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JXunólfur Sveinsson vai sandgræðslustjóri frá vori 1947 til 4. febrúar 1954. 
Runólfur var fæddur að Ásum í Skaftártungu 27. desember 1909, sonur hjónanna 
Sveins Sveinssonar bónda ogJóhönnu M. Sigurðardóttur. Runólfur var fjórða elsta af 
12 börnum þeirra, er upp komust. 

Runólfur var af virtum bænda- og 
menntaættum skaftfellskum. Afi hans í 
föðurætt var Sveinn Eiríksson, prestur í 
Öræfum og síðar í Skaftártungu, dóttur-
sonur Sveins Pálssonar læknis og nátt-
úrufræðings í Vík. A m m a Runólfs í föð-
urætt var Guðríður Pálsdóttir, prófasts í 
Hörgsdal á Síðu. Föðurbræður Runólfs 
voru Gísli Sveinsson, sýslumaður, al-
þingismaður og sendiherra, og Páll 
Sveinsson, menntaskólakennari . Afi 
Runólfs í móðurætt var Sigurður Sig-
urðsson, virtur bóndi og „snikkari", að 
Breiðabólstað á Síðu. 

Ásar voru í þjóðbraut , oft var gest-
kvæmt og greitt fyrir mörgum. Yfir 
æskuheimili Runólfs var menningar-
bragur og fylgst með málum samfélags-
ins. Börnin vöndust snemma á að vinna 
og á samhjálp við takmörkuð efni. 

I æsku varð Runólfur fyrir áhrifum 
frá umhverfinu með innsýn í eitt mesta 
vandamál landsins, gróðureyðingu. 
Hann hafði daglega fyrir augum hvernig 
náttúruöflin eyða gróðri og byggð. Við 
túnfótinn í Asum var straumþungt Eld-
vatnið og handan þess til austurs var 
Eldhraunið mikla, er rann á tíma séra 
Jóns Steingrímssonar 1783, aðeins um 
126 árum áður en Runólfur fæddist. 

Runólfur Sveinsson sandgrœðslustjóri. 

Vestan Skaftártungu gat að líta Mýr-
dalssand til sjávar að Mýrdalsfjöllum. 
Eldgos hrauns og Kötluhlaup, síðast 
1918, sem Runólfur sá og kynntist, 
höfðu þannig eytt gróðri og blómlegum 
byggðum á stórum landsvæðum. 
Áhrifin lifðu í vitund Runólfs. 

Snemma hneigðist hugur Runólfs til 
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mennta í búfræðum og hóf hann nám 
við Bændaskólann á Hvanneyri haustið 
1927, 18 ára gamall, og útskrifaðist 
vorið 1929. Hann vann síðan um skeið 
við jarðabætur í Mýrdal með „tractor", 
þá til heimilis að Fossi í Mýrdal, en 
þangað flutti fjölskyldan frá Ásum 
1923. 

Runólfur var í Samvinnuskólanum 
veturinn 1931—1932, og réðst um vorið 
á togara í nokkra mánuði til að afla fjár 
upp í framhaldsnám. Hann taldi það 
verðmæta reynslu, sem gaf honum inn-
sýn í þá mikilvægu atvinnugrein lands-
manna. Runólfur hóf síðan nám á árinu 
1932 við Landbúnaðarháskólann í 
Kaupmannahöfn og lauk prófi í búfræð-
um vorið 1936. Hann ferðaðist um 
Norðurlönd til að kynna sér búnaðar-
mál og sótti kennaranámskeið við lýð-
háskólann í Askov í Danmörku. 

Þegar náminu lauk var óráðið um 
störf. Jónas Jónsson, fyrrverandi skóla-
stjóri Runólfs, beitti sér fyrir því að 
hann yrði ráðinn skólastjóri Bændaskól-
ans á Hvanneyri , en Halldór Vilhjálms-
son, skólastjóri, Iést vorið 1936. Run-
ólfur var settur skólastjóri Bændaskól-
ans á Hvanneyri haustið 1936, 26 ára 
gamall, og skipaður vorið 1937. 

Halldór Vilhjálmsson var þjóðkunn-
ur af merku skólastjórastarfi á Hvann-
eyri, virtur og vinsæll. Það var því mikið 
í ráðist af svo ungum og óreyndum 
manni, að nýloknu prófi, að koma í stað 
Halldórs. En eins og endranær réðu 
mannkostir giftu. Heilindi í skiptum og 
starfi, mikill lífskraftur, fjör, bjartsýni 
og glæsileiki Runólfs heilluðu hina ungu 
nemendur og starfsfólk staðarins. Um-
hyggja Runólfs fyrir nemendum, góð-
vild og hjálpfýsi var viðbrugðið. Hann 
var áhrifaríkur kennari og hélt uppi aga 
í námi og starfi nemenda og sýndi þeim 
mikið traust, sem þeir mátu. Runólfur 
naut mikillar virðingar og trausts í starfi 

skólastjóra á Hvanneyri og var nemend-
um farsælt fordæmi. 

Runólfur var jafnframt bústjóri hins 
mikla Hvanneyrarbús og bætti bústofn-
inn, sem m.a. hækkaði meðalnyt kúa 
verulega. Hann bætti aðstöðu til náms 
með fullkomnum tækjum og bættu hús-
næði, lét byggja kennarabústaði og ým-
iss konar peningshús, rafstöð og var 
umsvifamikill í ræktunarfrarnkvæmd-
um. 

Runólfur hafði forgöngu um fram-
faramál í Borgarfirði, m.a. um stofnun 
sauðfjárræktarfélags og loðdýraræktar-
félags og var formaður beggja. 

Á árinu 1937 samdi Runólfur, ásamt 
Kristjáni Karlssyni, skólastjóra, lögin 
um bændaskóla og búfræðikennslu, sem 
mótuðu búnaðarfræðslu í landinu. 
Hann var um alllangt skeið formaður 
tilraunaráðs búfjárræktar og samdi 
merka ritgerð um búfjárrækt. Um tíma 
var Runólfur í stjórn Norræna búfræð-
ingafélagsins. 

Runólfur fékk ársleyfi vorið 1944 til 
framhaldsnáms í Bandaríkjunum í bún-
aðarmálum og nýjustu tækni við gróð-
urvernd og Iandgræðslu. Þar í landi var 
miklu fjármagni veitt til að sigrast á 
þeim vandamálum, sem voru lík þeim 
sem Runólfur þekkti svo vel frá æsku-
slóðum og víðar á landinu. Árangurinn, 
sem hann sá, vakti vonir hans um að 
með þeirri tækni mætti sigrast á sömu 
vandamálum hér á landi. Eftir dvölina í 
Bandaríkjunum tók Runóifur aftur við 
starfi skólastjóra á Hvanneyri vorið 
1945. Hann hafði jafnframt starfinu 
áhuga á framfaramálum er vörðuðu 
landbúnaðinn og fylgdist vel með. 

Æskuminningar Runólfs um ógnvekj-
andi gróðureyðingu af völdum náttúru-
afla og síðar þekking hans á hinni miklu 
gróðureyðingu af öðrum toga skýra 
vafalítið þá sannfæringu hans að gróður-
eyðing og landgræðsla væri eitt stærsta 
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Gunnarsholt 1952. 

vandamál og verkefni sem biði úr-
lausnar og raunar forsenda fyrir blóm-
legri byggð í landinu. Kynni Runólfs af 
árangursríkri tækni Bandaríkjamanna 
við gróðurvernd og landgræðslu styrktu 
trú hans á að þann vanda hér á landi 
mætti sigra. Það má því ætla að „dýpri 
rök" hafi ráðið því að Runólfur sótti um 
embætti sandgræðslustjóra, sem honum 
var veitt vorið 1947. Með þeirri ákvörð-
un gekk Runólfur á vit verkefna og 
sigra sem juku hróður hans hvað mest 
og lengst mun minnst. 

Runólfur var að eðlisfari raunsær 
hugsjónamaður, gæddur miklum kjarki 
og viljaþreki, með hæfileika til að gera 
draumsýnir að veruleika. Vandamál og 
hin stærri verkefni heilluðu hann og 
eggjuðu til framkvæmda, eins og hann 

ungur sagði: „Vandamálin eru til að 
sigra þau". Það var lífsviðhorf hans. 

Nærri 11 ára skóla- og bústjórn á 
Hvanneyri var dýrmætur þáttur í lífi 
Runólfs. Hann lagði mikið af mörkum 
til að efla skólann og búreksturinn, sem 
lengi myndi að búið og lengi minnst. 
Viðskilnaður hans var þannig glæsilegur 
og gat Runólfur verið sáttur við að 
hverfa til annarra starfa. Runólfur vildi 
veg skólans sem mestan og mátti vænta 
þess að mikið álit skólans leiddi til þess 
að til hans veldust hæfustu menn. 
Reynslan á Hvanneyri varð Runólfi 
styrkur í nýja starfinu. 

Þegar Runólfur tók við starfi sand-
græðslustjóra flutti hann með fjölskyldu 
sína frá Hvanneyri að Gunnarsholti á 
Rangárvöllum, höfuðstöðvum Sand-
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Runólfur Sveinsson kom upp stórbúi í Uunna 
Ljósm. Jónas Jónsson. 

græðslunnar. Hann kaus að búa þar 
fremur en í Reykjavík, sem algengt var 
um forstöðumenn ríkisstofnana. 

Runólfur kvæntist 1940 Valgerði 
Halldórsdóttur, skólastjóra húsmæðra-
skólans að Laugalandi í Eyjafirði, dótt-
ur Halldórs Vilhjálmssonar, skólastjóra 
á Hvanneyri, og Svövu Þórhallsdóttur 
Bjarnarsonar biskups. Valgerður var 
fædd og ólst upp á Hvanneyri og þannig 
í blóð borinn skilningur á þörfum land-
búnaðarins og skildi Valgerður því bet-
ur en ella þýðingu lífsstarfs Runólfs. 
Þau fluttu með eldri syni sína, Þórhall 
og Svein, sem fæddust 1944 og 1946. 
Yngsti sonur þeirra, Halldór, er fæddur 
1948 í Gunnarsholti . 

Reynsla Runólfs og álit styrkti hið 
unga embætti sandgræðslustjóra, sem 
jafnframt naut þekkingar hans á íslensk-
um landbúnaði — en gagnkvæmir hags-
munir útheimtu náið samstarf Sand-
græðslunnar og bænda. Einnig gat holl-

holti með á þriðja hu. anautgripum. 

usta hinna mörgu ungu bænda, sem 
Runólfur útskrifaði á Hvanneyri , 
dreifðir um landið, reynst embættinu 
heilladrjúg. 

Starf sandgræðslustjóra var nýlega 
tilkomið, þegar Runólfur sótti um það, 
eða með lögum frá 1941. Gróðureyðing 
hafði ógnað búsetu í landinu um aldir. 
Það var fyrst með lögum 1907 um 
„skógrækt og varnir gegn uppblæstri 
lands" að samfélagið hóf að vinna 
skipulega að málinu með stofnun em-
bættis „sandgræðslumanns", sem varð 
sumarvinna Gunnlaugs Kristmunds-
sonar kennara í Hafnarfirði. Það starf 
bar merkan árangur við erfiðar aðstæð-
ur. Sú skipan stóð til 1941 og tók þannig 
34 ár að auka átakið úr „sumarvinnu 
sandgræðslumanns" í fullt starf „sand-
græðslustjóra" með lögum það ár. Sá 
dráttur sýnist spegla takmarkaðan skiln-
ing þess tíma á vandamálinu. Gunn-
laugur Kristmundsson varð sand-
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græðslustjóri 1941 og gegndi því em-
bætti til ársloka 1946. 

Við uppgræðslu beitti Sandgræðslan 
áður aðallega friðun og melgrasi. Run-
ólfur áleit það taka of langan tíma, 
gróðurframfarirnar of hægfara, enda 
var gróðureyðingin meiri en uppgræðsl-
an. Hann taldi jarðveginn skorta efni 
eins og köfnunarefni og fosfór, sem 
tilraunir hans áréttuðu. Runólfi var ljós 
þörfin fyrir nýjar aðferðir, nútímatækni 
og stórátak til að ná æskilegum árangri. 

í erindi í júlí 1947 komu fram viðhorf 
Runólfs: „Mikið af eyðisöndum og upp-
blásnu landi í byggð má græða upp ." 
„Til þess þarf í fyrsta lagi friðun. í öðru 
lagi sáningu á fræi og í þriðja lagi 
mikinn áburð ." Hann lagði einnig 
áherslu á nauðsyn þess að aðlaga beitar-
álag beitarþoli. 

Runólfur hóf fljótlega að beita nú-
tíma þekkingu og tækni, m.a. með því 
að bera áburð á mela og eyðisanda og sá 
í stór sandsvæði fræi jurtategunda m.a. 
frá Bandaríkjunum og Alaska. Á fáum 
vikum tókst þannig að breyta örfoka 
söndum í iðjagræn tún, og er Runólfur 
lést hafði hundruðum hektara eyði-
sanda verið breytt í grasmikil tún, án 
jarðvinnslu og þurrkunar, enda fylgdu 
margir fordæmi hans. Þannig markaði 
Runólfur t ímamót í ræktunarsögu lands-
ins. Tæplega er ofsagt að með þessu 
afreki einu hafi Runólfur orðið einn 
merkasti ræktunarmaður í sögu landsins 
enda mun það eitt nægja til að Runólfs 

Sveinssonar verði lengi minnst. 
Framkvæmdir Runólfs í Gunnarsholti 

voru stórstígar og fjölþættar. Hann 
byggði þar fyrsta votheysturninn í 
landinu, hóf umræður um verksmiðju 
fyrir heyköggla, úr grasi af upp-
græddum söndum, sem reyndust nær-
ingarríkt kjarnfóður. Hann byggði pen-
ingshús, m.a. nýja gerð gripahúsa, sem 
mörkuðu t ímamót, hlöður, rafstöð og 

bústað fyrir sandgræðslustjóra á nýbýl-
inu Akurhól , skammt frá Gunnarsholti . 
Hann aflaði einnig ýmiss konar nútíma 
tækja fyrir starfsemina. 

Runólfur kom upp stórbúi í Gunnars-
holti, holdanautabúi með á þriðja 
hundrað gripa, og stefndi að 400 gripum 
haustið 1954, blendingum af skoskum 
holdanautum og íslensku kúakyni, 
brautryðjandastarf í landinu. Tilgangur-
inn var tvíþættur. Betur hentaði nýrækt 
sanda að beita nautpeningi en t.d. sauð-
fé og það mætti óskum neytenda um 
gott nautakjöt, sem landbúnaðurinn 
hafði ekki gert áður. 

Runólfi var lagið að velja traust 
starfsfólk og umboðsmenn víða um 
landið er hæfðu verkefnum Sandgræðsl-
unnar. í skiptum við starfsfólkið og 
umboðsmennina gætti sömu mannkosta 
og í starfi skólastjóra á Hvanneyri og 
naut hann mikils trausts og virðingar 
allra. Runólfur réð til sandgræðslu og 
bústarfa 1948 Pál Sveinsson, bróður 
sinn, sem hafði unnið við sandgræðslu-
störf hjá Gunnlaugi Kristmundssyni að 
loknu búfræðinámi að Hólum og fram-
haldsnámi í Bandaríkjunum við gróður-
vernd og landgræðslu. Samstarf þeirra 
bræðra var með miklum ágætum og 
nýttist það Sandgræðslunni vel. 

Þó starfið væri Runólfi lífsfyllingin þá 
einokaði það ekki áhugasvið hans, sem 
var fjölþætt, m.a. hafði hann lifandi 
áhuga á málefnum samfélagsins, auk 
þeirra er vörðuðu framfarir í landbún-
aði. Runólfur hafði mikið yndí af hest-
um og hvíldist í návist þeirra. Hann naut 
einnig laxveiði, þegar tími leyfði. Hann 
tamdi sér hollar lífsvenjur og var heilsu-
hraustur alla tíð. Runólfur var mikill 
fjölskyidumaður, umhyggja hins ástríka 
heimilisföður var honum í blóð borin. 
Fjölskyldugæfa var honum styrkur í 
starfi. 

Á árinu 1953 ferðaðist Runólfur um 
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Við afhjúpun minnisvarða Runólfs Sveinssonar í Gunnarsholti 1960. F.v. Steingrímur Steinþórsson, 
Valgerður Halldórsdóttir, brœðurnir Halidór, Sveinn og Párhalhir Runólfssynir og Páll Sveinsson. 

Danmörku og kynnti sér, auk gróður-
verndar og landgræðslu, áhrif skjólbelta 
fyrir gróður, mikilvægt í okkar vinda-
landi. Eftir heimkomuna kom hann af 
stað umræðum, sem leiddu til átaks í 
ræktun skjólbelta. f maí 1953 lauk Run-
ólfur við að semja álitsgerð um gróður-
eyðingu og landgræðslu á íslandi sem 
síðar var þýdd á ensku. Hann samdi 
margar greinar og flutti útvarpserindi 
og fyrirlestra um landbúnaðarmál. 

Mikil bjartsýni ríkti um Sandgræðslu 
ríkisins, vöxt hennar og nýja sigra í 
framtíðinni undir stjórn Runólfs Sveins-
sonar. En þann 4. febrúar 1954 dró 
skyndilega ský fyrir sólu með myrkva í 
Gunnarsholti . Runólfur var staddur 
með tveimur sonum sínum ungum í 
rafstöðvarhúsinu í Gunnarsholti , 
skammt frá íbúðarhúsi hans, að huga að 
rafmagnsvél, þegar vélin, með miklum 
snúningshraða, náði tökum á yfirhöfn 
hans og lést Runólfur samstundis, að-
eins 44 ára að aldri. Engin orð fá lýst 

þeim harmleik, sem svo óvænt og 
snögglega bar að . 

Ríkisstjórn íslands ákvað að heiðra 
minningu Runólfs Sveinssonar með því 
að útför hans skyldi gerð á kostnað 
ríkisins. Útför Runólfs Sveinssonar fór 
fram í Reykjavík 12. febrúar 1954, að 
viðstöddu miklu fjölmenni víðsvegar að 
af landinu, með samúð og trega í 
hjörtum. 

Runólfur Sveinsson var brautryðj-
andi og einhver stórbrotnasti ræktunar-
maður í sögu þjóðarinnar. Verk hans 
vöktu nýja trú á að unnt væri að stöðva 
gróðureyðingu og græða þau mörgu sár 
landsins og urðu fordæmi og viðmiðun 
fyrir það starf. Runólfur var einn af 
öndvegissonum þjóðar sinnar, sem lifðu 
og störfuðu í hennar þágu á hans tíma. 
Líkt og efnið breytist í orku, sem varir, 
lifir andinn og áhrifin þó brautryðjend-
ur og góðir menn mikilla afreka hverfi 
af sviðinu. Það á við um minningu 
Runólfs Sveinssonar. 
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