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Ljó!listin var hér á!ur ein af mikilmetnustu listgreinum á Íslandi. Lengi var hún töm á 

tungu landans en hefur á umli!num áratugum fjarlægst okkar daglega líf. #essu langa!i mig 

til a! breyta. Tækifæri! kom "egar rúmt ár var li!i! frá hruninu1. Eftir átakaár, breytti ég 

bloggsí!unni minni á netmi!linum Eyjunni í ljó!agöngu (http://blog.eyjan.is/joninaos) og 

kalla!i mig göngustjóra. Ljó!agangan stó! yfir í eitt ár og "ar birtust a! me!altali ljó! annan 

hvern virkan dag. Henni lauk formlega í lok janúar 2011. Í hverri „göngufer!“ birtst eitt ljó! 

og sí!an texti göngustjóra frá eigin brjósti. #ví má segja a! mjög perónuleg nálgun hafi veri! 

vi!höf! vi! val á ljó!unum og s$n göngustjóra á ástandi! í samfélaginu á hverjum tíma. 

Göngunni var ætla! a! breg!ast vi! ástandinu eins og "a! var frá degi til dags "annig 

a! ekki var hægt a! velja ljó!in fyrirfram né skipuleggja gönguna fram í tímann. Upphaflega 

var gangan einhvers konar sjálfsprotti! grasrótar andóf sem átti a! gefa fólki kost á a! lesa 

ljó! sem mig langa!i til a! koma á framfæri og nota "au um lei! sem baráttutæki me! "ví a! 

taka "átt í "jófélagsumræ!unni me! eigin rödd. Sí!ar var ákve!i! a! gangan yr!i verklegur 

hluti lokaverkefnis míns í hagn$tri menningarmi!lun.  

Frá upphafi var "ess gætt a! vanda til verksins vi! val á ljó!um, innslátt og 

uppsetningu ljó!anna og a! fá birtingaleyfi frá höfundum e!a rétthöfum.Ljó!agangan var 

afsprengi hrunsins. Hún var hugsu! sem ö!ruvísi s$n á veruleikann sem almenningur var a! 

glíma vi! í kreppunni í kjölfar hrunsins. Hún var hugsu! sem bæ!i gle!igjafi og baráttutæki í 

senn, sem listræn útfærsla á rei!i og sorg. Hún átti a! minna á hva! vi! eigum stórar 

innistæ!ur í hugverkum "rátt fyrir forgengileika "ess sem mölur og ry! fær granda!. 

Netljó!agangan var hugsu! sem ljós í myrkri. 

 

Í greinarger!inni ver!ur fari! inn á hugmyndir sem liggja a! baki verkefninu og ástæ!ur "ess 

a! ljó! ur!u fyrir valinu. Fjalla! ver!ur um verkefni! sem mögulega „pólitískt sjálfssögurit“  

sem er  hluti af flokkun sem Sigur!ur Gylfi Magnússon hefur sett fram í sambadi vi! 

sjálfssögur2. Einnig ver!ur fjalla! um persónulega nálgun verkefnisins.  

Fari! ver!ur lauslega yfir "a! "jó!félagsástand sem gangan sprettur úr. Sí!an er 

l$sing á sta!setningu, framkvæmd, mi!lun og vi!tökum Ljó!agöngunnar. #ar á eftir er 

s$nishorn af nokkurskonar tímalínu "ar sem s$nt er hvernig ljó!in og "jó!málin tvinnast 
                                                
 
11 Gu!ni Th. Jóhannesson, Hruni! (2009): Íslenska efnahagshruni! hófst formlega "ann 6. Október 2008 „11. 
september í íslensku efnahagslífi.“ Bls. 122. 
2 Sigur!ur Gylfi Magnússon, Sjálfssögur –Minni, minningar, saga (Reykjavík 2005). Bls. 134. 
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saman og einnig er s$nishorn af uppsetningu ljó!a og bloggfærslna auk athugasemda og 

umræ!na sem "eim tengjast. Fylgiefni er yfirlit ljó!anna, skálda og ljó!abóka sem koma vi! 

sögu. 
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Undanfari Ljó!agöngunnar er sá ég byrja!i a! blogga til a! halda mér í æfingu vi! ritun. Ég 

hug!ist skrifa um hitt og "etta án "ess "ó a! "a! væri mjög persónulegt. Til a! byrja me! 

blogga!i ég á mbl.is. og tók "átt í "jó!málaumræ!unni af miklum mó! eftir hruni! en flutti 

mig yfir á Eyjuna í mótmælaskyni vi! umdeild ritstjóraskipti á Morgunbla!inu3.  

Mig langa!i til a! vera gerandi í "essu ástandi og finna lei!ir til a! vera "átttakandi í 

umræ!unni en jafnframt a! koma me! jákvætt og gefandi innlegg í öllu mótlætinu. Mér var! 

hugsa! til "eirra sem á kreppu- og "rengingatímum hér á!ur höf!u fundi! mikilvægi sitt e!a 

hlutverk í samfélaginu me! "ví a! velja n$jar lei!ir. Ni!ursta!an var! sú a! nota ljó! sem 

tjáningar- og baráttutæki vegna "ess a! finna má ljó! um allar mannlegar kenndir.  

  Ástæ!an fyrir "ví a! ljó! ur!u fyrir valinu er sú a! ég fékk "a! sem kalla má 

ljó!auppeldi4 haf!i teki! ritlist sem aukafag í HÍ. og fengist lítillega vi! skriftir sjálf. Mér 

fannst a! ljó!in gætu hjálpa! fólki til a! tengja vi! tilfinningar, velta hlutum vi! og fá n$ja 

s$n á málin. Ögmundur Helgason hefur skrifa! um gildi lausavísunnar sem tjáningarforms 

fyrir svo til allar mannlegar kenndir bæ!i gó!ar og slæmar og hvernig kve!skapur hefur fylgt 

okkur í gengum "ykkt og "unnt eins og sjá má á eftirfarandi dæmi:  

„Er gildi "essa kve!skapar ekki síst fólgi! í "ví a! breg!a ljósi á hvers kyns atvik og 

fyrirbæri e!a hughrif mannlegs sálarlífs og var!veita "annig blæbrig!i lí!andi stundar. Gefur 

lausavísan oft sk$rari myndir af daglegu lífi en annarskonar e!a metna!arfyllri skáldskapur. 

#ar greinir frá basli og áhyggjum og sorgum, draumum og vonum og gle!i. Allt hi! besta og 

versta í fari "jó!arinnar speglast í hinum margbreytilegu stökum5“ 

 

                                                
 
3 Daví! Oddsson var rá!inn ritstjóri eftir a! hafa veri! sagt upp störfum sem Se!labankastjóri. 
4 Ljó!in voru sjálfsag!ur hluti í uppeldinu. Vísur og ljó! notu! til a! skilgreina tilveruna og upplifa náttúruna og 
tilfinningar bæ!i stórar og smáar. Amma mín Gu!björg Vilhjálmsdóttir skrifa!i gjarnan ljó!atilvitnanir  í bækur 
sem hún gaf mér samanber "essa "egar ég var a! flytja til Danmerkur 25 ára gömul komin me! barn og mann: 
Mínar bestu óskir um alla framtí!. „Mundu Ísland og Ástkæra ylh$ra máli!“. 
5 Ögmundur Helgason, Íslensk "jó!menning VI, Lausavísur (Reykjavík 1989). Bls. 361-371. 
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Ég get teki! undir me! Ögmundi um "a! a! kve!skapur nái a! túlka og tjá flest "a! 

sem mætir fólki í mannheimum. #a! sem lausavísan hefur framyfir annan kve!skap er a! hún 

er oft ort um lei! og atbur!ir gerast. Mín reynsla af efnisöflun fyrir Ljó!agönguna er "ó sú a! 

„metna!arfyllri skáldskapur“ eins og ljó!in nái engu a! sí!ur a! fanga allar "ær tilfinningar 

sem um ræ!ir. Og, "a! var svo einkennilegt a! upplifa vi! efnisöflunina a! ljó! sem höf!u 

veri! ort áratugum fyrir hrun voru eins og ort í tilefni "eirra a!stæ!na sem vi! lifum nú.  

Ég velti "ví fyrir mér hvort ljó! ættu erindi inn í baráttuna núna í byrjun 21. aldar. Vi! 

eigum langa sögu "ar sem ljó!in eru notu! sem baráttutæki. #ar má nefna Fjölnismenn sem 

notu!u ljó! Jónasar Hallgrímssonar6 óspart til a! koma sínum baráttumálum fyrir sjálfstæ!i 

"jó!arinnar á framfæri á fyrri hluta 19. aldar í tímariti sem á "eim tíma var n$jung. Me! "eim 

var au!veldara a! ná til fólksins7 svipa! og me! blogginu/netinu í dag.  

Magnús Hj. Magnússon8 skrifa!i dagbók og orti eins og hann ætti líf! a! leysa á seinni hluta 

19. aldar og fram á "á tuttugustu. Hans eigin ljó! og annarra sem hann safna!i og lær!i 

hjálpu!u honum a! "rauka og juku honum vir!ingu í samfélaginu. #a! brann á honum a! 

framtí!in yr!i uppl$st um "á kúgun og ni!urlægingu sem hann haf!i "urft a! "ola vegna 

umkomuleysis, fátæktar og heilsubrests sem var aflei!ing illrar me!fer!ar; „Hann var a! 

bjarga frá gleymsku sögu fátæktarinnar og óréttlætisins svo og menningarver!mætum á bor! 

vi! sögur og rímur 9.“ 

Bö!var Gu!mundsson og fleiri skáld komu andófi sínu, gegn her og kapítalisma, til skila me! 

baráttusöngvum10. Hljómsveitin Sigurrós og Björk lofsungu náttúru Íslands myndrænt í 

tónlistarmyndböndum me!an virkjanahugsun tröllrei! rá!amönnum "jó!arinnar.  

Nafni! á Ljó!agöngunni má rekja til "ess a! ég haf!i veri! "átttakandi í ljó!agöngum 

á vegum Borgarbókasafns Reykjavíkur og fékk "annig hugmyndina a! færa ljó!agöngur yfir 

á neti!. Hugsunin bak vi! "a! a! kalla "etta göngu var sú a! lesendur slægjust í för og saman 

gengum vi! í gegnum myrkvi!i! me! ljó! í nesti. #a! tók talsver!an tíma a! fá endanlegt 

heiti á gönguna. Ljó!a- og söguterapía var heiti! á fyrstu færslunum. Í terapíuhugmyndinni 

fólst sú yfirl$sing a! skrifin "jónu!u "eim tilgangi a! losa um og tjá tilfinningar, jafnó!um 

                                                
 
6 Kvæ!i! Ísland var lei!ari 1. tölubla!s Fjölnis. 
7 Páll Valsson, Jónas Hallgrímsson ævisaga (Reykjavík 2001). Bls. 106 og 116. 
8 Sigur!ur Gylfi Magnússon  tók saman dagbækur, bréf og kvæ!i hans í bókinni Kraftbirtingarhljómur 
gu!dómsins (1998). Magnús var fyrirmynd Ljósvíkingsins í Heimsljósi. HKL bygg!i skáldsögu sína á 
dagbókum  M.Hj.M. Skáldi! á "röm eftir Gunnar M. Magnúss er skáldsaga einnig bygg! á æfi Magnúsar sjá 
bls. 11-13 í bók S.G.M. 
9 Sigur!ur Gylfi Magnússon, Kraftbirtingarhljómur Gu!dómsins (Reykjavík 1998). Bls. 11-97 
10 Til dæmis Kanakokteillinn. 
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og "ær koma upp. #etta heiti reyndist heldur langt. Fljótlega kom nafni! Netljó!agangan en 

"egar á lei! festi nafni! Ljó!agangan á eyjunni sig í sessi.  

Strax í upphafi var ákve!i! a! ljó!agangan skyldi hvorki vera hlutlaus né fræ!ileg. 

Henni var ætla! a! túlka persónulegar og pólitískar sko!anir og ljó!asmekkur göngustjóra 

ré! einnig ljó!avalinu og túlka!i tilfinningar hans á eins einlægan hátt og vi! ver!ur komi! á 

blogginu. Segja má a! hér sé á fer!inni einhvers konar sjálfssöguritun. 

Í bókinni Sjálfssögur eftir Sigur! Gylfa Magnússon er ákve!in flokkun á sjálfsöguritum. #ar 

á me!al er flokkurinn „pólitískt sjálfssögurit.11 “ Telja má a! Ljó!agangan falli a! mörgu 

leyti í "ann flokk. #ar kemur fram a! "eir sem skrifi slík rit hafi yfirleitt starfa! vi! e!a veri! 

tengdir pólitískum vettvangi, en líka; „"eir sem hafa or!i! vitni a! pólitískum atbur!um sem 

"eir telja vert a! greina frá. Oft vilja höfundar í "essum flokki sjálfsbókmennta hafa áhrif á 

pólitíska "róun samtímans e!a s$n almennings á fortí!ina me! skrifum sínum“12. #arna má 

segja a! komi einmitt l$singin á tilur! Ljó!agöngunnar. Hruni! er sá atbur!ur e!a pólitíski 

vi!bur!ur sem ljó!agöngustjóri ver!ur vitni a! og "arf a! breg!ast vi! til vinna úr "eim 

tilfinningum sem honum fylgja. Og, eins og greinilega kemur fram í færslum 

Ljó!agöngunnar lætur göngustjóri ekki "ar sta!ar numi! heldur reynir hann a! hafa áhrif á 

gang "jó!mála e!a sko!anamyndun me! skrifum sínum. #annig er nau!synlegt a! hafa í 

huga a! sú perónulega nálgun sem vi!höf! er í Ljó!agöngunni eru grímulausar pólitískar 

sko!anir göngustjóra. #ví er eins og segir í fyrrnefndum kafla í Sjálfssögum: „sjálfsagt … a! 

vera á var!bergi gagnvart sleggjudómum um menn og málefni sem oft rata inn í verk af "essu 

tagi og ver!a til af augljósum fordómum e!a pólitísku ofstæki höfunda. Á móti kemur a! um 

störf "essa fólks13 eru oft til miklar heimildir sem hægt er a! nota til samanbur!ar og 

afbyggingar textans.“ #a! sem er sameiginlegt me! "essum dæmum sem tekin eru af 

tímaritinu Fjölni, dagbókum/ljó!um Magnúsar Hj. Magnússonar, trúbardorferli Bö!vars 

Gu!mundssonar, tónlistarmyndböndunum og Ljó!agöngunni er a! segja má a! „erfi!ar“ 

tilfinningar fái "ar menningarlega útrás. 

Eftir á má sjá Ljó!agönguna sem sambland af einhverskonar tilfinningalegri sögu minni, 

réttlætiskennd (pólitískum sko!unum) og sáluhjálp og um lei! annarra í svipu!um sporum 

eftir hrun. #ó var "a! ekki me!vitu! ætlun mín a! skrifa mína eigin tilfinningasögu. #a! 

gerist bara um lei! og óheft tjáning á sér sta! og l$sir sér í ljó!avalinu. En hvernig get ég 

                                                
 
11 Sigur!ur Gylfi Magnússon, Sjálfssögur/Minni, minningar og saga (Reykjavík) 2005 
12 S.G.M. Sjálfssögur,  bls. 134. 
13 S.G.M. Sjálfssögur, bls. 137. 
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ætla! a! "a! sem hentar mér eins og í "essu tilfelli Ljó!agangan komi ö!rum í samfélaginu 

til gó!a líka? Í bókinni Menntun, ást og sorg14 sem byggir á einsögurannsóknum segir me!al 

annars: „Lífsferill eins manns er í grundvallaratri!um sláandi líkur lífsferli annars manns sem 

ef til vill b$r hinum megin á jar!arkringlunni.“ 

#arna er höfundur a! vísa til "ess a! me! "ví a! sko!a ævi einstaklings á ákve!num tíma 

megi draga af "ví "ær ályktanir a! stór hópur fólks fari í gegnum svipa! ferli "ó umger!in sé 

önnur. #ví meiri líkur eru á "ví a! vi! í litlu samfélagi eins og hér "ekkjum svipa!ar a!stæ!ur 

og göngum svipa!a stíga í lífinu. #ar me! má ætla a! tilfinningu göngustjóra gagnvart 

ástandinu í "jó!félaginu deili hann me! mörgum. Til a! undirstrika "a! enn ferkar: 

„Menning og si!ir í hverju landi hafa … áhrif á einstök glímutök mannsins vi! sjálfan sig og 

"ví eru einstaklingar innan sömu menningarheildar enn líklegri til a! ganga gegnum svipa! 

uppeldisferli. Á líkan hátt má skipta mannfólkinu ni!ur í smærri einingar, "a! er fólki af 

sömu stétt og svo framvegis. Eftir "ví sem skiptingin ver!ur nákvæmari, og fleiri "ættir teknir 

me! í reikninginn til a! afmarka hópinn enn frekar, vaxa líkurnar á a! lífreynsla fólks fari 

saman á mismunandi stigum lífsferilsins.15“ 

 

Á Íslandi eins og ví!ar í heiminum á lítill hluti "jó!arinnar mest allann au!inn. Sú lífreynsla 

almennings sem hruni! var var! til "ess a! tímabundi! hvarf a! miklu leyti sá munur sem var 

á fólki eftir stö!u og tekjum og stór hópur landsmanna upplif!i svipa!a hluti; óvissu um 

framtí!ina, eignamissi, óvi!rá!anlegar skuldir, atvinnuóöryggi e!a atvinnuleysi, vonbrig!i, 

rei!i og sorg. Hvort sem "arna voru ASÍ félagar, BSRB, BHM e!a a!rir hópar samfélagsins 

var "a! sama a! ganga yfir flesta og kom eins og "ruma úr frekar hei!skíru lofti. Hruni! og 

aflei!ingar "ess tel ég hafa veri! sameiginlega lífreynslu stórs hluta "jó!arinnar. 

0)'1$2/3.$#,4'

Myrkri! sem vísa! er til í inngangi er ástandi! sem skapa!ist eftir hruni!16. Í rúmt ár höf!u 

fréttatímar veri! undirlag!ir af fréttum um skuldir heimilanna og nau!ungaruppbo!, 

                                                
 
14 Sigur!ur Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg (Reykjavík 1997). Bls. 16. Bókin segir frá tilveru 
al"$!ufólks í gegnum dagbækur og sendibréf. 
15 Sigur!ar Gylfa Magnússonar, Menntun, ást og sorg (Reykjavík 1997). Bls. 16. Byggir á einsögurannsóknum. 

16 Efnahagshruni! á Íslandi má segja a! hafi skolli! formlega á í október ári! 2008 me! alræmdri ræ!u Geirs 
H. Haarde "áverandi forsætisrá!herra. Inntaki! í ræ!unni var á "á lei! a! hér væri allt komi! í kalda kol 
hjá bönkunum og ríki! væri á hausnum. Allir Íslendingar fengu "ó greiddar "ær innistæ!ur sem "eir ættu í 
bönkunum. Ekki væri vænlegt fyrir almenning a! leita sökudólga heldur hlúa a! sínum nánustu. Ræ!una enda!i 
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atvinnuleysi, d$rtí!, ni!urskur!, ótrúlega spillingu og óvissu um framtí!ina. Fólki! sem fram 

a! "essu veri! kalla! landsmenn haf!i nú fengi! n$tt heiti; Skuldarar.17 Á Al"ingi hélt 

stjórnarandsta!an uppi yfir"yrmandi umræ!u um Icesave skuldina18 sem yfirskygg!i flest 

anna! og engan enda virtist ætla a! taka. #etta ástand var fari! a! dragast á langinn. 

Sannleikssk$rslan19 var í smí!um og hennar var be!i! me! ó"reyju. #arna var komi! a! "ví 

a! halda út í "eirri baráttu almennings sem kennd er vi! Búsáhaldabyltinguna20.  

Jákvæ!a umræ!an var "arna líka og hún snerist me!al annars um frumkvö!la og 

n$sköpun og ótal jákvæ! og spennandi verkefni spruttu upp í samfélaginu "ar sem fólk 

reyndi a! finna n$jar lei!ir; Hugmyndará!uneyti! og Hugmyndahús háskólanna eru dæmi um 

slíkt. Umræ!a og uppgjör var enn í fullum gangi á netmi!lum og í grasrótarhópum sem 

myndu!ust í kringum tiltekin mál. Krafan um n$ja stjórnarskrá var! háværari.  

 

0)('52&64%&'

Vinnusta!urinn loga!i í kaffitímunum og hvar sem ma!ur kom var 

"jó!félagsumræ!an á dagskrá. Daglega komu fréttir sem leiddu í ljós n$jar hli!ar á meintum 

fjármálaglæpum auk "ess sem eftirlitsstofnanir höf!u sofi! á ver!num e!a veri! me! í 

hrunadansinum svo ekki virtist standa steinn yfir steini. Fólk var reitt og áhyggjufullt.  

Dæmi um umræ!uefnin: Vantraust gagnvart Al"ingi, fjármálastofnunum og flestum 

stofnunum samfélagsins. Tortryggni og ótti vegna "ess a! sjávarútvegsfyrirtækin höf!u 

komist upp me! a! ve!setja kvótann í erlendum bönkum og orkuau!lindirnar voru í hættu 

vegna ásælni erlendra a!ila og skammtímasjónarmi!a hérlendra. Af nógu var a! taka en hæst 

bar umræ!an um skuldamál heimilanna og afskriftir skulda hjá stórfyrirtækjum og „vel 

                                                                                                                                                  
 
hann á "eim frægu lokaor!um; “Gu! blessi Ísland”. Og, ma!ur fraus! Hva! var ma!urinn a! fara? Á 
myndlistars$ningunni “Koddu” í Hugmyndahúsi háskólanna/N$listasafninu (apríl 2011) má sjá vídeóverk eftir  
#orvald #orsteinsson sem l$sir áhrifum "essa atbur!ar  "ar  sem venjulegt fólk í allskonar hversdagslegum 
athöfnum lendir í einhverskonar óvæntri skothrí!/árás/innrás og liggur eftir í valnum.  

17 Gengistrygg! húsnæ!is og bílalán einstaklinga höf!u „stökkbreyst“ og jafnframt höf!u gengistrygg! lán 
hækka! verulega vegna hruns íslensku krónunnar.  
18 Iceve innistæ!ureikningar sem Landsbanki Íslands sem var í einkaeign haf!i stofna! í Bretlandi og Hollandi 
og "arlendir einstaklingar og félög  tapa! innistæ!um sínum. Deilt var um "a! hvort ríkisábyrg! ætti a! vera á 
"essari skuld.  
19 Sk$rsla rannsóknarnefndar "ar sem fari! var yfir innvi!i samfélagsins til a! leita sk$ringa á orsökum 
efnahagshrunsins í október  2008. 
20 Mótmæli vi! "ingsetningu 20. Janúar 2009. Almenningur safna!ist saman utan vi! Al"ingishúsi! og bar!i á 
potta og pönnur. Ríkisstjórnin sag!i af sér í framhaldinu. 
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tengdum“ 21 einkaa!ilum. Tala! var um ungt fólk sem var a! byrja a! búa og haf!i keypt 

húsnæ!i rétt fyrir hrun og lagt fram eigi! fé á móti lánum. Nú var allt tapa! og fólki! taldi sig 

heppi! ef "a! gat gengi! út eignalaust.  

Kornungur ma!ur kom á safni! "ar sem ég vinn og ba! um a!sto! vi! a! útbúa 

augl$singu vegna bíls sem hann haf!i keypt á bílalánum og ré! nú engan veginn vi! lengur. 

Langskólagengin vinahjón eins vinnufélagans "urftu a! leigja út íbú!ina og búa í 

sumarbústa! til a! ná endum saman. Sögur voru af rosknum einstaklingum sem "urftu a! 

leita á ná!ir háaldra!ra foreldra til a! eiga fyrir mat. Arkitekt á mi!jum aldri í einni 

fjölskyldunni haf!i misst vinnuna eins og flestir í hans fagi og fór í nám til a! hafa eitthva! 

fyrir stafni. Fólk gat ekki minnka! vi! sig húsnæ!i e!a selt bíla "ví ekkert seldist og alls 

sta!ar blasti vi! ni!urskur!ur. Systir eins vinnufélagans fékk leigusamning til fjögurra ára af 

fjölskyldu sem flutti til Noregs vegna atvinnuleysis og "ví fylgdi a! "au voru komin í 

grei!slu"rot me! afborganir af húsinu. Fjölskyldan tvístra!ist "ví annar sonurinn á 

unglingsaldri gat ekki hugsa! sér a! flytja út og sat grátandi úti í bílskúr me!an n$ja 

fjölskyldan sem ætla!i a! leigja sko!a!i húsi!. Hann fékk a! búa áfram í kjallara hússins en 

foreldrarnir fóru út me! yngri soninn.  

Vi! sem héldum vinnunni töldum okkur heppin "rátt fyrir ni!urskur!, styttingu 

vinnudagsins og auki! álag vegna "ess a! ekki var rá!i! í störf "eirra sem hættu vegna aldurs 

e!a af ö!rum ástæ!um. Umræ!an snerist einnig miki! um "a! a! enn"á ómögulegra var a! 

ná endum saman en me!an á svoköllu!u „gró!æri“22 stó!.   

 

                                                
 
21 Kristján Arason bankama!ur og eiginma!ur #orger!ar Katrínar Gunnarsdóttur "áverandi  
menntamálará!herra, #orgils Óttar Mathiesen bró!ir Árna Mathiesen "áverandi fjármálará!herra. 
22 Gó!æri! svokalla!a sem var undanfari hrunsins er í almennu tali kalla! gró!æri!. 
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Rétt fyrir hrun ur!u mótmæli flutningabílstjóra áberandi. A!dáunarver!a má telja úthald og 

"rautseigju "eirra í baráttunni gagnvart stjórnvöldum sem virtu "á ekki vi!lits. Ég fann til 

mikillar samkenndar me! baráttu "eirra "ó svo a! "eir væru a!allega a! mótmæla bensín- og 

olíuhækkunum og hvíldartíma bílstjóra. Mér fannst "eir einhverveginn skynja hva! lá í 

loftinu! Seinna ur!u miklar óeir!ir milli lögreglu og bílstjóranna á „Gashól“  bensínstö!inni á 

Hólmshei!i "a!an sem sjónvarpa! var beint. Mannfjöldi tók "átt í mótmælunum og athygli 

vakti a! lögreglan beitti óspart táragasi me!an al"jó! gat horft á beina útsendingu af 

atbur!um heima í stofu. #a! ver!ur a! teljast mjög óvenjulegt í íslensku sjónvarpi og "etta 

haf!i áhrif á fólk sem var! "arna, millili!alaust, vitni a! vinnubrög!um lögreglunnar 

gagnvart mótmælendum. #au vinnubrög! áttu reyndar eftir a! endurtaka sig en samskipti 

lögreglu og mótmælenda voru "ó á margan hátt til fyrirmyndar "egar á lei! mótmælin.'

 

 

0)<'=.2+""'27-26.,'>+/;$:-' 
Fyrsti almenni mótmælafundurinn eftir hrun var haldinn á Arnarhóli en hann var bo!a!ur af 

a!standendum námsmanna í útlöndum sem lentu í miklum hremmingum strax eftir hrun. #ar 

var einn mótmælendanna Hör!ur Torfason sem átti eftir a! koma miki! vi! sögu í 

mótmælunum. #arna kom hann me! "á hugmynd a! fólk mætti daglega á Austurvöll.  

#ar stó! hann sí!an vaktina og gaf fólki færi á a! tjá sig í hljó!nema sem var sta!settur vi! 

styttu Jóns Sigur!ssonar. #ar safna!ist saman lítill hópur til a! byrja me!. #ar á me!al 

vir!uleg hjón, nokkrir anarkistar, fullt af erlendum bla!amönnum og slatti af fólki e!a um 

"a! bil 15 – 30 manns. Hljó!neminn var opinn og Hör!ur hvatti fólk til a! koma og segja 

sína sko!un. Mótmælendur skiptust á a! koma og segja nokkur or!.  

Strax eftir hrun höf!u stjórnvöld reynt a! fá almenning til a! fyrirgefa og sætta sig vi! or!inn 

hlut. Tala! var um fjármálahamfarir sem vi! hef!um or!i! fyrir og almenningi rá!lagt a! 

„persónugera“ ekki hruni! og „leita ekki sökudólga“. Miki! var lagt upp úr "ví a! huga a! 

grunngildunum. Mér fannst hins vegar mikilvægt a! rei!in fengi útrás svo hægt væri a! 

afgrei!a hana og farvegur fengist fyrir a!rar tilfinningar. Oft er sagt a! rei!in sé dulbúin sorg 

e!a öfugt. Til a! byrja me! var eins og fólk ætla!i a! drekkja rei!i sinni í sláturger! og 

prjónaskap. Mér leist ekki á blikuna og fannst "etta lei! til a! svæfa l$!inn!  
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Mér fannst nau!synlegt a! rei!in fengi útrás á!ur en hægt væri a! hugsa um sátt! #etta má sjá 

á bloggfærslu minni mánu!i eftir hrun á mbl.is23 "ann 11. nóvember 2008 me! fyrirsögninni:  

 

Rei!in má ekki gleymast ...... án hennar ver!ur engin sátt.   

Huglei!ing bloggarans: 

„Almenningur má ekki binda fyrir munn sinn og augu og beina rei!inni inn á vi! eins og 

stjórnvöld hvetja okkur til a! gera. #a! er mjög hættulegt fyrir heilsuna.  

#a! er einkenni kúga!ra samfélaga a! fá ekki a! s$na rei!ina gegn óréttlæti og valdní!slu. 

Rei!i "arf útrás ... eins og gle!in.  

Réttlát rei!i getur breyst í skrímsli sé henni haldi! ni!ri me! valdi. 

Ég er rei! vegna aflei!inganna af frjálshyggjustefnu Sjálfstæ!isflokksins sem hefur veri! 

trúa! fyrir stjórn landsins í 17 ár. 

Burt me! ræningjaflokkana sem rústa sparifé landsmanna, skuldsetja heimilin meira en 

nokkru sinni og stinga svo upp í okkur sláturkeppum svo vi! höldum nú kjafti. 

Ég vil hafa stjórnvöld, sem ekki eiga bullandi eigin hagsmuna a! gæta. Stjórnvöld sem 

hreinsa til í skúmaskotum hagsmunatengsla Sjálfstæ!is- og Framsóknarflokks.  

Burt me! aflóga Se!labankastjórn! 

Burt me! stjórnvöld sem me! órei!u og eiginhagsmunapoti hafa komi! sjálfstæ!i og 

"jó!arstolti fyrir kattarnef. 

Já, ég er rei!!“ 

#essi færsla l$sir tilfinningu bloggarans fyrir ástandinu um "a! bil mánu!i eftir hrun. Rei!in 

og krafa um ábyrg! og réttlæti skín í gegn um "essi skrif. Sjálfstæ!isflokkurinn haf!i veri! 

vi! völd samfellt í um "a! bil tvo áratugi og meira og minna vi! stjórn landsins frá "ví 

bloggarinn sem er fæddur 1955 man eftir sér. Íslendingar höf!u hinga! til geta! fer!ast 

                                                
 
23 Var á!ur me! blogg á mbl.is (ninaos.blog.is).  
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kinnro!alaust til annarra landa en nú vorum vi! allt í einu komin í hóp mestu 

fjárglæfaramanna heimsins. A!koma Al"jó!agjaldeyrissjó!sins vegna grí!arlegrar 

skuldsetningar ógna!i sjálfstæ!i "jó!arinnar og á "essum tíma var ekkert fararsni! á "eim 

sem höf!u veri! vi! stjórn fram yfir hruni!.  

 

0)?'@A:B>$.C$8D.-,"#'
 
Eftir "ví sem á lei! veturinn 2008-09 styrktust mótmælin smám saman og stó!u allan 

veturinn. Ma!ur upplif!i létti og sáluhjálp vi! a! koma til fundar vi! fólki! í landinu og 

mótmæla. Til a! byrja me! mætti ma!ur hvernig sem á stó! vegna "ess a! "a! skipti máli a! 

ekki væri of fámennt í mótmælunum, en fjöldinn sem mætti óx me! hverjum fundinum. #a! 

var einstakt a! ver!a vitni a! "ví hva! "átttakendur í mótmælunum á Austurvelli24 voru 

fjölbreyttur og stór hópur og baráttuskeytin bárust hva!anæva af landinu. #arna var svo miki! 

af fólki sem ma!ur haf!i aldrei á!ur sé! í mótmælum25 en líka gamlir baráttujaxlar eins og 

Skúli Helgason prentari26 á níræ!isaldri sem dreif sig fárveikur ni!ur á Austurvöll.  

Fólk mætti á hverjum laugardegi viku eftir viku í öllum ve!rum og "arna upplif!i ma!ur 

einstæ!an samhug. Hör!ur Torfason  sem stjórna!i fundunum hvatti ávallt til fri!samra 

mótmæla. Kröfur fundanna voru a! ríkistjórnin, fjármálaeftiliti! og se!labankastjóri færu frá. 

#a! gekk allt eftir. #a! var líka tala! um „a! vi! létum "a! ekki gerast“ a! fólk missti heimili 

sín. Á sí!asta fundi fyrir „byltingu“ benti Hör!ur á a! fólk mætti gjarnan koma me! eitthva! 

sem heyr!ist í á "ingsetningu nokkrum dögum sí!ar. Búsáhaldabyltingin var! sí!an í beinu 

framhaldi af "essu. #a! var magna! a! standa fyrir utan Al"ingishúsi! og taka "átt og geta 

haft áhrif. Búsáhalda áslátturinn og trommurnar seiddu fólk ni!ur í bæ á daginn og heyra 

mátti óminn vestur á Mela langt fram eftir kvöldi. #a! má telja ómetanlegt hvernig 

almenningur gat sameinast og fundi! mikilvægi sitt í mótmælunum. Mín tilfinning er sú a! 

                                                
 
24 Fjölmennir Borgarafundir voru einnig haldnir reglulega í I!nó og í Háskólabíói undir stjón Gunnars 
Sigur!ssonar. 
25 Ljó!agöngustjóri hefur teki! "átt í mótmælum gegn um tí!ina. #ó a!allega fyrir 35 árum "egar hann var 
virkur í einni af  vinstri hreyfingunum. 
26 Skúli Helgason var virkur í samfélagsumræ!unni á Útvarpi Sögu. Hann lést í byrjun júlí ári! 2010 og eru 
minningaror! um hann í Ljó!agöngunni. 
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mótmælin hafi veri! mikilvæg sáluhjálp fyrir "á sem tóku "átt i "eim og hvatning "eim sem 

stó!u álengdar27.    

 

 

<)'E;74$#$"#$"'
 
#egar Ljó!agangan hófst voru stóru mótmælin hætt "ó mótmæli af $msu tagi héldu áfram 

lengi enn. Hún var á netmi!linum Eyjan.is og mátti finna á forsí!unni undir Pennar. Sló!in er 

http://blog.eyjan.is/joninaos. Ljó!agangan var hugsu! sem verkefni til eins árs og stó! 

formlega yfir frá 31.janúar 2010 til 31. janúar 2011. Í göngunni birtust 152 ljó! eftir 85 skáld 

á árinu. #a! "$!ir a! ljó! birtust í göngunni a! me!altali annan hvern virkan dag. Birt voru 

a! me!altali 2-3 ljó! á viku. Reglan var a! eitt ljó! var birt í einu og yfirleitt eitt ljó! frá 

höfundi í einu me! mismunandi löngu millibili. #a! fór eftir "ví hvernig "a! passa!i inn í 

ástandi! hverju sinni. Einstöku sinnum voru "ó ljó! sama höfundar birt hvert á eftir ö!ru ef 

"a! átti vi!. #a! gat veri! a! ljó!in færu vel saman e!a a! "au l$stu vel ástandinu í 

samfélaginu á "eim tíma. Dæmi um "a! eru ljó! eftir Lindu Vilhjálmsdóttur, Steinunni 

Sigur!ardóttur, Elísabetu Jökulsdóttur og Anton Helga Jónsson. 

Ljó!agangan mun mögulega halda áfram göngu sinni um óákve!inn tíma en göngufer!irnar 

hafa or!i! stopulli og ræ!ur "ar mestu vafasöm eigendaskipti á Eyjunni og n$jar áherslur "ar 

sem karlar skipa öll mest áberandi plássin á forsí!unni.  

Ein keikjan a! Ljó!aöngunni var fyrirlestur á Borgarbókasafni28. Efni fyrirlestursins 

fjalla!i um "a! a! auka bjarts$ni og jákvæ!ni eftir hrun og nau!syn "ess a! auka vi! jákvæ!a 

for!ann á móti öllu "ví neikvæ!a sem vi! höfum teki! inn í gegnum fréttaflutning af hruninu. 

#ar var hvatt til a! fólk reyndi a! hafa jákvæ!a for!ann a!eins meiri en "ann neikvæ!a ef 

hægt væri.  

Meginmarkmi! Ljó!agöngunnar var a! glæ!a hugrekki og von me! ljó!um og a! 

gefa lesendum í lei!inni kost á a! n$ta íslensku ljó!aflóruna til sjálfssko!unar á ví!lesnum 

netmi!li me! hagn$ta menningarmi!lun a! lei!arljósi. Ljó!agangan var jafnframt hugsu! 

fyrir göngustjórann og lesendur til a! losa um tilfinningar og skerpa s$n á "jó!félagsmálin og 

                                                
 
27 #arna fékk almenningur tækifæri til a! s$na hug sinn og finna samtakamáttinn. Einn vinnufélagi minn sem 
mætti ekki í mótmælin "akka!i okkur sem "ar vorum og sag!ist vera me! okkur í anda.  
28 Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræ!ingur var me! fyrirlestur fyrir starfsmenn MOFS/Menningar og fræ!slusvi!s 
Reykjavíkurborgar. 
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til a! halda út erfi!a umræ!u sem var óhjákvæmileg í kjölfar hrunsins. Göngunni var ætla! 

"a! hlutverk a! vera til hugarhæg!ar fyrir sjálfa mig jafnt og lesendur.  

Kunnug er setningin „Ljó!i! ratar til sinna“ sem höf! er eftir #orsteini frá Hamri. 

#essa setningu má skilja á $msan hátt en "a! er eitthva! vi! hana sem hefur trufla! mig. 

Anna! markmi! me! Ljó!agöngunni var nefnilega a! koma ljó!unum til sem flestra. Líka 

"eirra sem ljó!i! hefur ekki rata! til af einhverjum orsökum. #ess vegna var Ljó!agangan 

sta!sett á almennu opnu bloggsvæ!i. #órarinn Eldjárn or!ar "etta svona:  

 

„Víst er "a! löngu ljóst og bert 

a! ljó!i! ratar til sinna. 

Samt finnst mér ekki einskisvert 

a! $ta "ví líka til hinna.“29 

 

Spurningin um "a! hvort ljó! ættu erindi vi! almenning í dag var fljótsvara! í huga í mínum. 

Einn möguleikinn hef!i veri! a! koma "eim á framfæri í gegnum eigin vefsí!u. Ástæ!an 

fyrir "ví a! sú lei! var ekki valin fyrir Ljó!agönguna var a! gestir "anga! væru líklegast upp 

til hópa ljó!aunnendur "á "egar. Eyjan var! fyrir valinu vegna "ess a! hún er einn fjölsóttasti 

vefmi!illinn hérlendis, gestirnir fjölbreyttur hópur landsmanna bæ!i "eir sem búa hér heima 

og erlendis. Ljó!agangan haf!i sérstö!u í bloggheimum a! "ví leyti a! hún mi!la!i ljó!um 

sem tengd voru vi! málefni lí!andi stundar og "ví meiri líkur á a! ljó!i! rata!i ví!ar.  

 

<)('FD;$"':+2'8.G##:H64,'
 
Eyjan.is er talin vera einn af mest sko!u!u netmi!lum landsins og má ætla a! heimsóknir 

"anga! séu nokkur "úsund á dag. #ar mátti finna bloggara úr $msum áttum sem blogga um 

allt mögulegt me!fram "ví a! blogga um pólitík; tískublogg, hönnun, arkitektúr, 

líkamsvir!ingu, heimspeki, málfar, trúarbrög! svo eitthva! sé nefnt. En eitt af markmi!um 

Ljó!agöngunnar var einmitt a! nota ljó!in sem rödd e!a tjáningu í su!upotti umræ!unnar og 

koma "eim sem ví!ast. Á blogginu er gagnvirk mi!lun "annig a! lesendur geta komi! me! 

athugasemdir vi! færslurnar og "ar er hægt a! skiptast á sko!unum. Einnig var algengt a! 

                                                
 
29#órarinn Eldjárn, Hættir og mörk Reykjavík (2005). 
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setja sló! sem tengdist einhverju sem var í umræ!unni inn á bloggsí!una me! ljó!unum. 

Dæmi um "etta er: orkuau!lindir.is, anton.is, tregawott.net og jonsigurdsson.is.  

#ar sem Eyjan er ekki me! opi! bloggkerfi sótti ég um a!gang til ritstjórans sem "á var 

Gu!mundur Magnússon. Hann vildi fá a! sjá eldra efni e!a fyrri blogg til a! meta hvort ég 

ætti heima á Eyjunni. Ég sendi honum efni! og og fékk a!gang. Sí!an "urfti ég a! senda 

ljósmynd sem teikna! var eftir og birtist me! hverri bloggfærslu. Í uppsetningu bloggsí!a er 

yfirleitt ætlast til a! bloggari kynni sig. #a! er mjög mismunandi hversu ítarlegar "essar 

kynningar eru. Á Eyjunni er kynningin undir; Höfundur:  

- Jónína Óskarsdóttir ... skrifar um ditten og datten. Ég er fædd og uppalin í Reykjavík, 

hef marga gó!a titla eins og; dóttir, mamma, amma, tengdamamma, bókavör!ur og 

húsmó!ir í vesturbænum. 

Einnig er möguleiki á a! skrifa $tarlegar um æviferil e!a anna! sem bloggari vill koma á 

framfæri um sjálfan sig. Á bloggsí!unni eru einnig tenglarnir: N$legar færslur, Tenglar, 

Sarpur og Dagatal "ar sem „bloggdagar“ eru undirstrika!ir. Tenglarnir s$na oft áhugasvi! 

hvers bloggara og á umræddu bloggi má me!al annars finna tengla á Borgarbókasafn, 

Bókmenntavefinn, Tregawöttin30 og Druslubækur og do!rantar.  

Til a! byrja me! voru ljó!in skrifu! á sama svæ!i og almennar bloggfærslur. Tæknileg 

vandamál komu nokkrum sinnum upp vi! innslátt ljó!anna. #a! var leyst í samrá!i vi! 

tæknimann Eyjunnar sem setti upp sérstakt ljó!asvæ!i "egar á lei! gönguna. #ar var 

ákve!inn reitur fyrir heiti ljó!s og annar fyrir höfund. Bakgrunnur ljó!sins var! ljósgulur í 

sta! "ess a! vera hvítur "annig a! me! "essari uppsetningu skar ljó!i! sig frá venjulegum 

bloggfærslum á svæ!inu. Lesendum var frjálst a! koma me! athugasemdir vi! ljó!in og/e!a 

færslurnar undir nafni e!a dulnefni. Einnig var hægt a! sleppa "ví a! fá athugasemdir. 

Möguleiki var á "ví a! tengja færsluna vi! facebook me! "ví a! smella á „líkar vi!“ ef fólk 

vildi koma "eim á framfæri ví!ar. Bloggfærslurnar er hægt a! setja í flokka eftir efni. Vi! leit 

a! ákve!num efnisflokkum á netmi!lum geta lesendur vali! úr "essum flokkum. Flokkarnir 

sem hægt er a! velja um á Eyjunni eru:  

 

                                                
 
30 Tíu #úsund tregavött er vefrit um ljó!list. 
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Óflokka!/ 

Bloggar/ 

Menning og listir/ 

Brot á mannréttindum/ 

Dægurmál/ 

Í"róttir/ 

Lífsstíll/ 

Stjórnmál og samfélag/ 

Spaugilegt/ 

Tölvur og tækni/ 

Tónlist/ 

Vefurinn/  

Vinir og fjölskylda/ 

Vi!skipti og fjármál.  

 

Einnig getur bloggarinn sjálfur búi! til flokka a! vild og bætt vi!. 

Frá og me! fyrstu færslu hafa flestar ljó!afærslurnar veri! flokka!ar undir   

Stjórnmál og samfélag.  

#a! var strax me!vitu! ákvör!un og undirstrika!i a! ljó!agangan yr!i innlegg í 

"jó!félagsumræ!una. Marka!ssetning e!a kynning á göngunni er engin utan "a! a! hún haf!i 

a!setur á ví!lesnum netmi!li. Beinn kostna!ur var enginn. Tími vi! a! finna vi!eigandi ljó! 

og uppsetning hverju sinni gat teki! frá einni upp í "rjár klukkustundir. Miki! var lagt upp úr 

"ví a! ljó!in væru réttritu! og uppsetning "eirra eins nærri bókinni og mögulegt var. 

Eftirfylgni hefur a!allega falist í "ví a! fylgja tilfinningunni fyrir ástandinu og eftir "ví sem 

ljó! birtust oftar "ví lengur var sí!an á forsí!u Eyjunnar. A! auki birtast n$jar færslur á 

Blogggáttinni sem er nokkurskonar marka!storg íslensku netmi!lanna.  

 

<)0'E;74,"'
 
Efnisöflun hefur fari! fram me! könnun hundru!a ljó!bóka, annars vegar í minni eign e!a 

lánsbóka hjá bókasöfnum í Reykjavík og nágrenni. Vi! val á ljó!um hafi ég í huga a! velja 

gó!an skáldskap. Einnig a! s$na ljó! eftir brei!an hóp skálda bæ!i karla og kvenna, lifandi 

og látinna. #eirra á me!al var Ólöf Sigur!ardóttir, Jakobína Sigur!ardóttur, Vilborg 
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Dagbjartsdóttir, Steinunn Sigur!ardóttir og Kristín Ómarsdóttir , Bólu – Hjálmar, Jónas 

Gu!laugsson, Njör!ur P. Njar!vík, Stefán Snævarr og Óskar Árni Óskarsson. Eins haf!i ég í 

huga a! kynna ljó! eftir yngri skáldin og má "ar nefna Arngrím Vídalín og Kristínu 

Eiríksdóttur, Berg Ebba Benediktsson, Ingunni Snædal, Magnús Sigur!sson og #órdísi 

Gísladóttur.  #egar ég leita!i ljó!a sem hæf!u til birtingar "ann daginn var svo einkennilegt 

a! "a! var oft eins og ljó!in kæmu til mín! Ég fann akkúrat ljó!i! sem passa!i. Og, "a! var 

oft eins og ljó!in hef!u veri! ort í tilefni dagsins "ó svo "au hef!u veri! ort fyrir löngu sí!an. 

Stundum "urfti ég a! leita lengur a! ljó!um og "a! var helst ef ég var a! sko!a ljó! skálda 

sem ég "ekkti ekki miki! til.  

Aldrei kom til greina í Ljó!agöngunni a! vera me! ljó!agreiningar. Lesendur áttu a! 

fá a! upplifa ljó!in á eigin forsendum. Markmi!i! var alltaf a! mi!la ljó!um til lesenda á 

jafnréttisgrundvelli. Göngustjóri gaf tóninn me! "ví a! tengja ljó!in vi! atbur!i lí!andi 

stundar og mi!la!i "ar af eigin tilfinningum og sko!unum á "jó!málum. Markmi!i! var a! 

taka ljó!in af stallinum og færa "au umbú!alaust til fólksins. Ljó!in áttu ekki a! vera 

sérfræ!ingafó!ur.  

Fyrsta færslan í „Ljó!a- og söguterapíunni“  birtist "ann 31. janúar 2010 á Eyjunni31: 

Yfirl$sing um tilgang ljó!agöngunnar var eftirfarandi:  

 

„Á erfi!um tímum er gott a! lesa bækur e!a horfa á kvikmyndir sem hjálpa til vi! a! stilla 

dagsformi!. Sjálf les ég og horfi bara á eitthva! sem er létt og skemmtilegt "essa mánu!ina 

til a! auka vi! jákvæ!a for!ann á móti öllum spillingar og kreppufréttunum.“ Í lok færslunnar 

var lítil reynslusaga bloggarans sem fylgdi me! ljó!inu32: 

Kona 

 

“ ... á níræ!isaldri or!in ellihrum sag!i a! "a! sykra!i allt a! setast hjá ungum pilti”33  

 

Lengi okkar lifir "rá.  

- lífsins – töfragaldur -.  

Sykrar allt a! sitja hjá  

sveini um tvítugsaldur. 
                                                
 
31 Ljó!agangan, http://blog.eyjan.is/joninaos/2010/01/31/ljoda-og-soguterapia-1-timi/ 
3232 Lilja Björnsdóttir. 
33 #etta er frá höfundi ljó!sins og á a! vera innan gæsalappa. 
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Huglei!ing göngustjóra: 

„Ljó!i! minnir mig á göngufer! upp Laugaveginn "ar sem "a! gladdi mig hva! ungu 

mennirnir sem á vegi mínum ur!u gáfu mér mi!aldra konunni h$rt auga.  

#egar betur var a! gá! … var ég "arna á göngu me! dætrum mínum.“ 

 

<)<'IJ/%"C$&3--%&'
 
Eftir a! hugmyndin a! ljó!agöngunni fór a! taka á sig mynd var næsta skref a! velja 

ljó!skáldin sem mig langa!i til a! birta eftir. Ég valdi "á sem mér "óttu áhugaver!ir og líka 

"á sem mig sjálfa langa!i til a! kynnast betur. #ar sem höfundaréttur er á ljó!um var 

nau!synlegt a! fá skriflegt birtingaleyfi. #egar ég fór af sta! me! bloggi! haf!i ég samband 

vi! framkvæmdastjóra Rithöfundasamband Íslands34 og kanna!i máli!. E!lilegt "ótti a! bi!ja 

um leyfi "ar sem hér er um birtingu er a! ræ!a. Á heimasí!u sambandsins35 er skrá yfir 

netföng allra félagsmanna en framkvæmdastjórinn a!sto!a!i vi! a! finna rétthafa verka 

skáldanna sem eru látin. Einnig mátti finna nokkra yngri höfunda/rétthafa sem ekki eru í 

sambandinu í gegnum facebook.com. Tölvupóstur var nota!ur til a! bi!ja um birtingaleyfi. 

Sérstakt bréf var sent til hvers og eins "ar sem fylgdi sló! á ljó!agönguna svo skáldin gætu 

sé! fyrirkomulagi! á göngunni á!ur en "au gæfu sam"ykki. Almennt kunnu rithöfundarnir 

vel a! meta a! be!i! væri um leyfi til birtingar og gáfu leyfi! án athugasemda me! glö!u 

ge!i. Skriflegt leyfi liggur fyrir frá öllum ljó!skáldunum og/e!a rétthöfum ljó!anna me! 

tveimur undantekningum. Í hverri færslu var höfundar geti! auk ljó!abókar og útgáfuárs. 

Hér á eftir má sjá s$nishorn af tölvupósti sem ég sendi til höfundanna hvers og eins: 

 

„Sæl(l) …. Mig langar til a! fá leyfi til a! birta 2-3 ljó! eftir "ig í netljó!agöngunni minni: 

http://blog.eyjan.is/joninaos/ 

Er "a! í lagi? 

Bestu kve!jur, Jónína Óskarsdóttir“  

 

 

                                                
 
34 Ragnhei!ur Tryggvadóttir 
35 rsi.is, http://rsi.is/um_rsi/hofundarettur/: “Höfundaréttur helst "ar til 70 ár eru li!in frá andláti höfundar. A! 
höfundi látnum erfist höfundarétturinn eftir ákvæ!um erf!alaga og erfingjar fara a! öllu leiti me! réttinn.” og 
“Sæmdarrétturinn felur í sér a! skilt er a! geta nafns höfundar í hvert skipti sem verki! er birt í einu e!a ö!ru 
formi.”  
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Hér fylgja svör nokkurra höfunda: 

 

5. febrúar 2010  

Takk fyrir a! spyrja -- en "ér er heimilt a! birta hva! sem er eftir Jónas, og "arft ekki einu 

sinni a! spyrja. Höfundarréttur fellur ni!ur 70 árum eftir andlát höfundarins og Jónas hefur 

nú legi! í sinni dönsku gröf í 94 ár.  

Hjartanlega til hamingju me! a! halda merki ljó!sins á loft! Hrafn 

 

10. mars 2010: 

me! sannri ánægju, kæra Jónína. leyf!u mér a! sjá hva!a ljó! "ú velur á!ur en "ú setur "au á 

neti!. gó!ar kve!jur Steinunn S. 

 

20.september 2010  

Endilega, gott mál. Og gangi "ér vel a! skrifa ljó!. 

Allir eiga a! skrifa, dansa, syngja ... #órunn 

 

20. september 2010  

Sæl. Minn er hei!urinn. Kær kve!ja, #ór!ur H. 

 

7. janúar 2011  

Takk fyrir bréf - sí!an "ín er frábær, takk. Já, gjör!u svo vel, "ú hefur mitt leyfi.  

Me! kærri kve!ju, Kristín Ómars. 

 

7. janúar 2011:  

#ér er velkomi! a! birta ljó! eftir mig á Eyjunni. Hva! var!ar höfundarétt Arnars frænda 

míns er ég satt a! segja ekki viss hver hefur yfir honum a! rá!a (ef til vill DAS), en ég held 

a! "ú "urfir ekki a! hafa áhyggjur af "ví og "ér sé óhætt a! birta  

ljó! eftir Örn. Gangi "ér vel á "inni gó!u ljó!agöngu. Bestu kve!jur, Óskar Árni. 

 

18. janúar 2011:  

Gott er nú til "ess a! hugsa a! einhverjir skuli enn lesa ljó!, jafnvel njóta "eirra. Og "ér er 

heimilt allt sem "ú hefur gaman af a! birta eftir okkur fe!gana. Bestu kve!jur, Bö!var.  

 



!
!
 

19!
!
 

<)?'K,48&J#4'L'H,4-JM%:$#$'

Framsetning vi!bur!ar eins og Ljó!agöngunnar á vef er "ess e!lis a! yfirlit yfir göngugesti er 

mjög takmarka!. Sama er a! segja um vi!brög! sem gátu veri! lítil e!a óljós. #essu 

fyrirkomulagi geta fylgt bæ!i kostir og gallar. Au!velt er "ó a! fá heimsóknartölur yfir gesti 

Eyjunnar sem eru tugir "úsunda í viku hverri. Ljó!agangan var aftur á móti ekki me! 

talningu. Athugasemdakerfi! á Eyjunni virka!i "annig a! hver sem er gat komi! me! 

athugasemdir undir nafni e!a dulnefni. Eigandi bloggsins gat "ó sé! netfang vi!komandi. 

Vi!brög! vi! ljó!unum voru lítil en yfirleitt gle!ileg. Athugasemdir vi! færslur gátu veri! 

allavega; uppörvandi, ni!urrif e!a jafnvel dónalegar. Au!velt er a! henda óvi!eigandi 

athugasemdum út og hægt er a! hafa síu "annig a! athugasemdirnar birtist ekki fyrr en "ær 

hafa veri! sam"ykktar af eiganda svæ!isins. Ljó!agangan var me! athugasemdakerfi! opi! 

öllum og "a! var a!eins einu sinni sem athugasemd vegna ljó!s var fjarlæg!. #a! er reyndar 

eitt af einkennum bloggheima a! sé fólk sátt koma ekki margar athugasemdir. Aftur á móti ef 

bloggarar eru ósammála einhverju sérstaklega í sambandi vi! pólitík "á koma margar. Veri! 

getur a! lesendur séu almennt óvanir e!a feimnir vi! a! tjá sig um ljó!36. '

Markhóp ljó!agöngunnar er erfitt a! greina, "a! er a! mestu leyti hinn andlitslausi múgur. 

Inn á Eyjuna vir!ist koma brei!ur aldurshópur; fólk af bá!um kynjum og öllum stéttum. 

#arna getur "ví veri! um mjög fjölbreyttan gestahóp a! ræ!a en "ó líklega mest fólk frá 

"rítugu og upp úr. Kannanir s$na a! neti! er enn"á talsvert karllægt "ví á netmi!lunum 

blogga mun fleiri karl-bloggarar en konur37. Athugasemdir sem ég hef fengi! vi! færslur 

mínar eru líka a! mestu leyti frá körlum en "ó eru "ær sumar undir dulnefni og "á veit ma!ur 

ekki um hvort kyni! er a! ræ!a. #rívegis á tímabilinu fann ég til uppgjafar. Mér fannst enginn 

hafa áhuga á ljó!unum vegna "ess hva! ég fékk fáar athugasemdir vegna "eirra. Ég var ekki 

me! neinn hóp a!dáenda í kringum mig, úr fjölskyldu e!a vinahópnum, sem kom me! 

athugasemdir. #á var ég svo heppin a! rekast á lesendur Ljó!agöngunnar á förnum vegi sem 

hvöttu mig til a! halda áfram. Ekkert "eirra haf!i "ó komi! me! „komment“ á blogginu "egar 

"arna var komi! sögu né sí!ar svo vita! sé.  

 

                                                
 
36 Í vi!auka er yfirlit yfir athugasemdir . 
37 Eyjan.is http://blog.eyjan.is/freedomfries/2011/03/04/karlaslagsida-bloggheima/.  
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Fyrsti vegfarandi er dagskrárger!arma!ur á RÚV sem ég kannast lítillega vi!: Hún "akka!i 

mér fyrir bloggi! og sag!i a! "a! væri svo gaman a! me! blogginu vekti ég athygli á hva! 

vi! ættum marga gó!a texta. 

 

Annar vegfarandi er starfsma!ur á Borgarbókasafni a!alsafni. Hún sag!i sem svo:  

„Ég les oft bloggi! "itt. Ég er búin a! vera a! lesa allt um Ólöfu Sigur!ardóttur frá Hlö!um 

eftir a! "ú birtir ljó!in hennar.“ 

 

#ri!ji vegfarandi er skáld gamall bekkjarbró!ir eldri sonar míns úr Melaskóla sem sag!i; „Ég 

leita alltaf a! ljó!ablogginu "ínu á Eyjunni. #a! er skemmtilegasta bloggi!.“ 

 

Núna í morgun "egar lög! var lokahönd á sk$rsluna fékk ég athugasemd frá vegfaranda í 

Asturstræti, félagsrá!gjafa á mi!jum aldri, sem sag!ist mjög oft lesa bloggi! en setur "ó 

aldrei inn athugasemdir. 

 

 

<)N'=->%#$:+2C,&'L'C62,'
 
Eftirfarandi eru ahugasemdir vi! nokkur ljó!anna/færslanna í göngunni. Fyrirsögn er 

feitletru!. #ar undir koma athugasemdir vi! vi!komandi færslu/ljó!, hver athugasemd er 

afmörku! me! punkti fyrir framan. N$justu færslurnar eru efst: 

 

Færsla 31. janúar 2011 - Ljó!agangan hefur "ramma! í ár! Ljó!i! Kona eftir Lilju 

Björnsdóttur. ATHUGASEMDIR: 

• Thetta er uppahaldssidan min a Eyjunni. Megi vegur ljodsins aukast og lengjast fyrir 

tilstilli thina. 

Med kaerri kvedju fra Svithjod, 

• Miki! er "etta ljúft og sætt … bæ!i ljó!i! og péessi!. 

Skilur "etta kall sem kona. 

• takk fyrir velgengna göngu, gakktu áfram ótrau!. 
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• Til hamingju me! ljó!a "rammi! í eitt ár … og jú vissulega er ljó!i! a! ö!last sinn 

sess í "jó!félaginu. Í sta! "ess a! misgó!ar glæpasögur eigi svi!i!. Áfram! áfram! 

ljó!aganga og megi "rammi! ver!a okkur öllum til gó!s á ljó!astígum. 

 

Færsla 29. janúar 2011 Ljó!i! er: Kjötbærinn eftir Kristínu Eiríksdóttur. Fyrirsögn: 

Hæstiréttur/LÍÚ – og ljó!. ATHUGASEMDIR: 

• ,,Ég hef sé! hvernig "au "rá 

hvert anna!, a! gerast sníklar hvert í ö!ru h$slar 

hvert fyrir anna!.“ 

Ge!veikt. 

• Gott kvæ!i, frumlegt, magna! 

• Frábært og hugvíkkandi ljó!. 

 

Færsla 22. janúar 2011 Fleiri ljó! Daví!s frá Fagraskógi. ATHUGASEMDIR: 

• Gott ljó! Daví!s "ar sem hann afhjúpar ansi vel hugsanir og gjör!ir okkar manna e!a 

líkt og útrásarvíkingar hugsa.kling kling. A! ska!lausu máttu birta fleiri ljó! Daví!s 

"ví hann var næmur á mannlegt e!li. 

• Eitt ljó! eftir Daví! á vel vi! í dag og sí!ustu 3 ár. #a! ljó! heitir Vi!sjár. Já "a! er 

trúlega rétt hjá "ér a! fjármagnseigendur fyrri tíma hafi síst veri! betri en "eir sem eru 

í dag á Tortillaeyjum og bí!a "ess a! geta komi! “heim,” og keypt ísland á útsölu. 
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Færsla 16.nóvember 10 Ljó!aganga á glámbekk? Úr Sóleyjarkvæ!i Jóhannesar úr 

Kötlum. ATHUGASEMDIR: 

• Samtímamenn Jóhannesar vita betur en ég hva!a skírskotanir eru hér á fer!inni. 

‘#jó!unn #jó!ansdóttir’ er sterkt en myrkt. Vísar mér á pólitískar og óljósar kenndir. 

En Sóleyjarkvæ!i kunni ég næstum utanbókar á tímabili vegna frábærs or!færis og 

málkynngi….. en innihaldi! var of hla!i! merkingu og tilvísunum sem hljóma!i 

einsog 17. júníræ!a vinstri mannsins eftir a! flokkurinn haf!i fengi! a! lesa hana yfir 

og sam"ykkt or! fyrir or!. Vegna einhli!a áró!urs kvæ!isins var! l$ran of strekkt og 

a! sí!ustu lei!igjörn. En ég hef alltaf dá!st a! metna!inum a! baki kvæ!inu: a! særa 

burt hernámi! me! n$rri Völuspá. 

• Ég fann líka "essa beintengingu vi! hjarta! og mæli me! "ví a! "a! sé lesi! og 

sungi!, en vinstri móralsminn er "ykkur og altumlykjandi og "a! dregur úr "ó "a! sé 

feiki vel ort. Skírskotunin til hreinleika og sakleysis "jó!arinnar sem „meyjar í ánau!“ 

er a! or!in klisja. Jóhannes var völundur í ljó!asmí! og kunni rímlistina 

áreynslulaust. #etta virtist renna út úr honum fyrirhafnarlaust, enda ur!u margir hissa 

"egar hann lét loks frá sér fara óríma!.  

            Ég hef mjög gaman a! ljó!agöngunni "ó ég sé a! bla!ra "etta alveg ókvalisfísera!ur  

            á me!an vi! spásserum. 

Færsla 13.nóvember 10 Ljó!agangan andar og étur. Ljó!i! Sér étur hva! eftir #órunni 

Erlu- Valdimarsdóttur. ATHUGASEMDIR: 

           Alltaf eru "essir göngutúrar skemmtilegir. 

 

Færsla 24. júlí 2010. Barist me! ljó!um. Ljó!i! Vont og verst eftir Ólöfu Sigur!ardóttur frá 

Hlö!um. ATHUGASEMDIR: 

• #etta finnst mér vera hreint, tært og fallegt ljó! stoltrar konu. 

Algjörlega vafninga-laust komi! sér a! yrkisefninu. 
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Án stoltra kvenna væri "jó!in illa stödd í au!lindamálum. 

#a! s$nir sagan okkur og opinberast enn í dag. 

• Pétur, takk fyrir athugasemdina! 

Ég er mjög "akklát Björku og Oddn$ju fyrir a! vekja athygli á og lei!a "essa baráttu. 

(frá mér) 

            Hjartanlega sammála "ér Jónína … og vitaskuld hef ég, konan og dætur okkar  

            skrifa!   undir … me! "eim fyrstu:-) 

Færsla 26.október 10 Ljó!aganga – í innra ljósi. Gimsteinn eftir Njör! P. Njar!vík. 

ATHUGASEMDIR: 

           #etta kvæ!i hrífur mig ekki, of mikil mælgi, segir hlutina fremur s$na en "á  

           og leyfa  lesanda a! draga sínar ályktanir. 

 

Færsla 29.september 2010 Haustlaukar – í ljó!agöngu. HAUSTLAUKAR eftir #ór! 

Helgason. ATHUGASEMDIR: 

• Kærar "akkir. #a! er alltaf jafn ánægjulegt a! lesa ljó! í sta!inn fyrir tu!i! sem alls 

sta!ar vi!gengst. 

• En tu!urum finnst líka gaman a! lesa ljó!. 

Færsla 30. ágúst10 Brá!um kemur morgunn! – í ljó!agöngu eftir Berg Ebba Benediktsson. 

ATHUGASEMDIR: 

• Dúndur kvæ!i hjá honum Ebba Bergi. 

            sm$gur inn í merg og bein… 
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Færsla 7. maí 2010. Ljó!agangan - jafnar sig. Ljó!i! Nokkrar gusur um dau!ann og fleira. 

Hugástir 1999 eftir Steinunni Sigur!ardóttur. ATHUGASEMDIR: 

Takk fyrir a! benda okkur lesendum einatt á frumlega hugsun sem hrífur okkur me! 

sér nokkur spor frá hjólförum lí!andi stundar. 

 

#egar "etta s$nishorn af athugasemdum eru sko!a! kemur í ljó!s a! lesendur eru gla!ir a! fá 

ljó! a! lesa. Sí!asta athugasemdin s$nir auk "ess fram á a! einu a!almarkmi!i 

Ljó!agöngunnar sem var a! koma me! n$tt innlegg og annarskonar hugsun hefur veri! ná!. 

#ar er Ljó!agöngunni "akka! a!: „hrífa okkur me! sér nokkur spor frá hjólförum lí!andi 

stundar“.  Ein athugasemdin á eins árs afmælinu var: „Megi vegur ljodsins aukast og lengjast 

fyrir tilstilli thina“ s$nir a! lesendur hafi trú á a! útbrei!sla ljó!sins sé a! einhveru leyti a! 

takast me! "essari ljó!akynningu. Í vi!aukanum me! athugasemdunum á árinu (sta!sett í 

mi!lunarherbergi N$ja Gar!s) kemur í ljós a! mjög margar athugasemdirnar tengjast 

eldfimum "jó!félagsmálum en færri athugasemdir eru vi! ljó!in. 

  

<)O'P92$.9"$'L':Q",:>G&"'
Hér eru nokkur dæmi úr Ljó!agöngunni og tengingu ljó!anna vi! "a! sem var ofarlega á 
baugi í "jó!félagsumræ!unni á árinu. Ljó!in eiga ef vel hefur tekist til a! undirstrika "a! sem 
er á sey!i í samfélaginu. Me! færslunum hér á eftir er; dagsetning, fyrirsögn, ljó!, höfundur 
og tilefni og huglei!ing göngustjóra. #ær færslur sem ekki hefur fylgt huglei!ing eru sk$r!ar 
út ne!anmáls "ar sem ástæ!a "ykir til: 
 

Færsla 31. janúar 2010. Netljó!agangan – og söguterapía 1. tími. Ljó!i! Kona eftir Lilju 

Björnsdóttur. Tilefni: Jákvæ!i for!inn. 
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Færsla 07.02.10. Netljó!agangan og ungir atvinnulausir: Ljó!i! Rigning eftir Einar 

Benediktsson. Tilefni: Langtímaatvinnuleysi ungs fólks. Tilvitnun í ljó!i!:  

Fyrst jafnt skal rigna yfir alla 

 jafnt akurland sem gr$tta jör!,- 

skal nokkurt tár "á tapa! falla, 

skal t$na sau!i nokkur hjör!? 

 

Huglei!ing: „Stjórnvöld ver!a a! taka á málum ungs fólks sem er atvinnulaust. Mér skilst a! 

"etta séu um 500 manns.Stofnanir og fyrirtæki ríkis og borgar VER%A a! skapa störf fyrir 

"ennan hóp. Tökum höndum saman og pössum a! engar sálir t$nist í óve!rinu. Skítt me! "a! 

"ó skuldir ríkisins ver!i a!eins meiri!“ 

Færsla 13. febrúar 2010 Netljó!agangan á nau!ungaruppbo!i. Ljó!i! Réttvísi eftir Örn 

Arnarson/Marnús Stefánsson. Tilefni: Nau!ungaruppbo! heimila. Fyrsta erindi ljó!sins:  

#egar óhapp einfeldnings 

au! hins ríka sker!ir, 

reka hann til réttar"ings 

rei!ir lagaver!ir. 

 Huglei!ing: “Húrra fyrir Heimavarnarli!inu38: http://www.svipan.is/?p=1740 Og, fyrir Láru 

Hönnu: http://blog.eyjan.is/larahanna/2010/02/12/naudungaruppbod-og-vonarglaeta/“ 

 

 

                                                
 
38 Heimavarnarli!i! sem eru grasrótarsamtök sem spruttu upp í kjölfar hrunsins haf!i mætt á nau!ungaruppbo! 
á heimili í Hafnarfir!i og mótmælt og "a! ger!u "eir ví!ar í framhaldi af "essu og augl$st gjarnan hvar ætti a! 
láta til skarar skrí!a af s$slumanni. Lára Hanna vakti athygli á málinu.  
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Færsla 1. mars 2010: Netljó!agangan í óhreinum polli. Ljó!i! Mig langar eftir Jónas 

Gu!laugsson. Tilefni: Fylgi Sjálfstæ!isflokks var a! aukast aftur eftir hrun. Tilvitnun í ljó!i! 

sí!asta erindi:  

 

Ég vil lyfta "ér löngun míns hjarta 

upp í ljóshvolfin skínandi há, 

ég vil horfa á "ig blómi! mitt bjarta, 

sem í bernskunnar draumi ég sá. 

Ég vil hlusta á hrynjandi strauma, 

ég vil höggva mín arfgengu bönd! 

Ó, mig langar í land minna drauma, 

ó, mig langar a! árro!ans strönd! 

   

Huglei!ing: „Hverjum dettur eiginlega í hug a! Sjálfstæ!isflokkurinn muni vera bjargvættur 

heimilanna!? Hvenær hefur flokknum veri! annt um al"$!u landsins og heimilin? Hver 

stjórna!i landinu fram af hömrunum?! Hvernig stendur á "ví a! fylgi flokksins eykst!? 

Muni!i, sukkprinsana hefur ævinlega veri! a! finna í tveimur flokkum! Elskulega "jó!, lesi! 

"etta ljó! og fullt af ö!rum ljó!um. #a! er gott vi! rá! - og rænuleysi!“ 
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Færsla 3. mars 2010 Netljó!agangan – á var!bergi. Ljó!i! Vara!u "ig eftir Júlíönu 

Jónsdóttur.  

Tilefni: Fyrri "jó!aratkvæ!agrei!sla um Icesave. Ljó!i! allt:  

Flær! undir fögrum or!um 

finnum vér mörgum sinnum, 

gallbland í keri gullnu, 

grimmt flag! í h$ru brag!i. 

Læ!ist oft ormur lei!ur 

í lygnu vatni óskyggnu. 

Æ er vandi a! varast 

varginn í sau!arskinni. 

Huglei!ing: „Nú "egar tveir dagar eru í "jó!aratkvæ!agrei!slu um …eitthva! – br$t ég 

heilann um um "a! hvernig best sé a! rá!stafa atkvæ!i mínu. Einn af lei!arvísunum sem ég 

hef er a! hafa augun galopin fyrir "ví hva! "eir hrunprinsar Bjarni Benediktsson og 

Sigmundur D.Gunnlaugsson segja um máli!. Ni!ursta!an? Ég læt ljó!i! tala.“ 

 

Færsla 21. mars 2010 Netljó!agangan - á gosvaktinni. Vorvísa 1841 eftir Bólu Hjálmar. 

Tilefni! var eldgosi! á Fimmvör!uhálsi. Tilvitnun í fyrra erindi ljó!sins:  

Klá!inn, hor og hungri! mest 

heli! af sér fæ!ir, 

"ó er af öllu "essu verst 

"a!, sem hjarta! mæ!ir; 
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trúu! sál – "ó sjái brest - 

sízt á skeri flæ!ir, 

af "ví himnesk öfl hún ber, 

upp úr dufti lyftir sér 

í "ær helgu hæ!ir 

 

Færsla 11. apríl 2010 Staka á degi sannleikans. Eftir Örn Arnar/Magnús Stefánsson.  

Tilefni: Sannleikssk$rslan var kynnt39. Staka dagsins:  

Hræsni vex af hjálp og ná!.  

Hrælund "rífst vi! au!inn.  

Örbirg stétt er au!valds brá!.  

Úlfurinn étur sau!inn. 

 

 

 

 

 

                                                
 
39   Sannleikssk$rslunnar haf!i veri! be!i! og vonast var til a! me! henni kæmi í ljós hva! hef!i fari! úrskei!is í 
a!draganda hrunsins. Í ljós kom a! ví!a var pottur “möl” brotinn og margt sem "urfti a! hugsa upp á n$tt. 
Sk$rslan var miki! í umræ!unni og var me!al annars lesin allan sólarhringinn upp frá upphafi til enda í opinni 
og ókeypis dagskrá í Borgarleikhúsinu sem stó! yfir í nokkra daga. Leikarar skiptust á a! lesa. #ar fór 
göngustjóri inn eitt kvöldi! og sat gó!a stund ásamt eldri dóttur og tengdasyni. Gestir gátu komi! og fari! 
me!an á lestri stó!. #etta var merkilegur vi!bur!ur; gjafmildi leikhússins og tilraun til a! bjó!a öllum a! taka 
"átt og ver!a uppl$sir. Opi! l$!ræ!i var miki! í umræ!unni. 
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Færsla 03. maí 2010 Ljó!a – hvi!ur. Úr ljó!abálki eftir Steinunni Sigur!ardóttur. – 

Tilefni!: Spilling í "jó!kirkjunni, bönkunum, lífeyrissjó!unum. Tilvitnun í upphaf ljó!sins:  

Ævin, "egar "ar a! kemur, 

gengur fram í hvi!um, 

hvimlei!um stundum, stendur svo í sta!, 

oft "egar síst skyldi, einmitt "egar vi! vildum a! hún 

                                                               geystist áfram. 

Svo geysist hún áfram "egar vi! vildum a! hún stæ!i í sta!. 

Huglei!ing: 

„Er ekki a! ver!a kominn tími til a! henda öllu helv. gamla draslinu. Burt me! allt li!i! í 

óhreina tauinu! Úr stjórnmálum, lífeyrissjó!um, "jó!kirkjunni, bönkunum og hvar sem "a! er 

a! finna40.“ 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
40 Á "essum tíma kom umræ!an um konurnar sem kært höf!u Ólaf Skúlason biskup fyrir kynfer!islegt áreiti 
aftur upp á yfirbor!i! og nú af fullum "unga í kjölfar uppljóstrana dóttur hans. Yfirhylming kirkjunnar og sta!a 
núverandi biskups í málinu olli almennu vantrausti á stjórn "jó!kirkjunnar. Í kjölfari! var tekist á um a!skilna! 
ríkis og kirkju. Lífeyrissjó!irnir höf!u tapa! milljör!um í fjárglæfrum sjó!stjórnanna sem sátu sem fastast "rátt 
fyrir vantraust.    
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Færsla 28. maí 2010. Allt gæti gerst – í ljó!agöngu. Ljó!i! Gæti gerst eftir Stefán Snævarr.  

Tilefni: Borgarstjórnarkosningar41. Ljó!i! allt:  

 

Gæti gerst 

a! laxinn 

fengi vængi 

  

Gæti gerst 

a! sólin 

tæki a! tala 

  

Gæti gerst 

a! hringar 

yr!u hyrndir 

 Gæti gerst 

a! vötn mín 

yr!u lygn 

                                                
 

41 Besti flokkurinn sem flestir héldu í fyrstu a! yr!i bara gó!látlegt grín reyndist hafa miki! fylgi. Ég hitti 
gamlan vinnufélaga í strætó rétt fyrir kosningarnar sem er á svipu!u róli í pólitík og göngustjóri. Vi! vorum 
sammála um a! Besti flokkurinn "yrfti a! fá tækifæri. #a! væri kominn tími á glæn$jar áherslur í pólitíkinni.  
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Færsla 02. júlí 2010. Ljó!agangan – vill öllum vel. Ljó!i! Jóhann vill öllum í húsinu vel 

eftir Kristján #ór! Hrafnsson. Tilefni: Hughreysting. Ljó!atilvitnun 1. Erindi:  

Hann vildi a! fiskverslun Ferdinands gengi betur, 

og foreldrar Magnúsar hyrfu frá útgöngubanni, 

og María litla hætti a! hugsa um Pétur, 

og Hallger!ur kynntist brátt vöndu!um ekkjumanni. 

 

Færsla 04. júlí 2010. Fótbolta – ljó!agangan42. Ljó!i! Gu! á línunni eftir Elísabetu 

Jökulsdóttur. Tilefni: HM í fótbolta. Ljó!atilvitnun:  

 

#eir bá!u au!vita! allir til gu!s, hver á sinn hátt, en 

einn "eirra virtist bænheyr!ur alveg sérstaklega og 

"egar hann tekinn á teppi! og spur!ur afhverju 

hann færi ekki eftir fyrirmælum bar hann "ví vi! a! 

hann heyr!i aldrei neitt í "jálfaranum vegna öskr- 

anna í gu!i. 

 

 

 
                                                
 

42 Ljó!agangan haf!i "a! a! markmi!i a! ná til sem flestra og "ess vegna kom göngustjóri me! nokkur 
fótboltaljó! í tilefni heimsmeistarakeppninnar. #arna var tækifæri til a! s$na a! ljó! eru til um allt. 



!
!
 

32!
!
 

Færsla 24. júlí 2010. Barist me! ljó!um. Ljó!i! Vont og verst eftir Ólöfu Sigur!ardóttur frá 

Hlö!um. Tilefni:  

Baráttan gegn sölu náttúruau!lindanna. Tilvitnun í ljó!: 

Vont er a! láta lei!a sig, 

lei!a og ney!a. 

Verra a! láta vei!a sig, 

vei!a og mei!a. 

Vont er a! vera há!, 

verra a! lifa af ná!. 

Gott er a! vera fleyg og fær 

frjáls í hveru spori. 

Sinni! ver!ur sumarblær, 

sálin full af vori. 

 

 

Huglei!ing: „#etta ljó! Ólafar Sigur!ardóttur frá Hlö!um tileinka ég baráttunni fyrir 

náttúruau!lindunum okkar. Ef "ú vilt mótmæla "ví a! "ær séu fær!ar vafasömum a!ilum á 

silfurfati "á er "a! hér: http://orkuaudlindir.is/index.php.“ 
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Færsla 24. september 2010. Ljó!agangan – hinumegin vi! sólskini!. Ljó!i! Mamma eftir 

Elías Mar. Tilefni:  

Vífilssta!aspítali var! 100 ára og í tilefni "ess var spítalinn opinn og öllum til s$nis43. 

Tilvitnun í ljó! 2 sí!ustu erindi: 

Lítill kútur feitur 

bersköllóttur 

aldinn a! árum, hættur a! geta gengi! 

og kominn endanlega í kör 

fálmar kubbslegum puttum um sængina sína eir!arlaust 

og hefur ekki sagt eitt or! í mörg dægur. 

  

Sjúkrahúspresturinn leggur sefandi hönd 

á feita puttana. 

#á róast lítill kútur 

og stynur alsæll: 

Mamma! 

 

 

Huglei!ing: „Fórnarlömb berklanna voru á öllum aldri en Elías Mar missti mó!ur sína úr 

brá!aberklum "egar hann var líti! barn. Í tilefni af "ví a! Vífilssta!aspítali er 100 ára um 

"essar mundir: http://mennta.hi.is/vefir/saga/valkostir/heilsuhaelin.htm.“ 

 

 

Færsla 29. september 2010. Öll or!in – í ljó!agöngu. Ljó!i! Halló eftir Ingunni Snædal. 

Tilefni: Landsdómur. Sjá hér aftar í sk$rslunni. 

 

                                                
 
43 Allri starfsemi haf!i veri! hætt á Vífilsstö!um og öldrunardeild n$lega lög! ni!ur. Húsi! stendur autt. 
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Færsla 07. október 2010. Listarlaus "jó! – engin ljó!44. Ljó! af ættarmóti eftir Anton Helga 
Jónsson. Tilefni: Deilur um listamannalaun. Tvö erindi ljó!sins: 

#ótt ég hafi tæmt sparibauk barnanna 

 

horfi ég stolt framan í heiminn 

 

ég er enn"á Íslendingur 

 

ég á enn"á nokkur hundru! 

 

"úsund tonn af "orski í hafinu. 

 

  

#ótt "eir hafi loka! fyrir símann 

 

hitann og rafmagni! 

 

hef ég ekki yfir neinu a! kvarta 

 

sjálf á ég 40 "úsund kílóvatta raforkuver 

 

og nokkur óvirkju! stórfljót a! auki. 

 

#ótt börnin séu nokkrum krónum fátækari 

 

"á er ég alltaf rík 

 

ég á börnin. 

                                                
 

44 Mikil umræ!a var á blogginu og í ö!rum fjölmi!lum um listamannalaun. #eir sem létu í sér heyra skiptust í 
me! og á móti listamannalaunum. Umræ!an um a! ef listamenn gætu ekki lifa! á list sinni gætu "eir bara átt sig 
var áberandi hjá "eim sem voru á móti. #eir sem vör!u listamenn bentu á gildi listar fyrir samfélagi!.  
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Færsla 09. október 2010. Ljó!askemmtista!urinn – Opi! allan sólarhringinn. Ljó! af 

ættarmóti eftir Anton Helga Jónsson. Tilefni: A! létta lund. Tilvitnun í lokaerindi ljó!sins: 

 

Allir saman nú: 

 

Ég vil lambakjöt. 

Skyr. 

Ég vil skyr. 

Og pönnsur. 

Ég vil eitthva! íslenskt. 

Ég vil kaffi. 

Færsla 24. október 2010. Ljó!a – son og sen. Ljó!i! –sen og –son eftir Ólöfu Sigur!ardóttur 

frá Hlö!um. Tilefni: Kvennafrídagurinn. Ljó!i! allt: 

Ef konurnar hjúskapar komast í stö!u, 

"ær kynlega breytast og skipta um fö!ur, 

"ær breytast svo "vert og svo beint móti vonum, 

a! bónda síns fö!ur "ær ver!a a! sonum. 

#ær sérrétti kasta og sjálfstæ!i fleygja, 

"ær sjálfum sér t$na og ætt sinni deyja. 

Ef vir!inga dinglu!u krossar á konum, 

"á kannski menn yr!u a! dætrum úr sonum! 

 

Huglei!ing: „Ólöf Sigur!ardóttir frá Hlö!um (f. 1857 og d. 1933) sem orti ljó!i! var mikil 

kvenréttindakona og var langt á undan sinni samtí!. Í ljó!asafninu Stúlka (1997) sem Helga 

Kress sá um skrifar hún æviágrip skáldkvennanna.“ 
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Færsla 26. nóvember 2010. Gle!ilega stjórnarskrá – og ljó!45. Ljó!i! Leysing eftir Ara 

Jósefsson. Tilefni: Kosningar til stjórnlaga"ings. Ljó!atilvitnun í lok ljó!sins: 

 

Enn í nótt seytlar regn 

í nótt munu vötnin lifna 

 

Frjósami gu! "ú sem ert í leysingunni 

 

Í nótt mun bló! mitt 

spreingja fjöturinn 

og hefja kröftugan saung 

eftir vetrarlanga "ögn 

 

Færsla 08.12. 2010. Sólskinsdögum síst má gleyma – vetrarsólstö!ur nálgast. Ljó!i! 

Vikivakar eftir Jóhannes úr Kötlum. Tilefni: A! vinna gegn skammdegismyrkrinu. Tilvitnun í 

eitt erindi ljó!sins:  

Allt hi! li!na er ljúft a! geyma, 

láta sig í vöku dreyma. 

Sólskinsdögum síst má gleyma, 

- seg!u engum manni hitt! 

                  Vori! kemur heimur hl$nar, 

                   hjarta! mitt! 

 

Huglei!ing: „#etta ljó! var í miklu uppáhaldi hjá okkur á leikskólanum Hjalla í Hafnarfir!i46. 

#a! er magna! a! syngja ljó!i! í hóp – e!a bara raula "a! einn á göngu.“ 

 

                                                
 
45 Kosningin til stjónlaga"ings gaf von um virkt l$!ræ!i "ar sem n$ stjórnarskrá myndi fæ!ast. 
46 Starfa!i "ar sem leikskólakennari 6 ár. 
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Færsla 18.12. 2010. A!la!andi amma – á ljó!asjens47. Ljó!i! Gott áttu veröld eftir Tómas 

Gu!mundsson. Tilefni: Gamanmál rétt fyrir vetrarsólstö!ur. Ljó!atilvitnun: 

#ví "á er "a! lífi!, sem yrkir sín ástljó! og sögur, 

og æskan ræ!ur ei lengur vi! hamingju sína. - 

Já, gott áttu, veröld, a! vera svo ung og fögur, 

og von er, a! sólinni "yki nú gaman a! skína ! 

 

Færsla 29.12. 2010. Ljó!a leiftur vi! áramót. Ljó!i! Vestri! allt í leiftri eftir Jakobínu 

Johnson. Tilefni: Fri!arósk um áramót. Ljó!i! segir "a! sem segja "arf.  Ljó!atilvitnun:  

Vestri! allt í leiftri – og loga – og gló!. 

Léttur bjarmi á haffleti, – sólsetursljó!. 

Me! fagra mynd í huga ég fri!ar öllu bi!, 

fel mig sí!an draumi "ar sem austri! blasir vi!, 

 - "ví til morgunro!ans vil ég vakna. 

 

Færsla 04. janúar 2011. Kona í skilum – og ljó!aganga. Ljó!i! Kraftaverk eftir Höllu 

Eyjólfsdóttur frá Laugabóli. Tilefni: Fjárhagserfi!leikar. Sjá nánar í s$nishorn hér aftar í 

sk$rslunni. 

 

 

 

 

                                                
 
47 Færslan var lítil saga eftir göngustjóran og er a! birta hana alla hér. Ljó!agöngustjóri var ekki oft me! fréttir 
af fjölskyldume!limum en "essi færsla var undantekning frá "ví. Í henni er sagt frá göngufer! ömmu me! 
barnabörnin sín um bæinn "ar sem amman segir frá styttunum. Amman fellur fyrir manni í lok göngutúrsins sem 
kemur í ljós a! er stytta Tómasar Gu!mundssonar á bekk vi! Tjörnina í Reykjavík. 
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Færsla 13. janúar 2011. Ljó!agangan heldur kyrru fyrir. Ljó!i! Kyrrsetning eftir Kristínu 

Ómarsdóttur. Tilefni: Íhugun í byrjun árs. Tilvitnun í sí!ari hluta ljó!sins: 

Undir stein lag!i ég fjársjó! minn  

 

er hún grét  

og tárin hrundu  

í gró!urvaxinn lófa  

minn  

sag!i ég henni  

er ger!i hún hlé  

sag!i ég henni  

og leit varlega í augun  

a! halda kyrru  

fyrir  

 

halda kyrru fyrir 

 

Færsla 19. janúar 2011. Óskastundin – í ljó!agöngu. Ljó!i! Lausn. Óskar Árni Óskarsson. 

Tilefni: Von. Tilvitnun: Ljó!i! allt. 

Einhver hefur snert myrkri!  

skuggar næturinnar  

leysast upp  

öllu sem var stoli!  

er skila! aftur  

húsin standa opin  

himininn er blár 
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Færsla 30. janúar 2011. L#!ræ!islegar kosningar ógiltar – og ljó!. Úr ljó!abókinni 

Kjötbærinn eftir Kristínu Eiríksdóttur. Tilefni: Hæstaréttardómarar ógilda kosningar til 

Stjórnlaga"ings. Ljó!atilvitnun: Ljó!i! allt: 

Táknin augljós. Standlampinn skí!logar. Krydd  

"ekur eldhúsgólf. Útvarpi! kveikir á sjálfu sér og  

surgar. Loftljós blikka. Rafmagni! ver!ur s$nilegt,  

örmjóir "ræ!ir neons hlykkjast um herbergi!. Ein  

smáaugl$singin í bla!inu er "ríví!:  

                        Kjötbærinn óskar eftir eldsálum.  

 

Huglei!ing: „#a! er engu líkara en vi! séum stödd á Fílabeinsströndinni um "essar mundir; 

L&%RÆ%ISLEGAR KOSNINGAR til Stjórnlaga"ings eru dæmdar ÓGILDAR! #a! sætti ég 

mig ekki vi!. Ég treysti ekki úrskur!i Hæstaréttar í pólitísku máli eins og "essu. Lái mér hver 

sem vill! Til "ess liggur Hæstiréttur undir of miklum grun um pólitískar rá!ningar á 

valdaferli Sjálfstæ!isFLokksins í árara!ir me! dómsmálará!uneyti! í rassvasanum. #a! er 

slæmt a! treysta ekki efsta dómsvaldi landsins og ég er ekki ein um "a!. Hinga! ver!ur a! fá 

óhá!a sérfræ!inga erlendis frá til a! sko!a og meta "ennan dóm. Sí!an vil ég, me! 

einhverjum rá!um, fá "á sem kosnir voru l$!ræ!islegri kosningu til Stjórnlaga"ingsins til a! 

hefja sitt mikilvæga verk. Sjálfstæ!isFLokknum má ekki takast a! ey!ileggja meira fyrir 

"jó!inni en or!i! er! Lítum til Sparisjó!s Reykjaness sem er n$jasta dæmi! um umgengni og 

vi!skilna! FLokksins gagnvart "jó!inni. Og, nú líka Sjórnlaga"ingi!!?“ 

 

Færsla 31. janúar 2011. Ljó!agangan hefur "ramma! í ár! Ljó!i! Kona eftir Lilju 

Björnsdóttur. Tilefni: Upphaflega gamansagan og afmælishuglei!ing48. 

                                                
 

48 Í vi!auka fylgir listi yfir efnivi!inn í Ljó!agöngunni: ljó!, ljó!skáld og ljó!abækur. 
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Hér á eftir má sjá tvær bloggfærslur í Ljó!agöngunni. Dæmi um gagnvirkni bloggsins eru 

athugasemdir lesenda og jafnvel svör göngustjóra vi! athugasemdum. 

Fyrirsögn bloggfærslu 29. September 2010: Öll or!in – í ljó!agöngu.  

Huglei!ing göngustjóra: 

„#a! var léttir a! einhver af "eim sem kjörnir voru til a! stjórna landinu 

FORSÆTISRÁ%HERRA er talinn bera ábyrg!. Stjórnmálamenn hafa keppst vi! a! skella 

skuldinni á fjárglæframenn. #a! er aumt. Ég kaus aldrei neina bankamenn til ábyrg!arstarfa”. 

Ljó!: Halló 

Mig langar a! yrkja ykkur ljó! 

úr öllum fallegustu or!unum sem ég "ekki 

í "ví eiga a! vera   túlípanar 

                       fi!rildi 

                                             brönugrös 

              kotasæla 

                                                                       stjörnuhrap 

vængjasláttur 

                                       svefn"ungi 

                                                              skellibjöllur 

                maríutásur 

Ég sé ekki fyrir mér 

í fljótu brag!i 

um hva! slíkt ljó! gæti fjalla!49 

                                                
 
49 Ingunn V. Snædal, Á heitu malbiki Reykjavík (1995). 
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Athugasemdir og umræ!ur: 

Athugasemd 1: 

• Jónína, "ú skemmtir skrattanum me! "essum ummælum, frjálshyggju-skrattanum. 

Hann læ!ir "eirri hugmynd a! fólki a! ríki! eitt og kjörnir fulltrúar einir séu ábyrgir, 

einkaframtaki! er alltaf stikkfrítt og marka!urinn a! sjálfssög!u líka. 

Útrásarherrarnir höf!u vægast sagt sterk ítök í stjórnkerfinu, hafandi bókstaflega 

keypt stjórnmála- og embættismenn. #eir eru "ví sekir líka, lestu annars færslu mína 

um grein Salvarar "ar sem ég tek undir "au or! hennar a! einkaframtaki! beri 

samfélagslega ábyrg!. 

En haf!u "ökk fyrir kvæ!i Arnar og öll "au gó!u ljó! sem "ú birtir á sí!u "inni. 

• Svar göngustjóra vi! athugasemd 1. 

Ég las greinina um daginn og fannst hún gó! og tek heilshugar undir "a! a! 

stjórnendur fyrirtækja/banka beri samfélagslega ábyrg!. 

Höfu!ábyrg!in hl$tur samt a! vera hjá "eim sem kosnir eru til a! stjórna landinu og 

öllu sem "ví fylgir; sjá um a! eftirlitsstofnar virki o.s.fv.  

Hver um annan "veran sverja stjórnmálamenn "essa ábyrg! af sér – í hruni og eftir. 

#eir tala um a! fjárglæframenn hafi teki! völdin. 

Ef fjárglæframenn tóku völdin hefur væntanlega veri! frami! valdarán.  

Me! sam"ykki hverra ? 

Gó!ar kve!jur og takk fyrir a! lesa. 

Athugasemd 2:  

Miki! er ég sammála "ví sem "ú segir hér Jónína, bæ!i í upphafi 

og í athugasemd "inni vi! athugasemd Stefáns. 

Ríkisvaldi! og stofnanir "ess "iggja vald sitt frá almenningi, 

en vir!ast alveg hafa gleymt vakt-skyldu sinni gagnvart almenningi 

… í saman-súrra!ri al-sælunni og mak-ræ!inu me! fjár-glæpamönnum. 
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Almenningur á kröfu á ríkis-valdi! og stofnanir "ess a! "a! láti af 

perversjóninni og sinni vakt-skyldu sinni … sem „civil servants“. 

A! Hallói Ingunnar: 

Líti!, fallegt ljó! … um fallegu or!in … kannski lof-or!in? 

 

Svar göngustjóra vi! athugasemd 2:  

Um verslunarmannahelgina fór ég á skemmtilega uppákomu "ar sem Gu!ni 

Ágústsson spá!i í Njálu. Uppistandi! var fínt! En, hann byrja!i spjalli! á "ví a! skella 

allri skuldinni af hruninu á óprúttna fjármálamenn. Ég er ekki a! bera blak af "eim en 

mér fannst "etta lítilmannlegt – og svona tala "eir flestir sem ma!ur taldi vera í 

ábyrg!arstö!um. 

Ljó!i! um fallegu or!in gefur fyrirheit um allt "a! fallega sem ég er viss um a! 

vi! munum geta ra!a! upp – smám saman me!an á uppgjöri stendur! 

Svar nr. 2 aftur til göngustjóra: Illt er me! Gu!na, en fallega or!a! um Halló Ingunnar 

hjá "ér. 

 

- GREINING: Hér kemur dæmi um blogg í tilefni af atkvæ!agrei!slu sem fram fór á 

Al"ingi "ar sem kosi! var um "a! hverjir úr fyrrverandi ríkisstjórn skildu fara fyrir 

Landsdóm ásaka!ir um gáleysi í a!draganda hrunsins. Hér kemur ein útfærslan á 

Ljó!agöngunni "ar sem me! "essari færslu sem fjallar um erfitt mál fylgir fallegt ljó! 

sem ætla! er a! vega upp á móti rei!inni og gefa von. Á eftir ljó!inu má sjá umræ!ur 

sem fylgdu í kjölfari!. Athugasemdirnar í "essu tilviki snúast hvoru tveggja um 

pólitíkina og ljó!i!. 

 

Anna! s$nishorn af bloggfærlsu me! athugasemdum sem fylgja: Hér er dæmi um mjög 

persónulega færslu. Göngustjóri fer hér ekki leynt me! "a! a! hann er a! skrifa um eigin 

afkomu. Miki! hefur veri! skrifa! um „skuldara” og hversu stór hluti sé í vanskilum. N$ 
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neysluvi!mi! ríkisstjórnarinnar litu dagsins ljós á "essum tíma. #essi færsla átti a! vekja 

athygli á "ví a! "eir sem eru í svoköllu!um „skilum” eru margir í miklum erfi!leikum me! 

a! ná endum saman eins og fram kemur í fæslunni hér á eftir sem og tengingin vi! ljó!i!. Í 

"essari færslu hefur göngustjóri ákve!i! a! blanda eigin kjörum inn í umræ!una. 

 

Fyrirsögn bloggfærslunnar 4. Janúar 2011: Kona í skilum – og ljó!aganga 

 

Ljó!: 

 

KRAFTAVERK 

Hestur einn í húsi stó!  

af hungri nærri fallinn,  

skáldi! fyllti laup me! ljó!  

og lét "au öll í stallinn.  

 

Æ!ri vera a! ofan sá  

inn í skáldsins huga,  

ljó!um breytti í ljúffeng strá  

og lét til vorsins duga.  

 

Alviskan sem yfir sér  

allt og kann a! skilja,  

skildi "ar og skilur hér  

skáldsins gó!a vilja50. 

                                                
 

50 Halla Eyjólfsdóttir (1866 - 1937). Úr ljó!abókinni Svanurinn minn syngur, Gu!finna M. Hrei!arsdóttir sá um 
útgáfuna 2008. 
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Færsla göngustjóra:  „Ég tek undir me! konunni í fréttatíma RÚV í gærkvöldi sem sag!ist 

hafa skilning á "eim hækkunum sem skella á okkur úr öllum áttum – launin ver!i bara a! 

hækka. #au ver!a a! hækka - ef vi! eigum a! geta BORGA% – OG LIFA%. Vi! 

láglauna"egar höfum löngum "rauka! á launum sem aldrei hafa ná! "ví a! vera 

mannsæmandi. Gamla „Vísitölufjölkyldan“ sem átti a! vera vi!mi! hér á árunum fyrir 

aldamót var stö!ugt svikin "ar til henni var endanlega slátra!. Trúlega vegna "ess a! "a! var 

or!i! verulega vandræ!alegt ár eftir ár a! hafa vi!mi! til lágmarksframfærslu sem aldrei var 

virt. Nú "arf KRAFTAVERK til a! eiga fyrir mat út mánu!inn ef ma!ur ætlar a! vera í 

skilum me! húsnæ!islánin og a!ra reikninga - sem ma!ur ver!ur a! vera "ví ekki ræ!ur 

KONA Í SKILUM vi! meiri kostna! sem bætist ofaná. #ó er "essi kona bara me! venjuleg 

húsnæ!islán á lágum vöxtum en ofsavísitölutrygg!. 

Og, matur er or!inn a! lúxusvöru!? Íslensk framlei!sla hækkar ekkert sí!ur en innflutt, hvers 

vegna? Eru einhverjir a! notfæra sér ástandi!? Hvernig skildi "etta vi!mi! ver!a vegna 

ney!ara!sto!ar!? Vonandi ekki enn ein s$ndarvísitölufjölskyldan í vi!bót.“ 

?)'1KSP'#&+,","#'
 
Styrkleikar: Öflugur íslenskur ljó!abanki me! stórum innistæ!um sem r$rna ekki og hægt var 

a! velja úr. Fjölbreytni í ljó!avali. Metna!ur og alú! haft a! lei!arljósi vi! val á ljó!um. 

#ekking á ljó!um Baráttuhugur. Hef! er fyrir "ví a! nota ljó! vi! $mis tækifæri hér á landi.  

 

Veikleikar: Fleiri hef!u mátt koma me! athugsemdir vi! ljó!in. Óljósar uppl$singar um 

fjölda göngugesta. A! pólitískar sko!anir göngustjóra hafi mögulega skyggt á ljó!in, fælt 

pólitíska andstæ!inga frá göngunni.  

 

Ógnanir: Óljós og ós$nilegur gestahópur. Óöryggi fyrir göngustjóra, reynir á úthald. 

Ljó!afælni.  

 

Tækifæri: Ljó!akynningin ná!i a! einhverju leiti a! fanga athygli lesenda Eyjunnar og 

Blogggáttarinnar sem er stór hópur fólks á öllum aldri á ví!lesnum netmi!li. Hefur mögulega 

kveikt áhuga einhverra á ljó!alestri sér til gle!i og hugarhæg!ar. Ljó!in væri hægt a! gefa út 

sem ljó!asafn sem s$nir úrval ljó!a eftir stóran hóp skálda e!a sem "verfaglegt ljó!asafn "ar 

sem hægt er a! kynnast ljó!um me! skírskotun í "jó!félagsmálin. 
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N)'EGM$G&4'
 
#egar Ljó!agangan er sko!u! í heild má finna "ar miki! ljó!aúrval eftir mörg og ólík skáld 

sem ver!ur a!gengilegt á netinu lengi enn. Tilgangi hennar er ná! a! "ví leyti a! lesendur 

fengu ljó! a! lesa nokku! reglulega í gegnum erfi!an kafla í "jó!félaginu. Stundum var 

ljó!um lætt inn í kjölfar krassandi umræ!u en oft stó! ljó!i! eitt og sér. Í heilt ár voru í bo!i 

ljó! sem voru í senn ókeypis skemmtun, fræ!sla og uppbygging og alltaf opinn a!gangur eins 

og fram kemur í einni fyrirsögninni; Ljó!askemmtista!urinn - opi! allan sólarhringinn. #a! 

má segja a! "etta ferli og a!sta!an á blogginu hafi á einhvern hátt minnt á bílalúgusjoppu. 

#ar koma allskonar gestir/vi!skiptavinir sem kíkja a!eins inn um lúguna eins og á bloggi! og 

stoppa stutt vi!. Ma!ur kynnist "eim ekki nema í einstaka tilfellum í gegnum 

athugasemdirnar sem virka eins og óvænt bros lesanda til bloggara í gegnum lúguna.  

 

 

 

 



!
!
 

46!
!
 

O)'I+,2,.C$:M&B'
 
Gu!ni Th. Jóhannesson. (2009). Hruni!. Reykjavík . JPV útgáfa. 

Páll Valsson. (2001). Jónas Hallgrímsson ævisaga. Reykjavík. Mál og menning. 

Sigur!ur Gylfi Magnússon. (1997). Menntun, ást og sorg – Einsögurannsókn á íslensku 

sveitasamfélagi 19. og 20. aldar. Reykjavík. Sagnfræ!istofnun-Háskólaútgáfan. 

Sigur!ur Gylfi Magnússon. (1998). Dagbók Sjálfsævisaga - Kraftbirtingarhljómur 

gu!dómsins – Bréf og kvæ!i Magnúsar Hj. Magnússonar, Skáldsins á #röm. Reykjavík. 

Háskólaútgáfan. 

Sigur!ur Gylfi Magnússon. (2005). Sjálfssögur - Minni, minningar,saga. Reykjavík. 

Háskólaútgáfan. 

#órarinn Eldjárn. (2005). Hættir og mörk. Reykjavík. Vaka-Helgafell. 

Ögmundur Helgason. (1989). Íslensk "jó!menning VI. (Reykjavík). Bókaútgáfan "jó!saga.  

 

Neti!: 

 

Eyjan.is: http://blog.eyjan.is/freedomfries/2011/03/04/karlaslagsida-bloggheima/ 

Eyjan.is: http://blog.eyjan.is/joninaos 

Mbl.is: http://ninaos.blog.is (hefur veri! loka!).  

Rithöfundasamband Íslands, rsi.is: http://rsi.is/um_rsi/hofundarettur/: 

 

Ath. me! fylgiefni er listi yfir alla höfunda, ljó! og ljó!abækur (útgáfuár) sem voru til 

umfjöllunar í Ljó!agöngunni og í "essari sk$rslu. 

 


