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Formáli

Eyrbyggjar, hollvinasamtök Grundarfjarðar, og sögunefnd Eyrarsveitar standa 
saman að útgáfu þessa rits sem við væntum að verði það fyrsta í flokki sem við 
köllum ,,Safn til sögu Eyrarsveitar“ .

Aðdragandi þess er að síðastliðið sumar voru stofnuð ,,Hollvinasamtök 
Grundarfjarðar“ . Eins og segir í samþykktum félagsins er tilgangur sam tak anna 
að vinna að eflingu byggðar, atvinnulífs og menningar í Grundarfirði og standa 
vörð um sögu svæðisins . Stofnfundurinn var haldinn í tengslum við Grundar-
fjarðarhátíðina ,,Á góðri stund í Grundarfirði“ þann 23 . júlí 1999 . Aðild að 
samtökunum er frjáls öllum sem vilja vinna að markmiðum félagsins . Fjöl-
menni var á stofnfundinum, og var þar kosin sjö manna stjórn . Á fyrstu 
fund um stjórnar var farið yfir hvernig við gætum unnið að markmiðum 
félagsins . Margar hugmyndir voru reifaðar, en stjórnin komst að þeirri 
niðurstöðu að vinna við að safna saman og gefa út sagnfræðilegt efni úr 
Eyrarsveit væri heppi legt sem fyrsta verkefni og væri hægt að ljúka því á 
starfstíma stjórnarinnar . 

Mjög vel hefur gengið að fá fólk til liðs við félagið og að taka saman efni til 
birt ingar . Það efni sem birt er hér, er nokkuð margbreytilegt og frá mismunandi 
tímum .

Eyrbyggjar og sögunefnd Eyrarsveitar vilja gjarnan að þessi útgáfa verði 
árviss og hér verði vettvangur til að safna saman og koma á framfæri ýmsum 
fróðleik úr Eyrarsveit . Sem dæmi um efni, sem við viljum koma á framfæri í 
næstu heftum, má nefna:
1 . Örnefni í Eyrarsveit . Koma á framfæri örnefnaskrám Örnefna stofn unar . Fá 

staðkunnuga til að skrá örnefni og bæta við eða gera athugasemdir við 
örnefnaskrárnar . Færa örnefni inn á loftmyndir og ljósmyndir til birtingar .
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2 . Fiskimið . Safna saman lýsingum á fiskimiðum og koma þeim lýsingum á 
kort til glöggvunar . Þessi vinna er komin nokkuð af stað og verður fylgt eftir .

3 . Fræðslumál í Eyrarsveit . Taka saman sögu fræðslumála í Eyrarsveit . Jens 
Hallgrímsson, kennari, tók vel í beiðni okkar um að skrifa um fræðslumálin 
og gerum við ráð fyrir að birta þá grein í ársritinu 2001 .

4 . Saga Grundarfjarðarhafnar . Okkur vantar einhvern til að taka þá sögu 
saman og óskum eftir tilnefningum .

5 . Þróun útgerðar í Grundarfirði .
6 . Þróun fiskvinnslu í Grundarfirði .
7 . Annáll Eyrarsveitar . Yfirlit yfir atburði síðastliðins árs ásamt tölfræðilegum 

fróðleik er efni sem á mjög vel heima í ársriti og safni til sögu Eyrarsveitar 
sem við viljum gefa út . 

8 . Söfnun á gömlum vísum . Við viljum komast í samband við áhugasama um 
söfnun á gömlum vísum og frásögnum um tilurð vísnanna . 

Fjölmargt annað efni væri gaman að taka saman til útgáfu, en það þarf að 
þróast og fer eftir áhuga hvernig okkur tekst að ná því saman og koma á 
framfæri .

Að lokum vil ég þakka öllum þeim, sem lögðu okkur lið og skrifuðu greinar 
í þessa útgáfu, fyrir gott samstarf .

Gísli Karel Halldórsson,
formaður Eyrbyggja starfsárið 1999–2000
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Grein þessi er unnin upp úr spjalli Jóns, mæltu af munni fram, í Grunnskólanum í 
Grundar firði. Textinn ber þess glögg vitni þótt margar leiðréttingar hafi verið gerðar. 
Stefnt var að því að draga fram þátt Eyrbyggja í sögunni en ekki að leggja dóm á áhrif 
þeirra á framvindu atburða

Jón Böðvarsson fæddist 2. maí 1930 í Reykjavík. Foreldrar hans hétu Ragnhildur D. 
Jóns dóttir og Böðvar S. Bjarnason, húsasmíðameistari. Jón varð stúdent 1951 og cand. 
mag. í íslenskum fræðum frá Háskóla Íslands 1964. Forseti æskulýðsfylkingarinnar og 
starfsmaður Sameiningarflokks alþýðu, sósíalistaflokksins, 1956–1958. Í miðstjórn og 
framkvæmdanefnd Sósíalistaflokksins 1962–1964. Kennari við Gagnfræðaskólann í 
Kópa vogi 1959–1966 og við Menntaskólann í Hamrahlíð 1966–1976. Deildarstjóri í 
íslensku við skólann 1970–1976. Gegndi rektorsstarfi ásamt tveim öðrum kennurum á 
haustönn 1975. Jón var í landsprófsnefnd 1968–1973, skólameistari við Fjölbrauta
skóla Suðurnesja 1976–1984 og ritstjóri Iðnsögu Íslendinga 1985–1995. Hann stóð að 
útgáfu 12 bóka í Safni til iðnsögu Íslendinga. 

Jón hóf fyrirlestra um fornsögur 1986. Á fyrsta námskeiðinu voru 11 nemendur en 
nú á vormisseri voru 202 á námskeiði um Egilssögu og 267 á námskeiði um 
kristni tökuna og landafundina. Jón sá um skólaútgáfu á BrennuNjálssögu 1968–1969 
og Kjalnesingasögu 1985 og hefur sett saman fjölritaðar kennslubækur í íslensku, meðal 
annars bókmenntasögu fyrir framhaldsskóla í tveim bindum og bækling um 
rit gerðar smíð. Gaf út ljóðabókina Hnoðra 1974. 

Börn Jóns eru Sigríður sem er fædd á afmælisdaginn hans 1963 og Ásthildur fædd 
1966. Hann kvæntist Guðrúnu Erlu Björgvinsdóttur 26. nóvember 1966. Hún er dóttir 
Ástu Guðlaugsdóttur og Björgvins Grímssonar, stórkaupmanns í Reykjavík. Sonur Guð
rún ar er Björgvin, fæddur 1964 og saman eiga þau Böðvar, fæddan 1968. Böðvar á 
soninn Jón, sem er 7 ára. 
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I
Íslendingasögur eru flokkaðar á ýmsa vegu . Venjulega er landfræðileg 
niður röðun höfð þegar sögurnar eru gefnar út . Er slík skipting skynsamleg því 
að sögur frá sömu landshlutum tengjast oft .  Svo er um Eyrbyggju og 
Heiðarvíga sögu . Nokkrar persónur eru þar sameiginlegar: Víga-Styrr, Ásdís, 
dóttir hans, og Snorri goði er varð eiginmaður hennar . Frásagnir um innflutning 
og dráp sænskra berserkja eru mjög efnislíkar í báðum sögum .

Í Eyrbyggju og Laxdælu er frá greint þeim bústaðaskiptum að Snorri goði 
flutti á efri árum vestur í Sælingsdalstungu en Guðrún Ósvífursdóttir fór 
þaðan að Helgafelli . Aðalsögusvið síðasta hluta Laxdælu er því Snæfellsnes en 
atburðavettvangur Eyrbyggju flyst að nokkru vestur í Dali og á Strandir .

Margar Íslendingasögur eru kallaðar skáldasögur og fjalla um kunn 
drótt kvæðaskáld, Egilssaga er mest þeirra . Engin dæmigerð skáldasaga er af 
Snæ fellsnesi . Þó má kalla Víglundarsögu skáldasögu, því að kveðskapur 
Ketilríðar og Víglundar er mikill þáttur í þeirri ágætu sögu . Ég segi ágætu 
sögu, því til skamms tíma voru slíkar lygasögur í skammarkrók, en hinar 
sagnfræðilega traustu töldust öndvegissögur, til dæmis Eyrbyggja, sem ég tel 
merkustu héraðssögu í flokki Íslendingasagna . Frásögn af Þórarni í Mávahlíð 
með öllum hans ágætu lausavísum má kalla skáldaþátt í Eyrbyggju . Vísur 
Þórarins eru merki legar . Þessi friðsami maður neyddist til þess að drepa menn . 
Angist kemur fram í vísum hans þegar lýst er vígaferlum og blóðbaði .

Eyrbyggja er líklega samin eftir 1250 . Í upphafi er kynning á land náms ættum 
á norðanverðu Snæfellsnesi að undanskildum byggðum undir Jökli . Segir frá 
fjölda deilumála sem við fyrstu sýn virðast ótengd en leiða öll til þess að ríki 
Snorra goða á Helgafelli styrkist . Má segja að meginþráður í þessari sögu séu 
upptök á veldi Snorra goða og vöxtur þess eftir að hann flytur vestur í Dali .

Efnisskipan í Eyrbyggju er miklu skipulegri en í venjulegum sögum sem 
varðveist hafa í munnlegri geymd . Í undirbúningi atburðarásar eru sögð deili 
á ættum og bústöðum, stundum frá uppruna í Noregi og lýst er land náms svæðum 
hérna . Í sögulok er minnst á fólk sem lifir þegar deilur eru til lykta leiddar . 

Einkenni á flestum Íslendingasögum er að fyrst eru kynntar aðstæður, næst 
koma upp ágreiningur og átök og loks verða lausnir sem annaðhvort eru sættir 
eða öðrum aðilanum er útrýmt . Hreyfiafl sagna er alltaf sæmdar til finn ing sem 
knýr menn áfram . Menn verða að standa vörð um sæmd sína . Þegar átök verða 

10

FÓLKIÐ, FJÖLLIN, FJÖRÐURINN



er hefndarskylda og þetta er hvort tveggja tengt ættrækni . Margir segja að 
Íslendingasögur fjalli aðallega um vígaferli og dráp en oftast er slíkt efni 
einungis hluti söguefnis .

Þjóðfélag á þjóðveldisöld var án framkvæmdavalds . Þess vegna þrýsti það á 
einstaklinga og ættir að sameinast um hagsmunagæslu . Það kemur vel fram í 
Eyrbyggu .

Snorri goði er sérstæð sögupersóna í Íslendingasögum, vegna þess að hann 
er ekki hetja og deilur varpa ekki endilega ljóma á hann . Í átökum við Arnkel 
goða virðist samúð söguhöfundar vera með Arnkatli . 

Sögusvið í Eyrbyggju er Snæfellsnes norðanvert og Breiðavík sunnan megin 
og færist síðan til Dala og Stranda . Merkilegt er að þetta sögusvið er kjarninn í 
veldi Sturlunga sem var voldugasta ætt hér um slóðir á þeim tíma þegar 
Íslendingasögurnar voru skráðar og Snorri goði var ættfaðir Sturlunga . 

Þessi bók heitir í raun ekki Eyrbyggja . Nafnið er stytting . Hún heitir Saga 
Þórsnesinga, Eyrbyggja og Álftfirðinga . Í fyrstu köflum er fátt sagt af Eyr byggj-
um . Tvær ættir eru þá aðallega í sviðsljósi . Annars vegar eru Þórs nes ingar, 
af komendur Þórólfs Mostrarskeggs .1 Hin aðalættin eru afkomendur Björns 
aust ræna . Þeir voru kallaðir Kjalleklingar eftir Kjallaki gamla, syni Björns . Þeir 
bjuggu í Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi og á Fellsströnd í Dölum . Miklir vinir voru 
Björn austræni og Þórólfur Mostrarskegg en er þeir féllu frá risu deilur milli 
niðja þeirra . 

Aðrar helstu ættir á norðanverðu Snæfellsnesi voru tvær í Álftafirði, niðjar 
Þorbrands á Kársstöðum og ætt Þórólfs bægifótar . Má kalla Máhlíðingaþátt 
hluta af sögu Álftfirðinga því að þeir voru þaðan ættaðir . 

Loks voru hinir eiginlegu Eyrbyggjar sem bjuggu hér í nánd . Hallbjarnareyri 
er næst hinum forna bústað Eyrbyggja . En þeir reistu bæ utar á nesinu og hét 
þar Öndverðareyri . Öndverð eyri er auðvitað framarlega í firði . Hér á Snæ-
fellsnesi eru Öndverðareyri og Öndverðarnes, en í Skotlandi, þar sem okkar 
norræna mál var talað lengi, heitir borg Inverness, það er innvert nes (nes í 
innanverðum firði) .

Saga Þórsnesinga, Eyrbyggja og Álftfirðinga skiptist í inngang þar sem er 
skýrt frá landnámsmönnunum . Aðalefni eru deilur Snorra við Álftfirðingana 
Arnkel goða og Þórólf bægifót . Eins eru deilur Snorra og fóstbræðra hans í 
Álftafirði frá Kársstöðum við Eyrbyggja og Breiðvíkinga . Eyrbyggjar og Breið-
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víkingar eru yfirleitt alltaf bandamenn eins og kemur fram hér á eftir . Þetta er 
mjög margslungið efni, en höfundi Eyrbyggju er valdatafl höfðingja hug stæð ast . 

Ekkert segir í Eyrbyggju um íbúa undir Jökli en um fólk þar eru tvær sögur, 
Víglundarsaga og Bárðar saga Snæfellsáss . 

Helstu aðrar sögur af Snæfellsnesi eru hluti Laxdælu, Eiríks saga rauða og 
Grænlendingasaga . Þær síðastnefndu eru að vísu ekki nema að litlu leyti 
Íslendingasögur . Þær gerast að mestu leyti í Grænlandi og Vínlandi, en eru þó 
alltaf flokkaðar með Íslendingasögum . Heiðarvígasaga og Grettissaga geyma 
ýmislegt efni úr sveitum hér .2 

II
Nú ætla ég að ræða þátt Eyrbyggja í sögunni . Þegar sagt er frá landnámi virðist 
hlutur Eyrbyggja rýrari en annarra helstu ætta er setjast hér að, ef til vill vegna 
þess að þeir hafa ekki þótt eins ætttignir og Þórsnesingar og Kjalleklingar . 
Björn austræni í Bjarnarhöfn var einn af sonum Ketils flatnefs og systkini hans 
voru Auður djúpúðga, Þórunn hyrna, kona Helga magra, Jórunn í Kirkjubæ og 
Helgi bjóla . Auður var stórgáfuð kona . Hún var þess vegna kölluð hin 
djúp úðga .3 

Um Eyrbyggja segir fyrst: ,,Vestarr hét maður sonur Þórólfs blöðruskalla . 
Hann kom til Íslands með föður sinn gamlan og nam land fyrir utan Urthvala-
fjörð og bjó á Öndverðareyri . Hans sonur var Ásgeir á Eyri .“ Urthvalafjörður 
heitir nú Kolgrafafjörður . Urthvalur er kvenhvalur og Urthvalafjörður bendir 
til að þar hafi verið hvalalátur . Eyrin sem gengur lengst og næst sjó er Önd-
verðareyri . Frá gamla bænum á Öndverðareyri sést yfir í Helgafell .

Hvers vegna skyldu Eyrbyggjar hafa numið land þar? Það var mjög 
hag kvæmt . Ef þetta var ekki mikil ætt var skynsamlegt að setjast að á tiltölulega 
ein angr uðum stað, ekki í þjóðbraut á landi . Samgöngur voru aðallega á sjó . 
Eyr byggjar bjuggu á frábærum stað með hliðsjón af því .

Þeir voru tiltölulega öruggir gagnvart óeirðamönnum úr landi sem áttu 
ekkert erindi þarna út á eyrina en voru í góðum samgöngum við sjó . Svo er 
lífsbjörgin . Þarna er matarkista . Eyrbyggjar hafa ekki lifað eingöngu af 
land bún aði . Þarna er selur, fugl, æðarvarp og fiskur . Eyrbyggjar bjuggu við 
góðan kost á Öndverðareyri . 

Þetta er skynsamlegur bústaður miðað við atvinnuhætti og lífskjör á þeim 

12

FÓLKIÐ, FJÖLLIN, FJÖRÐURINN



tíma sem þessir menn lifa . Af þessum sökum drógust Eyrbyggjar tiltölulega 
seint inn í ófrið á nesinu og smáatvik ollu að þeir lentu í deilum . Oft er í 
Íslendingasögum að upptök ófriðar eru deilur um beit eða einhver slík smámál 
sem koma upp á milli bænda sem búa nálægt hver öðrum .

Nefnum nú efnisatriði þar sem Eyrbyggjar eru þátttakendur í atburðarrás . 
Eyrbyggjar dragast fyrst inn í deilur varðandi þingstaðinn . Þórólfur Mostrar-
skegg setti þing á Þórsnesi því sem nú er kallað Jónsnes . Þórsnes kallast nú 
nesið allt norðan eiðis milli Hofstaðavogs og Vigrafjarðar . Þórs nesingar töldu 
þingstaðinn helga jörð þar sem enginn mætti ganga örna sinna . Þeirra erinda 
skyldu menn ganga út á svonefnt Dritsker . Kjalleklingar og Ás geir á Eyri undu 
þessu ekki . Kvöld eitt hugðust þeir sinna þessum líkamsþörfum ,,á grasi þótt 
þeir (Þórsnesingar) væru svo stolz (stoltir), að þeir gerðu lönd sín helgari en 
aðrar jarðir í Breiðafirði“; lýstu þeir þá yfir því, „að þeir myndi eigi troða skó 
til að ganga þar í útsker til álfreka . En er Þorsteinn þorskabítur varð þessa varr, 
vildi hann eigi þola, að þeir saurguðu þann völl, er Þórólfur, faðir hans, hafði 
tignað umfram aðra staði í sinni landareign .“ (9 . kafli .) Varð þá bardagi og féllu 
menn úr báðum liðssveitum áður en þeir voru skildir . 

En Þorsteinn þorskabítur setti að skilyrði að Kjalleklingar skyldu ekki 
saurga völlinn nú fremur en fyrr . Báðir töldu þá andstæðinga sína fallna óhelga 
sem dauðir voru . Þórður gellir í Hvammi var fenginn til sáttargjörðar . Hann 
var námágur Þórsnesinga og frændi Kjalleklinga . Þórður gellir var 
upphafs maður fjórðungsþinga og stórvitur maður . Hann er griðungurinn í 
skjaldar merki okkar og fulltrúi Vestlendinga og Vestfirðinga . Þórður fann 
ákaflega merkilega sáttar gerð . Sagði upphaf gerðar að teljast skuli happ að 
halda lífi, engin víg skuli bæta en völlurinn í Þórsnesi sé spilltur af heiftarblóði . 
Þess vegna skuli þing staðurinn færður þangað sem hann var er sagan var 
skrifuð, skammt frá Stykkis hólmi . Þá áskilur hann að Þorgrímur í Bjarnarhöfn 
skyldi halda uppi hofinu að helmingi á móti Þorsteini þorskabít sem táknar að 
Þorgrímur verður goði og valdamaður . Hann ber af því mikinn kostnað og er 
skyldugur til þess að styrkja Þórsnesinga . Í dómhringnum stendur Þórssteinn 
er þeir menn voru brotnir um sem til blóta voru hafðir og sér enn blóðslettur á 
steininum, segir sagan . Mannblót voru í Svíþjóð en þetta er eina frásögnin um 
slíkt hér og er hún ekki trúverðug . Svíar iðkuðu það þannig að kæmi óáran eitt 
sumar var blótað þræli eða þrælum og hlutað til um hverjir yrðu drepnir . 
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Endurtækist óáran annað sumar voru teknir bændur . En þriðja sumarið var 
kóngurinn tekinn . Þá var talið að guðirnir væru honum óvinveittir . Í deilum af 
þingstaðnum voru Eyrbyggjar í aukahlutverki . 

Næst kemur kynning á Eyrbyggjum . Hún er skemmtileg . Þá er sagt: ,,Sonur 
Ásgeirs á Eyri hét Þorlákur . Hann átti Þuríði dóttur Auðunar stota í 
Hraunsfirði .“ Ekki er fleira sagt frá þeirri ætt en ekki hefur verið langt á milli 
bústaða þeirra . Þeirra börn eru Steinþór á Eyri, einn af burðarásum í sögunni, 
Bergþór, Þormóður, Þórður blígur og Helga . Það flækir deilur að Þormóður á 
konu úr Álftafirði og er því mágur Álftfirðinga en Þórður blígur flytur í 
Breiðuvík og er venjulega talinn með Breiðvíkingum . Helga verður alsaklaus 
orsök deilna .

Steinþór var fremstur barna Þorláks . Hann var mikill maður og sterkur og 
manna vopnfimastur, hinn mesti atgervismaður . Hógvær var hann 
hvers dags lega . Steinþór var til þess tekinn að hann var þriðji maður er hafi 
verið best vígur á Íslandi með þeim Helga Droplaugarsyni og Vémundi kögur . 
Þetta er athyglisvert . Eyrbyggja er skrifuð á undan Njálu . Þess vegna er ekki 
nefndur Gunnar á Hlíðarenda . 

Þetta er eitt af þeim atriðum sem notað er til þess að ákvarða ritunartíma 
Eyrbyggju . Njála er skrifuð um 1290 . 

Þormóður var vitur maður og stilltur vel . Hann var mjög hlýðinn bræðrum 
sínum . Þórður blígur var ákafamaður og örorður og þess vegna deiluvaldur 
mikill . Bergþór var yngstur en þó hinn efnilegasti . Hann var drepinn í bardaga 
í Vigrafirði . Þessi kynning á Eyrbyggjum er lykill að ýmsu sem gerist .

Eyrbyggja er næst getið þegar kemur á Snæfellsnes skip frá útlöndum og 
stendur það sumar í Salteyrarósi . Áttu hálft norrænir menn . Hét Björn 
stýri maður þeirra . Hann fór til vistar að Eyri til Steinþórs . Þessir norrænu 
menn tóku ekki þátt í neinum ófriði og komu því lítið við sögu . Hálft skipið 
áttu Suðureyjamenn og hét Álfgeir stýrimaður þeirra . Hann fór til vistar í 
Mávahlíð til Þórarins svarta og félagi hans með honum sem Nagli hét, mikill 
maður og fóthvatur . Síðan kemur saga um hvernig þessir Suðureyjamenn 
dragast inn í deilu þar sem Þórarni í Mávahlíð er kennt um hrossaþjófnað .

Þau atriði sem til þessa hafa fjallað um Eyrbyggja virðast léttvæg .
Svo fara að þyngjast mál . Þá kemur til sögu Þóroddur, kallaður skatt kaup andi .4 

Þóroddur kvænist Þuríði á Fróðá . Þá fer Björn Breiðvíkingakappi öðru sinni að 
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venja komur sínar að Fróðá og fíflingar verða með Þuríði og Birni . Þóroddur 
tekur því illa . Eyrbyggjar blandast inn í þær deilur . Synir Þorláks á Eyri veitast 
að Breiðvíkingum þegar tveir menn frá Þóroddi ætla að drepa Björn en falla 
sjálfir . Málaferli verða og standa Eyrbyggjar með Breiðvíkingum . Þá koma í ljós 
tengsl, einhver skyldleiki á milli sem ekki er skýrður í sögunni . Eyrbyggjar eru 
þó enn í aukahlutverki, því að deilan verður á milli Breið vík inga annars vegar 
og Þórodds og Snorra goða hins vegar, því að Snorri goði var hálfbróðir 
Þuríðar á Fróðá . 

Næst kemur örlagaríkt deiluefni . Þorleifur kimbi í Álftafirði biður Helgu 
með stuðningi Þormóðs bróður síns sem var kvæntur Þorgerði Þorbrands-
dóttur, systur Þorleifs kimba . Hann vill meiri tengsl milli Álftfirðinga og 
Eyrbyggja . Steinþór hikar og minnist fyrri deilna milli Þorleifs kimba og Arn-
björns, bróður Björns Breiðvíkingakappa í Noregi . Þorleifur var að matbúa 
fyrir félaga sína . Þá kom inn í búðina Arnbjörn, og vill fá lánaðan ketil . Deilum 
um ketilinn milli Þorleifs og Arnbjörns lauk með því að Arnbjörn sem hélt á 
þvöru/sleif laust Þorleif á hálsinn og brenndist Þorleifur . 

Þorleifur hótar að hefna sín á Breiðvíkingum . Þetta er önnur orsök deilna og 
hin er þegar Þorleifur bað Helgu frá Eyri og Steinþór synjaði að ráði Þórðar 
blígs bróður síns sem búsettur var í Breiðuvíkinni . Þessi atvik eiga eftir að 
draga mikinn dilk á eftir sér en þegar menn lesa söguna taka þeir lítið eftir 
þessu . Steinþór hafnaði eftir að hafa ráðgast við Þórð blíg og sem segir: ,,Ég má 
hér verða skörungur og er þér að segja Þorleifur að fyrr skulu grónir 
grautardílarnir á hálsi þér, þeir er þú brant þá er þú varst barður fyrir þrem 
vetrum í Noregi að ég myni gifta þér systur mína . Þorleifur svarar: Eigi veit ég 
hver þar verður um „ . . . en hvort þess verður hefnt eða eigi þá myndi, ég það 
vilja að eigi liðu þrír vetur áður þú verðir barður .“ Og Þórður svarar: ,,Óhrædd-
ur sit ég fyrir hótum þeim .“

Morguninn eftir höfðu þeir torfleik . Hann hefur verið líkur snjókasti . Þar 
ganga þeir hjá Þorlákssynir . Þá „fló sandtorfa ein mikil og kom undir hnakka 
Þórði blíg . Var það högg svo mikið að fótunum kastaði fram yfir höfuðið en er 
hann stóð upp sá hann að Þorbrandssynir hlógu að honum mjög . Snéru Þor-
láks synir þá þegar eftir og brugðu vopnum .“ Þeir börðust, „urðu nokkrir menn 
sárir en engir létust .“ (41 . kafli .)

Steinþór hafði ekki við verið . Hafði hann talað við Snorra goða . En er þeir 
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voru skildir varð sætt að þeir Snorri og Steinþór skyldu gera um; var þá jafnað 
sárum manna og frumhlaupum . (Frumhlaup er árás gerð að óvörum .) Var 
bættur skaði sem á milli bar . „Voru þá allir kallaðir sáttir er heim riðu .“ 

Ómerkilegur er fyrsti bardagi á milli Álftfirðinga og Eyrbyggja . Tilefnið er 
að kastað er sandtorfu í hnakka á Þórði blíg og þarna er gott dæmi um hvernig 
smámunir verða að deiluefni en atburðir á eftir miklu alvarlegri . 

Glöggur lestur upplýsir mikla reiði Þorleifs . Í Íslendingasögunum gleymast 
ekki svona atriði . Menn eru langræknir .

Þessa þurftu því Þorbrandssynir að hefna . 
Þorbrandur bóndi í Álftafirði átti þræl sem Egill hét . Hann var manna 

mest ur og sterkastur og þótti ill ævi sín, er hann var ánauðugur . Hann bað oft 
Þorbrand og sonu hans að þeir gæfu honum frelsi og bauð þar til að vinna slíkt 
sem hann mætti . 

Sá var siður Breiðfirðinga á haustum að hafa knattleika um vetrarnáttaskeið 
undir Öxlinni suður frá Knerri . Þar heita síðan Leikskálavellir . Þangað sóttu 
menn um alla sveit . Voru flestir yngri menn að leikum en Þórður blígur mátti 
ekki vera fyrir kapps sakir . Þeir bræður Björn og Arnbjörn þóttu ekki hæfir 
fyrir afls sakir nema þeir lékust við sjálfir . Þorbrandssynir ræddu við Egil þræl 
sinn að hann færi til leikanna og dræpi nokkurn af Breiðvíkingum, Björn, Þórð 
eða Arnbjörn . Geti hann það skuli hann hafa frelsi . Sumra sögn er að þetta hafi 
verið gert með ráðum Snorra goða . Hann sagði fyrir um hvernig Egill skyldi 
leynast inn í skálann og leita þaðan til áverka við menn . 

Í skarði upp frá Leikskálum leyndist hann um daginn . Þórður blígur mælti: 
„Það veit ég eigi hvað þar ég sé uppi í skarði, hvort þar er fugl eða leynist þar 
maður og kemur upp stundum, kvikt er það og þykir mér ráð að forvitnast . En 
það varð eigi . Hlutu búðarvörð Björn Breiðvíkingakappi og Þórður blígur og 
skyldi Björn gera eld en Þórður taka vatn .“ 

Þegar eldurinn var kveiktur stefndi Egill til skálans . Hafði losnað skó þvengur . 
Egill vildi stíga yfir þröskuldinn en steig á þvengjaskúfinn . Féll hann á gólfið 
og varð mikill dynkur . Þórður greip hann og vildi höggva . Björn bað hann ekki 
höggva strax manninn . „Viljum við áður hafa af honum sannar sögur .“ Hann 
var fjötraður og sagði frá . Morguninn eftir var hann leiddur upp í skarð ið og 
drepinn þar . Það heitir Egilsskarð .

Lög voru í þann tíma ef maður drap þræl „að sá skyldi færa heim þrælsgjöld 
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og hefja ferð sína fyrir hina þriðju sólu eftir víg þrælsins .“ Væru þrælsgjöld 
ekki færð var þetta sakamál . 

Breiðvíkingar ákváðu að fara með þrælsgjöldin í Álftafjörð . Þeir riðu fyrst 
norður yfir og gistu þeir á Eyri hjá Steinþóri . Hann réðst til ferðar með þeim . 
Þá voru þeir orðnir sex tugir manna . Voru svo aðra nótt á Bakka að Þormóðar, 
bróður Steinþórs . Kvöddu þá Styr og Vermund frændur sína til ferðar og voru 
þá saman átta tugir manna .

Njósnamaður var sendur til Helgafells til þess að vita hvað Snorri tæki til 
ráða er hann spurði liðsafnaðinn . Er sendimaðurinn kom til baka sagði hann 
þar enga breytni á hýbýlum . „Steinþór svarar . Þess var von að Snorri myndi 
þola mönnum lög og ef hann fer ekki inn til Álftafjarðar þá sé ég ekki til hvers 
við þurfum liðsfjölda þennan, því að ég vil að menn fari spaklega, þó að við 
höldum málum vorum til laga; sýnist mér ráð Þórður frændi að þið Breiðvíkingar 
séuð hér eftir því að það mun minnst til þurfa að í komi með ykkur 
Þorbrandssonum . Þórður svarar: Það er víst að ég skal fara og skal Þorleifur 
kimbi ekki því eiga að spotta að ég þori ekki að færa þrælsgjöld . Þá mælti 
Steinþór til þeirra bræðra Bjarnar og Arnbjarnar . Það vil ég að þið séuð eftir 
með tuttugu menn .“

Björn segist ekki keppa til fylgdar en hann hafi aldrei verið gerður liðrækur 
,,Hygg ég að yður verði Snorri goði djúpsær í ráðunum . En það er hugboð mitt 
að þar komi í þessi ferð að þér þyki þínir menn ekki ofmargir .“ Steinþór sagðist 
ætla að ráða . Og eftir stefndu þeir inn á Úlfarsfellsháls . 

En þegar sendimaður var farinn frá Helgafelli brá Snorri við, fór með nær 
fimm tugi manna og kom fyrr á Kársstaði en þeir Steinþór . Þegar menn sjá ferð 
þeirra Steinþórs mæltu Þorbrandssynir að þeir skyldu fara í móti þeim og láta 
þá eigi komast í túnið . Þá sagði Snorri goði . „Eigi skal þeim verja bæinn og skal 
Steinþór ná lögum því hann mun viturlega og spaklega fara með sínu máli . Vil 
ég að allir menn séu inni og kastist engum orðum á svo að af því aukist 
vandræði .“ (44 . kafli)

Þeir Steinþór riðu að dyrum . Steinþór festi á hurðarklofann sjóð sem í voru 
tólf aurar silfurs og nefndi votta að þrælsgjöld voru að lögum færð . 

„Hurðin var opin en heimakona var ein í dyrunum og heyrði vottnefnuna .“ 
Hún segir: „Það er bæði að hann Steinþór af Eyri er drengilegur enda mæltist 
honum vel þegar hann færði þrælsgjöldin“ . (44 . kafli)
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Er Þorleifur kimbi heyrði þetta hljóp hann fram og sá að Þórður blígur stóð 
fyrir dyrum, lagði til hans og varð af mikið axlarsár . Hófst þá bardagi . Steinþór 
var hinn ákafasti . Snorri goði vildi stöðva vandræði, bað Steinþór ríða brott af 
túninu og kvaðst eigi mundi eftir fara og fór Steinþór . 

Þegar Snorri goði gekk heim stóð þar fyrir honum Þóroddur sonur hans og 
hafði mikið sár á öxlinni . Hann var tólf vetra . „Snorri spurði hver hann hefði 
særðan . Steinþór af Eyri sagði hann . Þorleifur kimbi svarar: Nú launaði hann 
þér maklega að þú vildir eigi láta eftir honum fara; er það nú mitt ráð að við 
skiljum eigi við þetta . Svo skal og nú vera segir Snorri og vér skulum við eigast 
fleira .“ Hinir voru komnir upp í skriðuna Geirvör sem er vestan megin í 
dal botninum, mjög grýtt . Búast Steinþórs menn þar fyrir því að vígið var gott 
fyrir grjóts sakir . 

„En er flokkurinn Snorra gekk neðan skriðuna þá skaut Steinþór spjóti að 
fornum sið til heilla sér yfir flokk Snorra en spjótið leitaði sér staðar og varð 
fyrir Már Hallvarðsson, frændi Snorra og varð hann þegar óvígur . Og er þetta 
var sagt Snorra goða þá svarar hann: ,,Gott er að það sannast að það er ekki 
jafnan best að ganga síðast .““

Steinþór var í öndverðum flokki . Styrr Þorgrímsson sótti hart fram með 
Steinþóri frænda sínum og drap mann úr flokki Snorra . „Er Snorri goði sá það 
mælti hann til Styrrs: „Svo hefnir þú Þórodds dóttursonar þíns er Steinþór 
hefur særðan til ólífis og ertu eigi meðalníðingur .“ Styrr svarar: „Þetta fæ ég 
skjótt bætt þér .“ Skipti hann þá um sínum skildi og gekk í lið með Snorra goða 
og drap annan mann úr liði Steinþórs .“ (44 . kafli) 

Feðgar úr Langadal, Áslákur og Illugi hinn rammi leituðu meðalgöngu og 
höfðu þrjá tugi manna . Gekk þá Vermundur hinn mjóvi í lið með þeim, bróðir 
Styrs . Þá stöðvast manndráp og Snorri bað Eyrbyggja ganga til griða . 
Steinþór bað Snorra rétta fram höndina . Svo gerði hann . Þá reiddi Steinþór 
upp sverðið og hjó á hönd Snorra goða . En Snorri særðist ekki . Varð við það 
brestur mikill . Kom höggið í stallahringinn . (Hringur er það sem við köllum 
nú armband . En hringur sem við köllum heitir fingurgull . Stallahringur var 
notaður við helgi at hafnir .) Þá sagði Þóroddur Þorbrandsson sem seinna varð 
bóndi á Kársstöð um: „Engin grið vilja þeir halda og léttum nú eigi fyrr en 
drepnir eru allir Þorlákssynir .“ Þá svarar Snorri goði: „Agasamt mun þá 
verða í héraðinu ef allir Þorlákssynir eru drepnir og skulu haldast grið ef 
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Steinþór vill eftir því sem áður var mælt . Þá báðu allir Steinþór taka griðin . 
Fór þetta þá fram .“

Breiðvíkingar fréttu að Snorri goði hafi farið með fjölmenni til Álftafjarðar . 
Þá tóku þeir hesta sína og riðu á eftir Steinþóri og voru á Úlfarsfellshálsi þegar 
bardaginn var í skriðunum . Gott er að sjá fyrir sér hvað gerðist . Er Steinþór 
játaði griðum sneri hann baki í Björn Breiðvíkinga kappa . „Er sumra manna 
sögn að Snorri sæi þá Björn á hálsbrúninni og væri því svo auðveldur í 
griðasölunni við Steinþór .“

Þegar Björn kom vildi hann hefja bardaga að nýju, en Steinþór svarar: 
,,Halda vil ég grið mín við Snorra goða hversu sem mál okkar Snorra skipast 
síðar .“ Eftir það riðu allir til sinna heimkynna en Þórður blígur lá eftir í sárum 
á Eyri . Í þessum bardaga í Álftafirði, féllu fimm menn af Steinþóri en tveir af 
Snorra goða . Og margir særðust . Þess vegna voru ýmsir í hefndarhug þó að 
grið hafi verið sett á .

Á þessum tíma gengu skip á milli Orkneyja og Suðureyja annars vegar og 
Dögurðarness í Dölum hins vegar . Steinþór á Eyri keypti teinæring góðan við 
skip . Hann hugðist fara með það heim en þá kom „vestanveður mikið og sveif 
þá inn um Þórsnesið og lentu í Þingskálanesi .“ Þar heitir Sauranes nú . Þeir 
Steinþór settu þar upp skipið í Gruflunaust, gengu þaðan út yfir ásana til 
Bakka en fóru þaðan á skipi heim . 

Er Steinþór vildi sækja skipið var Hofstaðavogur ísilagður mjög svo að 
Staðar bakka . Gengu þeir inn eftir ísnum svo yfir eið til Vigrafjarðar . Honum er 
svo háttað að hann er um fjöru þurr og leggst ís á leirar . Sker á firðinum stóðu 
upp úr ísnum . Var brotinn mjög ísinn um skerið og jakar hallir út af skerinu . 
Eyrbyggjar drógu skipið úr nausti en tóku árar og þiljur og lögðu eftir og svo 
klæði og vopn . Drógu þeir skipið inn eftir firðinum, út yfir eiðið til Hof staðar-
vogs og allt út að skörinni . Síðan gengu þeir aftur yfir til Hofstaðarvogs og inn 
á Vigrafjörð og ætluðu að sækja árarnar, föt sín og vopnin . Þá sáu þeir að sex 
menn gengu innan úr Þingskálanesi og fóru mikinn eftir ísnum og stefndu til 
Helgafells . Voru þetta Þorbrandssynir að heimsækja Snorra goða . Er Þor-
brands synir sáu menn koma hlaupandi héldu þeir að Eyrbyggjar hygðust 
ráðast á þá . Báðir hópar voru tortryggnir og ætluðu hinum illt . Komust Þor-
brands synir í skerið . En er þeir Steinþór hlupu fram um skerið, skaut Þorleifur 
kimbi spjóti í flokk þeirra og kom á Bergþór Þorláksson . Varð hann óvígur, 
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gekk inn á ísinn og lagðist þar niður en þeir Steinþór sóttu að skerinu . Vopna-
skiptum er nákvæmlega lýst en lok urðu að til jarðar féllu allir Þorbrandssynir, 
særðir en ekki dauðir .

Þá vildi Þórður blígur ganga á milli bols og höfuðs öllum Þorbrandssonum 
en Steinþór kvaðst ekki vilja vega að liggjandi mönnum . Þeir gengu þangað 
sem Bergþór lá . Hann var málhress og þeir fluttu hann með sér eftir ísnum til 
skipsins og réru síðan til Bakka um kvöldið . 

Í Vigrafjarðarbardaga börðust Þorleifur og Þórður blígur, aðalóvinirnir . 
Þar kom fram hreysti Steinþórs og drengskapur . Einnig er lýst skynsemi 

Snorra goða . Sauðamaður sagði Snorra goða frá bardaganum . Snorri tók vopn 
sín og fór með mönnum sínum, níu saman . Þegar þeir komu var Steinþór í 
brottu . Snorri skoðaði sár manna . Þar voru engir menn látnir nema Freysteinn 
bófi . En allir voru sárir til ólífis sem þýðir að þeir deyi af sárum sínum ef ekki 
kemur til lækning .

Þorleifur kimbi bað Snorra goða að fara eftir þeim Steinþóri og láta engan 
þeirra undan komast . En Snorri gekk að blóðflekknum þar sem Bergþór hafði 
legið, tók blóðið og snjó, stakk í munn sér og spurði hverjum þar hefði blætt . 
Þorleifur sagði að Bergþóri hafi blætt . Snorri sagði þá að það væri holblóð, 
feigs manns blóð „og munum við ekki eftir fara“ . Hann lét færa Þorbrandssyni 
heim til Helgafells . 

Snorri sá að Þóroddur Þorbrandsson hafði mikið sár aftan á hálsinum og hélt 
eigi höfði . Hann var í leistabrókum . Þegar átti að draga þær af honum varð 
ekki brókunum af honum komið . Þá sagði sá er það reyndi: „Ekki er það logið 
af yður Þorbrandssonum, eruð þér sundurgerðarmenn miklir að þér hafið 
klæði svo þröng að eigi verði af yður komið .“ Þóroddur mælti: ,,Vantekið mun 
á vera .“ Eftir það spyrnti sá öðrum fæti í stokkinn og togaði af öllu afli og gekk 
ekki af brókin . Þá gekk til Snorri goði og þreifaði um fótinn, fann að spjót stóð 
í gegnum fótinn milli hásinarinnar og fótleggsins og hafði níst allt saman, 
fótinn og brókina . 

Snorri Þorbrandsson var hressastur þeirra bræðra en gat ekki borðað . Snorri 
goði þreifaði um kverkar og fann að ör stóð um þverar kverkarnar . Hann tók 
spennitöng og kippti út örinni . Eftir það mataðist nafni hans . Er háls Þórodds 
tók að gróa stóð höfuðið skakkt á bolnum . Þá sagði Þóroddur að Snorri vildi 
græða hann að örkumlamanni . Snorri goði kvaðst ætla að hann myndi upp 
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hefja höfuðið þá er sinarnar knýttust . En Þóroddur vildi eigi annað en aftur 
væri rifið sárið og sett höfuðið rétt . 

 En rétt reyndist sem Snorri sagði . Þegar greri aftur seig höfuðið fram . Alla 
tíð síðan varð Þóroddur lútur að ganga en Þorleifur kimbi gekk síðan með 
tréfót . Læknar segja að frásögn þessi sé mjög raunsönn .

En af Eyrbyggjum segir að þeir bræður gengu til bæjar að Bakka . Tjaldað var 
yfir Bergþór . Ekki vildi Þorgerður húsfreyja fara í rekkju um kvöldið hjá Þor-
móði bónda sínum fyrr en kom maður neðan frá naustinu og sagði að Bergþór 
væri látinn . Er þetta spurðist fór húsfreyja í rekkju sína . Er þess eigi getið að 
þeim hjónum yrði þetta síðan að sundurþykkju . 

Þá er komið að sættinni . Góðgjörnum mönnum þótti vont í efni komið að 
þeir menn skyldu missáttir vera og deilur við eigast er þar voru göfgastir í 
sveit . Völdust hinir bestu menn, vinir hvorra tveggju, að leita um sættir . Voru 
um síðir grið sett og mál öll sett í dóm Vermundar hins mjóva . Hélst sú sátt er 
hann kvað upp vel á meðan þeir lifðu báðir Steinþór og Snorri goði .

Er nú frá sagt hinu helsta frá Eyrbyggjum í sögunni uns lýst er hvernig 
Snorri goði tryggði frið á Snæfellsnesi með mægðum milli valdaætta .

Er Snorri tók að eldast uxu vinsældir hans . Bætti um að hann batt tengdir 
við mestu stórmenni í Breiðafirði . Hann gifti Sigríði dóttur sína Brandi hinum 
örva Vermundarsyni . Þuríði hina spöku Snorradóttur átti Gunnlaugur sonur 
Steinþórs á Eyri . 

Tilvísanir
1 Þórólfur var frá eyju í Noregi sem heitir Mostur . Í sögunni er sagt að hann taki nafn af 

miklu skeggi sem hann bar, en ég held að viðurnefnið eigi að skýra með öðrum hætti . 
Menn frá eyjum eru kallaðir eyjaskeggjar . Þórólfur var frá Mostri og ég tel að hann sé 
kenndur við eyjuna sína .

2 Margar Íslendingasögur eru vaxnar upp af skauti kirkjunnar og munkar hafa samið 
þær margar . Kirkjuleg áhrif eru miklu víðtækari en menn taka yfirleitt eftir . Í Njálu er 
fyrirgefningin rauður þráður . Hún hefst þegar Hrútur Herjófs son fyrirgefur strákum 
sem skopast að honum . Í sögulok þegar Kári strandar við Ingólfshöfða og fer vopnlaus 
á fund Flosa verða heilar sættir . Þá er unnt að ljúka Brennunjálssögu . Fjögur klaustur 
eru aðallega tengd fornri ritmenn ingu: Þingeyrarklaustur, Þykkvabæjarklaustur, 
Viðeyjarklaustur og Helga fells klaustur . Þar hefur líklega verið mest bókasafn á 
landinu á kaþólskum tíma og margar sögur samdar . Þessu fræga bókasafni var því 
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miður tortímt . Eftir siðaskipti kom lúterskur prestur að Helgafelli sem Sigurður hét 
Jónsson . Hann lét brenna bækurnar . Sr . Sigurður fór eitt sinn í róður út á vatnið ásamt 
tveim vinnukonum . Bátnum hvolfdi . Þær komust af en hann drukknaði .

3 (Úð þýðir hugur og kemur fram í orðum eins og samúð, andúð, ástúð, harð ýðgi, 
grimmýðgi . Grunnhygginn maður er grunnúðugur . Djúpúðugur táknar djúp vitur . En 
systir Auðar, Jórunn á Kirkjubæjarklausti, hefur þótt heimsk og þess vegna kölluð í 
háðsskyni mannvitsbrekka .) 

4 Það var óvenjulegt viðurnefni . Hann hafði verið hjá Sigurði Hlöðverssyni í Orkneyjum 
sem nefndur er í mörgum Íslendingasögum . Þegar Þóroddur var á siglingu við Írland 
komu þeir að eyju og þar höfðu kaupmenn strandað . Þeir hétu á Þórodd að hjálpa sér 
og buðu þeir honum fé til að hann flytti þá heim til Orkneyja . Þóroddur þóttist eigi 
mega gera það því að hann var búinn til Íslandsferðar en þeir borguðu honum fyrir að 
fara með þá til Orkneyja en tók féð af skatti sem þeir höfðu tekið við og var skattur 
sem Írar greiddu Orkn eyjarfólki . Því er sagt að Þóroddur kaupi skattinn sem eru 
björgunarlaun . 
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Stein unn Krist jáns dótt ir, fornleifafræðingur

Önd verð ar eyri
Önd verð ar eyri er tal in hafa ver ið ein helsta jörð Eyr ar sveit ar að fornu, enda 
dreg ur sveit in nafn sitt af henni . Þar bjuggu Eyr byggj ar, sem ein Ís lend inga-
sagn anna, Eyr byggja saga, seg ir frá . Sag an, sem er hér aðs- og fjöl skyldu saga, 
spann ar á ann að hund rað ár, allt frá land námi til 11 . ald ar, og fjall ar um átök 
Eyr byggja, Þórs nes inga og Álft firð inga um eign ir, völd og ást .

Stað ur inn er í dag legu tali kall að ur Önd verð ar eyri, þó hann hafi ekki bor ið 
það nafn allt frá upp hafi . Í fyrst unni bar bæj ar stæð ið nafn ið Eyri, síð ar Önd-

Öndver∂areyri. Hluti gró∂urkorts frá Rannsóknarstofnun landbúna∂arins.
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verð ar eyri og loks Tóft ir, eft ir að bær inn var flutt ur að Hall bjarn ar eyri . Í dag 
má greina hátt í 30 húsa rúst ir og minj ar um bú skap til lands og sjáv ar á eyr inni, 
allt frá land námi til 20 . ald ar . Reikna má með að marg ar af áþreif an leg um minj-
um Eyr ar bæj ar ins séu nú sokkn ar í jörðu vegna þessa langa bú setu tíma . Þær 
sem enn sjást þar á yf ir borð inu eru flest ar falln ar sam an og breyta sí fellt um 
lög un . Rúst irn ar voru frið lýst ar árið 1927 af þá ver andi þjóð minja verði, Matth-
í asi Þórð ar syni .

Efnt hef ur ver ið til manna móta á Önd verð ar eyri, ekki síð ur nú í seinni tíð en 
fyrr um þeg ar byggð þar var í blóma . Áður fyrr þurfti eyr in engra skýr inga við, 
bygg ing arn ar og mann líf ið í kring um þær sögðu það sem segja þurfti . Nú þeg-
ar þögn in ræð ur ríkj um á staðn um þótti rétt að rifja upp sögu hans í máli og 
mynd um til  handa þeim er sækja eyr ina heim . Ákveð ið var að gera bíla stæði 
og setja upp skilti á staðn um þar sem hægt er að staldra við og kynna sér sögu 
eyr ar inn ar .

Skilt ið er kom ið á sinn stað og þar er eft ir far andi texta að finna í styttu formi . 
Rúst ir svæð is ins eru þar merkt ar inn sem tíma tengd svæði, því óvíst er hvern-
ig raun veru legt út lit þeirra var . Forn leifa upp gröft ur gæti skor ið ná kvæm ar úr 
um hvern ig um horfs var á eyr inni á hverju tíma skeiði fyr ir sig en að þessu 
sinni lát um við hið rit aða mál, munn lega sagna geymd og aug að ráða ferð inni . 
Hönn un skilt is og bíla stæð is var í hönd um Erlu B . Krist jáns dótt ur, lands lags-
arki tekts á Teikni stof unni Eik í Grund ar firði og skilta gerð ar inn ar Merk ing ar í 
Reykja vík en höf und ur þess ar ar grein ar sá um gerð texta .

Vík inga ald ar byggð; byggð in á eyr inni á 9.–10. öld
Fyrst  manna til að byggja Önd verð ar eyri, eyr ina í önd verð um Kolgraf a firði, 
voru land náms mað ur inn Vest arr og kona hans Svana Herrauðs dótt ir . Með 
hon um kom til Ís lands há aldr að ur fað ir hans, Þórólf ur blöðru skalli . Vest arr 
nefndi bæ sinn Eyri .1 Af kom end ur þeirra hjóna urðu marg ir . Þeir voru kennd-
ir við þenn an stað og nefnd ir Eyr byggj ar .

Íbúð ar hús fólks á vík inga öld voru kall að ir skál ar . Skál arn ir voru af lang ar 
bygg ing ar, gerð ar úr torfi og grjóti . Í skál un um var eld að, mat ast, unn ið og sof-
ið . Venja var að búr væri í öðr um enda bygg ing ar inn ar sem ekki var hólf uð 
nið ur að öðru leyti . Á flest um bæj um voru smiðj ur og geymsl ur í sérbygg ing-
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um auk úti húsa fyr ir bú fén að, eins og síð ar var einnig . Bygg ing arn ar voru hit-
að ar upp með opnu eld stæði, svokölluðum lang eldi, fyr ir miðju inn an dyra .

Greina má rúst ir þriggja skála auk fleiri bygg inga frá tím um Vest arrs syðst 
á bæj ar stæði eyr ar inn ar . Reikna má með að af kom end ur hans hafi end ur byggt, 
bætt og hugs an lega stækk að bygg ing ar bæj ar ins þeg ar þeir tóku við bú inu . 
Rúst stærsta skál ans mælist núna um 30 metr ar að lengd en aðr ar bygg ing ar, 
sem enn má greina á yf ir borði jarð ar, eru minni .

Sag an seg ir að Vest arr hafi lát ið heygja sig, og föð ur sinn einnig, að heiðn um 
sið á Skalla nesi2 en lík lega eru heiðn ir af kom end ur hans greftrað ir ein hvers 
stað ar á eyr inni, nærri skál an um, sam kvæmt venju þessa heiðna tíma . Graf ir 
úr heiðn um sið kall ast venju lega kuml . Þau láta yf ir leitt lít ið yfir sér á yf ir borð-
inu og því erfitt að bera kennsl á þau . Nokkrum metr um aust ur af skála rúst inni 
er lít ill haug ur sem í gæti hvílt ein hver af kom enda Vest arrs og Svönu . Kuml 
ann arra ábú enda á Önd verð ar eyri gætu ver ið horf in í jörðu, svo og trú lega ein-
hverj ar bygg inga þeirra .

Hugsanlegt útlit víkingaaldarskála á Öndverðareyri.



Stein þór Þor láks son er tal inn vera þekkt ast ur af kom enda Vest arrs og Svönu . 
Hann kvænt ist Þur íði, dótt ur Þor gils Ara son ar .3 Stein þór var uppi á síð ari 
hluta 10 . ald ar og fyrri hluta þeirr ar 11 . og hef ur því lif að lög töku krist inn ar 
trú ar á Al þingi árið 1000 . Í Eyr byggju er Stein þór sagð ur vera mik ill mað ur og 
sterk ur . Hann þótti vopn fim ur mjög, hinn mesti at gervis mað ur og hóg vær 
hvers dags lega .

Í 45 . kafla er Stein þóri lýst í verki þeg ar hann og bræð ur hans, Berg þór og 
Þórð ur, lenda í úti stöð um við syni Þor brands í Álfta firði: Stein þór hljóp til ok brá 
skildi yfir Þórð, er Þor leifr vildi höggva hann, en annarri hendi hjó hann til Þor leifs 
kimba ok und an hon um fót inn fyr ir neð an hné. En er þetta var tíð enda, þá lagði Frey
steinn bófi til Stein þórs ok stefndi á hann miðj an. En er hann sá þat, þá hljóp hann í 
lopt upp, ok kom lag ið milli fóta hon um; ok þessa þrjá hluti lék hann senn, sem nú váru 
talð ir .4

Sjálf sagt hef ur Stein þór Þor láks son ver ið sá síð asti af ætt Eyr byggja sem bjó 
í vík inga ald ar byggð bæj ar ins því að á ell eftu öld var Eyr ar bær inn lík ast til 
flutt ur nið ur á fjöru kamb inn og kirkja reist skammt frá hon um . Greini legt er að 
kafla skipti verða þar með í sögu stað ar ins sem rekja má til nýrra áherslu þátta 
í ís lensku mann lífi í kjöl far kristni tök unn ar . Við flutn ing inn hef ur nafni bæj ar-
ins ver ið breytt úr Eyri í Önd verð ar eyri .

Mið alda byggð; byggð in á eyr inni á 11.–16. öld
Eyr byggj ar, niðj ar land náms manns ins Vest arrs og Svönu konu hans, bjuggu á 
Önd verð ar eyri allt til loka tólftu ald ar, þó bæj ar stæð ið hafi ver ið flutt líti llega 
um set . Gunn laug ur, son ur Stein þórs og Þur íð ar, tók við búi af for eldr um sín-
um . Hann kvænt ist Þur íði spöku, dótt ur Snorra goða .5 Þur íð ur spaka fædd ist 
árið 1028 og lést í hárri elli árið 1112 . Ari Þor gils son fróði nefn ir hana sem einn 
af helstu og traust ustu heim ilda mönn um um land nám Ís land við rit un Land-
náma bók ar . Ari seg ir hana vera bæði marg spaka og óljúg fróða .6 Gunn laug ur 
og Þur íð ur spaka eru tal in hafa geng ið í hjóna band um miðja 11 . öld og bjuggu 
á Eyri .

Um það leyti sem 13 . öld in gekk í garð flutti Þórð ur Sturlu son, bróð ir sagna-
rit ar ans Snorra Sturlu son ar, bú ferl um að Önd verð ar eyri . Bær inn er þá sagð ur 
höf uð ból og kirkju stað ur . Þórð ur fædd ist árið 1165 og lést árið 1237, 72 ára 
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gam all .7 Syn ir hans, ásamt fjöl skyld um, tóku við bú inu að hon um látn um, fyrst 
sagna rit ar inn Sturla Þórð ar son og síð ar Böðv ar .

Í upp hafi mið alda höfðu íveru hús Ís lend inga breyst mik ið frá því sem áður 
var, trú lega vegna þeirra þjóð fé lags legu um skipta sem áttu sér stað við kristni-
tök una . Íbúð ar hús in voru byggð í hin um svo kall aða ganga bæj ar stíl og kirkj ur 
voru víða reist ar við bæi frjálsra bænda . Ganga bæ ir voru bygg ing ar, hólfað ar 
nið ur í smærri ein ing ar sem mynd uðu þannig hálf gerða þyrp ingu lít illa her-
bergja . Á milli her bergj anna lá gang ur, sem tengdi hús ið sam an í eina heild, en 
húsa gerð in dreg ur einmitt nafn sitt af hon um . Íveru hús in voru sem fyrr að 
mestu byggð úr torfi og grjóti .

Á sjáv ar bakk an um, norð an við læk inn sem renn ur eft ir miðju bæj ar stæði 
Önd verð ar eyr ar, má einmitt greina rúst ir ganga bæj ar auk leifa af lít illi kirkju . Í 
kirkna skrá Skál holts um dæm is, sem Páll bisk up Jóns son  lét gera um alda mót in 
1200, er með tal in kirkja á Önd verð ar eyri .8 Geta má sér til um að kirkj an hafi 
stað ið á eyr inni lengi áður en skrá in er gerð, lík ast til allt frá því skömmu eft ir 
kristni töku árið 1000 .

Í mál daga frá 1355 eru eign ir kirkj unn ar á Önd verð ar eyri tald ar upp . Kirkj an 
er sögð vera Mar íu kirkja og eiga tvo hluta í Þór dís ar stöð um, helm ing af rétta í 
Kolgraf a firði, hálft Selsker, hálf an Graf ar sand og að auki hálf an reka á 
Þernusandi . Inn an dyra í kirkj unni eru með al gripa tald ar tvær klukk ur, tvenn 
messu klæði, forn hök ull, kaleik ur, alt ar is steinn, tveir kerta stjak ar úr mess ing 
og alt ar is klæði . Að auki eru þar ým is kon ar rit, les bæk ur, tvær söng bæk ur, forn 
messu bók og hand bók . Í mál dag an um kem ur jafn framt fram að Ingi mund ur 
bóndi hafi gef ið kirkj unni mar íu kver og tvo krossa, ann an með lík neskj um . 
Hinn hang ir yfir alt ar inu er mál dag inn er skráð ur .9 Í Vilchins mál daga frá 1397 
eru þess ir sömu grip ir tald ir inn an dyra í kirkj unni .10

Reikna má með að kirkj an hafi ver ið byggð úr torfi og grjóti, eins og bær inn 
sjálf ur . Í fyrstu hef ur kirkj an lík lega ein ung is þjón að íbú um bæj ar ins og greftr-
un jafn framt ver ið leyfð að henni . Kirkj an er tal in hafa síð ar meir þjón að sem 
sókn ar kirkja . Í mál dag an um frá 1355 seg ir að tveir prest ar skuli vera á Önd-
verð ar eyri að öllu jöfnu .11 Lík lega hvíla flest ir þeir, er bjuggu á Önd verð ar eyri 
á mið öld um í kirkju garð in um sem um lyk ur kirkjurúst ina . Þórð ur Sturlu son er 
til dæm is sagð ur hafa ver ið jarð að ur fyr ir dyr um kirkj unn ar .12

27
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Rit að ar heim ild ir geta ein ung is stutt lega um nokkra ábú end ur á Önd verð ar-
eyri fram til loka 15 . ald ar .13 Í mál daga um kirkj una á Önd verð ar eyri frá 1355 
er nefnd ur, eins og áður sagði, Ingi mund ur bóndi á Önd verð ar eyri .14 Í sama 
mál daga, og auk þess í Vilchins mál daga frá 1397 og í bréfi um af sal á bæn um 
Máva hlíð sem er rit að árið 1425, er get ið um Svein nokkurn Mart eins son bónda 
sem virð ist hafa búið á Önd verð ar eyri og sinnt jafn framt um kirkj una á staðn-
um . Sveinn þessi er lát inn þeg ar af sal ið er gert árið 1425 en var á lífi árið 1397 
er Vilchins mál dagi er gerð ur tæp um þremur ára tugum fyrr .15

Við upp haf 16 . ald ar er býl ið á Önd verð ar eyri flutt upp und ir Eyr ar hyrn una 
og nefnt Hall bjarn ar eyri eft ir Séra Hall birni, sem þar var prest ur frá 1505 .16 
Rekja má að drag anda flutn ing anna til morð máls sem átti sér stað á Önd verð-
ar eyri árið 1496 . Þá var Páll nokk ur Jóns son, sem var gest kom andi á bæn um, 
veg inn af syni ábót ans á Helga felli .17 Mál ið varð um svifa mik ið og þótti óhugn-
an legt . Ekki er vit að hverj ir bjuggu á bæn um er at burð irn ir áttu sér stað en við 

Hugsanlegt útlit gangabæjar á Öndverðareyri.
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þessi um skipti virð ist ljómi Önd verð ar eyr ar bæj ar ins dofna til muna . Hann var 
yf ir gef inn skömmu síð ar, vegna reim leika að því að talið er, og kirkj an lögð af 
árið 1563 eft ir að hafa einnig ver ið flutt að Hall bjarn ar eyri .18 Eft ir þetta drabb-
ast hús in á eyr inni smám sam an nið ur, bygg ing arn ar breyt ast í tóft ir og nafn 
bæj ar ins einnig .

Bænda ald ar byggð; byggð in á eyr inni á 17.–19. öld
Það mun hafa ver ið nokk uð rík venja fyrr á öld um að nota nafn ið Tóft ir eða 
Húsa tóft ir er aflagð ir bæir byggð ust að nýju . Lík lega hef ur þetta gerst á Önd-
verð ar eyri, því frá lok um 17 . ald ar er bær inn nefnd ur Tóft ir .19 Um svif á Önd-
verð ar eyri höfðu á þess um tíma minnk að til muna eft ir að býl ið var flutt að 
Hall bjarn ar eyri þar sem rek inn var holds veikra spít ali sam hliða bú skap .20

Árið 1703 er Tóft ir ein margra hjá leigna frá Hall bjarn ar eyri . Á bæn um búa 
þá Hall dór Ólafs son, 50 ára, og Þur íð ur Þor steins dótt ir, kona hans, 44 ára . Börn 
þeirra eru alls 7, það elsta 18 ára og yngsta 3ja ára .21 Bú stofn inn; tvær kýr, ein 
kvíga, sjö ær, fimm geld ir sauð ir og fjór ir vet ur gaml ir, tíu lömb og einn hest ur . 
Bónd inn, Hall dór, er sagð ur eiga bát og róa til fiskjar árið um kring .22 Fram an 

Torfbær. Teikning: Erla B. Kristjánsdóttir.
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við bæj ar stæði Önd verð ar eyr ar er lít il dokk, að mestu mót uð af nátt úr unn ar 
hendi, en þar var hægt að lenda litl um báti .

Þeg ar hér er kom ið sögu stend ur bær inn lík lega enn á sama stað og á mið-
öld um, þó mik ið end ur bætt ur . Und ir íbúð ar hús inu hef ur í tím ans rás mynd ast 
bæj ar hóll úr leif um eldri bygg inga . Á toppi hans stóð íbúð ar hús ið en bæj ar hól-
ar mynd ast einmitt þeg ar hús eru end ur bætt og byggt er aft ur og aft ur á sama 
staðn um . Þeir hækk uðu við hverja end ur gerð hús anna og jafn vel einnig á með-
an í þeim var búið . Inn an dyra hækk uðu mold ar gólfin sí fellt og ut andyra 
hækk uðu hól arn ir þeg ar móösku og gengn um gólf lög um var mok að út á hlað-
ið úr hús un um .

Bygg ing ar efni íveru húsa var venju lega torf, grjót og timb ur en erfitt er að 
geta sér til um hvern ig íbúð ar hús ið á Önd verð ar eyri leit út á þess um tíma . Það 
get ur hafa ver ið byggt í hin um þekkta bursta bæj ar stíl, þar sem öll bæj ar hús in 
voru byggð í einni röð með sam hliða stöfn um úr timbri . Bursta bæ irn ir voru þó 
trú lega nær ein göngu reist ir á bæj um heldri manna frá lok um mið alda fram á 
20 . öld . Á bæj ar stæð um hins al menna bónda stóðu trú lega íbúð ar hús sem að 
mestu voru byggð úr torfi og grjóti, kannski með einn stafn úr timbri og að eins 
sums stað ar var bað stof an þilj uð að inn an . Stafnar og inn rétt ing ar bursta bæj-
anna kröfð ust mik ils timb urs og þau þurftu aukreit is meiri kynd ing ar við en 
torf hús in sem torf ið sjálft ein angr aði svo vel gegn vatni og vind um .

Árið 1801 virð ist hjá leig an Tóft ir á Önd verð ar eyri kom in í eyði en ekki er 
víst að byggð hafi þar með lagst af á eyr inni, því um miðja 19 . öld er jörð Hall-
bjarn ar eyr ar tal in ein sú besta í allri Eyr ar sveit .23 Jörðinni tilheyra sjö hjáleigur, 
sem ein hverj ar gætu hafa ver ið á Önd verð ar eyri . Þó er ekki vit að til þess að 
aft ur hafi ver ið byggt á bæj ar stæði Tófta fyrr en árið 1920 er Magn ús Jóns son 
bóndi frá Kol gröf um reisti þar íbúð ar hús . Af end ur reisn bú skap ar á Önd verð-
ar eyri varð samt ekki, því íbúð ar hús þetta brann áður en flutt var inn í það . 
Loks má geta þess að við fjöru kamb inn, sunn an við bæj ar læk inn, má greina 
rúst ir nausts og hjalla sem Gísli Jóns son bóndi frá Innri-Tröð lét gera í tengsl um 
við eig in út gerð frá eyr inni í upp hafi 20 . ald ar . Svæði þetta er í dag legu tali 
kall að Gísla hjall ar .24
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Sam göng ur í Eyr ar sveit á 
tutt ug ustu öld inni

Ef við rifj um upp sam göngu mál í Eyr ar sveit á þess ari öld, var hér eins og ann-
ars  stað ar, hest ur inn og bát ar aðalhjálp in í ferð um um og upp úr síð ustu alda-
mót um, þegar ekki var far ið fót gang andi . Í Eyr ar sveit hafa bát ar ver ið til tæk ir 
þar sem byggð in er nær öll með fram sjó, og hafa trú lega litl ir bát ar ver ið til á 
mörg um bæj um, og því helstu að drætt ir far ið þannig fram .

Ekki var greið fært út úr sveit inni á hest um þar sem Bú lands höfði var snar-
bratt ur í sjó fram að ut an verðu, og Trölla háls að inn an verðu, og síð an var far ið 
á hest um og gang andi um Arn ar dals skarð yfir í Stað ar sveit .

Veg inn yfir Bú lands höfða og Tröll a háls varð að hreinsa á hverju vori og 
kannski oft ar, því grjót hrun og vatns gang ur skemmdu svo að ill fært eða ófært 
var með hesta . Ákveðn ir menn höfðu það verk á hendi að hreinsa veg ina, og 
var þeim eitt hvað greitt frá sveitar fé lög un um fyr ir það . Þetta var vega við hald 
þess tíma, og hef ur lík lega ver ið svo um ald ir .

Ann ar far ar tálmi voru mýr arn ar, sem oft voru ansi blaut ar, eins og kem ur 
fram í ævi sögu sr . Jens á Set bergi . Að vísu eru víða mel ar og fjör ur sem hægt 
var að fara eft ir, en þeg ar há sjáv að var, var mjög erfitt að kom ast sums  stað ar, 
og held ég að fló inn á jörð inni Mýr um hafi ver ið einna versti far ar tálm inn, þeg-
ar há sjáv að var en aft ur á móti var mjög gott að fara Vaðl ana þeg ar fall ið var 
út . Því segi ég frá þessu, að ég heyrði að nokk ur ágrein ing ur hefði ver ið inn an-
sveit ar þeg ar sveitar stjórn ákvað að fara í þá fram kvæmd að gera reið veg yfir 
Mýr ar fló ann, og jafn aði nið ur á hvern bónda bæði dags verk um og láni á hest-
um . Þetta mun hafa ver ið stuttu eft ir alda mót in 1900 .



Þetta var fram kvæmt á nokk uð mörg um árum . Ein hverj ar lag fær ing ar voru 
gerð ar ann ars  stað ar í sveit inni á næstu árum, og var svip að ur hátt ur hafð ur á 
að ákveð in dags verk voru lögð á bænd ur eða þá gjöld sem átti að greiða til 
hrepps ins .

Fyrstu ára tugi ald ar inn ar, var lít ið fé lagt frá rík is sjóði til vega mála, enda 
Ísland ný kom ið með sín eig in fjár mál og allt kall aði á fram kvæmd ir hjá því op in-
bera .

Fyrsta vega bót in sem eitt hvað kvað að var brú ar gerð, og var fyrsta brú in 
byggð 1890 á Ölf usá, og síð an brú uð mörg stærstu fljót lands ins, þannig að 
1920 var búið að byggja 59 brýr yfir mörg stærri fljót in, en svo á næstu tíu árum 
eru byggð ar 63 brýr, þannig að 1930 eru komn ar 122 brýr, 10 metr ar og lengri, 
á ís lensk stór fljót . Flest ar eða all ar þess ar brýr hafa ver ið end ur nýj að ar, enda 
byggð ar með þess tíma tækni .

Á þess um tíma var einnig unn ið nokk uð í vega lagn ingu í sam starfi við 
sveitar fé lög in, eða væri kannski rétt ara að orða það þannig að sveitar- og sýslu-
fé lög in voru að leggja vegi, eft ir efn um og ástæð um og fengu nokkurn styrk frá 
rík is sjóði, sem ákveð inn var hverju sinni af Al þingi . Fram lag Al þing is var fyrst 
og fremst til lag fær inga á veg um næst Reykja vík og öðr um þétt býl is stöð um, en 
síð an var far ið að setja fram lag í vegi víða um land, senni lega mest eft ir áhuga 
og fjár fram lög um sveitar- og sýslu fé laga á þeim stöð um . Þetta er á tíma bil inu 
1920 til 1930, sem haf ist er handa víða um land að lag færa og leggja vegi, enda 
voru bíl ar komn ir nokk uð víða um land á þess um tíma, og var nauð syn legt að 
lag a vegi, svo þeir nýtt ust til al mennra nota . Var því víða far ið í að betrumbæta 
þá vegi sem fyr ir voru og hægt var að koma hest vagni eft ir og var hægt að bæta 
þá sum s stað ar þannig að bíl ar komust þessa vegi að sumri til .

Það var á þess um árum sem byrj að var að lag færa nokk uð vegi á Snæ fells-
nesi, þannig að 1928 kom fyrsti bíll inn til Stykk is hólms þótt ekki væri búið að 
leggja veg inn yfir Kerlingarskarð nema að nokkru leyti, og bíll komst yfir Fróð-
ár heiði 1929, þó lít ið væri búið að lag færa veg inn þar, enda var mönn um mik ið 
kapps mál á þess um tíma að koma bíl um á staði þar sem bíll hafði ekki kom ið 
áður, og varð það til þess að fjör kipp ur kom í lagn ingu vega, svo hægt væri að 
nota bíl ana .

Það var svo upp  úr 1930 sem far ið er að ræða um að leggja bíl fær an veg inn 
í Kerlingarskarð frá Grund ar firði, en bíll hafði fyrst kom ið til Stykk is hólms árið 
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1928, eins og fyrr seg ir og var þá hægt að kom ast á bíl frá Reykja vík um Kalda-
dal að sumri til, en auð vit að urðu þess ir veg ir ófær ir í fyrstu snjó um .

Á þess um tíma voru vegaframkvæmdir fyrst og fremst kostaðar af sveitar- 
og sýslu fé lög un um, en rík is sjóð ur veitti ein hverja styrki, og þar sem þetta voru 
mjög erf ið ár gengu fram kvæmd ir hægt, enda var far ið í að safna gjafa dags-
verk um til vega gerð ar inn ar .

Mér er minn is stætt að eft ir messu að Set bergi var hald inn fund ur úti við 
kirkju vegg, og þar rætt um vega gerð ina og hversu mikl ir mögu leik ar væru á 
fram lögum í gjafa dags verk um og lán um á vagn hest um til þess að hækka hlut 
sveitar fé lags ins, og kæmi þá meira frá rík is sjóði . Ég held að nær all ir vinnu fær ir 
menn í Eyr ar sveit hafi lagt til ein hver dags verk og eða lán á hest um . Þá var og 
ákveð ið að Ás mund ur Jó hanns son, Kverná, yrði vega verk stjóri fyr ir sveitar fé-
lag ið .

Það mun hafa ver ið um 1934 eða 1935, sem haf ist var handa um vega gerð 
inn að Kerlingarskarði . Reynt var að fara mal ar holt eins og hægt var, svo og var 
veg ur inn lagð ur tölu vert eft ir fjör um, en það þýddi að víða varð að sæta sjáv-
ar föll um svo sem við Hlöðu vog við Slýá í Kolgrafa firði og við Fjarð ar horn sána 
í Hrauns firði og víð ar .

Langerf ið asti kafl inn á þess ari leið var auð vit að Ber serkja hraun ið, sem var 
mjög erfitt að brjóta nið ur, svo úfið sem það er . Þetta var unn ið af mönn um úr 
Helga fells sveit og Stykk is hólmi og var verk stjóri Hildi mund ur Björns son . 
Reynt var að fara eft ir gömlu reið göt unni eins og hægt var, en hún breikk uð og 
kröpp ustu beygj urn ar lag að ar . En þeg ar kom að Klif inu, Hrauns fjarð ar meg in, 
var ekki nokk ur leið að vinna á þeim stóru björg um sem þar voru með haka og 
skóflu, og varð að ráði að leggja veg inn þó nokk uð nið ur eft ir hraun inu og 
brjóta kant inn þar sem skárra var .

Þó ekki sé hraun Eyr ar sveit ar meg in, voru marg ir þrösk uld ar sem erfitt var 
að kljást við, svo sem klapp ir, skrið ur og ár, svo hægt væri að segja að bíll gæti 
skrölt eft ir veg in um .

Það var svo 1937 að Krist laug ur Bjarna son kom á fyrsta bíln um til Eyr ar-
sveit ar, og var það lít ill vöru bíll, sem okk ur þótti reynd ar mjög stór, en var víst 
með eins til tveggja tonna burða getu . Það gekk nú á ýmsu að hann kæm ist á 
bíln um út í Grund ar fjörð, því víða voru íhleyp ur og aðr ir kafl ar sem ekki báru 
bíl inn, þó hann væri ekki þyngri en um eitt og hálft tonn . En með seigl unni 

35

SAMGÖNGUR Í EYRARSVEIT Á TUTTUGUSTU ÖLDINNI



36

FÓLKIÐ, FJÖLLIN, FJÖRÐURINN

hafð ist það, og hald ið var áfram að lag færa veg inn, og nú kom bíll inn í góð ar 
þarf ir við að flytja of aní burð í veg ina, þar sem hest vagn ar voru not að ir áður . 
En auð vit að var mok að með hand skófl um á pall inn á bíln um, og svo urðu 2 til 
3 menn að ganga und ir pall inn til þess að sturta möl inni af .

Svo kom „bless að stríð ið“ og færði Ís land allt í einu inn í nú tím ann . Bret arn-
ir komu með jarð ýt ur og ámokst urs skófl ur, og lögðu fljót lega vegi, þar sem 
þeir þurftu helst með, eins og í kring um Hval fjörð inn og víð ar . Þá eign ast Vega-
gerð in og nokkr ir ein stak ling ar jarð ýt ur og önn ur vega gerðar tæki, svo þarna 
verð ur gjör breyt ing á vinnu við vega gerð, þó það sé ekk ert í lík ingu við það 
sem nú er, enda voru þessi verk færi smá, mið að við þau sem nú eru not uð, og 
það tók líka sinn tíma fyr ir menn að læra að nýta sér þau, eins og best var .

En upp úr stríði má segja að raun veru leg vega gerð hafi haf ist á Ís landi . Svo 
er og hér í Eyr ar sveit . Þá er far ið að byggja brýr og byggja upp vega kafla, sér-
stak lega svo ekki þurfi að sæta sjáv ar föll um, svo og þar sem mýr arn ar voru 
verst ar .

„Fyrsta skóflustungan í Búlandshöfða.“ Unnið við vegagerð í Búlandshöfða. Í fjarska má sjá 
fyrstu ýtuna sem fór yfir Þrælaskriðu í Búlandshöfða. Ljósm.: Halldór Finnsson.
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Fyrsta brú in sem byggð er í Eyr ar sveit er brú in yfir Kverná 1952 og því næst 
er Grund ará in brú uð . Svo eru brú að ar Hrafná, Kirkju fellsá og Slýá . Jafn framt 
er unn ið nokk uð við að hækka upp vegi, þannig að þeir verði ekki ófær ir í 
fyrstu snjó um .

Veg ur inn fyr ir Hrauns fjörð var ákaf lega erf ið ur . Bæði var að sæta þurfti sjáv-
ar föll um við Fjarð ar horn, og svo rann svo úr víða á þess um kafla, að veg ur inn 
varð oft ófær í rign ing um . Svo þurfti ekki að spyrja um að þeg ar fór að snjóa, 
varð hann strax ófær, svo sem yfir Ber serkja hraun ið . Menn veltu því mik ið fyr-
ir sér hvort mögu legt væri að byggja brú á Mjósund in í Hrauns firði, og sýnd ist 
sitt hverj um . Þetta var þá fyrsti fjörð ur inn á Ís landi, sem byggja skyldi brú yfir, 
og var það ekki lít ið mál í sjálfu sér að fyrst skyldi brúa fjörð hér á ekki fjöl farn-
ari leið en hing að til Grund ar fjarð ar .

Mér er það minn is stætt, að það var á miðj um vetri 1958, að hringt var í mig 
um kl . 10 að kveldi, en þá var sím stöð in að eins opin til kl . sex nema sér stak lega 
stæði á, t .d . ef ná þurfti í lækni . Ég átti nokk uð góð an jeppa á þess um tíma, og 
datt mér strax í hug, að nú þyrfti ein hver að kom ast til lækn is .

Brúin á Mjósundin í byggingu og byrjað að fylla upp sundið að brúnni. Ljósm.: Halldór Finnsson.
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En í sím an um var Sig urð ur Ágústs son al þing is mað ur og sagði hann: „Hall-
dór minn, ég var að koma af fundi þing nefnd ar þar sem sam þykkt var að veita 
fé í brú yfir Mjósund . Ég gat bara ekki beð ið með það til morg uns að láta þig 
vita af þessu .“

Á næsta ári er far ið að und ir búa brú ar bygg ing una, og fyrst far ið yfir hana 
um haust ið 1960, en hún vígð í sept em ber 1961 . Þetta var ákaf lega mik il sam-
göngu bót, þó Ber serkja hraun ið sjálft væri mjög erfitt þeg ar fór að snjóa, þar til 
veg ur inn var færð ur nið ur á milli Kot hraunskúlu og Rauðu kúlu, sem er um 
eða fyr ir 1970 .

Á þess um árum er einnig unn ið að vega gerð beggja meg in Bú lands höfða, 
þ .e . að Eyr ar sveit ar meg in var lagð ur ak fær veg ur frá Skerð ings stöð um að 
Höfða, og Fróð ár hrepps meg in er veg ur kom inn að Máva hlíð 1959 .

Þá er sam þykkt fjár fram lag frá rík is sjóði, að leggja veg fyr ir Bú lands höfða, 
og gekk það bara vel, mið að við þau tæki og þær að stæð ur sem þá voru, enda 
höfðu jarð ýt ur og önn ur vega gerðar tæki stækk að tölu vert og breyst, frá því 
fyrstu jarð ýt urn ar komu til lands ins í stríð inu . Já, mið að við all ar að stæð ur 

Vegagerð við Grundarfjörð fyrir 1960. Ljósm.: Halldór Finnsson.
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gekk til tölu lega vel að leggja veg inn fyr ir Bú lands höfða og er veg ur inn opn að-
ur til um ferð ar síð ari hluta sum ars 1962 . Þar með var Eyr ar sveit kom in í vega-
sam band út á Nes, sem áður var ekki hægt að kom ast land leið ina nema fara 
inn á Kerlingarskarð, út Stað ar sveit og yfir Fróð ár heiði . Það var óskap leg 
breyt ing á sam göng um á landi í Eyr ar sveit að brú á Mjósund og veg ur fyr ir 
Bú lands höfða skyldu verða að veruleika nærri sam tím is .

Eft ir 1970 hafa flest ir veg ir í Eyr ar sveit ver ið byggð ir upp, og nú er svo kom-
ið að var an legt slit lag er kom ið á alla að al veg ina á norð an verðu Snæ fells nesi, 
nema Kolgrafa fjörð inn . Nýr veg ur fyrir Bú lands höfða, sem ver ið var að ljúka 
við núna í nóv em ber 1999, gjörbreytir sam göng um á Nes inu og von um við 
bara að næstu stór fram kvæmd ir, þ .e . brú yfir Kolgrafa fjörð og veg ur yfir 
Vatna heiði, komi næstu árin .

En nú er ég eig in lega kom in fram úr sjálf um mér, þar sem ég ætl aði að segja 
frá fram kvæmd um á tutt ug ustu öld inni, en ekki skrifa um þær fram kvæmd ir 
sem verða eft ir alda mót, sem mað ur sér ábyggi lega ekki fyr ir .

Ég minnt ist á að var an legt slit lag væri nú kom ið á mik inn hluta af að al veg-

Vegagerð við Skerðingsstaði 1959. Ljósm.: Halldór Finnsson.
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un um, og er því rétt að rifja nokk uð upp hvenær var far ið að setja var an legt 
slit lag á vegi hér á Snæ fells nesi .

Það mun hafa ver ið upp úr 1970 að veg spott ar ná lægt höfn un um í Stykk is-
hólmi og Ólafs vík eru steypt ir, enda var þá viss tor tryggni gagn vart ol íu möl, 
að hún dygði á vegi í þétt býli . Þetta breytt ist fljót lega upp úr þessu, og nokkru 
eft ir 1970 er far ið að und ir búa að leggja ol íu möl hér á Grund ar göt una í Grund-
ar firði . En allt tók sinn tíma því skipta þurfti um jarð veg í öll um veg um sem 
lögð var ol íu möl á, og mun það hafa ver ið 1975 sem lögð er ol íu möl á Grund-
ar göt una, en síð an er hald ið áfram, bæði með Grund ar göt una og aðr ar göt ur í 
þétt býl inu, svo og við höfn ina, þannig að nú er var an legt slit lag kom ið á all ar 
göt ur hér í Grund ar firði .

Síð an var það á tíma bil inu 1984 til 1990 að Vega gerð in geng ur frá veg in um 
frá Gröf og fram að Hömr um, og bygg ir nýja brú á Kverná og Grund ará, og 
set ur jafn framt var an legt slit lag á en sveita rfé lag ið hafði geng ið frá veg in um 
um Gi lós og inn fyr ir hafn ar garð, og var ol íu möl lögð á þann hluta leið ar inn ar . 
Að ut an verðu er byggð ný brú á Kirkju fellsá, eða rétt ara sagt, er brú in færð 

Vegagerð við Höfða 1959. Ljósm.: Halldór Finnsson.
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nið ur á Kirkju fellsvað al, og gerð ur veg ur yfir Stytt ings nes ið, en Búð árn ar brú-
að ar, og þá er sett var an legt slit lag á veg inn út að Mýr um . Síð an var það 1993 
að ný brú er byggð yfir Hrauns fjörð inn, þó nokk uð fram ar en Mjósund in, eða 
af Kall holt inu, og er þá veg ur inn lagð ur um Selja dal inn, og var an legt slit lag 
lagt á veg inn frá Ber serkja hrauni og að Ber serks eyri .

Ég hefi lít ið rætt um aðra vegi í Eyr ar sveit, eins og veg inn fram að Hall bjarn-
ar eyri og út í Kross nes . Það má segja að þess ir veg ir hafi set ið á hak an um, 
nema að ræsi hafa ver ið sett þar sem þurfti . En vegirnir eru alls ekki nógu 
sterk ir fyr ir vax andi um ferð, og þyngri bíla . Svo er það veg ur inn aust an vert 
við Eyr ar fjall og Klakk inn, fyr ir þann veg hef ur ekk ert ver ið gert .

Ég mun nú ljúka þess um upp rifj un um, en að lok um vil ég segja að ánægju-
legt er að nú á síð asta ári ald ar inn ar, skuli hafa ver ið lok ið við það stór virki að 
leggja nýj an veg fyr ir Bú lands höfða, og fer þá svip að ur tími í að keyra frá 
Grund ar firði til Ólafs vík ur og úr Breið holt inu í Reykja vík og nið ur í bæ .

Að lok um vil ég svo óska þess að íbú ar Eyr ar sveit ar njóti þess sem best, að 
sam göng urn ar hafa batn að mik ið, og von andi er ekki langt í enn betri sam-
göng ur á landi .

    
Skrif að í des em ber 1999
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Grund ar fjarð ar kaup stað ur 
hinn forni

Grund ar kamp ur á sér merka sögu og flókna . Ólíkt mörg um öðr um sögu fræg-
um stöð um á Ís landi flétt ast saga hans frem ur sögu versl un ar og út gerð ar en 
land bún að ar . Frakk ar voru þar með út gerð til skamms tíma og á Grund ar-
kampi stóð einn af elstu kaup stöð um lands ins . Hann fékk tví veg is kaup stað ar-
rétt indi, áður en hann var flutt ur í Graf ar nes, þar sem Grund ar fjarð ar kaup-
stað ur stend ur nú . Grund ar kamp ur hef ur því gjarn an ver ið nefnd ur Grund ar-
fjarð ar kaup stað ur hinn forni . Að frum kvæði FAG1 í Grund ar firði hef ur ver ið 
sett upp skilti á Grund ar kampi þar sem saga stað ar ins er rak in í máli og mynd-
um . Stytta út gáfu af eft ir far andi texta er þar að finna .

Saga versl un ar og við skipta á Grund ar kampi
Menn höfðu löng um auga stað á Grund ar kampi sem versl un ar stað er þjóna átti 
stór um hluta Vest ur lands . Grund ar kamp ur er lítt gró ið mal ar rif sem varla get-
ur talist ákjós an legt til bú skap ar en lend ing þar, nán ar til tek ið við Grundarós, 
er tal in ágæt, þó svo ekki sé hægt að lenda þar haf skip um að vetr ar lagi .2

Þeg ar ein ok un ar versl un inni var kom ið á 20 . apr íl 1602 var mælt svo fyr ir að 
siglt skyldi á yfir 20 ís lensk ar hafn ir víðs veg ar um land ið . Ein þess ara hafna 
var Grund ar fjörð ur og lík lega er hér átt við Grund ar kamp .3 Einnig má telja 
senni legt að norsk ir, ensk ir, þýsk ir og dansk ir sjó- og kaup menn hafi lent við 
Grundarós í Grund ar firði löngu áður en ein ok un ar versl un inni var kom ið á, 
sum ar þjóð ir hugs an lega allt frá land námi .
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Ein ok un ar versl un er það versl un ar- og við skipta form nefnt sem Krist ján IV . 
Dana kon ung ur stofn aði til á Ís landi árið 1602 . Með henni var dönsk um kaup-
mönn um gef ið einka leyfi til versl un ar á Ís landi . Ein ok un inni fylgdu versn andi 
versl un ar kjör, þó að laun versl un hafi ver ið stund uð hér lend is að ein hverju 
marki á sama tíma . Verð á inn fluttri vöru var hátt og gæði slök . Verði á inn-
lendri út flutn ings vöru var að sama skapi hald ið niðri . Ein ok un ar tíma bil ið er af 
mörg um talið vera hið versta í sögu lands ins hvað snert ir efna hag og af komu 
Ís lend inga .

Þeg ar ákveð ið var árið 1786 að af nema ein ok un ar versl un á Ís landi kom 
Grund ar fjörð ur til sög unn ar fyr ir al vöru sem ákjós an leg ur stað ur fyr ir versl un 

Grund ar fjörð ur. Þeir stað ir sem nefnd ir eru í grein inni eru merkt ir inn á kort ið. Teikning: Erla 
B. Krist jáns dótt ir.
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og við skipti á Vest ur landi .4 Rösk um tveim ur ára tug um áður hafði Hans lög-
mað ur Becker bent á Grund ar fjörð í þessu sam hengi í bæk lingn um Ber etn ing og 
Forslag om tien lige Midler til Is lands Op komst, þar sem hann tí und ar þá erf ið leika 
sem Ís land á við að etja vegna ein ok un ar versl un ar inn ar . Hans Becker taldi að 
lausn in lægi í stofn un nýrra kaup staða í land inu, sam hliða því sem þeir kaup-
stað ir sem þeg ar væru til í ein hverri mynd yrðu lagð ir nið ur .5

Frí versl un er heiti á því versl un ar formi er tók við af ein ok un ar versl un inni . 
Hún tók gildi í upp hafi árs 1787 og stóð til árs ins 1855 . Frí versl un er nokk uð 
vill andi heiti því að með gild is töku henn ar varð versl un ar frelsi ekki al gert á 
Ís landi, held ur bund ið við þegna Dana kon ungs, sem voru á þess um tíma, auk 
Dana og Ís lend inga sjálfra, Norð menn til 1814 og íbú ar nyrsta hluta Þýska-
lands . Þess ir að il ar ein ir máttu reka versl un og fisk veið ar við Ís land og Ís lend-
ing ar máttu ein göngu skipta við Dani .

Í upp hafi árs 1788 varð frí versl un in svo kall aða að veru leika, lög um sam-
kvæmt, og Ís lend ing ar þar með laus ir und an ein ok un ar versl un Dana . Við þessi 
tíma mót var ákveð ið að stofna sex kaup staði víðs veg ar um land ið, er þjóna 
áttu sem mið stöðv ar versl un ar, við skipta, út gerð ar og iðn að ar, auk stjórn sýslu 
í við kom andi lands hlut um . Hverj um kaup stað fylgdi ákveð ið um dæmi og 
sam kvæmt til skip un þar að lút andi skyldi Grund ar fjörð ur verða kaup stað ur 
Snæ fells ness og Breiða fjarð ar og átti amt mað ur Vest ur amts enn frem ur að sitja 
í Grund ar firði .6 Fólki var heit ið ýms um hlunn ind um, s .s . ókeyp is borg ara rétti, 
lóð, bygg ing ar styrk og tíma bund inni und an þágu frá greiðslu op in berra gjalda, 
með það fyr ir aug um að gera kaup stað ina eft ir sókn ar verða til bú setu .7

Und ir bún ing ur að frí versl un á Ís landi stóð yfir í nokk ur ár . Kon ungs úr-
skurð ur um hina sex kaup staði á land inu var gef inn út þann 18 . ágúst 1786 og 
aug lýst ur sam dæg urs . Grund ar fjörð ur hlaut þar með sín fyrri kaup stað ar rétt-
indi .

Frí versl un in hef ur af mörg um ver ið tal in lið ur í við reisn lands ins eft ir erf iða 
tíma ein ok un ar versl un ar inn ar . Efla átti kaup staði lands ins og enn frem ur rjúfa 
ein angr un þess með til liti til versl un ar . Minna varð þó úr við reisn lands ins en 
áætl að var og ástæð ur þess marg þætt ar, t .d . gerðu nátt úru ham far ir og erf ið-
leik ar í Dan mörku sök um styrj alda í Evr ópu, lands mönn um erfitt fyr ir . Áhrifa 
frá ein ok un ar versl un inni gætti enn þó búið væri að af nema hana . Hún hafði 
leitt til stöðn un ar í fram leiðslu og versl un á Ís landi til langs tíma, og haml aði 



þar með upp vexti kaup stað anna . Árið 1807 voru kaup stað ar rétt indi Grund ar-
fjarð ar aft ur köll uð, m .a . af þess um sök um . Staðn um voru veitt rétt ind in aft ur 
tæp um ára tug síð ar . Svo fór að lok um að rétt ind in voru end an lega aft ur köll uð 
árið 1836 .8

Árið 1855 var versl un gef in frjáls á Ís landi . All ar þjóð ir heims máttu nú sigla 
til hinna sex út nefndu hafna lands ins, í Grund ar firði, á Ísa firði, í Eyja firði, á 
Eski firði, í Vest manna eyj um og Reykja vík, og sækja þang að það sem þurfti . 
Aft ur á móti var er lend um að il um bann að að setj ast að á við kom andi stöð um 
eða flytja inn vör ur þang að, nema með gjald skyldu leyfi stjórn valda .
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Skipu lags upp drátt ur af Grund ar firði, gerð ur af Sæ mundi Hólm árið 1792. Á upp drætt in um 
hef ur tún um og engj um Grund ar ver ið skipt nið ur í litla skika, sem ætl að ir voru vænt an leg um 
kaup stað ar bú um. Fisk þurrk svæð um er auk þess skipt í skák ir beggja vegna kaup stað ar lóð ar inn
ar á mal ar kamp in um. Þetta mun vera elsti skipu lags upp drátt ur sem gerð ur hef ur ver ið af 
ís lensk um kaup stað. Í eigu Þjóð skjala safn Ís lands.
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Á Grund ar kampi stóðu, þrátt 
fyr ir aft ur köll un kaup  stað ar  rétt  ind-
anna, hús þau og mann virki er 
reist höfðu ver ið vegna kaup stað-
ar ins sem þarna átti að rísa . Fransk-
ir sjó menn færðu sér þau í nyt er 
lög um um versl un á Ís landi var 
breytt og hún heim il uð öll um þjóð-
um . Frakk ar starf ræktu á Grund ar-
kampi salt fisk verk un og út gerð í 
um ald ar fjórð ung eft ir það en áttu 
fáir fasta bú setu þar, enda þeim 
það óheim ilt lög um sam kvæmt .9

Ís lend ing ar ótt uð ust veið ar er-
lendu skút anna á mið um litlu ís-

lensku róðr ar bát anna og allt var því gert til að stöðva frönsku út gerð ina . Það 
tókst eft ir nokk urt þóf . Árið 1872 höfðu Frakk ar yf ir gef ið Grund ar fjörð .10 Hug-
mynd in um stofn un kaup stað ar á Grund ar kampi varð að engu þeg ar frum-
varp til laga um lög gild ingu versl un ar stað ar í Graf ar nesi, í stað Grund ar-
kamps, var flutt á Al þingi árið 1897 . Frum varp ið var sam þykkt af Krist jáni IX . 
Dana kon ungi og tók lög gild ing nú ver andi Grund ar fjarð ar kaup stað ar þar með 
gildi .11

Minj ar á Grund ar kampi
Rúst ir húsa og ann arra mann virkja á Grund ar kampi eru að mestu horfn ar í 
jörðu . Á yf ir borð inu má þó óljóst greina um rót og um merki mik illa um svifa á 
staðn um í marg ar ald ir . Rétt er að benda á að áþreif an leg ar minj ar eft ir um svif 
ein ok un ar versl un ar inn ar (1601–1787) hafa senni lega ver ið litl ar sem eng ar . 

Krist ján IX. Dana kon ung ur. Frum varp 
til laga um lög gild ingu versl un ar stað ar í 
Grafar nesi, í stað Grund ar kamps, var 
flutt á Al þingi og sam þykkt af Krist jáni 
IX. Danakon ungi árið 1897.
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Sjald an var um var an leg ar bygg ing ar að ræða á þess um stöð um þar sem versl-
un þessa tíma bils fór fram . Versl að var að mestu í tjöld um og með mat vöru .12

Fransk ir hval- og þorsk veiði menn stund uðu veið ar við Grund ar fjörð, sem 
og víða ann ars stað ar við strend ur Ís lands, á tím um ein ok un ar versl un ar inn-
ar .13 Þeir skildu fáar áþreif an leg ar minj ar eft ir sig í landi, nema þeg ar um skip-
brot var að ræða . Sem dæmi má nefna franska hval veiði skip ið sem strand aði 
við Mel rakka ey árið 1720 og var dreg ið á land við Kirkju fell þar sem það grotn-
aði að mestu nið ur .14 Tvær fall byss ur úr því fund ust í Kirkju fells fjöru sum ar ið 
1995 . Þær voru gerð ar upp og önn ur þeirra af hjúp uð í mið bæ Grund ar fjarð ar-
kaup stað ar, þeg ar þess var minnst að 100 ár voru lið in frá flutn ingi kaup stað-
ar ins frá Grund ar kampi í Graf ar nes .15 Dansk ir kaup menn máttu held ur ekki 
setj ast að á Ís landi í tengsl um við við skipti sín og áttu í hæsta lagi sum ar setu í 
land inu . Sam kvæmt skrán ingu Árna Magn ús son ar og Páls Vídalíns á íbú um 
Set bergs sókn ar í Eyr ar sveit árið 1702 eru til dæm is eng ir fast ir ábú end ur á 
Grund ar kampi .16

Kirkju fellið og hús in á Grund ar kampi. Teikn ing una gerði Sæ mund ur Hólm árið 1792. Í eigu 
Þjóð skjala safn Ís lands.



Þeg ar tími frí versl un ar inn ar (1788–1855) fór í hönd breytt ist þetta til muna, 
því að hið nýja fyr ir komu lag mið aði að því að byggja upp kaup staði með iðandi 
mann lífi, eins og þá er til voru í ná granna lönd um Ís lands . Árið 1801 bjuggu í 
Grund ar fjarð ar kaup stað á Grund ar kampi, sam kvæmt mann tali, tvær fjöl skyld-
ur .17 Fjórt án árum síð ar bjó ein ung is önn ur þess ara fjöl skyldna í kaup staðn um, 
sam tals níu manns .18 Í sýslu- og sókn ar lýs ingu sem gerð var í Set bergs sókn árið 
1839 voru íbú ar Grund ar fjarð ar kaup stað ar tald ir 20 . Versl un ar menn voru tveir, 
einn smið ur og tómt hús mað ur .19 Sam kvæmt mann tali frá 1845 hafði íbú um 
kaup stað ar ins á Grund ar kampi enn fjölg að og bjuggu þar þá sam tals 26 manns, 
þar á með al einn smið ur og tveir kaup menn ásamt fjöl skyld um .20

Árið 1839 stóðu þrjú timb ur hús í kaup staðn um á Grund ar kampi . Aðr ar 
bygg ing ar voru torf hús . Timb ur hús in voru ætl uð til íveru en torf hús in voru 
skemm ur, hlaða, fjós og hest hús . Hvor ug ur þeirra tveggja versl un ar manna, er 
þar bjuggu á þess um tíma, áttu skip og versl un ar máti þeirra var ekki tal inn 
þeim til fram drátt ar . Þar versl uðu ein göngu þeir er ekki höfðu burði til að 
sækja aðra kaup staði .21 Þeg ar Frakk ar hófu fisk verk un á Grund ar kampi á 6 . 
ára tug 19 . ald ar voru 2-3 timb ur hús þar, auk ein hverra versl un ar- og vöru húsa . 
Þeir hafa vænt an lega get að fært sér ein hverj ar þess ara bygg inga í nyt en reistu 
jafn framt á staðn um kirkju, sjúkra skýli og fleiri hús vegna eig in um svifa .22

Í dag má ber lega greina á Grund ar kampi rúst ir býl is ins Fornu-Grund ar, sem 
reist var þar á fyrri hluta 20 . ald ar, og auk þess nokkra hálf sokkna grunna 
bygg inga úr tíð franskra fisk verk enda á staðn um . Síð ar nefndu minjarn ar eru 
þó ekki mikl ar, enda var vera Frakka á Grund ar kampi ekki lang vinn . Þeg ar 
Frakk ar höfðu ver ið fengn ir til að yf ir gefa svæð ið árið 1872 voru flest ar bygg-
ing ar þeirra seld ar burt og varn ing ur þeirra boð inn upp .23 Ann að laus legt tóku 
þeir með sér, jafn vel lík þeirra sem dóu á með an þeir dvöldu á Grund ar-
kampi .24 Þá er vert að velta því fyr ir sér hvort minj ar eft ir veru frönsku sjó-
mann anna á Grund ar kampi séu ekki meiri en aug að nær að greina .

Af öðr um grein an leg um minj um stað ar ins má nefna tvær dysj ar25, aðra á 
Grund ar kampi en hina hjá Grund ar fossi . Sagt er að í dysj un um tveim ur hvíli 
er lend ir sjó menn sem komu hing að til lands í því skyni að hefna and láts kaup-
manns son ar nokk urs er hafði átt við skipti við Grund firð inga á Grund ar kampi . 
Ekki er ljóst hvenær at burð ur inn átti sér stað en sagt er að Odd ur lækn ir Hjalta-
lín (1782–1840) hafi graf ið í aðra dys ina og fund ið í henni föt og hnappa .26 
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Önn ur saga herm ir að þarna séu dysjað ir Frans menn sem hafi reynt að ræna 
sauð fé en að Grund firð ing ar hafi veitt þeim eft ir för og drep ið þá . Hin ir meintu 
sauða þjóf ar eiga síð an að hafa ver ið dysjað ir þarna .27

Líf ið í Grund ar fjarð ar kaup stað hin um forna
Oft skilja við burð ir mann lífs eng ar áþreif an leg ar minj ar eft ir sig, margt fell ur í 
gleymsku en sumt varð veit ist í munn legri geymd . Margt hef ur ver ið um 
mann inn í kaup staðn um við Grund ar kamp á stund um, þótt fáir hafi haft fasta 
bú setu þar . Í þá tíð er Frakk ar tóku að sækja til Ís lands, lágu oft á milli 20 og 30 
fransk ar skút ur á firð in um . Um borð voru fjöl menn ar áhafn ir sem skipt ust á 
vör um við Eyrsveit unga, bæði með form leg um og óform leg um hætti . Kex var 
selt fyr ir sjó vett linga eða kjöt meti .28

Frönsk skúta á Fáskrúðsfirði. Í þá tíð er Frakkar tóku að sækja til Íslands lágu oft á milli 20 og 
30 franskar skútur á firðinum. Eigandi myndar: Sögunefnd Fáskrúðsfjarðar.



Ekki er vit að með vissu hvers kon ar sam skipti Frakk ar áttu við Eyrsveit unga 
né hvenær þau hófust fyr ir al vöru . Voru frönsku sjó menn irn ir hér ein ir á ferð 
eða með fjöl skyld um sín um, kon um og börn um? Hversu marg ir voru þeir? 
Hvar bjuggu þeir þá; um borð í skút un um eða á mal ar kamp in um við Grund-
ar fjörð?

Vissu lega hafa frönsku sjó menn irn ir þurft að fara í land af skip um sín um til 
að sækja sér vatn og vit að er til þess að Eyrsveit ung ar hafi einnig far ið um borð 
í skip þeirra, jafn vel með fjöl skyld um sín um . Stef án Jóns son, kaup mað ur á 
Grund ar kampi, ku jafn framt hafa kvart að und an því við sýslu mann að óð ara 
og frönsku fiski skip in legðu að höfn væri mann grúi mik ill af þeim þot inn á 
land .29

Til eru varð veitt þó nokk uð mörg skjöl sem stað festa að Grund firð ing ar áttu 
marg hátt uð sam skipti við Frakka, sér stak lega eft ir að þeir stofn uðu fisk verk un 
sína á Grund ar kampi og reistu bygg ing ar í tengsl um við hana á 6 . ára tug 19 . 
ald ar . Gall inn við slík skjöl er hversu hlut dræg þau eru . Flest þeirra end ur-
varpa hin um nei kvæðu hlið um á sam skipt um þeirra frek ar en þeim já kvæðu . 
Mörg skjal anna vitna um kær ur á hend ur Frökk um fyr ir skemmd ir á æð ar-
varpi, sela dráp og sitt hvað fleira í þeim dúr . Versl un við Frakka var einnig 
mjög illa séð af yf ir völd um .30 Árið 1865 var Stef áni Jóns syni, kaup manni á 
Grund ar kampi, til dæm is gert að greiða sekt til fá tækra sjóðs Eyr ar sveit ar 
vegna slíkra við skipta . Hann átti að hafa selt Frökk um mjólk ur vör ur ým is kon-
ar, búk hárs vett linga, pönnu kök ur og rakka .31

Þrátt fyr ir kær ur af þessu tagi, má telja lík legt að við skipt in sjálf hafi oft á 
tíð um far ið fram með já kvæð um hætti . Frakk ar þóttu glað vær ir og kurt eis ir, 
enda sann trú að ir kaþ ólikk ar . Fram koma þeirra þótti bera af í sam an burði við 
aðra er lenda sjó menn . †ms ar sögu sagn ir spruttu upp um Frakk ana, sög ur sem 
sum ar hverj ar geta vel átt sér stoð í raun veru leik an um . Sagt var til dæm is að 
Frakk ar hafi oft borð að hrá an skel fisk úr fjör unni, krydd að hann með gras jurt-
um og drukk ið vín með .32 Enn frem ur var sagt að Frakk ar hafi sótt sér vatn í 
Grund ar foss reglu lega og þveg ið föt sín þar . Geta má sér til um að oft hafi ver-
ið glatt á hjalla í fjör unni við Grund ar kamp og við Grund ar foss í dags ins önn .

Jón Stef áns son, son ur Stef áns Jóns son ar hrepp stjóra, og son ar son ur Jóns 
Dan í els son ar kaup manns, fædd ist árið 1862 og ólst upp í hin um forna kaup stað . 
Í minni barns ins var hin kaþ ólska kirkja Frakka afar sér stök . Hún var blá að inn an 
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með stjörn um á hvelf ing unni – eins og him inn inn á heið ríku kvöldi .. .33 Kirkj an var rif in 
skömmu eft ir að Frakk ar höfðu yf ir gef ið Grund ar fjörð . Timbrið úr henni not-
aði fað ir Jóns sem greiðslu til handa prest in um á Set bergi fyr ir að kenna syni 
sín um lat ínu . Það má með sanni segja að timb ur fjöl un um hafi ver ið vel var ið, 
því að Jón var fáum árum síð ar send ur til Reykja vík ur til frekara lat ínu náms .34

Föð ur syst ir Jóns Stef áns son ar, og dótt ir Jóns Dan í els son ar, frú Anna Thor-
lac i us, ólst einnig upp í Grund ar fjarð ar kaup stað hin um forna . Hún fædd ist 
árið 1839 . Þeg ar hún man fyrst eft ir sér voru ein ung is þrjú hús í kaup staðn um . 
Það var svo kall að Hjalta líns hús, íbúð ar hús for eldra henn ar og versl un ar hús 
sem fað ir henn ar átti . Hjalta líns hús byggði Odd ur lækn ir Hjalta lín en seldi það 
kaup manni nokkrum, Helga Jóns syni að nafni . Í hús inu var, auk versl un ar, 
svefn klefi, stofa, eld hús og búr . Í hús inu bjó Helgi með konu sinni, tveim ur 
börn um og vinnu fólki . Versl un ar hús Jóns Dan í els son ar var tví skipt, vöru hús í 
öðr um enda þess en versl un í hin um .35

Ann ars virð ast húsa kynni íbúa kaup stað ar ins ekki hafa ver ið beys in . Seint á 
19 . öld keypti sr . Jón Odd ur Hjalta lín, prest ur á Set bergi, hús eitt á Grund ar-
kampi af Frökk um . Hús ið fékk hann fyr ir slikk . Hann lýs ir því þannig:  . . . 1 stofa 
þvert yfir hálf an suð ur enda húss ins, eitt lít ið svefn her bergi til hlið ar, vest an meg in, en 
gang ur eft ir hús inu miðju, suð ur til 
stofu dyra. Aust an verðu var eld hús ið, 
en út gang ur úr hús inu um norð ur gafl
inn .36 Þetta var allt og sumt .

Marg ir flökku menn vöndu komu 
sín ar til hinna ný stofn uðu kaup-
staða lands ins í leit að sama stað . 
Með al þeirra má nefna Jón Rytju og 
Frið rik Plum . Hinn þekkti flökku-
mað ur Sölvi Helga son átti þar einn-
ig við komu, reynd ar sem fangi Jóns 

Frú Anna Thor lac i us. Anna fædd ist árið 
1839 og ólst upp í Grund ar fjarð ar kaup stað 
hin um forna. Hún var dótt ir Jóns Dan í els

son ar kaup manns og bónda á Grund. (Úr 
ljós mynda safni Jó hanns Rafns son ar, 

Stykk is hólmi.)



Dan í els son ar sem fór með lög reglu vald í Grund ar kaup stað sam hliða því að 
reka versl un .37 Sölvi hafði orð á sér fyr ir að vera snyrti leg ur og góð hjart að ur en 
fólki var samt ekki mik ið um hann gef ið frek ar en aðra flökku menn . Anna 
Thor lac ius minn ist þess að hafa forð ast hann . En eitt sinn náði Sölvi Önnu og 
setti á kné sér . Hún reyndi að kom ast kjökrandi und an . Þá sleppti hann henni 
og sagði dap ur í bragði: All ir forð ast mig, og þú bless að barn ið líka, blessuð farðu .38

Stiklað á stóru í sögu Grundarfjarðarkaupstaðar á 
Grundarkampi
– 1601: Norsk ir, þýsk ir og dansk ir sjó- og kaup menn lenda skip um sín um við 
Grundarós í Grund ar firði .
1602–1787: Tími ein ok un ar versl un ar á Ís landi . Dan ir hafa við komu í Grund ar-
firði í versl un ar ferð um sín um til lands ins .
1720: Franskt hval veiði skip strand ar við Mel rakka ey í Grund ar firði .
1784: Skip stjóri nokk ur ger ir upp drátt af Grund ar kampi í Grund ar firði .
1786: Grund ar fjörð ur hlýt ur kaup stað ar rétt indi .
1787: Upp drátt ur inn frá 1784 not að ur við mæl ingu á kaup stað ar lóð í Grund ar-
firði .
1788: Lög um frí versl un á Ís landi taka gildi .
1788–1790: Tveir ís lensk ir, dansk mennt að ir iðn að ar menn, smið ur og hatt ari, 
setj ast að í hin um ný stofn aða kaup stað í Grund ar firði . Ann ar þeirra hrökkl ast 
burt og fer aft ur til Dan merk ur árið 1790 . Sama ár lést hinn .
1788–1795: Fyr ir tæk ið Heindrich van der Smis sen rek ur úti bú versl un ar í 
Grund ar firði . Versl un in hætt ir eft ir sjö erf ið ár í rekstri .
1792: Jörð in Grund, að Grund ar kampi með töld um, seld kon ungi undir kaup-
staðinn .
1792: Sæ mund ur Hólm ger ir skipu lags upp drátt af Grund ar fjarð ar kaup stað á 
Grund ar kampi . Upp drátt ur inn er tal inn vera elsti upp drátt ur af skipu lagi 
kaup stað ar á Ís landi .
1794: Hol lenska skip ið De Joanne Mar ia lend ir við Grundarós með 72 menn 
inn an borðs, eft ir að hafa lent í klóm sjó ræn ingja skipa á hafi úti .
1795–1800: Norð mað ur inn Ernst Matthi as Heidem ann stofn ar og rek ur versl un 
í kaup staðn um í fimm ár . Ernst ferst með skipi sínu árið 1800 .
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1800–1804: Ekkja Ernst Matthi as Heidem ann held ur áfram rekstri versl un ar-
inn ar í nokk ur ár en flyt ur síð an frá Grund ar firði .
1807: Kaup stað ar rétt indi Grund ar fjarð ar aft ur köll uð .
1816: Grund ar firði veitt kaup stað ar rétt indi að nýju .
1830: Jón Dan í els son opn ar versl un í Grund ar fjarð ar kaup stað á Grund ar-
kampi .
1836: Kaup stað ar rétt indi Grund ar fjarð ar end an lega aft ur köll uð . Grund ar fjörð-
ur verð ur í þess stað lög gilt ur versl un ar stað ur .
1843: Jörð in Grund seld ein stak lingi . Kaup andi er Jón Dan í els son, bóndi og 
kaup mað ur . Stef án, son ur hans, tók síð ar við versl un inni og vann við hana 
sam hliða því að sinna störf um hrepp stjóra Eyr ar sveit ar .
1854: Ís lend ing um heim il að að versla við hvaða þjóð sem er .
1858–1872: Frönsk salt fisk verk un starf rækt á Grund ar kampi .
1859: Frakk ar vígja kaþ ólska kirkju á Grund ar kampi .
1870: Versl un á Grund ar kampi lið in und ir lok .
1897: Horf ið með öllu frá hug mynd um um kaup stað ar mynd un, út gerð, iðn að 
og versl un á Grund ar kampi . Graf ar nesi, þar sem Grund ar fjarð ar kaup stað ur 
stend ur nú, er gef inn þessi rétt ur .
1920–1942: Býl ið Forna-Grund reist á Grund ar kampi og þar búið í röska tvo 
ára tugi .

Tilvísanir:
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 5 Páll Lín dal 1982, s . 17 .
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Sig ríð ur Páls dótt ir frá Hömr um, kennari

Þing hús ið í Grund ar firði

Þing hús ið stóð við Grundarána á Þing hús flöt inni . Um tveim metr um fyr ir 
norð an hús ið var Þing hús rúst in, en rétt norð an við rúst ina rann Þing hús læk-
ur inn og upp af hon um Þing hús brekk an . Brekk an sú reyndi oft til hins ýtrasta 
á krafta drátt ar hest anna þeg ar þeir drógu þung hlaðn ar kerr ur þar upp áður en 
bíl ar komu til sög unn ar .

Þinghúsið Grund um 1935. Ljósm.: Gunnar Kristjánsson.



Þing hús ið var far skóla hús, funda- og sam komu hús og þing stað ur hrepps ins 
fram und ir lok síð ustu heims styrj ald ar .

Nú sér þess eng in merki! Jarð ýt an stóra ýtti gömlu rúst inni, hús grunn in um 
og öll um jarð vegi upp í veg inn, sem ligg ur þar fast hjá, lík lega sum ar ið 1966 
eða 1967 . Þá var ekki far ið að tala um um hverf is mat eða um hverf is vernd, því 
fór sem fór .

Eng an hefi ég fund ið, sem veit eitt hvað um Þing hús rúst ina, og ekki held ur 
neinn, sem veit með vissu um bygg ing ar ár Þing húss ins . Móð ir mín, Ólöf Þor-
leifs dótt ir, var á Hömr um sum ar tíma þeg ar hún var tíu ára, en hún var fædd 
1903 . Hún seg ir í við tali við Hall dór Finn sson (seg ul bands upp taka frá 1974) að 
hún hafi síð ar ver ið þar ung ling ur tvö sum ur og Þing hús ið hafi þá ver ið kom-
ið . Ég giska því á að bygg ing ar ár ið hafi ver ið um 1913 . Hall dór Finn sson hef ur 
heim ild ir um að kennt var þar 1915–1916 .

Þing hús ið var á að giska 45–50 fer metr ar, sjálft hús ið . Það sneri í norð ur-suð-
ur með lágu risi, þrír glugg ar voru á vest ur hlið .

Eft ir 1919 var byggð ur skúr með fram allri aust ur hlið inni – við suð ur enda 
skúrs ins var kam ar .

Við bygg ing in, sem trú lega hef ur ver ið um 20 fer metr ar, skipt ist í for stofu í 
norð-aust urhorni, úti dyrn ar sneru í norð ur, þá kom kaffi stofa um mið bik ið og 
ör lít ið eld húskríli þar inn af . Geng ið var úr for stofu inn í sal inn, einnig voru 
dyr úr for stofu inn í kaffi stof una, en sjald an not að ar vegna þrengsla . Úr saln um 
voru dyr inn í kaffi stofu þar sem 6–8 manns gátu set ið á bak laus um tré bekkj-
um við tré borð . Í eld húskríl inu var vink il borð, þar gátu tvær kon ur at hafn að 
sig með lagni, en sú þriðja af greitt veit ing ar . Þarna var kaffi og súkkulaði hit að 
á prím us og eða ol íu vél um og vatn til að þvo upp leir inn í vaskafati, en vatn 
var sótt í Þing hús læk inn .

Hér fara á eft ir nokk ur brot úr dag bók, sem ég hélt sum ar ið 1943, þar sem Þing-
hús ið kem ur við sögu .

9. júlí 1943, föstu dag ur
 . . . Það á að verða hluta velta hjá kven fé lag inu Gleym mér ei á sunnu dag inn . 

Mamma var að baka fyr ir veit ing arn ar .
10. júlí, laug ar dag ur
Ég fór upp í Þing hús kl . 15:00, varð sam ferða Ásu á Set bergi og Freyju á 
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Spjör . Það voru marg ar kon ur og stúlk ur þarna að und ir búa hluta velt una, sem 
á að verða á morg un . Við Ása skrif uð um á 1000 miða, en 900 voru not að ir . Ég 
kom ekki heim fyrr en kl . 22:00  . . .

Sunnu dag ur 11. júlí.
Þeg ar ég var lögð af stað upp í Þing hús í morg un kom ís hús bíll inn og með 

hon um pabbi og Þor steinn Ein ars son íþrótta full trúi til að líta á hjá okk ur, segja 
okk ur álit sitt á fyr ir hug aðri sam komu húss- og skóla bygg ingu, sem nú er ver-
ið að safna fyr ir . Guð mund ur Run ólfs son var líka með í bíln um, hann og Sig-
ur jón bíl stjóri komu líka með heim . Ég gaf þeim mjólk, brauð og kök ur og flýtti 
mér eins og ég gat – og þú aði íþrótta full trú ann – mér er illa við þér ing ar í 
flest öll um til fell um . Bíll inn fór svo með þá alla fram að Set bergi .

Ég varð 10 mínútum á eft ir áætl un upp í Þing hús, af greiddi á hluta velt unni 
eins og ég var búin að lofa . Þeg ar dans inn átti að byrja fór ég með Guð mundi 
og Þor keli Gunn ars (stjórn in í UMF) fram að Set bergi . Við (stjórn in í UMF) fór-
um til að tala við íþrótta full trú ann og heyra álit hans . Hann ráð lagði okk ur 
ein dreg ið að byggja hús sem væri sam komu hús og heima vist ar skóli, þannig að 
í öðr um enda húss ins væri leik fimi s al ur/sam komu sal ur og í hin um end an um 
heima vist in og kennslu stof ur . Á milli heima vist ar (og kennslu stofa) og sal ar ins 
væri svo vegg ur, að eins dyr, sem loka mætti þeg ar sam kom ur væru, inn á leik-
svið ið . Sérinn gang ur væri fyr ir heima vist, en ann ar fyr ir leik fimi s al . Okk ur 
leist vel á þetta þeg ar hann hafði út skýrt mál ið og sýnt okk ur fram á að okk ar 
hag yrði þarna vel borg ið og skóla spurs mál ið líka leyst .

Við þrjú, Þor kell, Guð mund ur og ég, geng um upp að Þing húsi, því bíll inn 
sem við fór um með fram eft ir, átti að flytja íþrótta full trú ann fram í Eyr ar pláss, 
en það an fékk hann far með báti yfir fjörð inn, hann ætl aði að gista í Bjarn ar-
höfn, en þar hafði hann ver ið smali sjö sum ur  . . .

Mánu dag ur 12. júlí
Það var veitt heima á Grund í gær . Í morg un fór ég upp  eft ir til að þrífa gólf-

in – þau voru al veg óg ur lega skítug  . . .
Laug ar dag ur 17. júlí
Á morg un verð ur 10 ára af mæli Ung menna fé lags ins hald ið há tíð legt . Ég er 

að baka í dag fyr ir fé lag ið . Tert ur  . . .
Sunnu dag ur 18. júlí
Ég fór upp í Þing hús kl . 14:00, vissi ekki al menni lega hvenær af mæl ið átti að 
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byrja . Imba í Hellna felli kom ekki fyrr en kl 17:00, við fór um þá strax að und-
ir búa . Ég var búin að tína lyng til að skreyta með og svo gaf mamma mér blóm 
í vasa til að láta á borð in . Við lán uð um mik ið af leir upp  eft ir, ég fór heim að 
sækja við bót, okk ur vant aði svo mik ið bolla . Guð ný í Hellna felli kom með mér, 
en þeg ar við kom um nið ur tún ið komu fjór ir gest ir, sem ég þurfti að gefa kaffi, 
en Guð ný fór með það sem hægt var að lána . Mamma kom heim frá Grund og 
leysti mig af hólmi .

Það sátu fjöru tíu ung menna fé lag ar und ir borð um . Sex burt flutt ir ung-
menna fé lag ar gáfu fé lag inu fagr an silf ur skjöld til að keppa um í frjáls um 
íþrótt um . Skjöld ur inn heit ir Stein þórs skjöld ur . Ég dans aði lít ið því ég var með 
all an hug ann við að koma leirn um okk ar frá og svo feng um við mik ið lán að frá 
Grund og ég kom öllu til skila .

Það fengu víst all ir nóg af kök um og svo gáf um við fólki, sem kom á eft ir, 
kaffi og eins og það vildi með af kök um .

Heim kom ég milli kl . 02:00 og 03:00 . Hörð ur og Mundi báru fyr ir mig leir inn .
Sunnu dag ur 29. ágúst
Stein þórs mót Ung menna fé lags ins var í dag . Varð Fjóla fyrst í 80 m hlaupi á 

11 .2  . . . Ég nenni ekki að skrifa meira um mót ið, ég var þreytt eft ir það, því við 
stelp urn ar sáum al veg um veit ing arn ar . Ein kona hjálp aði okk ur þó mjög vel, 
en það var voða legt at og erf iði því hús ið er svo and styggi legt, ef hús skyldi 
kalla!

Mig lang ar til að bæta hér við nokkrum fleiri minn inga brot um um Þing hús ið .
Far skóli sveit ar inn ar var í Þing hús inu með an ég gekk í skóla, en þótt Þing-

hús ið væri not að til kennslu, voru þar eng ar inn rétt ing ar til hag ræð is fyr ir 
skóla starf ið, hvorki skáp ur né hilla, að eins nokkr ir snag ar í for stofu . En lúga 
var í lofti, þar voru landa kort geymd .

Skóla borð voru úr tré með lá réttri fjöl efst, þar var hola fyr ir blek byttu og 
gróp fyr ir penna stöng eða blý ant . Borð um var rað að með fram glugga veggn-
um, þau voru lík lega fimm til sex og sátu 3–5 börn við hvert borð á bak laus um 
tré bekkj um . Í frost um var hrím ekki alltaf far ið af glugg um, þeg ar skóli byrj aði, 
en ull ar fatn að ur hélt á okk ur hita . Við vor um í ull yst sem innst, und an tekn-
inga lít ið . Stúlk ur gengu þá í pils um, en bless að ar prjóna klukk urn ar héldu á 
okk ur yl . Hettu úlp ur þekkt ust þá ekki . Dreng ir voru í jökk um, stúlk ur í káp-
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um . Oft ast voru þess ar flík ur heima saum að ar . Al geng ust höf uð föt voru ull ar-
húf ur og eða ull ar trefl ar .

All ir höfðu með sér nesti í skól ann . Í mjólk ur leysi á haustin var vatns kakó 
eða þunnt, sætt kaffi á flösk un um og rúg brauð ið var með bræð ingi ofan á . 
Flösk urn ar voru sett ar upp á ofn inn til að inni hald volgn aði, en það kom fyr ir 
að flösk urn ar sprungu með hvelli og þótti hið versta mál . Eft ir að kýr báru á 
bæj un um var mjólk á flösk un um og smjör á brauð inu, sem að sjálf sögðu var 
allt heima bak að .

Í frí mín út um vor um við í úti leikj um ef veð ur var sæmi legt . Við fór um í slag-
bolta, frí bolta, yfir, hlaup í skarð ið, eitt par fram fyr ir ekkju mann, sto . En ég 
held að stór fiska leik ur hafi ver ið vin sælast ur . Ef ekki gaf út, ýtt um við borð um 
til og fór um í skolla leik inni . Þá var mest spenn andi ef kenn ar inn var skoll inn .

Á haustin vor um við öll vigt uð á reislu, þótti þá ekki lak ara að vera í þyngri 
kant in um .

En skól inn var á fleiri stöð um í sveit inni eins og kem ur fram í skóla skýrslu 
frá vetr in um 1937–1938 . Læt ég hana fylgja hér með, les end um til glöggv un ar . 
Þau börn, sem áttu að taka fulln að ar próf að vori, fengu að fylgja kenn ar an um 
þann vet ur og var þá kom ið fyr ir á næstu bæj um við þann stað, sem kennt var 
á . Börn um sem ekki fylgdu kenn ara, var sett fyr ir visst náms efni, sem þau áttu 
að standa skil á þeg ar kenn ari kom aft ur .

Kenn ar inn var nær alltaf til húsa á Hömr um, þeg ar kennt var í Þing hús inu . 
Alltaf voru tek in ein hver börn inn á heim il ið með an kennt var, stund um fjög ur, 
sagði móð ir mín . Þetta voru dýrð ar dag ar fyr ir okk ur heima börn in . Við keppt-
umst við að læra, síð an var far ið út í stór fiska leik, yfir, fall in spýta eða í felu leik, 
og ef ekki gaf út, mátti not ast við inni leiki svo sem skip mitt er kom ið að landi, 
gefa í horn, síð ast þeg ar ég sá hann o .s .frv .

Mig lang ar að minn ast á Unni Her manns dótt ur sem kenndi tvo síð ustu vet-
ur mína í skóla 1936–1938 . Hún var af bragðskenn ari, elskuð og virt af okk ur 
nem end um . Hún skrif að ist á við mörg af okk ur árum sam an og fylgd ist með 
okk ur með an henni ent ist ald ur . Ég held að aga vanda mál hafi varla ver ið til, 
því allt vild um við gera henni til geðs . Minn is stætt er þó að eitt sinn datt tveim-
ur af elstu pilt un um í skól an um í hug að sýna okk ur yngri börn un um, og Unni 
auð vit að líka, dirfsku sína og fimi og stukku út á jaka í há flæddri Grundaránni 
fyr ir fram an Þing hús ið . Þeir ýttu sér frá landi með prik um, sem brátt náðu ekki 
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til botns, ósynd ir báð ir . Hvern ig okk ur Unni og krökk un um leið með an þeir 
sveim uðu þarna á jök un um verð ur les and inn að geta sér til um, en lífs komust 
þeir í land .

Það var nokkru seinna að sunn an af spyrnu rok gerði með úr hellis rign ingu 
– Stóra-sunn an . Fað ir minn var heima þenn an dag . Hann af tók með öllu að við 
börn in fær um í skól ann – en Unn ur vildi fara, hún vildi ekki láta börn koma að 
tómu Þing hús inu ef ein hverj um dytti í hug að leggja í veðr ið og yfir árn ar, sem 
voru í hroða vexti . Þá ákvað fað ir minn að fylgja henni . Þau göll uðu sig upp og 
fóru strax nið ur í fjöru til að njóta skjóls af bökk un um og börð ust svo á móti 
veðr inu upp að Þing húsi . Og viti menn! Eft ir stutta stund birt ust hetj urn ar 
tvær frá jaka hlaup inu . Að spurð ir hvern ig þeir hefðu kom ist yfir Grundarána, 
sögð ust þeir hafa stokk ið milli steina uppi und ir Grund ar fossi og fylgt svo 
hlíð um að Þing húsi . Unn ur þekkti sitt fólk og ekki féll hún í áliti okk ar við 
þetta

Víst má telja að fjöl skyld ur á Grund eða Fornu-Grund hafi séð um upp hit un 
og þrif á Þing hús inu, þeg ar skóli var þar . Ás dís Ás geirs dótt ir frá Fornu-Grund 
man að móð ir henn ar, Þór dís Þor leifs dótt ir, sá um þetta einn vet ur . Þurfti hún 
stund um að fara tvisvar sama morg un inn áður en skóli hófst ef hætta var á að 
slægi nið ur í ofn inn . Kenn ari sá um upp hit un eft ir að kennsla hófst . Ás dís seg-
ir að Þór dís hafi oft nefnt að hún fékk 2 krón ur í kaup, en hvort það var fyr ir 
dag inn eða tíma bil ið vit um við ekki nú . Les end ur geti sér til! Við vit um ekki 
hvaða ár þetta var en fjöl skylda Þór dís ar flutt ist að Fornu-Grund 1929 .

Það var trú lega vet ur inn 1939–1940, sem Soff ía dótt ir Þór dís ar þreif Þing-
hús ið um skóla tím ann . Hún bar snarp heitt vatn í fötu heim an frá sér í Þing hús-
ið og „það var orð ið mátu legt til að nota, þeg ar þang að kom“ Svo sóp aði hún 
mol ana kring um ofn inn með fugls væng og skúraði svo gólf ið á hnján um .

Það kom oft ast í hlut okk ar stúlkn anna í Ung menna fé lag inu að þrífa Þing-
hús ið eft ir böll in . Ég tók oft þátt í þrif un um upp úr 1940 . Marg ar urðu oft föt-
urn ar af köldu vatni áður en gólf ið varð hreint – tæk in voru striga tuska og 
gólf skrúbb ur með skafti . Tími fugls vængs ins var lið inn .

Jóla böll – barna böll
Pét ur Sig urðs son kom á jóla ball í Þing hús inu 1919, hann held ur að Þor vald ur 
Þor leifs son hafi haft for göngu um ball ið . Ekki man hann eft ir jóla tré, en fólk ið 
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var glatt og fjörugt . Jar þrúð ur Ás munds dótt ir er fædd 1915, hún man eft ir 
fyrsta barna ball inu í Þing hús inu þar sem jóla tré með lyngi og allskyns skrauti 
og heima gerð um sæl gætis pok um varð henni minn is stætt . Hjón in Guð rún 
Jóns dótt ir og Krist ján Hjalta son stóðu fyr ir þessu balli og lögðu til allt sem 
þurfti, þetta get ur hafa ver ið 1926–1927 . Síð an tóku nokkr ar kon ur sig til og 
héldu barna böll þar til Kven fé lag ið var stofn að 1932 . Það hef ur séð um barna-
böll all ar göt ur síð an .

Hall dór Finns son minn ist þess enn þá hvað hon um fannst „mik ill við burð ur“, 
þeg ar hann sá Þing hús ið fyrst skreytt á barna balli, með að keypt um harm on-
iku laga lit fögr um papp írs lengj um . Öll þau barna böll, sem ég man í Þing hús-
inu, lán uð um við jóla tré sem fað ir minn smíð aði . Það var næst um mann hæð 
með engla spili í topp inn, sem sner ist við hit ann frá kert un um . Okk ur börn un-
um fannst há tíð leg ast að horfa upp til englanna og hlusta á klið mjúk ar bjöll-
urn ar bland ast við söng inn þeg ar geng ið var í kring um „lyngberja runn“ . Það 
var ekk ert kyn slóða bil á þess um barna böll um . Elsta fólk ið kom líka og sat á 
bekkj un um í kring . Það fékk líka sinn flétt að a sæl gætis poka af jóla trénu eins og 

Fólk á palli við Þinghúsið.



litlu börn in . En úti í horni stóð full vatns fata með striga poka ofan í, þeirra tíma 
slökkvi tækni . Sem bet ur fór þurfti aldrei að grípa til hennar, það ég man .

Á mynd frá ár inu 1933 sést hóp ur af ungu fólki, sem dans aði viki vaka á palli 
fyr ir sunn an Þing hús ið . Eng inn var þá bíll inn í Eyr ar sveit . Ég er viss um að 
mót or bát ur hef ur flutt efn ið í pall inn að Grund ará eða upp hana á há flæði og 
síð an hef ur það ver ið flutt með ára bát að Þing hús inu . Það kom í minn hlut að 
biðja föð ur minn um slíkt við vik seinna, „hann ger ir það fyr ir þig,“ sögðu fé-
lag arn ir í Ung menna fé lag inu – og það gerði hann . Pall ur inn náði með fram allri 
vest ur hlið Þing húss ins . Veðr ið var gott ball kvöld ið og við unga fólk ið nut um 
þess að hafa gott loft og dans rými . En Svan ur SH 111 og ára bát ur inn Hepp inn 
hafa ef laust séð um flutn ing á pall efni aft ur, þó það sé horf ið úr minni mínu .

Frænka mín, Soff ía Ás geirs dótt ir, sem flutt ist að Fornu-Grund 1929, hef ur 
sagt mér að þau systk in in hafi alltaf far ið snemma að Þing hús inu dag inn eft ir 
að skemmt an ir voru þar . Til gang ur inn var að leita að Comm ond er-sí gar ettu-
pökk um, en inn an í þeim var silf ur papp ír, sem þau plokk uðu var lega úr, strauj-
uðu og geymdu svo til næstu jóla og not uðu í skraut á lyngskreytt spýtujóla tréð .

Í áð ur nefndu við tali Hall dórs Finns son ar við móð ur mína, spyr hann hana 
hvort Þing hús ið hafi ver ið kom ið, þeg ar hún var ung ling ur á Hömr um sumr in 
1913–1916 .

Svar henn ar er: „Já, já . Við fór um upp í Þing hús á sunnu dags kvöld um . Við 
vor um svo mörg . Þá var sr . Ólaf ur Steph en sen á Grund og all ir hans mörgu, 
kátu ung ling ar, bræð urn ir frá Hömr um og Þór dís og svo komu Hellna fells-
bræð ur, Guð jón með harm on ik una á bak inu og svo var dans að .“ Efa laust hef ur 
kom ið fleira ungt fólk af bæj un um þó hún nefni það ekki í við tal inu .

Guð rún Svein björns dótt ir frá Hellna felli man eft ir að einn sum ar dag inn tók 
Ingi björg syst ir henn ar sig til ásamt Ás laugu á Grund og þær gengu á Kirkju-
fell! Árið man hún ekki, en sr . Ólaf ur flutti frá Grund árið 1919 . Ég nefni þetta 
hér vegna þess að ólík legt er að marg ar kon ur hafi geng ið á Kirkju fell fyr ir 
þann tíma .

En víkj um nú aft ur að dans mennt inni í Þing hús inu .
Á hverju balli var mar sér að, var þá reynt að fá sem flesta með . Síð an var 

mar s inn „dans að ur út“ með alls kon ar til brigð um, sem vöktu kát inu og spenn ing .
Ekk ert var leik svið ið í Þing hús inu, en skemmti at riði fyr ir utan dans voru upp-

 lest ur, ræð ur, söng ur og einu sinni var leik inn stutt ur þátt ur úr Skugga sveini .
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Eft ir að ung menna fé lag ið var stofn að, komu einu sinni marg ir un gmenna-
féla gar úr Helga fells sveit í hópreið í heim sókn . Í Þing hús inu biðu gest anna 
dúk uð lang borð með kræs ing um, sem ungu stúlk urn ar höfðu fram reitt . Gest-
irn ir héldu ræð ur og heima pilt ar svör uðu . Jar þrúð ur Ás munds dótt ir var ein 
þeirra, sem stóð fyr ir veit ing um og man enn hvað þær voru hreykn ar ungu 
stúlk urn ar, þeg ar ræðu mað ur frá gest un um hældi þeim fyr ir mynd ar skap inn .

Hellna fells- og Suð ur-Bár ar-syst ur sungu oft á sam kom um, og sjálf man ég 
þar fyrsta konsert æv inn ar . Þá stóðu systk in in frá Hellna felli uppi á palli, við 
suð ur hlið Þing húss ins, þar sungu þau ætt jarð ar lög í sum ar dýrð inni . Ég held 
þetta hafi ver ið um 1935, Þor kell Sig urðs son man þenn an at burð líka . Með an 
ég man átti eng inn í sveit inni góða harm oniku, en oft þandi Helgi Andr és son 
ein földu harm onik una sína á inn an sveit ar böll um . Seinna spil aði Ingj ald ur Sig-
urðs son stund um á sína tvö földu harm on iku á móti litlu org eli, sem flutt var 
frá Hömr um eft ir að bíl ar komu til sögu . El ísa bet Helga dótt ir spil aði oft ast á 
org el ið . Gunn ar Krist jáns son á Grund átti góða harm oniku en flutti snemma 
suð ur . Því þurfti að fá menn lengra að, þeg ar meira stóð til .

Trausti Jóns son frá Stapa tel ur að hann hafi ver ið 16 ára – hann er fædd ur 
1922  – þeg ar hann kom einn yfir Blá feld ar skarð með tvo til reið ar, með þriggja 
kóra hnappa harm on iku á klakk til að spila í Þing hús inu . Harm on ik una átti Ung-
menna fé lag ið í Breiðu vík . Á heim leið inni lenti hann í þoku . „Ég rataði ekk ert, 
hafði aldrei far ið þetta áður, en ég gaf hest in um laus an taum inn og lét hann 
al veg ráða ferð inni og hann fet aði ró leg ur göt una yfir fjall ið og nið ur að Blá-
feldi .“

Jar þrúð ur Ás munds dótt ir, sem er fædd 1915, man vel eft ir þeg ar Krist ján frá 
Lága felli kom við ann an mann yfir fjall garð inn með harm onik una á bak inu og 
spil aði svo fram und ir morg un eins og sið ur var . Þess ar hetj ur gær dags ins gistu 
svo í Grund ar firði áður en þeir lögðu aft ur á fjall ið .

Þeg ar bíla öld hófst varð auð veld ara að ná í harm on iku leik ara . Svav ar Bene-
dikts son kom nokkrum sinn um frá Stykk is hólmi með sína fimm földu harm on-
iku . Ég man hann enn, þar sem hann sat með lok uð augu við aust ur vegg inn í 
Þing hús inu og spil aði af inn lif un sína in dælu valsa og áreið an lega samdi hann 
þarna oft af fingr um fram . En þeg ar við þekkt um lög in var tek ið svika laust 
und ir og sung ið um „sól ar lags ins glóð“ og fleira sem ýtti við ung um og hrif-
næm um hjört um .
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Fram boðs fund ir voru haldn ir í Þing hús inu, þar greindi menn á um stjórn-
mál . Fram bjóð end ur í reið föt um með silf ur búna svipu, sem stung ið var nið ur 
í stíg vélið, sæmdu hver ann an sterk ustu lýs ing ar orð um tung unn ar . Á haustin 
vor um við krakk arn ir oft upp tendruð af þess um fram boðs fund um og heyrð ust 
há vær ar ræð urn ar yfir ána hjá krakka hóp um sem komu utan að og fram an að . 
En fljótt gleymd ist þetta orða skak og í frí mín út um réð leik gleð in ein .

Pálína Gísla dótt ir sótti skóla í Þing hús inu frá Vind ási vet ur inn 1941–1942, 
og tel ur það vera síð asta vet ur inn sem kennt var í Þing hús inu . Þing hús ið var 
síð an rif ið vor ið eða sum ar ið 1944 . El berg Guð munds son reif það og ef til vill 
fleiri með hon um . Jón El bergs son man það ekki, en hann man „að Guð mund ur 
Run ólfs son not aði okk ur smá gutt ana til að þurrka torf ið sem var ein angr un“ . 
Það var síð an not að í nýja skóla hús ið . En Guð mund ur man að rista þurfti torf 
til við bót ar á Grund . Árni Hall gríms son sagði mér að grind in úr Þing hús inu 
hafi ver ið not uð við upp slátt á grunn in um að nýja skóla- og sam komu hús inu, 
en hurð irn ar þrjár fóru í El bergs hús . Syn ir El bergs sögðu mér að þær væru nú 
horfn ar, skipt var um hurð ir, þeg ar byggt var við hús ið . En enn leyn ist panill 
úr Þing hús inu í gamla hluta El bergs húss .

Til þess að yngra fólk skilji hvers  vegna mest allt timb ur var not að úr Þing-
hús inu, sem var þó orð ið um 40 ára, þeg ar þess sögu lauk, set ég hér kafla úr 
tveim ur bréf um, sem fað ir minn skrif aði mér til Blöndu óss vet ur inn 1944–1945, 
en bréf in gefa inn sýn í bygg ing ar mál nýja skóla- og sam komu húss ins, arf taka 
Þing húss ins:

Skóla hús ið var kom ið und ir þak áður en ég fór að heim an . Það vant aði kjöl-
inn og nokk uð af saumn um í þak ið, enda fuku tíu plöt ur af þak inu í síð asta 
sunn an roki . Ég gat feng ið þær aft ur hér og er bú inn að senda þær heim og 
sömu leið is kjöl inn og saum inn sem vant aði . Það er nú ver ið að inn rétta skóla-
stof una, senni lega verð ur hægt að fara að kenna þar í lok þessa mán að ar .

Ég er hrædd ur um að sal ur inn verði ekki inn rétt að ur í vet ur . Þor steinn 
Ein ars son var bú inn að fá efni í gólf ið, en lét það til ann arra án þess að tala 
við mig, svo efni í það kem ur ekki aft ur fyrr en seint í vet ur .

Ég veit enn ekki hvað þetta sem kom ið er, kost ar, senni lega í dag um 100 
þús und .

Bárð ur í Gröf hef ur ver ið hér með mér og við tók um á móti 30 þús . frá 
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rík is sjóði til bygg ing ar inn ar og borg uð um svo all ar kröf ur hér fyr ir efni o .fl . 
Eyr ar sveit er búin að leggja fram um 35 þús . en ég held að ekki sé kom ið 
nema 10–15 þús . frá Ung menna fé lag inu, óborg að er því mik ið af vinnu laun-
um o .fl . Ég veit ekki hvern ig þið ætlið að redda því . Tíð ar far hef ur ver ið 
voða lega vont í haust heima .

Ég veit ekki enn hver verð ur ráðs kona í bragg an um í vet ur . Það er eng in 
mat reiðsla þar nú, en krökk un um er kennt þar, þang að til skól inn er til bú-
inn .

   Reykja vík 8. nóvember1944

Barna kennsla geng ur nú yf ir leitt vel . Þessi nýi kenn ari reyn ist vel, hann 
kenn ir í tveim ur deild um, eldri og yngri til skipt is í nýja skóla hús inu . Petr ína 
kenn ir á Hópi og Eiði . Það er nú erfitt fyr ir Dúd du okk ar að ganga að Eiði í 
þess ari ótíð .

Hömr um 25. febr ú ar 1945

Eng ar prent að ar heim ild ir hefi ég haft til að styðj ast við, en ég hefi tal að við 
marga gamla Eyrsveit unga, sem enn muna Þing hús ið, og hefi reynt að geta 
þeirra flestra .

Ef laust finnst sum um, sem ég hefi ekki náð til, sitt hvað vanta í þessi skrif . 
Það væri fagn að ar efni ef þeir vildu þá koma því á fram færi við mig, því auð-
velt er að bæta við . Öðr um get ur fund ist að ég tíni of margt smá legt til, en mín 
hugs un var sú að bjarga sem flest um sprek um úr minn inga fjör unni áður en 
að fall tím ans „svo und ur hægt að eng inn sér“ hyl ur þau sandi gleymsk unn ar .

Kópa vogi á út mán uð um 2000 
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Brunn hús ið á Hömr um
Á ár un um 1908–1910 var byggð ur nýr torf bær á Hömr um, á hóln um sem 
íbúðar hús ið stend ur nú á . „Þetta þótti al veg höll á Hömr um, 14 álna lang ur 
bær og 6 álna breið ur,“ sagði Páll fað ir minn haust ið 1950, þeg ar ég spurði 
hann um gamla bæ inn . Á þeim tíma rann bæj ar læk ur inn fyr ir sunn an bæ inn . 
Móð ir mín var sum ar tíma á Hömr um 1913 og hafði hún oft orð á hvað henni 
þótti nota legt að sofna við lækj ar n ið inn á kvöld in . Á ár un um 1917–1918 er 
byggt timb ur hús á Hömr um, það stóð þar sem fjár hús standa nú . Grunn lægð 
var fyrir aust an gamla bæ inn og sveig ir til sjáv ar milli gamla bæj ar hóls ins og 
barðs ins, sem timb ur hús ið stóð á . Lægð þessi var mýr lend frá far vegi gamla 
bæj ar lækj ar ins og nú grófu bænd ur hon um nýj an far veg þar til hann sam ein-
að ist tveim ur lækj ar sytr um sem áður runnu um lægð ina til sjáv ar . Við þenn an 
nýja bæj ar læk hef ur þá ver ið reist brunn hús, lít ill skúr með hurð fyr ir, inni var 
hlað inn brunn ur, grunn ur . Jar þrúð ur Ás munds dótt ir, sem fædd er 1915 og 
flutti með móð ur sinni að Hömr um 1919, man vel eft ir þess um brunni . Hún 
man að fransk ar fiski skút ur lágu fyr ir fram an bæ inn og sjó menn irn ir komu í 
land og fengu að sækja vatn í brunn inn, komu þeir þá stund um með bis k ví til 
að launa fyr ir sig . Einn vet ur inn voru snjóa lög svo mik il að Brunn hús ið fór 
al veg á kaf og voru marg ar tröpp ur nið ur að því . Ég fædd ist 1925 og frá því ég 
man fyrst stóð Brunn hús ið á þeim eða ná lægt þeim stað þar sem gamli skúr inn 
hef ur stað ið, en eft ir hon um man ég alls ekk ert . Ég hef leit að í öll um til tæk um 
göml um mynd um frá Hömr um að mynd af Brunn hús inu, en það sést hvergi, 
bara næsta ná grenni . Því hefi ég reynt að teikna Brunn hús ið, bæði ytra út lit og 
grunn flöt, en fyr ir komu lag tel ég mig muna rétt .
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Brunn hús ið var sem sagt á að giska rúm lega 2 faðm ar á breidd og rúm lega 
3 faðmar á lengd með lágu risi, gafl ar snéru norð ur-suð ur . Því var skipt um 
þvert, ég held að suð ur endi hafi ver ið að eins lengri . Í norð ur enda var hjall ur . 
Þar voru þvotta snúr ur . Líka voru þvotta snúr ur uppi á hjall hóln um, sem 
Brunn hús ið stóð und ir . Þar hafði áður ver ið þurrk hjall ur og „kómenta“ inn an 
við . Með fram öll um norð ur gafli nýja hjalls ins var vír netspall ur . Und ir hon um 
var fisk ur hert ur á rám og geymd ur síð an uppi á pall in um . (Eitt hvað fleira var 
geymt þar sem nú er gleymt hvað var .) Í syðri hluta var þvotta hús, mó geymsla 
og brunn ur und ir hlera í þvotta hús gólf inu, sem var fjala gólf . Í þvotta hús inu 
var góð vinnu að staða, vegg fast borð und ir glugga á vest ur vegg og á það var 
hakka vél skrúf uð þeg ar lifr ar pylsa var búin til . Í norð aust urhorni var elda vél, 

Teikning af Brunnhúsinu.



þar sem vatn var hit að, þvott ur soð inn á og slát ur soð ið á haustin . Und ir aust-
ur vegg var fast ur mó kassi, hólfað ur í tvennt . Laus ar fjal ir lágu þvers um á kass-
an um svo auð velt var að ná í móflögu til að bæta á eld inn, lík lega voru kol líka 
not uð . Á mó kass an um höfðu kon ur þvotta bala þeg ar þveg ið var, og slát ur-
gerð ar bala á haustin . Mó kass inn var það lang ur að pláss var fyr ir utan balann 
til að leggja á það sem þurfti . Við end ann á mó kass an um í suð aust urhorni 
þvotta húss var hurð inn í mó geymsl una, en í horn inu fyr ir fram an hurð ina var 
hleri í gólf inu og þar niðri var brunn ur inn, sem var eik ar stamp ur sag að ur í 
tvennt, en hler inn var á hjör um og hall að ist upp að vegg til hægri .

Lít ill skurð ur hafði ver ið graf inn frá bæj ar lækn um að brunn in um, og vatn ið 
að lok um leitt í gegn um járn rör, u .þ .b . þver hand ar þykkt, og bun aði síð an 
stöðugt nið ur í stamp inn . Niðri við brunn inn var fjöl að eins hærri en stamp ur-
inn, þar var stað ið á þeg ar vatn var sótt eða þvott ur skol að ur og síð an rann 
vatn ið und ir fjöl ina og áfram und ir suð vest urhorn húss ins og út í bæj ar læk inn 
aft ur . Þar fór læk ur inn und ir brú á veg in um sem lá milli fjóss og íbúð ar húss . 
Stór ir stein ar voru í hleðsl unni und ir brúnni, Var steina röð lögð í læk inn rétt 
fyr ir neð an brúna svo þar mynd að ist grunn uppi staða þar sem sokk ar voru oft 
þvegn ir og þeim sleg ið við stein ana und ir brúnni . Þar var líka ágæt að staða til 
að skola kaffi pok ann!

Fjar lægð frá íbúð ar húsi að Brunn húsinu var um 50 metr ar .
Eng inn veit nú bygg ing ar ár Brunn húss ins, en ég giska á árin 1922–1923 . For-

eldr ar mín ir gengu í hjóna band haust ið 1924 og sett ust að á Hömr um . Þá voru 
fjöl skyld urn ar þar orðn ar fjór ar, for eldr ar föð ur míns og tvær syst ur hans með 
sín ar fjöl skyld ur . Árið 1927 eru börn in á Hömr um orð in tíu, á aldr in um 0–12 
ára og full orðna fólk ið er frá níu til tíu manns .

Ekki þarf mik ið ímynd un ar afl til að sjá hve mik ill létt ir og hag ræði var af 
bygg ingu Brunn húss ins fyr ir kon urn ar, sem áður þurftu að þvo alla þvotta í 
litla eld hús inu á Hömr um . Trú legt er að Brunn hús ið hafi vak ið ein hverja at-
hygli í sveit inni, því marg ir bænd ur komu að skoða, sagði móð ir mín, en ég 
þekki ekki til að ann ars stað ar hafi ver ið byggt álíka hús . Lík leg ast hef ur jarð-
veg ur víð ast ver ið grýtt ur svo ófram kvæm an legt var að breyta far vegi lækja 
eins og gert var á Hömr um og eng in voru verk fær in utan skófla, járn karl og 
haki . En þótt hjall ur inn væri þarna með sín ar þvotta snúr ur þá gaf ekki alltaf 
þurrkinn . Sum ar ið 1927 var mjög óþurrka samt . Það sum ar voru tvö korna börn 
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á Hömr um . Móð ir mín sagð ist oft hafa grip ið til þess ráðs að vefja nafla bind-
un um ut an  um sig inn an klæða til þess að þurrka þau! Nú er notk un nafla binda 
löngu af lögð, en þá þóttu þau ómissandi .

Tím inn leið og fólk inu á Hömr um fækk aði . Föð ur syst ur mín ar fluttu burt 
með sín ar fjöl skyld ur, en Brunn hús ið þjón aði mínu fólki þar til við flutt um um 
haust ið 1938 í stein hús ið, sem enn stend ur á gamla bæj ar hóln um . Þar var 
þvotta hús með renn andi vatni úr bæj ar lækn um, en nú var það leitt í járn rör um 
hátt ofan úr hlíð . Nú dugði ekki skurð ur því bíl veg ur var kom inn fyr ir ofan 
tún ið . Öll merki um Brunn hús ið eru nú horf in . Það er bara til í minn ingu okk-
ar, sem enn erum lífs af frændsystkin un um sem áður léku sér þar um kring og 
sóttu vatn í Brunn hús ið og báru heim tvær föt ur í vatns grind, þeg ar ald ur og 
þroski leyfði . Í huga mín um hef ur þetta bless aða Brunn hús sér staka töfra . Tón-
list vatns ins var svo seið andi, hlýj an frá elda vél inni svo nota leg, gufan úr slát-
ur pott in um á haustin svo dulúð ug í mildu lampa ljós inu og glóð in í eld hólf inu 
sýndi alls kon ar undra mynd ir og svo var ör ygg ið að mamma eða föð ur syst ir 
var þarna alltaf eitt hvað að sýsla . Og ekki var ama legt að fá að smakka heit an 
bita, þeg ar lifr ar pylsu lang arn ir voru soðn ir . En nú er söng ur brunns ins löngu 
hljóðn að ur, en bæj ar læk ur inn renn ur enn til sjáv ar á sama stað .
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Stúlk an af Nes inu og 
strák arn ir fyr ir vest an

Þitt nafn er sand korn í hafs ins hyl
og heimt ist aldrei að landi .
Þú viss ir ekki að ég yrði til
úr ætt anna kyn lega blandi .

    Jón Helga son pró fess or

Þeg ar við velt um fyr ir okk ur lífi fólks í land inu fyrr á tím um, þá verð ur fyrst 
fyr ir okk ur að huga að fólki í okk ar æsku byggð . Svo fór fyr ir mér er ég fór að 
leita að ætt um mín um . Þá fann ég for móð ur mína, Guð ríði Hann es dótt ur, sem 
fékk þann vitn is burð að vera stór lynd, gáf uð og vel að sér; gott vega nesti fyr ir 
niðja henn ar . Guð ríð ur var fædd í Hrólfs skála koti á Sel tjarn ar nesi 13 . febr . 
1783, for eldr ar henn ar voru Hann es Bjarna son sjó mað ur á Sel tjarn ar nesi og 
k .h . Guð rún Gríms dótt ir . Hún ólst upp í Mýr ar hús um á Sel tjarn ar nesi hjá for-
eldr um sín um, en fór 12 ára að Húsa felli í Borg ar firði til móð ur syst ur sinn ar, 
Rann veig ar Gríms dótt ur . Það an fór hún vest ur á Skóg ar strönd og var í Rifgirð-
ing um 1801 . Svo fór hún út á Snæ fells nes, ekki er vit að ná kvæm lega hvenær, 
en 1814 eign ast hún þar son, Her mann, með Jóni Jóns syni, senni lega kvænt um 
manni . Hann var son ur Jóns Jóns son ar á Þór dís ar stöð um í Eyr ar sveit og k .h . 
Mar grét ar Þórð ar dótt ur .



Guð ríð ur hitt ir Guð mund Geir munds son á Rifi, mik inn æv in týra mann, var 
sagð ur gáf að ur en brell inn . Hann var fædd ur á Rifi um 1777, son ur Geir mund-
ar Bjarna son ar og k .h . Hall dís ar Jóns dótt ur . Guð mund ur Geir munds son var í 
Húna vatns sýslu og kvænt ist þar og átti börn, einnig með öðr um kon um, en 
mér telst til að hann hafi átt börn með alls 7 kon um .

Ég hef velt fyr ir mér hvern ig mað ur Guð mund ur Geir munds son hafi ver ið . 
Ég geri mér í hug ar lund að hann hafi ver ið nokk uð mynd ar leg ur mað ur og 
lík lega skemmti leg ur . Þeg ar ég fór að segja fólki mínu frá þess um manni, þá 
sagði Snorri frændi minn á Vatna búð um að Guð mund ur hefði kom ið vest ur í 
Eyr ar sveit í kynn is ferð að norð an, á hvít um hesti og rið ið fjöll og kom ið nið ur 
milli Stráka, sem eru kletta drang ar sem standa út úr Eyr ar fjall inu fyr ir utan 
Vatna búð ir . Ég held að hann hefði ekki kom ist þar nið ur, þótt hann væri á hvít-
um hesti . En svona ger ir fjar lægð in fjöll in blá og menn ina mikla .

Guð ríð ur og Guð mund ur eign uð ust tvo syni, Guð mund fædd an um 1823 á 
Önd verða rnesi, seinna bóndi á Naust um og Lýð fædd an um 1824 . Þau flytja 
inn í Eyr ar sveit 1829 að Króki og þang að kem ur Krist ín Þor leifs dótt ir norð an 
úr Vatns dal í Húna vatns sýslu 1831 . Hún hafði átt tvö börn með Guð mundi 
þeg ar hann var þar . Guð mund ur og Krist ín gift ast í ágúst 1831 og fara að búa 
í Naustál, fara þá norð ur í Húna vatns sýslu fyr ir 1840 og búa á Más stöð um í 
Vatns dal . En Guð ríð ur fer með syni sína að Nýjub úð og býr þar með Her manni 
syni sín um og er hjá hon um til dauða dags, 12 . júní 1862 .

Þá kem ur að því að at huga hvaða fólk, sér stak lega í Eyr ar sveit, tengist niðj-
um Guð ríð ar Hann es dótt ur . Árið 1843 kem ur stúlka að Nýju búð, ætt uð sunn-
an af Mýr um, Anna Benja míns dótt ir . Henni kvænt ist Her mann Jóns son og áttu 
þau börn en að eins ein dótt ir þeirra lifði . Eft ir að Anna lést, bjó hann með 
Björgu Sig urð ar dótt ur, ekkju eft ir Þor stein í Móa búð og áttu þau einn son . Þor-
steinn Jóns son í Móa búð var tví kvænt ur og átti 20 börn, 10 með hvorri konu og 
átti dótt ur áður en hann kvænt ist, með Hólm fríði Mart eins dótt ur . Hún hét 
Mar grét Þor steins dótt ir og varð kona Guð mund ar son ar Guð ríð ar í Nýju búð, 
þau bjuggu á Naust um og áttu margt barna .

Af þeim eru komn ir flest ir niðj ar Þor steins í Móa búð . Hann drukkn aði 23 . 
apr íl 1861 . Þess skal get ið að Jón, barns fað ir Guð ríð ar og fað ir Her manns, var 
bróð ir Þor steins í Móa búð . Árið 1845 kem ur inn í Eyr ar sveit mað ur sem hét 
Ind riði Hall dórs son, úr Döl um, um Helga fells sveit . Hann var Norð lend ing ur . 
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Ind riði kvænt ist ungri stúlku úr Eyr ar sveit, Guð rúnu Ein ars dótt ur og bjuggu 
þau á Búð um . Ind riði og Guð rún eign uð ust 18 börn, þau lifðu ekki öll, en 
barna fjöldi þeirra sýn ir hvað fólk er frjósamt sem lif ir mik ið af sjáv ar fangi . 
Niðj ar þeirra tengd ust Guð ríðar ætt inni að eins lít il lega .

Fyr ir 1870 kem ur inn í Eyr ar sveit ung lings pilt ur sunn an úr Hrepp um með 
móð ur syst ur sinni, Hall beru Finns dótt ur . Hann hét Svein björn Finns son og 
kvænt ist stúlku úr Eyr ar sveit, Guð nýju Árna dótt ur . Bjuggu þau lengst í Hellna-
felli og áttu mörg börn . Eng ir tengj ast eins oft niðj um Guð ríð ar Hann es dótt ur 
og niðj ar Svein björns og Guð nýj ar .

Mér hef ur orð ið tíð rætt um Guð ríði Hann es dótt ur og hvern ig niðj ar henn ar 
tengj ast fólki í Eyr ar sveit, en það kem ur til af því að ég hef tek ið sam an niðja tal 
frá Guð ríði og kem ur það senni lega út á þessu ári . Auð vit að tengj ast niðj ar 
henn ar mörg um öðr um úr Eyr ar sveit og víð ar, þeg ar nær dreg ur í tím an um . 
En við skul um bíða og sjá hvern ig niðja talið birt ir okk ur fólk ið sem teng ist því 
og hef ur búið í Eyr ar sveit á síð ustu tveim ur öld um .
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Grundarfjörður 1943

Grundarfjörður 1943. 
Ljósm.: Helga Gróa 
Lárusdóttir.
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Gamlar ljósmyndir frá 
Grundarfirði

Myndirnar sem hér eru birtar voru teknar árið 1907 af Hans Christen Hansen 
frá Marstal sem er bær á eyjunni Ærø sunnan Fjóns í Danmörku . Hann var lið-
þjálfi á dönsku varðskipi sem hér sinnti landhelgisgæslu en hann mun einnig 
hafa aðstoðað við landmælingar fyrir danska herforingjaráðið . Myndir þessar 

Ádráttur við Kvíabryggjuós 1907. Ljósm.: Hans Christen Hansen.
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komust síðan í eigu Hermanns J . Hermansen og síðar eignaðist Hans nokkur 
Svane myndirnar . Hans Svane hét fullu nafni Hans Albert Hermansen Svane 
og var frá Marstal eins og fyrri eigendur myndanna . Hann var apótekari í 
Stykkishólmi 1925–1944 og á Ísafirði 1944–1965 . Góður vinskapur var á milli 
hans og Sigurðar Ágústssonar alþingismanns . Hans Svane átti tvö börn . Hans 
Albert Svane lækni og Gudug Svane Nissen . Þau voru vinafólk Ágústs Sig-
urðs sonar og gáfu honum myndaalbúm þar sem fyrrgreindar myndir er að 
finna . Rakel Olsen lánaði svo myndirnar til eftirtöku og prentunar .

Kverná 1907. Á myndinni eru talið frá vinstri: Halla Jónatansdóttir, Dagfríður Jóhannsdóttir 
með Helgu Halldórsdóttur, Halla Halldórsdóttir, Halldóra Jóhannsdóttir með Guðrúnu 
Halldórsdóttur, Aðalheiður Jóhannsdóttir og Jóhann Dagsson. Ljósm.: Hans Christen Hansen.
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Nesið árið 1907. Ljósm.: Hans Christen Hansen. 
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Hall dór Páll Hall dórs son, framhaldsskólakennari

„Skruggu-Blesi“ í Nesi
Frá sögn af komu fyrsta bíls ins til Grund ar fjarð ar

Saga bif reið ar inn ar hefst af fullri al vöru á síð ustu ára tug um 19 . ald ar, þó í raun 
sé löng for saga þá að baki . Vél in, og í fram haldi af því bif reið in, eða bíll inn eins 
og mönn um er tamt að kalla hana, er hluti iðn bylt ing ar inn ar og mik il væg ur 
þátt ur þeirr ar þró un ar og þeirra breyt inga sem urðu með til komu henn ar . Þó 
19 . öld in sé lið in og sú tuttug asta að líða und ir lok, þá sér ekki fyr ir end ann á 
breyt ing um byggð um á sí breyti legri tækni, sem eru svo örar að vart hönd, eða 
í það minnsta hug, á fest ir . Fram sýn ar þjóð ir hafa þó haft það vit að inn leiða 
tækn ina og þar með breyt ing arn ar í tím ans rás . Áður fyrr  réð þar um mestu 
kjark ur og dug ur frum kvöðla í grunnatvinnu veg um þeirra þó tækni dags ins í 
dag byggi meir á mennt un og mennt un ar stigi þjóð ar og opn um al þjóða við-
skipt um . Ís lend ing ar hafa ver ið fljót ir að nýta sér tækni við sína frum- eða 
grunnatvinnu vegi og er því saga bíls ins á Ís landi nokk uð sam hljóma sögu hans 
í öðr um lönd um . Mun ur inn er þó einna helst fólg inn í sein þró uð um sam göng-
um hér lend is sam an bor ið við þró un sam gangna hjá fjöl menn ari og í þá daga 
rík ari þjóð um . Ekki er ætl un in í þess um grein ar stúf að rekja sögu bíls ins á 
Ís landi held ur er lit ið til þess at burð ar er fyrsti bíll inn kom til Grund ar fjarð ar 
– Eyr ar sveit ar – sem lýsandi dæmis um þær breyt ing ar sem smærri byggða lög 
í land inu gengu í gegn um á þeim árum .

Fyrsti bíll inn kom til lands ins 20 . júní 1904 frá Dan mörku og var hann af 
teg und inni Cudell, fran skætt að ur, smíð að ur í Þýska landi, þriggja vetra gam all . 
Ekki reynd ist hann vel enda liðu nokk ur ár þar til mönn um hugn að ist að end-
ur taka leik inn . En örar en hugði í upp hafi varð bíll inn nauð syn legt at vinnu-



tæki og sam göngu tæki . Mik ið vatn renn ur til sjáv ar, sam göng ur batna, at-
vinnu veg ir þró ast og mann fólk ið fær nýja sýn á mögu leika sína og þjóð arinnar .

Krist laug ur Bjarna son hét at hafna mað ur í Graf ar nesi . Hann keypti fisk af 
bát um þar, með al ann ars af Svan in um, verk aði og þurrk aði salt fisk, pakk aði og 
seldi til Spán ar . Hann var með fjölda manns í vinnu og hafði, sem ekki hef ur 
ver ið al gengt úti á landi í þá tíð, Sam vinnu skóla geng inn skrif stofu mann, 
Gunn ar Krist jáns son, Krist jáns á Grund, í vinnu tíma bund ið . Krist laug ur stóð 
fyr ir ýms um fram kvæmd um vegna verk un ar sinn ar . Flutti hann teina og 
vagna að sunn an til að keyra fisk inn út á reit inn til þurrk un ar . Eft ir þurrk un 
var keyrt með fisk inn á vögn un um inn í Svarta skála þar sem hann var pakk að-
ur og geng ið frá hon um til út flutn ings . Einnig var Krist laug ur öt ull bar áttu-
mað ur fyr ir bættri hafn ar að stöðu og vega gerð . Þá var hann með skipa af-
greiðslu fyr ir Rík is skip sem og önn ur skip og rak einnig versl un á tíma bili .

Það er svo árið 1936 sem Krist laug ur flyt ur Ch evr o let-vöru flutn inga bif reið til 
Eyr ar sveit ar . Sam kvæmt skráð um heim ild um frá Þjóð skjala safni virð ist Krist-
laug ur hafa keypt hann árið áður og lát ið skrá hann 7 . júní 1935 og hafði hann 
þá feng ið skrá setn ing ar núm er ið SH 35 . Óljóst er hvað veld ur, en ekki kem ur 
bíll inn til Eyr ar sveit ar fyrr en árið eft ir eða 1936, en skrá setn ing ar dag vant ar í 
frum gögn um . Er hann þá skráð ur að nýju og fær skrá setn ing ar núm er ið SH 36 . 
Skráð er:

Skrá setn ing ar dag ur: (ekki til greint), Um dæm istala: 36, Teg und: Ch evr o let, 
Fólks eða vöru bif reið: vörufl .b ., Verk smiðju núm er: 1287387, Hestorku tala vél ar: 
26,3, Þyngd bif reið ar kg.: 1450, Breidd bif reið ar Mtr.: 1,75, Tala far þega: (ekki 
til greint), Nafn eig anda, staða og heim ili: Krist laug ur Bjarna son, Graf ar nesi, 
Eyr ar sveit, Nafn bíl stjóra og merki öku skír tein is: (ekki til greint en þar er at-
huga semd in: Er nú P .7.), Hvenær skoð að: (ekki til greint) .

Mörg um eldri Eyrsveit ung um er það í fersku minni er Ch evr o lett inn hans 
Krist laugs kom í sveit ina árið 1936 . Hall dór Ás geirs son, – „hans Geira á Kamp-
in um“, var fjórt án ára er þetta var og seg ist svo frá:

Krist laug ur fór til Reykja vík ur og svo kom hann bara þarna á bíln um . Það 
vissi eng inn að hann ætl aði að kaupa bíl fyrr en hann birt ist bara allt í 
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einu . Nú það fyrsta sem ég kemst í kynni við bíl inn, og á það reynd ar við 
um fleiri sko, er að við fór um inn í Hrafn kels staða botn því að Krist laug ur 
festi bíl inn þar þeg ar hann kom með hann fyrst . Hann hef ur ef laust kom-
ið labbandi út í ver . Dag inn eft ir þá safn ar hann liði af strák um, það er 
far ið með tal í ur, járn karla og eitt hvað fleira þarna inn eft ir og bíll inn er 
dreg inn upp úr fest unni þarna . Bíll inn átti lít ið eft ir upp úr fjör unni í veg-
slóða sem var al veg fast upp við Hrafn kels staði . Enga aðra leið var að fara 
en inn Kolgrafa múl ann og svo við Hrafn kels staði þar sem hann fest ir 
hann svo í leirpytt um í fjör unni . Nú, við drög um hann upp úr og fór um 
svo nátt úru lega með þess ir strák ar á pall in um með allt draslið þarna út 
 eft ir . Krist laug ur keyrði og svo þeg ar við kom um að bæj ar lækn um að 
Hömr um var ar hann sig ekki á því að læk ur inn hafði graf ið sig svo lít ið 
nið ur svo hann pomp ar oní hann og brýt ur þar aðra fram fjöðr ina á bíln-
um . Nú, það voru sett ir ein hverj ir kubb ar og drasl und ir bíl inn og Krist-
laug ur komst með hann að Þing hús flöt inni þar sem hann var skil inn eft ir . 
Krist laug ur pant aði fjöð ur að sunn an og setti und ir bíl inn og þá komst 
hann nátt úru lega í lag .

Þó heim koma bíls ins hafi ver ið með þess um hætti má segja að fall sé fara rheill . 
Bíll inn reynd ist Krist laugi og byggð ar lag inu vel . Ch evr o lett inn hans Krist laugs 
vakti að von um mikla at hygli hjá mann fólk inu en að sama skapi vakti það ótta 
hjá skepn um að heyra þau tor kenni legu hljóð sem fylgdu þess um ný móð ins 
vagni . Einn eldri Eyrsveit unga sagði svo frá:

Er Krist laug ur kom á Skruggu-Blesa, þá fæld ust hest ar og aðr ar skepn ur 
mjög enda höfðu þau aldrei séð því líkt tæki eða heyrt svona há vaða sem 
frá bíln um kom . Þá var til dæm is tölu vert af hest um á Eyr ar botni, sum ir 
úr Helga fells sveit, aðr ir frá næstu bæj um úr sveit inni, og var sagt að allt 
stóð ið hefði fælst svo að það hafi hlaup ið upp á efstu fjöll . Sama sag an 
end ur tók sig þeg ar Laugi kom fyrst á bíln um fram í sveit, að hest ar fæld-
ust svo þeir fund ust ekki í nokkra daga . Haft var eft ir göml um manni að 
bless að ar skepn urn ar hefðu orð ið svo hrædd ar við þetta skrímsli að óvíst 
væri að þær næðu sér nokk urn  tím ann .
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Ch evr o lett inn hans Lauga bar sem  sagt gælu nafn . „Já, Skruggu-Blesi var bíll-
inn alltaf kall að ur . Það kæmi mér ekki á óvart þó Krist laug ur sjálf ur hafi fund-
ið upp á því“, sagði Hall dór Ás geirs son . 

Ch evr o lett inn var not að ur í margt . Hann var mik ið not að ur þeg ar var 
ver ið að skipa út . Vagn arn ir á reit un um voru not að ir til að koma fiskn um 
inn í hús og aft ur út á reit ina . Skruggu-Blesi var not að ur til að keyra fisk-
pakk ana nið ur í skip eða rétt ara sagt í stóra ára báta . Þá var ein göngu 
bryggj an sem var for veri þeirr ar bryggju sem nú er köll uð litla bryggja og 
þar voru ára bát arn ir . Skip in lágu við ankeri utar og bát arn ir lögð ust að 
suð ur bryggj unni eins og litla bryggj an var köll uð eft ir að norð ur bryggj an 
kom til, pökk un um var rað að í bát ana og svo róið út að skip inu og híft 
upp . Bíll inn var keyrð ur upp að Svarta skála, pökk un um rað að á hann og 
keyrt nið ur að bryggju . Svona end ur tók þetta sig .

En Skruggu-Blesi nýtt ist til fleiri verka en flutn ings á þurrk uð um salt fiski til 

SkrugguBlesi gegndi ýmsum hlutverkum. Hann var meðal annars notaður til flutninga á 
heysátum.



út flutn ings til Spán ar . Fólk í sveit inni fékk Krist laug til að keyra fyr ir sig sát ur . 
Hall dór mundi vel eft ir því að hann flutti hey af Kamp in um heim í hlöðu . 

„Síð ar var smíð að boddí á bíl inn . Við smíð uð um það, ég, Krist laug ur og 
fleiri . Það var allt úr timbri og bara bolt að í gegn um pall inn . Það vor u einnig 
smíð að ir þrír bekk ir í hann sem einnig voru bolt að ir fast ir . Svo var far ið í ferða-
lög á hon um .“ sagði Hall dór .

Ferða lög með Skruggu-Blesa á sam kom ur í nær sveit um voru kær kom in 
ævin týr og minn ast marg ir þeirra ferða . Hall dór rifj ar upp:

Við ætl uð um inn að Sel valla vatni einu sinni, nán ar til tek ið að Sel völl um . 
Kaup fé lag ið átti þar lít ið hús og þar átti að halda skemmt un, svona úti-
skemmt un . Ung menna fé lag ið var með íþrótta keppni og fleira til skemmt-
un ar . En við komumst aldrei nema inn á Kolgrafa hlíð ina í þeirri ferð . Þá 
bil aði kúp lings leg an í bíln um . Það var ekki kúlu lega eins og nú er held ur 
kol hring ur . Kol hring ur inn var al veg bú inn og það var ekki hægt að kúpla 
frá . Það var ekki hægt að skipta um gír . Þar var hann því skil inn eft ir . Þá 
varð hann Krist laug ur nátt úru lega að panta sér nýtt . Hann hef ur þurft að 
fara þarna inn eft ir, tek ið gír kass ann frá og skipt um þenn an kol hring . 
Krist laug ur gerði þetta allt sjálf ur, hann var þú sund þjala smið ur . Hann 
var fínn múr ari, fínn tré smið ur, söðla smið ur lærð ur og góð ur eldsmið ur . 
Það var al veg sama hvað hann tók sér fyr ir hend ur, þetta lék allt í hönd-
un um á hon um .

Með til komu auk inna þæg inda á baki Skruggu-Blesa jókst notk un á hon um til 
fólks flutn inga og var hann á stund um not að ur til að flytja fólk á skemmt an ir 
og til kirkju . Ein hverju sinni í slíkri ferð á það að hafa gerst að er Krist laug ur 
var að koma á bíln um upp úr Grjóta gjánni þá renn ur boddí ið aft ur af pall in um, 
með fólk inu inn an borðs . Fall ið var sem bet ur fór ekki hátt og meiddi sig eng-
inn . Ein hverj ir ku hafa blotn að í fæt ur og jafn vel víð ar . Telja marg ir eldri 
Eyrsveit ung ar þetta byrj un aræv in týri tækni ald ar í Grund ar firði . Víst er að 
mörg um eru minn is stæð ar upp á komur og óhöpp þau sem tengj ast vöru flutn-
inga bif reið inni Ch evr o let SH 36 . Minnst er þess að þeg ar far ið var í út reið ar túra 
þótti sjálf sagt að æja við Eið is stapana, enda var þar þurrt og gott skjól hvorum 
meg in sem stopp að var . Ein hverju sinni hafði eitt hvað af ungu fólki í út reið ar-
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túr lagst fyr ir í gras inu við Stapana . Kem ur þá Laugi á bíln um, sem hafði hátt 
eins og venju lega, svo hest ar fæld ust . Við frétt ir af því kvað Sig urð ur Daða son:

   Við Eið is stapana áð var í yndi
   og ást in í skjól inu vex – ?
   En þá brun aði bíll þar í skyndi
   bíll inn, SH-36 .

Skruggu-Blesi gaf fleiri til efni til vísna gerð ar enda við fangs efn ið ný stár legt í þá 
daga . Sig ur jón Guð laugs son keyrði nokk uð hjá Krist laugi og í einni ferð hans 
í miklu roki brotn uðu fjaðr ir und an bíln um eins og oft vildi ger ast á bíl um 
þessa tíma við þær að stæð ur sem þá voru . Ekki er þó full yrt í frá sögn þess ari 
að þetta hafi ver ið á Skruggu-Blesa, allt eins getur það hafa gerst á ein hverj um 
þeirra bíla sem Krist laug ur eign að ist síð ar . Sig urð ur Daða son var far þegi í 
þeirri ferð og hann kvað um at burð inn:

   Mik ið rok um mið dags bil,
   miklu olli tjóni .
   Fjaðr ir all ar fjand ans til
   fuku af Sig ur jóni .

Gef um Hall dóri Ás geirs syni nú orð ið: 

Stúlkan sem hér 
situr undir stýri á 

SkrugguBlesa árið 
1939 er Helga Gróa 

Lárusdóttir, þá 15 
ára gömul. Þegar 

hún lánaði myndina 
vegna greinarinnar 

vonaðist hún til þess 
að sök hennar að aka 
bifreið svo ung væri 
fyrnd og því í góðu 

lagi að birta 
myndina.
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Einu sinni var far ið að Skildi á skemmt un, þetta hef ur ver ið í ágúst, það 
var orð ið dimmt á kvöld in . Nú, þeg ar skemmt un in var búin þarna inn frá, 
búið að dansa og eitt hvað fleira, þá var lagt af stað heim nátt úru lega og í 
hraun inu, þá var veg ur inn kom inn þarna yfir hraun ið þar sem hann var 
lengi, að þá fóru ljós in á bíln um . Það klikk aði eitt hvað þannig að það voru 
eng in ljós . En það vildi okk ur til happs að það var tungls ljós og Krist laug-
ur keyrði bara í tungls ljós inu út  eft ir . Nú, þetta eru einu ferð irn ar sem ég 
man eft ir að ég fór . Nei, það er nú ekki al veg rétt því hann lán aði mér nú 
bíl inn, hann var bú inn að leyfa mér að keyra og lán aði mér bíl inn og ég 
og Leif ur Páls son á Hömr um fór um á bíln um . Krist laug ur var á leið út á 
sjó . Það þurfti að ná í mó inn að Hjarð ar bóli og hann sagði allt í einu: „Þú 
bara ferð á bíln um, Dóri minn, og nærð í mó inn .“ Og við vor um heil an 
dag við Leif ur að keyra mó á bíln um . Manni hef ur nú orð ið hugs að um 
það eft ir á að það var mik ið traust sem hann sýndi mér 15 eða 16 ára 
drengn um að vera að keyra bíl inn þar sem ég var bara bú inn að fá að 
keyra í nokk ur skipti . Árið eft ir keyrði ég bíl inn aft ur . Krist laug ur lét mig 
keyra á flöt un um á Eið is stöp um . Það var erfitt að keyra bíl inn . Vont að 
skipta hon um nið ur, það varð alltaf að tví kúp la til að koma hon um í lægri 
gír . Mér fannst hann þó ekki þung ur í stýri . Þetta var svo mik ið æv in týri 
að mað ur var ekk ert að finna fyr ir því . Svo hafði mað ur eng an sam an burð 
held ur, manni fannst þetta bara gam an . Nei, nei, ratta tið var stórt á þessu 
og það gerði það auð veld ara .

Að lík ind um hef ur Skruggu-Blesi endr um og sinn um ver ið not að ur til mal ar-, 
grjót- og mold ar flutn inga þeg ar það átti við . En ljóst er að Ch evr o lett inn hans 
Krist laugs Bjarna son ar hef ur lít ið ver ið not að ur á vet urna . Færð var fljót að 
spill ast vegna snjóa og leys ing ar fóru illa með þá vegi sem voru . Skruggu-Blesi 
létti Eyrsveit ung um líf ið, gerði það þó með sín um lát um sem hljóm uðu sem 
hin ljúfasta tón list í eyr um nýj unga gjarnra og fram fara sinn aðra Eyrsveit unga 
en sem hið arg asta óhljóð í eyr um sak lausra skepna á grund un um við fjörð inn . 
Tækniöld var haf in í Grund ar firði .
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Njáll Gunn ars son, fyrrv. bóndi frá Bár

Að lyfta lofti
Mesta verk fræði lega af rek sem unn ið 

hef ir ver ið í Grund ar firði

Árið 1952 þeg ar ég og fjöl skylda mín flytj um af Strönd um til Grund ar fjarð ar 
eru hér tvær að al versl an ir í þorp inu . Að al versl an irn ar voru Versl un Sig urð ar 
Ágústs son ar, úti bú í eigu Sig urð ar Ágústs son ar kaup manns og út gerð ar manns 
í Stykk is hólmi, og úti bú frá Kaup fé lagi Stykk is hólms í Stykk is hólmi . Þess ar 
versl an ir höfðu marg ar vöru teg und ir til sölu svo sem mat vöru, álna vöru, bús-
á höld og fleira . Þá voru þess ar versl an ir með sam eig in legt slát ur hús á haustin 
og var slátr að í Langa skúr, fisk mót töku húsi Hrað frysti húss Grund ar fjarð ar og 
á með an á slátr un stóð, sem var um tvær til þrjár vik ur, var eng in fisk mót taka 
í frysti hús inu og lá vinna niðri við fisk . Versl an irn ar voru með ol íu versl un og 
óku olíu í hús og báta . Einnig rak Svein björn Hjart ar son frá Mýr um sjoppu í 
mörg ár .

Í versl un ar mál um var Eyr ar sveit ný lenda frá Stykk is hólmi . Ekki lík aði öll-
um þessi versl un ar hátt ur vel og var þá þeg ar vart sjálf stæð is hreyf ing ar í þá átt 
að losna frá Stykk is hólmi og stofna versl an ir í eigu Grund firð inga, sem og varð 
síð ar . Versl un Sig urð ar Ágústs son ar var í því húsi sem nú er Versl un in Hamr ar . 
Mun hafa ver ið byrj að að versla í því húsi 1947 en þar áður versl að í minna 
hús næði svo sem í Svans skála . Þetta versl un ar hús næði var rúm gott á þeirra 
tíma mæli kvarða .

Það mun svo hafa ver ið um 1954 að stofn að var fé lag af nokkrum Grund firð-
ing um og keypti það fé lag Versl un Sig urð ar Ágústs son ar í Grund ar firði og hóf 
versl un ar rekst ur . Fyr ir 1940 byrj aði Kaup fé lag Stykk is hólms versl un í smá um 



stíl í skúr um og göml um hús um . 1940–1941 bygg ir Kaup fé lag ið versl un ar hús 
sem nú er lag er hús Versl un ar inn ar Tanga og er það hús und ir risi . Búð in var 
lít il og rúm aði illa vax andi fjölda við skipta vina . Ég held að við skipta menn hafi 
skipst nokkurn veg inn til helm inga á þess ar versl an ir .

Ráða menn Kaup fé lags Stykk is hólms höfðu haft það í huga að byggja nýtt 
versl un ar hús í Grund ar firði og 1954 var haf in bygg ing húss og var því val inn 
stað ur við aust ur enda gamla húss ins . Þetta var stein steypt hús 202 m2 og í suð-
ur enda þess voru skrif stof ur . Burð ar súl ur voru sver ar, burð ar bit ar sterk leg ir, 
glugg ar stór ir, hátt til lofts og vítt til veggja og þeg ar búið var að fjar læga timb-
ur upp slátt inn sást best hvað þetta yrði stórt og glæsi legt versl un ar hús . Bygg-
ing ar meist ari og yf ir smið ur var Guð mund ur Lár us son, að komu mað ur . Hann 
var yf ir smið ur við bygg ingu hafn ar inn ar í Grund ar firði á þeim tíma og neðri 
hæð ar ver búð ar bygg ing ar inn ar . Vel lát inn og vin sæll mað ur . Seinna sett ist 
hann að á Skaga strönd og sneri sér að smíði báta .

Þeg ar far ið var að huga að frek ari fram kvæmd um við bygg ing una kom í ljós 
að hún var fimm tíu senti metr um lægri en hún átti að vera . Ekki veit ég hverj-
um um var að kenna og eng inn mér vit an lega var sak að ur um hand vömm eða 
lát inn svara til saka vegna þess ara mis taka . Voru teikn ing ar ekki rétt ar eða var 
um mis tök bygg ing ar meist ara að kenna? Þess skal get ið að hæð burð ar bita var 
fimm tíu senti metr ar . Get gát ur voru um að mæl ing hefði ekki ver ið rétt . Ekki 
var sama hvort mælt var frá gólfi og upp í loft eða upp í bita en þar mun aði 
fimm tíu senti metr um .

Í tvö til þrjú ár stóð bygg ing in óhreyfð en síðla árs 1957 býð ur Kaup fé lag 
Stykk is hólms út verk og aug lýs ir eft ir til boð um í að hækka loft ið í Kaup fé lags-
bygg ing unni í Grund ar firði um fimm tíu senti metra, og þá einnig að setja þak 
á bygg ing una . Í verk ið buðu tveir að il ar . Þor kell Guð bjarts son bygg ingar meist-
ari frá Hjarð ar felli bauð kr . 450 .000 . í verk ið en ætl un hans var að brjóta bita og 
loft plötu og fjar lægja en steypa síð an aðra bita og plötu fimm tíu senti metr um 
hærra . Þessu til boði var hafn að . Hinn að il inn var Há kon Krist ó fers son járn-
smið ur þá bú sett ur í Stykk is hólmi og rak bif reiða verk stæði á staðn um . Hann 
bauð í verk ið kr . 130 .000 . og var því til boði tek ið . Ætl un hans var að losa plötu 
og burð ar bita frá veggj um og súl um og lyfta plöt unni með bit um um 50 senti-
metra með tjökk um, steypa svo í fimm tíu senti metra bil ið og smíða síð an þak ið 
á bygg ing una . Ég heyrði tal að um að of lága upp hæð hafi hann boð ið mið að 
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við það verk sem framund an var . Ekki veit ég hvort hann tap aði eða græddi á 
verk inu . Heyrst hafði að reynt hefði ver ið að lyfta steypt um plöt um upp en ekki 
tek ist og þá not að ir glussatjakk ar, plöt urn ar þá vilj að springa og eyði leggj ast .

Há kon Krist ó fers son var um margt merki leg ur mað ur . Hann var ætt að ur frá 
Haga á Barða strönd, lærði iðn sína hjá Guð mundi á Þing eyri, kunn um hag-
leiks manni . Hann var með al mað ur á hæð, ljós hærð ur og skarp leit ur í and liti, 
lag leg ur, geð þekk ur og ákveð inn . Hann var mik ill gleði mað ur . Ég hafði kynnst 
Há koni norð ur á Ing ólfs firði 1948 þar sem við unn um við síld ar verk smiðj una . 
Hann vann við járn smíði og ég var að stoð ar mað ur hans meg in part sum ars ins, 
þá 18 ára . Lík aði mér vel við Há kon og gott var að vinna hjá hon um . Hann var 
at hug ull og lag inn verk mað ur og átti það til utan vinnu tíma að standa einn sér 
og hugsa . Sagt var að þá væri hann að hugsa út vinnu til hög un við verk sem 
gera ætti . Mér er minn is stæð ur einn góð ur veð ur dag ur þeg ar ég, Há kon og 
Ólaf ur Gísla son (Óli Lalli), frændi minn, geng um frá Ing ólfs firði og á Kálfatind 
sem er hæsta fjall við Norð ur fjörð, hömr um girt að mestu . Við Óli Lalli geng um 
upp þar sem auð veld ast var að fara en Há kon fór upp þar sem bein ast lá við 
og að því sem manni sýnd ist ófært, hátt kletta belti og kom á tind inn á sama 
tíma og við . Há kon var í hvítri skyrtu og sást vel frá bæj un um í Norð ur firði og 
fólk ið undrað ist klif ur manns ins í klett um sem aldrei höfðu ver ið klifn ir áður . 
Eft ir að til boði Há kon ar var tek ið réð ist hann með at orku að verk efn inu á svip-
að an hátt og hann klifraði hamra vegg inn forð um á Strönd um . Upp skyldi loft-
ið .

Í árs byrj un 1958 réð hann til sín tvo lag henta menn, þá Er ling Vigg ós son og 
Bjarka Árna son, bú setta í Stykk is hólmi . Þeir smíð uðu und ir leið sögn Há kon ar 
þrjá tíu og tvo tjakka . Þeir voru skrúf að ir upp þeg ar lyfta átti og gátu lyft í það 
minnsta fimm tíu senti metra hæð . Hver tjakk ur var um einn metri á hæð, rör 
um þrjár tomm ur í þver mál . Á neðri enda tjakks ins var járn plata soð in sem 
stóð á gólf inu, upp úr tjakkn um kom skrúf að ur öx ull um tvær tomm ur í þver-
mál . Ofan í öx ul inn að ofan var hvilft um tvo senti metra að dýpt og nokk uð 
víð . Efst á öxl un um var sveif sem öxl in um var snú ið með þeg ar lyfta átti . Þá 
var smíð uð súla úr röri fyr ir hvern tjakk úr þriggja eða fjög urra tommu rör um 
og soð in stétt fyr ir báða enda . Ann ar endi rörs ins með breiða stétt kom upp 
und ir loft ið, neðri endi rörs ins með þykka plötu náði nið ur að öxl in um á 
tjakkn um . Upp í þessa þykku plötu var gróp uð hvilft um tvo senti metra að 
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dýpt og víð . Stál kúla um tvær til þrjár tomm ur í þver mál féll í hvilft irn ar þar 
sem mætt ust tjakk ur og rör . Þeg ar öxl in um í tjakkn um var snú ið og hann gekk 
upp, sner ist kúl an og virk aði sem lag er milli tjakks og rörs .

Um eða eft ir mitt sum ar 1958 komu Há kon, Er ling ur og Bjarki til Grund ar-
fjarð ar með allt sitt haf urtask . Þeir voru í mat og hús næði hjá Veigu og Sig ur-
jóni Guð laugs syni, kunn um hjón um á þeim tíma . Há kon réð þrjá menn héð an 
sem voru fast ir menn all an tím ann, þá Valdi mar Jó hanns son frá Kljá, Ósk ar 
Sæ munds son á Stað ar hóli og mig, Njál Gunn ars son, en ég end ur nýj aði kunn-
ings skap inn við Há kon þeg ar hann kom í Hólm inn og á þess um árum vann ég 
mik ið utan heim il is í Bár . Eft ir að byrj að var á þak inu var fjölg að mönn um . Það 
var byrj að á að setja tjakk ana og súl urn ar milli gólfs og lofts og hert að . Þá var 
byrj að að brjóta með loft pressu rás í veggi og súl ur brotn ar sund ur um það bil 
fimm tíu senti metra frá lofti . All ir steypu styrkta rbit ar voru brennd ir í sund ur . 
Jafn framt þessu verki voru sett ar svo kall að ar stýr ing ar utan á vegg ina . Bor uð 
voru gegn um vegg ina göt fyr ir svera bolta . Að utan var I - járn reist upp á end-
ann og náði efri endinn upp fyr ir vænt an lega loft hæð . Járn bolt i með ró gekk í 
gegn um I - járn ið að utan og var það skrúf að fast að inn an . Þessi út bún að ur var 
á nokkrum stöð um allt í kring um á hús inu og átti að stýra loft plöt unni og 
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Einn af tjökkunum sem notaðir 
voru til að lyfta efri hæð 
kaupfélagsins.
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varna því að hún færi út á hlið . Og svo stóð þetta hund rað og átta tíu tonna 
flykki á tjökk un um þrjá tíu og tveim ur og kom ið að því að lyfta . Ég man eft ir 
að ég fann til kvíða og til hlökkunar . Hvern ig færi þetta? Mundi allt ganga eins 
og til var ætl ast? Ekk ert for dæmi var fyr ir þess  hátt ar verki eft ir því sem við 
viss um . Fengn ir voru menn til við bót ar til að vera á tjökk un um . Svo komu 
menn að, eink um frá Stykk is hólmi og fólk héð an, til að horfa á . Há kon taldi 
slög in sem færa átti sam tím is á tjökk un um og stjórn aði okk ur eins og her for-
ingi og upp fór loft ið eins og til var ætl ast og í þá hæð sem fyr ir hug uð var, og 
all ir voru him in lif andi glað ir . Það eina sem ekki var fyr ir séð var að þeg ar loft-
plat an fór að lyft ast upp gekk þak ið á eldra hús inu upp . Það lá að hluta út á 
loft plöt una . Fljót legt var að rífa þak ið af plöt unni og litl ar taf ir að . Há kon þakk-
aði öll um þeim sem hann fékk á tjakk ana fyr ir vel unn ið verk, sagð ist ekki vita 
nöfn manna en bað menn að koma með reikn ing til sín fyr ir verk ið . Ég held að 
eng inn hafi fram vís að reikn ingi . Og enn þá eft ir öll þessi ár hitt ir mað ur marga 
menn hér í sveit sem muna eft ir að hafa ver ið á tjakk þeg ar loft inu var lyft .

Ekki var allt búið og mik ið eft ir . Soðn ir voru sam an steypu styrkt ar tein ar og 
sleg ið upp steypu mót um á veggi og súl ur . Steypa hrærð og hellt í mót in gegn-
um þar til gerð ar trekt ar sem voru víða á mót un um og það með föt um . Þá var 
byrj að á smíði þaks ins og því lok ið eins og það lít ur út í dag .

Ég man eft ir að það komu sér fræð ing ar að sunn an til að taka út verk ið . Þeir 
luku lofs yrð um á það sem gert hafði ver ið og undr uð ust stór lega . Hald ið var 
áfram við að gera hús ið klárt og síð an var haf in versl un í bygg ing unni . 1961 
var Kaup fé lag Grund firð inga stofn að og eign að ist hús Kaup fé lags Stykk is-
hólms í Grund ar firði . Þar með var versl un ar rekstri Hólmara lok ið í Grund ar-
firði .

Þeg ar Kaup fé lag Grund firð inga varð gjald þrota var Versl un in Ása kjör sett 
upp í hús næð inu og seinna meir Versl un in Tangi .

Af þeim 6 mönn um sem unnu að stað aldri við bygg ing una og ég hefi nafn-
greint í þess ari grein erum við Ósk ar Sæ munds son og Er ling ur Vigg ós son eft-
ir lif andi . Þakka ég Er lingi gott minni og upp lýs ing ar sem hann lét mér í té . 
Hann er nú bú sett ur á Eyr ar bakka . Einnig þakka ég öll um sem veittu mér hjálp 
við fræða grúsk þetta . Allt það sem mis sagt er í grein ar korni þessu ber að taka 
með fyr ir vara og hafa það sem sann ara reyn ist .
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Sig urð ur Hall gríms son, forstöðumaður

Rætt við Þor kel og Pét ur 
Sig urðs syni frá Suð ur-Bár

Fjöl skyld an
For eldr ar okk ar voru Ingi björg Pét urs dótt ir og Sig urð ur Egg erts son .

Fað ir okk ar var fædd ur 21 . sept em ber 1876 að Lamba vatni í Rauða sands-
hreppi í Barða stranda rsýslu . Hann var eina barn móð ur sinn ar en fað ir hans, 
Egg ert Egg erts son, kvænt ist síð ar Hall dóru Gísla dótt ur og eign uð ust þau 5 
börn . Frá þriggja ára aldri ólst hann upp hjá föð ur sín um og stjúp móð ur að 
Hval látr um í Rauða sands hreppi . Tví tug ur fer hann til Ólafs Tor laci us ar á Bæ, 
Rauða sandi og er þá til sjós á sumr in, en við skepnu hirð ingu á vetr um . Vor ið 
1900 ræðst hann á „Flat eyj ar-Guð rúnu“ og fer með henni til Kaup manna hafn-
ar . Næstu 3 árin er hann í sigl ing um á dönsk um skip um, en kom heim vor ið 
1903 og hóf nám í Stýri manna skól an um í Reykja vík þá um haust ið . Eft ir að 
hann lauk prófi, vor ið 1904, var hann fyrst stýri mað ur, en lengst af skip stjóri á 
skút um og stærri skip um, enda með góða reynslu af sigl ingum með Dön um .

Móð ir okk ar var fædd 6 . jan ú ar 1887 á hjá leigu á Brim is völl um sem hét Dall-
ur og var yngst 3 al systk ina . Hún ólst upp hjá for eldr um sín um, Þor kötlu 
Jó hanns dótt ur, sem var fædd á Brim is völl um og Pétri Guð munds syni, sem 
ætt að ur var úr Húna vatns sýslu . Fyrri mað ur Þor kötlu var Sig urð ur Bjarna son, 
sem fædd ur var á Ak urtröð um, með hon um eign að ist hún 6 börn . Móð ir okk ar 
var sín bernsku ár í Fróð ár hreppi, en 14 ára göm ul fer hún sem vinnu kona til 
hjóna í Flat ey á Breiða firði, sem hétu Stef án og Guð ríð ur . Var hún þar í 5–6 ár í 
mjög góðu yf ir læti . Á þess um árum var Flat ey mik ill menn ing ar- og at hafna-



stað ur og tölu verð ur fjöldi fólks bjó þar við góð an kost . Sem dæmi um hlýj an 
hug móð ur okk ar til Flat eyj ar og ver unn ar þar er að dótt ur sína, Guð ríði Stef-
an íu, skírði hún í höf uð ið á þeim góðu hjón um, sem hún dvaldi þar hjá, og 
Þór ar inn er skírð ur í höf uð ið á dótt ur þeirra, Þór unni, sem lést ung, um það 
leyti sem Þór ar inn fædd ist .

Í Flat ey var á þess um tíma al gengt að hjú væru send til vinnu upp á land yfir 
sum ar mán uð ina, oft ast til bænda í nær liggj andi sveit um, sem móð ir okk ar 
gerði, að und an skildu sein asta ár inu henn ar, þá fór hún í fisk vinnslu á Pat reks-
firði en það varð til þess að for eldr ar okk ar kynnt ust . Í fram haldi af því fer hún 
um vet ur inn 1907 til Reykja vík ur þar sem hún lærði karl manna fata saum . Að 
því námi loknu kom hún vest ur til Ólafs vík ur, þar sem þau giftu sig um sum-
ar ið og bjuggu þar fyrsta árið . Þar er Þor kell fædd ur 1908 . Síð an flytja þau inn 
í Fróð ár hrepp, þar sem þau búa á ýms um bæj um . Á þeim árum var al gengt að 
ung ar kon ur færu í kaupa vinnu yfir sum ar mán uð ina og hefðu börn sín með 
sér . Enda eig in mað ur inn á sjón um . Þannig mun það hafa ver ið hjá for eldr um 
okk ar með an þau voru að koma und ir sig fót un um . Tví burarn ir Pét ur og Guð-
ríð ur eru fædd í Tungu 1910, en fjöl skyld an flyt ur að Hjalla búð þá um haust ið . 
Vor ið 1914 kaupa þau jörð ina Hauka brekku og eru þar næstu fimm árin . Þar 
fædd ust þau Hall dór 1915 og Mar grét 1917 .

Flutt í Suð ur-Bár
Árið 1919 kaupa for eldr ar okk ar jörð ina Suð ur-Bár í Eyr ar sveit og flytja þang að 
á far dög um þá um vor ið . Fað ir okk ar var þá skip stjóri á skút unni „Ís land“, sem 
var 70 brl . skip í eigu Proppe-bræðra á Þing eyri, en þeir voru einnig með versl-
un í Ólafs vík og á Sandi .

Við flutn ing inn að Suð ur-Bár, kom fað ir okk ar á skipi sínu og lagð ist við 
akk eri und an Hauka brekku, en þar var þekkt út ræði . Fjöl skyld an, hús bún að ur 
og aðr ar eig ur voru flutt  um borð í skips bát inn ásamt ný fædd um kálfi, en 2 kýr 
og 3 hest ar send  land leið ina fyr ir Bú lands höfða . Mað ur er Sýr us hét og átti 
heima á Sandi, ann að ist um flutn ing á skepn un um . Hann þótti að gæt inn og 
góð ur við skepn ur og því oft feng inn til að ann ast slíka flutn inga . Þær kind ur 
sem við átt um komu svo eft ir rétt ir um haust ið .

Við flutn ing inn að Suð ur-Bár fylgd um við börn in sem fædd voru, það eru;
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Guð mund ur, f . 20 . ágúst 1899, son ur Sig urð ar, stjúp son ur Ingi bjarg ar,
Þor kell Jó hann, f . 18 . sept . 1908,
Guð ríð ur Stef an ía, f . 17 . júlí 1910,
Pét ur Krist þór, f . 17 . júlí 1910,
Hall dór Egg ert, f . 9 . sept . 1915,
Mar grét, f . 5 . júlí 1917 .

Guð mund ur hálf bróð ir okk ar kom til for eldra okk ar þeg ar þau hófu bú skap í 
Ólafs vík, en auk þess fylgdu okk ur tvær vinnu kon ur, Ásta Árna dótt ir og Val-
dís Jó hann es dótt ir, en hún var syst ur dótt ir móð ur okk ar . Þá var einnig frændi 
okk ar, Pét ur El in björn, sem kom til okk ar 1910, þá 12 ára, og var eft ir það með 
sitt heim ili hjá okk ur þar til hann stofn aði sína fjöl skyldu um 1925 . Móð ir okk-
ar og Pét ur El in björn voru bræðra börn .

Eft ir að fólk og bún að ur var kom ið á skip var akk eri létt og lagt af stað inn í 
Grund ar fjörð . Enda þótt leið in væri ekki löng sótt ist ferð in seint þar sem svo 
lít ill vind ur var að lít ið sem ekk ert tók í segl in . Því var áhöfn in lát in róa á létt-
bátn um, með taug í skip ið, til að létta und ir, því eng in vél var í skip inu . En til 
Grund ar fjarð ar var kom ið morg un inn eft ir og þá tek ið til við að ferja í land fólk 
og far ang ur .

Að sögn Þor kels var það á laug ar degi fyr ir hvíta sunnu sem kom ið var að 
Suð ur-Bár . Það var hefð að skútu sjó menn sem voru við veið ar á Breiða firði eða 
við Snæ fells nes, tækju sér frí frá veið um yfir há tíð arn ar og al gengt að þeir færu 
inn á Grund ar fjörð . Því gafst föð ur okk ar dálítill tími til að kynn ast að stæð um, 
og að stoða fjöl skyld una við að koma sér fyr ir á nýja heim il inu áður en aft ur var 
far ið til fiskjar . Að sjálf sögðu þótti til hlýði legt að fara til messu að Set bergi á 
hvíta sunnu dag . En að þessu sinni stóð þannig á að sókn ar prest ur inn, sr . Jens V . 
Hjalta lín, var að kveðja söfn uð inn, en nýr prest ur, sr . Jós ep Jóns son, tók síð an við .

Í end ur minn ing um sín um seg ir bróð ir okk ar, Hall dór E . Sig urðs son, svo um 
flutn ing inn og húsa kynni í Suð ur-Bár: „Ég man líka þeg ar við Mar grét syst ir 
mín geng um með móð ur okk ar sjáv ar göt una heim að hús inu í Suð ur-Bár . Sjáv-
ar gat an var nokk uð löng . Íbúð ar hús ið í Suð ur-Bár var járn var ið timb ur hús 
með steypt um suð ur gafli . Stærð þess hef ur lík lega ver ið 60-70 ferm . ein hæð . 
Þar var bað stofa sem sof ið var í og einnig mat reitt, en líka gesta stofa og lít ið 
svefn her bergi inn af henni . Kjall ari var und ir öllu hús inu, og var hluti hans 
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not að ur sem fjós á vetr um, en hinn hlut inn sem eld hús að sumr inu þang að til 
fjós var byggt, eft ir það var eld hús ið í kjall ar an um allt árið og geymslu rými 
auk ið þar . Geymsla var einnig í risi húss ins .

Við fjós ið var lé leg hlaða með veggj um úr torfi og grjóti, en járn á þaki . Tað-
an geymd ist þar vel . Fjár hús voru nær miðja vegu milli íbúð ar húss og sjáv ar 
við sjáv ar göt una . Þar var líka lít il hlaða . Niðri á sjáv ar bakk an um stóð Bakka-
bær, göm ul hjá leiga sem ekki var leng ur í ábúð .“

Af koma fjöl skyld unn ar í Suð ur-Bár
Á ár inu 1920 tek ur fað ir okk ar við skip stjórn á ms . Svani (Breiða fjarð ar svani), 
sem var flutn inga skip og var í póst ferð um milli Reykja vík ur og allra hafna á 
Breiða firði . Svan ur þótti glæsi legt skip, 68 brl . og með 60 hest afla vél . Hins veg-
ar ent ist föður okkar ekki lang ur ald ur til þess starfa, að eins rúm tvö ár . Í árs-
byrj un 1922 kenndi hann sér meins og fór til lækn inga í Stykk is hólmi og síð an 
á Landa kots spít al an n í Reykja vík, þar sem hann lést 6 . júní 1922, að eins 45 ára . 
Yngsta barn for eldra okk ar, Þór ar inn Stef án, fædd ist í Suð ur-Bár, 31 . jan ú ar 
1922, hann var því að eins nokkurra mán aða gam all er fað ir okk ar lést . Um 
haust ið 1919 kom föð ur amma okk ar, Jó hanna Guð munds dótt ir, til okk ar í Suð-
ur-Bár . Hún eign aðist ekki önn ur börn og var því orð in ein stæð ing ur á Rauða-
sandi, þar sem hún hafði búið all an sinn ald ur . Er hún kom til okk ar var hún 
nokk uð heilsu hraust en orð in al veg blind . Henni ent ist ekki lang ur líf dagi í 
Eyr ar sveit, því hún lést í ágúst 1921 .

Frá fall föð ur okk ar var mik ið áfall fyr ir fjöl skyld una . Á þess um árum voru 
eng ar al manna trygg ing ar, það var því ekki létt verk fyr ir unga konu eins og 
móð ur okk ar, að eins 35 ára, með 6 ung börn á sínu fram færi, að sjá fjöl skyldu 
sinni far borða . En for sjálni föð ur okk ar var þar fyr ir að þakka, hann hafði er 
hann var í sigl ing un um er lend is keypt sér líf trygg ingu hjá dönsku trygg inga-
fé lagi . Þess ari trygg ingu hélt hann eft ir að heim kom og naut því fjöl skyld an 
góðs af þess ari fyr ir hyggju .

Hins veg ar þurfti tölu vert fyr ir því að hafa að ná út þess um pen ing um . Þetta 
danska trygg inga fé lag var ekki með marga um boðs menn hér á landi . Því þurfti 
að ná sam bandi við rétta að ila . Dönsku kunn átta, sam göng ur og sam skipti al-
mennt ekki á hvers manns færi . En það hafð ist . Greiðsla sem kom frá þess ari 
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trygg ingu dugði fyr ir eft ir stöðv um af því láni sem hvíldi á jörð inni Suð ur-Bár 
og einnig til að kosta lækn ingu yngsta bróð ur okk ar, Þór ar ins . En við fæð ingu 
var hann með bækl að an fót . Því varð móð ir okk ar að fara með hann tveggja ára 
til lækn inga í Reykja vík .

Þess ir pen ing ar voru mik il hjálp fyr ir fjöl skyld una . Með þeim, ásamt því að 
Guð mundur, hálf bróðir okk ar, reynd ist stjúp móð ur sinni og okk ur systk in um 
mik il og góð hjálp ar hella, tókst að halda jörð inni og fjöl skyld unni sam an, og 
bróð ir okk ar fékk góða lækn ingu . En það sem mest var um vert, móð ir okk ar 
gat hald ið reisn sinni og kom ist þokka lega af með sín börn .

Pét ur tel ur að Suð ur-Bár  hafi kost að kr . 6 þús und og út borg un hafi ver ið kr . 
1 .200 . Skuld in sem hvíldi á jörð inni þeg ar fað ir okk ar lést var kr . 3 .800, og var 
greidd með líf trygg ingu föð ur okk ar, en hún hljóð aði upp á kr . 5 þús und . 
Kostn að ur við að ná út trygg ing unni var ein ar 5 til 600 krón ur .

Nám og skóla ganga
Ung linga fræðsla á þess um árum var ekki mik il, sam an bor ið við það sem við 
þekkj um í dag . Jens Her manns son var lengi við kennslu í Eyr ar sveit, en flyt ur 
það an vor ið 1919 til Flat eyj ar, sama árið og við kom um í Suð ur-Bár . Fyrstu þrjú 
árin okk ar í Eyr ar sveit er Petr ína Sæ munds dótt ir, frá Selj um, kenn ari . Þá var 
far skóli, þ .e . kennt var á heim il um þar sem að stæð ur leyfðu, í Þing hús inu á 
Grund og barna skóla hús inu á Kvía bryggju . Yf ir leitt var ver ið tvær vik ur á 
hverj um stað og síð an færði kenn ar inn sig til næsta bæj ar eða kennslu stað ar . 
Þannig var kennt á ein um 4 eða 5 stöð um í sveit inni, en börn frá nær liggj andi 
bæj um sóttu skól ann eft ir því sem hent aði .

Einn af þeim bæj um, þar sem kennsla fór fram, var hjá okk ur í Suð ur-Bár . 
Fjórða vet ur inn okk ar í Suð ur-Bár var, ein hverra hluta vegna, eng in kennsla í 
Eyr ar sveit . Þá var Þor kell fermd ur, en Guð ríð ur og Pét ur fóru því út í Fróðár-
hrepp til móð ur bróð ur okk ar, Sig þórs Pét urs son ar í Kletta koti, og fengu þar 
sína fræðslu þann vet ur inn . En síð asta ár tví bu r anna í barna skóla var Guð jón 
Svein björns son, frá Hellna felli, kenn ari .

Pét ur tel ur að rík ið hafi greitt laun kenn ar ans, en hrepp ur inn hafi greitt fyr-
ir fæði og kennslu hús næði . Lang skóla nám hjá ung ling um var ekki al gengt, en 
verk nám var meira í sókn . Því var það haust ið 1924 að Guð mund ur bróð ir 
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okk ar fór til Stykk is hólms, á nám skeið í stjórn un og rekstri véla . Á þess um 
árum voru vél ar í fiski bát ana helstu tækni fram far irn ar . Því var vél stjóra nám ið 
mjög hag kvæmt og fáir sem höfðu mennt un eða reynslu til að sinna þess ari 
nýju tækni . Að námi loknu var Guð mund ur vél stjóri á bát um, t .d . um tíma með 
Páli Þor leifs syni á Hömr um á mb . Svani .

Brugð ið á leik
Þrátt fyr ir al mennt mikla vinnu gafst inn á milli tæki færi til að líta upp úr amstri 
dags ins . Þannig minn ist Þor kell þess að hann og Guð ríð ur syst ir hans hafi ver ið 
nokk uð dug leg við að fara á skemmt an ir, sem voru þó ekki marg ar, helst voru 
það dans leik ir . Í Eyr ar sveit voru skemmt an ir haldn ar í Þing hús inu á Grund . Ein-
staka skemmt an ir sóttu þau til ná granna byggð anna, s .s . út í Fróð ár hrepp eða 
Ólafs vík, inn á Skjöld og jafn vel suð ur fyr ir fjall, í Stað ar sveit . Einu sam göngu-
tæk in voru hest ar . Þess ar ferð ir tóku því marg ar klukku stund ir, t .d . út í Fróð ár-
hrepp var 4 til 5 klst . reið hvora leið . Unga fólk ið lét sig ekki muna um að fara 
þetta á hest um, sem segja má að hafi ver ið aðaltil breyt ing in frá dag legu amstri .

Af koma og lífs kjör íbúa Eyr ar sveit ar um 1920
Á þess um árum var af koma íbúa í Eyr ar sveit, eink um þó í framsveit inni, 
þokka lega góð, mið að við það sem þá gerð ist . Yf ir leitt var á hverju heim ili 
reynt að hafa eitt hvað af skepn um, eina til tvær kýr, nokkr ar kind ur og hest . 
Voru af urð ir bú fjár ins svo til ein göngu not að ar fyr ir heim il ið . Hins veg ar voru 
nokkr ir bænd ur sem lifðu ein göngu á bú skapn um, en þar voru fremst ir Magn-
ús á Kol gröf um og Jó hann es á Hall bjarn ar eyri . Ann ars voru öll hlunn indi nýtt, 
svo sem fugl inn og þá bæði egg, kjöt og dúnn .

En uppi stað an í tekju öfl un inni var fisk ur inn . Á þess um árum var afli á 
grunn slóð þokka lega góð ur . Þá var út ræði frá Bár, Vatna búða pláss inu, Eyr ar-
plássi, Kvía bryggju og fleiri stöð um . Róið var bæði vor og haust, með línu og 
færi . Þá var þorsk ur inn flatt ur og salt að ur og síð an seld ur til kaup mann anna í 
Stykk is hólmi, Tang & Riis eða Sæ mund ar Hall dórs son ar .

Þeg ar mót or bát arn ir komu, fyrst Hegri og síð an Svan ur, Ægir o .fl ., þá gátu 
þeir sótt lengra og ver ið leng ur að . Og í þeim var afl inn salt að ur um borð og 
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far ið með hann beint til Stykk is hólms þar sem hann var seld ur . Segja má að þá 
hafi all ur afli far ið á mark að, sem var mark að ur kaup end anna, sem réðu verð inu .

Pét ur seg ir að á þess um árum hafi vetr ar ver tíð yf ir leitt stað ið frá ára mót um 
og fram að pásk um . Þá var al gengt að hafa ver búð ir út und ir Jökli og róa það-
an, að al lega frá Sandi og þá mest úr Kefla vík . Oft ast var far ið gang andi út eft-
ir þótt fyr ir kæmi að far ið væri á róðrar bát um . Þá var mik ið um að for menn 
bát anna, sem réru und ir Jökli, kæmu inn an úr eyj um .

Eft ir páska hófst vor- eða sum ar ver tíð . Með an við átt um heima á Hauka-
brekku fór fað ir okk ar alltaf vest ur á Þing eyri yfir sum ar ver tíð ina, þar sem 
hann var skip stjóri á skút um hjá Proppe-bræðr um, eins og áður hef ur kom ið 
fram . Var þá kom ið á skútu og þeir sjó menn af Snæ fells nesi, sem ætl uðu að 
stunda sjó róðra frá Vest fjörð um, voru sótt ir . Stóð út hald ið á skút un um yf ir leitt 
frá pásk um og fram í sept em ber . Þá voru menn flutt ir aft ur heim, en skút urn ar 
dregn ar upp á kamb inn á Þing eyri, þar sem þær voru hafð ar um vet ur inn, til 
geymslu og við halds .

Með an hús bænd urn ir og oft vinnu menn voru á sum ar ver tíð, varð hús móð-
ir in að ann ast um bú og börn . Þurfti hún með al ann ars að sjá um að afla fóð urs 
fyr ir skepn ur til vetr ar forða og ann að er búið varð aði . Haustróðr ar voru svo 
stund að ir frá sept em ber og fram að jól um, eft ir því sem gæft ir leyfðu . Svip að ur 
hátt ur var hjá bænd um í Eyr ar sveit á þess um árum . Pét ur minn ist þess að hann 
hafi fyrst far ið 15 ára á vertíð vest ur á firði og þá með al ann ars kom ist allt norð-
ur til Bol ung ar vík ur .

Að sjálf sögðu var af koma fólks á þess um árum tölu vert mis jöfn, eins og er 
enn í dag . Skipti þá miklu hvort menn voru eig end ur jarða eða leigu lið ar . En 
samt urðu all ir að vinna mik ið til að kom ast áfram, allt varð að gera með hönd-
un um þar sem tæki til hjálp ar voru af skorn um skammti . Fyrstu báta vél arn ar 
voru að koma og á landi var hest ur inn enn þá eina flutn inga tæk ið .

Skip ið „Sunn lend ing ur“ ferst 1919
Or sak ir þess að Suð ur-Bár losn aði úr ábúð 1919 var að þá um vet ur inn varð 
það hörmu lega slys að skip ið „Sunn lend ing ur“ fórst 31 . jan ú ar með fimm 
mönn um, en tveim ur var bjarg að . Eft ir því sem fram kem ur hjá Jens Her-
manns syni, í ritinu Breið firsk ir sjó menn, fór ust eft ir tald ir:
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Ás mund ur Sig urðs son, hrepps nefnd ar odd viti, Suð ur-Bár, skip stjóri og eig-
andi báts ins, 50 ára . Jón El ís son, bóndi, Norð ur -Bár, 44 ára . Guð mund ur Magn-
ús son, leigu liði, Jaðri, 62 ára . Sam ú el Stef áns son, stjúp son ur Jóns, 18 ára . Páll 
Leó Kjart ans son, Þór dís ar stöð um, 18 ára, en hann fór þenn an róð ur í for föll um 
Krist jáns Bjarna son ar á Arn ar hóli .

Þeir sem björg uð ust voru: Ein ar Ás munds son, son ur Ás mund ar skip stjóra, 
og Krist ján Stef áns son en þeim var bjarg að af Páli Þor leifs syni og hans áhöfn á 
bátn um „Hegra“ sem þarna var stutt undan .

Ás mund ur, sem var ætt að ur af Kjala rnesi, flyst að Fróðá í Fróð ár hreppi 1898 . 
Þar var móð ir okk ar ein hvern tíma vinnu kona hjá hon um og fyrri konu hans 
Katrínu og þekkti því fjöl skyld una . Frá Fróðá mun hann hafa flust að Grund í 
Eyr ar sveit 1904 en kaup ir svo Suð ur-Bár 1914 .

Þetta hörmu lega slys, þar sem 3 kon ur, er höfðu ung börn á fram færi, misstu 
sína fyr ir vinnu og hrökkluðust frá heimilum sín um . Þetta er hin dæmi gerða 
saga um bar áttu fólks ins í gegn um ald irn ar, við þau erf iðu skil yrði, þar sem 
sækja þurfti sjó inn á opn um og illa bún um bát um til að geta fram fleytt sér og 
sín um . En sem bet ur fer er þetta eitt af mörg um við fangs efn um sem lands-
menn hafa náð að lag færa og koma til mun betri veg ar á þess ari miklu fram-
faraöld sem senn er á enda .

Þær kon ur, sem þarna misstu sína fyr ir vinnu, voru:
Krist ín Þor leifs dótt ir, ekkja Ás mund ar, sem flutt ist með 4 börn sín og eitt 

ófætt til for eldra sinna og bróð ur síns, Páls Þor leifs son ar á Hömr um . Í mann-
tal inu 1930 er Krist ín enn á Hömr um með þrjú af börn um sín um . En Ás mund-
ur, yngsti son ur henn ar, er fædd ur í júlí 1919 . Það er nokkrum mán uð um eft ir 
að fað ir hans ferst .

Hjálm rós Ólafs dótt ir (Rósa ), ekkja Jóns El ís son ar, seldi Norð ur-Bár  og flutt-
ist með börn sín að Skalla búð um . Hún eign að ist 18 börn og voru mörg þeirra 
kom in til full orð insára er þetta slys varð . Rósa missti ekki að eins sinn mann, 
held ur einnig einn af son um sín um . En Krist ján, son ur henn ar, var ann ar þeirra 
sem bjarg aðist .

Sess elja Gísla dótt ir, ekkja Guð mund ar Magnús son ar, flutt ist fyrst að Spjör til 
Run ólfs Jón atans son ar og hans konu, Pálínu, sem var ekki heilsu hraust . Syn ir 
Sess elju, Geir mund ur fer að Ósi, til föð ur syst ur sinn ar El ín borg ar Magn ús dótt-
ur, en Móses að Hellna felli .
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Strand ið í Sand vík
At vik sem Þorkatli er minn is stætt frá ver tíð inni 1928, en þá var hann með Páli 
á mb . Svani . Aðr ir í áhöfn voru: Páll skip stjóri, Guð mund ur vél stjóri, Ás geir 
Krist jáns son og Skarp héð inn Sig urðs son .

Það var ein hverju sinni snemma á ver tíð inni er ver ið var að koma úr róðri í 
suðaustanroki, svo slæmu að bát ur inn hafði ekki á móti veðr inu fyr ir Kross nes-
bjarg ið . Var því tek ið til þess ráðs að fara inn á Sand vík og leggj ast þar við 
akk eri í skjóli við Kross nes bjarg ið . Þrátt fyr ir að reglu lega væri lóð að dýp ið og 
reynt að fylgj ast með, eft ir því sem hægt var, þá skipti það eng um tog um að allt 
í einu var bát ur inn strand að ur . Og þeg ar fjar aði var bát ur inn kom inn á þurrt . 
Var þá geng ið í það að bera fisk inn úr bátn um upp á Kross nes bjarg ið, bæði til 
að létta bát inn og forða afl an um frá skemmd um . Ekki man Þor kell hvort það 
var einn eða fleiri dag ar, sem þeir voru fast ir í Sand vík inni, en það end aði með 
því að hann var send ur inn að Kverná til að fá Ás mund til að koma á mb . Ægi 
til að hjálpa við að draga Svan inn á flot . Áhöfn Ægis í þeirri ferð voru auk 
Ás mund ar og Þor kels, sem var þar um borð við að stoð ina; Bárð ur Þor steins-
son, Gröf, Árni Svein björns son, Hellna felli og Krist ján Jóns son, Eiði . Það hafð-
ist að ná Svan in um á flot á næsta flóði, en ekki tókst bet ur til en svo að stýr ið 
brotn aði af . Þurfti því Ægir að draga Svan inn, en þar sem veðr ið var enn svo 
slæmt var tek ið til þess ráðs að leggj ast við akk eri grunnt und an Vatna búð um, 
en ferð inni var heit ið til Stykk is hólms . Með an veðr ið var sem verst ótt uð ust 
menn mjög að drátt ar taug in slitn aði, en þá gat orð ið erfitt að ná aft ur sam bandi 
við Svan inn . Sem bet ur fór kom ekki til þess, bæði drátt ar taug og akk eri héldu 
og þeg ar vind ur gekk í vestr ið var akk eri létt og ferð in til Stykk is hólms gekk 
greið lega .

Hafn ar firði í mars 2000
Fells brot ið (vest ara)
Stag fellið við Höfða brún og eft ir vest urjöðr um á Felli og Stöð: (Lúðumið): Lagt 
laust Stag fellið og í land ið eft ir vest ur jöðr um yfir Stag fellið .
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Sagan af því hvernig skráning okkar 
á gömlu miðunum hófst

Flest okkar sem horfum út á hafið sjáum fyrir okkur stóran, jafnan og tilbreyt-
ingarlausan flöt, sem allsstaðar virðist vera eins . Eins var með mig, þegar ég 
tólf ára gamall fór að róa með þeim afa mínum, Pétri Konn og bróður mínum, 
Ómari, á Svölu SH 178 . Fljótlega lærði ég þó, að þótt báturinn væri stöðvaður 
á einhverjum tilteknum stað og færum rennt til botns, þá hélst dýpið ekki 
alltaf það sama og eftir tilsögn afa sá ég að afstaða fjalla og tinda og gilja og 
kletta í landi hvers til annars var sífellt að breytast . Þetta voru mín fyrstu kynni 
af staðarákvörðunum á hafi úti og vorum við mjög háðir því hvort það sást til 
lands eða ekki . Við höfðum ekki annað en kennileiti í landi og dýptarmæli til 
þess að vita hvar við vorum staddir . Núna tuttugu árum síðar þarf ég oftast 
ekki annað en að líta á fjallahringinn til þess að vita nokkurn veginn hversu 
djúpt er undir og yfirleitt hvernig landslagið lítur út djúpt undir bátnum, hvort 
undir er grjót, hraun, sandur, leir eða drulla, þótt nýjasta tækni geri okkur kleift 
að sjá þetta allt saman á tölvuskjá .

Þegar svo afi okkar hætti til sjós, héldum við Ómar áfram í sumarfríum 
okkar . Vorum við 13 og 15 ára gamlir og á besta aldri til að læra og ákafir í að 
viða að okkur fróðleik, sérstaklega varðandi hvar helst væri fisk að finna og 
gerðumst mjög spurulir við gamla fiskimenn .

Eftir að Svalan skemmdist við bryggju og sökk, fórum við að vinna í landi 
og sinntum þessu ekki um árabil .

Elís Guðjónsson, fyrrv. verkstjóri og Guðjón Elísson, sjómaður

Gömul fiskimið og 
siglingaleiðir
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Það var ekki fyrr en 1986, þegar við Ægir Már yngsti bróðir minn, keyptum 
saman trilluna Má SH 71 sem var þriggja tonna trébátur (seinna Bára SH sem 
gerð var út á leikskólalóðinni), að við fórum að rifja upp þessi gömlu mið . Kom 
þá Ómar af miklum áhuga til aðstoðar og fór jafnvel í nokkra róðra með okkur 
til upprifjunar . Þá gerðist það eitt sinn er við fórum að leggja haukalóð eftir 
tilsögn Ómars, að eftir þetta langan tíma var hann farinn að rugla aðeins saman 
kennileitum og í staðinn fyrir að leggja eftir Háf og Holusteini lögðum við eftir 
Þúfunni og Holusteini . Árangurinn var mjög góður og fengum við fjórar stór-
flyðrur í þessu fyrsta kasti og margar síðar, því þetta varð eitt af okkar uppá-
haldsmiðum og heitir nú Ómarsháfur .

Við fórum upp úr þessu að skrá niður allt sem við höfðum upp úr afa og 
pabba og reyna að pumpa fleiri . Ómar fór í nokkrar heimsóknir til gamalla 
fiskimanna með stílabók í hönd og hafði upp úr þeim ómældan fróðleik . Þessir 
gömlu menn voru sumir tregir til að láta af hendi þessi gömlu atvinnu leyndar-
mál, en gerðu sér þó grein fyrir að þetta voru mikil verðmæti sem fólust í 
vitneskju sem þeir voru við það að fara með í gröfina og reyndust orð að 
sönnu, því flestir eru látnir nú og einn þeirra lést aðeins einni viku eftir heim-
sókn Ómars .

Eftir að Hollvinasamtök Grundarfjarðar fóru þess á leit við okkur að fá að 
birta þessi gömlu landmið ræddi ég málin við Ómar, og ákváðum við að úr því 
að við vorum svo lánsamir að bjarga þessari dýrmætu vitneskju frá glötun væri 
það skylda okkar að sjá til þess að hún glataðist ekki í framtíðinni, því ekki 
verðum við eilífir frekar en aðrir .

Í mínum augum hafa flestir staðir á hafsbotni í okkar nágrenni sín heiti líkt 
og staðir á þurru landi og í von um að, þrátt fyrir að flestir skipstjórar í dag 
nefni allar staðarákvarðanir í löngum runum af tölustöfum, þá vil ég leggja 
mitt af mörkum til að þau gleymist ekki .

Guðjón Elísson
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Fells brot ið (vest ara)
Stag fellið við Höfða brún og eft ir vest-
urjöðr um á Felli og Stöð: (Lúðumið): 
Lagt laust Stag fellið og í land ið eft ir 
vest ur jöðr um yfir Stag fellið .

Korri
Korri í Höfðastalli og eft ir vest ur jöðr-
um á Felli og Stöð . (Lúðu- og fiski mið 
lagt fram .)

Höfn og Holu steinn
Eft ir Höfn og Holu steini og lagt fram . 
(Lúðumið) .

Ómarsháf ur
Eft ir Holu steini, tek ið til á strák á Þúfu 
lagt fram . (Lúðumið)

Hola
Eft ir Holu dyr um og Girð ing num í 
Skolla  vík ur snaga .

Búða bær
Bjarg nef ið í gömlu Búða tóft irn ar . Tek-
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ið til á Hafn ar brodd um og lagt í land-
ið . (Einnig má taka til á blind um 
Brodd um og leggja í fram .) Lúðumið .

Bjarna mið
Dyra brúnina opna og Bjarna miðs hnúf  
ber í Höfðast all . Lagt fram eft ir 
Hnausa tám und an Bjargi .

Grynnra af Bjarna miði
Tek ið til með strák í miðju skarði og 
lagt fram eft ir Hnausa tám 6–7 f .

Aust ara Fells brot
Hnausa tærn ar í Kross nes bjarg ið og 
lagt yfir Stag fellið við Höfða brún . 
Einnig má leggja yfir Stag fellið í stefnu 
Stöng í Grjótá . (Lúðu- og fiskilögn .)
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Leir inn
Aust ari Eyjar end inn í skriðu fyr ir 
sunn an Grund ar hús ið og eft ir Skips-
þúfu . Lagt fram 3 lín ur fiski mið .

Hrauna klett ur
Eft ir stöng í Grjótá, tek ið til á Strák í 
þúfu og lagt fram 5 færi . (Lúðumið)

Aust ara Korra brot
Korri í suð ur enda á Höfða kúlu og eft ir 
Aust ur-eyjar enda í Grjótá . Lagt fram 
5–6 f . Hauka lóð .

LitliKlett ur
Eft ir Há deg is hnúk í Fells rönd og eft ir 
Hæstu hnúfu á Bjarn ar hafn ar fjalli . 
(Fiski- og lúðumið .)

Háf ur eft ir Hnúk
Háf ur und an Eyr ar fjalli og Hnúk ur- 
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inn í Fells rönd að vest an verðu . Lagt 
fram (Lúðumið) .

Vest ara Háfa hnúks brot
Eft ir Háf og Stöng í Grjótá . Lagt fram 
5 f . tek ið til á Háf blind um (Lúðumið)

Aust ara Háfa hnúks brot
Eft ir Háf og Aust ara-eyjar enda í 

Grjótá . Tek ið til með Háf blind an og 
lagt fram (Lúðumið) .

Í Hnúkn um
Vall ar hnúk ur und an Höfð an um og 
há eyj an í Grund ar fjarð ar kirkju eða 
fell in . Tek ið til á Hnúk blind um og 
lagt fram 5-6 f . (Þari) .

Hrísa klett ur
Hrísa klett  inn ber í efri bæ inn á Hrís-
um, og Há skerð ing  við brekk urn ar 
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fyr ir ofan Vatna búð ir . (Lúðu- og fiski-
mið) .

Auga
Aust ur úr Hrísa kletti . Hrísa klett ur ber 
í neðri Hrís ar og Kirkju fell í hök á Stöð 
(Fiski mið) .

Borg in
Borg in er í Holtsánni fyr ir ofan Fögru-
hlíð og kem ur í brún ina á Bú lands-

höfða, og Hafn ar brodd ar und an Eyr-
ar fjalli . Hauka lóð lögð í land ið og 
fiski slóð fram í ál inn .

Gauks mýr ar klett ur
Fram eft ir vest ur jöðr um . Tek ið til á 
skips þúfu og lagt fram yfir sex tugt og 
þar er klett ur inn sjálf ur (Fiski mið) .
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Jóhannes F. Halldórsson, viðskiptafræðingur

Hagtölur og tölfræðilegar 
upplýsingar um 

Grundarfjörð
Til þess að taka ákvarðanir um framtíðina þarf að huga að fortíðinni . Eitt besta 
tæki til þess er hagskýrslugerð . Í þessari bók eru aðeins teknar saman örfáar 
upplýsingar, en verða vonandi til gagns og gamans .
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Það er ekki síður tilgangur þessara upplýsinga að hvetja til söfnunar hag-
talna fyrir Grundarfjörð . Þær tölur sýna þróun í samanburði við land  ið í heild, 
eða staði sem eru svipaðir að gerð eða liggja nær . Það leiðir síðan til spurn inga 



um það hvers vegna þróun hefur verið með þessum hætti en ekki hinum . Það 
gefur möguleika til betri ákvarðanatöku, íbúum og staðnum til heilla .
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Hann es Finn boga son, læknir

„Skyn laus ar skepn ur“
Valdi mari Jó hanns syni kynnt ist ég eft ir að hann flutt ist frá Kljá í Helga fells-
sveit til Grund ar fjarð ar árið 1946 . Hann og Ragn heið ur kona hans hófu bú skap 
að Kljá á far dög um 1923 . Flest hús in voru að falli kom in og þekj an á bæn um 
var lek . Fyrsta verk þeirra var því að end ur nýja bað stof una . Þau sváfu í tjaldi 
það sum ar en gátu flutt inn um haust ið . Ég hitti Valdi mar síð ast vor ið 1988 . Þá 
sagði hann mér eft ir far andi sögu:

„Fáum árum eft ir að ég kom að Kljá var það morg un einn í fimmtu viku sum-
ars að ég heyrði ámát legt jarm . Það kom frá kind, sem stóð á gömlu kvía bóli 
skammt utan við tún ið . Á þessu forna kvía bóli grænk aði alltaf fyrr, en í mó an-
um þar í kring . Þar á græn um hóln um stóð ærin og jarm aði með þeim hreim, 
sem ég skildi strax sem bend ingu um að eitt hvað am aði að . Mér fannst því 
ástæða til þess að at huga þetta nán ar og gekk í átt ina til henn ar . Þeg ar ég nálg-
að ist hana þekkti ég kind ina . Hún var 5 vetra og hafði alltaf kom ið upp væn um 
lömb um, en að öðru leyti hafði ég ekki tek ið eft ir neinu sér stöku í fari henn ar . 
Ég vissi að hún hafði bor ið einu lambi fyr ir tveim ur vik um og varð mér strax 
ljóst að hún var búin að missa lamb ið, enda var það hvergi sjá an legt . Gekk ég 
nú nær henni en þá tók hún á sprett frá mér . Eft ir stutt an sprett stans aði hún . 
Snéri sér að mér og jarm aði með sama hreim og áður . Gekk ég því í átt ina til 
henn ar þar sem hún stóð í sömu spor um og jarm aði . En þeg ar ég nálg að ist 
hana, tók hún álíka sprett og áður, snéri sér að mér og jarm aði . Mér þótti hátt-
ar lag henn ar orð ið allfor vitni legt og ákvað því að leyfa henni að tæla mig 
svona á eft ir sér og sjá hvern ig þessi leik ur end aði . Hún hélt upp tekn um hætti, 
hljóp spöl korn frá mér og jarm aði . Ég giska á að þetta hafi geng ið svona til í 
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um það bil eina klukku stund, enda vor um við þá kom in eina fimm kíló metra 
frá bæn um, að stað sem heit ir Sjón ar hóll . Þar er mik ill brok flói og um hann 
renn ur læk ur sem nefnd ist Heim sti læk ur . Í nánd við læk inn var dýja veita og 
frá henni lá hol bekkt læna út í læk inn . Þar stopp ar kind in enn einu sinni . Nú 
brá svo við að hún hljóp ekki frá mér held ur stóð þar kyrr og jarm aði . Hvergi 
sá ég lamb ið . Mér datt því í hug að það gæti hafa álp ast ofan í læn una og þreif-
aði und ir bakk ann þar sem kind in stóð og finn þar strax lamb ið, uppi stand andi 
í vatni sem náði því í hné og hafði það eng an mögu leika á að kom ast upp á 
bakk ann . Það var hlýtt í veðri þenn an morg un, seint í maí . Samt var veru lega 
af lamb inu dreg ið . Kind in brá grön um að höfði þess og skjögrandi á fót un um 
komst það á spena .

Ég er nú orð inn 95 ára og sex tíu ár lið in frá því þetta gerð ist . Samt man ég 
eins og það hefði skeð í gær það augna tillit kind ar inn ar þar sem hún stóð á 
lækj ar bakk an um þenn an blíða maímorg un með lamb ið sitt á spena .“

Þannig end aði frá sögn Valdi mars Jó hanns son ar við eld hús borð ið á heim ili 
dótt ur hans í Grund ar firði að morgni hvíta sunnu dags 1988 . Að eld hús borð inu 
var hann kom inn til þess að spila við und ir rit að an tveggja manna vist en hann 
hafði far ið hall oka fyr ir mér í því spili deg in um áður . Ef til vill varð saga þessi, 
sem spannst út af um ræð um um líf ið og til ver una, þess vald andi að ég gat ekki 
haft hug ann við spil ið og hann vann mig auð veld lega .

Valdi mar lést 1 . októ ber 1988 og hélt fullri and legri reisn til hinstu stund ar .

Skrif að í nóv em ber 1988
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Sig urð ur Lár us son frá Gröf

Ör nefni í Graf ar landi

Þann 23 . mars 2000 fór Gísli Kar el Hall dórs son þess á leit við mig að ég setti á 
blað ör nefni sem ég þekkti og stað sett væru í Graf ar landi . Við þessu varð ég .

Áður en ég sný mér að ör nefn un um tel ég rétt að skýra frá landa merkj um 
Graf ar við nær liggj andi jarð ir eins og þau eru skráð  í bæk ur sýslu manns ins í 
Stykk is hólmi 1885 .

1. Milli Kver nár og Graf ar
Áin Kverná eins og hún kem ur úr fjalli eft ir Arn ar dal og það an alla leið nið ur 
til sjáv ar, eft ir línu úr þeim gamla ár far vegi þar sem skemmst er til sjáv ar af 
ferða manna vegi .

2. Milli Graf ar og Hellna fells
Eft ir skjali dag settu föstu dag í far dög um 1846 . Frá sjó Rauð steina læk ur, sem 
renn ur inn an vert við Hjalta líns holt, og síð an upp börð in í Graf ar gil neð an vert 
við fell in upp í Hunda foss og það an læk ur upp í Eld hamra brún og fjalls egg .

Of an skrif uð landa merki sam þykk ir Hellna fells meg in stadd ur í Gröf 9 ágúst 
1885 . Ás mund ur Sveins son um boðs mað ur . Landa merki þessi sam þykk ir Kver-
nár meg in stadd ur í Gröf 15 júni 1885 . J .V . Hjalta lín (prest ur að Set bergi) þessi 
landa merki sam þykk ir um ráða mað ur og ábú andi Bárð ur Þor steins son .

Bær inn stend ur upp af botni Grund ar fjarð ar, í Gröf var tví býli og voru þar 
tvö íbúð ar hús, milli hús anna er nokk ur spöl ur .



Voru hús in venju lega köll uð ytri og innri Gröf . Íbúð ar hús innri Graf ar stóð 
inn ar og nær sjón um, fyr ir aust an hús ið heit ir Krist ín ar tún en efri hluti þess 
heita Tung ur . Hús ið í ytri Gröf stend ur aust ar lega og of ar lega í túni þess býl is .

Í þessu túni eru þessi ör nefni vest ast heit ir Kinna völl ur sunn an við hann er 
Kinna barð . Suð-vest ur frá hús inu er barð sem heit ir Kvía barð á því eru kví a-
tóft ir . Milli Kvía barðs og túns ins er mjótt mýr ar sund eft ir því renn ur Bæj ar læk-
ur inn . Vest ur frá tún inu við gil sem Graf ar gil heit ir eru tóft ir mjög forn leg ar 
þar hef ur Graf ar bær inn stað ið áður .

Fyr ir aust an og ofan tún innri Graf ar er hæð með háum steini efst, hæð þessi 
heit ir Sjón ar hóll . Fyr ir vest an Litl hól er læk ur sem Merkja læk ur heit ir .

Fyr ir aust an gil ið á móti fell un um er hæð sem Gil kúla heit ir fyr ir neð an kúl-
una er barð sem Háa barð heit ir .

Fyr ir aust an Grá borg við Kverná eru tvær kletta borg ir sem heita Set borg ir 
þar var sel frá Gröf, eru tóft ir þess vest an und ir efri borg inni . Fyr ir ofan Sel-
borg ir eru Sel bring ur .

Á milli gilja þeirra er mynda Haf liða gil heit ir Haf liða gilstung ur .
Efst í tung un um er ein stök borg er heit ir Hrúta borg .
Hvolf ið norð an und ir Tröll karli heit ir Stein dórs skrið ur þar varð úti mað ur 

er Stein dór hét . En í Haf liða gilstung um varð úti smali frá Gröf sem Hafliði hét .
Dags mörk í Gröf eru þessi, dag mál á Svarta hnjúk, há degi á Smjör hnjúk, eða 

austan við hann á Digra múla, nón á Nón kúlu sem er fyr ir vest an Nauta skarð 
nið ur aft an á Mýr ar hyrnu, nátt mál á norð ur horni Skerð ings staða fjalls .

Snú um okk ur þá að ör nefn un um og byrj um við Kver nána .
Á móts við Hóla völl inn sem er stað sett ur í Kver nár tún inu kem ur beygja á 

ána og þar fyr ir ofan renn ur áin í frek ar þröngu gljúfri og heit ir sá hluti ár inn-
ar Kerl inga fljót og í því veiddi ég oft sil ung .

Og höld um áfram upp með ánni . Þá kom um við að fossi sem ber nafn ár inn-
ar . Þar beint á móti er Klif þúf an . Um hana lá leið in þeg ar far ið var frá bæn um 
Kverná suð ur til Stað ar sveit ar, hvort sem far ið var gang andi eða á hest um, 
síð an um Arn ar flóa, þá Arn ar hlið að Arn ar klifi, þá tók við Sól eyj ar dal ur að 
Arn ar dals skarði með Örn inn á vinstri hönd og það an lá leið in um Bolaklif að 
bæn um Blá feldi í Stað ar sveit . Þessa leið fór ég oft á mín um yngri árum sem 
skila mað ur í Blá feld ar rétt .
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En höld um áfram upp með Kver nánni . Fyr ir ofan foss inn taka við þröng 
gljúf ur, þar hafði fall ið stór steinn og stað næmst í gljúfr inu og mynd aði hann 
brú yfir ána sem ég fór oft yfir, en nú held ég að hann sé fall inn í ána .

Við aust urenda Grá borg ar sem nú blas ir við okk ur er all stór laut sem nefn ist 
Baulu kró, af  hverju veit ég ekki . Við vest urenda Grá borg ar inn ar er skarð sem 
heit ir Nauta skarð . Þá kem ur nón kúl an sem svo er nefnd vegna þess að þeg ar 
stað ið var á bæj arhlað inu í Gröf og sól in var yfir nón kúl unni, þá var kom ið 
nón, sem sagt klukk an var 3 síðdegis .

Fyr ir neð an Nauta skarð ið og vest an við það er laut og eft ir henni renn ur 
læk ur, laut þessi heit ir Merkja laut þó að út hagi jarð anna innri og ytri Graf ar 
væri óskipt ur, voru svo kall að ar brekk ur sem voru slægju land hér áður fyrr 
skipt á milli bæj anna og var áður nefnd laut ásamt læk landa merki þess ara 
slægju landa . Þetta var ákvörð un eig enda 1905 .

Aust an við tún ið í Innri-Gröf er ávalt holt með kletta belti aust ast og heit ir 
það Lamba króa holt . Kletta belti þetta gegn ir nú veigamiklu hlut verki í sam-
komu lagi um landa merki á milli eig enda Graf anna og jarð eigna deild ar rík is-
sjóðs, gert 8 . 9 . 1967 sjáv ar kamb ur.

Um 140 metr um aust ur af horni íbúð ar húss Þor steins Bárð ar son ar stóð svo-
kall að hunda hús . Nú að eins grunn ur en hann gegndi einnig hlut verki vegna 
landa merkja áður nefnds sjáv ar kambs . Þeg ar hunda hús þetta kem ur upp í 
huga minn þá minn ist ég einnig Þor steins Jóns son ar frá Arn ar hóli sem starf aði 
í hús inu 2–3 daga á hausti af sín um al kunna dugn aði (við að hreinsa hunda) .

Höld um þá áfram í vest ur átt . Þá kom um við að læk sem Gi lós heit ir . Á aust-
ur bakk an um stóð stein hús, upp haf lega not að sem frysti hús, í því voru frysti-
vél ar en þeg ar ég man fyrst eft ir þessu húsi var þar lít il starf semi þó man ég 
eft ir að þang að barst síld en lít ið magn . En síð an var hús þetta gert að íbúð ar-
húsi og þar var skóli til húsa í við bygg ingu í nokk ur ár .

Það er ekki hægt að skilja svo við Gi lós inn að ekki sé get ið um vest firsku 
úti legu bát ana sem voru á veið um út af Jökl in um á vet urn a . Þetta voru Birn irn-
ir, 45 lesta bát ar frá Ísa firði, all ir eins . Þeir komu oft inn á fjörð vegna veð urs og 
lögð ust þá skammt frá ósn um og komu þá í land á létt bát um, fluttu síð an vatn 
úr Gi lósn um um borð í bát ana . Það var fram kvæmt þannig að vatn inu var aus-
ið með fötu upp í létt bát inn en hann hafði ver ið þrif inn vel áður, síð an réri einn 
mað ur um  borð í bát inn, vatn inu var síð an aus ið upp í vatns tank ana . Síð an var 
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snjó mok að í poka, þeir sett ir í létt bát inn og flutt ir um borð og snjór inn not að-
ur til að halda beit unni freð inni . Þá var sím stöð í Gröf sem kom að góð um 
not um .

Rétt norð an við Gi lós inn er snag inn . Þar var byggð fjár rétt um 1912 . Hún var 
hlað in úr torfi og grjóti . Rétt þessi var byggð af eig end um Ytri-Graf ar og not-
uðu hana til árs ins 1940 . Borg u bær stóð rétt norð an við Gi lós inn . Jón afi minn 
byggði hann ásamt Krist jáni Þor leifs syni frá Grund um 1920 .

Vegg ir voru úr torfi og grjóti, þak og stafn ar voru úr timbri og járni . Eig end-
ur hans voru þau El ín borg Magn ús dótt ir og Hall dór Krist jáns son . Búið var í 
hon um til 1947 . Hann var rif inn 1955 og sama ár var byggt þar hús ið Grund ar-
gata 6 .

Gamli reið veg ur inn lá frá Gi lósn um ofan til á sna g an um, síð an á milli Finns-
húss og Ás garða og síð an með nokkrum krók um út að nú ver andi Fram sókn ar-
húsi, það an aust an við Krák una og niður í Torfa bót . Veg ur inn ásamt læk sem 
renn ur norð an við Götu hús er landa merki á milli Graf ar lands og lands sem 
rík ið er talið eiga .

Þá er það Katt ar snag inn, hann geng ur í aust ur frá fisk verk un ar húsi S .C . hf 
Norð an við Katt ar sna g ann var upp sát ur fyr ir trill ur og aðra smærri báta . Þetta 
svæði var kall að Vör in . Und an skil inn var þó Þol in móð ur, bát ur Björg vins 
Bjarna son ar, en fyr ir hann hafði Björg vin út bú ið upp sát ur niður und an húsi 
sínu sem hann kall aði Lengju . Þá kom um við að læk sem rann norð an við nú-
ver andi Hót el Fram nes . Læk ur inn er kennd ur við býl ið Sól velli sem Sig urð ur 
Þor steins son byggði um 1935 og var sótt í hann vatn .

Þá er það Sól vallatjörn in . Hún var á svæð inu neð an við rað hús in . Hún var 
allsér stök vegna all margra hólma sem í henni voru . Nú er búið að ræsa hana 
fram og þar með er hún horf in af sjón ar svið inu .

Torfa bót heit ir fjar an sem ligg ur í sveig frá norð urhluta Sól vallatjarn ar inn ar 
og út að Tanga sem er fram af húsi Sig ur jóns Hall dórs son ar sem heit ir 
Gildrutangi . Þar var gott upp sát ur og var það nýtt af Jak obi Dags syni sem flutti 
hing að og byggði sér hús fyr ir ofan vík ina .

Þá hafði Þor kell á Fag ur hóli upp sát ur fyr ir ára bát inn Kóp og byggði þar 
yfir byggt naust fyr ir bát inn . Á þess um bát stund aði hann sel veið ar og veiddi 
oft vel . Þá er vest ari hluti Torfa bót ar það eina land sem Gröf á að sjó . Fag ur hóll 
var ný býli úr landi Graf ar eða eins og tek ið er fram í erfða festu samn ingi dag-
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settum 22 . júni 1944 . Land þetta ligg ur um hverf is hús ið Fag ur hól og er að 
stærð 18 .550 ferm . Ný býli þetta stóð norð an við nú ver andi kirkju . Þá er rétt að 
geta þess að á svæð inu um hverf is Fag ur hól var að al mót ekja fyr ir Graf ar bæ ina 
og Fag ur hól .

Þá kom um við að Öl keldu daln um . Hann ber nafn sitt af Öl keldu sem stað-
sett er í vest urhluta dals ins en hana er ný bú ið að eyði leggja . Í daln um var tek-
inn upp mór á síð asta tíma bil inu sem hann var not að ur, þar voru 6–7 stung ur 
af mó en hann var frek ar létt ur .

Þá kom um við að Graf ar gil inu . Það renn ur í Gi lós inn . Úr gil inu var tek ið 
vatn fyr ir þorp ið sem byrj aði að byggj ast um 1941 . Gil ið var stífl að fyr ir ofan 
foss inn, síð an var vatn ið leitt í as bestpíp um nið ur í þorp ið .

Þá höld um við upp fyr ir brún eins og sagt var í gamla daga . Þar er fyrst að 
nefna Hunda foss, þá eru það tveir hól ar, Hitt hóll og Hell hóll, um hverf is þessa 
hóla eru fló ar, þar var oft heyjað og þar var tek inn upp mór eft ir að mó tak var 
búið úti í nesi .

Eins og tek ið var fram í upp hafi á Kver ná in upp tök sín fram und ir Sól eyj ar-
dal og Arn ar klifi en rétt ofan við suð-aust urend ann á Grá borg inni kem ur Haf-
liða gil ið sem á upp tök sín uppund ir Eg ils skarði .

Í Kvernána sunn an við gil ið er Grá fellið . Svæð ið á milli Grá fells og Kver nár 
heit ir Stór höll, suðaust an í henni eru hell ar sem kind urn ar not uðu sér í rign-
ingu og roki . Þar fyr ir ofan eru Hest hjall ar efri og neðri . Þá Mosa hnúk ur og að 
síð ustu Tröll karl inn .
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Af sveitarstjórnarmálum
Annáll 1999

Árið 1999 var Grundfirðingum hagstætt í flestu tilliti . Næg atvinna, aukin 
umsvif fyrirtækja og bætt þjónusta gáfu þann grunntón sem nauðsynlegur er í 
sinfónu samfélagsins okkar . Þéttan og jafnan takt var að finna í rekstri sveitar-
sjóðs og fyrirtækja sveitarfélagsins – sem voru í góðu jafnvægi, að mati endur-
skoðenda . Lokaáfangi – í bili – við stækkun grunnskólahúsnæðis var meginstef 
framkvæmda sveitarsjóðs . Greina mátti glaðlega og hreina tóna í spilverkinu; 
nýjungar í menntamálum Grundfirðinga og tilraunaverkefni um fjarnám á 
framhaldsskólastigi . Síðast en ekki síst er rétt að minnast ýmissa afreka íbúa og 
velunnara, afraksturs jákvæðs hugarfars og samstöðu sem skilað hefur sam-
félaginu í heild ótrúlegustu hlutum . Það eru hinir kraftmiklu, glettnu og ómiss-
andi millikaflar tónverksins sem gefa væntingar um áfram haldandi ris í kraft-
miklu spilverki grundfirsks samfélags . 

Ég mun hér reyna að gera nokkra grein fyrir afkomu sveitarsjóðs og fyrir-
tækja sveitarfélagsins og helstu þáttum í starfsemi sveitarfélagsins á árinu 1999 . 
Fyrst verður fjallað um helstu tölulegar staðreyndir og niðurstöður úr árs reikn-
ingi sveitarsjóðs og fyrirtækja á árinu, en síðar stiklað á stóru í helstu verk-
efnum og viðburðum ársins . 

Rekstur, framkvæmdir og helstu lykiltölur í árs reikn ingi

Rekstur sveitarsjóðs
Rekstur sveitarsjóðs er í nokkuð góðu jafnvægi . Skatttekjur sveitarsjóðs jukust 
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um rúm 17% frá fyrra ári og námu 184,6 millj . kr . Stærstur hluti hækkunar-
innar fólst reyndar í hærri framlögum úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, en útsvar 
jókst um 5,3% milli ára . 

Afkoma sveitarsjóðs eftir rekstur málaflokka var góð á mælikvarða íslenskra 
sveitarfélaga, útgjöld vegna málaflokka námu tæpum 73% af skatttekjum eða 
tæplega 135 millj . kr . Fræðslumálin taka mest til sín, í þann málaflokk var varið 
68,7 millj . kr . og er hækkuni um 16,2% frá fyrra ári . Því næst kemur félagsleg 
þjón usta (það athugist að leikskóli er enn færður hér í bókhaldi sveitar-
félagsins) sem kostar 23,2 millj . kr . og hækkar milli ára um 14,6% . Skrifstofa, 
sveitarstjórn og stjórnsýsla kostar 18 millj . kr . og hækkar um 4,7% milli ára . 
Æskulýðs- og íþróttamál kostuðu 8,1 millj . kr . og hækkuðu frá árinu 1998 um 
tæp 23% . Af þessu sést að það eru menntun, félagsleg þjónusta og æsku-
lýðsmál sem taka stærstan hluta skattfjárins og aukast jafnframt mest . 

Af helstu breytingum í rekstri má nefna að nýr liður bættist við sem er þátt-
taka í tilraunaverkefni um fjarnám á framhaldsskólastigi . Sveitarsjóður leggur 
til hluta fjármagns sem í það verkefni fer, þó að rekstur framhaldsskóla sé 
verkefni ríkisins . Hér er um sérstakt tilraunaverkefni að ræða milli mennta-
málaráðuneytis, Eyrarsveitar, Verkmenntaskólans á Akureyri og Fjölbrauta-
skóla Vesturlands á Akranesi . Verkefnið tekur til skólaársins 1999–2000 og 
hef ur í för með sér aukin útgjöld vegna húsnæðis, aðstöðu, launa, o .fl . 

Fjárhagsáætlun sveitarsjóðs (rekstur) stóðst prýðilega, rekstrargjöld voru 
um 4% yfir áætlun . Skatttekjur voru um 10,5% yfir áætluðum tekjum ársins og 
af koma eftir rekstur málaflokka var um 49,9 millj . kr . eða ríflega 32% yfir áætl-
un . Þegar tekið hefur verið tillit til greiðslubyrði lána og fjármagnskostnaðar 
voru um 40,4 millj . kr . til ráðstöfunar í framkvæmdir eða um 55% meira en ráð 
var fyrir gert og um 17% meira en árið 1998 .

Framkvæmdir sveitarsjóðs
Framkvæmdir ársins hjá sveitarsjóði námu samtals 68,6 millj . kr . og er það um 
10% hækkun frá fyrra ári . Gjaldfærð fjárfesting nam um 20,5 millj . kr . nettó, þar 
af fóru um 11,7 millj . kr . til fjárfestingar í fræðslumálum; grunnskóla, fjar-
námsaðstöðu og til kaupa á sérstökum fjarfundabúnaði . Til íþrótta- og æsku-
lýðsmála fóru 3,5 millj . kr . og til opinna svæða og umhverfismála 3,3 millj . kr . 



Eignfærð fjárfesting nam um 48 millj . kr . nettó, langstærstur hlutinn vegna 
framkvæmda við stækkun grunnskóla, eða 43,5 millj . kr . 

Ráðstafað var 28,2 millj . kr . umfram tekjur á árinu . Fjárhagsáætlun hafði ráð-
gert ráðstöfun upp á 32,1 millj . kr . umfram tekjur, þannig að niðurstaða ársins 
varð ívið jákvæðari en áætlunin . 

Skuldir sveitarsjóðs
Tekin voru afar hagstæð ný langtímalán að fjárhæð kr . 25 millj . á árinu . Skuldir 
í árslok 1999 námu samtals 93,5 millj . kr . eða um 99 þús . kr . á hvern íbúa og 
hækkuðu úr 74,1 millj . kr . eða 83 þús . kr . á hvern íbúa í árslok 1998 . Aukningin 
stafar fyrst og fremst af framkvæmdum við stækkun grunnskólans, en er vel 
innan við öll hættumörk . 

Stofnanir sveitarsjóðs
Hafnarsjóður: Tekjur námu 20,9 millj . kr . og hafa aldrei verið hærri, jukust um 
tæp 30% frá fyrra ári . Rekstrarafgangur var upp á rúmar 6,1 millj . kr . 
Framkvæmdir voru litlar sem engar, aðallega undirbúningur mikilla fram-
kvæmda við 100 metra lengingu Norðurgarðs Grundarfjarðarhafnar . 
Hafnarsjóður lækkaði því 16,4 millj . kr . skuld sína við sveitarsjóð um 5 millj . kr . 
á árinu og bjó í haginn fyrir næstu ár, sem væntanlega verða fjárhagslega þung 
í skauti, þegar til fyrrgreindra framkvæmda kemur . 

Vatnsveita Grundarfjarðar: Rekstrartekjur voru nákvæmlega þær sömu og árið 
1998 eða 6,8 millj . kr . Rekstrargjöld jukust hins vegar verulega og námu um 6,9 
millj . kr ., sem aðallega stafar af kostnaðarsömum og sumpart ófyrirsjáanlegum 
viðhaldsverkum . Fjárfesting nam um 1,7 millj . kr . og var tap ársins um 960 þús . 
kr . Vatnsveitan hefur á umliðnum árum verið rekin með tapi og hefur safnað 
skuld hjá sveitarsjóði . Árin 1996–1998 snerist reksturinn þó á betri veg sökum 
breytts rekstrarfyrirkomulags og gjaldtöku aukavatnsgjalds skv . mælingu . 
Allar horfur eru á að vatnsveitan geti staðið undir sér á næstu árum miðað við 
núverandi forsendur og að því gefnu að ófyrirséður viðgerðarkostnaður lagna 
keyri ekki úr hófi fram . 
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Félagslegar íbúðir: Rekstur þeirra hefur verið nokkuð þungur síðustu ár, tap 
ársins 1999 var ríflega 5 millj . kr . eða um 1 millj . kr . minna en tap ársins 1998 . 
Er hér um að ræða sama vanda og velflest sveitarfélög landsins glíma við í 
þessum efnum og ekki er tækifæri á að tíunda hér . Ef til vill mun ný löggjöf og 
framkvæmd í félagslegum húsnæðismálum, sem tók gildi 1 . janúar 1999, létta 
sveitarfélögum róðurinn . Um það er þó því miður ekki hægt að fullyrða enn, 
sökum þess hve erfiðlega hefur gengið að hefja vinnu eftir þeim úrræðum sem 
þar voru sköpuð . 

Nokkur orð um starfsemina og einstök verkefni 

Grunnskólinn
Á liðnu ári var bygging grunnskólans stærst af einstökum framkvæmdum og 
verkefnum sveitarfélagsins, bæði að umfangi og kostnaði eins og fyrr er sagt . 
Á árinu var lögð lokahönd á þann áfanga við stækkun skólans sem verið hefur 

Atriði kennara á árlegu sólarkaffi áhaldahússins.



eitt stærsta verkefni síðustu ára og fólst í um 830 m2 nýbyggingu og verulegum 
endurbótum á eldra húsnæði skólans . 

Boðnir voru út tveir áfangar . Annars vegar innrétting kennslustofa og snyrti-
herbergja á 2 . hæð skólans í ofanábyggingu . Samið var við lægstbjóð anda, 
Pálmar Einarsson, um verkið . Hins vegar voru breytingar og innrétting í 
„gamla skóla“ þar sem innréttuð var aðstaða fyrir skólastjóra og kennara, 
kenn ara stofa og móttaka ritara . Samið var við Trésmiðju Guðmundar Friðriks-
sonar sem var eini bjóðandinn . Að auki var samið við Guðmund um inn rétt-
ingu sérgreinastofa, þ .e . heimilisfræðistofu, myndmenntastofu, raungreina-
stofu og handmenntastofu . Skipt var um olíuketil í grunnskóla og íþrótta-
mannvirkjum sem gerði það að verkum að unnt var að setja upp heita potta og 
opnunartími sundlaugar varð óháður veðráttu . 

Þessu til viðbótar var fjárfest í 13 nýjum tölvum sem komið var fyrir í vinnu-
aðstöðu kennara . Auk þess voru eldri tölvur uppfærðar og endurbættar og 
nokkrum prenturum bætt við . Ætlunin er að halda áfram með tölvu væð inguna 
á næstu misserum . 

Með þessum framkvæmdum við skólann hefur orðið gjörbreyting á aðstöðu 
nemenda og kennara og bætt úr brýnni þörf fyrir aukið rými . Þann 6 . nóv-
ember var svo efnt til vígslu skólahúsnæðisins og opins sýningardags . 

Þrátt fyrir að þessum áfanga sé nú lokið er ekki þar með hægt að segja að 
„skólinn sé búinn“, jafnvel ekki í bili . Vegna fjölgunar nemenda voru hand-
menntastofur (smíði og handavinna) sameinaðar í eina og smíðastofan í verk-
náms húsinu tekin undir almenna kennslu . Fljótlega þarf að leysa þau mál, auk 
þess sem aðrar breytingar hafa verið ræddar s .s . þörf á að rýmka til í and dyrum . 

Nemendur við skólann voru í árslok 214 en voru veturinn áður tæplega 210 
og árið þar áður um 190 . Nefna má það ennfremur hér að samþykkt var í lok 
árs, að beiðni skólanefndar og skólastjóra, að breyta nafni grunnskólans úr 
Grunnskóla Eyrarsveitar og heitir hann nú Grunnskólinn í Grundarfirði . 

Heitir pottar
Aðstaða okkar Grundfirðinga til að baða okkur batnaði töluvert á árinu með 
tilkomu tveggja heitra potta sem settir voru upp við sundlaugina . Óhætt er að 
segja að pottarnir hafi vakið lukku því þeir voru óspart notaðir, af ungum sem 
öldnum . Einnig var komið fyrir stiga í sundlaugina sem bætir mjög aðgengið 
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að lauginni . Á árinu var Erla Bryndís Kristjánsdóttir landslagsarkitekt í Grund-
ar firði ennfremur fengin til að teikna framtíðarskipulag sundlaugargarðs og 
skilaði hún tillögum sínum til hreppsnefndar sem valdi eina tillögu til að 
styðjast við í skipulagningu sundlaugarmannvirkja í framtíðinni . 

Aðrar framkvæmdir
Af öðrum framkvæmdum má til dæmis nefna að haldið var áfram lagfær-
ingum á umhverfi íþróttavallar og keypt var snyrtihús fyrir tjaldsvæði . Húsið 
var sett niður við flötina fyrir ofan sundlaug en það er hins vegar bráða birgða-
staðsetning hússins . Skipulagning nýs iðnaðarsvæðis við Kverná fór fram og 
var samþykkt . 

Leikskólinn
Leikskólinn vinnur samkvæmt aðalnámskrá leikskóla frá 1 . júlí 1999 . Námssvið 
leikskóla eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, 

Setið að snæðingi á árlegum vinnudegi foreldrafélags Leikskólans Sólvalla.
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menn ing og samfélag . Leikskólanum er skipt í tvær deildir með sveigjanlegum 
vistunartíma . Unnið er markvisst að tengingu elstu barna við grunnskólann og 
er samstarf skólanna alltaf að aukast .

Á árinu var unnið að ýmsum viðhaldsverkefnum og endurbótum . Sér stak-
lega vil ég geta um þátttöku foreldrafélags leikskólans í slíkum verkefnum en 
frá félaginu mætti vaskur hópur foreldra og tók sér pensla og önnur verkfæri í 
hönd . Framlag foreldra er afar mikils virði, ekki einungis vinnuframlagið 
heldur ekki síður sá góði hugur og stuðningur sem fram kemur í garð skólans . 

Tónlistarskólinn
Tónlistarskólanum hefur vaxið fiskur um hrygg síðustu misserin og frá því 
skólinn flutti í nýtt hús næði í desember 1997 hefur nemendum fjölgað um allt 
að 50% . Ekki er að efa að bætt aðstaða hefur laðað fleiri að námi við skólann, 
sem nú er undir sama þaki og grunnskóli og íþróttahús . Með tilkomu nýrra 
kennara hefur verið unnt að kenna á fleiri hljóðfæri en áður og breiddin því 
óneitanlega orðið meiri í starfsemi skólans . Sprenging varð í aðsókn að námi í 

Unnið að uppsetningu á nýjum olíukatli við grunnskóla og íþróttahús. Heitir pottar komu í 
kjölfarið.



trommuleik á haustönn . Við tónlistarskólann er starfandi mjög „lifandi” lúðra-
sveit, sem hefur tekið mikl um framförum á ferli sínum . 

Unga fólkið
„Það er aldrei gert neitt fyrir okkur,“ sagði maður sjálfur sem unglingur og 
væntanlega heyrast þau orð enn í dag, jafnvel þrátt fyrir að möguleikar á 
afþreyingu séu alltaf að aukast og aðstaða ýmiss konar hafi batnað á marga 
lund á síðustu árum . Í Grundarfirði erum við svo heppin að eiga okkur 
„Tilveru“ sem er hópur mæðra sem lætur sig málefni unglinganna skipta og 
hefur staðið fyrir merkilegu starfi með og fyrir unglingana . Það er bjargföst 
skoðun mín að án þeirrar uppbyggilegu afþreyingar værum við töluvert 
fátækara samfélag . Félagsmiðstöðin Eden var starfrækt með hefðbundnu sniði 
en jafnframt hefur verið reynt að leita hugmynda um hvernig koma mætti 
starfseminni fyrir á annan veg, annars staðar, þar sem verulega er þrengt að 
henni í núverandi húsnæði félagsmiðstöðvar . Dagur umhverfisins var haldinn 
hátíðlegur 25 . apríl 1999 og þann dag var opinn dagur í skólanum . Til sýnis 
voru tillögur sem fram komu í hugmyndasamkeppni nemenda um hönnun 
skólalóðarinnar en Erla Bryndís Kristjánsdóttir landslagsarkitekt hefur unnið 
tillögur um hönnun lóðarinnar . Sama dag var undirritaður samningur sveitar-
stjóra við nemendur í 7 . til 10 . bekk um umgengni og umhverfismál . Að vori 
var haldið málþing um málefni unglinga og stóðu unglingarnir sjálfir fyrir 
máli sínu og buðu fjölmörgum (fullorðnum) að hlýða á . Á haustdögum fór 
íþrótta- og æskulýðsnefnd af stað með vinnu við stefnumótun um tómstundir 
barna og unglinga . Nefndin kallaði á sinn fund fulltrúa unglinganna sjálfra og 
hélt síðan opinn samráðsfund með unglingum og þeim fjölmörgu sem á einn 
eða annan hátt koma að þessum málum . Vinnu nefndarinnar er ekki lokið, en 
markmiðið er að draga upp hugmyndir sem vert er að vinna að varðandi tóm-
stundir barna og unglinga, auka samstarf og virkni þeirra aðila sem að þessum 
málum standa og ekki síst, að auka áhrif barna og unglinganna sjálfra á þau 
mál sem þau snerta . 

Fjarnám á framhaldsskólastigi
Meðal verkefna sveitarstjórnar sem snertu málefni ungs fólks á liðnu ári var 
undirbúningur og framkvæmd tilraunaverkefnis um fjarnám á framhalds-
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skóla stigi í Grundarfirði . Frá því haustið 1998 er hugmyndin var fyrst viðruð 
við Björn Bjarnason menntamálaráðherra, hafði sveitarstjórn fylgt eftir mála-
leitan sinni um að koma á fjarnámi á framhaldsskólastigi í sveitarfélaginu . Þó 
að sveitarfélög sjái ekki um að reka framhaldsskóla vildi sveitarstjórn leggja 
sitt af mörkum til að hrinda verkefninu af stað . Markmiðið var að sjálfsögðu að 
geta boðið unglingum og fjölskyldum þeirra þessa mikilvægu þjónustu sem 
hingað til hefur þurft að sækja út fyrir byggðarlagið . Menntamálaráðherra var 
áhugasamur um málið og samningur var gerður um tilraunaverkefni um fjar-
nám á framhaldsskólastigi í Grundarfirði skólaárið 1999–2000 . Haustið 1999 
stunduðu sjö nemendur nám en sex á vorönn 2000 . Innréttuð var aðstaða fyrir 
nemendur í kjallara íþróttahússins þar sem þeir mæta í skólann og stunda sitt 
nám eins og aðrir framhaldsskólanemar . Kennararnir eru að vísu staddir ann-
ars staðar á landinu en sér til halds og traust hafa nemendurnir sérstakan um-
sjónar mann, Sigríði Finsen, sem réðst til verksins . Það er mjög gleðilegt að 
þessi grundfirska hugmynd skyldi komast í framkvæmd, að því var unnið 
hörðum höndum . Þegar þetta er ritað eru að líta dagsins ljós niðurstöður skóla-
ársins, m .a . rannsókn sem unnin var um reynsluna af verkefninu, með viðtöl-
um við nemendur og foreldra og aðra sem komu að skipulagningu verksins . 
Mikill vilji er hjá sveitarstjórn og íbúum til að halda áfram þessari vinnu og 
geta boðið upp á slíkt nám áfram . Ég er sannfærð um að þetta er hugmynd sem 
getur gengið upp og við Grundfirðingar höfum fengið það verkefni, sameigin-
lega, að láta hana ganga upp . Það veltur að sjálfsögðu langmest á okkur sjálfum 
hvernig til tekst og hversu dugleg við erum að fylgja verkefninu eftir og laga 
það að samfélaginu okkar . 

Á góðri stund...
Hátíðarhöldin „Á góðri stund í Grundarfirði“ fóru fram í lok júlí . Var þetta 
þriðja árið í röð sem hátíð er haldin með þessu sniði en eins og margir muna 
hófst þetta allt með hátíðarhöldum árið 1997 þegar haldið var upp á að 100 ár 
voru liðin frá því Kristján IX . löggilti verslunarstað í Grafarnesi við Grundar-
fjörð . Félag atvinnulífsins í Grundarfirði (FAG) hafði umsjón með hátíðar höld-
unum og er óhætt að segja að þá hafi verið kátt í höllinni . Fjölmargt var gert til 
skemmtunar, gengið á fjöll, keppt í aflraunum, dansað og sungið – og sungið 
svolítið meira  . . .
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Vinabærinn Siglufjörður
Meðal þeirra sem sungu af mikilli snilld voru Fílapenslarnir, sönghópur frá 
Siglufirði, en á hátíðinni okkar var einmitt innsiglað vinabæjarsamband við 
kaupstaðinn Siglufjörð . Í Grundarfirði búa þó nokkuð margir einstaklingar 
sem teljast „af siglfirsku bergi brotnir“ og sú hugmynd hafði vaknað hjá grund-
firskum velunnurum Siglufjarðar, skömmu fyrir hátíð, að tilvalið væri að efna 
til tengsla milli sveitarfélaganna og treysta böndin . Og þó skammur tími væri 
til stefnu þá var einfaldlega „kýlt á það“ . Í kjölfarið hafa hreppsnefnd Eyrar-
sveitar og bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar lýst formlega yfir vilja sínum til 
að efla þessi tengsl og auka samskipti sveitarfélaganna og íbúa þeirra, t .d . á 
sviði menningar og fræðslumála . 

Hollvinasamtök Grundarfjarðar 
Á hátíðinni bar það einnig til tíðinda að stofnaður var félagsskapur undir 
merkjum hollvina Grundarfjarðar . Kosin var sjö manna stjórn sem starfað 
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Myndin sýnir stjórn Eyrbyggja, hollvinasamtaka Grundarfjarðar sem kjörin var á stofn fund
inum þann 23. júlí 1999. Fremri röð frá vinstri: Hildur Mósesdóttir, Elinbjörg Kristjánsdóttir 
og Halldóra Karlsdóttir. Aftari röð frá vinstri: Ólafur Hjálmarsson, Hermann Jóhannesson, 
Sigurður Hallgrímsson og Gísli Karel Halldórsson formaður Eyrbyggja. 



hefur af miklum krafti og myndarskap frá fyrsta degi . Undirritaðri er ekki 
kunnugt um að önnur sveitarfélög eigi sér hollvinasamtök af þessu tagi og þó 
ekki sé ýkja langt frá stofnun hafa þau samt sem áður náð að sanna að þau eru 
mikil lyftistöng fyrir samfélagið okkar . 

Grundarfjarðarhöfn
Starfsemi Grundarfjarðarhafnar var með hefðbundnu móti á árinu – og þó . 
Umsvif voru ekki minni en áður og landaður afli var mun meiri en fyrri ár . Alls 
komu á land 15 .380 tonn á árinu, en til samanburðar má nefna að árið 1998 var 
landað 11 .981 tonni og árið 1997 voru tonnin 11 .300 . 

Á árinu lét af störfum hjá höfninni Elís Guðjónsson hafnarvörður . Elís er 
fyrir löngu orðin þjóðsagnapersóna í lifanda lífi, a .m .k . „hjá hreppnum“ þar 
sem hann hefur komið að verklegum framkvæmdum og margvíslegum störf-
um síðustu 30 árin, á einu mesta uppbyggingartímabili í sögu sveitarfélagsins . 

Sú breyting var gerð síðla árs að láta starfsmenn áhaldahúss ganga til starfa 
við höfnina, jafnhliða störfum í áhaldahúsi . Um er að ræða tilraun sem keyrð 
verður að vetrarlagi, en ljóst er að á sumrum þarf fleiri starfsmanna við og 
örlítið annað fyrirkomulag . 

Sjávarútvegssýningin 1999 
Grundarfjarðarhöfn og sex fyrirtæki í Grundarfirði tóku sig saman og kynntu 
þjónustu sína á sjávarútvegssýningunni í Kópavogi dagana 1 . til 4 . september 
1999 . Fyrirtækin voru Djúpiklettur ehf . – löndunarþjónusta, Fiskmarkaður 
Breiðafjarðar hf ., Guðmundur Runólfsson hf . – netaverkstæði, Mareind ehf . – 
rafeindaþjónusta, Ragnar og Ásgeir ehf . – vöruflutningar og Vélsmiðjan Berg 
ehf . 

Undirrituð er ekki í vafa um að það var rétt ákvörðun að taka þátt í sýningu 
sem þessari . Höfnin og þjónustuaðilar hafa upp á allt það að bjóða sem skiptir 
hvað mestu máli fyrir skip og áhafnir, og þjónustan á enn eftir að batna á kom-
andi árum . Markvisst er reynt að efla þjónustuna og laða að nýja við skiptavini 
enda nauðsynlegt að festa Grundarfjarðarhöfn í sessi í hugum sjófarenda þar 
sem fyrirhugaðar eru miklar framkvæmdir við lengingu Norðurgarðs (stóru 
bryggju) og aðstaða öll á eftir að batna . 
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Grundfirðingum fjölgaði ...
hægt og rólega . Íbúafjöldi þann 1 . desember 1999 var 943 sem er fjölgun um 
fimm íbúa frá árinu áður . 

Að lokum
Að öðru leyti er ekki hægt að segja annað en að bjart hafi verið yfir mannlífinu 
í Grundarfirði á árinu 1999 . Atvinna var næg, fyrirtæki juku við sig atvinnu-
tækjum, skipum og aflaheimildum, uxu að umsvifum og stækkuðu við sig 
húsnæði, ný þjónustufyrirtæki voru sett á stofn og svo mætti lengi telja . 
Samgöngur bötnuðu verulega með tilkomu hins nýja, endurbætta vegar um 
Búlandshöfða sem vígður var í lok nóvember og barist var fyrir frekari um bót-
um í samgöngumálum, sem nú er fyrirsjáanlegt að munu koma til fram-
kvæmda . Á heildina litið held ég að Grundfirðingar hafi á árinu borið gæfu til 
að standa saman í mörgum mikilvægum verkefnum, stórum og smáum, sem 
án vafa hefur leitt til betri árangurs en ella . 

Grundarfirði, í júní 2000
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Ferm ing ar börn 1935–1999
Hér eru upp talin öll fermingarbörn frá Setbergs- og Grundarfjarðarkirkjum frá 1935 til 1999, sam-
tals 850 . Skráin er þannig samsett að fremst er nafn barnsins, því næst fæðingardagur, þá heimili á 
fermingar daginn og loks núverandi heimili .

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1935

Haraldur V .H . Egilsson 150621 Vatnabúðum Grettisgötu 45, 101 Reykjavík
Jón Kristjánsson 241220 Móabúð Látinn
Kristín Cecilsdóttir 200621 Búðum Skólastíg 6, 340 Stykkishólmur 
Þorsteinn Zoffanías H . Ólafsson 290421 Kvíabryggju Látinn

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1936

Dagfríður Pétursdóttir 180622 Hjarðarbrekku Ásgarði 7, 108 Reykjavík
Freyja Finnsdóttir 110722 Spjör Látin
Guðrún Guðmundsdóttir 050222 Sæbóli 
Gunnar Skarphéðinn Magnússon 140922 Kirkjufelli Látinn
Halldór Guðnason 260822 Berserkseyri Kóngsbakka 10, 109 Reykjavík
Hermann Kristberg Sigurjónsson 270822 Norður-Bár Eyrarvegi 16, 350 Grundarfjörður
Oliver Bárðarson 210722 Gröf Fannafold 129, 112 Reykjavík
Sigríður Hallgrímsdóttir 060322 Látravík Látin
Þórarinn Stefán Sigurðsson 310122 Suður-Bár Látinn
Þorleifur Halldór Ásgeirsson 070222 Fornu-Grund Löngubrekku 14, 200 Kópavogur 

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1937

Bæring Cecilsson 240323 Búðum Fellaskjóli, 350 Grundarfjörður
Dagbjört Ragnhildur Bjarnadóttir 220823 Berserkseyri Rauðalæk 21, 105 Reykjavík
Hallfríður Ásmundsdóttir 040423 Kverná Háaleitisbraut 151, 108 Reykjavík
Ingibjörg Halldóra Árnadóttir 050923 Hellnafelli Silfurgötu 11, 340 Stykkishólmur 
Runólfur Þorkelsson 310723 Fagurhóli Torfufelli 36, 111 Reykjavík
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Fermingarbörn í Setbergskirkju 1938
Áslaug Kristensa Georgsdóttir 171024  Laugabrekku 19, 340 Stykkishólmur 
Dagmar Árnadóttir 301224 Hjarðarbóli  Skipholti , 250 Garður
Guðmundur Bergsson 090124 Krossnesi Sogavegi 178, 108 Reykjavík
Halldór Finnsson 020524 Spjör Hrannarstíg 5, 350 Grundarfjörður
Hallgrímur Pétursson 230724 Hjarðarbrekku Látinn
Helga Gróa Lárusdóttir 220424 Gröf Hlíðarbyggð 8, 210 Garðabær
Jarþrúður Soffía Ásgeirsdóttir 030424 Fornu-Grund Jórufelli 12, 111 Reykjavík
Kristólína Guðmundsdóttir 260824 Nýjubúð Látin 
Ragnhildur Guðrún Hallgrímsd . 230224 Látravík Arnarholti , 116 Reykjavík
Soffanías Cecilsson 030524 Búðum Látinn
Una Jóhannesdóttir 030124 Hallbjarnareyri 
Þorkell Gunnarsson 080824 Akurtröðum Látinn

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1939

Ágúst Sigurjónsson 070725 Norður-Bár Látinn
Gísli Guðberg Magnússon 070625 Kirkjufelli Hlíðarvegi 15, 350 Grundarfjörður
Guðbjörg Árnadóttir 130325 Hellnafelli Sólvangsvegi 1, 220 Hafnarfjörður
Guðbjörg Fjóla Þorkelsdóttir 270525 Fagurhóli Krummahólum 10, 111 Reykjavík
Helgi Kristjánsson 020325 Naustum Látinn

Setbergskirkja



Jón Bjarni Hjartarson 141224 Mýrum Látinn
Jón Jósepsson 050825 Setbergi  Látinn
Kristján Kristjánsson 080525 Móabúð Álfhólsvegi 39, 200 Kópavogur 
Sigríður Breiðfjörð Pálsdóttir 140825 Hömrum Vallargerði 39, 200 Kópavogur 

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1940 
  
Ása Finnsdóttir 070826 Spjör Austurbraut 7, 780 Höfn í Hornafirði 
Björn Kristján Ásgeirsson 050526 Grund Látinn
Elís Guðnason 290726 Berserkseyri Látinn
Gísli Þorkelsson 230526 Fagurhóli Látinn
Guðmundur V . Lárusson 120726 Krossnesi Látinn
Anton Gunnlaugur Finnsson 090426 Þórdísarstöðum Látinn
Halldór Sigurjónsson 150826 Norður-Bár Látinn
Sveinbjörn Árnason 200826 Hellnafelli Öldugranda 9, 107 Reykjavík
Vilhjálmur Ásmundsson 200526 Kverná Látinn

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1941 
  
Árni Jóhannes Hallgrímsson 161226 Látravík Breiðuvík 6, 112 Reykjavík
Ásdís Ásgeirsdóttir 040727 Grund Breiðuvík 6, 112 Reykjavík
Einar Skarphéðinsson 240827 Hjarðarbóli Látinn
Friðjón Hjartarson 121226 Bryggju Látinn
Garðar Haukur Georgsson 080227 Bryggju Látinn
Guðbjartur Cecilsson 070327 Búðum Látinn
Guðmundur Hinrik Elbergsson 010227 Bryggju Látinn
Haraldur Ellert Magnússon 190527 Kirkjufelli Efstasundi 69, 104 Reykjavík
Hólmfríður Guðmundsdóttir 260827 Akurtröðum Látin
Jens Pétursson 300327 Hjarðarbrekku Látinn
Kristján Torfason 020627 Garðsenda Skallabúðum, 350 Grundarfjörður
Lára Lárusdóttir 120727 Krossnesi Látin 
Leifur Pálsson 130627 Hömrum Svíþjóð
Petrea Guðný Pálsdóttir 140127 Grafarnesi Grundargötu 16, 350 Grundarfjörður
Sigurður Lárusson 310127 Gröf Grundargötu 6 , 350 Grundarfjörður
Skúli Kristjánsson 141027 Búðum Látinn
Vilborg Guðrún Gísladóttir 160727 Grund Látin

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1942 
  
Ása Gunnarsdóttir 210128 Setbergi Dunhaga 15, 107 Reykjavík
Elsa Magnúsdóttir 201128 Kirkjufelli Látin
Gísli Kristjánsson 210128 Móabúð Hamrahlíð 5, 350 Grundarfjörður
Guðmundur Kristjánsson 050128 Eiði Látinn
Guðný Ingibjörg Hjartardóttir 250228 Mýrum Kóngsbakka 10, 109 Reykjavík
Guðný Margrét Árnadóttir 260428 Hellnafelli Rauðalæk 19, 105 Reykjavík
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Högni Guðjónsson 010928 Skallabúðum Mávabraut 3c, 230 Keflavík
Hörður Pálsson 041128 Hömrum Hömrum, 350 Grundarfjörður
Jón Lárus Guðnason 130928 Berserkseyri Vesturbrún 19, 104 Reykjavík
Kristinn F . Ásmundsson 080628 Kverná Látinn
Kristinn Hlíðar 141128 Krossnesi Látinn
Magnús Jóhannesson 130728 Hallbjarnareyri Látinn
Páll Torfason 270928 Garðsenda Látinn
Páll Þorkelsson 100428 Fagurhól Miðvangi 16, 220 Hafnarfjörður
Valgerður Þ . Kristjánsdóttir 221027 Reykjavík Skipholti 28, 105 Reykjavík

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1943   
Bernharð Guðnason 101129 Berserkseyri Grettisgötu 20a, 101 Reykjavík
Elís Gunnarsson 250229 Eiði Vatnabúðum, 350 Grundarfjörður
Gísli Guðmundsson 270929 Nýjubúð Háaleitisbraut 40, 108 Reykjavík
Inga Hrefna Lárusdóttir 220629 Gröf Boðaslóð 12, 900 Vestmannaeyjar
Jón Ingjaldur Júlíusson 070729 Kvíabryggju Látinn
Jón Júlíus Kristjánsson 240329 Eiði Borgarbraut 8, 350 Grundarfjörður
Kristólína Guðrún Gunnarsdóttir 040429 Akurtröðum Bandaríkin
Lilja Ingibjörg Þorkelsdóttir 030529 Fagurhól Bogahlíð 20, 105 Reykjavík
María Ragnheiður Elbergsdóttir 040729 Kvíabryggju Látin
Pálína Gísladóttir 270129 Grund Hrannarstíg 5, 350 Grundarfjörður
Ragnar Kristjánsson 170629 Móabúð Fossahlíð 4, 350 Grundarfjörður
Valdimar Ásgeirsson 261128 Kvíabryggju Krummahólum 6, 111 Reykjavík

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1944 
  
Alfreð Ragnar Magnússon 070630 Kirkjufelli Hrannarstíg 18, 350 Grundarfjörður
Arnór Björgvin Jóhannesson 100530 Forna-Krossnesi Reykjavíkurvegi 54, 260 Njarðvík
Friðrik Heiðar Ásmundsson 200330 Kverná Látinn
Gísli Árnason 030530 Hellnafelli Látinn
Guðbjörg Kristjánsdóttir 211130 Móabúð Hamrahlíð 7, 350 Grundarfjörður
Jóna Lárusdóttir 160730 Krossnesi Látin 
Ragnheiður Ásgeirsdóttir 140330 Grund Miðvangi 14, 220 Hafnarfjörður
Sigríður I . Jónasdóttir 100130 Grafarnesi Skriðustekk 21, 109 Reykjavík
Unnur Torfadóttir  230430 Garðsenda Álftamýri 50, 105 Reykjavík
Þórólfur Beck Guðjónsson 240330 Skallabúðum Grundargötu 53, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1945 
  
Elís Guðjónsson 090831 Skallabúðum Grundargötu 29, 350 Grundarfjörður
Guðmundur Jóhannesson 181231 Forna-Krossnesi Garðabraut 45, 300 Akranes
Guðni K . Lárusson 300731 Krossnesi Látinn
Friðrika Margrét Ásgeirsdóttir 020231 Kvíabryggju Bretlandi
Hjálmar Gunnarsson 050331 Eiði Hamrahlíð 1, 350 Grundarfjörður
Ingibjörg Þórðardóttir 260231 Grafarnesi Bláhömrum 7, 112 Reykjavík
Jarþrúður G . Pálsdóttir 261031 Hömrum Fannborg 1, 200 Kópavogur 
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Kristín Sigurbjörg Árnadóttir 280631 Hellnafelli Ástúni 8, 200 Kópavogur 
Ragnheiður I . Skarphéðinsdóttir 160331 Grund Grundargötu 4, 350 Grundarfjörður
Ragnheiður Salbjörg Jónasdóttir 080131 Grafarnesi Álfhólsvegi 84, 200 Kópavogur 
Sverrir Lárusson 140131 Grafarholti Gröf 2, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1946 
  
Aðalheiður Magnúsdóttir 290132 Kirkjufelli Hlíðarvegi 23, 350 Grundarfjörður
Dagfríður Finnsdóttir 201032 Grafarnesi Látin
Elís Gíslason 261132 Grafarnesi Grundargötu 13a, 350 Grundarfjörður
Guðmunda Hansína Hjartardóttir 071131 Grafarnesi Hrannarstíg 8, 350 Grundarfjörður
Helga Sigríður Elimarsdóttir 010532 Grafarnesi Sólvangsvegi 3, 220 Hafnarfjörður
Hreinn Bjarnason 250932 Berserkseyri Berserkseyri, 350 Grundarfjörður
Jakob Cecil Júlíusson 050732 Grafarnesi Löngufit 12, 210 Garðabær
Jens Jakob Hallgrímsson 090532 Látravík Holtagerði 70, 200 Kópavogur 
Karl Torfason 310732 Garðsenda Álfheimum 46, 104 Reykjavík
Kristín Pálsdóttir 240732 Hjarðarbóli Fagurhólstúni 4, 350 Grundarfjörður
Magnþóra Kristín Þórðardóttir 040432 Grafarnesi Öldugranda 3, 107 Reykjavík
Páll Brekkmann Ásgeirsson 040332 Grafarnesi Hátúni 10b, 105 Reykjavík
Páll Cecilsson 200132 Grafarnesi Hrannarstíg 12, 350 Grundarfjörður
Sigurður Hallgrímsson 180832 Grafarnesi Háabarði 7, 220 Hafnarfjörður
Sveinn Garðar Gunnarsson 170732 Eiði Grundargötu 64 , 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1947 
  
Aðalsteinn Pétursson 070933 Grafarnesi Látinn
Anna Ásgeirsdóttir 050733 Grafarnesi Bandaríkin
Elinborg Kristjánsdóttir 130733 Eiði Kirkjubraut 60, 300 Akranes
Esther Árnadóttir 020733 Hellnafelli Holtagerði 52, 200 Kópavogur 
Gróa Herdís Guðjónsdóttir 180933 Skallabúðum Látin
Guðrún Kristín Jóhannesdóttir 070633 Krossnesi Bólstaðarhlíð 54, 105 Reykjavík
Jón Beck Elbergsson 150533 Grafarnesi Hlíðarvegi 1, 350 Grundarfjörður
Kristín Karólína Þórðardóttir 040633 Skerðingstöðum Látin
Sigurbjörg Hulda Þorkelsdóttir 030933 Fagurhól Torfufelli 36, 111 Reykjavík

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1948 
  
Guðmundína Jóhanna Júlíusd . 040234 Kvíabryggju Látin 
Ólafur Björn Jónasson 010434 Grafarnesi Látinn
Rúrik Kristjánsson 260834 Eiði Gautlandi 11, 108 Reykjavík
Sigrún Gunnarsdóttit 030234 Eiði Gnoðavogi 58, 104 Reykjavík
Sveinbjörn Finnsson 080834 Grafarnesi Látinn
Þorvaldur Jóhannes Elbergsson 111234 Grafarnesi Grundargötu 23, 350 Grundarfjörður
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Fermingarbörn í Setbergskirkju 1949  
 
Arndís Árnadóttir 240235 Hellnafelli Garðatorgi 7, 210 Garðabær
Arnór Páll Kristjánsson 091035 Eiði Eiði, 350 Grundarfjörður
Bára Bergmann Pétursdóttir 021235 Grafarnesi Grundargötu 29, 350 Grundarfjörður
Björk Guðlaugsdóttir 251235 Grafarnesi Hrannarstíg 12, 350 Grundarfjörður
Emil Jónasson 210235 Berserkseyri Háaleitisbraut 47, 108 Reykjavík
Guðrún Geirmundsdóttir 130935 Berserkseyri Látin
Halldóra Guðrún Ólafsdóttir 110835 Grafarnesi Yrsufelli 11, 111 Reykjavík
Hjördís Bjarney Guðmundsdóttir 120735 Grafarnesi Bandaríkin
Hólmfríður Gísladóttir 060935 Grafarnesi Unufelli 9, 111 Reykjavík
Jóhanna Jóhannesdóttir 120935 Vindási Melaheiði 3, 200 Kópavogur 
Jóhannes Páll Pétursson 240235 Naustum Látinn
Ólafur Garðar Þórðarson 271235 Grafarnesi Hlégerði 7, 200 Kópavogur 
Sigurður Sigurðsson 160835 Grafarnesi Flókagötu 6, 105 Reykjavík
Þorbjörg Stefanía Jónasdóttir 241135 Grafarnesi Eyrarvegi 5, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1950 
  
Björn Jóhannes Guðmundsson 130936 Grafarnesi Látinn
Helga Ásgeirsdóttir 261136 Grafarnesi Bergstaðastræti 45, 101 Reykjavík
Helgi Lárusson 260636 Krossnesi Látinn
Jóhanna B . Guðmundsdóttir 081236 Gröf Blönduhlíð 25, 105 Reykjavík
Kristján Ólafsson 241036 Grafarnesi Látinn
Sigurlín Gunnarsdóttir 170536 Eiði Þingvöllum, 340 Stykkishólmur 
Stella Magnúsdóttir 090136 Kirkjufelli Kringlunni 75, 103 Reykjavík 

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1951 
  
Arndís Kristjánsdóttir 240337 Grafarnesi Efstalandi 6, 108 Reykjavík
Elsa Fanney Pétursdóttir 230737 Grafarnesi Funalind 1, 200 Kópavogur 
Helga Soffía Gunnarsdóttir 081137 Eiði Látin
Ingibjörg Pétursdóttir 190837 Grafarnesi Einilundi 1, 210 Garðabær
Jónína Guðrún Kristjánsdóttir 190537 Eiði Hlíðarvegi 1, 350 Grundarfjörður
Kristín Salbjörg Jóhannesdóttir 070837 Krossnesi Látin
Marta Elín Jóhannsdóttir 101237 Suður-Bár Keilusíðu 7h, 603 Akureyri
Pétur Jósefsson 130737 Setbergi Heiðarlundi 8b, 600 Akureyri
Rafn Ólafsson 070537 Grund Gröf 3, 350 Grundarfjörður
Svavar Símonarson 140837 Gröf Vindási 2, 110 Reykjavík
Sveinn Einar Þórðarson 040637 Kvíabryggju Látinn

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1952 
  
Berta Guðmundsdóttir 160338 Hallbjarnareyri Rauðalæk 15, 105 Reykjavík
Kristján Pétursson 190838 Grafarnesi Grenigrund 20, 300 Akranes
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Kristín Lilja Nóadóttir 230638 Vindási Brimisvöllum, 355 Ólafsvík
Lárus Lárberg Guðmundsson 071038 Grafarnesi Lautarsmára 1, 200 Kópavogur 
Vilhjálmur Pétursson 090738 Naustum Kvíabryggju, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1953   

Bjarni Hinrik Jónasson 060739 Grafarnesi Hátúni 10a, 105 Reykjavík
Jens Níels Óskarsson 170739 Naustum Lágholti 11, 340 Stykkishólmur 
Jensína Guðmundsdóttir 230539 Hallbjarnareyri Fagurhólstúni 6, 350 Grundarfjörður
Lýður Valgeir Lárusson 180939 Kirkjufelli Látinn
Sigrún Pétursdóttir 210939 Grafarnesi Miðleiti 8, 103 Reykjavík 
Þorvaldur Þórðarson 290439 Kvíabryggju Hjallabrekku 37, 200 Kópavogur 

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1954  
 
Erla Jónasdóttir 311040 Grafarnesi Stífluseli 5, 111 Reykjavík 
Heiðar Elimarsson 161140 Grafarnesi Yrsufelli 18, 111 Reykjavík
Ívar Árnason 240940 Hellnafelli Fagurhólstúni 15, 350 Grundarfjörður
Kristín Jeremíasdóttir 010440 Þórdísarstöðum Lágholti 21, 340 Stykkishólmur 
Kristján Oddgeirsson 201040 Grafarnesi Sefgörðum 18, 170 Seltjarnarnes
Ólöf Ragna Pétursdóttir 200840 Grafarnesi Grundargötu 64, 350 Grundarfjörður
Pálmi Þór Pálsson 270440 Grafarnesi Hraunholti, 210 Garðabær
Rögnvaldur Ingi Guðlaugsson 290140 Sólvöllum Nesvegi 13, 350 Grundarfjörður
Sigurberg Árnason 240940 Hellnafelli Stórateigi 9, 270 Mosfellsbær
Vilberg Guðjónsson 010440 Skallabúðum Silfurgötu 29, 340 Stykkishólmur 

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1955 
  
Guðbjörg Guðmundsdóttir 171241 Lág Gnoðarvogi 68, 104 Reykjavík
Jóhann Leó Gunnarsson 150341 Eiði Fannafold 149, 112 Reykjavík
Jón Jóhann Nóason 090841 Vindási Blómsturvöllum 25, 740 Neskaupstaður
Magnús Ingvarsson 070641 Kolgröfum Hlíðarhjalla 33, 200 Kópavogur 
Óskar Ásgeirsson 120941 Borgarbraut 2 Hlíðarvegi 5, 860 Hvolsvöllur

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1956 
  
Aðalheiður Rósa Emilsdóttir 250342 Nesvegi 5 Hæðarbyggð 16, 210 Garðabær
Albert Breiðfjörð Ágústsson 240442 Móabúð Selbraut 28, 170 Seltjarnarnes
Alda Sigurðardóttir 300442 Naustum Grenibyggð 30, 270 Mosfellsbær
Ágúst Elbergsson 030342 Grundargötu 23 Fjarðargötu 17, 220 Hafnarfjörður
Ásmundur Arndal Jóhannsson 160742 Kverná Álftahólum 2, 111 Reykjavík
Gunnar Skarphéðinn Magnússon 230342 Kirkjufelli Hlíðarvegi 25, 350 Grundarfjörður
Halldóra Hallgrímsdóttir 280842 Grafarnesi Bretlandi
Hjörtur Hafsteinn Karlsson 210842 Jónshúsi Stuðlaseli 40, 109 Reykjavík
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Hrafnhildur Guðmundsdóttir 240842 Gröf Gröf 3, 350 Grundarfjörður
Sigurður Kristófer Pétursson 041242 Grafarnesi Esjubraut 2, 300 Akranes
Svandís Jeremíasdóttir 070442 Þórdísarstöðum Vallarbarði 3, 220 Hafnarfjörður

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1957 
  
Árni Magnús Emilsson 140443 Nesvegi 5 Garðhúsum 34, 112 Reykjavík
Halldóra Eyfjörð Elbergsdóttir 030843 Grundargötu 23 Fljótaseli 18, 109 Reykjavík
Helga Jónasdóttir 230943 Grafarnesi Löngufit 38, 210 Garðabær
Jósefína Þórdís Guðmundsdóttir 260843 Grafarnesi Skipholti 55, 105 Reykjavík
Kristín Karólína Jakobsdóttir 040443 Grundargötu 37 Smárarima 22, 112 Reykjavík
Salbjörg Steinunn Jeremíasdóttir 090843 Þórdísarstöðum Hrafnhólum 2, 111 Reykjavík
Sigþór Pétursson 171243 Grafarnesi Kotárgerði 15, 600 Akureyri
Snorri Gunnarsson 220943 Eiði Danmörku

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1958 
  
Guðni Eggert Hallgrímsson 020544 Grundargötu 25 Grundargötu 42, 350 Grundarfjörður
Jónína Guðrún Nóadóttir 111044 Vindási Austurbergi 20, 111 Reykjavík
Kristján Elberg Guðmundsson 311044 Grafarnesi Laugavegi 40a, 101 Reykjavík
Lúðvík Jakobsson 121244 Grundargötu 37 Látinn

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1959 
  
Aagot Emilsdóttir 020345 Nesvegi 5 Funalind 1, 200 Kópavogur 
Ágúst Breiðfjörð 061245 Grundargötu 6 Langeyrarvegi 11a, 220 Hafnarfjörður
Áslaugur Ingiberg Jeremíasson 180445 Sigurhæðum Hlíðarvegi 9, 350 Grundarfjörður
Búi Steinn Jóhannsson 141045 Kverná Vesturbergi 9, 111 Reykjavík
Danelía Guðrún Kristjánsdóttir 211045 Grundargötu 41 Hálsaseli 9, 109 Reykjavík
Halla Elimarsdóttir 200645 Grundargötu 7 Sæbóli 13, 350 Grundarfjörður
Hjörtur Mýrdal Sigurjónsson 110845 Grundargötu 26 Kleppsvegi 16, 105 Reykjavík
Jóhanna Ingvarsdóttir 070745 Kolgröfum Ártúni 3, 580 Siglufjörður
Jón Geirharðsson 281044 Reykjavík Dalseli 10, 109 Reykjavík
Sigurbjörg Karlsdóttir 020445 Borgarbraut 2 Heimahaga 1, 800 Selfoss

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1960 
  
Aðalsteinn Ásgeirsson 270246 Borgarbraut 2 Svarthömrum 29, 112 Reykjavík
Kjartan Jeremíasson 070646 Sigurhæðum Grundargötu 31, 350 Grundarfjörður
Oddný Ingigerður Jónsdóttir 020446 Grundargötu 11 Suðurhólum 28, 111 Reykjavík
Ólafur Kristján Guðmundsson 120746 Nesvegi 9 Fagurhólstúni 3, 350 Grundarfjörður
Ragnar Vilberg Elbergsson 250246 Grundargötu 23 Grundargötu 23, 350 Grundarfjörður
Ragnar Þór Jónasson 050946 Hlíðarvegi 11 Langholtsvegi 168, 104 Reykjavík
Sigurborg Guðný Jakobsdóttir 290746 Grundargötu 37 Garðabraut 24, 300 Akranes
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Tómas Sævar Friðjónsson 101246 Borgarbraut 3 Vallarbraut 5, 300 Akranes

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1961 
  
Auður Elimarsdóttir 280647 Grundargötu 7 Birkiteigi 26, 230 Keflavík
Birna Ragnheiður Pétursdóttir 270447 Grundargötu 42 Stekkjarholti 11, 355 Ólafsvík
Hallgrímur Hallgrímsson 121047 Grundargötu 25 Mýrarási 7, 110 Reykjavík
Jóhanna Kristín Kristjánsdóttir 050447 Eiði Hlíðarvegi 21, 350 Grundarfjörður
Jóna Guðrún Guðmundsdóttir 311247 Nesvegi 9 Bretlandi
Kristinn Guðni Jóhannsson 280947 Kverná Kverná, 350 Grundarfjörður
Laufey Jeremíasdóttir 030847 Sigurhæðum Árnatúni 6, 340 Stykkishólmur 
Svava Guðmundsdóttir 150247 Hallbjarnareyri Miðbraut 8, 170 Seltjarnarnes
Vilborg Karlsdóttir 300947 Eyrarvegi 17 Fjölnisvegi 20, 101 Reykjavík
Þórarinn Gunnarsson 180747 Eiði Aflagranda 25, 107 Reykjavík

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1962 
  
Ágústa Hrund Emilsdóttir 050148 Nesvegi 5 Suðurmýri 8, 170 Seltjarnarnes
Ásmundur Karlsson 191248 Eyrarvegi 17 Grasarima 9, 112 Reykjavík
Bjarni Eyjólfsson 151148 Grundargötu 28 Sæbóli 42, 350 Grundarfjörður
Gunnar Halldór Ingvarsson 010948 Kolgröfum Kolgröfum, 350 Grundarfjörður
Halla Halldórsdóttir 250348 Grundargötu 27 Austurgerði 5, 200 Kópavogur 
Manfreð Jóhannes Körner 170948 Þórdísarstöðum Gufunesvegi 4, 112 Reykjavík
Runólfur Guðmundsson 120548 Hamrahlíð 5 Sæbóli 40, 350 Grundarfjörður
Salbjörg Nóadóttir 260148 Vindási Sæbóli 22, 350 Grundarfjörður
Steinbjörg Elíasdóttir 150148 Grundargötu 12 Glæsivöllum 17a, 340 Stykkishólmur 
Víðir Jóhannsson 011048 Kverná Fagurhólstúni 8, 350 Grundarfjörður
Þórdís Jeremíasdóttir 301248 Sigurhæðum Grundargötu 55, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1963 
  
Gerður Guðlaugsdóttir 250249 Sólvöllum Látin
Guðrún Halldórsdóttir 010249 Hlíðarvegi 13 Heiðarseli 21, 109 Reykjavík
Hallgrímur Jóhannesson 010749 Grundargötu 21 Austurbergi 28, 111 Reykjavík
Kristín Pétursdóttir 170249 Eyrarvegi 18 Stórahjalla 31, 200 Kópavogur 
Pálína Elínborg Elbergsdóttir 061049 Grundargötu 23 Grundargötu 27, 350 Grundarfjörður
Sigurjón Halldórsson 210949 Hrannarstíg 4 Sæbóli 28, 350 Grundarfjörður
Þorsteinn Björgvinsson 191148 Nesvegi 7 Nesvegi 3, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1964 
  
Elínborg Karlsdóttir 150950 Eyrarvegi 17 Sigtúni 36, 800 Selfoss
Elís Ingvarsson 181250 Kolgröfum Hraunbraut 14, 200 Kópavogur 
Gísli Karel Halldórsson 030650 Grundargötu 27 Malarási 10, 110 Reykjavík
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Guðlaug Kristín Björgvinsdóttir 130450 Eyrarvegi 12 Dísarborgum 4, 112 Reykjavík
Guðmundur Gunnar Guðmundss . 260450 Grundargötu 16 Neðri-Lág, 350 Grundarfjörður
Gunnar Kristjánsson 271050 Skallabúðum Fagurhólstúni 16, 350 Grundarfjörður
Hafsteinn Jónsson 160350 Grundargötu 26 Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes
Hulda Jeremíasdóttir 310750 Sigurhæðum Sæbóli 24, 350 Grundarfjörður
Jens Pétur Högnason 070950 Lárkoti Unufelli 23, 111 Reykjavík
Kristín Halldórsdóttir 010350 Hlíðarvegi 13 Giljaseli 10, 109 Reykjavík
Kristján Guðmundsson 130250 Hamrahlíð 3 Sæbóli 26, 350 Grundarfjörður
Magnea Guðmundsdóttir 030450 Hallbjarnareyri Leirubakka 26, 109 Reykjavík

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1965 
  
Fríða Berglind Valdimarsdóttir 200551 Borgarbraut 19 Garðarsvegi 18, 710 Seyðisfjörður
Kolbrún Sjöfn Matthíasdóttir 210651 Hlíðarvegi 21 Blikahjalla 5, 200 Kópavogur 
Kristín Lilja Guðrún Sigurðardóttir 090351 Hlíðarvegi 6 Vesturbergi 30, 111 Reykjavík
Ósk Jósefsdóttir 130551 Nýju-Búð Höfðastíg 6, 415 Bolungarvík
Pétur Guðráð Pétursson 250751 Grundargötu 29 Grundargötu 72, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Setbergskirkju 1966 
  
Alda Sæunn Björnsdóttir 150152 Grundargötu 9 Fossahlíð 5, 350 Grundarfjörður
Ágústa Hinriksdóttir 220852 Borgarbraut 6 Suðurbraut 22, 220 Hafnarfjörður
Árni Halldórsson 220152 Hrannarstíg 4 Sæbóli 29, 350 Grundarfjörður

Grundarfjarðarkirkja.



Ásta Jeremíasdóttir 301052 Sigurhæðum Eyjabakka 18, 109 Reykjavík
Bergur Sigurvinsson 300652 Nesvegi 4 Ástralíu
Elínbjörg Kristjánsdóttir 300452 Grundargötu 28 Reynihvammi 21, 200 Kópavogur 
Hermann Breiðfjörð Jóhannesson 220852 Grundargötu 26 Kársnesbraut 83, 200 Kópavogur 
Kristín Gísladóttir 250952 Hamrahlíð 5 Hlíðartúni 15, 780 Höfn í Hornafirði 
Kristín Vilborg Þórðardóttir 070752 Hamrahlíð 7 Arnarsmára 16, 200 Kópavogur 
Páll Guðfinnur Guðmundsson 270752 Grundargötu 18 Sæbóli 18, 350 Grundarfjörður
Pálmar Einarsson 030152 Grundargötu 15 Sæbóli 30, 350 Grundarfjörður
Salbjörg Jósefsdóttir 110552 Nýju Búð Góuholti 9, 400 Ísafjörður
Sigurbjörg Magnea Ásgerður Sig . 090652 Hlíðarvegi 6 Flúðaseli 8, 109 Reykjavík
Þráinn Nóason 160852 Vindási Vindási, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1967 
 
Droplaug Guðbjörg Stefánsdóttir 050153 Eyrarvegi 20 Skeljagranda 6, 107 Reykjavík
Finnur Magni Hinriksson 130153 Akurtröðum Hlunnavogi 12, 104 Reykjavík
Gunnhildur Ragnarsdóttir 191153 Kvíabryggju Efstahjalla 3, 200 Kópavogur 
Jakobína Elísabet Hallmarsdóttir 240953 Grundargötu 37 Hlíðarvegi 19, 350 Grundarfjörður
Jóhanna Hallgerður Halldórsd . 130253 Hrannarstíg 5 Fagurhólstúni 16, 350 Grundarfjörður
Kjartan Nóason 151253 Vindási Setbergi, 350 Grundarfjörður
Kolbrún Sæunn Þorvaldsdóttir 121053 Hlíðarvegi 11 Víðigrund 16, 550 Sauðárkrókur
Kristján Björgvin Björgvinsson 210953 Hellnafelli Laugarnesvegi 90, 105 Reykjavík
Matthildur Kristrún Friðjónsd . 120153 Eyrarvegi 12 Engjahlíð 1, 220 Hafnarfjörður
Ragnheiður Kristín Sigurðard . 111153 Grundargötu 6 Hrauntungu 48, 200 Kópavogur 

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1968

Bárður Orri Þorsteinsson 160354 Innri-Gröf Hólmagrund 3, 550 Sauðárkrókur
Guðrún Hlíðkvist Bjarnadóttir 081054 Ytri-Gröf Miðhúsum 10, 112 Reykjavík
Halldóra Karlsdóttir 041254 Eyrarvegi 17 Fjölnisvegi 20, 101 Reykjavík
Hallveig Guðjónsdóttir 140154 Grundargötu 8 Noregi
Jóhanna Þórarinsdóttir 260554 Borgarbraut 2 Heiðarbraut 25, 230 Keflavík
Jóhannes Finnur Halldórsson 181254 Hrannarstíg 5 Vesturgötu 141, 300 Akranes
Ólafur Hans Ólafsson 190954 Grundargötu 16 Norðurvangi 46, 220 Hafnarfjörður
Páll Guðfinnur Harðarson 060754 Hömrum Grundargötu 80, 350 Grundarfjörður
Ragnar Rúnar Jóhannsson 070554 Kverná Kverná, 350 Grundarfjörður
Sigríður Einarsdóttir 050154 Grundargötu 15 Lyngbergi 19a, 220 Hafnarfjörður
Sigurður Ágúst Þórðarsson 030554 Grundargötu 7 Lindarbergi 24, 220 Hafnarfjörður
Sigurjóna Ólöf Högnadóttir 090654 Borgarbraut 9 Nýbýlavegi 38, 200 Kópavogur 
Sturlaugur Laxdal Gíslason 250654 Hamrahlíð 5 Vogabraut 20, 300 Akranes
Sæunn Jeremíasdóttir  010554 Sigurhæðum Hábrekku 3, 355 Ólafsvík
Torfi Rúnar Kristjánsson 130154 Skallabúðum Rjúpufelli 34, 111 Reykjavík
Þráinn Jökull Elísson 200554 Setbergi Færeyjum
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Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1969 
 
Ásdís Hinriksdóttir 030755 Borgarbraut 6 Heiðarseli 1, 109 Reykjavík
Ásrún Jónsdóttir 030355 Hlíðarvegi 1 Ljósheimum 2, 104 Reykjavík
Benedikt Viggó Högnason 030755 Borgarbraut 9 Grundargötu 43, 350 Grundarfjörður
Dagbjört Berglind Helgadóttir 160955 Nesvegi 3 Grundargötu 68, 350 Grundarfjörður
Elísa Anna Friðjónsdóttir 060355 Eiði Kársnesbraut 83, 200 Kópavogur 
Guðlaugur Þór Pálsson 290555 Hrannarstíg 12 Þernunesi 9, 210 Garðabær
Gunnar Hjálmarsson 090855 Hamrahlíð 1 Fagurhóli 10, 350 Grundarfjörður
Gústaf Haukur Gauti Þorsteinss . 290755 Innri-Gröf Víkurási 1, 110 Reykjavík
Helga Gróa Sigurðardóttir 030855 Grundargötu 6 Noregi 
Helgi Sigurðsson 011255 Grundargötu 31  Látinn
Ingi Hans Jónsson 240255 Grundargötu 26 Hlíðarvegi 11, 350 Grundarfjörður
Ingi Þór Guðmundsson 090555 Grundargötu 18 Grundargötu 58, 350 Grundarfjörður
Jakobína Hrund Einarsdóttir 020855 Grundargötu 15 Miðleiti 3, 103 Reykjavík 
Jónas Þorkell Þorvaldsson 160655 Hlíðarvegi 11 Danmörku
Kristín Þorgrímsdóttir 220755 Hlíðarvegi 6 Vesturbergi 30, 111 Reykjavík
Lilja Sigurdís Sigurðardóttir 100955 Mýrum Heiðarbraut 29b, 230 Keflavík
Ómar Bergmann Elísson 070655 Grundargötu 29 Ástralíu
Páll Guðfinnur Elíasson 070955 Grundargötu 12 Skarphéðinsgötu 16, 105 Reykjavík
Sigríður Ingibjörg Gísladóttir 170755 Hlíðarvegi 15 Sæbóli 38, 350 Grundarfjörður
Sigurrós Erna Eyjólfsdóttir 151255 Grundargötu 28 Krókabyggð 32, 270 Mosfellsbær

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1970 
 
Ásgerður Ágústa Kristjánsdóttir 021256 Grundargötu 28 Flétturima 20, 112 Reykjavík
Gróa Herdís Ingvarsdóttir 090956 Kolgröfum Suðurgötu 62b, 300 Akranes
Guðni Halldórsson 260156 Hlíðarvegi 13 Hamrabergi 4, 111 Reykjavík
Guðrún Lára Sigurðardóttir 121256 Grundargötu 31 Borgarbraut 3, 350 Grundarfjörður
Hilmar Þór Harðarson 011256 Hömrum Stekkjarhvammi 27, 220 Hafnarfjörður
Hjördís Hlíðkvist Bjarnadóttir 140356 Ytri-Gröf Grundargötu 58, 350 Grundarfjörður
Hreiðar Þórðarson 221056 Reykjavík Baldursgötu 39, 101 Reykjavík
Ingibjörg Áslaug Ólafsdóttir 300656 Grundargötu 16 Laufvangi 13, 220 Hafnarfjörður
Ingibjörg Ólafsdóttir 091256 Grundargötu 4 Austurbraut 18, 780 Höfn í Hornafirði 
Kristján Hjörtur Guðmundsson 040156 Nesvegi 9 Fannafold 19, 112 Reykjavík
Laufey Jónsdóttir 210356 Hlíðarvegi 1 Pollagötu 4, 400 Ísafjörður
Magnús Gísli Gíslason 250956 Hlíðarvegi 15 Ástralíu
Magnús Richardson Lane 061255 Grundarfirði Bandaríkin
Margrét Elíasdóttir 251156 Grundargötu 12 Ásbúð 80, 210 Garðabær
Margrét Stefánsdóttir 051256 Eyrarvegi 20 Þykkvabæ 1, 110 Reykjavík
Sigurður Hávarðarson 091256 Þórdísarstöðum Hólsvegi 11, 104 Reykjavík
Sigurður Pétur Pétursson 110456 Eyrarvegi 18 Grundargötu 65, 350 Grundarfjörður
Sunna Njálsdóttir 180956 Suður-Bár Grundargötu 51, 350 Grundarfjörður
Svandís Einarsdóttir 121056 Grundargötu 15 Borgarflöt 5, 340 Stykkishólmur 
Sveinfríður Ágústa Guðmundsd . 060157 Borgarbraut 5 Danmörku
Sveinn Sigmundsson 050756 Eyrarvegi 14 Eyrarvegi 14, 350 Grundarfjörður
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Sædís Einarsdóttir 121056 Grundargötu 15 Hábrekku 4, 355 Ólafsvík
Sævaldur Fjalar Elísson 291256 Setbergi Sæbóli 27, 350 Grundarfjörður
Þorkell Gunnar Þorkelsson 140356 Akurtröðum Akurtröðum, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1971   

Bára Bryndís Vilhjálmsdóttir 250157 Hlíðarvegi 2 Ghana
Björn Þórðarson 171057 Hamrahlíð 7 Meðalholti 15, 105 Reykjavík
Bryndís Gyða Ström 140557 Grundargötu 16 Leifsgötu 28, 101 Reykjavík
Guðmundur Guðmundsson 260757 Hallbjarnareyri Noregi
Guðmundur Smári Guðmundss . 180257 Grundargötu 18 Grundargötu 86, 350 Grundarfjörður 
Guðrún Gísladóttir 101157 Hamrahlíð 5 Háarifi 69, 360 Hellissandur
Gunnar Njálsson 271057 Suður-Bár Fellasneið 14, 350 Grundarfjörður
Halldór Páll Halldórsson 290857 Hrannarstíg 5 Heiðmörk 6, 800 Selfoss
Hans Guðni Friðjónsson 120657 Eyrarvegi 12 Látinn
Kjartan Jósefsson 200557 Nýjubúð Nýjubúð, 350 Grundarfjörður
Kristberg Jónsson 011157 Hlíðarvegi 1 Tómásarhaga, 311 Borgarnes
Kristín Guðríður Jóhannsdóttir 191057 Kópavogi Hábrekku 18, 355 Ólafsvík
Margrét Hjálmarsdóttir 170657 Hamrahlíð 1 Fagurhólstúni 14, 350 Grundarfjörður
Sigurður Þorkelsson 271057 Akurtröðum Fellasneið 18, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1972   

Dagný Jeremíasdóttir 221258 Grundargötu 44 Fellasneið 18, 350 Grundarfjörður
Elín Katla Elíasdóttir 280458 Grundargötu 12 Krosshömrum 16, 112 Reykjavík
Erna Njálsdóttir 171058 Suður-Bár Grundargötu 11, 350 Grundarfjörður
Guðjón Árni Þórólfsson 060258 Borgarbraut 9 Svíþjóð
Guðjón Elísson 030258 Grundargötu 29 Grundargötu 29, 350 Grundarfjörður
Guðmunda Inga Forberg 040458 Eyrarvegi 25 Svíþjóð
Hjálmtýr Sæmundur Halldórsson 021258 Hlíðarvegi 13 Flúðaseli 84, 109 Reykjavík
Hjörtur Rósmann Jónsson 080658 Mýrum Látinn
Ingibjörg Torfhildur Pálsdóttir 150858 Naustum Þórdísarstöðum, 350 Grundarfjörður
Lilja Jósefsdóttir 211058 Nýjubúð Árbakka, 801 Selfoss
Lína Björk Sigmundsdóttir 091058 Eyrarvegi 14 Engjavegi 15, 400 Ísafjörður
Sigríður Herdís Ólafsdóttir 240958 Grundargötu 44 Baughúsum 20, 112 Reykjavík
Sigríður Högnadóttir 090358 Borgarbraut 9 Vesturbraut 7, 220 Hafnarfjörður
Sigrún Edda Hringsdóttir 150258 Grundargötu 16 Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnes
Stefán Gunnar Tómasson 090758 Borgarbraut 3 Bandaríkin
Valdimar Þorvarðarson 150458 Hlíðarvegi 21 Látinn
Valgerður Gísladóttir 151058 Hlíðarvegi 15 Fagurhólstúni 5, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1973   

Emil Emilsson 070259 Nesvegi 5 Danmörku
Hafdís Gísladóttir 290159 Hamrahlíð 5 Hlíðarhjalla 39, 200 Kópavogur 
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Harpa Karlsdóttir 280359 Grundargötu 13 Álfhólsvegi 63, 200 Kópavogur 
Hinrik Hringsson 200859 Grundargötu 28 Eiðistorgi 5, 107 Reykjavík
Hjördís Fríða Jónsdóttir 130459 Hrannarstíg 8 Sæbóli 27, 350 Grundarfjörður
Jens Kristján Jensson 111259 Þórdísarstöðum Samtúni 36, 105 Reykjavík
Jóhanna Guðmundsdóttir 210159 Nesvegi 9 Grundargötu 41, 350 Grundarfjörður
Jón Sigurðsson 090659 Grundargötu 31 Kópubraut 15, 260 Njarðvík
Jóna Björk Ragnarsdóttir 251059 Hrannarstíg 3 Grundargötu 86, 350 Grundarfjörður
Kristbjörn Rafnsson 080559 Grundargötu 21 Hellnafelli 4, 350 Grundarfjörður
Lárus Guðbjörn Þorvarðsson 210959 Hlíðarvegi 21 Danmörku
Ólafur Jón Guðmundsson 190259 Borgarbraut 5 Æsufelli 4, 111 Reykjavík
Óskar Arnórsson 290759 Eiði Vesturgötu 17, 300 Akranes
Sigmundur Magnús Elíasson 180459 Grundargötu 12 Látinn
Sigurbjörn Magnússon 310759 Eyrarvegi 26 Bleikjukvísl 11, 110 Reykjavík
Sigurþór Þórólfsson 030359 Borgarbraut 9 Bæjargili 9, 210 Garðabær
Steinunn Hrund Jóhannsdóttir 180859 Kverná Asparfelli 8, 111 Reykjavík
Svanur Guðmundsson 031159 Grundargötu 18 Reyrengi 21, 112 Reykjavík
Sævar Pálsson 110759 Hrannarstíg 12 Grenibyggð 7, 270 Mosfellsbær
Trausti Grundfjörð Björgvinsson 060259 Grundargötu 42 Grundargötu 21, 350 Grundarfjörður
Viktor Ívar Ström 130259 Fossahlíð 5 Víghólastíg 16, 200 Kópavogur 
Vilborg Jónsdóttir 080159 Hlíðarvegi 1 Blöndubakka 15, 109 Reykjavík

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1974   

Anna María Guðnadóttir 040260 Fagurhólstúni 8 Sæbóli 1, 350 Grundarfjörður
Ágúst Jónsson 090860 Hlíðarvegi 1 Grundargötu 5, 350 Grundarfjörður
Bárður Rafnsson 190660 Grundargötu 21 Eyrarvegi 12, 350 Grundarfjörður
Bjarni Júlíusson 030461 Borgarbraut 2 Leiðhömrum 20, 112 Reykjavík
Björg Bára Halldórsdóttir 050560 Hrannarstíg 4 Engihlíð 14, 355 Ólafsvík
Elís Þórólfsson 190760 Borgarbraut 9 Ólafsvegi 20, 625 Ólafsfjörður
Erna Birna Forberg 251060 Eyrarvegi 25 Svíþjóð
Finnbogi Elíasson 021260 Grundargötu 12 Grundargöt 16, 350 Grundarfjörður
Friðrik Tryggvason 120860 Hlíðarvegi 9 Fellasneið 10, 350 Grundarfjörður
Gestur Jens Hallgrímsson 020960 Grundargötu 37 Blöndubakka, 701 Egilsstaðir
Gísli Ólafsson 280760 Grundargötu 4 Hellnafelli 6, 350 Grundarfjörður
Guðjón Gíslason 091260 Hlíðarvegi 15 Grundargötu 47, 350 Grundarfjörður
Guðmundur Ásgeir Björnsson 210260 Grundargötu 28 Fagurhólstúni 12, 350 Grundarfjörður
Guðríður Arndís Ingvarsdóttir 140860 Kolgröfum Brekkutanga 32, 270 Mosfellsbær
Guðrún Halldórsdóttir 040660 Hrannarstíg 5 Svíðjóð
Guðrún Högnadóttir 151060 Borgarbraut 9 Greniteigi 31, 230 Keflavík
Hafsteinn Garðarsson 111160 Grundargötu 47 Grundargötu 92, 350 Grundarfjörður
Halldóra Dröfn Sigurðardóttir 020360 Grundargötu 6 Sörlaskjóli 92, 107 Reykjavík
Hallur Pálsson 180860 Naustum Naustum, 350 Grundarfjörður
Lilja Njálsdóttir 230260 Suður-Bár Hörðalandi 18, 108 Reykjavík
Ólafís Dröfn Hjálmarsdóttir 110160 Hamrahlíð 1 Grundargötu 98, 350 Grundarfjörður
Ólafur Ingi Jónsson 050360 Mýrum Mýrum, 350 Grundarfjörður
Pétur Kristinn Elísson 140760 Grundargötu 29 Fellabrekku 3, 350 Grundarfjörður
Sigrún Sveindís Kristinsdóttir 100860 Borgarbraut 10 Hraunteigi 24, 105 Reykjavík
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Skúlína Hlíf Guðmundsdóttir 310760 Borgarbraut 5 Jörundarholti 152, 300 Akranes
Sveinn Arnórsson 100760 Eiði Grundargötu 9, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1975   

Björn Karlsson 051061 Grundargötu 13 Vallartröð 1, 601 Akureyri
Guðrún Magnúsdóttir 040761 Hlíðarvegi 23 Hólabraut 26, 545 Skagaströnd
Gústaf Ívarsson 151161 Grundargötu 45 Fagurhólstúni 15, 350 Grundarfjörður
Hannes Vilhjálmsson 250761 Hlíðarvegi 5 Hjallavegi 30, 104 Reykjavík
Helga Fríða Tómasdóttir 170161 Eyrarvegi 7 Hamrahlíð 9, 350 Grundarfjörður
Ingunn Lilja Guðmundsdóttir 150961 Grundargötu 17 Holtsgötu 20, 260 Njarðvík
Jóhannes Guðjón Þorvarðarson 090961 Hlíðarvegi 21 Sæbóli 46, 350 Grundarfjörður
Kolbeinn Sigmundsson 031261 Eyrarvegi 14 Rituhöfða 13, 270 Mosfellsbær
Kristín Anna Alfreðsdóttir 121161 Hrannarstíg 14 Smiðjustíg 10, 350 Grundarfjörður
Lilja Mósesdóttir 111161 Hlíðarvegi 3 Svíþjóð
Magnús Soffaníasson 050661 Hlíðarvegi 2  Hlíðarvegi 8, 350 Grundarfjörður
Olga Sædís Aðalsteinsdóttir 110261 Grundargötu 20 Grundargötu 88, 350 Grundarfjörður
Ómar Örn Grímsson 090661 Hlíðarvegi 8 Kjarrmóum 19, 210 Garðabær

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1976   

Andrea Þórunn Björnsdóttir 100862 Grundargötu 28 Eystri Leirárgörðum, 300 Akranes
Auður Hanna Ragnarsdóttir 041162 Fagurhólstúni 2 Traðarlandi 17, 415 Bolungarvík
Árni Ólafur Reynisson 190762 Grundargötu 5 Gullengi 17, 112 Reykjavík
Gísli Hallgrímsson 280462 Grundargötu 37 Suðurgötu 19, 230 Keflavík
Guðmundur Skúli Guðmundsson 190262 Borgarbraut 5 Danmörku
Guðni Guðnason 240862 Fagurhólstúni 6 Sæbóli 7, 350 Grundarfjörður
Guðrún Margrét Sigurðardóttir 201062 Grundargötu 6 Öltutúni 2, 220 Hafnarfjörður
Gunnar Tryggvason 241062 Hlíðarvegi 9 Brimisvöllum , 350 Grundarfjörður
Helga Grímsdóttir 030662 Fagurhóli 2 Kjarrmóum 19, 210 Garðabær
Hrönn Júlíusdóttir 280662 Borgarbraut 2 Leiðhömrum 19, 112 Reykjavík
Ingibjörg Þórólfsdóttir 111162 Borgarbraut 9 Grundargötu 66, 350 Grundarfjörður
Kjartan Elísson 221162 Grundargötu 16 Grundargötu 20, 350 Grundarfjörður
Sína Sigríður Magnúsdóttir 230862 Grundargötu 41 Vesturbergi 118, 111 Reykjavík
Skarphéðinn Ólafsson 111162 Grundargötu 4 Hlíðarvegi 10, 350 Grundarfjörður
Svala Jónsdóttir 220262 Hlíðarvegi 1 Neskinn 7, 340 Stykkishólmur 
Valgeir Njálsson 180662 Suður-Bár Grensásvegi 60, 108 Reykjavík
Vilborg Soffía Karlsdóttir 021262 Grundargötu 13 Lindarbraut 10, 107 Reykjavík

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1977   

Árdís Sigmundsdóttir 270663 Eyrarvegi 14 Holtsgötu 21, 220 Hafnarfjörður
Elínborg Geirmundsdóttir 200663 Reykjavík Vogagerði 27, 190 Vogar
Halldór Kristinn Halldórsson 200563 Hlíðarvegi 10 Fossahlíð 7, 350 Grundarfjörður
Helga Hauksdóttir 080563 Fagurhólstúni 10 Grundarstíg 20, 550 Sauðárkrókur
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Helga Ingibjörg Reynisdóttir 071063 Grundargötu 5 Smiðjustíg 7, 350 Grundarfjörður
Herdís Hrönn Gísladóttir 270963 Hrannarstíg 4 Stekkjarhvammi 5, 220 Hafnarfjörður
Hildur Mósesdóttir 060263 Hlíðarvegi 3 Fálkagötu 22, 107 Reykjavík
Hrafnhildur Pálsdóttir 180363 Naustum Lundarbrekku 10, 200 Kópavogur 
Hrönn Harðardóttir 200763 Hömrum Tungubakka 6, 109 Reykjavík
Jón Sverrisson 010763 Ytri-Gröf Gröf II, 350 Grundarfjörður
Katrín Gísladóttir 111163 Hamrarhlíð 5 Snæfellsási 11, 360 Hellissandur
Kristinn Ólafur Kristinsson 020763 Borgarbraut 10 Fálkagötu 11, 107 Reykjavík
Kristín Soffaníasdóttir 270663 Hlíðarvegi 2  Hlíðarvegi 5 , 350 Grundarfjörður
Kristján Tryggvi Ragnarsson 240763 Fossahlíð 4 Fossahlíð 4, 350 Grundarfjörður
Rakel Jónsdóttir 220663 Hlíðarvegi 1 Háteigsvegi 38, 105 Reykjavík
Rósa Njálsdóttir 131063 Suður-Bár Vanabyggð 4d, 600 Akureyri
Sigurður Ólafur Þorvarðarson 220263 Hlíðarvegi 21 Hlíðarvegi 16, 350 Grundarfjörður
Svanborg Tryggvadóttir 261163 Hlíðarvegi 9 Hábrekku 5, 355 Ólafsvík
Valdimar Elísson 080163 Grundargötu 13a Bröndukvísl 10, 110 Reykjavík
Þorsteinn Friðfinnsson 050363 Hlíðarvegi 12 Fellasneið 2, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1978   

Anna Jónný Aðalsteinsdóttir 260664 Grundargötu 20 Sólheimum 28, 104 Reykjavík
Anna Ragnheiður Brynjarsdóttir 240464 Hamrahlíð 3 Sæbóli 36, 350 Grundarfjörður
Árni Ívar Ívarsson 060764 Grundargötu 52 Esjuvöllum 8, 300 Akranes
Ása Hinriksdóttir 010764 Borgarbraut 6 Hörgsholti 27, 220 Hafnarfjörður
Ásgeir Ragnarsson 210864 Fagurhólstúni 2 Sæbóli 20, 350 Grundarfjörður
Bent Kristján Ólafsson 080564 Sæbóli 11 Smiðjustíg 7, 350 Grundarfjörður
Brynja Guðnadóttir 151264 Fagurhólstúni 6 Sæbóli 32, 350 Grundarfjörður
Edda Hugrún Sigurdórsdóttir 140464 Hlíðarvegi 11 Bandaríkin
Einar Vignir Sigurðsson 021164 Fossahlíð 7 Gnoðarvogi 68, 104 Reykjavík
Geirmundur Vilhjálmsson 110364 Hlíðarvegi 5 Hellnafelli 2, 350 Grundarfjörður
Gíslína Vilborg Ólafsdóttir 181164 Grundargötu 4 Engjasmára 3, 200 Kópavogur 
Grétar Þór Magnússon 291264 Grundargötu 27 Ásvegi 7, 621 Dalvík
Gríma Guðmundsdóttir 171064 Nesvegi 5 Háaleitisbraut 151, 108 Reykjavík
Guðbjörg Elín Friðfinnsdóttir 010364 Hlíðarvegi 12 Hellnafelli 2, 350 Grundarfjörður
Guðrún Lilja Arnórsdóttir 070964 Eiði Eiði, 350 Grundarfjörður
Hraundís Guðmundsdóttir 251064 Grundargötu 17 Rauðsgili, 320 Reykholt í Borgarfirði
Jódís Garðarsdóttir 220164 Grundargötu 47 Sunnubraut 22, 250 Garður
Jóhanna Elísdóttir 200364 Grundargötu 13a Kjartansgötu 5, 105 Reykjavík
Jón Örn Þórðarson 010864 Hamrahlíð 7 Bylgjubyggð 22, 625 Ólafsfjörður
Kristján Páll Jónsson 030564 Fossahlíð 7 Kögurseli 38, 109 Reykjavík
Kristmundur Harðarson 211064 Hömrum Hrannarstíg 14, 350 Grundarfjörður
Magnús Valdimar Karlsson 280564 Grundargötu 11 Nýja-Sjálandi
Orri Árnason 080864 Eyrarvegi 24 Laugavegi 39, 101 Reykjavík
Sigurður Árni Sigurbergsson 150364 Grundargötu 52 Grundargötu 92, 350 Grundarfjörður
Sigurjón Gunnar Jónsson 180564 Hellnafelli Grundargötu 60, 350 Grundarfjörður
Sjöfn Sverrisdóttir 260664 Gröf II Hlíðarvegi 16, 350 Grundarfjörður
Sólrún Halldórsdóttir 310564 Hrannarstíg 5 Hraunbraut 36, 200 Kópavogur 
Sveinn Jóhann Björnsson 210564 Sæbóli 22 Hrannarstíg 10, 350 Grundarfjörður
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Sævör Þorvarðardóttir 070964 Hlíðarvegi 21 Hlíðarvegi 4 , 580 Siglufjörður
Unnur María Rafnsdóttir 030464 Gröf  Lágholti 6, 340 Stykkishólmur 
Þór Hinriksson 010764 Borgarbraut 6 Drápuhlíð 41, 105 Reykjavík

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1979   

Anna María Reynisdóttir 280565 Grundargötu 5 Grundargötu 5, 350 Grundarfjörður
Anna Njálsdóttir 190165 Suður-Bár Ferjubakka 6, 109 Reykjavík
Arnór Ingólfsson 181165 Fagurhóli 2 Sogavegi 154, 108 Reykjavík
Ásta Bára Pétursdóttir 150565 Grundargötu 10 Norðurgötu 49, 600 Akureyri
Ásthildur Elva Kristjánsdóttir 130565 Skallabúðum Fálkahöfða 15, 270 Mosfellsbær
Bergþóra Sigurðardóttir 271265 Grundargötu 31 Vesturbergi 102, 111 Reykjavík
Guðný Lóa Oddsdóttir 260865 Borgarbraut 3 Grundargötu 45, 350 Grundarfjörður
Guðrún Ingibjörg Gunnarsdóttir 060565 Hlíðarvegi 25 Lindarsmára 3, 200 Kópavogur 
Gunnar Ragnarsson 250865 Fossahlíð 4 Borgarbraut 7, 350 Grundarfjörður
Gunnar Þór Sæþórsson 241265 Sæbóli 7 Birkiteigi 9, 230 Keflavík
Jóhann Garðarsson 060265 Grundargötu 47 Fagurhóli 4, 350 Grundarfjörður
Kristín Hrönn Pálsdóttir 110665 Hrannarstíg 12 Noregi
Kristján Sigurðsson 120265 Eyrarvegi 17 Bandaríkin
Ragnar Þór Alfreðsson 291165 Hrannarstíg 14 Grundargötu 65, 350 Grundarfjörður
Ragnheiður Ágústsdóttir 271065 Fossahlíð 5 Bæjargili 60, 210 Garðabær
Rúnar Ólafsson 210765 Sæbóli 11 Svíþjóð
Sigrún Þórólfsdóttir 131065 Grundargötu 53 Dalsá, 270 Mosfellsbær
Svava Einarsdóttir 150865 Fagurhólstúni 4 Álfaheiði 20, 200 Kópavogur 
Sveinbjörn Halldórsson 290765 Hrannarstíg 5 Nökkvavogi 13, 104 Reykjavík
Sævar Gíslason 030365 Hrannarstíg 4 Sæbóli 39, 350 Grundarfjörður
Valdís Kjartansdóttir 231265 Borgarbraut 10 Fákaleiru 8a, 780 Höfn í Hornafirði 
Ægir Berg Elísson 070965 Grundargötu 43 Vörðubergi 10, 220 Hafnarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1980   

Agnar Þór Gunnlaugsson 220166 Grundargötu 55 Borgarbraut 1, 510 Hólmavík
Arna Árnadóttir 170366 Eyrarvegi 24 Brúnási 23, 210 Garðabær
Ásta Mósesdóttir 191266 Hlíðarvegi 3 Hraunbæ 150, 110 Reykjavík
Guðmundur Gunnar Magnússon 200566 Grundargötu 64 Noregi
Hermann Guðberg Gíslason 240766 Hlíðarvegi 15 Eyrarvegi 25, 350 Grundarfjörður
Hlynur Harðarson 210266 Hömrum Dvergabakka 6, 109 Reykjavík
Kári Arnórsson 160966 Eiði Lyngrima 20, 112 Reykjavík
Kristgeir Arnar Ólafsson 151166 Grundargötu 26 Ystaseli 15, 109 Reykjavík
Kristján Magni Oddsson 270966 Sæbóli 32 Grundargötu 45, 350 Grundarfjörður
Lárus Sverrisson 301066 Gröf II Gröf IV, 350 Grundarfjörður
María Magðalena Guðmundsd . 280666 Grundargötu 18 Eyrarvegi 22, 350 Grundarfjörður
Ólafur Karl Brynjarsson 010166 Borgarbraut 4 Garðhúsum 23, 112 Reykjavík
Ragnheiður Elísdóttir 201166 Grundargötu 13a Hollandi
Rúnar Ólafsson 080766 Grundargötu 4 Mánagötu 6, 730 Reyðarfjörður
Sigríður Herdís Pálsdóttir 140666 Naustum Borgarbraut 2, 350 Grundarfjörður
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Sóley Soffaníasdóttir 200166 Hlíðarvegi 2 Grundargötu 94, 350 Grundarfjörður
Svavar Sigmundsson 020666 Eyrarvegi 14 Kjarrlundi 1, 600 Akureyri
Unnsteinn Guðmundsson 280666 Grundargötu 18 Hellnafelli, 350 Grundarfjörður
Valdimar Sigurðsson 291166 Grundargötu 6 Vesturgötu 53b, 101 Reykjavík
Ægir Már Elísson 140566 Grundargötu 29 Grundargötu 13, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1981   

Árni Jóhannes Bragason 291067 Hlíðarvegi 7 Breiðuvík 51, 112 Reykjavík
Bergsteinn Björn Hallgrímsson 040267 Grundargötu 37 Garðaflöt 1, 340 Stykkishólmur 
Bjarki Sæþór Aðalsteinsson 090167 Grundargötu 20 Furulind 1, 200 Kópavogur 
Björn Heiðar Björnsson 161167 Sæbóli 42 Grundargötu 17, 350 Grundarfjörður
Brynhildur Kristín Ólafsdóttir 180667 Fagurhólstúni 3 Ljósvallagötu 16, 101 Reykjavík
Brynja Brynjarsdóttir 050967 Borgarbraut 6 Grundargötu 56, 350 Grundarfjörður
Daníel Hjörtur Sigmundsson 200967 Eyrarvegi 14 Hverfisgötu 88b, 101 Reykjavík
Elías Magnús Rögnvaldsson 150767 Grundargötu 4 Baðsvöllum 21, 240 Grindavík
Elínrós Margrét Jónsdóttir 090667 Fossahlíð 6 Grundargötu 74, 350 Grundarfjörður
Eyþór Garðarsson 181167 Grundargötu 64 Grundargötu 74, 350 Grundarfjörður
Frank Russel 111266 Sæbóli 11 Borgarbraut 6, 350 Grundarfjörður
Friðrik Rúnar Friðriksson 020567 Sæbóli 35 Hrannarstíg 4, 350 Grundarfjörður
Heimir Jónsson 061267 Hlíðarvegi 1 Fagurhólstúni 7, 350 Grundarfjörður
Jófríður Anna Jónsdóttir 270867 Eyrarvegi 26 Noregi
Jóhanna Rós Friðgeirsd . Hjaltalín 131267 Sæbóli 22 Miðbraut 2b, 630 Hrísey
Jón Bjarni Þorvarðarson 291167 Hlíðarvegi 21 Bergi, 350 Grundarfjörður
Magnús Snorri Magnússon 220567 Eyrarvegi 23 Miðbraut 2b, 630 Hrísey
Matthildur Ingólfsdóttir 241167 Fagurhóli 3 Hólmagrund 8, 550 Sauðárkrókur
Valgeir Þór Magnússon 090867 Hlíðarvegi 23 Hlíðarvegi 13, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1982   

Árni Bjarki Kristjánsson 090968 Skallabúðum Hlíðarvegi 6, 350 Grundarfjörður
Björg Ágústsdóttir 240368 Fossahlíð 3 Eyrarvegi 25, 350 Grundarfjörður
Eyrún Guðnadóttir 150368 Fagurhólstúni 6 Sæbóli 3, 350 Grundarfjörður
Garðar Svansson 171168 Sæbóli 41 Smiðjustíg 8, 350 Grundarfjörður
Guðmundur Áskelsson 010268 Stykkishólmi Bárugötu 2, 620 Dalvík
Harpa Grímsdóttir 011068 Fagurhóli 2 Lyngmóum 2, 210 Garðabær
Hákon Arnar Sigurbergsson 111168 Fagurhólstúni 5 Hjallahlíð 29, 270 Mosfellsbær
Herdís Ström 010768 Fossahlíð 5 Borgarhlíð 4a, 600 Akureyri
Kristinn Þorbergur Sigurjónsson 190168 Grundargötu 43 Brimnesbraut 35, 620 Dalvík
Linda Sólveig Magnúsdóttir 070868 Eyrarvegi 23 Möðruvallastræti 3, 600 Akureyri
Oddur Hlynur Kristjánsson 090968 Skallabúðum Grundargötu 98, 350 Grundarfjörður
Sigríður Elísabet Elísdóttir 241268 Grundargötu 29 Sundabakka 3, 340 Stykkishólmur 
Sigurdís Gísladóttir 240168 Grundargötu 60 Flétturima 30, 112 Reykjavík
Sigurður Arnar Þórarinsson 250168 Fagurhóli 5 Laufásvegi 5, 340 Stykkishólmur 
Örn Þór Alfreðsson 061268 Hrannarstíg 14 Rauðási 23, 110 Reykjavík
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Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1983   

Arnar Kristjánsson 020769 Sæbóli 26 Sæbóli 31, 350 Grundarfjörður
Erna Hlín Þórðardóttir 110769 Hamrahlíð 7 Hofsbraut 54, 116 Reykjavík
Eydís Friðgeirsdóttir 260269 Sæbóli 22 Holtsgötu 32, 101 Reykjavík
Guðni Áslaugsson 231069 Hlíðarvegi 9 Smiðjustíg 4, 350 Grundarfjörður
Hallgrímur Óðinn Pétursson 140669 Hlíðarvegi 19 Klifagötu 8, 670 Kópasker
Helgi Már Magnússon 240169 Grundargötu 62 Skipholti 55, 105 Reykjavík
Hörður Grétar Gunnarsson 101169 Hlíðarvegi 25 Sörlaskjóli 62, 107 Reykjavík
Steinþóra Ágústsdóttir 211269 Fossahlíð 3 Dalseli 12, 109 Reykjavík
Vilborg Þórarinsdóttir 080169 Fagurhóli 5 Bjargarstíg 5, 101 Reykjavík
Vormur Þórðarson 191169 Nesvegi 8 Kelduhvammi 16, 220 Hafnarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1984   

Arna Svansdóttir 230170 Sæbóli 41 Smiðjustíg 12, 350 Grundarfjörður
Elínborg Sigurðardóttir 120570 Grundargötu 6 Álfatúni 37, 200 Kópavogur 
Erna Björk Markúsdóttir 071170 Borgarbraut 9 Vesturgötu 40, 300 Akranes
Friðsteinn G . Hannesson 120270 Hlíðarvegi 7 Þverárseli 16, 109 Reykjavík
Georg Gísli Þorsteinsson 120470 Sæbóli 3 Danmörku
Guðmunda Þ . Ragnarsdóttir 180470 Fagurhólstúni 10 Sæbóli 31a, 350 Grundarfjörður
Guðmundur H . Jónsson 011070 Hrannarstíg 8 Stóragerði 10, 860 Hvolsvöllur
Gunnhildur V . Kjartansdóttir 171270 Borgarbraut 10 Smáragötu 10, 900 Vestmannaeyjar
Hafþór Þórarinsson 160770 Fagurhóli 5 Neðstaleiti 8, 108 Reykjavík
Halldóra Brynjarsdóttir 280270 Grundargötu 26 Flétturima 11, 112 Reykjavík
Hjörtur Guðmundsson 170270 Grundargötu 43 Noregi
Hugrún Elísdóttir 240270 Grundargötu 13a Grundargötu 6, 350 Grundarfjörður
Kristinn Ólafsson 090370 Grundargötu 4 Fagurhóli 5, 350 Grundarfjörður
Stella María Óladóttir 140770 Fagurhóli 4 Rauðási 23, 110 Reykjavík

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1985   

Arnheiður Fanney Magnúsdóttir 200771 Eyrarvegi 23 Ásvallagötu 2, 101 Reykjavík
Auður Bergþóra Erlarsdóttir 031271 Eyrarvegi 3 Hólabraut 10, 220 Hafnarfjörður
Ásdís Emelía Gunnlaugsdóttir 140771 Grundargötu 55 Jörfabakka 12, 109 Reykjavík
Benedikt Gunnar Ívarsson 170871 Fagurhólstúni 15 Markarflöt 14, 210 Garðabær
Friðfinnur Níelsson 200971 Hlíðarvegi 19 Borgarbraut 1, 350 Grundarfjörður
Guðlaugur Magnús Guðlaugsson 110570 Eyrarvegi 3 Æsufelli 4, 111 Reykjavík
Ólafur Gunnarsson 161271 Hlíðarvegi 25 Brimhólabraut 25, 900 Vestmannaeyjar
Smári Örn Árnason 190871 Grundargötu 16 Grundargötu 21, 350 Grundarfjörður
Steinar Þór Alfreðsson 250871 Hrannarstíg 14 Fellsenda, 350 Grundarfjörður
Særún Sigurjónsdóttir 270671 Sæbóli 28 Kársnesbraut 49, 200 Kópavogur 
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Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1986 
  
Ásgeir Óskarsson 200172 Eyrarvegi 17 Laugavegi 147, 105 Reykjavík
Bergdís Rósantsdóttir 051072 Sæbóli 9 Kársnesbraut 89, 200 Kópavogur 
Bjarki Jakobsson 230372 Grundargötu 41 Lindarbergi 58a, 220 Hafnarfjörður
Gísli Svanur Gíslason 060472 Grundargötu 60 Hrísrima 4, 112 Reykjavík
Guðmundur Ólason 030472 Fagurhóli 4 Miðtúni 48, 105 Reykjavík
Gunnar Jóhann Elísson 290472 Vatnabúðum Eyrarvegi 20, 350 Grundarfjörður
Gyða Sigurlaugsdóttir 071272 Grundargötu 47 Jötnaborgum 12, 112 Reykjavík
Halldór Sigurjónsson 080972 Sæbóli 28 Lindarsmára 39, 200 Kópavogur 
Matthildur Fanney Jónsdóttir 151272 Fossahlíð 6 Blikahöfða 1, 270 Mosfellsbær
Ragnar Börkur Ragnarsson 110772 Fagurhólstúni 10 Grundargötu 4, 350 Grundarfjörður
Sverrir Grétar Kristinsson 301272 Hlíðarvegi 17 Hraunbæ 174, 110 Reykjavík
Sverrir Hermann Pálmarsson 040272 Sæbóli 30 Gufuskálum, 360 Hellissandur
Tryggvi Svansson 051272 Sæbóli 41 Sæbóli 41, 350 Grundarfjörður
Unnur Gréta Haraldsdóttir 030372 Hlíðarvegi 16 Möðrufelli 15, 111 Reykjavík
Þiðrik Hansson 170372 Vestmannaeyjum Fljótaseli 18, 109 Reykjavík
Þorleifur Viggó Skúlason 211172 Grundargötu 10 Árskógum 18, 700 Egilsstaðir 
Þórður Pétur Pétursson 011271 Grundargötu 10 Orrahólum 5, 111 Reykjavík
Þröstur Sigmundsson 160972 Eyrarvegi 14 Suðurgötu 78, 220 Hafnarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1987   

Albert Magní Ríkarðsson 191073 Fossahlíð 5 Fossahlíð 5, 350 Grundarfjörður
Anna Dröfn Friðriksdóttir 060173 Grundarfirði Þverbrekku 6, 200 Kópavogur 
Atli Már Ingólfsson 200173 Fagurhóli 3 Hverfisgötu 36, 220 Hafnarfjörður
Halldóra Sverrisdóttir 180473 Gröf II Hrannarstíg 3, 350 Grundarfjörður
Jóhanna Þórunn Gunnarsdóttir 280273 Fagurhólstúni 16 Fálkahöfða 2, 270 Mosfellsbær
Katrín Elísdóttir 211173 Grundargötu 13a Grundargötu 13a, 350 Grundarfjörður
Margrét Huld Guðmundsdóttir 030673 Grundargötu 45 Álfholti 10, 220 Hafnarfjörður
Marteinn Njálsson 151173 Suður-Bár Suður Bár, 350 Grundarfjörður
Marvin Ívarsson 170573 Fagurhólstúni 15 Fagurhólstúni 11, 350 Grundarfjörður
Steinar Áslaugsson 021073 Hlíðarvegi 9 Hlíðarvegi 9, 350 Grundarfjörður
Torfi Freyr Alexandersson 120973 Grundarfirði Háaleitisbraut 155, 108 Reykjavík
Þórunn Alma Ólafsdóttir 241273 Hlíðarvegi 10 Löngumýri 22b, 210 Garðabær

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1988   

Aðalheiður Friðfinnsdóttir 050274 Grundargötu 28 Brautarholti 6, 355 Ólafsvík
Eva Jódís Pétursdóttir 161174 Grundargötu 72 Noregi 
Gaukur Garðarsson 191174 Grundargötu 64 Kársnesbraut 89, 200 Kópavogur 
Guðbjörg Jóhanna Níelsdóttir 271074 Hlíðarvegi 19 Sæbóli 44a, 350 Grundarfjörður
Haraldur Róbert Magnússon 200374 Eyrarvegi 23 Sörlaskjóli 8, 107 Reykjavík
Hringur Pálsson 180474 Sæbóli 18 Skipasundi 40, 104 Reykjavík
Illugi Guðmar Pálsson 240474 Naustum Naustum, 350 Grundarfjörður
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Jófríður Friðgeirsdóttir 141174 Sæbóli 22 Fellsenda, 350 Grundarfjörður
Kristín Björg Árnadóttir 130374 Grundargötu 94 Danmörku
Kristín †r Pálmarsdóttir 260274 Sæbóli 30 Spóahöfða 17, 270 Mosfellsbær
Margrét Óskarsdóttir 280874 Eyrarvegi 17 Stóragerði 10, 860 Hvolsvöllur
Pálmi Marel Birgisson 250374 Borgarbraut 5 Hafnargötu 17, 240 Grindavík
Sædís Helga Guðmundsdóttir 080674 Hálsi Borgarbraut 6, 350 Grundarfjörður
Þorsteinn Bjarki Ólafsson 270974 Borgarbraut 6 Borgarbraut 6, 350 Grundarfjörður
Þórarinn Kristjánsson 100674 Sæbóli 26 Víðimel 39, 107 Reykjavík

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1989   

Davíð Hansson Wium 270575 Sæbóli 46 Eyjabakka 32, 109 Reykjavík
Héðinn Rafn Rafnsson 240775 Gröf Gröf III, 350 Grundarfjörður
Hugrún Dögg Magnúsdóttir 281275 Eyrarvegi 5 Veghúsastíg 1a, 101 Reykjavík
Jón Guðnason 080875 Eyrarvegi 24 Kjalarlandi 29, 108 Reykjavík
Lísa Ásgeirsdóttir 150975 Sæbóli 34 Tjarnarbraut 3, 220 Hafnarfjörður
Steinar Nói Kjartansson 180375 Setbergi Setbergi , 350 Grundarfjörður
Svanhildur Rós Guðmundsdóttir 240275 Grundargötu 56 Eyrarvegi 24, 350 Grundarfjörður
Þorgerður Sólveig Jónsdóttir 200875 Eyrarvegi 26 Mosfelli I, 270 Mosfellsbær
Þórkatla Ragnarsdóttir 090675 Grundargötu 28 Hraunbæ 144, 110 Reykjavík
Þorsteinn Sigurlaugsson 010975 Grundargötu 47 Skólastíg 28, 340 Stykkishólmur 

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1990   

Ástrós Geirlaug Hreinsdóttir 010876 Berserkseyri Berserkseyri, 350 Grundarfjörður
Birna Björk Níelsdóttir 080676 Hlíðarvegi 19 Grundargötu 62, 350 Grundarfjörður
Bjarki Þór Alexandersson 020476 Sæbóli 35 Frakkastíg 12a, 101 Reykjavík
Björn Leví Gunnarsson 010676 Borgarbraut 2 Básenda 14, 108 Reykjavík
Elísabet Lára Sveinsdóttir 110276 Hrannarstíg 4 Noregi
Fannar Guðmundsson 090976 Fagurhólstúni 5 Engihlíð 22, 355 Ólafsvík
Guðmundur Már Þorvarðarson 050176 Grundargötu 78 Hringbraut 103, 107 Reykjavík
Guðný Jóna Þórsdóttir 270376 Grundargötu 68 Grundargötu 68, 350 Grundarfjörður
Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir 300476 Fossahlíð 5 Fossahlíð 5, 350 Grundarfjörður
Hörður Pálsson 190976 Grundargötu 80 Grundargötu 80, 350 Grundarfjörður
Jóhann Arnarson 080176 Sæbóli 38 Engihjalla 19, 200 Kópavogur 
Karl Bjarni Guðmundsson 060176 Reykjavík Hafnarbyggð 11, 690 Vopnafjörður
Sylvía Rós Sigurðardóttir 290676 Grundargötu 76 Grundargötu 76, 350 Grundarfjörður
Valdís Hildur Fransdóttir 060776 Grundargötu 41 Vesturgötu 111b, 300 Akranes
Vignir Már Runólfsson 241276 Sæbóli 40 Sæbóli 40, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1991   

Árni Elvar Eyjólfsson 150477 Fagurhólstúni 14 Hamrahlíð 3, 350 Grundarfjörður
Bryndís Rósantsdóttir 210477 Sæbóli 9 Grundargötu 27, 350 Grundarfjörður
Elísabet Svava Kristjánsdóttir 230377 Fagurhólstúni 9 Fannafold 19, 112 Reykjavík
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Emil Helgi Lárusson 250577 Sæbóli 3 Lautarsmára 1, 200 Kópavogur 
Gísli Karel Elísson 250177 Grundargötu 13a Nesvegi 68, 107 Reykjavík
Guðbjartur Þór Sævarsson 150177 Grundargötu 8 Varmahlíð 17, 810 Hveragerði
Helga Pétursdóttir 030377 Grundargötu 11 Fagurhólstúni 11, 350 Grundarfjörður
Jósef Ólafur Kjartansson 060177 Nýjubúð Nýjubúð, 350 Grundarfjörður
Rúnar Pálmarsson 290477 Sæbóli 30 Efstahjalla 19, 200 Kópavogur 
Sigurveig Ragnarsdóttir 191277 Eyrarvegi 20 Langholtsvegi 168, 104 Reykjavík
Svavar Áslaugsson 150377 Hlíðarvegi 9 Hlíðarvegi 9, 350 Grundarfjörður
Sveinn Ingi Ragnarsson 250877 Fagurhólstúni 2 Danmörku
Sæunn Ósk Kjartansdóttir 071277 Nýjubúð Gunnarsbraut 36, 105 Reykjavík

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1992   

Aðalsteinn Jósepsson 121278 Grundargötu 15 Grundargötu 15, 350 Grundarfjörður
Ásdís Lilja Pétursdóttir 300378 Grundargötu 72 Bólstaðarhlíð 23, 105 Reykjavík
Eiríka Benný Magnúsdóttir 040178 Sæbóli 37 Hlíðarvegi 6, 350 Grundarfjörður
Elvar Þór Alfreðsson 100978 Hrannarstíg 14 Hrannarstíg 18, 350 Grundarfjörður
Guðmundur Pálsson 300678 Sæbóli 18 Sæbóli 18, 350 Grundarfjörður
Heiða Ólafsdóttir 041078 Borgarbraut 3 Borgarbraut 3, 350 Grundarfjörður
Helga Soffía Gunnarsdóttir 020278 Grundargötu 51 Grundargötu 51, 350 Grundarfjörður
Ingibjörg Hlíðkvist Ingadóttir 150578 Grundargötu 58 Grundargötu 58, 350 Grundarfjörður
Jóhanna Þorvarðardóttir 230278 Sæbóli 46 Aðalgötu 38, 430 Suðureyri
Jón Hans Ingason 140578 Hlíðarvegi 11 Hlíðarvegi 11, 350 Grundarfjörður
Kristján Sigurður Hafþórsson 090678 Búlandshöfða Reykási 45, 110 Reykjavík
Steinunn Jenný Skúladóttir 130978 Eyrarvegi 7 Lækjarsmára 68, 200 Kópavogur 

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1993   

Anna Björk Atladóttir 220979 Eyrarvegi 24 Veghúsum 15, 112 Reykjavík
Björn Kristján Ásgeirsson 120579 Fagurhólstúni 12 Fagurhólstúni 12, 350 Grundarfjörður
Dögg Mósesdóttir 190379 Grundargötu 50 Grundargötu 50, 350 Grundarfjörður
Elsa Fanney Grétarsdóttir 300579 Grundargötu 88 Grundargötu 88, 350 Grundarfjörður
Heiðar Þór Bjarnason 200279 Grundargötu 98 Grundargötu 98, 350 Grundarfjörður
Hermann Geir Þórsson 060779 Grundargötu 68 Grundargötu 68, 350 Grundarfjörður
Jónína Guðrún Kristbergsdóttir 031179 Fossahlíð 7 Hafnarkletti 2, 310 Borgarnes
Margrét Eyrún Níelsdóttir 270779 Hlíðarvegi 19 Austurvegi 1, 680 Þórshöfn
María Runólfsdóttir 200479 Sæbóli 40 Sæbóli 40, 350 Grundarfjörður
Oddur Hrannar Oddsson 080179 Hlíðarvegi 21 Hlíðarvegi 21, 350 Grundarfjörður
Páll Mar Magnússon 150779 Þórdísarstöðum Vesturgötu 160, 300 Akranes
Reynir Freyr Reynisson 160879 Grundargötu 49 Grundargötu 49, 350 Grundarfjörður
Runólfur V . Guðmundsson 150279 Grundargötu 86 Grundargötu 86, 350 Grundarfjörður
Sigmar Hrafn Eyjólfsson 070479 Fagurhólstúni 14 Fagurhólstúni 14, 350 Grundarfjörður
Sigríður Guðbjörg Arnardóttir 101179 Sæbóli 38 Sæbóli 38, 350 Grundarfjörður
Sindri Sigurjónsson 140579 Sæbóli 28 Sæbóli 28, 350 Grundarfjörður
Skarphéðinn M . Guðmundsson 030379 Fossahlíð 2 Lundarbrekku 2, 200 Kópavogur 
Soffía Ösp Bæringsdóttir 280779 Sæbóli 35 Garðagrund, 300 Akranes
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Sóley Ásta Karlsdóttir 111279 Borgarbraut 9 Borgarbraut 9, 350 Grundarfjörður
Svanborg R . Kjartansdóttir 150179 Setbergi Setbergi, 350 Grundarfjörður
Valdís Ásgeirsdóttir 161079 Sæbóli 34 Sæbóli 34, 350 Grundarfjörður
Valgeir Hreiðar Kjartansson 040879 Sæbóli 5 Grundargötu 31, 350 Grundarfjörður
Vigdís Gunnarsdóttir 220179 Fagurhólstúni 16 Lækjarmóti , 531 Hvammstangi

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1994   

Björg Þorvarðardóttir 210280 Grundargötu 78 Grundargötu 41, 350 Grundarfjörður
Davíð Jens Guðlaugsson 311080 Sæbóli 1 Sæbóli 1, 350 Grundarfjörður
Guðmundur Njáll Þórðarson 100380 Fagurhóli 4 Sigtúni 31, 450 Patreksfjörður
Guðný Linda Gísladóttir 130480 Fagurhólstúni 1 Fagurhólstúni 1, 350 Grundarfjörður
Hjalti Vignir Sævaldsson 090180 Grundargötu 74 Sæbóli 27, 350 Grundarfjörður
Höskuldur Þorsteinsson 271180 Eyrarvegi 21 Hafnargötu 4, 340 Stykkishólmur 
Rósa Hólm Gunnarsdóttir 050880 Sæbóli 36 Sæbóli 36, 350 Grundarfjörður
Selma Rut Þorkelsdóttir 130680 Þórdísarstöðum Sæbóli 25, 350 Grundarfjörður
Signý Gunnarsdóttir 120780 Grundargötu 51 Grundargötu 51, 350 Grundarfjörður
Sigurður Tómas Helgason 070580 Hlíðarvegi 12 Hlíðarvegi 12, 350 Grundarfjörður
Sylvía Rós Ríkarðsdóttir 220780 Fossahlíð 5 Fossahlíð 5, 350 Grundarfjörður
Tinna Pálsdóttir 090180 Nesvegi 13 Grundargötu 80, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1995   

Álfheiður Ágústsdóttir 240781 Grundargötu 5 Grundargötu 5, 350 Grundarfjörður
Birgitta Þórey Bergsdóttir 020181 Fagurhólstúni 2 Fagurhólstúni 2, 350 Grundarfjörður
Garðar Hafsteinsson 050381 Grundargötu 92 Grundargötu 92, 350 Grundarfjörður
Gilbert Grétar Sigurðsson 100481 Grundargötu 76 Grundargötu 76, 350 Grundarfjörður
Guðrún Jóna Jósepsdóttir 190581 Grundargötu 15 Grundargötu 15, 350 Grundarfjörður
Hanna Sif Ingadóttir 060381 Hlíðarvegi 11 Hlíðarvegi 11, 350 Grundarfjörður
Helga Hjálmrós Bjarnadóttir 240581 Grundargötu 98 Grundargötu 98, 350 Grundarfjörður
Ingibjörg Kristín Gestsdóttir 270981 Eyrarvegi 17 Blöndubakka, 701 Egilsstaðir
Jóhanna Beck 021281 Grundargötu 66 Grundargötu 66, 350 Grundarfjörður
Jón Garðar Jörundsson 240981 Eyrarvegi 7 Langholtsvegi 85, 104 Reykjavík
Kristinn Soffanías Rúnarsson 020781 Hlíðarvegi 5 Hlíðarvegi 5 , 350 Grundarfjörður
Marsibil Katrín Guðmundsdóttir 160681 Fagurhólstúni 5 Fagurhólstúni 5, 350 Grundarfjörður
Sara Líf Stefánsdóttir 271281 Reykjavík Grundargötu 60, 350 Grundarfjörður
Svavar Þór Sævarsson 210781 Grundargötu 17 Lönguhlíð 11, 603 Akureyri
Þórhildur Guðrún Ólafsdóttir 220881 Fagurhólstúni 3 Fagurhólstúni 3, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1996   

Adam Kári Helgason 130582 Hlíðarvegi 12 Hlíðarvegi 12, 350 Grundarfjörður
Birgir Guðjónsson 081282 Fagurhólstúni 7 Grundargötu 47, 350 Grundarfjörður
Cecilía Kristín Kjartansdóttir 190182 Grundargötu 47 Grundargötu 31, 350 Grundarfjörður
Davíð Hlíðkvist Ingason 280382 Grundargötu 58 Grundargötu 58, 350 Grundarfjörður
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Guðrún Olga Stefánsdóttir 060883 Grundarfirði Gröf I, 350 Grundarfjörður
Heiðrún Sigurjónsdóttir 220582 Sæbóli 28 Sæbóli 28, 350 Grundarfjörður
Hrafnhildur Eik Skúladóttir 140182 Fagurhólstúni 10 Fagurhólstúni 10, 350 Grundarfjörður
Hrannar Már Ásgeirsson 110482 Grundarfirði Fagurhólstúni 12, 350 Grundarfjörður
Jón Pétur Pétursson 060783 Grundargötu 72 Grundargötu 72, 350 Grundarfjörður
Karen Rós Sæmundardóttir 050182 Grundarfirði Sæbóli 24, 350 Grundarfjörður
Katrín Dögg Ólafsdóttir 120782 Borgarbraut 7 Lindarsmára 34, 200 Kópavogur 
Kári Gunnarsson 020482 Grundarfirði Eyrarvegi 12, 350 Grundarfjörður
Magnús Jósepsson 091082 Grundargötu 15 Grundargötu 15, 350 Grundarfjörður
Rósa Guðmundsdóttir 250182 Grundargötu 86 Grundargötu 86, 350 Grundarfjörður
Sigríður Amanda Ólafsdóttir 120782 Borgarbraut 7 Lindarsmára 34, 200 Kópavogur 
Steinunn Marta Gunnlaugsdóttir 290382 Grundargötu 56 Grundargötu 55, 350 Grundarfjörður
Þór Örn Atlason 260982 Grundarfirði Veghúsum 15, 112 Reykjavík
Þórarinn Þórarinsson 220282 Fagurhóli 5 Álfagranda 35, 107 Reykjavík

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1997   

Árni Elvar Emilsson 150983 Grundargötu 45 Álfaborgum 17, 112 Reykjavík
Ásthildur Helen Gestsdóttir 170783 Eyrarvegi 17 Blöndubakka, 701 Egilsstaðir
Dagný Rut Kjartansdóttir 220983 Setbergi Setbergi, 350 Grundarfjörður
Hafdís Bergsdóttir 200183 Fagurhólstúni 2 Fagurhólstúni 2, 350 Grundarfjörður
Lilja Ólafsdóttir 240683 Borgarbraut 3 Borgarbraut 3, 350 Grundarfjörður
Rut Rúnarsdóttir 070783 Hlíðarvegi 5 Hlíðarvegi 5, 350 Grundarfjörður
Sandra Ósk Víðisdóttir 040283 Fagurhólstúni 8 Fagurhólstúni 8, 350 Grundarfjörður
Sigrún Hlín Guðnadóttir 140983 Grundargötu 42 Grundargötu 42, 350 Grundarfjörður
Sylvía Rún Ómarsdóttir 030383 Grundargötu 45 Grundargötu 45, 350 Grundarfjörður
Þórunn Kjartansdóttir 020683 Nýjubúð Nýjubúð, 350 Grundarfjörður

Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1998   

Berglind Magnúsdóttir 180884 Sæbóli 32 Sæbóli 32, 350 Grundarfjörður
Daníel Magnús Helgason 250984 Hlíðarvegi 12 Hlíðarvegi 12, 350 Grundarfjörður
Davíð Sigurðsson 290584 Fellasneið 18 Fellasneið 18, 350 Grundarfjörður
Guðmundur Hreinn Gíslason 020284 Fagurhólstúni 1 Fagurhólstúni 1, 350 Grundarfjörður
Guðmundur Víðir Víðisson 070684 Fagurhólstúni 8 Fagurhólstúni 8, 350 Grundarfjörður
Gunnar Már Árnason 090284 Sæbóli 29 Sæbóli 29, 350 Grundarfjörður
Hallgrímur Jóhann Hallgrímsson 290284 Hamrahlíð 9 Hamrahlíð 9, 350 Grundarfjörður
Hildur Margrét Ríkarðsdóttir 031284 Fossahlíð 5 Fossahlíð 5, 350 Grundarfjörður
Hörður Óli Sæmundarson 201084 Sæbóli 35 Sæbóli 24, 350 Grundarfjörður
Jóhann Kristinn Ragnarsson 270284 Kverná II Kverná neðri, 350 Grundarfjörður
Júlíus Arnar Jósepsson 190784 Grundargötu 15 Grundargötu 15, 350 Grundarfjörður
Ragnheiður Dröfn Benediktsd . 270284 Grundargötu 43 Grundargötu 43, 350 Grundarfjörður
Sigurrós Sandra Bergvinsdóttir 131184 Hlíðarvegi 3 Hlíðarvegi 3, 350 Grundarfjörður
Þorvaldur Ásberg Kristbergsson 180284 Fossahlíð 7 Hlíðarvegi 1 , 350 Grundarfjörður
Þóra Lind Þórsdóttir 020284 Grundargötu 68 Grundargötu 68, 350 Grundarfjörður
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Fermingarbörn í Grundarfjarðarkirkju og Setbergskirkju 1999   

Aðalsteinn Valur Grétarsson 070385 Grundargötu 88 Grundargötu 88, 350 Grundarfjörður
Axel Björgvin Höskuldsson 210885 Grundargötu 10 Borgarbraut 2, 350 Grundarfjörður
Berglind Bergsdóttir 061085 Fagurhólstúni 2 Fagurhólstúni 2, 350 Grundarfjörður
Dóra Lind Pálmarsdóttir 010485 Sæbóli 30 Sæbóli 30, 350 Grundarfjörður
Einar Hallgrímsson 130385 Fossahlíð 3 Fossahlíð 3, 350 Grundarfjörður
Eymar Eyjólfsson 110185 Fagurhólstúni 14 Fagurhólstúni 14, 350 Grundarfjörður
Guðný Rut Guðnadóttir 121185 Grundargötu 42 Grundargötu 42, 350 Grundarfjörður
Helga Sjöfn Ólafsdóttir 310885 Hlíðarvegi 13 Hlíðarvegi 13, 350 Grundarfjörður
Hulda Magnúsdóttir 181085 Sæbóli 32 Sæbóli 32, 350 Grundarfjörður
Ingibjörg Ósk Helgadóttir 160185 Smiðjustíg 5 Smiðjustíg 5, 350 Grundarfjörður
Jóhann Haukur Þorsteinsson 070285 Grundargötu 76 Grundargötu 76, 350 Grundarfjörður
Kristín Lilja Friðriksdóttir 270985 Fellasneið 10 Fellasneið 10, 350 Grundarfjörður
Kristófer Kristófersson 100485 Fagurhólstúni 9 Fagurhólstúni 9, 350 Grundarfjörður 
Nanna Vilborg Harðardóttir 140885 Grundargötu 78 Grundargötu 78, 350 Grundarfjörður
Óttar Guðlaugsson 130785 Sæbóli 1 Sæbóli 1, 350 Grundarfjörður
Sine Kastbjerg Sveinsdóttir 131284 Hrannarstíg 10 Hrannarstíg 10, 350 Grundarfjörður
Tryggvi Hafsteinsson 040685 Grundargötu 92 Grundargötu 92, 350 Grundarfjörður
Víkingur Hermann Guðjónsson 111085 Grundargötu 47 Grundargötu 47, 350 Grundarfjörður
Þorkell Máni Þorkelsson 230285 Sæbóli 25 Sæbóli 25, 350 Grundarfjörður
Örn Eiríksson 191285 Grundargötu 66 Grundargötu 66, 350 Grundarfjörður
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