnisþáttar, þ.e.a.s. 

mínútufjölda yfir hvert starfsár. Í þeim tilgangi að kanna hvort talað mál eða 

tónlist hafi verið fyrirferðarmeira fyrir hvert ár var því einfalt að taka upp reikni-

vélina og leggja saman mínútufjölda þess efnis sem mátti flokka sem mælt mál 

annars vegar og tónlist hins vegar. Í sumum tilvikum voru umsjónarmenn þáttanna 

nafngreindir og þótti þá undirritaðri forvitnilegt að skoða hlutfall karla og kvenna 

í því sambandi. Skýrsla yfir útvarpsdagskrána frá hverju ári var skoðuð og greind 

með hliðsjón af upplýsingum í Dagskrá Ríkisútvarpsins en þar má sjá hversu oft 

hver þáttur var á dagskrá í viku og hvort eða hvernig breyting verður á tegund 

útvarpsefnis fyrir sig frá ári til árs. Til þess að átta sig betur á innihaldi útvarps-
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þáttanna var að lokum leitast við að vitna til hlustenda og/eða útvarpsfólks sem 

hafði tjáð sig um þá í blöðum og tímaritum. 

3.3 Rannsókn á dagskrá Ríkisútvarpsins 1930-1940 

Eiginleg dagskrá Ríkisútvarpsins hófst sunnudaginn 21. desember 1930 (sjá 

viðauka 3). Tveimur messum var útvarpað þann dag, barnasögur sagðar, 

upplestur, erindi, fréttir, veðurfregnir og tónlist. Þannig var lagður grunnur að 

sunnudagsdagskrá sem hélst með svipuðu sniði út allan áratuginn. Á fyrsta 

starfsári 1931, var dagskráin u.þ.b. sex klukkustundir á sunnudögum, 5 klst. á 

laugardögum og virka daga u.þ.b. 4 klukkustundir (ef gert er ráð fyrir dagskrár-

lokum klukkan 2230 sbr. dagskrárlok 1937). Árið 1932 var útsendingartíminn 4 

klst. og 15 mín. að meðaltali, dag hvern, en sá tími lengdist jafnt og þétt eftir því 

sem árin liðu og árið 1935 var útsending að meðaltali 5 klst. og 36 mín. Um 

klukkustunda aukning á útvarpstíma varð árið 1937 en við lok áratugarins, árið 

1940, var tíminn aftur kominn í fimm og hálfa klukkustund (5 klst. 38 mín.) að 

meðaltali (RÚV, 1932-1961). 

Til að unnt sé að glöggva sig betur á tímalengd og efni dagskrárinnar fyrstu 

10 árin í sögu Ríkisútvarpsins er gagnlegt að skoða einn dag frá hverju ári. Hér 

hefur annar þriðjudagur hvers nóvembermánaðar verið valinn (sjá viðauka 4). 

Fram til ársins 1937 hófst dagskráin klukkan tíu á morgnana með veðurfregnum. 

Fyrsta starfsárið var ekkert annað á dagskránni fyrir hádegi en fréttir af veðri og 

næsti dagskrárliður ekki fyrr en um eftirmiðdaginn en þá voru einnig sagðar 

veðurfregnir. Síðan varð aftur hlé til klukkan sjö þegar tungumálakennslan hófst 

en eftir hana var samfelld dagskrá fram eftir kvöldi. Ekki eru tilgreind dagskrárlok 

fyrstu sex árin en væntanlega hafa þau verið á milli tíu og hálfellefu um kvöldið á 

virkum dögum, sbr. árin 1937 -1940. Þá voru danslög leikin til miðnættis um 

helgar. Árið 1932 hóf svokallað hádegisútvarp göngu sína en sem fyrr var gert hlé 

á dagskránni eftir veðurfréttir klukkan tíu og svo aftur eftir hádegi. Frá fyrsta 

dagskrárlið til dagskrárloka var engin samfella allan áratuginn en kvölddagskráin 

var þó ávallt samfelld. Árið 1936 var tími morgunútvarps aukin og byrjaði þá 

útsendingin með morgunleikfimi klukkan átta. Síðan var tungumálakennsla í 

beinu framhaldi. Árið 1938 var aftur dregið úr morgunútvarpi og hófst þá 

útsending með veðurfregnum kl. 1000. Enn styttist dagskrártíminn í framendann 
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árið 1940 en þá byrjaði útsending ekki fyrr en á hádegi (Dagskrá Ríkisútvarpsins 

[RÚV], 1930-1940). 

Ef drög dagskrárinnar í nóvember 1929 eru borin saman við dagskrána eins 

og hún leit út á fyrsta starfsári haustið 1931, kemur í ljós að efnislega var hún 

nánast óbreytt en tímasetningar hliðruðust. Messa, fréttir og ríkulegur skammtur 

af tónlist var iðulega á dagskránni á sunnudögum og oftast var einnig erindi eða 

upplestur. Svokallað tímamark eða klukkusláttur var alla daga klukkan 2000. 

Barnatímar voru þrisvar í viku fyrsta árið, á sunnudögum, miðvikudögum og 

laugardögum, en síðan voru þeir aðeins á dagskrá um helgar. Frá degi til dags var 

mismunandi hver hafði umsjón með barnatímunum. Oft voru kennarar fengnir til 

þess, en einnig starfsfólk Ríkisútvarpsins, s.s. Sigrún Ögmundsdóttir og Helgi 

Hjörvar. Fyrstu árin voru eingöngu lesnar sögur fyrir börnin og nokkurrar 

óánægju gætti meðal hlustenda með sagnaval og flutning. Formaður útvarpsráðs, 

Helgi Hjörvar, viðurkenndi að aðfinnslurnar ættu sumar hverjar við rök að styðjast 

og sagði að flytja þyrfti börnunum annað efni en sögur eingöngu. (Helgi Hjörvar, 

1931:2; Kr. Sigurðsson, 1931: 24; Dagskrá RÚV, 1930-1940). 

Eins og fyrr segir voru messur ríkulegur hluti af dagskránni frá fyrsta 

útsendingardegi. Sunnudaginn 21. desember hófst dagskráin klukkan 1100 með 

messu í Dómkirkjunni þar sem síra Friðrik Hallgrímsson predikaði. Klukkan 1400 

sama dag var útvarpað frá messu síra Árna Sigurðssonar í Fríkirkjunni í 

Reykjavík. Að jafnaði var þó ein messa á hverjum sunnudegi allan áratuginn, eins 

og á reyndar við enn þann dag í dag. Auk þess var útvarpað messum á hátíðis-

dögum, eins og á jólum og páskum. Yfirleitt var útvarpað frá Dómkirkjunni eða 

Fríkirkjunni í Reykjavík en einnig frá öðrum kirkjum svo sem Fríkirkjunni í 

Hafnarfirði. Stundum var messa ekki send út frá kirkjum en þess í stað var þá 

guðsþjónusta í útvarpssal. Messur voru ríflega 5.000 mínútur á dagskrá ár hvert, 

70-80 skipti (Dagskrá RÚV, 1930-1940; RÚV, 1930-1957). 

Fréttir voru í fyrstu sagðar öll kvöld kl. 2100 en við upphaf vetrardagskrár í 

október 1931 var þeim flýtt um hálftíma og hófust þær þá kl. 2030. Svo virðist sem 

breytingin á tímasetningu fréttatímans hafi verið gerð vegna eindreginna óska 

hlustenda um að færa hann framar í dagskránni. Að sögn Helga Hjörvar (1931:1) 

komu kvartanirnar eingöngu úr sveitum. Voru eyfirskir bændur t.d. ósáttir við 

fréttirnar svona seint að kveldi. Þeir sögðust þurfa að hátta snemma til að geta 

vaknað klukkan fimm um morguninn til að koma mjólkinni að heiman í tæka tíð. Í 
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október 1932 var fréttatíminn svo aftur færður fram um hálftíma og var þá á 

dagskrá eftir klukkusláttinn kl. 2000 alla daga vikunnar. Þingfréttir hófu göngu 

sína í apríl 1931 og voru til að byrja með á dagskrá mánudaga til fimmtudaga kl. 

1905 en voru síðan sagðar í hádeginu þegar næsta þing tók til starfa en aftur var 

farið að flytja þingfréttir um kvöldmatartímann árið 1934 og hélst sú tímasetning 

út áratuginn. 

Ríkisútvarpið lagði sig fram við að upplýsa fólk um veður og voru veður-

fregnir sagðar fjórum sinnum á dag árið 1930, tvisvar sinnum fyrir hádegi, einu 

sinni um eftirmiðdaginn og svo á kvöldin. Á helgum dögum var veðurfregnum 

útvarpað fyrir hádegi og að kvöldi. Athygli vekur að einnig voru lesnar upp veður-

fregnir á þýsku þetta ár en höfundur ritgerðarinnar fann ekki skýringar á því (Jón 

Eyþórsson, 1930:48-49). Þegar líða tók á starfsárið voru fréttir af veðri þrisvar 

sinnum á dag á virkum dögum (kl. 1015, 1610 og 1930) og á laugardögum en tvisvar 

sinnum á sunnudögum (kl. 1040 og 1930). Fjöldi veðurfregna á degi hverjum hélst 

sá sami út áratuginn, eða um 20-25 mín. á dag, a.m.k. yfir vetrartímann (Jón 

Eyþórsson, 1939:320). Af þessu má sjá að veðurfregnir voru talsverður liður í 

dagskránni en þó ekki beint á vegum Ríkisútvarpsins heldur Veðurstofu Íslands 

líkt og í dag.  

Til marks um mikilvægi veðurfregna í hugum hlustenda þá létu þeir í sér 

heyra eftir að veðurfregnir yfir sumatímann lögðust af árið 1940. „Þótt sumum 

hafi ekki alltaf þótt veðurspárnar ganga eftir og ýmsir jafnvel þótzt vita betur um 

vatnsgufur og loftstrauma en Jón Eyþórsson, mun alla hina minni spámenn (og 

þeir eru vitanlega miklu fleiri) hafa skort nokkra öryggiskennd, þegar ákveða átti, 

hvort láta skyldi flekk liggja flatan að kveldi eða breiða sæti að morgni.” („Raddir 

hlustenda”, 1940:45). Erfitt er að sjá hvort veðurfregnir hafi verið lagðar niður á 

sumrin um langt skeið því frá apríl-lokum 1940 og næstu ár þar á eftir voru veður-

fregnir ekki auglýstar sérstaklega í Dagskrá Ríkisútvarpsins, hvort sem um var að 

ræða vetur eða sumar. Væntanlega hafa þó fréttir af veðri verið fluttar sem hluti af 

auglýstum fréttatíma eða hádegis- og miðdegisútvarpi. 

Miklar vonir voru bundnar við útvarpið sem kennslutæki og var tungumála-

kennslan fastur liður í dagskránni, svo til óslitið, um áratuga skeið. Kennt var í 

tveimur flokkum í hvoru tungumáli, ensku kenndu Anna Bjarnadóttir og 

Kjærstine Mathiesen en Jón Ófeigsson og W. Mohr kenndu þýsku. Fyrst um sinn 

var ákveðið að færa tungumálakennsluna aftur fyrir kvöldmatartíma, miðað við 
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drög að dagskrá 1929, en kennslan var á dagskránni alla daga nema sunnudaga kl. 

1940. Veturinn 1931-1932 voru kenndar fimm 25 mínútna stundir á viku eða um 

120 stundir í hvoru máli. Í upphafi var óskað mjög fastlega eftir tilkynningum um 

þátttöku í náminu og bárust þær frá nær 300 manns en Helgi Hjörvar taldi þó 

líklegt að 7-800 manns hefðu notfært sér hana að einhverju leyti (Helgi Hjörvar, 

1931:1).  

Samkvæmt Dagskrá Ríkisútvarpsins var gert hlé á tungumálakennslu frá 

miðjum apríl 1932 og fram til febrúar 1934. Jón Eyþórsson (1932:29) útvarpsráðs-

maður sagði að sú ákvörðun hafi verið tekin vegna dræmrar þátttöku. Sagðist 

hann þó telja það mjög æskilegt að málakennsla yrði tekin upp á öðrum tíma, helst 

venjulegum skólatíma. Það gekk eftir en þó var ákveðið að hafa kennsluna eftir 

skólalok. Sunnudaginn 4. febrúar 1934 var enskukennsla fyrsti dagskrárliður kl. 

1000. Kennt var þrisvar í viku, einnig á þriðjudags- og fimmtudagskvöldum. Strax 

eftir fyrsta ár tungumálakennslunnar fór að bera á óskum eftir kennslu í dönsku og 

fleiri tungumálum (Helgi Hjörvar, 1931:3). Lagðist tungumálakennslan að jafnaði 

af yfir sumartímann en við upphaf vetrardagskrár í október 1934 bættist við 

danska í umsjón Kristins Ármannssonar og var hún þrisvar sinnum í viku. Nú varð 

sú breyting á að kennt var eftir hádegisútvarp á virkum dögum. Þýskukennsla 

hófst síðan aftur í byrjun desember sama ár og voru þá kennd þrjú tungumál, alls 

níu sinnum í viku. 

Ekki byrjaði kennslan aftur fyrr en í byrjun desember 1935, eftir venju-

bundið hlé yfir sumartímann. Enn var bætt við flóruna og íslenskukennsla hóf 

göngu sína í umsjón Björns Sigfússonar. Þá var tungumálakennsla á dagskrá að 

morgni til alla daga nema sunnudaga, samtals fjögur fög, móðurmálið og þrjú 

erlend tungumál. Í janúar 1936 hófst kennsla í esperantó sem Ólafur Þ. 

Kristjánsson sá um og var þá kennsla í hvorki meira né minna en fjórum tungu-

málum auk móðurmálskennslu og kennt alla daga vikunnar, alls 14 sinnum í viku. 

Það ár náði tungumálakennslan hámarki og var mínútufjöldi tungumála-

kennslunnar samtals 11.137 mínútur en einungis erindi fóru upp fyrir þann tíma 

og munar þó ekki miklu (RÚV, 1930-1957; Dagskrá RÚV, 1930-1940). Kennsla í 

esperantó stóð fram til apríl 1938 en þá var hún lögð niður. Hlustendur sem vildu 

tileinka sér þetta tilbúna alþjóðamál voru ekki á eitt sáttir og einn þeirra í 

Rangárvallasýslu skrifaði Útvarpstíðindum og taldi þessa breytingu 

„ámælisverða”. Hlutverk esperantó í framtíðinni yrði væntanlega ekki smærra en 
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sumra þeirra mála sem væru kennd í Ríkisútvarpinu með misjöfnum árangri 

(„Raddir”, 1938:105). Þrátt fyrir óskir hlustenda um áframhaldandi kennslu í 

esperantó var ekki orðið við því en mikil rækt lögð við kennslu í ensku, dönsku, 

þýsku og íslensku. 

Þegar líða tók á áratuginn var enn frekar lagt upp úr fræðsluefni í 

Ríkisútvarpinu og fyrir utan tungumálakennslu, erindi og upplestra bættist 

svonefndur Fræðsluflokkur við haustið 1938 og var hann á dagskrá öll þriðjudags-

kvöld. Formaður útvarpsráðs, Sigfús Sigurhjartarson, sagði svo frá í viðtali um 

vetrardagskrána: „Fyrirlesari útvarpsins mun þá tilkynna í tæka tíð, hvaða bóka og 

annara gagna þeir hlustendur skulu afla sér, sem taka þátt í þessum námsflokkum. 

Fyrirlesarinn mun síðan skýra viðfangsefnið fyrir hlustendum með það fyrir 

augum fyrst og fremst, að gera þeim fært að stunda framvegis sjálfsnám í 

viðkomandi grein.” („Vetrardagskrá”, 1938:5). Ýmislegt var tekið fyrir í fræðslu-

flokkunum og mismunandi umsjónarmenn eftir því hvert viðfangsefnið var. 

Fyrstu sex þættirnir voru í umsjón Vilhjálms Þ. Gíslasonar og fjölluðu þeir um 

Hávamál. Efniviðurinn var breiður því aðrir þættir fjölluðu meðal annars um 

sníkjudýr í umsjón Árna Friðrikssonar, fiskifræðings, Sturlungaöld í umsjón Árna 

Pálssonar, prófessors, og þættir sem báru yfirskriftina Hráefni og heimsyfirráð í 

umsjón Gylfa Þ. Gíslasonar, hagfræðings (Dagskrá RÚV, 1930-1940). 

Eins og fram hefur komið litu stjórnendur Ríkisútvarpsins töluvert til 

nágrannalanda þegar kom að því að móta dagskrána. Fyrirmynd að Fræðsluflokki 

Ríkisútvarpsins mun hafa verið frá Englandi og Svíþjóð en þar hafði mikið verið 

unnið á þennan hátt. Greinilegt er að mikill metnaður lá að baki þessum 

dagskrárlið og sú nýbreytni var nú tekin upp að hafa nemendahóp í útvarpssal 

þannig að hlustendur gátu heyrt fyrirspurnir og athugasemdir sem vörðuðu námið. 

Í ritstjórnarpistli sínum segir Kristján Friðriksson að þetta fyrirkomulag muni 

„verða mörgum örfun [sic] til þátttöku, enda er það hin bezta trygging fyrir því, að 

fræðslan verði í lífrænu sambandi við nemendurna.” Þá kemur fram að gert sé ráð 

fyrir að á heimilum og í félögum muni menn slá sér saman í hópa til að vinna að 

námsefninu í sameiningu. Þannig verði námið skemmtilegra en ella. „Menn glæða 

áhuga hvers annars og geta oft veitt hver öðrum gagnkvæma hjálp. Má ætla að 

margir noti sér það ágæta tækifæri, sem hér býðst til þess að nema á ódýran hátt.” 

(Kristján Friðriksson, 1938:19). Af dagskrá Ríkisútvarpsins að dæma virðist sem 

þættirnir hafi verið á dagskrá fram í miðjan febrúar 1940 en lagðir niður eftir það. 
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Annar nýr dagskrárliður árið 1938 var sérstakur þáttur á fimmtudags-

kvöldum sem fjallaði um hvers kyns mannrækt. Formaður útvarpsráðs, Sigfús 

Sigurhjartarson, lýsir þættinum á eftirfarandi þátt: „Í þessum flokki verða flutt 

erindi um íþróttamál, heilbrigðismál, bindindismál, ýmis æskulýðsmál og yfirleitt 

allt, sem að því lítur [sic] að ala upp hrausta og heilbrigða þjóð, andlega og 

líkamlega. »Heilbrigð sál í hraustum líkama« mætti hafa sem kjörorð þessa 

fyrirlestraflokks.” („Vetrardagskrá”, 1938:5).  

Haustið 1940 var enn bætt við útvarpskennsluna og nú voru settir á 

laggirnar söngtímar á miðvikudagskvöldum í umsjá Páls Ísólfssonar sem báru 

yfirskriftina Takið undir. Að sögn Páls var aðaltilgangurinn með þessum söng-

tímum að fá fólk til þess að syngja með, gömul og góðkunn lög en hann hafði 

lítinn söngflokk í útvarpssal sem aðstoðaði hann við að leiða sönginn. Þá sagðist 

Páll mundu greina stuttlega frá lögunum í byrjun, eðli þeirra og gerð og segja 

jafnvel frá höfundi þeirra. Ætlast var til að fólk heimafyrir syngi með og 

nemendur í skólum landsins einnig, hver eftir sinni getu. Valin lög, með texta og 

nótum, voru að jafnaði birt í Útvarpstíðindum fyrir þáttinn. Í fyrsta þættinum, 

miðvikudaginn 23. október kl. 2100 voru meðal annars sungin eftirtalin lög: Ég vil 

elska mitt land, Fanna skauta, Hlíðin mín fríða, Hvað er svo glatt, Í birkilaut, Nú 

er frost á fróni, Nú tjaldar foldin fríða o.fl. („Takið undir”, 1940:14). Mikil ánægja 

virðist hafa verið meðal hlustenda með þessa nýjung í útvarpinu og lýsti ung 

sveitakona, búsett í Reykjavík, upplifun sinni á þennan hátt:  

Mér fannst ég aftur vera orðin barn heima í sveitabaðstofunni og syngja 
með systkinum mínum, þessi hugnæmu, yndislega látlausu íslenzku lög 
og kvæði, sem þarna höfðu orðið fyrir valinu. Þó sat ég alein við útvarpið 
mitt hérna í borginni. Ég get ekki hugsað mér neitt meira göfgandi fyrir 
börn og allan æskulýð en að læra og syngja falleg lög og kvæði, og mér 
finnst það grátlega sorglegt að heyra smábörn nútímans syngja eingöngu 
slagara úr útlendum jazz.  

(„Raddir hlustenda”, 1940:94). 

Tónlistin var í hávegum höfð hjá Ríkisútvarpinu og mikið upp úr henni lagt. 

Fyrstu árin var meginþorri hennar lifandi tónlist í flutningi hérlendra tónlistar-

manna. Hljómsveit Reykjavíkur sá meðal annars um Vínarkvöld, Útvarps-

hljómsveitin undir forystu Þórarins Guðmundsonar hélt tónleika, sem og hljóm-

sveit Bjarna Böðvarssonar. Kórfólk þandi raddböndin í útvarpssal og einsöngvarar 

létu ljós sitt skína. Árið 1932 var sungið 58 sinnum í útvarpssal og sáu 29 

flytjendur um flutninginn, þ.e.a.s. sex kórar (þar af einn kvennakór), átta 
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söngkonur og 15 söngvarar. Samtals voru 4.365 mínútur af lifandi tónlist árið 

1932. Þegar líða tók á áratuginn sótti svokölluð „grammófón- tónlist” í sig veðrið 

á kostnað tónlistar í beinni útsendingu. Árið 1935 var tónlist af plötum samtals 

44.629 mínútur á móti 12.263 mínútur af lifandi tónlist. En þrátt fyrir stóran skerf 

tónlistar var talað mál þó aðeins fyrirferðarmeira þetta ár eða samtals 60.502 

mínútur, og hafði það yfirhöndina út allan áratuginn (RÚV, 1930-1957; Dagskrá 

RÚV, 1930-1940). 

Ef flokkun útvarpsefnis 1930-1940 er skoðuð kemur í ljós að margs konar 

erindi voru yfirleitt stærsti þáttur dagskrárinnar, einungis tónlistin náði uppfyrir 

erindin hvað varðaði mínútufjölda árin 1935 -1940. Þó voru fréttir fyrirferðarmeiri 

heldur en erindi árin 1939 og 1940 en það ár var heildartími erinda 10.834 á móti 

18.658 mínútum sem fóru í fréttir. Erindi og/eða upplestur var á dagskrá alla daga 

vikunnar. Efni erindanna á þessum árum spannaði breitt svið en meðal annars var 

fjallað um bókmenntir, tónlist, jarðfræði, sögu landsins og atvinnuvegi, íþróttir, 

stjórnmál, uppeldi og hagnýt efni. Það ætti engum að koma á óvart að meðal 

flytjenda erinda voru konur í miklum minnihluta. Þegar eiginleg dagskrá hófst 21. 

desember 1930 og fram til ársloka voru flutt 11 erindi af 8 karlmönnum. Árið eftir 

létu konur til sín heyra og fluttu níu þeirra erindi á móti 83 karlmönnum. Voru 

þær í miklum minnihluta allan áratuginn og vafalaust miklu lengur (RÚV, 1930-

1957; Dagskrá RÚV, 1930-1940). 

Ein þeirra fáu kvenna sem héldu erindi í útvarpið var frú Aðalbjörg 

Sigurðardóttir, heimilisfræðikennari, og lét hún alloft til sín heyra. Í einu erindi 

Aðalbjargar var fjallað um verknám ungra stúlkna. Setti Aðalbjörg þær tillögur 

fram að hver einasta stúlka á aldrinum 16-18 ára, yrði látin gangast undir próf í 

frumatriðum eldhússtarfa, umgengni á heimili, þvotti og öðrum þjónustubrögðum 

(„Raddir kvenna”, 1939:203). „Rödd frá reykvískri ungfrú”, var ekki ánægð með 

val þeirra kvenna sem komu fram í útvarpinu. Hún lagði til að yngri konur yrðu 

fengnar til verksins en ekki „þessar gömlu, vanaföstu og ráðsettu húsfreyjur” 

(„Raddir hlustenda”, 1939:397). Meðal annarra kvenna sem héldu erindi á ára-

tugnum 1930 til 1940 voru Katrín Thoroddsen, læknir, Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 

útgefandi, ritstjóri og baráttukona fyrir réttindum kvenna, og dóttir hennar Laufey 

Valdimarsdóttir, sem einnig var mikil kvenréttindakona. Meðal umfjöllunarefna 

voru heilsuvernd og kvenréttindamál. Vinsælir flytjendur af hinu kyninu voru 

meðal annarra Helgi Hjörvar, Sigurður Nordal, prófessor, Vilhjálmur Þ. Gíslason, 
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bókmenntaráðunautur Ríkisútvarpsins, og Jón Eyþórson, veðurfræðingur (RÚV, 

1930-1957; Dagskrá RÚV, 1930-1940).  

Svo virðist sem hver og einn sem hélt erindi eða las upp í útvarpið hafi þurft 

að fylla út samning (sjá viðauka 5) þar sem fram kom hvenær ætti að flytja 

útvarpsefnið, lengd þess og hversu háa þóknun viðkomandi fékk fyrir flutninginn. 

Skylt var að afhenda útvarpsráði fyrirhugað handrit að útvarpsefninu eigi síðar en 

sólarhring áður en efnið átti að fara í loftið. Einnig voru tilgreindar svokallaðar 

gabbsbætur, þ.e.a.s. ef flytjandi útvarpsefnis mætti ekki á tilsettum tíma eða 

fullnægði ekki samningnum með einhverju móti þá skyldi sá og hinn sami greiða 

Ríkisútvarpinu ákveðna upphæð í gabbsbætur (RÚV, 1931-1935). Ekki er gott að 

segja hversu lengi samningur sem þessi var við lýði hjá Ríkisútvarpinu en 

væntanlega fyrstu árin. 

Í október 1938 hóf þátturinn Húsmæðratími göngu sína á mánudags-

kvöldum. Var hann fastur liður á dagskránni yfir vetrartímann um nokkurra ára 

skeið en breytti reyndar um nafn árið 1939 og nefndist þá Kvennaþáttur. Meðal 

þess sem fjallað var um í þáttunum voru fjárráð konunnar í umsjón Aðalbjargar 

Sigurðardóttur, hirðing líkamans sem frú Sigríður Eiríksdóttir sá um og umgengni 

á heimilum og hagnýting matarleifa í umsjón frú Guðbjargar Birkis. Í viðtali við 

Vilhjálm Þ. Gíslason í Útvarpstíðindum kemur fram að erfitt hafi verið að fá 

konur til sjá um húsmæðratímana. Vilhjálmur sagðist hafa haldið sig vera heppinn 

þegar ein kona lofaði honum „erindi um girnilegt efni, en daginn eftir tók hún 

loforðið aftur, því bónda hennar langaði ekki til að hlusta á hana í útvarpi.” („Vont 

að hafa það”, 1940:416). Ef dagskráin er skoðuð kemur í ljós að fastur hópur 

kvenna kom fram í útvarpinu og sáu fyrrnefndar konur oft um kvennaþættina en 

fleiri komu þó vissulega að þeim. Það sama má segja um karlmennina, sömu 

nöfnin sjást viku eftir viku á dagskránni. Vilhjálmur getur þess einnig að oft sé 

erfitt að fá karlmenn jafnt sem konur að hljóðnemanum og stundum þegar þangað 

sé komið segi menn allt annað en það sem búið var að koma sér saman um 

(Dagskrá RÚV, 1930-1940; „Vont að hafa það”, 1940:416).  

Í þessu sambandi má minnast á það að viðtöl í útvarpi þekktust varla fyrstu 

árin, nefndust reyndar samtöl á þessum tíma. Það er nokkuð athyglisvert miðað 

við hversu algengt útvarpsefni viðtölin eru í dag. Samkvæmt skýrslum yfir 

útvarpsdagskrána kemst samtal fyrst á blað árið 1932, samtals 60 mínútur, og er 

þá hugsanlega átt við umræður um blaðadeilur sem voru á dagskrá laugardaginn 



 54

12. mars kl. 2030, en þar eru nefndir þeir Kristján Albertsson, rithöfundur, Stefán 

Jóh. Stefánsson, hæstaréttarlögmaður, og Valtýr Stefánsson, ritstjóri. Ekkert 

samtal var tilgreint árið 1933 en ári seinna komast samtölin aftur á blað en þá voru 

þau í þrjú skipti, samtals 103 mínútur. Ekki er hægt að segja að samtölum fjölgi 

eftir því sem líður á áratuginn en flest voru þau árið 1935 eða í 16 skipti, samtals 

476 mínútur. Árið 1937 voru þau aftur orðin þrjú og mínútufjöldinn aðeins 34. 

Eitt klukkutíma viðtal var skráð á dagskránni árið 1940 (RÚV, 1930-1957). 

 Ríkisútvarpið lagði ekki aðeins rækt við huga hlustenda því í febrúar 1936 

hóf hin sívinsæla morgunleikfimi göngu sína, alla daga nema sunnudaga. Líkams-

rækt á vegum Ríkisútvarpsins stóð þó ekki lengi fyrst um sinn því í maí 1937 var 

hún lögð niður. Ekki voru allir hlustendur sáttir við það, a.m.k. ekki 18 Dala-

stúlkur, en ein þeirra skrifaði Útvarpstíðindum þegar morgunleikfimin hafði legið 

í dvala í tæp tvö ár og sagðist sakna hennar. Hvorki íþróttahús né íþróttakennari 

væri á staðnum í sveitinni og því yrðu stúlkurnar tilsagnarlaust að láta sér nægja 

að »flá kött« eða »fara á jómfrú« í heimahúsum. Hún segir stúlkurnar í dalnum 

vilja fylgja tískunni og vera »slank« en piltarnir segi þær vera »klossaðar«. Biðja 

stúlkurnar útvarpsráð vinsamlegast að taka aftur upp leikfimikennslu á hverjum 

morgni klukkan hálfátta eða átta. Ekki var farið eftir óskum hlustenda að þessu 

sinni því morgunleikfimin var ekki tekin aftur á dagskrá fyrr en löngu síðar en frá 

árinu 1957 hefur hún verið samfellt á dagskrá fram til dagsins í dag („Morgun-

leikfimin”, 2008). 

Fyrsta leikritið í Ríkisútvarpinu var á dagskrá laugardagskvöldið 23. maí 

1931 og varð þá fyrir valinu Októberdagur eftir Georg Kaiser í þýðingu og leik-

stjórn Haraldar Björnssonar. Flutningur útvarpsleikrits var sex sinnum á dagskrá 

þetta ár, samtals 210 mínútur. Síðan fjölgaði skiptunum með hverju ári en hámarki 

var náð árið 1937 og var þá samanlagður mínútufjöldi 40 leikrita alls 2.578. 

Meðal leikrita fyrstu árin má nefna Galdra-Loft eftir Jóhann Sigurjónsson og 

Brúðuheimili Ibsens (RÚV, 1930-1957; Dagskrá RÚV, 1930-1940). Í greinargerð 

útvarpsráðs kemur fram að með leiklistarstarfseminni vildi Ríkisútvarpið stuðla að 

því að veita hlustendum skemmtun og dægradvöl. Einnig var talið mikilvægt að 

kynna fyrir hlustendum sýnishorn af klassískum leikritum heimsbókmenntanna og 

voru í þeim tilgangi flutt leikrit eftir Shakespeare, Holberg, Ibsen og Strindberg. 

Þá var það markmið útvarpsráðs að leyfa hlustendum að heyra úrval úr erlendum 

leikbókmenntum samtímans og draga fram prentuð og óprentuð leikrit gamalla 
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íslenskra höfunda. Einnig var nýjum íslenskum leikritum komið á framfæri, svo 

sem leikþættinum Vorsálum og haustsálum, eftir Einar H. Kvaran, sem hann vann 

upp úr skáldverki sínu, Sögur Rannveigar (Dagskrá RÚV, 1930-1940; RÚV, 

1932-1956). 

Kvöldvaka hóf göngu sína í október 1933 og var iðulega á dagskrá á 

föstudagskvöldum allan áratuginn. Sem dæmi um Kvöldvöku Ríkisútvarpsins má 

líta á efni hennar frá 23. mars árið 1934. Fyrst las Freysteinn Gunnarsson úr forn-

bókmenntum. Þá var upplestur í umsjón Friðfinns Guðjónssonar og síðan saga 

eftir Steph. G. Stephansson, sem Axel Guðmundsson las. Þá voru einnig leikin 

íslensk lög (Dagskrá RÚV, 1930-1940).  

Útvarpssagan kom fyrst fram sem sérstakur dagskrárliður í árslok 1936. 

Helgi Hjörvar hóf lestur miðvikudaginn 4. nóvember kl. 2135, á sögunni Fanginn í 

Poltava, eftir Heidenstam. Fyrsta útvarpssagan eftir íslenskan höfund var lesin 1. 

apríl 1938. Það var sagan Þegar neyðin er stærst, eftir Sigurð Helgason, höfundur 

las. Frá árinu 1936, til og með 1950, voru lesnar alls 105 útvarpssögur, þar af 28 

eftir íslenska höfunda og má þar nefna Svartfugl, eftir Gunnar Gunnarsson, 

sögurnar Litla-Hvamm og Alltaf að tapa, eftir Einar H. Kvaran, Kærleiksheimilið, 

eftir Gest Pálsson og Örlagabrúna, eftir Kristmann Guðmundsson. Útvarpssagan 

hefur verið langlífur dagskráliður en hún er á dagskrá Ríkisútvarpsins enn þann 

dag í dag (Dagskrá RÚV, 1930-1940; RÚV, 1930-1957; RÚV, 1932-1961). 

Sama ár og Útvarpssagan hóf göngu sína kom nýr þáttur fram á 

sjónarsviðið sem átti eftir að njóta mikilla vinsælda og vekja talsvert umtal, ef 

marka má blaðaskrifin sem um hann snerust. Þetta var þátturinn Um daginn og 

veginn sem var á dagskrá á mánudagskvöldum um margra ára skeið. Hér var um 

nokkurs konar frétta-auka að ræða þar sem rifja mátti upp ýmis minnisverð tíðindi 

liðinnar viku. Jón Eyþórsson, veðurfræðingur, lagði grunninn að þættinum en 

fleiri áttu þó eftir að koma að honum seinna meir. Að sögn eins hlustanda rabbaði 

Jón „...þægilega og í léttum tóni um atburði síðustu tíma, og síðustu daga, svaraði 

fyrirspurnum, lét menn koma vísum sínum á framfæri en flutti ekki erindi. Þetta 

þótti góð tilbreyting frá fyrirlestrunum. ...” („Raddir”, 1941:26; „Jón Eyþórsson”, 

1939:364).  

Svokallað tækifærisútvarp var vinsælt útvarpsefni og jókst hlutur þess eftir 

því sem leið á áratuginn. Í skýrslu um flokkun á útvarpsefni eru nefnd dæmi um 

þess konar dagskrá og þar má nefna útvarp frá Alþingi, umræðufundi, tónleika á 
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kaffihúsum, útvarp frá útihátíðum, lýsingar á íþróttaviðburðum, jóla- og 

nýárskveðjur. Samkvæmt fyrrgreindri skýrslu kemst tækifærisútvarp fyrst á blað 

árið 1933 og var þá tilgreint að um væri að ræða Menntaskólakvöld, sem haldið 

var í eitt skipti, samtals 75 mínútur. Ef dagskráin 1930-1933 er skoðuð kemur þó í 

ljós að miðað við fyrrgreinda flokkun var tækifærisútvarp við lýði frá upphafi. 

Fimmtudaginn 1. janúar 1931 flutti forseti sameinaðs þings nýárskveðju í útvarp-

ið. Þriðjudaginn 1. desember 1931 er tilgreint í dagskránni að eftir veðurfregnir kl. 

1610 verði hátíðarhöldum stúdenta útvarpað eftir því sem við verði komið 

(Dagskrá RÚV, 1930-1940; RÚV, 1930-1957). 

Sem dæmi um tækifærisútvarp árið 1932 má nefna útsendingu frá setningu 

Alþingis mánudaginn 15. febrúar kl. 1300 og einnig er þess getið í dagskránni að 

sunnudaginn 1. maí klukkan 1530 verði eftirmiðdegisútvarp úr gjallarhorni yfir 

Austurvöll, ef gott verði veður. Eins og fyrr segir kemur fram í skýrslum yfir 

útvarpsdagskrána að einungis hafi verið tækifærisútvarp í eitt skipti árið 1933 en 

þó má telja fullvíst að fleira efni hafi verið sent út, a.m.k. samkvæmt fyrrgreindri 

skilgreiningu þar sem tilgreint er hvað í því felst. Ef dagskráin árið 1933 er 

skoðuð kemur í ljós að ræðu Þorsteins Briem, atvinnu- og samgöngumálaráðherra, 

var útvarpað af svölum Alþingis sunnudaginn 30. apríl klukkan 1415 og eins voru 

stjórnmálaumræður á dagskrá mánudaginn 10. júlí og þriðjudaginn 11. júlí 

klukkan 2100. Nýárskveðjur voru í fyrsta sinn sérstakur dagskrárliður á 

gamlársdag 1933. Árið 1934 virðist fyrrgreind skilgreining á tækifærisútvarpi 

skila sér í skýrsluna en þá kemur fram að um 25 skipti hafi verið að ræða, samtals 

2.781 mínúta. Samkvæmt dagskránni það ár voru meðal annars sendir út tónleikar 

frá Hótel Íslandi annan í páskum og á sumardaginn fyrsta. Reyndar voru tónleikar 

þaðan nokkuð oft á dagskrá árið 1934 og skýrir það kannski að hluta þá miklu 

aukningu sem varð á tækifærisútvarpi frá fyrra ári. Einnig voru stjórnmála-

umræður á dagskránni og mánudaginn 25. júní klukkan 2100 var útvarpað frá 

Íslandsglímu á íþróttavellinum, væntanlega á Melavellinum svokallaða. Þetta 

sama ár var fyrst greint frá jólakveðjum á aðfangadag sem síðan hefur verið fastur 

liður á dagskrá Ríkisútvarpsins fram til dagsins í dag. Árið 1935 eykst tíðni og 

tími tækifærisútvarps enn frekar því þá eru tilgreind 112 skipti, samtals 4.137 

mínútur samkvæmt skýrslum um flokkun útvarpsefnis (Dagskrá RÚV, 1930-

1940; RÚV, 1930-1957). 
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Síðasta vetrardag árið 1935, miðvikudaginn 24. apríl, má sjá athyglisverðan 

dagskrárlið, sem nefnist Svarað spurningum til útvarpsins. Greinilegt er að 

ráðamenn hafa viljað efla tengsl Ríkisútvarpsins við hlustendur en eins og kom 

fram í síðasta kafla bárust stofnuninni ótal bréf og athugasemdir frá útvarps-

notendum. Sama ár var í fyrsta sinn útvarpað frá útihátíð „barnadagsins” á sumar-

daginn fyrsta. Þá lék Lúðrasveit Reykjavíkur á Austurvelli og síra Árni 

Sigurðsson hélt ræðu. Árið 1936 varð örlítil aukning á tækifærisútvarpi og var þá í 

fyrsta sinn útvarpað frá 17. júní hátíðarhöldunum á Austurvelli. Mikið var um að 

vera þennan dag því einnig var útsending frá hátíðarathöfn Háskóla Íslands í 

tilefni af 25 ára afmæli hans. Auk þess var útvarpað frá setningu allsherjarmóts 

Íþróttasambands Íslands á íþróttavellinum og lýsing á íþróttakappleikjum. Árið 

1937 varð rúm 50% aukning á tækifærisútvarpi en þá var mínútufjöldinn kominn 

upp í 9.714. Töluvert dró úr vægi þess næstu árin og árið 1940 var tíminn kominn 

niður í 2.433 mínútur (Dagskrá RÚV, 1930-1940; RÚV, 1930-1957). 

Á fyrsta starfsári Ríkisútvarpsins kom oft fyrir að ekki hafi verið búið að 

ákveða dagskrána endanlega þegar hún var birt almenningi. Sem dæmi má nefna 

vikuna 12. – 18. apríl 1931 en þá var orðið „óákveðið” ritað í dagskrána alls sex 

sinnum, þ.e.a.s alla dagana nema miðvikudag. Yfirleitt var um að ræða u.þ.b. 

fimm til tíu mínútur þar sem hlustendur vissu ekki hvað væri á dagskrá, en 

stundum allt upp í 25 mínútur. Hvort þetta hafi verið gert í þeim tilgangi að koma 

áheyrendum á óvart skal ósagt látið en eflaust hefur útvarpsráð ekki verið búið að 

ákveða alla dagskrárliði þegar Dagskrá Ríkisútvarpsins fór í prentun. Að öðru 

leyti virðist allt hafa verið í föstum skorðum og nákvæmnin höfð í fyrirrúmi 

(Dagskrá RÚV, 1930-1940). 

3.4 Niðurstöður 

Af dagskránni að dæma gegndi útvarpið fjöldamörgum hlutverkum og var í 

senn fréttamiðill, fræðslustofnun, skóli, leikhús, guðshús, bókmenntasetur, tón-

leikasalur og vettvangur fyrir stjórnmál og þjóðlíf landsins. Vægi hvers hlutverks 

var þó mismunandi og ef heildarútsendingartími hvers efnisflokks er skoðaður þá 

tók Ríkisútvarpið fræðsluhlutverk sitt mjög alvarlega og af töluðu máli voru erindi 

stærsti þátturinn, þar sem rætt var um ýmis fræðandi efni, allt frá heilsu til 

hagfræði. Tungumálakennslan fylgdi fast á eftir erindunum og þegar mest var 
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voru kennd fjögur tungumál auk móðurmálskennslu, alls 14 sinnum í viku. 

Öryggis- og þjónustuhlutverk í formi frétta og veðurfregna var einnig stór þáttur 

og reyndar fór útvarpstími frétta upp fyrir erindin árið 1939 eins og fram hefur 

komið. Tónlistinni var gert hátt undir höfði en þó var talað mál fyrirferðarmeira 

þegar á heildina er litið. Listmenningu var meðal annars gerð skil í formi útvarps-

leikrita og hinnar vinsælu Útvarpssögu. Af annarri afþreyingu á þessum árum má 

nefna Kvöldvöku og Barnatíma. Þjóðkirkjan átti greiðan aðgang að almenningi í 

gegnum útvarpið en messa var send út á hverjum sunnudegi og öðrum helgum 

dögum. Á heildina litið var um fjölbreytta dagskrá að ræða, útvarpsefni sem í senn 

fól í sér fræðslu og skemmtun. Fréttastofa Ríkisútvarpsins upplýsti hlustendur um 

líðandi stund og Veðurstofa Íslands sinnti öryggishlutverki sínu gagnvart 

landsmönnum – sjómönnum, bændum og búaliði, með tíðum veðurfregnum á 

hverjum degi. 

Almannaútvarp er þjónustumiðill sem á að veita upplýsingar, fræðslu og 

skemmtun auk þess að gegna veigamiklu öryggishlutverki. Eins og fram hefur 

komið lagði Ríkisútvarpið sig frá upphafi fram við að mennta og fræða þjóðina, 

efla menningu í landinu og auka aðgang að henni. Með Ríkisútvarpinu varð til 

sameiginleg reynsla, rödd sem gat haft samskipti við alla í samfélaginu á sama 

tíma með daglegum fréttum, veðurfregnum, fræðsluerindum, leikritum, sögum, 

söng o.fl. Ríkisútvarpið stuðlaði að sameiginlegum gildum, til dæmis uppeldis- og 

heilsugildum sem komu fram í fræðsluerindum. Einnig var trúarlegum gildum 

haldið á lofti með messum á sunnudögum. Menntagildi útvarpsins var að mestu 

fólgið í fræðslu fyrir fullorðna og örvun til sjálfsnáms. Fjölbreytt og fróðleg erindi 

voru í meirihluta af töluðu máli á dagskránni og gegndu mörg hver 

forvarnarhlutverki. Með uppbyggilegum erindaflutningi á nánast hverjum degi 

birtist félagsleg ábyrgð gagnvart samfélaginu og fyrirhyggjusemi en svokölluð 

forræðishyggja (paternalism) er að sögn Jauert og Lowe (2005) eitt af ríkjandi 

viðhorfum almannaútvarps. Ráðamenn Ríkisútvarpsins vildu hafa vit fyrir 

þjóðinni og útskýrðu meðal annars stuttan útsendingartíma með því að löng 

dagskrá gæti stuðlað að „hangsi og iðjuleysi”, sérstaklega meðal ungs fólks.  

Hugmyndir stjórnenda útvarpsins um „þjóðskóla” birtust vel í tungumála-

kennslunni. Þannig var stuðlað að nokkurs konar velferðarþjóðfélagi sem, eins og 

Þorbjörn Broddason (2005) bendir á, einkennist af jafnrétti gagnvart ákveðnum 

gæðum, svo sem skólagöngu, án tillits til efnahags eða aðstæðna að öðru leyti. 
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Samkvæmt Alan-Fossi (2005) er félagsleg ábyrgð eitt af einkennum almanna-

útvarps og Habermas (Raboy, 1995) talar um almannaútvarp sem opinberan 

vettvang (public sphere) þar sem félags- og stjórnmálum eru gerð skil á lýðræðis-

legan hátt. Reyndar bar lítið á umræðum um stjórnmál á dagskrá Ríkisútvarpsins 

og viðtöl voru í algjöru lágmarki. Þó var útvarpað frá Alþingi á umræddum árum 

og þannig má segja að mismunandi viðhorf í þjóðfélagsumræðu hafi fengið að 

njóta sín að einhverju leyti. Í útvarpslögum frá 1930 var það áréttað að gætt skyldi 

að skoðanafrelsi í útvarpinu og fyllstu óhlutdrægni gagnvart öllum stefnum og 

flokkum (Þingskjal 554, 1930). Einnig bar reglugerð útvarpsstjóra um frétta-

flutning (sjá viðauka 2) vott um lýðræðislegan hugsunarhátt en þar er hlutleysis-

skylda útvarpsins áréttuð. Fréttastofan og samstarf hennar við Veðurstofu Íslands 

gerði Ríkisútvarpinu kleift að rækja hlutverk sitt við að upplýsa þjóðina um 

nýjustu tíðindi af vettvangi þjóðmála, um gang gjörvallrar veraldar og segja 

fregnir af veðri og vindum. Upplýsingar sem hægt var að bera fyrir alþjóð, 

samstundis og samtímis. Frá fyrstu tíð voru fréttir sagðar á hverjum degi og 

veðurfregnir oft á dag. Þannig má segja að Ríkisútvarpið hafi lagt sig fram og 

tekist að uppfylla þá skyldu sína að hafa almannaheill að leiðarljósi við gerð 

dagskrárinnar.  

Hinn nýi almenningur (general public), sem varð til í kjölfar útvarpsins að 

mati Scannells (2005), birtist vel í svonefndu tækifærisútvarpi. Ríkisútvarpið 

sinnti hlutverki sínu sem þjónustuaðili fyrir almenning, meðal annars með því að 

útvarpa ræðum og annarri dagskrá á hátíðisdögum landsmanna, lýsingu á íþrótta-

mótum og öðrum viðburðum sem urðu þannig aðgengilegir fyrir alla þjóðina. 

Hlutfall tækifærisútvarps óx jafnt og þétt allt fram til ársins 1937 en eftir það dró 

úr vægi þess í dagskránni þótt alltaf hafi þessu hlutverki verið sinnt í einhverjum 

mæli. Skyldum almannaútvarps sem afþreyingarmiðils var meðal annars mætt 

með ríkulegum skammti af tónlist en eins og fram hefur komið í ritgerðinni var 

hlutur hennar í dagskránni nánast jafnstór og talaðs máls. Í tónlistarvali Ríkis-

útvarpsins sveif forræðishyggjan yfir vötnum. Yfirmenn tónlistardeildar höfðu 

háleitar hugmyndir um að kenna alþýðunni að meta hina „æðri” tónlist, symfóníur 

og óperettur. Þeir áttu þó á brattann að sækja ef marka má skoðanir einstakra 

hlustenda í blöðum og tímaritum sem vildu miklu frekar heyra létta harmonikku-

tónlist og alþýðulög. Undir lok áratugarins var komið til móts við óskir hlustenda 

á ýmsan máta, meðal annars með vinsælum þætti Páls Ísólfssonar, Takið undir. 
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Barnatímar, kvöldvökur, leikrit og útvarpssögur voru einnig liður í því að uppfylla 

hlutverk Ríkisútvarpsins sem afþreyingarmiðils sem átti erindi við unga sem 

aldna. Þannig má segja að dagskrá Ríkisútvarpsins 1930-1940 hafi endurspeglað 

vel það hlutverk almannaútvarps að vera þjónustumiðill sem upplýsir, fræðir og 

skemmtir, á sama tíma og það sinnir öryggisskyldu sinni í þágu þjóðar. Útvarp 

allra landsmanna festi sig vel í sessi á sínum fyrsta áratug og markaði spor sem 

óbugandi almannaútvarp.  
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Lokaorð 
 

Ríkisútvarpið verður 80 ára á þessu ári, nánar tiltekið þann 20. desember 

2010. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að Helgi Hjörvar, formaður 

útvarpsráðs, ávarpaði þjóðina á stofndeginum 1930 og sagðist vona að ljósið, sem 

nú væri búið að tendra, myndi aldrei slokkna. Dagskráin hefur lengst og áherslur 

hafa breyst í áranna rás. Þó hafa sumir dagskrárliðir staðist tímans tönn og eru enn 

á dagskrá mörgum áratugum síðar. Ekki er hægt að segja annað en að landsmenn 

hafi tekið Ríkisútvarpinu opnum örmum. Hlustendur tóku ráðamenn útvarpsins á 

orðinu og létu skoðanir sínar ópart í ljós með bréfaskrifum til útvarpsráðs og 

athugasemdum í blöð og tímarit. Sitt sýndist hverjum um dagskrána og tónlistar-

val en þegar uppi var staðið markaði stofnun Ríkisútvarpsins stórt skref í 

menningu og þjóðlífi landsmanna. Dagskráin bar þess merki að skyldum almanna-

útvarps var fullnægt þar sem menntun, fræðsla, skemmtun og almannaheill voru 

hafðar að leiðarljósi. Það var einstaklega áhugavert og fróðlegt að hverfa 80 ár 

aftur í tímann og setja sig inn í starfsemi og dagskrá Ríkisútvarpsins. Ljósið sem 

var tendrað í desember 1930 hefur logað glatt í 80 ár, með mismiklum bjarma þó. 
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Viðaukar 
 

Viðauki 1   
 

Fyrstu lögin um útvarpsrekstur ríkisins 1928, „Lög um heimild handa 

ríkisstjórninni til ríkisrekstrar í útvarpi”, eru svo hljóðandi: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að láta reisa og starfrækja nýja loftskeytastöð í 

Reykjavík og taka nauðsynleg lán í því skyni, og má stöðin vera þannig gerð, að 
nota megi hana jöfnum höndum til að útvarpa tali og söng sem til vanalegra 
firðskeytasendinga. 

Sendiorka stöðvarinnar í loftneti skal að meðaltali eigi vera minni en 5 kw. 
til talsendinga, en ritorka 10 kw. eða meira. Stöðin heitir Útvarpsstöð Íslands í 
Reykjavík.  

2. gr. 
Landssímanum skal falið að annast alt, er lýtur að umsjón og rekstri 

stöðvartækjanna, einnig innheimtu, greiðslur og reikningshald vegna stöðvarinnar 
og útvarpsins, eftir nánari fyrirmælum atvinnumálaráðuneytis. Landssímanum 
skal að fullu endurgreiddur allur sá kostnaður, er þetta kann að hafa í för með sjer. 

 
3. gr. 

Fjárhagsáætlun um tekjur og gjöld útvarpsstöðvarinnar skal tekin sem 
sjerstakur liður í fjárlög ríkisins á ári hverju. Halli, sem verða kann á rekstrinum, 
greiðist úr ríkissjóði. 

. 
4. gr. 

Atvinnumálaráðherra skipar þriggja mannaútvarpsráð til 1 árs í senn. Ræður 
stjórnin forseta þess, en einn skal tilnefndur af Háskóla Íslands og hinn þriðji skal 
valinn meðal þriggja manna, er »Fjelag útvarpsnotenda« tilnefnir, enda sje þá 
fjórðungur útvarpsnotenda á landinu fjelagar í fjelagi þessu. Ef það skilyrði er eigi 
fyrir hendi, velur stjórnin einnig þriðja mann í útvarpsráðið. Ákveður 
atvinnumálaráðherra þóknun þessara manna. 

 
5. gr. 

Útvarpsráð skal hafa yfirumsjón með starfsemi útvarpsstöðvarinnar að öllu 
því, er ekki heyrir undir Landssímann samkvæmt 2. gr. Semur atvinnumálaráðu-
neytið erindisbrjef handa útvarpsráðinu eða ákveður störf þess í reglugerð, er það 
gefur út um starfrækslu útvarpsins. 

Útvarpsráðinu til aðstoðar skal ráðinn útvarpsstjóri (með fullum árslaunum), 
er hafi á hendi daglega framkvæmd útvarpsins og stjórni sendingum, samkvæmt 
fyrirmælum útvarpsráðs og landssímastjóra. Útvarpsstjóri skal skipaður af 
atvinnumálaráðherra samkvæmt tillögum útvarpsráðs og landssímastjóra. 
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6. gr. 
Af hverju útvarpsviðtæki á landinu skal greitt árlegt afnotagjald, til þess að standa 
straum af rekstri stöðvarinnar. Ráðuneytið ákveður afnotagjaldið um 1 ár í senn, 
að fengnum tillögum útvarpsráðs og landssímastjóra. Útvarpsráðið semur í tæka 
tíð ár hvert fjárhagsáætlun um rekstur útvarpsins, í samráði við landssímastjóra, 
og skal það sent ráðuneytinu til samþykktar. 

 
7. gr. 

Eftir að lög þessi öðlast gildi og stöðin er tekin til starfa, má enginn nota 
viðtak (viðtæki) fyrir útvarp án þess að tilkynna það landssímastjóra og greiða 
lögboðið gjald af því. Ef af þessu er brugðið, varðar það sektum, frá 50 – 500 
krónum, ef afbrotið varðar ekki þyngri hegningu, og skulu tækin upptæk ger. Skal 
farið með þessi viðurlög sem almenn lögreglumál. 
 

8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal stöðin vera reist svo fljótt sem unnt er. 

 
 

Bráðabirgðaákvæði. 
Ríkisstjórninni heimilast að taka að sjer ríkisrekstur á útvarpi nú þegar með 

minni stöð en hjer ræðir um til bráðabirgða, enda komi það ekki í bága við rjett 
þess fjelags, sem nú hefir einkarjett á rekstri útvarps  

 
(Þingskjal 524, 1928). 
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Viðauki 2   
 

Reglur um fréttaflutning Ríkisútvarpsins 

 

Samkvæmt 4. grein útvarpslaga nr. 62, 19. maí 1930 um hlutleysisskyldu 

útvarpsins eru, þangað til öðru vísi verður ákveðið, hér með settar eftirfarandi 

reglur: 

1. gr. 

Fréttir þær, sem Ríkisútvarpið flytur af eigin hvötum og á eigin ábyrgð, 

mega ekki vera mengaðar neins konar ádeilum eða hlutsömum 

umsögnum um einstakar stjórnmálastefnur, stjórnmálaflokka, stefnur í 

almennum málum eða einstaka menn. 

 

2. gr. 

Ekki mega í fréttum Ríkisútvarpsins felast neins konar auglýsingar né 

tilkynningar, er snerta einstaka menn eða stofnanir aðrar en opinberar 

stofnanir. 

3. gr. 

Fréttir af almennum stjórnmálafundum, og þingmálafundum, þar sem 

fulltrúar allra stjórnmálaflokka þeirra, er eiga fulltrúa á Alþingi hafa 

mætt eða átt kost á að mæta og þar sem allir flokkar hafa haft jafna 

aðstöðu um ræðutíma, verða því að eins birtar að fullnægt sé 

eftirfarandi skilyrðum: 

a) Að þær séu kurteislega orðaðar. 

b) Að fundarstjóri riti nafn sitt sem ábyrgðarmaður undir frásögnina. 

Þó getur fundarstjóri, fundarboðandi, eða að minnsta kosti þrír 

málsmetandi fundarmenn, sem bússettir eru utan Reykjavíkur og 

óska að koma fréttum símleiðis, falið einhverjum manni úr 

miðstjórnum flokkanna, að rita nafn sitt undir hana sem 

ábyrgðarmaður. 

c) Að eigi felist í fundarskýrslum neinskonar rökræður eða forsendur, 

heldur aðeins efnisútdráttur tillagna og niðurstöður ályktana. 

 

(Gunnar Stefánsson, 1997:78, 80). 
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Viðauki 3  
Dagskrá Ríkisútvarpsins, 21. desember 1930 

 
Sunnudagur 21. desember  
11.00 Messa í Dómkirkjunni 

(síra Friðrik Hallgrímsson). 
14.00 Messa í Fríkirkjunni 

(síra Árni Sigurðsson). 
16.10 Barnasögur 

(frú Marta Kalman). 
19.25 Grammófónn. 
19.30 Veðurfregnir. 
19.40 Upplestur (Jón Pálsson). 
20.00 Tímamerki. 
20.00 Organleikur 
 (Páll Ísólfsson) Tilbrigði um 
 Sálmalagið: „Faðir vor, sem á 
 himnum ert”. Belmann: 
 Gotnesk suite: a) Sálmur, 
 b) Menuet, c) Bæn, 
 d) Toccata. 
20.30 Erindi: Útvarpið og bækurnar 
 (Sig. Nordal). 
20.50 Ýmislegt. 
21.00 Fréttir. 
21.10 Hljóðfærasláttur 
 (Þórarinn Guðmundsson, fiðla, 
 Emil Thoroddsen, slagharpa). 
 20 ísl. þjóðlög, eftir  
 Sv. Sveinbjörnsson. 
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Viðauki 4  
 

Annar þriðjudagur hvers nóvembermánaðar 1931-1940: 

 

Þriðjudagur 10. nóvember 1931 
10,15    Veðurfregnir. 
16,10    Veðurfregnir. 
19,05    Þýska, 2. fl. 
19,30    Veðurfregnir. 
19,35    Enska, 2. fl. 
20,00    Klukkusláttur. 
    Erindi: Aldahvörf í dýraríkinu, VI. (Árni Friðriksson). 
20,30    Fréttir. 
21,00    Grammófónhljómleikar: Píanó-sóló. Ballade í As-dúr, eftir Chopin og  

   Prelude nr. 15, eftir sama, leikin af Alfred Cortot. 
21,15    Upplestur (Þorsteinn Ö. Stephensen). 
21,35    Grammófónhljómleikar: Symfónía nr. 5, eftir Dvorák. 

 
Þriðjudagur 8. nóvember 1932 
10,00    Veðurfregnir. 
12,15    Hádegisútvarp. 
16,00    Veðurfregnir. 
19,05    Erindi: Iðnaðarmál. (Helgi H. Eiríksson). 
19,30    Veðurfregnir. 
19,40    Tilkynningar. Tónleikar. 
20,00    Klukkusláttur. 
    Fréttir. 
20,30    Erindi: Tannskemmdir. (Jón Benediktsson, tannlæknir). 
21,00    Tónleikar. Píanó-sóló. (Emil Thoroddsen). 
21,15    Upplestur. (Skúli Skúlason, ritstjóri). 
21,35    Grammófóntónleikar: Kvartett, Op. 168, eftir Schubert. 
 
Þriðjudagur 14. nóvember 1933 
10,00    Veðurfregnir. 
12,15    Hádegisútvarp. 
15,00    Veðurfregnir. Endurtekning frétta o.fl. Þingfréttir. 
19,00    Tónleikar. 
19,10    Veðurfregnir. 
19,20    Tilkynnar. Tónleikar. 
19,35    Erindi Iðnsambandsins: Lýsing húsa, II. (Steingr. Jónsson rafmstj.). 
20,00    Klukkusláttur. 
    Fréttir. 
20,30    Erindi: Alþýðufræðsla Rauðakrossins, IV. Heilbrigðismál skólabarna.  

   Kaffi, tóbak og vín. (Dr. Gunnlaugur Claessen). 
21,05    Tónleikar: Píanósóló. (Emil Thoroddsen). Grammófón: Beethoven:  

   Kvartett í C-dúr. Danslög. 
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Þriðjudagur 13. nóvember 1934 
10,00    Veðurfregnir. 
12,15    Hádegisútvarp. 
12,45    Enskukennsla. 
15,00    Veðurfregnir. 
19,00    Tónleikar. 
19,10    Veðurfregnir. 
19,20    Þingfrjettir. 
19,50    Auglýsingar. 
20,00    Klukkusláttur. 
    Frjettir. 
20,30    Erindi: Starfshættir Alþingis (Forseti samein. þings, Jón Baldvinsson). 
21,00    Tónleikar: a) Píanó-sóló (Emil Thoroddsen); b) Grammófónn: Íslensk  

   lög; c) Danslög. 
 
Þriðjudagur 12. nóvember 1935 
10,00    Veðurfregnir. 
12,00    Hádegisútvarp. 
15,00    Veðurfregnir. 
19,10    Veðurfregnir. 
19,20    Þingfrjettir. 
19,40    Auglýsingar. 
19,45    Frjettir. 
20,15    Erindi: Heilbrigðismál, III: Um fingurmein (Kristinn Björnsson læknir). 
20,40    Einleikur á celló (Þórhallur Árnason). 
21,05    Erindi: Auðæfi örnefnanna (Guðmundur Friðjónsson skáld). 
21,30    Skýrsla um vinninga í happrætti Háskólans. 
21,45    Hljómplötur: Danslög. 
 
Þriðjudagur 10. nóvember 1936 
 8.00    Morgunleikfimi. 
 8.15    Enskukennsla. 
 8.40    Dönskukennsla. 
10.00    Veðurfregnir. 
12.00    Hádegisútvarp. 
13.00    Níundi dráttur í happdrætti Háskólans. 
15.00    Veðurfregnir. 
19.10    Veðurfregnir. 
19.20    Skýrsla um vinninga í happdrætti Háskólans. 
    Hljómplötur: Ljett lög. 
19.55    Auglýsingar. 
20.00    Frjettir. 
20.30    Erindi: Stuttar bylgjur (Gunnlaugur Briem verkfr.). 
20.55    Hljómplötur: Sönglög. 
21.25    Húsmæðratími. 
21.35    Útvarpssagan. 
21.55    Hljómplötur: Endurtekin lög (til kl. 22.30). 
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Þriðjudagur 9. nóvember 1937 
 8.00    Dönskukennsla. 
10.00    Veðurfregnir. 
12.00    Hádegisútvarp. 
15.00    Veðurfregnir. 
18.45    Þýskukennsla. 
19.10    Veðurfregnir. 
19.20    Þingfrjettir. 
19.40    Auglýsingar. 
19.50    Frjettir. 
20.15    Erindi: „Þekktu sjálfan þig”, I (Jóhann Sæmundsson læknir). 
20.40    Hljómplötur: Ljett lög. 
20.45    Húsmæðratími: Smitunarhætta á heimilum (frú Sigríður Eiríksdóttir). 
21.00    Symfóníu-tónleikar: Ýmis tónverk (plötur). 
22.15    Dagskrárlok. 
 
Þriðjudagur 8. nóvember 1938  
10.00    Veðurfregnir. 
12.00    Hádegisútvarp. 
13.00    Þýskukennsla, 3. fl. 
15.00    Veðurfregnir. 
18.15    Dönskukennsla. 
18.45    Enskukennsla. 
19.10    Veðurfregnir. 
19.20    Erindi Búnaðarfjelagsins: Vetrarfóðrun kúnna (Páll Zophóníasson  

   ráðunautur). 
19.40 Auglýsingar. 
19.50 Frjettir. 
20.15 Erindi: Um upphaf einokunarverslunar á Íslandi (dr. Björn K.  

   Þórólfsson). 
20.40 Hljómplötur: Ljett lög. 
21.05    Symfóníutónleikar: Tónleikar Tónlistarskólans. 
21.45    Frjettaágrip. 
21.50    Symfóníu-tónleikar: Konsert í D-dúr, eftir Chausson (plötur). 
22.30    Dagskrárlok. 
 
Þriðjudagur 14. nóvember 1939 
10.00    Veðurfregnir. 
12.00 – 13.00     Hádegisútvarp. 
15.00    Veðurfregnir. 
18.15    Dönskukennsla, 2.fl. 
18.45    Enskukennsla, 1. fl. 
19.10    Veðurfregnir. 
19.20    Þingfréttir. 
19.40    Auglýsingar. 
19.50    Fréttir. 
20.15    Vegna stríðsins: Erindi. 
20.30    Erindi: Þegnskylduvinna – þegnskaparvinna (Lúðvíg Guðmundsson  

   skólastj.). 
20.55 Tónleikar Tónlistarskólans: Tríó, Op. 70, nr. 1, eftir Beethoven. 
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21.30 Hljómplötur: Brandenborgar-konsertar, eftir Bach. 
22.05 Fréttir. 

Dagskrárlok. 
 

Þriðjudagur 12. nóvember 1940 
12.00 – 13.00     Hádegisútvarp. 
13.00    Skýrsla um vinninga í happdrætti Háskólans. 
15.30 – 16.00     Miðdegisútvarp. 
18.30    Dönskukennsla, 1. fl. 
19.00    Enskukennsla, 2. fl. 
19.25    Hljómplötur: Lög úr óperettum og tónfilmum. 
19.50    Auglýsingar. 
20.00    Fréttir. 
20.30    Erindi: Frá Vínarborg til Versala, IV: Baráttan um sólskinið (Sverrir  

   Kristjánsson sagnfræðingur). 
20.55 Erindi: Um skilning á tónlist, I (Páll Ísólfsson). 
21.25 Hljómplötur: Fimmta symfónía Beethovens. 
22.00    Fréttir. 
    Dagskrárlok. 
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Viðauki 5  
 

 
 

 
(RÚV, 1931-1935). 

 


