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For máli
Eyrbyggjar, hollvinasamtök Grundarfjarðar og Sögunefnd Eyrarsveitar standa 
saman að útgáfu þessa rits. Rit þetta er fjórða heftið í flokki sem við köllum 
,,Safn til sögu Eyrarsveitar“.

Að þessu sinni birtum við 16 greinar sem tengjast þjóðlegum fróðleik úr 
Eyrarsveit. Á þessu ári eru 50 ár síðan síldveiðiskipið Eddan fórst í fárviðri í 
Grundarfirði. Þetta haust var mikil síldarganga inn á Grundarfjörð og stór 
hluti flotans var þar við veiðar. Þann 15.–16. nóvember skall á eitt af verstu 
vetrarveðrum sem gengið hafa yfir Vesturland, suðvestan fárviðri, eða Stóri-
Sunnan, eins og stundum er sagt í Grundarfirði. Hér er birt viðtal við Óskar 
Vigfússon, sem var sjómaður á Eddunni, og segir hann frá þrekraun sem þeir lentu 
í. Skipbrotsmönnunum var bjargað í land við Suður-Bár. Tryggvi Gunnarsson frá 
Suður-Bár skrifar grein þar sem hann segir frá björgun skipbrotsmannanna. 
Birt er viðtal við þrjá Grundfirðinga, þá Pál Ásgeirsson, Aðalstein Friðfinnsson 
og Sigurð Lárusson, en þeir voru allir á síldveiðum á Grundarfirði 16. nóvem-
ber 1953, þegar Eddan fórst. Þessi viðtöl höfðu sterk áhrif á þann sem þetta 
skrifar. Viðtölin eru birt lítið breytt, og þeir sem þekkja og hafa rætt við framan-
greinda einstaklinga munu beinlínis heyra þá tala og þekkja orðfærið.

Í heftinu er birt ritgerðin ,,Gert út frá Grundarfirði. Myndun sjávarþorps á 
20. öld“. Davíð Hansson Wíum skrifaði hana sem B.A. ritgerð í sagnfræði sem 
hann lauk vorið 2003. Fyrir okkur Eyrbyggja var það mikill fengur að sagn-
fræðinemi skyldi ráðast í þetta verk og taka saman fróðleik um útgerðarsögu 
Grundfirðinga. Að venju skrifar Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri annál bæjar-
félagsins síðastliðið ár.

Með þessari bók fer í dreifingu örnefnamynd sem Eyrbyggjar hafa látið gera 
af fjöllunum umhverfis Kolgrafafjörð og er myndin 26 x 102 cm að stærð. Hildur 
Sæmundsdóttir ljósmóðir í Grundarfirði hefur haldið utan um skráningu örnefn-
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anna inn á myndina. Guðjón Elisson tölvumaður Eyrbyggja tók myndina og sá 
um alla tölvuvinnslu og skráningu inn á myndina. Í þessu hefti skrifar Hildur 
grein þar sem hún gerir grein fyrir skráningu örnefnanna og hverjir voru helstu 
heimildarmenn. Byggt hefur verið á örnefnaskrám Örnefnastofnunar og fjöl-
margir Grundfirðingar sem eru staðkunnugir hafa lagt okkur lið. 

Eyrbyggjar hafa lagt áherslu á að safna gömlum myndum frá Grundarfirði. 
Frændurnir Sveinn Arnórsson og Guðjón Elisson hafa verið duglegir við að 
skanna gamlar myndir og koma þeim á tölvutækt form. Ef þið sem lesið 
þennan inngang eigið gamlar myndir frá Grundarfirði, væri vel þegið að fá 
þær lánaðar, skanna þær til varðveislu fyrir framtíðina. Mikilvægt er að fá jafn-
framt upplýsingar um hvað hver mynd sýnir, hver er ljósmyndarinn og hve-
nær hver mynd var tekin. Til gamans birtum við nokkrar gamlar myndir úr 
myndasafni Eyrbyggja. 

Í síðustu bók okkar, 3. hefti 2002, var grein um gamlar lendingar í Eyrarsveit. 
Þar var mynd af lendingunni við Vatnabúðir og skýringar færðar inn á mynd-
ina. Villa var á myndinni sem er leiðrétt í þessu hefti með nýrri mynd og 
skýringartexta frá Gunnari Kristjánssyni. 

Njáll Gunnarson skrifar grein sem hann nefnir ,,Eftirminnilegir ein stakl-
ingar. Rósa á Skallabúðum og Gunnar á Eiði“.

Árið 1703 var lokið við einstakt manntal í heiminum þar sem ekki voru 
einungis taldir allir íbúarnir, karlar og konur, heldur einnig getið félagslegrar 
stöðu manna sem gefur mikið innsæi í skiptingu þjóðarinnar á þessum tíma. 
Nú í ár, 2003, eru því rétt 300 ár síðan þetta manntal var gert á Íslandi. Kristján 
E. Guðmundsson félagsfræðingur, skrifar grein sem hann nefnir ,,Eyrarsveit 
fyrir 300 árum“. 

Elínbjörg Kristjánsdóttir hefur tekið saman fróðleik um áætlunarferðir í 
Eyrarsveit 1942–1966. Það má segja að Elínbjörg sé alin upp í rútu því faðir 
hennar Kristján í Lýsudal var í áratugi bílstjóri í áætlunarferðum. 

Fyrir nokkrum árum tók Ásgeir Guðmundsson cand. mag. saman heil-
mikinn fróðleik um sögu Eyrarsveitar. Efnið hefur ekki verið birt í heild sinni. 
Í fyrra birtum við kafla sem nefndist ,,Frakkar í Grundarfirði“. Nú birtum við 
nýjan kafla eftir Ásgeir sem er ítarleg samantekt sem nefnist ,,Verslun í 
Grundar firði“. Til gamans valdi Ásgeir Guðmundsson einnig nokkrar þjóð-
sögur úr Eyrarsveit sem við birtum í bókinni.
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Ungmennafélag Grundarfjarðar byrjaði útgáfu á handskrifuðu blaði árið 
1933. Blaðið nefndist ,,Dagsbrún“. Í þessu hefti birtum við sem sýnishorn titil-
blað fyrstu útgáfunnar. 

Ingi Hans Jónsson hefur óskað eftir að eftirfarandi verði birt í þessum inn-
gangi:

Frá örbirgð til bjargálna – Athugasemd
Þeir feðgar Guðmundur Jóhannesson og Ólafur Jón Guðmundsson hafa gert 
athugasemd við eftirfarandi málsgrein í grein minni um upphaf vélbáta í 
Grundarfirði í 3. hefti af Fólkið, fjöllin, fjörðurinn, safni til sögu Eyrarsveitar.

Í kafla um MB Ingólf SH-152, bls. 75, segir orðrétt: „ „En hvernig sem þessu var 
háttað er nokkuð víst að á endanum tapaðist Kvíabryggja úr landi Krossnes þegar 
gengið var að veðum vegna þessara bátakaupa.“ 
Athugasemd þeirra feðga snýr að því að engar sönnur séu færðar á að 
Kvíabryggja hafi í raun tapast með þessum hætti. Undirritaður tekur undir 
það, því það er óljóst hvað í raun hafi tapast og hvernig. Sú ályktun sem fram 
kemur í fyrrnefndri setningu er því óljós og óþörf. Þessi samantekt á sögu vél-
bátanna var fyrst og fremst skrifuð til þess að heiðra minningu þeirra forvígis-
manna sem réðust í þau stórvirki sem vélvæðingin var á þeim tíma. Gögn um 
landamörk og eignaheimildir á landi voru ekki skoðaðar í þessu sambandi og 
má ekki skilja umfjöllunina á þann veg.

Ingi Hans Jónsson 
Parti á Grundarfirði

Stjórn Eyrbyggja hefur fundað reglulega fyrsta þriðjudag hvers mánaðar. 
Fundargerðir stjórnar hafa verið sendar út í tölvupósti til þeirra sem þess hafa 
óskað. Einnig eru fundargerðirnar settar inn á heimasíðu Eyrbyggja sem er 
http://www.grundarfjordur.is/eyrbyggjar/. Þar má einnig sjá hluta af mynda-
safni Eyrbyggja.
Grundarfjarðarbær hefur byggt upp ágæta heimasíðu sem er á slóðinni http://
www.grundarfjordur.is. Undir flipanum ,,Sögupunktar“ á heima síð unni er skrá 
yfir örnefni í Eyrarsveit samkvæmt örnefnaskrám Örnefna stofn unar. 
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Eyrbyggjar hafa undanfarin tvö ár unnið að því að færa örnefni inn á loft-
myndir. Fjöldi staðkunnugra Grundfirðinga hefur lagt þar hönd á plóg. Fyrst 
og fremst hefur verið byggt á örnefnaskrám Örnefnastofnunar. Fyrirtækið 
Loftmyndir hefur fengið þessar loftmyndir og fært örnefnin inn eftir hnitum á 
nýjar loftmyndir af Eyrarsveit. Þegar þetta er skrifað hefur verið prentuð út 
fyrsta próförk af loftmyndakorti af Eyrarsveit með örnefnum. Þessi kort eru til 
yfirferðar bæði hjá staðkunnugum Grundfirðingum og einnig á Örnefnastofnun. 
Síðan er að því stefnt að gefa kortin út og setja þau í almenna dreifingu. 

Eins og áður sagði standa Eyrbyggjar, hollvinasamtök Grundarfjarðar og 
Sögu nefnd Eyrarsveitar sameiginlega að útgáfu þessarar bókar. Eyrbyggjar eru 
frjáls félagasamtök. Í núverandi stjórn Eyrbyggja (2002–2003) eru Gísli Karel 
Halldórsson, formaður, Ásthildur E. Kristjánsdóttir gjaldkeri, Orri Árnason, 
ritari, Elínbjörg Kristjánsdóttir, Guðlaugur Þór Pálsson, Hermann Breiðfjörð 
Jóhannesson, og fyrst Hrönn Harðardóttir og síðar Hrafnhildur Pálsdóttir sem 
leysti Hrönn af vegna anna. 

Grundarfjarðarbær tilnefnir í Sögunefnd Eyrarsveitar og í nefndinni eru 
Dóra Haraldsdóttir, Gunnar Kristjánsson og Ólafur Guðmundsson. 

Við höfum notið góðra styrkja sem hafa gert þessa útgáfu mögulega. 
Grundarfjarðarbær og Styrktarsjóður Sparisjóðs Eyrarsveitar hafa styrkt 

útgáfuna rausnarlega. Á þessu ári komumst við á fjárlög og fengum styrk frá 
Menntamálaráðuneytinu. Reynslan hefur verið að innkoma vegna sölu er fjarri 
því að standa undir útgáfukostnaði, og án þessara styrkja hefði ekki verið um 
neina útgáfu að ræða.

Að síðustu vil ég þakka bæjarstjórn Grundarfjarðar og Björgu Ágústsdóttur 
bæjarstjóra fyrir velvilja og stuðning við okkar starf.

Ég vil ennfremur þakka greinarhöfundum, samstarfsfólki í Eyrbyggjum og 
Sögunefnd Eyrarsveitar fyrir góða samvinnu við útgáfu þessarar bókar.

   20. maí 2003,
Gísli Karel Halldórsson
formaður Eyrbyggja starfsárið 2002–2003.
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Það var árið 1952 að fjöl skylda mín flutti norð an úr Ár nes hreppi á Strönd um 
og að býlinu Suð ur-Bár í Eyr ar sveit. Húsa kost ur var í lág marki, en þó eins og 
gerð ist og gekk í þann tíma. Íbúð ar hús ið lítið og því nokk uð þröngt fyrir sex 
manna fjöl skyldu. Nokkr ar lag fær ing ar voru þá strax gerð ar til þæg inda fyrir 
fólk ið, svo sem að leiða vatn inn og fleira.

Mig lang ar nú að koma á blað minn ing um mínum um þann hörmu lega at-
burð er átti sér stað þann 16. nóv. 1953 um það bil 250-300 metr um NA af nes-
tánni hér í Grund ar firði. Var ég þá nýorð inn 16 ára gam all. 

Um haust ið 1953 kom mikil síld ar ganga inn á Grund ar fjörð og fóru þá allir 
bátar að útbúa sig til síld veiða sem höfðu til þess ein hverja getu. 

Söfn uð ust þá saman bátar af Suð vest ur og Vest ur landi og hugs an lega ein-
hverj ir víðar frá. Eitt þess ara skipa var Eddan GK 25 frá Hafn ar firði sem var á 
þeim tíma eitt stærsta og glæsi leg asta síld veiði skip flotans, 185 brúttó lest ir að 
stærð. Skip stjóri á Eddu var hin þekkti afla mað ur Guð jón Ill ugason. 

Að kvöldi 15. nóv em ber fór að hvessa af suðri og skall síðan á eitt mesta 
sunn anrok er menn þekktu og stóð alla nótt ina en sneri sér í suðvest an undir 
morg  un með feiknahvöss um byljum. Kalt var í veðri og gekk á með krepju-
byljum eins og títt er í suð vest an átt.

Heim il is fólk ið í Suð ur-Bár þá voru for eldr ar okkar Val gerð ur G. Val geirs-
dótt ir og Gunn ar Njáls son og við syst kin in, Njáll, Kjart an, Þór dís og ég, 
Tryggvi. Bræð ur mínir, Njáll og Kjart an, voru á sjón um. Njáll var skip verji á 
Grund firð ingi með Hin riki El bergs syni, en vegna fé lags skap ar um veiði var 
hann um borð í mb. Ágústi Þór ar ins syni frá Stykk is hólmi með Soff an íasi Ces ils-

Tryggvi Gunn ars son

Edd uslys ið á Grund ar firði 
16. nóv em ber 1953



syni, þessa nótt. Kjart an var á mb. Páli Þor leifs syni með Birni Ás geirs syni, þann-
ig að við vorum fjög ur heima. 

Um morg un inn þegar við fórum á ról blasti við sjón sem ég sé enn í dag fyrir 
augum mér. Vest ur af bænum eru sker, svo köll uð Snopp usker, nokk uð stór-
streymt var og fjara, en þó komið að fall. Fram af skerj un um voru marg ir bátar 
sem okkur fannst að væru að stranda, en hvasst var þá enn af suð vestri og 
héldu þeir upp í vind. Það má vera að fjar lægð hafi nokk uð blekkt okkur, en þó 
var þetta að sjá óhemju tæpt. Seinna heyrði ég að nokkr ir erf ið leik ar hefðu 
verið hjá ein hverj um þess ara báta er þarna voru. 

Klukk an níu til hálftíu fórum við faðir minn til gegn inga og gáfum fé og 
kúm, og til að mjólka. Klukk an rúm lega tíu höfð um við lokið þess um verk um, 
þá var nokk uð farið að lægja og birta. Þegar við komum út úr úti hús un um 
blasti við okkur sjón er við áttum ekki von á. Niðri á bakk an um fram an við 
Norð ur-Bár, neðan við Leirt jörn ina, sýndist eins og menn stæðu beggja vegna 
við að gerð ar borð, en mér varð strax ljóst að svo var ekki. Ég sagði við föður 
minn: „Farðu heim með mjólk ina, ég ætla að hlaupa og að gæta hvað þetta er“, 
og svo varð. Ég fór af stað og hljóp yfir í Norð ur-Bár artún ið fyrir neðan bár una. 
Sá ég þá hvar þrír menn komu á móti mér og mætt umst við beint fyrir neðan 
Norð ur-Bár ar hús ið. Ég sá strax að þetta voru veð ur hrakt ir menn. Bauð ég góð-
an dag og spurði hvað væri. Einn þeirra svar aði og sagði: „Það sökk hjá okkur 
skip ið og við vorum að hrekj ast í alla nótt. Það er bátur (nóta bát ur) þarna niðri 
í fjöru og tveir eða þrír dánir menn í honum.“ Þeir er ég mætti þarna voru Guð-
jón Ill ugason skip stjóri, Guð mund ur Á. Guð munds son og Guð mund ur Ólafs-
son. Þess ir menn voru allir vel búnir af fötum, en blaut ir, þeir ósk uðu eftir því 
að fá að fara í húsið í Norð ur-Bár. Ég sagði þeim að ekki væri búið í hús inu og 
það væri kalt og einnig læst, en ég sagði þeim að halda áfram fram hjá úti hús-
un um í Suð ur-Bár og heim í íbúð ar hús sem og þeir gerðu. Þótt ist ég nú vita að 
eitt hvað skelfi legt hefði skeð þessa ill viðrisnótt. Meðan á þess um sam ræð um 
stóð kom maður inn á túnið illa búinn, ber fætt ur í stutt erma bol og í nank ins-
bux  um. Var þessi maður með svo mikl ar kval ir að hann gat vart hamið sig, 
gátum við ekk ert rætt, en sagði ég honum að fara á eftir fé lög um sínum. Þessi 
maður var Ingv ar Ív ars son mats veinn. 

Taldi ég mig ekki mega tefja mikið en hélt áfram því ég sá að tveir menn 
voru að koma upp með Norð ur –Bár ar ánni og leiddu mann á milli sín. Þegar ég 
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var kom inn norð ur fyrir tún og sá niður í ár hvamminn, sá ég tvo menn rétt við 
ána, var áin í nokkrum vexti eftir ill viðri næt ur inn ar og því nokk uð úfin, en er 
hún að jafn aði ekki mikil vexti. Í sama mund steypt ist annar mað ur inn í ána, 
flýtti ég því för og út í ána, tók mann inn og dró yfir ána og upp á bakk ann. 
Þessi maður var Óskar Vig fús son, hann virt ist ákaf lega hrædd ur og ókyrr, 
þannig að ég mátti ekki sleppa af honum hendi af ótta um að missa hann aftur 
í ána og var nóg samt. Hinn mað ur inn sem fyrr er nefnd ur var Guð jón Á. Guð-
jóns son, eldri maður, virt ist hann vel á sig kom inn eftir þrekraun næt ur inn ar, 
enda vel búinn fötum, en renn blaut ur eins og þeir allir fé lag arn ir. Guð jón kom 
yfir ána, mér til að stoð ar.

Nú barst mér lið sauki er ég sá Þor stein Jóns son á Arn ar hóli koma niður með 
ánni og til okkar, ég bað hann að fara yfir ána og hjálpa þeim er þar voru. Við 
Guð jón tókum þá Óskar á milli okkar og fikruð um okkur heim á leið. Óskar 
var þannig búinn að hann var í galla bux um, í ljós blá um bol og ber fætt ur. Ósk-
ari var það óbæri leg til hugs un að mega hvorki fara inn í Norð ur-Bár ar hús ið né 
úti hús in, var það von í því ástandi sem hann var. Það verð ur að fylgja þessu 
hversu mik inn styrk Guð jón hafði, hlýtur hann að hafa verið mik ill þrek mað ur. 
Ekki spar aði hann held ur sær ing ar og brýning ar alls konar er hann átti til í 
orðum, til að auka kjark og skap Ósk ars til að ná á leið ar enda. Ég verð að játa, 
að mér strákn um þótti alveg nóg um. Þegar heim undir bæinn kom var þreyta 
og vos búð orðin mikil, tók ég þá Óskar fyrir fram an mig síð ustu metrana, en 
komst ekki þannig inn um dyrn ar svo ég tók undir hend ur hans og dró hann 
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inn gang inn og inn í her bergi þar inn af og kom honum upp í rúm. Þar var 
Þór dís syst ir mín og sagði ég henni að færa hann úr fötum. Meira þurfti ég ekki 
að segja því allir gerðu allt sem hægt var til hjálp ar. Faðir minn var þar til hjálp-
ar líka og þess vegna var hann ekki með utan húss. Ég fór nú sömu leið til baka, 
þegar ég kom út að ánni sá ég að enn var komin að stoð, þar var kom inn Jens 
Kjart ans son á Þór dís ar stöð um á jepp an um sínum, tók hann þá tvo menn er fyrr 
var sagt frá og keyrði þá heim í Suð ur-Bár. Þess ir tveir voru Bjarni Herm undar-
son og Ágúst Stef áns son. Ég man ekki mikið meira um þessa tvo, senni lega 
vegna þess að þeir urðu ekki á vegi mínum, augliti til auglit is þrátt fyrir að 
báð ir hafi gist um nótt hjá okkur.

Nú er að segja frá Þor steini Jóns syni er hann fór mönn un um til að stoð ar. Er 
ég kom aftur til hans sá ég að hann sat með mann í fang inu, sagði ég honum 
að bíða þarna því Jens myndi koma fljót lega til baka sem og varð. Síðar sagði 
Þor steinn að mað ur inn hefði dáið í fang inu á honum, og þótt ist full viss um. 
Með an þetta allt gekk fram, féll sjór að landi og komið að flóði. Nú skildi ég 
Þor stein eftir þar sem hann var með mann inn, þessi maður var Sig ur jón Guð-
munds son 1. vél stjóri. Síðar kom Jens á jepp an um og hjálp ast þeir Þor steinn við 
að koma Sig ur jóni í hann og fór Jens með hann heim í Suð ur-Bár, inn á eld hús-
gólf. Þá voru komn ir þang að menn utan úr Grund ar firði og ein hverj ir í þeim hóp 
kunnu hjálp í við lög um og því var strax haf ist handa við líf gun ar atil raun ir, og 
var þeim hald ið áfram allt þar til lækn ir inn kom, og úr skurð aði Sig ur jón lát inn. 
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Ég flýtti mér til sjáv ar þar sem 
nóta bát ur inn var. Þegar ég sá fram af 
sjáv ar bakk an um veltist bát ur inn 
næst um flat ur fyrir báru, hálffull ur af 
sjó og í sama mund valt maður út úr 
bátn um og fór með út soginu aftur 
fyrir bát inn. Ég stökk þá strax á eftir 
og náði í hönd hans og hljóp með 
hann á næstu báru upp fjör una, eins 
langt og ég komst, og hélt hon um frá 
út soginu. Dró ég hann ofar í fjör  una 
þannig að sjór næði honum ekki. 

Ég held að mér hafi verið það strax 
ljóst að mað ur inn var dáinn. Þessi 
maður var Al bert Egils son. Síðan sá 
ég er bát ur inn valt að landi, að annar maður var í honum. Það var ljóst að hann 
var einnig lát inn. Þessi maður var Stef án Guðna son. Nú verð ur snúið heim í 
Suð ur-Bár. Strax og skip brots menn komu heim til bæjar og vitað var hvað hafði 
komið fyrir, var hringt eftir að stoð. Sím inn var þá með öðru sniði en nú er. 
Þetta var gamli sveit asím inn og meira að segja ekki hægt að ná til allra bæja á 
öllum tímum. Þó náð ist sam band ein hvern veg inn í sím stöð í Grund ar firði og 
var látið vita af slys inu og óskað eftir því að kall að ur yrði til lækn ir. Ef ég man 
rétt höfðu síma lín ur bilað á leið inni frá Grund ar firði til Stykk is hólms og því 
var farið til að fá bát til að hafa sam band í gegn um tal stöð, sem og varð. 

Hér aðs lækn ir var þá Ólaf ur P. Jóns son með að set ur í Stykk is hólmi. Sýslu-
mað ur varð Ólafi sam ferða þótt hann hafi ekki verið boð að ur sér stak lega, fóru 
þeir strax af stað. Á þess um árum og fram til árs ins 1962 var farið fyrir Hrauns-
fjörð og varð að sæta sjáv ar föll um til að kom ast yfir Fjarð ar horn sána og svo var 
nú, þar sem um það bil var háflóð. Urðu þeir að bíða þar og komu ekki í Suð-
ur-Bár fyrr en upp úr klukk an fjög ur um dag inn, og var þá Sig ur jón úr skurð-
að ur lát inn og flutt ur til kirkju. 

Nú ætla ég að snúa við og fara út í Grund ar fjörð. Um morg un inn var farið 
að heyr ast að bátar höfðu misst bæði snur pu báta og hring nóta báta frá sér, og 
lent í alls  kon ar vanda af völd um óveð urs ins. Eitt er víst að menn fóru þá 
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snemma morg uns að ganga með fjöru aust an  meg in fjarð ar, fundu þeir þá til 
dæmis hring nóta bát er síld veiði skip ið Vögg ur hafði misst. Hann var í vík inni 
sunn an við svo nefnd Snopp usker sem fyrr voru nefnd og einnig snur pu bát ur 
sem var frá síld veiði skip inu Rifs nesi, enn má sjá hann í nausti fyrir neðan 
bæinn í Bár, þar sem hann rak upp. Einnig missti Rifs nesið líka hinn bát inn og 
mun hann hafa brotn að á Snopp uskerj un um, og var að reka úr honum annað 
slag ið um vet ur inn. 

Vík ég nú aftur sög unni fram  eft ir, þar sem ég var við snur pu bát inn frá Edd-
unni, með annað líkið í fjör unni en hitt í bátn um, þá barst mér að stoð úr tveim 
áttum. Til mín kom Þor steinn og þar sem við vorum stadd ir í fjör unni sáum við 
til manna á göngu með sjón um, komu þeir okkur til hjálp ar. Var nú haf ist 
handa við að koma báðum lík un um upp á bakk ann. Menn þess ir voru síðan 
flutt ir til kirkju að Set bergi, þegar frek ari að stoð barst. Prest ur að Set bergi var 
þá séra Jósef Jóns son. 

Nú var þess ari björg un lokið úti við, en sam tím is var hlúð að skip brots-
mönn um heima á bænum. Þeir, er voru vel ferða fær ir, voru flutt ir út í Grund ar-
fjörð til frek ari að hlynn ing ar hjá góðu fólki er á móti þeim tók og kann ég það 
ekki að nefna. En veit þó að þeir fóru allir í mat hjá þeirri mætu og góðu konu 
Ólöfu Þor leifs dótt ur að Hamra hlíð 2.

Í Suð ur-Bár urðu eftir Óskar, Ingv ar, Ágúst og Bjarni. Þótti nauð syn legt að 
leggja ekki meira á þá Ágúst og Bjarna með því að flytja þá út í Grund ar fjörð. 
Óskar og Ingv ar voru svo illa á sig komn ir að engin leið var að flytja þá neitt. 
Leið nú að kveldi og fór ég að sinna skepn um og að mjólka, lauk ég því og gat 
þá farið að slappa að eins af eftir erf iði dags ins. 

Nú voru öll rúm fulls et in er geng ið var til svefns. Þór dís syst ir mín lét 
Ágústi eftir sitt rúm, en bjó um sig á stól um og svaf þar. Ég lá á eld hús gólf inu 
á þeim stað er líf gun ar til raun ir á Sig ur jóni voru gerð ar þá um dag inn. 

Það má nú nærri geta að mikið þurfti til að hlynna að svo mörg um mönn um 
í einu svo sem að færa menn úr blautu og í eitt hvað þurrt. Var nú allt tínt til er 
til var af fötum og kom sér nú vel að móðir mín átti nokk uð til af sokk um og 
vett ling um og hrein föt í skáp um og hirsl um. Þór dís sagði mér síðar að henni 
væri það minn is stætt er móðir okkar dró tösku með sokk aplögg um undan 
rúmi til að leita að nógu stór um sokk um á Bjarna Herm und arsson, en hann var 
stór maður. 
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Nú rann upp 17. nóv em ber. Eftir hvíld næt ur inn ar voru þeir Ágúst og Bjarni 
flutt ir út í Grund ar fjörð þar sem þeir sam ein uð ust fé lög um sínum og fóru 
suður er ferð gafst. Þá voru þeir eftir Óskar og Ingv ar, sam kvæmt lækn is ráði 
var óskað eftir að þeir yrðu ekki send ir suður, enda ekki ferða fær ir sam kvæmt 
þeim ferða máta er þá þekkt ist. Óskar var hjá okkur í einn eða tvo daga eftir 
slys ið en var síðan flutt ur út í Grund ar fjörð, og dvaldi hann hjá þeim ágætu 
hjón um Björgu Her manns dótt ur og Sig ur jóni Hall dórs syni, skip stjóra og afla-
manni, í ein hverja daga við góðan beina. Ingv ar var illa hald inn af maga-
krampa, að talið var, hafði hann mikl ar þraut ir. Var hann hjá okkur í nokkra 
daga meðan hann var að ná sér að nokkru. 

Lýk ég hér að segja frá þess um at burð um sem hafa lifað í minni mínu nú um 
fimmtíu ára skeið. 

Að lokum vil ég nefna þá er fór ust í þess um hild ar leik, og víst er það að 
marg ir áttu um sárt að binda. 

Al bert Egils son 30 ára, kvænt ur og lét eftir sig eina dótt ur. 
Einar Ólafs son 19 ára, lét eftir sig unnustu. 
Guð bjart ur Guð munds son 42 ára, lét eftir sig eig in konu og fimm börn. 
Guð brand ur Páls son 42 ára, lét eftir sig eig in konu og sex börn. 
Jósef Guð munds son um tví tugt, ókvænt ur.
Sig urð ur Guð munds son 28 ára, kvænt ur og lét eftir sig fóst ur barn. 
Sig ur jón Bene dikts son 17 ára, ókvænt ur. 
Sig ur jón Guð munds son 34 ára, lét eftir sig eig in konu og fimm börn. 
Stef án Guðna son 18 ára, ókvænt ur. 
Þess má geta að Sig urð ur og Jósef voru bræð ur. 

Þessi nótt er mörg um minn is stæð er voru þarna á sjó og öðrum er á ein hvern 
hátt komu að málum. 

Í þessu mikla veðri máttu skip stjórn ar menn hafa sig alla við að verj ast áföll-
um. Marg ir bátar héldu sig nærri landi, uppi undir Grund arkampi, og nýttu til 
þess til sagn ir kunn ugra skip stjóra héðan úr Grund ar firði. Marg ir héldu upp í 
vind, beint austur að bryggj un um, þar á meðal Eddan sem hafði kast að an keri, 
en náði ekki festu og rak. Leið nú nótt in. Skip stjór ar höfðu sam band í gegn um 
tal stöðv ar, en nú brá svo við að Eddan gegndi ekki kalli. Töldu menn þá að hún 
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hefði tekið það ráð að snúa undan á lens út fjörð á suð ur leið. Þetta var það er 
menn ætl uðu, en þótti ein kenni legt að enginn vissi þetta með vissu. 

Nú leið undir morg un, vit neskja barst til lands um hina ýmsu erf ið leika er 
bátar áttu í, missi báta og þess hátt ar. Voru þá fengn ir menn til að ganga með 
fjöru aust an megin fjarð ar, þá hafði vind ur verið búinn að snúa sé til suðvest-
lægrar áttar með til heyr andi hvöss um byljum. Það var hluti af þess um mönn-
um er hjálp aði okkur Þor steini að ná lík un um úr bátn um og koma þeim upp á 
bakk ann og síðar til kirkju. 

Það vissu engir um örlög Edd unn ar fyrr en boð komu frá Suð ur-Bár þar um. 
Það verð ur að telj ast mikil mildi að vind ur skyldi snú ast til vest lægrar áttar, 
þegar það gerð ist. Ef sunn an rokið hefði hald ist leng ur verð ur að telj ast nokk-
uð víst að bát ur inn með mönn un um hefði þá lent út á Breiða fjörð. Eins má 
leiða að því líkum að ef ekki hefði verið þetta stór streymt eða hálffall ið að eða 
meira, hvar hefðu þeir og bát ur inn þá lent, lík lega kom ist fram fyrir sker in. Þá 
hefði ekki þurft að spyrja að leiks lok um, þar sem engin átti von á því lík um 
harm leik er þarna var, og eng inn vissi hvað gerst hafði. 

Ég hef að mestu látið ógert að nafn greina menn er að öllu þessu komu á ein-
hvern hátt, má það vera af því að ég hafi ekki þekkt þá er komu utan úr Grund-
ar firði og léðu sína að stoð, bæði var það að ég var nýlega flutt ur í sveit ara fé-
lag ið, og ekki kunn ug ur nöfnum þeirra. Að vísu skipt ir það ekki máli, allir 
gerðu sitt besta, þó mest hafi reynt á okkur í Suð ur-Bár. 

Mikið þakk læti feng um við frá þeim er af kom ust. Einn þakk læt is vott ur inn 
var það að þeir sendu pakka, sem í voru föt sem þeir fengu og eitt hvað fleira. 
Mér sendu þeir til dæmis nýja kulda úlpu, en því miður komst þessi send ing 
aldrei til skila. 

Ég ætla nú að end ingu að birta hluta úr bréfi er móðir mín skrif ar til dótt ur 
sinn ar Mar grét ar Gunn ars dótt ur. Bréf ið er stíl að í Suð ur-Bár 21. 11. 1953. Ég tel 
að bréf ið allt hafi verið skrif að á lengri tíma en dag setn ing in segir til um. Gríp 
ég þar niður í bréf ið sem hún segir frá því er hún var að koma með strand-
ferða skipi frá Reykja vík og inn á Grund ar fjörð nokkrum dögum áður en slys-
ið varð. 

... þegar til Grund ar fjarð ar kom var gott veður og fjöldi skipa á veið um 
þó lítil væri veiðin. Og hefði mátt minna ganga á um þessa síld og ginna 
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færri skip á þetta litla svæði, enda end aði þessi veiði með þeirri hræði-
leg ustu skelf ingu, og varð þó guðs mildi að ekki fór þó ver, enda var 
þetta það mesta af spyrn uveð ur sem nokkurn tíma hefur komið. Og þarf 
ég ekki að lýsa því svo mikið því þið haf ið fylgst með því í frétt um, og 
ekki voru þeir ánægð ir skip brots menn irn ir með frá sögn ina þegar hún 
var birt, því þeim fannst að mesta áhersl an væri lögð á það hvað lækni 
og sýslu manni hafi geng ið illa að kom ast og eins að hefði verið kall að á 
lækni og sýslu mann og var það svo fjarri að sýslu mað ur væri kall að ur, 
það var hans frekja að taka þá til yf ir heyrslu sam dæg urs að allir voru 
hissa, og svo var þetta lækn ir og sýslu mað ur í Stykk is hólmi, sem birta 
frá sögn ina og aldrei með leyfi skip stjóra og ekki víst að búið væri að til-
kynna öllum að standend um. 

Mikið var þetta aga legt, að hugsa sér að þess ir sem fóru í nóta bát inn 
skyldu vera hér fyrir fram an í skerja klas an um og ekki verið tekið eftir 
þeim, enda var brim ið og veðr ið svo mikið, og þar sem þeir stóðu síð ast 
á flúrun um var í hvarfi við þær héðan að sjá, og sáu þeir Gunn ar og 
Tryggva þegar þeir fóru í húsin um morg un inn en þeir feðg ar sáu þá 
ekki fyrr en þeir voru búnir í hús un um, og hljóp Tryggvi þá strax af stað. 
Svo komu þeir strax sem gátu kom ist hjálp ar laust, og hinir born ir sem 
ósjálf bjarga voru. Þetta voru hræði leg ar stund ir og gerð um við sem við 
gátum, gefa þeim heitt kaffi, og ofan í rúm fóru fimm og hres stust furðu 
fljótt og tíndum við á þá alla föt og svo komu strax menn úr Graf ar nesi 
og settu í þá súlf at öfl ur og brenni vín. Mats veinn inn var verst ur af þeim. 
Hann var hátt að ur og annar til sem verst ur var. Þeir náðu bara að grípa 
þunn ar buxur og brugðu sér í þær, og var ber fætt ur, og var hann mikið 
bólg inn og mar inn og sár á fótum og lá hann hér þang að til hann fór 
beina leið heim til sín. 

En hinir sem dóu voru svo illa klædd ir í næl ons kyrt um og þunn um 
bux um, og sagði skip stjóri og hinir að þeir hefðu krókn að úr kulda. Og 
svo vél stjór inn, sem dó eftir að hann kom á land, hefði verið nýstað inn 
upp úr brjóst himnu bólgu og verið svo veill, og var verið með hann á 
eld hús gólf inu og reynd ar á honum líf gun ar til raun ir án ár ang urs. Það 
væri gaman að sjá ef kæmi frá sögn í blöð um sem ég ekki sé, Tím inn 
kemur hér. 
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Skip stjór inn tal aði í gær morg un við Gunn ar eftir að hann var kom inn 
suður og þakk aði honum og okkur ógleym an leg ar mót tökur. Og í morg-
un tal aði frúin hans Ingv ars Ív ars son ar, það heit ir mats veinn inn, og 
þakk aði okkur fyrir alla hjálpina, og frá honum þakk læti og hvern ig 
honum liði og sagði hún að honum væri að skána og mætti liggja heima. 

Svo var nú guðs mildi að skips hafn irn ar urðu ekki þrjár, því Fag ri k lett-
ur var kom inn hér upp undir sker in og hefði ekki bjarg ast sjálf ur og varð 
Ágúst Þór ar ins son að bjarga honum og lá við að færi illa, Njáll minn var 
á Ágústi. Svo illa vildi til að rétt þegar búið var að losa Fagr ak lett þá fór 
áttin í vest an og þá hefði þá rekið upp því þá stend ur upp á land, og í 
þeim snún ing rekst bát ur inn með skip brots mönn un um upp í fjöru. 

Jæja Magga mín, ég er nú orðin held ur orð mörg um þetta og vildi 
óska að Guð gæfi að slíkt ætti ekki eftir að ske. Og nú er síld in farin og 
flot inn far inn. Kjart an var á Páli á síld inni, og verð ur nú hlé enda er 
alveg vit laust veður. Í dag er sunn an eða aust an rok og stór rign ing og 
eru þeir allir heima núna.

Lýkur hér til vitn un í bréf móður minn ar. 
Nú er að segja frá því eftir allar hörm ung arn ar að farið var að leita að Edd-

unni og fannst hún sem fyrr segir um 250–300 metr um norðaust ur frá Nestá. 
Um vet ur inn var haf ist handa við að ná skip inu upp sem tókst að lokum, og 
komið var með hana að bryggju og dælt úr henni sjó, og henni komið á flot. Í 
Edd unni var eitt lík sem fannst í borð saln um. Sagt var að þessi maður hefði ekki 
kom ist frá skip inu þó hann hefði vilj að, því eftir að skip inu hvolf ir mynd ast 
svo mik ill þrýsting ur á dyrn ar, vegna þess að þær opn uð ust út. Eftir að Eddan 
náð ist upp og varð sjó fær á ný fékk hún nafn ið Sig ur karfi, veit ég ekki ein kenn-
is staf ina. 

Ég hef nú lokið við að segja frá þessu átak an lega slysi. At burða rás in eins og 
hún birt ist í þess ari frá sögn er eins og hún var og gerð ist. Hún fest ist þannig í 
minni mér, og verð ur ekki afmáð, enda búin að lifa með mér í fimm tíu ár, sé ég 
hana eins og hún hafi gerst í gær. Nema, þó man ég ekki hve lengi Ingv ar var 
hjá okkur, þar til hann fór suður. Það er nokk uð víst að þessi lífs reynsla tók á 
ungar taug ar, sem náðu sér þó fljótt aftur. Það er ljóst að við heim il is fólk ið í 
Suð ur-Bár gerð um allt er í okkar valdi stóð til hjálp ar þess um ágætu mönn um. 
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Þegar þessi at burð ur gerð ist voru ekki liðn ir nema tíu mán uð ir frá því að 
mót or bát ur inn Grind vík ing ur fórst með allri áhöfn í inn sigl ing unni í Grinda vík 
eða 18. jan úar 1952. Þar fórst frændi minn og móð ur bróð ir, Val geir Val geirs son, 
og var því í fersku minni það hörmu lega slys og sú sorg er frétt in barst til ætt-
ingja og vina hans. Mál tæk ið segir: Ekki er feig um forð að, né ófeig um í hel 
komið. 

EDDUSLYSIÐ Á GRUNDARFIRÐI



Nú í haust eru liðin rétt 40 ár síðan Edd uslys ið varð. 
Síld veiði skip ið Edda, sem lá í vari inni á Grund  ar-
firði innan um fjölda ann arra skipa, að far an ótt 16. 
nóv em ber 1953, fór þá á hlið ina í af taka veðri og 
sökk skömmu síðar. Flest ir skip verj anna kom ust á 
kjöl og síðan um borð í nóta bát, sem bund inn var við 
skip ið, en þeirra biðu ótrú leg ir hrakn ing ar. Sann-
kall að fár viðri geisaði þessa nótt. Frost var og slydd-
uhríð og voru skip brots menn fá klædd ir. Ekk ert skjól 
var í nóta bátn um og neyð mann anna átak an leg. 
Þrátt fyrir að fjöldi báta væri á Grund ar firði og að 
nóta bát inn ræki skammt fram hjá nokkrum þeirra, 
tókst skip brots mönn um ekki að gera vart við sig. 
Nóta bát inn rak hratt út Grundar fjörð inn og fátt annað en bráð ur dauð inn virt-
ist bíða mann anna. Meðal þeirra, sem kom ust í nóta bát inn, var Óskar Vig fús-
son, 22 ára gam all há seti. Óskar er best þekkt ur sem for seti Sjó manna sam bands 
Ís lands. Hann rifj ar hér upp þetta átak an lega slys og til drög þess að hann réð 
sig á ms. Eddu. Að auki er stuðst við fram burð þeirra skip brots manna sem báru 
vitni við sjó próf in sem hald in voru eftir slys ið.

Sjó mennsk ufer ill minn hófst árið 1948 er ég réð mig 17 ára gam all á Júní, sem 
„jafn aldra“ mín, Bæj ar út gerð Hafn ar fjarð ar, gerði út. Þetta var að sumri til og 
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Óskar Vigfússon.

Neyð ar óp skip brots-
 mann anna drukkn uðu í

veð urofs an um

Óskar Vig fús son rifj ar upp Edduslysið og ótrú lega 
hrakn inga mann anna sem kom ust lífs af



ég var ekki til stór ræð anna frek ar en marg ir aðrir sem eru að byrja til sjós. Ég 
var hræði lega sjó veik ur og í fyrsta túrn um leið mér svo illa að fljót lega var mér 
orðið sama hvort ég væri inn an borðs eða utan. Ég var barn stríð sár anna, átta 
ára gam all, þegar seinni heims styrj öld in braust út og það má segja að ég hafi 
byrj að á því að rifja upp stríð sár in þegar ég fór til sjós. Ég hafði lært ensku af 
her mönn un um, sem héldu til í Hafn ar firði á stríð sár un um og það kom sér vel 
eftir að ég byrj aði til sjós. Tog ar inn sigldi jafn an með afl ann og Fleet wood var 
okkar önnur heima höfn. Mér er það minn is stætt að í einni sigl ing unni brá ég 
mér til Blackpool, en það var ekki al gengt á þeim árum að ís lensk ir sjó menn 
færu einir síns liðs í slík ar ferð ir. Menn héldu yf ir leitt hóp inn. 

Þessi frum raun mín á sjón um varð þó styttri en efni stóðu til. Ég byrj aði sem 
hjálp ar kokk ur, en varð fyrir því óláni að hakka fing ur af kokk in um. Þetta vildi 
þannig til að við lent um í brælu og ég var, ásamt kokk in um, að hakka kjöt í 
boll ur. Kokk ur inn tróð kjöt inu í hakk avél ina, en ég sneri sveif inni. Skyndi lega 
kom ólag á tog ar ann og ég hafði ekk ert hald annað en sveif ina og kokk ur inn 
varð að styðja sig með því að ýta hend inni djúpt í kvörn ina. Svo illa vildi til að 
ég tók heil an snún ing með sveif inni og það var ekki að sökum að spyrja, kokk-
ur inn missti fing ur í kvörn inni. Þetta var hræði legt áfall, ekki síður fyrir mig 
en kokk inn og tveim ur mán uð um síðar, eftir mikið upp vask og skúring ar, 
hafði ég feng ið nóg og sagði pláss inu lausu. 

 
 

,,Fölsk ör ygg is kennd“
Ég var í landi fram til árs ins 1953, en þá réð ég mig, sem há seta, á síld veiði skip-
ið ms. Eddu GK 25 frá Hafn ar firði, sem út gerð ar fyr ir tæk ið Einar Þor gils son & 
Co. hf. gerði út, en Eddan var þá eitt stærsta og glæsi leg asta síld veiði skip ís-
lenska flotans og alls 185 brúttó rúm lest ir að stærð. 

Skip stjóri á Eddu var Guð jón Ill ugason, þekkt ur afla mað ur sem síðar starf aði 
m.a. hjá Mat væla stofn un Sam ein uðu þjó ð anna (FAO) og undir hans stjórn var 
Eddan allt af eitt afla hæsta skip flotans.

Þetta haust gekk mikið af síld inn á Grund ar fjörð og síld veiði flot inn tók um-
svifa laust stefn una þang að. Fyrir hinn ör laga ríka dag, 6, nóv em ber 1953, höfð-
um við farið tvær ferð ir með full fermi af síld til Hafn ar fjarð ar og ver tíð in lof aði 
svo sann ar lega góðu. Í þess um þriðja túr vorum við vart komn ir á miðin á 
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Grund ar firði er stór viðri, eitt af verstu vetr ar veðr um sem geng ið hafa yfir Vest-
ur land, brast á. Við vorum lítið búnir að fá og skip ið var nán ast tómt er skall á 
suð vest anfár viðri um eft ir mið dag inn. Við mátt um hafa okkur alla við að bjarga 
síld ar nót inni úr nóta bát un um tveim ur, en á þess um árum voru sér stak ir bátar 
not að ir til þess að snurpa nót ina. Annar bát ur inn sökk fljót lega og við urðum 
að skera hann aftan úr skip inu. Hinn flaut, hálf full ur af sjó, en það var ekki 
viðl it að koma honum í gálga á Edd unni og því var brugð ið á það ráð að hafa 
hann í togi. Við freist uð um þess að kom ast eins nærri landi og ráð legt var 
miðað við að stæð ur og náðum loks að festa akk er ið í múrn ing um inn ar lega í 
firð in um. Reynt var að halda skip inu upp í vind inn og það þótti ekki annað 
fært en að keyra skip ið af og til af fullu afli á móti veðr inu til þess að minnka 
álag ið á fest un um.

Ég held að það hafi ekki hvarf lað að nokkrum manni um borð að mikil hætta 
væri yf ir vof andi, þrátt fyrir veð ur ham inn. Senni lega hefur þetta stóra og góða 
skip og ná lægð in við land og hin síld veiði skip in veitt okkur falska ör ygg is-
kennd. Þarna vorum við innan um 30 til 40 skip og svo nærri landi að við sáum 
grilla í ljós in í þorp inu.

MS Edda GK 25.



„Hver djöf ull inn er þetta? 
Fær maður ekki að hafa kojuna sína í friði?“
Sam kvæmt fram burði Guð jóns Ill ugason ar, skip stjóra á ms. Eddu GK 25, við 
sjó próf in, þá lá skip ið við akk eri í að eins um 300 metra fjar lægð frá bryggj unni 
í Graf ar nesi. Fjór ir liðir af akk er is fest inni voru hafðir úti, en skip ið var að eins 
bund ið öðrum megin, það er að segja stjórn borðs meg in, en tryggi lega var 
geng ið frá fest um. Í áhöfn skips ins voru, auk Guð jóns skip stjóra og Ósk ars, 
sem áður hafa verið nefnd ir til sög unn ar, eft ir tald ir skip verj ar: Guð mund ur Á. 
Guð munds son 1. stýri mað ur, Sig ur jón Guð munds son 1. vél stjóri, Sig urð ur 
Guð munds son 2. vél stjóri, Ingv ar Ív ars son mats veinn og há set arn ir Guð brand-
ur Páls son, Guð bjart ur Guð munds son, Jósef Guð munds son, Sig ur jón Bene-
dikts son, Al bert Egils son, Einar Ólafs son, Stef án Guðna son, Bjarni Her mund-
ar son, Guð mund ur Ólafs son, Guð jón Ár mann Vig fús son og Ágúst Stef áns son. 

Að sögn Ósk ars fór hann í koju um níu leyt ið um kvöld ið, hund blaut ur og 
kald ur og þreytt ur eftir erf ið an dag. 

Ég átti ekki mikið af fötum til skipt anna, en í stað þess að fara na kinn í koju 
brá ég mér í snjáð ar ga berd ín bux ur og skyrt uræfil. Ekki man ég hve lengi ég 
svaf, en næst man ég eftir mér í lausu lofti á leið út úr kojunni. Ég veit ekki 
hvort á að þakka það við bragðsflýti eða ein hverju öðru, en ég kom stand andi 
niður á koju stokk inn hjá vini mínum, Bjarna Herm und ar syni, sem svaf í efri 
koju stjórn borðs meg in. Við það brotn aði stokk ur inn inn og ég rank aði fyrst við 
mér er Bjarni reis upp við dogg og sagði: „Hver djöf ull inn er þetta? Fær maður 
ekki að hafa kojuna sína í friði?“

Ég held að eng inn hafi trúað því sem var að ger ast. Edda þótti, sem fyrr segir, 
stórt og mikið skip en þarna hreins að ist maður í einni svip an út úr kojunni. Við 
gerð um okkur ekki strax grein fyrir því í ring ul reið inni, sem greip um sig, að 
skip ið hefði lagst á hlið ina eins og það hefði verið sleg ið með risa hnefa. Smám 
saman rann þó upp fyrir okkur ljós og við gerð um okkur grein fyrir hætt unni 
sem yfir okkur vofði. Næstu and ar tök liðu ógn ar hratt. Menn keppt ust við að 
ná í björg un ar belti, en það gekk ekki vel þar sem skip ið rétti sig ekki við eftir 
þetta mikla högg. Er slys ið varð voru flestir skip verj ar sof andi í kojum sínum, 
en sumir voru þó á vakt og við störf sín.

 Sam kvæmt upplýsing um Guð jóns skip stjóra var hann stadd ur í stýris hús-
inu er vind hviða feykti skip inu á hlið ina. Þetta gerð ist skömmu fyrir hálffimm 
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um nótt ina. Guð jón sagði að þá hefðu eft ir tald ir skip verj ar verið vak andi og 
ofan þilja: Sig ur jón 1. vél stjóri var að gera við spil ið stjórn borðs meg in fyrir 
fram an brúna, Guð jón Ár mann há seti var á dekki og stóð á aft ur lúg unni og 
Guð mund ur 1. stýri mað ur var stadd ur í gangi stjórn borðs meg in og á leið upp 
í brúna. Að auki vissi Guð jón af Sig urði 2. vél stjóra á vakt í vél ar rúm inu en 
vélar skips ins, að al vél, ljósa vél og akk er is vind uvél, voru í gangi. Tveir há set ar, 
Ingv ar og Guð brand ur, voru í káetu og báðir senni lega sof andi, en aðrir skip-
verj ar voru í lúk arn um.

„Ég skrúf að ist hrein lega upp úr brim löðr inu“
Ms. Edda var al gjör lega ólest uð er slys ið varð, en Guð jón taldi að um 7000 lítr-
ar af olíu hefðu verið í ol íu geym um þess. Báðar síld arn æt urn ar voru uppi á bá ta-

Það tókst að bjarga skipinu nánast óskemmdu af hafsbotni eftir slysið. Edda var síðar gerð út 
undir nafninu Sigurkarfi. Ljósm.: Snorri Snorrason.



palli, en þrátt fyrir það var engin slags íða á skip inu. Guð jón greindi frá því við 
sjó próf in að annar nóta bát ur inn, sem sökk, hefði verið skor inn aftan úr skip inu 
af ótta við að hann færi í skrúf una. Hinn, sem var hálf full ur af sjó, var bund inn 
aftan í skip ið bak borðs meg in. 

Er vind hviða skellti ms. Eddu flatri lögð ust mast ur stopp arn ir í sjó og fljót-
lega tók sjór að streyma niður í skip ið. Óskar lýsir hér at burða rásinni á eft ir far-
andi hátt:

Hver varð að bjarga sér sem best hann gat, en það var ekki glæsi leg sjón sem 
blasti við okkur þegar við kom ust út úr lúk arn um. Við sáum beint niður í hvít-
fyss andi haf rót ið og öllum mátti vera ljóst að við vorum í bráðri lífs hættu. 
Fyrr nefnd ur Bjarni var síð asti mað ur inn, sem komst út úr lúk arn um og hann 
hafði engin önnur ráð en að henda sér beint í sjó inn. Ég náði að vega mig upp 
á upp still ing una á dekk inu og það stóð á endum að þegar ég náði í lunn ing-
una, þá byrj aði skip ið að velta yfir. Ég gat geng ið eða skrið ið upp síðu skips ins 
og það hefur senni lega hjálp að mér mikið að ég var í ull ar sokk um sem gáfu 
mér sæmi leg spyrnu á hálum skips skrokkn um. Í raun var þetta engu lík ara en 
að ganga ég velt andi tunnu. Ég náði þó að kom ast á kjöl og hafði nokk uð skjól 
af kil in um til að byrja með. Ekki veitti af, því fyrr um kvöld ið hafði hita stig 
verið um frost mark og kæl ing in var því sér stak lega mikil áveð urs. Ég gerði 
mér fyrst grein fyrir veð ur hamn um er ég reis upp og leit yfir kjöl inn. Veðr ið var 
svo of boðs legt að vind ur inn tætti skyrt uræfil inn, sem ég var í, utan af mér í 
einu vet fangi og ég stóð eftir hálfn akinn. Svo merki legt, sem það kann að virð-
ast, þá fann ég ekki fyrir kuldan um og eftir á að hyggja hefur adrena lín ið, sem 
streymdi út í lík amann, séð fyrir því. En and lega var maður hálf dof inn. 

Alls kom ust 15 af 17 skip verj um fljót lega á kjöl. Sig urð ur 2. vél stjóri komst 
aldrei upp úr vél ar rúm inu og Bjarni Herm und ar son, sem var einn þeirra sem 
köst uðu sér í sjó inn, synti yfir í nóta bát inn. 

Þar voru hörm ung ar mann anna á ms. Eddu ekki yf ir staðn ar. Neyð ar óp skip-
brots mann anna drukkn uðu í fár viðrinu, stór sjó og slydd uhríð, en samt var 
hjálpin svo nærri. Fjöldi báta var í næsta ná grenni og landsýn, en sökum veð-
ur hæð ar inn ar og nátt myrkurs þá veitti eng inn skip brots mönn un um á Edd unni 
at hygli. Eng inn sá þegar skip ið fór á hlið ina eða þegar því hvolfdi. Eng inn 
veitti bar áttu skip verja fyrir lífi sínu, í sjón um, á kil in um og í nóta bátn um, hina 
minnstu at hygli. Eng inn sá þegar skip ið hvarf í djúp ið.
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Það voru tveir eða þrír menn á kil in um fyrir fram an mig og ég vissi af mönn-
um fyrir aftan mig. Þegar ég leit næst um öxl voru þeir horfn ir. Ég kall aði þá 
til mann anna fyrir fram an mig og spurði hvað hefði orðið um fé laga okkar. Þeir 
svör uðu því til að þeir hefðu kom ist um borð í nóta bát inn sem bund inn var við 
skip ið. Ég taldi ráð leg ast að fylgja for dæmi þeirra þótt ekki sæi ég bát inn og 
spurði fé laga mína á kil in um hvort þeir ætl uðu ekki að fylgja mér. Þeir neit uðu 
því. Þar sem ull ar sokk arn ir mínir voru nú orðn ir blaut ir og kjöl ur inn háll, þá 
taldi ég mikið hættu spil að reyna að kom ast gang andi eða skríð andi aftur kjöl-
inn. Ég taldi mig nokk uð góðan sund mann á þess um árum og ég stakk mér því 
í sjó inn og freist aði þess að finna bát inn á sundi. Þegar ég kom aftur með skip-
inu sá ég bát inn hvergi. Hann hafði rekið frá mér í veð urofs an um. Mér er það 
minn is stætt að svo mik ill kraft ur var í veðr inu að þegar ég fór fyrir skutinn 
skrúf að ist ég hrein lega upp úr brim löðr inu. Eftir það varð ekki við neitt ráðið 
og mig rak hratt frá skip inu. Þegar hér var komið sögu hélt ég að þetta væru 
en da lok in. Það vildi mér hins vegar til lífs að mig rak í átt að nóta bátn um og 
þegar ég kom að honum náði ég að fálma með hend inni og krækja í gúmmí-
dekk in sem voru fram an á honum. Ekki hafði ég afl til þess að kom ast upp í 
bát inn, en fé lag ar mínir, sem komn ir voru um borð, tóku eftir mér og kipptu 
mér upp í. Og þá var ég nærri drukknað ur. Ég lenti á mag anum með höf uð ið 
undir þóftu en bát ur inn var hálf full ur af sjó. Að lokum tókst mér þó að kom ast 
úr þeirri sjálf heldu, en þess má geta að alls kom ust 11 skip verj ar af kili í nóta-
bát inn. 

Í fram burði skip brots mann anna við sjó próf in kom fram að menn voru ekki 
ör ugg ir um það hvort Sig ur jón Bene dikts son há seti hefði orðið eftir á kil in um 
eða hvort hann hefði freist að þess að kom ast í nóta bát inn. Menn voru sam mála 
um að a.m.k. þrír menn, Einar, Guð bjart ur og Jósef, hefðu orðið eftir á kil in um 
og talið sig ör ugga þar. Þess ir menn voru á kili er síð ast sást til þeirra og hafa 
þeir vafa lít ið drukknað er skip ið fór niður. Sömu örlög biðu Guð brand s, en 
hann varð við skila við fé laga sína á leið inni frá kil in um að nóta bátn um. Því, 
hvort Sig ur jón hafi drukknað er Eddan sökk eða hvort hann hafi orðið við skila 
við fé laga sína í sjón um, líkt og Guð brand ur, verð ur aldrei svar að.
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„Náði að rífa rúll una upp með berum hönd um“
Óskar hafði orðið fyrir ýmiss konar hnjaski í þess um þrekraun um og að auki 
var hann klæð alít ill í bruna kulda og bátn um hálf full um af sjó. Svip að var ást att 
um fé laga hans sem flest ir höfðu verið í koju er skip ið fór á hlið ina. Menn voru 
felm tri slegn ir en að sögn Óskars bjarg aði það miklu að Guð jón skip stjóri var 
einn þeirra sem komst um borð í nóta bát inn. 

Guð jón gaf skip un um að skor ið skyldi á sleft óið, sem festi okkur við skip ið, 
en auk þess var önnur minni taug bund in á milli skips ins og nóta báts ins. Guð-
jón treysti á að þessi taug myndi halda á meðan það kæmi í ljós hvað yrði um 
Edd una og ef skip ið sykki myndi taug in slitna í stað þess að draga okkur niður. 
Mað ur inn, sem beð inn var að skera á sleft óið, skildi ekki skip un Guð jóns rétt 
og skar á báðar taug arn ar. Í fram haldi af því varð ekki við neitt ráðið. Nóta bát-
ur inn þeytt ist af stað undan veðr inu og okkur rak hratt út Grund ar fjörð inn. 
Þetta var mikið slys. Við vorum nú al gjör lega bjarg ar laus ir og bát ur inn var því 
sem næst full ur af sjó. Okkur tókst þó að halda bátn um á floti með því að ausa 
með öllu til tæku, sjó hött um, stíg vél um og hönd un um, af öllum lífs og sálar 
kröft um.

Til þess að átta sig á stað hátt um er rétt að nefna að fyrir mynni Grund ar-
fjarð ar er eyjan Mel rakk aeyja og þang að rak bát inn nú hratt. Sem fyrr segir var 
fjöldi skipa á Grund ar firð in um þessa nótt en eng inn veitti skip brots mönn um 
at hygli. Nóta bát inn rak fyrst fram hjá mb. Akra borg og þar sáu menn irn ir í 
nóta bátn um grilla í tvo menn á dekki stjórn borðs meg in. Þrátt fyrir að þeir köll-
uðu allir sem einn á menn ina á Akra borg inni þá fengu þeir engin svör. Neyð ar-
óp þeirra dóu út í veð urofs an um, hríð ar byl og myrkri. Skömmu síðar rak 
nóta bát inn í um 50 til 60 metra fjar lægð fyrir fram an stafn mb. Ein ars Ólafs son-
ar frá Hafn ar firði eða mb. Straum eyj ar. Skip brots menn sáu ekki glöggt hvort 
skip ið það var, en þrátt fyrir að þá ræki í gegn um ljósk ast ara geisla frá skip inu 
og hrópuðu og veif uðu fengu þeir engin svör.

Bát inn rak nú hratt út fjörð inn og að sögn Ósk ars var ljóst að ef eitt hvað yrði 
ekki að gert fljót lega væri þeim dauð inn vís. Það eina, sem hægt var að nota til 
þess arna, var rúlla með nokk ur hund ruð metra löng um snur pi vír, en sá galli 
var á gjöf Njarð ar að rúll an var njörv uð við eina þóf tuna. 

Ég skil það ekki enn og það skildi það eng inn, en eitt hraust menn ið í áhöfn-
inni náði að rífa rúll una upp með berum hönd un um. Rúll una gátum við notað 
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sem rek akk eri. Við flækt-
um vírn um um eina þóf-
tuna, gáfum nokkra tugi 
metra og köst uð um rúll-
unni fyrir borð. Þetta 
gafst vel og hagur okk ar 
vænkað ist veru lega. Bát-
ur inn lét betur að stjórn 
og okkur tókst að ausa 
hann að mestu, sagði 
Óskar. Um borð í nóta-
bátn um var vél, sem var 
að hálfu leyti á kafi í sjó 
er menn irn ir komu um 
borð í bát inn, en þrátt 
fyrir ít rek að ar til raun ir 
var ekki hægt að koma 
henni í gang. Eng inn 
annar bún að ur var í nóta-
bátn um og skip brots-
menn irn ir höfðu ekk ert 
til að skýla sér, ef smá 
segl tuska er und an skil in.

 
 

Tveir menn dóu í 
nóta bátn um um 

nótt ina og sá þriðji 
á leið heim að bænum
Þessi nótt var átak an leg. Kuldinn og vos búð in mikil og í dag renn ingu kom í 
ljós að tveir mann anna, Stef án og Al bert, höfðu lát ist um nótt ina. Enga áverka 
var að sjá á lík un um og drógu menn því þær álykt an ir að þeir hefðu dáið úr 
vos búð. Báðir voru illa klædd ir eins og reynd ar allir menn irn ir í bátn um. 

Það þarf ekki að fjöl yrða um það hví líkt áfall þetta var fyrir okkur og það 
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var ljóst að okkar biðu sömu örlög ef hjálp bær ist ekki innan skamms. Þegar 
birti af degi átt uð um við okkur á því að við vorum stadd ir skammt innan við 
Mel rakk aeyju, sagði Óskar, en hann kvað þetta hafa verið um níu leyt ið. Þá 
sner ist vind ur inn úr suð vestri yfir í vest an átt og í stað þess að nóta bát inn ræki 
til eyj ar inn ar, út fjörð inn, rak hann í átt ina til lands.

Út með Grund ar firð in um aust an verð um er mikið af skerj um og bát ur inn 
steytti af og til á þeim. Ég hafði tekið þá ákvörð un að bíða þess ekki að bát ur inn 
brotn aði í spón á þess um skerj um og þegar um eitt hund rað metr ar voru til 
lands stakk ég mér í sjó inn og freist aði þess að ná landi af eigin ramm leik. Mér 
tókst það seint um síðir og tók land í lít illi mal ar fjöru skammt frá bænum Suð-
ur-Bár. Ég staul að ist á fætur og náði að vega mig yfir barð, er þarna var. En að 
því loknu gafst ég upp. Fæt urn ir neit uðu að hlýða og ég hra saði og féll í litla 
tjörn sem þarna var. Ég fann að ég var dof inn alveg upp að mitti og það síð asta 
sem ég hugs aði áður en ég missti með vit und var að það væri hel víti hart að 
drukkna þarna í fersk vatni eftir það sem á undan var geng ið. Það átti þó ekki 
fyrir Ósk ari að liggja að láta lífið þarna í fjör unni.

Nóta bát ur inn strand aði á skerj um undan býlinu Norð ur-Bár um eða upp úr 
klukk an 9:00. Alls voru skip brots menn irn ir í um tvo klukku tíma á sker inu og 
lengst af höfð ust þeir við undir bátn um og reyndu þannig að skýla sér fyrir 
veðr inu. Um klukk an 11:00, eftir að tekið var að falla að, tókst þeim að ná bátn-
um af sker inu og á flot, en hann var merki lega lítið brot inn eftir að hafa steytt 
á skerj un um. Tókst mönn un um að komast upp undir fjör una og gátu Guð jón 
skip stjóri og Guð mund ur Ólafs son há seti brot ist í land og tóku þeir stefn una í 
átt ina að bænum Suð ur-Bár, en þang að var um 15 mín útna gang ur. Áður en 
þeir náðu heim að bænum rák ust þeir á mann, Tryggva Gunn ars son, og báðu 
hann að fara til hjálp ar mönn un um sem höfð ust við í bátn um. Varð Tryggvi við 
þeirri ósk. Á bæj ar hlað inu á Suð ur-Bár voru tveir menn er skip brots menn bar 
að garði. Þetta voru þeir bónd inn á Suð ur-Bár, Gunn ar Njáls son, og Þor steinn 
Jóns son í Arn ar holti og fóru þeir strax til hjálp ar, en Guð jóni og Guð mundi var 
veitt að hlynn ing á bænum. 

Þre menn ing un um, sem fóru til hjálp ar gekk vel að finna skip brots menn ina, 
en þá var mjög af þeim dreg ið. Óskar fannst einnig fljót lega og var hann þá 
með vit und ar laus. Farið var með hina hröktu menn heim að Suð ur-Bár, en á 
leið inni þang að lést Sig ur jón 1. vél stjóri. Að sögn skip brots mann anna voru 
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gerð ar líf gun ar til raun ir sam fleytt í fimm klukku tíma á Sig ur jóni, en ekki tókst 
að vekja hann til lífs ins. Síðar var farið með nokkra mann anna að bænum Graf-
ar nesi og á báðum stöð um var hlúð að þeim eftir föng um. Ekk ert síma sam band 
var við Stykk is hólm og því gekk erf ið lega að kalla út lækni. Það tókst þó að 
lokum með því að farið var um borð í nær stadd an bát og var tal stöð hans 
notuð til þess að ná sam bandi við Stykk is hólm og kalla út lækni.

Óskar kom ekki til sjálfs sín fyrr en um sól ar hring eftir björg un ina og var 
hann þá held ur illa á sig kom inn, allur mar inn og blár, sér stak lega á vinstra 
fæti, en hann sagð ist hafa jafn að sig fljót lega.

 
 

„Ægir kon ung ur beið í 20 ár með að gera upp 
reikn ing ana við mig“
Þrátt fyrir hið átak an lega slys, sem Óskar og fé lag ar hans lentu í á Grund ar firði 
þessa köldu nóv em bern ótt fyrir 50 árum, kom aldrei til greina hjá Ósk ari að 
hverfa til starfa í landi.

Ég man að þegar ég kom heim var eitt af því fyrsta, sem faðir minn sagði við 
mig, að ég ætti að drífa mig sem fyrst á sjó inn aftur ef ég ætl aði á annað borð 
að halda áfram sjó mennsku. Þetta þótti mörgum harð neskju lega sagt, en þetta 
var alveg rétt og ég fór að hans ráðum. Ef ég hefði dreg ið það er eins lík legt að 
ég hefði aldrei getað hugs að mér að fara aftur á sjó inn.

Þótt Óskar hafi kom ist lif andi frá þess um hild ar leik er sagan ekki öll. Eymsl-
in í fæt in um tóku sig reglu lega upp. Óskar lét það þó ekki á sig fá og gekk til 
allra verka á sjón um. Þegar hann fór í land árið 1968 var það ekki vegna fót-
meiðsl anna, held ur vegna brjós kloss í baki. 

Brjós klos ið varð til þess að ég fór í land. Fót ur inn lét mig þó aldrei í friði eftir 
slys ið og í okt ób er 1973, eða tæpum 20 árum eftir slys ið, leit aði ég til sér fræð-
ings í Reykja vík. Okkar fundi lauk með því að ég var lagð ur inn á sjúkra hús og 
í des em ber sama ár var fót ur inn tek inn af mér 15 senti metr um fyrir neðan nára. 
Lækn arn ir sögðu mér að það hefði mynd ast krabba mein í fæt in um út frá 
gömlu meiðsl un um og það má því segja að Ægir kon ung ur hafi beðið í 20 ár 
að gera upp reikn ing ana við mig.

Fót miss ir inn var skelfi legt áfall. Ég gerði mér ljóst að sjó mennska og önnur 
erf ið is vinna var ekki til um ræðu vegna þess hve of ar lega þurfti að taka fót inn 

32

FÓLKIÐ, FJÖLLIN, FJÖRÐURINN



33

EDDUSLYSIÐ Á GRUNDARFIRÐI

af. Ég átti í miklu sál ar stríði vegna þessa en með hjálp fjöl skyldu minn ar og 
vina gerði ég mér grein fyrir því að ég varð að gera það upp við mig hvort ég 
ætl aði að leggj ast í kör eða takast á við lífið. 

Óskar valdi síð ari kost inn. Hann hafði unnið tölu vert að fé lags mál um sjó-
manna í Hafn ar firði og hann var kjör inn for mað ur Sjó manna fé lags Hafn ar-
fjarð ar sama árið og hann greiddi skuld sína við Ægi kon ung. Þrem ur árum 
síðar var hann kos inn for seti Sjó manna sam bands Ís lands og því starfi hefur 
hann gegnt alla tíð síðan. 

Þótt 40 ár séu liðin frá Edduslys inu þá lifir enn minn ing þeirra góðu manna 



sem létu lífið í þess um mikla hild ar leik. Þeir voru Sig ur jón Guð munds son, 34 
ára, og lét hann eftir sig eig in konu og fimm börn. Sig urð ur Guð munds son, 28 
ára, kvænt ur og lét eftir sig fóst ur barn, Jósef Guð munds son, um tví tugt og 
ókvænt ur, Guð brand ur Páls son, 42 ára, lét eftir sig eig in konu og sex börn, Guð-
bjart ur Guð munds son, 42 ára, lét eftir sig eig in konu og fimm börn, Sig ur jón 
Bene dikts son, 17 ára, ókvænt ur, Al bert Egilsson, 30 ára, kvænt ur og lét eftir sig 
eina dótt ur, Einar Ólafs son, 19 ára, lét eftir sig unnustu og Stef án Guðna son, 18 
ára, ókvænt ur. Þess má geta að Sig urð ur og Jósef voru bræð ur. 

Alls urðu 18 börn föð ur laus þessa af drifa ríku nótt. 
Edduslys ið lét engan Ís lend ing ósnort inn. Jör und ur Brynj ólfs son, for seti 

Sam  ein aðs þings, minnt ist hinna látnu á Al þingi og fljót lega hófst al menn fjár-
söfn un til styrkt ar þeim sem áttu um sárt að binda vegna slyss ins. Þann 24. 
nóv em ber, eða sex dögum eftir að ms. Edda fórst, höfðu safn ast 150 þús und 
krón ur, sem var mikið fé á þeim tíma. Útför sjó mannanna níu var gerð frá 
Hafn ar firði og var henni út varp að. 

Eiríkur St. Eiríksson skráði 1993.
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Her mann Jó hann es son

Þegar Eddan fórst 1953

Her mann Jó hann es son, Eyr byggi, rifj aði upp þenn an hörm ul ega at burð með 
tveim ur heima mönn um og einum „að komu manni“, en allir áttu þeir það sam-
 eig in legt að vera á síld veið um á Grund ar firði 16. nóv em ber 1953, þegar Eddan 
fórst. Þeir eru: 

Páll Ás geirs son er sonur hjón anna Ás geirs Krist jáns son ar (Ás geirs á Kamp-
in um) og Þór dís ar Þor leifs dótt ur. Páll er yngst ur sjö systk ina, sem auk hans eru 
Krist ín, Hall dór, Soff ía, Björn, Ásdís og Ragn heið ur. Páll er fædd ur á Fornu-
Grund, en flutt ist síðan út í Graf ar nes árið 1945 að Grund ar götu 10. Páll var 
gift ur Elínu Mark an, bjó að Parti. Hinn heima mað ur inn er Sig urð ur Lár us son. 
Sig urð ur er fædd ur í Gröf, ytri, sonur hjón anna Láru sar Jóns son ar og Hall dóru 
Jó hanns dótt ur, ljós móð ur. Börn Láru sar og Hall dóru eru Helga, Sig urð ur og 
Inga Hrefna, Sverr ir og Björn. 

En „að komu mað ur inn“, sem var að koma í fyrsta skipti inn á Grund ar fjörð-
inn til að fara á síld veið ar og náði inn á þenn an fal lega fjörð í góðu veðri áður 
en óveðr ið brast á, er Að al steinn Frið finns son. Alli Finna er sonur hjón anna 
Frið finns Ní els son ar og Jónýjar Þor steins dótt ur. Alli er elst ur sjö systk ina ,síðan 
koma Guðný, Sveinn, Krist ín, Frið finn ur, Selma og yngst ur er Níels. 

Þannig segir Páll Ás geirs son frá:
Haust ið 1953 var ég á síld á Páli Þor leifs syni, hjá Bjössa bróð ur mínum, ásamt 
Lauga á Grund, Runna á Hól o.fl. (Páll Þor leifs son var gamla Morg uns tjarn an úr 
Hafn ar firði, hún var byggð í Hafn ar firði hjá Júl íusi í Nýborg). Síld veið in byrj-



aði ekki gæfu lega hjá okkur í Grund ar firð in um. Það 
voru þrír bátar um nót ina. Run ólf ur, Far sæll og Páll. 
Soff an ías vildi koma í fyrstu veiði ferð ina með okkur. 
Við vorum rétt búnir að sleppa stóru bryggj unni þegar 
allt var fullt af lóðn ing um. Björn vildi kasta litlu, en 
Soff an ías vildi fá full an bát. Það var kast að og þá 
reynd ist þetta allt vera ánetja. Þetta var að al lega smá-
síld og lítil síld með ein staka stór síld í þessu. (Ánetja 
er þegar er smásíld er í hverj um möskva.) En við 
náðum engu upp, þetta var að lokum bara slit ið upp, 
við náðum bara tein un um. Þetta var nú fyrsta kast ið 
hjá okkur, svona byrj aði síld veið in á Páli.

Ein hverj um dögum síðar höfð um við farið inn í Hólm til að landa síld í 
bræðslu, og á heim leið inni voru bara bölv uð læti í veðr inu og var hann þá 
norð aust an, en þegar við komum upp á fjörð inn var hann kom inn í suð aust an, 
svo við fórum beint að bryggju. Ég var orð inn þreytt ur, fór heim og lagði mig. 
Síð deg is kall aði Bjössi okkur út, af því hann var að hvessa ,kom ið sunn anrok 
og við urðum að færa bát inn frá bryggj unni. Ég var ekki ánægð ur með þetta 
út kall. Ég var nýsofn að ur og svo mættu held ur ekki allir, en við héld um að 
hann ætl aði bara norð ur fyrir Stóru bryggj una. En þar voru svo marg ir bátar 
fyrir, því sigldum við fram fyrir Edd una og lögð umst fyrir an keri fyrir fram an 
bryggj urn ar, við hlið ina á Edd unni. Þá var hún í legu fær un um sem Jó hann Dags-
son, Sindri, Svan ur og Far sæll áttu og voru á svip uð um slóð um. 

Þegar vind ur jókst þá hélt an ker ið okkar ekki, þá var bara híft upp an ker ið 
og við keyrð um inn  und ir rúst irn ar á Kamp in um, þar sem við bjugg um áður, 
og þar var keyrt bara upp í fjör una meðan að fall var. Það var ansi sterk sunn-
an átt in þenn an dag.

Það var hvasst um kvöld ið, en um mið nætt ið versn aði það, sko. Þá fer hann 
að snúa sér í vest ur um það leyti sem hann er að byrja að snú ast í vest ur, þá 
byrj ar að falla út og þá er ekki leng ur hægt að keyra uppí. Við höfð um gott 
sam band við land ið, með stefn ið í Kamp inn, en nú mis stum við það, og engin 
stað setn ing ar tæki voru um borð í bátum á þess um tíma. Um svip að leyti fór 
raf magn ið af pláss inu, ég veit ekki hvort það var tekið af eða hvort það fór 
vegna veð urs. Það var oft sem raf magn ið fór, þetta var svo lé legt ástand á raf-
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magn inu þá, og svo var held-
ur ekki raf magn á allan sól ar-
hring inn. Þá var myrkrið 
svart og storm ur inn mik ill. 
En pabbi setti ljós út í glugga. 
Það sást nú illa, en það sást. Það hafði verið hvasst úr suðri, en þegar hann var 
að snúa sér, sko, þá komu hel vít is hvið urn ar, þær voru and skoti sterk ar, sko, 
því lík ir hnút ar að þeir lögðu bát inn alveg á hlið ina, svo flaut sjór inn alveg inn 
á lunn ing una. Þá reyndi á skip stjór an að hafa stjórn á skipi sínu og halda því í 
vari án tækja landsýnar. Enda stóð Bjössi bróð ir alla nótt ina í stýris hús inu og 
rýndi út í sort ann. Þá voru ekki þægi leg ir stól ar í brúnni með fullt af tækj um í. 

Runni á Hól var vél stjóri og það var ein hvern tímann í lát un um sem hann 
sagði við Bjössa bróðuir að vélin væri allt of heit, það yrði að drepa á henni. 
Björn sagði að það gengi sko ekki, þú stopp ar ekki vél ina. Svo héld um við 
okkur bara á þessu svæði, við vorum það ná lægt Kamp in um að það var enginn 
sjór, engin alda, en það var hvasst. Það voru þó nokkr ir bátar sem voru í vari 
við Kamp inn. En myrkið var kol svart og svo hvein of boðs lega í storm in um, þá 
var klukku tím inn lengi að líða.

Það var vanda mál hvað vélin hitn aði, hún var samt ekki stopp uð, en það 
lán að ist. Um nótt ina kom hann Laugi á Grund aftur í til þess að færa Bjössa 
kaffi. Tal stöð in var opin alla nótt ina og við heyrð um að menn voru í vand ræð-
um með nóta bát ana og sumir voru að missa næt urn ar, en að öðru leyti urðum 
við ekki varir við neitt alla nótt ina.

Síldveiðar á Runólfi 1962. 
Ljósmynd: Runólfur 

Guðmundsson.



 Svo þegar við komum upp að um morg un inn, þá stopp aði Runni vél ina 
áður en var búið að binda bát inn. Það var ekki fyrr en við komum í land að við 
frétt um að Eddan hafi far ist. 

Ég man ekki hvenær síld veið in byrj aði, en mig minn ir að eftir 15. nóv em ber 
hafi þessi veiði verið búin. Hvað við höfð um upp úr þessu? Ég man það nú 
ekki vel, ég held að það hafi verið tveir full ir farm ar og tveir slatt ar. Ég man að 
á þess um dögum fórum við inn í Kol graf ar fjörð á Páli til þess að leita að síld, 
en við fund um enga. 

Siggi í Gröf segir svo frá:
Þegar síld veið in var inni á Grund ar firði árið 1953, þá var ég á Grund firð ingi, 35 
tonna bátn um, sem Hinni El bergs var þá með. Við fórum inn í Stykk is hólm og 
sótt um bát inn Ágúst Þór ar ins son, sem lá bara við bryggju í Stykk is hólmi. Hluti 
af áhöfn inni af Grund firð ingi fór yfir á Ágúst, þar á meðal var ég. Soffi var skip-
stjóri á Ágústi. Ég man líka eftir Áskeli, bróð ur henn ar Dísu á Skalla búð um, 
sem var 1. vél stjóri, Ingj aldi Sig urðs syni, sem var skráð ur 2. vél stjóri, Krist jáni 
Guð munds syni frá Rifi, sem var stýri mað ur, svo var Siggi Skúla og ein hverj ir 
fleiri til. Við fórum inn á Grund ar fjörð því það var enga síld að finna nema þar 
og þeir á Grund firð ingi vorum búnir að kasta, í Hnausadýpinu, og háf uðu yfir 
til okkar á Ágústi. Við vorum búnir að fara inn í Hólm að landa og vorum að 
koma aftur. Þá var ég kokk ur og fylgd ist þar af leið andi ekki með veðr inu, en 
ég man að ég var að leggja á borð og und ir búa mat. Þá slær hann af kar linn því 
þá var komið spæn urok, svo ég rétt náði að bjarga disk un um áður en þeir fóru 

í gólf ið og mér tókst svo að gefa kör lun um að borða í 
lát un um. Síðan versn aði allt af veðr ið eftir því sem leið 
á dag inn. Það end aði með því að hann keyrði stefn ið 
upp í Kamp inn, beint niður af steypta grunn in um á 
Kamp in um, þeir voru þarna líka á Páli Þor leifs syni. 
Þannig leið nótt in. Fjörð ur inn var full ur af bátum, ætli 
það hafi ekki verið um 30 bátar á síld þarna á firð in-
um.

Svo þegar fór að birta, þá var hann kominn í suð-
vest an og enn vit laust veður. Þá kall ar Fag rik lett ur frá 
Hafn ar firði að hann sé kom inn með í skrúf una og sé 
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að reka upp í Set bergs fjöruna, an ker ið haldi ekki. Grund firð ing ur var við 
bryggju svo Soffi segir að við skulum koma. Síðan förum við út á fjörð inn og 
þegar við komum á stað inn, þá held ur an ker ið Fagr ak letti rétt fyrir utan sker in. 
Og við renn um fram með honum land meg in. Þegar við erum að setja vír í hann 
og náum að setja fast, þá stein drep ur vélin á sér hjá okkur og báturinn slæst 
auð vit að undan rok inu og við land meg in, en an ker ið á Fagr ak letti hélt hér sem 
betur fór báðum bát un um. Við vorum bara rétt fyrir utan sker in. Ég man þá að 
Kiddi, Krist ján frá Rifi, segir sísvona, eins og honum var lagið, við Gjalda: 
„Held urðu að það verði bara ekki góð land tak an hérna hjá okkur?“ Gamli 
mað ur inn sagði ekki margt, það fuss aði bara í honum, fannst þetta ekki við eig-
andi því við vorum hér í mik illi hættu. En Áskell náði að skjóta vél inni í gang 
og við drógum svo Fagr ak lett að bryggju. 

Þegar við komum að bryggj unni og vorum búnir að binda báða bát ana, þá 
dreif ég mig heim og þá var ég búinn að eign ast mína fyrstu dótt ur.

Þetta var nótt ina sem Eddan fórst. Það frétt ist ekk ert af Edd uslys inu fyrr en 
við komum að landi. Eddan var skað ræð is grip ur, hún stóð svo hátt. Ég heyrði 
það sagt að þá hefði verið byrj að  að reka og þeir hefðu keyrt fram á vír inn og 
þá hefði hann sleg ist undir kjöl inn. Svo var sagt að Helg an frá Reykja vík hefði 
lenti í ein hverj um erf ið leik um og var eitt hvað mjög tæpt með hana.

Alli Finna: 
Þannig tók Grund ar fjörð urinn á móti mér
Ég var að vinna suður á Kefla vík ur velli eins fleiri Sigl firð ing ar og aðrir norð-
an menn, því það var ekk ert að gera fyrir norð an eftir að síld veiði lauk. Það 
vildi svo til að pabbi minn var líka kom inn til vinnu þar þó svo að hann hafi 
allt af verið við sjó inn kennd ur.

Þegar einn góð an veð ur dag frétt ist að það sé farin að fisk ast síld í Grund ar-
firði, þá segir kall inn, hann faðir minn, að hann sé far inn til Reykja vík ur að 
hitta þar menn. Hafði þá í huga meðal ann ars Val garð Þor kels son, Valla á Stein-
unni gömlu, sem við fórum svo báðir til.

Svo var farið vest ur í Grund ar fjörð, ég man nú ekki hvenær við komum inn 
á Grund ar fjörð, ætli það hafi ekki verið ein hvern tímann um nótt ina eða 
snemma morg uns. En ég man að það var blankalogn, fal legt veður og fjörð ur-
inn fal leg ur eins og hann er nú oft ast. Við stopp uð um í Hnausadýpinu og 



tókum niður nót ina sem tók sinn tíma og fórum svo að 
lóna inn með land inu. Þegar við erum komn ir fram 
undir Hamra, þá byrj ar hann að gera hel vít is strok ur 
svona niður af fjall inu. Þá sá kar linn að það væri að 
skella á með eitt hvað rok, svo við vorum látn ir rífa 
nót ina upp úr bát un um aftur. 

Þarna breytt ist fal leg asti fjörð ur inn sem ég hafði 
nokk urn  tímann séð, og er í skjóli tignar legra og fal-
legra fjalla og á nokkrum klukku stund um á sama 
sólar hringn um fékk ég að sjá þann heift ar leg asta veð-
urofsa sem ég hef orðið vitni að. Þarna gerði það allra 
mesta hel vít is rok sem ég hef séð inni á firði eða á hafi 

úti. Sjór ok ið gekk svo heift ar lega yfir að það sást ekki nema upp á mið möst ur. 
Og þarna var and æft upp í storm inn. Það var búið að prófa að leggj ast fyrir 
an keri og leggj ast fyrir tveim an ker um, en það þýddi ekk ert, það dró allt af, veð-
urofs inn var svo mik ill. 

Þannig tók Grund ar fjörð urinn á móti mér á fyrsta sól ar hringn um, þess um 
mót tökum gleymi ég aldrei. Svo ein hvern tímann í þess um látum fer ég framí 
lúkar til þess að fá mér kaff is opa og þegar ég kem aftur upp og horfi aftur fyrir 
bát inn þá sé ég að annar nótarát ur inn er orðinn svo leið is draugs ig inn og ég sé 
að hann er kom inn með mik inn sjó í sig og ekki langt í að hann sökkvi. Svo ég 
öskra upp í brú til Valla og segi að annar bát urinn sé að sökkva, þá biður hann 
okkur að reyna að kom ast ofan í bát ana til að ausa. Það voru þarna tveir hel víti 
snagg ara leg ir strák ar vest an af fjörð um og þeir fóru báðir ofan í bát inn bak-
borðs meg in og fóru að ausa en ég fór niður í stjórn borðs bát inn og skreið undir 
renn una, nót arenn una, þar sem vélin var í gangi, þetta voru vél bát ar, og ég var 
í því að hreinsa frá lensing un um. Því þegar bátar eru nýkomn ir úr við gerð, eins 
og Stein unn in var, þá er allt af sag og óhrein indi sem stífla lens dæl una. Svona 
leið nótt in, og við gátum hald ið nótna bát un um á floti.

Svo var það ein hvern  tímann þegar ég var upp í brú, þá kom bátur sem 
reynd ist vera Páll Þor leifs son, með heið urs manninn, Björn Ás geirs son við 
stjórn. Hann lón aði þarna á milli bát anna sem voru ná lægt að bað alla ef þeir 
færu í tal stöð ina að nefna ekki Edd una á nafn því það hefði orðið hrika legt slys. 
Ég kom þess um skila boð um til míns skips tjóra og þetta var aldrei nefnt í tal-
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stöð ina. Svo leið þetta veður hjá og við kom umst að lokum að bryggju. 
Það sást ekki síld á firð in um eftir þetta veður. Eddan var nýtt og flott skip á 

sínum tíma. Hún hafði farið tvisv ar með full fermi til Reykja vík ur og það var 
sagt að í seinni ferð inni hefði verið tekin úr henni ball est in a.m.k. að hluta til, 
til þess að hún bæri meira.

Þó að Grund ar fjörð ur inn hafi tekið svona á móti mér, þá get ekki sagt annað 
en að fólk ið í Grund ar firði hafi tekið mér frá bær lega. Mér leið allt af vel í 
Grund ar firði og þó ég vildi nefna nöfn sem tóku sér lega vel á móti mér, þá væri 
það ekki rétt látt að skilja ein hverja út und an, því ég átti bara vini í Grund ar  firði. 
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Lengi hafa Ís lend ing ar háð harða bar áttu við Ægi kon ung. Og marg ar eru þær 
fórn ir og stór ar, sem færð ar hafa verið á alt ari karl mennsku og dáða í þeim 
fangbrögð um. Oft hefur Breiða fjörð ur boðið hetjum Ís lands votan faðm. Það 
eru fleiri en af reks menn ið, Egg ert Ólafs son, sem þar hafa gold ið ör lög unum 
sína hins tu skuld við móður jörð.

Eitt hinna átak an leg ustu slysa, sem orðið hafa á síð ustu árum við strend ur 
Ís lands, varð þegar m.s. Edda frá Hafn ar firði sökk á Grund ar firði að far an ótt 
hins 16. nóvember 1953. Þar fór ust níu ungir og rösk ir menn, flest ir frá Hafn-
ar firði, en átta kom ust lífs af eftir sjö stunda hrakn ing í roki og nátt myrkri á 
litl um, stjórn laus um báti innan um brim og boða.

Þess ir menn fór ust:
1. Sig ur jón M. Guð munds son, 1. vél stjóri, Aust ur götu 19, Hafn ar firði. F. 20. 

mars 1919.
2. Sig urð ur Guð munds son, 2. vél stjóri, Vest ur braut 1, Hafn ar firði. F. 23. okt. 1923.
3. Jósep Guð munds son, há seti, Vest ur braut 1, Hafn ar firði. F. 13. júní 1934. – 

Sig urð ur og Jósep voru bræð ur, ætt að ir frá Norð firði.
4. Al bert Eg ils son, há seti, Sel vogs götu 14, Hafn ar firði. F. 13. júní 1923.
5. Einar Kr. Ólafs son, há seti, Skelj abergi, Sand gerði. Ætt að ur frá Ísa firði. F. 18. 

des. 1933.
6. Guð bjart ur Guð munds son, há seti, Suð ur götu 94, (Mels hús), Hafn ar firði. 
 F. 29. júní. 1911.
7. Guð brand ur Páls son, há seti, Köld uk inn 10, Hafn ar firði. F. 6. nóv. 1911.
8. Sig ur jón Bene dikts son, há seti, Vest ur braut 7, Hafn ar firði. F. 16. sept. 1936.

Edd uslys ið á Grund ar firði
16. nóvember 1953



9. Stef án Guðna son, há seti, Hofs töð um, Garða hreppi. F. 28. maí 1935. Ætt að ur 
frá Stöðv ar firði. 

Þeir sem kom ust af voru:
•	Guð	jón	Ill	ugason,	skipstjóri,	Norð	ur	braut	15,	Hafn	ar	firði.
•	Guð	mund	ur	Á.	Guðmundsson,	stýrimaður,	Hring	braut	15,	Hafn	ar	firði.
•	 Ingv	ar	Ív	ars	son,	mats	veinn,	Hlíð	ar	braut	8,	Hafn	ar	firði.
•	Óskar	Vig	fús	son,	há	seti,	Kirkj	uvegi	33,	Hafn	ar	firði.
•	Guð	jón	Ár	mann	Vig	fús	son,	há	seti,	Silf	urtúni	8,	Garðahreppi.	
•	Guð	mund	ur	Ólafs	son,	há	seti,	Lang	eyr	ar	vegi	9,	Hafnarfirði.
•	Ágúst	Stef	áns	son,	há	seti,	Holts	götu	8,	Hafn	ar	firði.
•	Bjarni	Herm	undarson,	há	seti,	Norð	ur	braut	21,	Hafn	ar	firði.

Hér fer á eftir frá sögn eins þeirra, sem af kom ust, Ingv ars Ív ars son ar, mat-
sveins, sem er 37 ára að aldri og á heima að Hlíð ar braut 8 í Hafn ar firði. 

Við höfð um stund að síld veið ar á Grund ar firði í nokkra daga. Veiðin var góð. 
Og tvisv ar höfð um við farið með full fermi heim til Hafn ar fjarð ar. Vorum nú 
komn ir vest ur í þriðja sinn þann 15. nóv., sem var sunnu dag ur. Eddan er nýtt 
eða nýlegt skip og var nú alveg tóm, þar eð engin veiði var þenn an dag.

Voru nú uppi ýmsar spár um veiðina og horfurnar yfirleitt, og flestir von-
góðir, því að veiðin í Grundarfirði hafði verið ágæt þennan tíma, síðan síldin 
fannst þar. En einn var þó, meðal skip verja, sem virt ist efa gjarn ari en hinir. Það 
var Ár mann Vig fús son, há seti. Hann er draum mað ur nokk ur, og nú hafði hann 
haft drauma all und ar lega og þar á meðal einn, sem var í að al at rið um á þessa 
leið:

Honum þótti sem Eddan væri stödd við klapp ir nokkr ar, og voru þær allar á 
þurru. En í hend ingu einni skall flóð bylgja með foss andi brimi yfir klapp irn ar 
og urðu flúð ir mikl ar og síðan djúp. Þótti honum þá sem skip ið væri horf ið í 
djúp ið, en skip verj ar ýmist í kafi eða á sundi á flúð um þeim, sem klapp irn ar 
höfðu verið. Sagði Ár mann skip verj um draum þenn an, en þeir réðu fyrir afla.

Þenn an sunnu dag var veður ekki vont, en þó kulda gjóla af suð aust an fram-
an af degi. Um þrjúl eyt ið lygndi snögg lega og varð blíðu veð ur. Köst uðu þeir 
þá á mor, sem þeir hugðu vera síld, en urðu ekki varir. En áður en varði rauk 
upp með ofsa veðri og leit uðu þá skip in í land var. En þarna var fjöldi skipa. 
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Ofsinn var svo mik ill að ekki reynd ist kl eift að „hífa“ bát ana upp. Lágum við 
fyrir akk er um, með nóta bát ana aftan í. En það var mesta ólán. Botn inn var laus 
og skip ið rak allt af, því að bát arn ir tóku svo fast í. Það varð því oft að draga 
upp akk er in og færa skip ið, og taka allt úr bát un um til að létta þá. Loks vorum 
við komn ir mjög ná lægt landi, eða um fimm til sex hund ruð faðma frá bryggj-
unni í Graf ar nesi. Og var akk er un um varp að niður í „múrn ing ar“ heima skip-
anna. Enda rak nú skip ið ekki leng ur. Þessu var lokið um kl. hálf tólf um kvöld-
ið þann 15. nóember.

Gengu nú allir til náða, nema þrír menn, sem voru á vakt. Allir voru 
áhyggju laus ir, að því er virt ist. Þrátt fyrir hvass viðrið virt ist ekk ert að ótt ast á 
stóru, nýju skipi, sem lá við fest ar innan um mörg skip á góðri legu og brim-
lausri, þar eð vind ur stóð af landi. Fóru því allir af fötum sem í heima höfn væri 
og lögð ust fyr ir hyggju lít ið og ótta laust til svefns.

Við vorum tveir í klefa. Hét sá Guð brand ur Páls son, sem hjá mér var, hinn 
mesti geð still ing ar mað ur. Var þetta kvöld ekk ert frá brugð ið venju leg um kvöld-
 um. En ekki höfð um við sofið lengi, er við vökn uð um við geysi leg an kipp, sem 
kast aði okkur báðum svo að segja fram úr kojun um. Biðum við ekki boð anna, 
en vild um vita, hverju þetta sætti, en síst datt okkur þó í hug, hvern ig komið 
væri. Guð brand ur var það for sjálli mér, að hann var í peysu og buxum, en 
smeygði sér nú í hvít stíg vél, sem hann geymdi við rekkju stokk sinn.

Ég var hins vegar alveg fá klædd ur, en náði í nank ins bux ur, sem lágu við 
rúmið og fór í þær. Síðan þutum við fram. En er í borð sal inn kom, var hann 
lok að ur, af því að veðr ið hefði ann ars leik ið um allt skip ið.

„Hvar er þá hægt að kom ast út?“ spyr Guð brand ur. ,,Við verð um að reyna 
að kom ast upp um ,,skæl ett ið” á eld hús inu, svar aði ég”. ,,Það verð ur víst eina 
leið in”. En er við komum inn í eld hús ið slokkn uðu öll ljós, en áður höfðu þau 
öll logað fullri birtu.

Samt fund um við fljót lega eld hús glugg ann og kom umst þar út á auga-
bragði. Gátu naum ast verið meira en þrjár mín út ur frá því að við ultum fram 
úr og til þess, er við vorum stadd ir úti á báta dekk inu aftan við brúna.

Við greind um þarna nokkra menn, sem líkt ust þó meira skuggum en mönn-
um, þar sem þá bar við rok löðr andi sjó inn í myrkrinu og storm in um. Rokið var 
ægi legt og slydd uhríð en frost var ekki en þó nær frost marki. Allir hrópuðu á 
hjálp, en ópin drukkn uðu í ham för um storms og nætur. Og eng inn tími gafst 
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held ur til um hugs un ar, né orða skipta, því varla vorum við fyrri komn ir upp 
um „skæl ett ið“, en skip ið valt af hlið inni og á hvolf. En ekki gerð ist það hrað ar 
en svo, að flest ir gátu hlaup ið upp síð una og á kjöl inn.

Guð brand ur freist aði upp komu, og ég á eftir. En ég sá honum fatast hlaup ið 
og sá hann hrapa niður. Gat vel greint hann vegna hvítu stíg vél anna. Í sömu 
svip an missti ég einnig fót anna á hálli og brattri skips hlið inni.

Vissi ég svo naum ast af mér, nema ég greip til sunds og rakst bráð lega á eitt-
hvað, sem flaut í sjón um. Reynd ist það vera grind in af spil inu. Hélt ég mér þar 
á floti um stund, en kom þá auga á nóta bát inn. Þang að synti ég, og voru þar 
þegar nokkr ir fé laga minna, þar á meðal skip stjór inn, sem dró mig inn í bát inn. 
Þótt ist ég nú hólpinn um stund. Og nú fyrst vannst tími til að átta sig. En þótt 
ótrú legt megi virð ast hafði ég ekki orðið hrædd ur eða gri pinn ang ist. Allur 
kraft ur sálar og lík ama fór til þess eins að bjarga sér, ef nokk ur kost ur yrði. Sú 
við leitni virð ist bera bæði hugs un og til finn ing ar of ur liði. Ég var dof inn á 
fótum, en ann ars ekki mjög kalt, þótt ég væri svo snögg klædd ur, eins og áður 
er sagt.

Ekki er hægt að segja, að út lit ið væri gott, þótt í bát inn væri komið. Í honum 
var ekk ert annað en snur pi vír arn ir. Allt annað, svo sem far við ur og stýri, hafði 
verið tekið um borð í skip ið til að létta bát inn, meðan skip ið rak um kvöld ið. 
Nú átti að reyna að lengja aðra báts fest ina með snur pi vírn um, svo að bát ur inn 
dræg ist ekki í kaf, er skip ið sykki. En til þess þurfti að losa aðra fest ina, sem 
bát ur inn var fest ur með, og halda svo í hina, meðan bætt yrði við vír n um. En í 
ein hverju of boði eða mis skiln ingi á skip un skip stjór ans voru báðar fest arn ar 
leyst ar, og áður en varði rak bát inn hratt frá hinu sökk vandi skipi beint út 
fjörð inn, út í myrkrið, storm inn og freyð andi löður á skerj um og boðum.

Nú gat eng inn mann leg ur hugur eygt von né björg un fram ar. En vit und 
manns ins er ótrú lega þolin. Eitt hvað gat enn orðið til hjálp ar. Verst ur var kuld-
inn og það að hafa ekk ert í hönd un um, sem til hjálp ar yrði og stjórn ar á bátn-
um. Allt, sem við gátum gert, var að ausa bát inn með stíg vél um og sjó föt um. 
Og það var gert sleitu laust. Enn frem ur flug umst við á og hreyfð um okkur eftir 
föng um. Og mátt um við aldr ei gjöra hlé, þá fund um við kuldann læs ast hærra 
og hærra upp eftir lík am an um, eins og járn krum lur, sem engu taki slepptu. 

Fyrst í stað rak bát inn fram hjá upplýstum skip um og reynd um við þá að 
hrópa af öllum kröft um, en allt drukknaði í veð urofs an um og brimgnýnum. 



Og bráð lega vorum við komn ir fram hjá öllum skip um og áttum nú allt undir 
mis kunn höf uð skepn anna, sem höfðu reynst okkur grimm ar og ónær gætn ar. 
Fram undan var fjarð ar mynn ið, svo Breiða fjörð ur og síðan opið haf.

En vind stað an á ís lenskri vetr ar nótt er oft fljót að snú ast og svo fór nú. 
Skyndi lega og án þess að lægði skipti storm ur inn frá suð aust an og í suð vest ur. 
Rak þá bát inn fljót lega að skerj um og þar sat hann fast ur um hríð. Reyndu 
skip stjór inn og fleiri að fara út úr honum og ýta á flot, en þær til raun ir reynd-
ust ár ang urs laus ar. En með að fall inu tókst skip verj um þó að losa bát inn og bar 
hann af sker inu.

Vorum við þá á svo nefnd um Bár ar skerj um, fram  und an bænum Norð ur-Bár 
í Grund ar firði. Rak bát inn fljót lega að landi og tókum við nú að staul ast upp í 
fjör  una, enda komu nú menn frá næsta bæ, Suð ur-Bár, okkur til hjálp ar.

En rauna legt var um að lit ast í bátn um. Voru tveir okkar fé laga látn ir af 
hrakn ingi eða áverk um, sem þeir höfðu hlot ið við sjó volk ið á leið inni upp í 
bát inn. Af einum var svo dreg ið að styðja varð hann af tveim ur. En hinir gátu 
að mestu geng ið sjálf bjarga.

En löng fannst okkur leið in heim að bænum. Aldrei hefur mér fund ist nokk-
ur leið lengri, en þó er þetta stutt ur spotti. Á þess ari leið lést þriðji fé lagi okkar, 
þrátt fyrir allt, sem unnt var að gera og gert var honum til hjálp ar.

Eftir stutta stund dreif að fólk úr ná grenn inu, og allar hend ur fram rétt ar til 
hjúkr un ar. Við tök un um í Suð ur-Bár mun ég aldrei gleyma. Allt var gjört, sem 
hugs an legt var, okkur til að hlynn ing ar. Heit ur matur, mjólk, vín og upp bú in 
rúm.

Við höfð um sann ar lega verið heppn ir með land tök una. Og við hres stumst 
furðu fljótt.

En svo var af sumum dreg ið, að t.d. hef ég ekki nærri því náð mér enn, þótt 
nú sé komið fram í miðj an febr úar, þegar þetta er ritað. Og senni lega verð ur 
eng inn „samur og áður alla stund“, sem lent hefur í svo ægi legri raun. Og er 
þetta ein sönn un þess, hve lífs orka manns ins er sterk, lífs von in örugg að sigr-
ast á öllum örð ug leik um. En minn is stæð ast er mér, hve kná lega við urðum að 
hreyfa okkur í bátn um til að halda á okkur hita, og hvern ig kuldinn, dauð inn 
læsti sig upp eftir mér nær og nær hjart anu, ef nokk urt lát varð á þeirri við leitni 
að lifa og starfa.

Sá, sem dó á leið til bæjar, var Sig ur jón M. Guð munds son.
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Hér með lýkur frá sögn Ingv ars Ív ars son ar mats veins á Eddu. Og hef ég þar 
engu við að bæta öðru en því að biðja Guð að blessa þá, sem fór ust og veita 
ást vin um þeirra þrek og hugg un, og óska þeim, sem kom ust af, til heilla með 
lífs starf og fram tíð, til ham ingju með að

þrek og þrótt
í þunga nótt
hefur marg ur sótt.

Guð blessi ís lenska sjó menn, her menn frið ar ins, hetjur hafs ins.
Reykja vík, 17. febr. 1954.
Árel íus Ní els son.

Her mann Jó hann es son end ur rit aði þetta, 
með sam þykki Maríu Árelíusdóttur, 

úr Breið firð ing 3. Tíma riti Breið firð inga fé lags ins.
Ár gang ar X.– XV.
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For máli
Þessi grein sem hér birt ist er í meg in drátt um loka rit gerð mín til B.A. prófs í 
sagn fræði við Há skóla Ís lands. Ég fór að huga að þessu verki í árs byrj un 2002, 
en hellti mér ekki út í það fyrr en þá um vorið. Verk inu var síðan lokið að mestu 
leyti í árs byrj un 2003. Ör litl ar breyt ing ar gerði ég á textanum fyrir þessa út gáfu 
en þær breyt ing ar verða að telj ast smá vægi leg ar. Stærsta breyt ing in á verk inu 
er að þær mynd ir sem birt ast hér eru ekki í þeirri út gáfu sem ég skil aði inn til 
Há skól ans.

Ég vil byrja á því að þakka kenn ara mínum, Guð mundi Jóns syni, fyrir hans 
þátt í þessu verki, en hann hjálp aði mér við að móta þessa hug mynd og hvern-
ig best væri að þróa hana. Það er gaman að nefna það hér að Guð mund ur er 
bróð ir Guðna Jóns son ar sem gegndi fram kvæmda stjóra stöðu hjá Hrað frysti-
húsi Grund ar fjarð ar um tíma. Gísli Karel Hall dórs son, for mað ur Eyr byggja 
holl vina sam taka Grund ar fjarð ar, reynd ist mér vel í þessu og var dug leg ur við 
að benda mér á fólk sem gæti gefið mér upplýsing ar um efnið. Það reynd ist 
líka mjög hvetj andi fyrir mig að eiga mögu leika á að fá þetta birt í þess ari rit-
röð. Ég kann öllu því fólki sem ég fékk að ræða við mínar bestu þakk ir. Flest um 
fannst þeir vera að leggja fram held ur lítið af efni en , alla jafna var það öðru 
nær. Allir aðrir sem lögðu til gögn af ýmsu tagi og að stoð uðu mig í heim ild ar-
leit með einum eða öðrum hætti fá líka kærar þakk ir. Þrátt fyrir alla að stoð 
þessa góða fólks skal taka það fram að allar vill ur og annað sem betur hefði 
mátt fara í þessu verki er á minni ábyrgð og al gjör lega við mig einan að sakast 
í þeim málum. 

Davíð Hans son Wíum, sagnfræðingur

Gert út frá Grundarfirði
Myndun sjávarþorps á 20. öld
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Að lokum vil ég þó minn ast á þann mann sem án nokk urs vafa var meiri 
áhrifa vald ur á gerð þessa verks en nokk ur annar. Sá sem hér um ræðir er Þor-
varð ur Lár us son, skip stjóri frá Kross nesi og fóst ur fað ir minn. Hann var sí fellt 
að hvetja mig til að nota þetta tæki færi og skrifa eitt hvað um Grund ar fjörð og 
því má segja að honum hafi orðið að ósk sinni. Því miður ent ist honum ekki 
ævin til að sjá vinn una á bak við þetta verk fara af stað, en hann lést í júní mán-
uði árið 2001 eftir langvar andi veik indi. Þetta verk er til eink að minn ingu hans.

Reykja vík í apríl 2003
Davíð Wíum

Inn gang ur
Þar sem bær inn Grund ar fjörð ur stend ur í dag var eitt sinn kall að Fram nes og 
einnig Graf ar nes. Nafn ið Fram nes hverf ur um 1940, en Graf ar nes var notað 
leng ur og á tíma bili gekk pláss ið ýmist undir nafn inu Grund ar fjörð ur eða 
Graf ar nes. Það var ekki fyrr en í at kvæða greiðslu í sveit inni árið 1965 að nafn-
ið Grund ar fjörð ur var valið í kosn ing um og var þá op in ber lega hætt að nota 
nafn ið Graf ar nes. Saga Grund ar fjarð ar á þeim stað er saga fram þró un ar í sjáv-
ar út vegi. Saga sjáv ar út vegs Ís lend inga var lengi vel ekki saga fram þró un ar og 
tækn inýjunga, þvert á móti ein kennd ist þetta lífs við ur væri af göml um starfs-
hátt um og venj um. Tækn in við veiði skap inn gekk mann fram af manni og 
breytt ist lítið þótt nýjar kyn slóð ir sjó manna tækju við af þeim eldri.

Hér er ætl un in að segja frá vexti Grund ar fjarð ar sem út gerð ar bæj ar og að 
hefja frá sögn ina um 1930, um það leyti sem byggð in fer að flytj ast í Graf ar nes 
og þéttbýli að mynd ast þar. Fólk flutt ist fyrst og fremst úr sveit um í kring og 
hélst sá flutn ing ur í hend ur við fram þró un í sjáv ar út vegi Grund firð inga, m.a. 
með stofn un Hrað frysti húss Grund ar fjarð ar h.f. árið 1941. Í upp hafi verð ur 
skyggnst inn í hvern ig sjáv ar út veg ur í Grund ar firði var stund að ur fyrir tíma 
hinna öru breyt inga, eins og hann hafði verið stund að ur mann fram af manni. 
Gerð verð ur grein fyrir helstu áhrifa völd um þess ara breyt inga og hvern ig gekk 
að stunda út gerð á þess um tíma. Hrað frysti hús ið er stór hluti af þess ari sögu. 
For saga þess og hvern ig gekk að koma því af stað verð ur hér til um ræðu ásamt 
því að stikl að verð ur á stóru í rekstri þess í upp hafi.
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Mik il væg for senda byggð ar og fram þró un ar í sjáv ar út vegi var bætt hafn ar-
að staða og því er fjall að sér stak lega um þann þátt í út gerð inni. 

Síðan verð ur rakin stutt lega stefn an í út gerð ar mál um í Grund ar firði á 
fimmta og sjötta ára tugn um, eftir að hrað frysti hús ið hefur starf semi, og reynt 
að meta áhrif starf semi húss ins og al mennr ar út gerð ar á byggð ina.

Að lokum verð ur gerður ör lít iill sam an burður á Grund ar firði og öðrum 
byggð um á Snæ fells nesi, þó helst Ólafs vík.

Segja má að þessi frá sögn hér nái til loka sjötta ára tug ar ins og ræðst það af 
nokkrum at burð um. Helst skal nefna að ákveð in kafla skipti verða þegar Versl-
un ar fé lag ið Grund er stofn að 1954 og það hefur áhrif á aukna út gerð sem síðar 
varð að tveim ur stærstu út gerð ar að il un um í Grund ar firði, fyrir utan hrað-
frysti hús ið. Sömu leið is er út gerð hrað frysti húss ins að hefj ast fyrir al vöru, en 
þá er m.a. fjár fest í fjór um bátum á ár un um 1956 – 1960 og á svip uð um tíma má 
segja að hafn ar að stað an hafi loks ins orðið við un andi.

Þær heim ild ir sem stuðst var við má skipta í þrjá flokka. Fyrst voru munn leg-
ar heim ild ir eða við töl sem höf und ur tók við fólk sem á ein hvern hátt teng ist eða 
man þessa tíma. Var reynt að fá sem gleggsta mynd af við fangs efn inu með því 
að ná tali af fólki með al menna þekk ingu á þess ari sögu eða ákveðna vit neskju 
um af mörk uð at riði. Tak mark ið var að fá sem mest ar upplýsing ar sem gætu fyllt 
upp í þau göt sem rit uðu heim ild arn ar gáfu ekki upplýsing ar um, ásamt því að 
frá sagn ir fólks ins ættu að gefa verk inu meira gildi. Síðan voru óút gef in skjöl, 

Grafarnes fyrr á árum. Ljósmynd: Páll Ásgeirsson.
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sem voru helst ýmsar skipa skrár sem eru í vörslu Þjóð skjala safn Ís lands og fund-
ar gerða bæk ur. Fund ar gerð ir hrað frysti húss ins og sveit ar stjórn ar Grund ar fjarð ar 
voru skrá settar á þessu tíma bili og eru þær bækur varð veitt ar ann ars vegar hjá 
Fisk iðju Skag firð inga í Grund ar firði og hins vegar hjá sveit ar stjórn Grund ar-
fjarð ar. Fund ar gerða bæk urn ar höfðu þó þá van kanta að oft var minnst á ein hver 
mál efni á fund um sem lögð voru til skoð un ar, en síðan ekk ert meira á þau 
minnst og því erf itt að meta hvert fram hald ið var í þeim málum. Einnig voru 
fund ir þess ara stjórna mjög óreglu leg ir og því var oftar en ekki erf itt að lesa út 
úr þeim sam fellda sögu. Loks voru út gefn ar bækur eða rit sem tengd ust efn inu, 
t.d. frá sagn ir ein stakra manna sem lifðu þessa tíð, hvort sem um var að ræða 
ævi sög ur eða styttri frá sagn ir. Fólk ið, fjöl lin, fjörð ur inn sem er rit röð Eyr byggja, 
holl vina sam taka Grund ar fjarð ar, reynd ist mik ill fróð leik ur um efnið, en þrjú rit 
hafa nú komið út frá árinu 2000 og er yf irlýst stefna sam tak anna að gera þessa 
út gáfu að ár leg um við burði. Grein arn ar þar fjalla um hin ýmsu efni sem tengj ast 
Grund ar firði, eitt hvað skrif að af fræði mönn um en þó að al lega af heima mönn um 
og öðru áhuga fólki um stað inn. Töl fræði leg ar upplýsing ar frá Hag stofu Ís lands 
gefa viss ar upplýsing ar og tíma rit sem komu út á tíma bil inu.

Allt af má rök ræða um vægi ein stakra hluta, per sóna og at burða í svona 
verki og oft ast sýnist sitt hverj um, en tak mark ið hér er að reyna að búa til 
heild ar mynd af þessu tíma bili og tína til það sem stóð upp úr og hafði mest 
áhrif á þessa sögu.

Neshús.
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1. Út gerð í Grund ar firði
1.1 Róið frá Grund ar firði
Út gerð frá þeim stað þar sem byggð in í Grund ar firði stend ur í dag má rekja 
aftur til árs ins 1906. Þá keyptu tveir ungir Grund firð ing ar, Jó hann es Jóns son 
skip stjóri og Jónas Ólafs son sjó mað ur, lít inn mót or bát og gerðu hann út frá 
Grund ar firði.1 Hét sá bátur Höf rung ur SH 28 og var senni lega annar af tveim ur 
fyrstu vél bát un um í sveit inni.2 Jó hann es byggði svo nefnd Nes hús á ár un um 
1906 – 1910 og byggði jafn framt skans í fjör unni til að auð velda fisk lönd un. 
Fleiri voru bú sett ir þarna í lengri eða skemmri tíma, Rafn Júl íus Sím on ar son 
út gerð ar mað ur kom árið 1909 með fjöl skyldu sína og hóf út gerð með tvo báta 

Lend ing ar í Eyr ar sveit, milli Kross ness og Eyr ar odda.



í fé lagi með öðrum, en hann fór þó eftir tvö eða þrjú ár. Jafn framt var ein hver 
versl un stund uð þarna, Pétur A. Ólafs son frá Pat reks firði stund aði versl un til 
árs ins 1920, en þá keypti Jón Hall gríms son frá Arn ar firði hana, en hann lést 
stuttu síðar.3 En um 1930 var nán ast engin byggð á þess um stað. Fjög ur hús 
voru byggð þar á þess um tíma, Run ólf ur Jón at ans son byggði Götu hús 1928, 
Þor kell Run ólfs son byggði Fag ur hól 1929, Sig urð ur Þor steins son byggði Sól-
velli 1931 og Björg vin Bjarna son byggði Lengju 1933.4 Tals verð byggð var við 
Kví a bryggju en þar var mjög góð að staða frá nátt úr unn ar hendi fyrir báta. 
Einnig bjuggu marg ir í fram sveit un um en þónokk ur út gerð var á þess um stöð-
um. Þar voru helstu út gerð ar stað irn ir Bár ar pláss, Vatna búða pláss og Eyr ar pláss, 
auk þess var róið út frá flest um jörð um sveit ar inn ar ein hvern tíma árs ins.5 

Í mann tal inu 1930 voru 15 bæir í byggð á Kví a bryggju með tæp lega 60 íbúa. 
Hús bænd urn ir voru þar ýmist titl að ir bænd ur eða sjó menn, eða jafn vel hvort 
tveggja. Nokk uð var um báta sem gerð ir voru út frá Kví a bryggju á þess um 
tíma og áttu bænd urn ir þá ýmist einir eða í fé lagi við aðra. Venj an var að róa á 
vorin og sumr in og eitt hvað fram á haust ið eftir því sem veð rátta leyfði. Alla - 
jafna var ekki róið á vet urna, bát arn ir voru ekki nógu stór ir til þess og einnig 
voru hafn ar að stæð ur frek ar erf ið ar. Það var t.d. engin bryggja til að leggja að, 
bát arn ir voru geymd ir í ósnum og í fjör unni, en þeir voru dregn ir upp á land 
með hand snúnu spili.6 

Pétur Kon ráðs son frá Mýrar hús um segir svo frá að árið 1929 hafi 9 bátar verið 
gerð ir út frá Kví a bryggju, 7 ára bát ar og 2 vél bát ar. Pétur reri frá Kví a bryggju 
þetta haust, en hann var þá tví tug ur að aldri. Var hann á báti hjá El bergi Guð-
munds syni frá Rima búð. Þetta haust var farið að róa eftir slát ur tíð, ein hverja 
fyrstu dag ana í okt ób er. Gott veður var þann mánuð þannig að hægt var að róa 
upp á hvern ein asta dag og alveg fram í seinni hluta nóv em ber þegar breytti í 
norðan átt og var lítið róið eftir það. Farið var á morgn ana með hand færi og síld 
í beitu sem veidd var í net í firð in um og lent aftur um sexleyt ið, ef allt gekk vel. 
Þá var venj an að fara í mat þegar lent var og fara svo niður eftir aftur og kasta 
upp úr bátn um, gera að afl an um og leggja inn. Stund um var farið í síld ar net in 
til að fá beitu fyrir næsta dag, og var venj an að bát arn ir skipt ust á að ná í síld ina. 
Þetta haust feng ust 9 aurar fyrir kíló ið af fiski, flött um og þvegn um upp úr sjó. 
Á þess um 1 1/2 mán uði hafði Pétur 260 kr. í hlut, sem þótti ágætt. En til við mið-
un ar má geta þess að þegar skip að var út fiski í báta sem komu frá Stykk is hólmi 
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að sækja salt fiskinn til Kví a bryggju, þá var kven mann skaup 25 aurar á klukku-
tím ann.7

Síðar færð ist í vöxt að bát un um væri róið allt árið um kring, en það reyndist 
erf itt m.a. sökum bryggju leys is. Það tíðk að ist þá jafn an að flest ir af sjó mönn-
unum fóru á ver tíð úr sveit inni yfir vetr ar tím ann. Al gengt var að úr Grund-
arfirði færu menn á Suð ur nes og til eru sögur af mönn um sem gengu til 
Grinda vík ur á ver tíð.8 Allir þeir karl menn sem áttu kost á því leit uðu á ver tíð 
á vet urna. Oft voru því að eins konur og börn eftir í sveit inni.

Á ár un um í kring um 1930 eykst það að menn setji vélar í báta sína í sveit-
inni. Þess ir bátar voru flest ir ekki stór ir, að jafn aði að eins 1–2 tonn að stærð. 
Árið 1932 þurfti hrepp stjóri Eyr ar sveit ar, Krist ján Þor leifs son, að skrá alla vél-
báta í sveit inni. Hann hafði þó einnig gert það tals vert áður eða árið 1908 eftir 
beiðni frá sýslu manni Snæ fell inga, en þá var nýbú ið að skipa Krist ján í emb ætti 
hrepp stjóra. Mun ur inn á þess um tveim ur skrám var að í seinna skipt ið voru 
ein göngu skráð ir vél bát ar en ekki ára bát ar eins og hafði verið gert 1908.9

TAFLA 1
Nýskráð ir vél bát ar í Eyr ar sveit árið 1932

Eink.st. Nafn Eig andi Heim ili Bygg.stað ur Bygg.ár Stærð brl. Fj.áhöfn Efni
SH17 Sæ björg Guð mund ur Guð munds son Nýju búð Stykk is hólm ur 1920 1.34   3 eik/fura
SH18 Far sæll Stef án Hjalta lín Garð senda Nau stáll   1.16   4 eik/fura
SH19 Svala Ingi mund ur Gísla son Vatna búð um Stykk is hólm ur 1917 0.97   2 eik/fura
SH20 Brana Elís Gíslas./Snorri El ís son Vatna búð um Stykk is hólm ur 1931 1.31   3 eik/fura
SH21 Rúna Gunn ar Gunn ars son Ak urt röð Nýja búð 1920 1.32  2-3 eik/fura
SH22 Hepp inn Finn ur, Jens og  Þór dís ar stöðum Arney Breiðaf. 1930 2.81   3 eik/fura
  Jósep Kjart ans synir
SH23 Freyja Sig ur jón og  Norð ur-Bár Ak urtr að ir 1926 1.65   3 eik/fura
  Ágúst Hall dórs syn ir
SH24 Þol in móð ur Björg vin Bjarna son Graf ar nesi Bíldu dal ur 1927 2.93   4 eik/fura
SH25 Sjós val an Árni Svein björns son Helln afelli Stykk is hólm ur 1915 1.18  eik/fura
SH26 Freyja Lárus Jóns son Gröf Stykk is hólm ur 1921 0.86   4 eik/fura
SH27 Lára Lárus Guð munds son og  Kross nesi Stykk is hólm ur 1916 1.29   4 eik/fura
  Guð mund ur Bjarna son
SH28 Sæ björg Guð mund ur Bjarna son Graf ar nesi Graf ar nes 1931 1.57   3 eik/fura
SH29 Hösk uld ur Felix Arn gríms son og  Fornu-Grund Stykk is hólm ur 1917 1.24   3 eik/fura
  Cecil Sig ur björns son
SH30 Fríða Guð mund ur Sig urðs son og  Bryggju Nau stáll  1.90  eik/fura
  Óskar Arn gríms son
SH70 Fríð ur Berg ur Þor steins son Kross nesi Stykk is hólm ur 1920 1.07   4 eik/fura
SH71 Sval an Björn Jóns son Látra vík  1912 1.31  eik/fura
SH111 Svan ur Sig urð ur Ágústs son o.fl. Hamri Bíldu dal ur 1917 12.98   8 eik/fura

Heim ild: Þ.Í. Snæ fells- og Hnapp adalssýsla: Fiski skipa skrá I, 236–240.
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Skrá þessi er ekki tæm andi, t.d. er ljóst að það vant ar þá þrjá báta sem Sig urð-
ur Þor steins son flutti frá Ísa firði, en sam kvæmt heim ild um voru þeir ein fald-
lega aldrei skráð ir í Grund ar firði. Það gerir erf itt fyrir að lesa úr skipa skrán um 
að breyt ing ar voru ekki allt af dag sett ar, af drif ein stakra báta voru oftar en ekki 
óljós og ef að bátur var strik að ur út úr skránni, þá var það gert í bók staf legri 
merk ingu og sem fyrr, dag setn ing ar sjald an til tekn ar.

Svan ur SH 111 var lang stærst ur bát anna á þess um tíma. Bát arn ir fóru þó 
stækk andi á fjórða ára tugn um og sömu leið is voru þeir þá betur skráð ir. Ekki 
er gott að segja hvort lög gjaf inn hafi kraf ist þess eða hvort menn voru ein fald-
lega farn ir að gera sér grein fyrir nauð syn þess að skrá bát ana jafn óð um. Sömu 
van kant ar eru þó áfram á skránni og nefnd ir voru hér áður.

TAFLA 2
Nýskráð ir bátar í Eyr ar sveit 1937–1941

Skrá.dag. Eink.st. Nafn Eig andi Heim ili Bygg.stað ur Bygg.ár Stærð brl. Fj.áhöfn
31.12. 1940 SH29 Karf inn Jónas Ólafs son Kví a bryggja   1.75
23.6. 1937 SH175 Hall dór Hjálmtýr Árna son Eyr ar sveit Stykk is hólm ur 1912 6.54 4
14.10. 1940 SH176 Öndin Þórð ur Þor valdss. og Kví a bryggja     3.06 4
   Pétur Jóns son 
26.7. 1937 SH178 Óskar Björn Jóns son Látra vík Stykk is hólm ur 1916 4.23
16.10. 1939 SH201 Ás geir Krist laug ur Bjarna son Graf ar nes Nor eg ur 1906 10.92  4–5

Heim ild: Þ.Í. Snæ fells- og Hnapp adalssýsla: Fiski skipa skrá II, 96–132.

Einn af stóru bát un um í sveit inni á þess um tíma var Hall dór SH 175, rúm lega 6 
tonna vél bát ur í eigu Hjálmtýs Ragn ars Árna son ar frá Hópi. Hann var skráð ur 
árið 1916 en hét þá Ágúst SH 175 og var í eigu Hall dórs Jóns son ar, sem var fóst-
ur fað ir Hjálmtýs. Hjálmtýr eign að ist bát inn 20. des em ber árið 1935.10 Hon um 
var róið allt árið um kring á fjórða ára tugn um, á dragnót á sumr in og fram á 
haust, en með línu aðra tíma árs. Hjálmtýr og þrír aðrir menn lét ust þegar bát-
ur inn fórst undir Bú lands höfða í sept emb er árið 1940.11 Það vekur at hygli í 
töflu 2 að tveir bátar eru skráð ir á Kví a bryggju árið 1940, en það er um það leyti 
sem byggð in fær ist þaðan og inn í Grund ar fjörð. Pétur Jóns son í Lár koti segir 
frá því að hann og Þórð ur Þor valds son keyptu Önd ina SH 176 í Ólafs vík og 
reru eitt hvað frá Kví a bryggju, þótt það hafi nú ekki stað ið lengi. Áður hafði 
Pétur róið með Hall dóri Jóns syni og síðar Hjálmtý. Enn frem ur reri Pétur á Ósk-
ari SH 176 með Birni Jóns syni, en í frá sögn Pét urs kemur fram að Björn flutti út 
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í Látra vík árið 1930 og tók Óskar með út í Lárós.12 Sam kvæmt því hefði Óskar 
átt að vera í skránni frá 1932, en sem fyrr segir er skrá in ekki galla laus.

Pétur reri á Ósk ari í byrj un fjórða ára tug ar ins. Hann reri með Birni í 3-4 ver-
tíð ir og voru fjór ir menn á bátn um. Sá yngsti var um 15 ára gam all, en það var 
nú reynd ar tak mark að gagn að honum því hann gat ekki blóðg að fisk inn þar 
sem hann var svo sjó veik ur. Allt var hand dreg ið um borð eins og venj an var á 
þess um tíma, en þeir höfðu um borð 30 lóðir, sem þótti ekki óal gengt. Nán ast 
allur afl inn var salt að ur eins og al mennt tíðk að ist á þess um tíma; eitt hvað af 
ýsu var hert. Í þann tíma voru greiddar u.þ.b. 50 kr. fyrir skips pund ið.13

Að staða í sveit inni til að vinna afla var að mörgu leyti frum stæð og ekki 
merki leg. Allur afl inn var vita skuld unn inn í fjör unni enda ekki um mikið 
annað að ræða. Hann var salt að ur eins og var venj an í þá daga, með al bát ur frá 
Kví a bryggju gat fisk að allt upp í hálft tonn ef vel gekk og kom það gjarn an 
fyrir að þeir kæmu með full fermi að landi. Vinnsl an fór þannig fram að sett var 
upp flatn ings borð í fjöru og fisk ur inn flatt ur og sjó þveg inn þar. Síðan var hann 
keyrð ur í hjól bör um upp í þar til gert hús þar sem hann var salt að ur. Mats mað-
ur var síðan feng inn til að meta fisk inn og síðan var honum pakk að í striga-
pakka og saum að utan um. Bátar komu frá Stykk is hólmi og var fisk num skip-
að í þá.14 Soff an ías Cec ils son lýsti þessu þegar hann og Bær ing bróð ir hans 
hófu að róa frá Búðum, fram undir Kirkj ufelli:

Þegar við fyrst byrj uð um róðra frá Búðum [árið 1936], bárum við allan 
fisk inn upp úr bátn um og flött um hann þar á klöpp un um. Hann var 
þveg inn upp úr sjón um og svo bor inn á bak inu upp í hjall þar sem hann 
var salt að ur. Salt ið varð að sækja annaðhvort inn til Grund ar fjarð ar en 
þar var þá komin lít ils hátt ar versl un, ell eg ar alla leið inn í Stykk is hólm. 
Salt inu var mokað í poka og það borið á bak inu í bát inn og svo þegar 
heim var komið var bát ur inn af fermd ur á sama hátt og salt ið borið í fisk-
hjall inn. Allar voru að far ir hinar sömu hvað salt fiskinn snerti. Hann var 
bor inn um borð í bát inn og flutt ur í kaup stað inn. Þannig var gang ur 
máls ins. Það var ekki verið að hlífa manns hryggn um í þá daga.15

Mjög var sótt inn í Stykk is hólm á þess um tíma sem tengd ist út gerð inni og þjón-
ustu tengdri henni. Salt ið var sótt þang að og olía á bát ana svo eitt hvað sé nefnt.

56

FÓLKIÐ, FJÖLLIN, FJÖRÐURINN



57

GERT ÚT FRÁ GRUNDARFIRÐI

1.2 Sig urð ur Þor steins son
Einn af merk isat burð um við upp haf þess tíma bils sem hér er til um fjöll un ar er 
koma Sig urð ar Þor steins son ar til Grund ar fjarð ar. Sig urð ur hafði mikil áhrif á 
byggð ar lag ið á upp vaxt ar ár um þess á þeim stað sem við þekkj um í dag. En 
þrátt fyrir það er lítið vitað um mann inn sjálf an og þá út gerða rsögu sem hann 
átti hlut að í Grund ar firði.

Sig urð ur Helgi Þor steins son var fædd ur 24. nóv em ber árið 1875 í Ljósa-
vatns hreppi í S-Þing eyj arsýslu. Árið 1920 bjó hann ásamt konu sinni, Krist jönu 
Jóns dótt ur og börn um þeirra tveim ur, Frið riki og Sig ríði, á Ísa firði. Sig urð ur 
kemur þaðan lík lega árið 1927 og sest að í Grund ar firði.16 Sig urð ur kom fyrst 
fram í kirkju bók um haust ið 1929, þá ásamt Sig ríði dótt ur sinni.17 Hann var hins 
vegar ekki skráð ur þar í mann tal inu 1930, þótt vitað sé að hann bjó leng ur en 
svo í Grund ar firði. Reynd ar ber að at huga það að fólk var skrá sett í mann töl in 
á þeim stað þar sem það var stað sett þegar mann tal ið var tekið, Sig urð ur hefur 
því verið fjar ver andi úr sveit inni þegar það gerð ist. Vitað er að Sig urð ur byggði 
húsið Sól velli í Grund ar firði árið 1931, en það mun hafa verið fyrsta stein hús ið 
þar.18 Síðan er ekki á hann minnst í kirkju bók um fyrr en haust ið 1932, þá ein-

Íshúsið við Gilós fremst til vinstri. Það gegndi ýmsum hlutverkum eftir að hætt var að nota það 
til fiskvinnslu. M.a. var það notað sem íbúðarhús og einnig var kennt í því á meðan sam komu-
húsið var í byggingu. Húsið var rifið um 1960. Ljósmynd: Sigurður Lárusson.



göngu ásamt konu sinni, Sal vöru Ingi mund ar dótt ur.19 Ári síðar eru hann og 
kona hans skráð ásamt tveim ur dætr um henn ar, þeim Ingu og Guð mundu 
Andr és dætr um, en 1934 eru bara þau hjón in skráð.20

Talið er að Sig urð ur hafi fyrst komið til Grund ar fjarð ar tals vert fyrir þenn an 
tíma, eða í kring um 1910 og keypt jörð ina Grund. Í skrám er getið um sölu á 
þeirri jörð þann 14. febr úar 1909.21 Selj andi jarð ar inn ar var Rafn Júl íus Sím on-
ar son, bú sett ur að Lauga vegi 43 í Reykja vík, en kaup and inn var Sig urð ur Þor-
steins son, bú sett ur að Lauga vegi 38b í Reykja vík. Þegar nánar er að gáð kemur 
hins vegar í ljós að sá Sig urð ur Þor steins son hét í raun Sig urð ur Mark ús Þor-
steins son þannig að hér var ekki um sama mann að ræða. Sig urð ur Helgi 
keypti hins vegar Graf ar nes ið ásamt Hann esi Jóns syni dýa alækni, af Gísla 
Jóns syni sem síðar varð al þing is mað ur. Sig urð ur og Hann es voru eig end ur að 
Graf ar nesi allt til árs ins 1939 þegar rík is sjóð ur eign ast land ið.22

Árið 1928 mark aði tíma mót í út gerð í Grund ar firði því þá var stofn að hluta-
fé lag um rekst ur ís húss í Grund ar firði, Frysti hús fje lag Grund firð inga. Stofn-
end ur voru alls 24, en í fyrstu stjórn fé lags ins voru þeir Sig urð ur Þor steins son, 
Krist ján Þor leifs son hrepp stjóri frá Grund og Páll Þor leifs son skip stjóri frá 
Hömr um.23 Oddur Krist jáns son segir svo frá:

Sig urð ur var ötull og dug andi maður. Þótt að koma væri ekki góð til 
land töku, að eins fjara, flúrur og þang, lét hann það ekki á sig fá í fyrstu. 
Hann kom upp vel k ældu bei tu geymslu húsi og var það til bú ið haust ið 
1928. Í nóv em ber fór svo síld að veið ast í lag net. Hing að kom bátur frá 
Sand gerði, lagði mörg net og veiddi vel. Húsið fyllt ist því á skömm um 
tíma. … Fros in beitu síld var seld bæði til Sand gerð is og Kefla vík ur. Jafn-
framt síld ar fryst ing unni var fryst nokk uð af kjöti í slát ur tíð inni um 
haust ið. Rekst ur húss ins gekk vel, hann var í umsjá heima manna … 
Stór hug ur og bjartsýni Sig urð ar Þor steins son ar var drif kraft ur inn í þess-
um fram kvæmd um.24

Íshús þetta var stað sett við Gilós og var lík lega byggt upp á tveim ur árum, 
1928–29. Þótt Oddur tali um að það hafi verið til bú ið haust ið 1928, þá þýðir það 
senni lega til bú ið til að taka við síld til vinnslu. Hall dór Finn son talar um það í 
grein sinni að ís hús ið hafi verið byggt upp á tveim ur árum25 og benda aðrar 
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heim ild ir einnig til að svo hafi verið. Þann 14. okt ób er 1928 var gerð ur erfða-
festu samn ing ur þar sem eig end ur að Gröf í Eyr ar sveit, þeir Jón Lár us son og 
Bárð ur Þor steins son, seldu hluta af því landi, 460 fer metra til Frysti hús fje lags 
Grund firð inga, en fyrir hönd fé lags ins skrif aði Sig urð ur Þor steins son undir. 
Lóð ar hlut inn sem um ræddi var „þar sem frysti hús ið stend ur, og ligg ur lóðin 
undir hús inu og í kring um það þannig: 2 metr ar út frá suð ur vegg, 6 metr ar út 
frá aust ur ga fli, 7 metr ar út frá norð ur vegg og 12 metr ar út frá vest ur ga fli”. 
Jafn framt voru veitt rétt indi til að byggja og starf rækja klaka geymslu hús, er 
tæki allt að 400 tonn um af snjó og klaka, í brekk unni fyrir sunn an ís hús ið.26 
Tæpri viku eftir að þessi erfða festu samn ing ur var gerð ur fékk þetta Frysti hús-
fje lag 7000 kr. lán frá Fisk veiða sjóði Ís lands til frysti hús bygg ing ar og enn skrif-
ar Sig urð ur Þor steins son undir fyrir hönd fé lags ins.27 Hann hafði feng ið full-
kom ið og ótak mark að umboð til þess að taka lán fyrir hönd stjórn ar inn ar.28 
Þetta fyr ir tæki varð ekki mjög lang líft og hætti starf semi eftir 6 eða 7 ár. Helstu 
ástæð ur þess voru þær að afl inn brást að ein hverju leyti, sú síld sem fyllti oft 
Grund ar fjörð og Kol graf a fjörð á þessu tíma bili var ekki leng ur til stað ar og 
krepp an sem kom um þetta leyti varð fé lag inu að falli.29 

Sig urð ur hóf einnig báta út gerð frá Grund ar firði. Voru það tveir litl ir vél bát ar 
sem hétu Aldan og Björg vin. Aldan ÍS 208 var 5 tonn að stærð, smíð uð í Ön und-
ar firði árið 1908. Þann bát eign að ist Sig urð ur 31. mars 1928 og gerði út frá 
Grund ar firði í nokkurn tíma, en 1934 var þessi bátur kom inn í eigu Har ald ar 
Jóns son ar frá Gróttu en bar áfram ein kenn is staf ina ÍS.30 Sam kvæmt Fiski skipa-
skrá úr Ísa fjarð arsýslu var eng inn bátur sem bar nafn ið Björg vin sem Sig urð ur 
Þor steins son var skráð ur fyrir þótt það finn ist þrír bátar með því nafni í skránni, 
en sá bátur átti að hafa verið minni en Aldan, eða um 4 tonn.31 Þriðji bát ur inn 
sem Sig urð ur gerði út var vél skip sem hét Valný ÍS 427, smíð að ur í Nor egi árið 
1919 og var tals vert stærri en hinir tveir eða 19 tonn.32 Sá bátur var í raun segl-
skip með hjálp ar vél og var gerð ur út frá Grund ar firði í nokk ur ár.33 Finn ur 
Svein björns son frá Spjör var skip stjóri á Valnýju um nokk urt skeið.34 Það sem er 
þó at hygl is verð ast við þann bát er að hvergi er að finna nokk uð sem segir að 
Sig urð ur hafi átt þann bát. Bát ur inn var skráð ur á Jón Þor bergs son á Ísa firði, en 
virð ist svo hafa kom ist í eigu Lands bank ans á Ísa firði.35 Enginn af þess um þrem-
ur bátum var nokkurn tím ann skráð ur í Grund ar firði. Loks var Sig urð ur með 
einn bát, Ingi mund gamla SH 192, sem var lang stærst ur þess ara báta eða 48 tonn. 
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Hann var gam all bátur, byggð ur 1883, en reynd ar end ur byggð ur 1910. Sig urð ur 
virð ist að eins hafa rekið þenn an bát í eitt ár, senni lega 1934, um það leyti sem 
hann yf ir gaf Grund ar fjörð. Árið 1935 var sá bátur kom inn til Reykja vík ur í eign 
Hann es ar Jóns son ar og hét þá Víf ill. Ingi mund ur gamli var þó lítið sem ekk ert 
gerð ur út frá Grund ar firði, enda engin að staða þar fyrir svo stór an bát á þess um 
tíma. Hér eru þó áhrif Sig urð ar á út gerð í Grund ar firði ekki öll upp talin því 
hann átti veg og vanda að fyrstu bryggj ugerð við höfn ina í Grund ar firði (sjá 
nánar hér kafla 3.1). Sig urð ur ein skorð aði sig ekki að eins við út gerð í Grund ar-
firði held ur setti hann á stofn versl un og rak hana meðan hann var bú sett ur þar.

Árið 1934 var Sig urð ar síð ast getið í kirkju bók um í Grund ar firði, en þaðan 
fór hann til Reykja vík ur og sett ist. að með fjöl skyldu sinni, senni lega seint á 
árinu 1934 eða á fyrri hluta 1935. Lengst bjó Sig urð ur á Hring braut 24 í Reykja-
vík, en hann lést þann 16. mars 1957, á 82. ald ursári.

1.3 Páll Þor leifs son og Hamra-Svan ur
Annar frum herji í út gerð ar sögu Grund firð inga var án efa Páll Þor leifs son frá 
Hömr um. Páll var fædd ur í Tröð í Eyr ar sveit 13. júní 1892, en for eldar hans voru 
þau Þor leif ur Jón at ans son og Jar þrúð ur Páls dótt ir. Lengst af bjuggu for eldr ar 
hans að Hömr um í Eyr ar sveit og við þann bæ var Páll jafn an kennd ur. Hann fór 
snemma að stunda sjó mennsku og árið 1916 keypti hann sér sinn fyrsta bát í 
fé lagi með fimm öðrum mönn um. Hét sá bátur Hegri og kost aði hann þá fé laga 
6000 kr.36 En sá bátur sem Páll var fræg ast ur fyrir var Svan ur SH 111. Gekk sá 
bátur alla jafna undir nafn inu Hamra-Svan ur, en bát inn átti Páll í fé lagi með Sig-
urði Ágústs syni út gerð ar manni úr Stykk is hólmi. Svan ur var stærsti bát ur inn í 
sveit inni á þess um tíma, þang að til Sindri SH 9 kom árið 1940. Svan ur var 
byggð ur á Bíldu dal árið 1917 og var upp runa lega 9 tonna bátur. Bát ur inn tók 
tals verð um breyt ing um í gegn um tíð ina. Hann var stækk að ur upp í 13 tonn, en 
það var gert á Bíldu dal eftir að hann strand aði árið 1928.37 Að lokum var hann 
stækk að ur upp í 16 tonn í Stykk is hólmi, lík lega í kring um árið 1950.38 Hann var 
byggð ur með 16 hest afla vél, en í gegn um tíð ina voru sett ar stærri vélar í hann. 
Síð asta vélarbreyt ing in var árið 1946 þegar sett var í bát inn 120 hest afla vél.39 Á 
þessu tíma bili var bát ur inn jafn framt lengd ur um eina 3 metra og einnig breikk-
að ur. Svan ur var senni lega fyrsti bát ur inn sem var gerð ur út allan vet ur inn frá 
Grund ar firði. Oddur Krist jáns son segir svo frá:
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Ég var há seti á Hamra-Svan árið 1925. Hann mun hafa verið fyrsti bátur, 
sem hald ið var úti frá Grund ar firði allan vet ur inn og það var ein mitt 
þenn an vetur. Við höfð um ekki annað en kræk ling til beitu og rerum því 
með stutta línu. Það er sein legt að skera upp skel fiskinn.
  Frá ára mót um og fram til páska var há seta hlut ur inn 150 kg af salt fiski.
Strax upp úr pásk um fórum við svo á úti legu með hand færi. Við fisk uð-
um fyrst við Snæ fells nesið og svo á Flák an um úti í Breiða firði. Afl inn var 
salt að ur í bát inn og lagð ur upp í Stykk is hólmi. Fyrir þenn an fisk feng um 
við fulls tað inn og um salt að an kr. 0,31 pr. kg, ann ars kr. 0,27 pr. kg.40

Árið 1928 byggði Páll Svans skála sem svo var nefnd ur og þar fór hann að verka 
fisk af Svan in um. Þessi skáli var fyrst byggð ur við svo kall að an Katt ar snaga, 
sem er snagi fram úr hjá Fisk verk un Soff an ías ar Cec ils son ar, en var síðan flutt-
ur og var á bakk an um fyrir ofan bryggj urn ar. Á efri hæð skál ans voru ver búð-
ir fyrir land menn ina og beitn ing ar pláss, en í kjall ar an um var salt að. Svan ur var 
gerð ur þaðan út og til að byrja með var ein göngu verk að úr honum, en síðan 
fór Páll að verka þarna salt fisk af fleiri bátum.41

Áhrif þess ar ar út gerð ar Páls á Grund ar fjörð voru mikil. Eitt sinn í byrj un fjórða 

Svansskáli sem Páll Þorleifsson byggði árið 1928. Þessi mynd er af skálanum eftir að hann var 
fluttur. Sigurður Ágústsson hóf sinn verslunarrekstur í Grundarfirði í kjallaranum og var Run-
ólfur Jónatansson fyrsti verslunarstjóri hjá honum.
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ára tugar ins kom til tals að senda bát inn á ver tíð til Pat reks fjarð ar. Páll var ósátt ur 
við það og vildi róa frá Grund ar firði. Fólk ið í sveit inni kveið því mikið ef Svan ur-
inn færi því þá var venj an sú að fólki var jafn an gef inn af gangs fisk ur af bátn um, 
sem var yf ir leitt ýsa. Var afl inn bor inn á bæina og skipt eftir því sem hægt var. Er 
ekki spurn ing að þetta reynd ist mörg um mikil búbót. En það varð Grund firð ing-
um til happs að áður en af brott för Svans ins varð þá kom í ljós að ver tíð in við 
Pat reks fjörð þetta árið myndi engan veg inn standa undir vænt ing um á meðan 
mjög vel veidd ist í Grund ar firði. Svan ur inn fór því hvergi það árið.42

Páll var einnig mjög áber andi í því upp bygg ing ar starfi sem var í Grund ar-
firði þegar pláss ið var að byggj ast upp. Hann starf aði lengi í hrepps nefnd inni, 
var í fyrstu hafn ar nefnd inni, sat í stjórn Hrað frysti húss Grund ar fjarð ar h.f. svo 
fátt eitt sé nefnt. Síð ustu ævi ár in starf aði hann í landi sem versl un ar stjóri í 
Grund ar firði. Páll lést 12. okt ób er 1950, 58 ára að aldri.

Hamra-Svan ur var gerð ur út frá Grund ar firði til árs ins 1952, tveim ur árum 
síðar keypti Sig urð ur Ágústs son 10 ára gaml an dansk an bát sem skírð ur var 

Mynd 2. Hlut ur skips hafn ar inn ar á Svani SH 111 vet ur inn 1934.
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Svan ur og bar hann sömu ein kenn is stafi og sá gamli, SH 111. Sá bátur var gerð-
ur út frá Stykk is hólmi.

Með fylgj andi er hér mynd af út reikn ingi á hlut áhafn ar inn ar á Svani vet ur inn 
1934. Voru 12 manns sem reru á honum þann vetur, en reynd ar virð ist á út reikn-
uð um hlut að Björg vin Bjarna son hafi róið lang minnst, lík lega bara einn róður. 
Sést á þessu að þeir fengu greidda 20 aura fyrir kg af stór fiski en 18 aura fyrir kg 
af smá fiski. Hafði það verð orðið sam komu lag milli Páls og Sig urð ar Ágústs son-
ar þá um vorið og var það sama verð og Sig urð ur hafði greitt fyrir afl ann árið 
áður.43 Páll segir svo frá veið um þenn an vetur að frá 20. nóv em ber til 31. des em-
ber hafi þeir farið 18 róðra með lúð ul óð ir og feng ið 11.400 kg af lúðu.44 

1.4 Hrann ar fé lag ið
Út gerð ar fé lag ið Hrönn h.f. var stofn að í Grund ar firði árið 1940. Þetta út gerð-
ar fé lag er lík lega merki leg ast fyrir þær sakir að það verð ur að telj ast fyrsta fé-
lag ið sem form lega var stofn að af heima mönn um. Það verð ur að telj ast til tíð-
inda að Sig urð ur Ágústs son, sem átti nán ast hlut í öllum bátum í Grund ar firði 
á þess um tíma, kom hvergi við sögu.45 Þetta félag keypti til Grund ar fjarð ar 16 
tonna vél bát, Sindra SH 9, sem var smíð að ur árið 1934 og varð Finn ur Svein-

Sigríður SH 97 sem Hrannarfélagið gerði út um skeið í lok 5. áratugarins. Þessi bátur var þó 
ekkert gerður út frá Grundarfirði enda miklu stærri en aðrir bátar þaðan á þeim tíma og engar 
aðstæður fyrir svo stóran bát.



björns son for mað ur á þeim báti. Einn stofn andi Hrann ar fé lags ins og að al-
hvata mað ur var Þor kell Jó hann Sig urðs son frá Suð ur-Bár. Þor kell fædd ist 18. 
sept emb er 1908 í Ólafs vík, en for eldr ar hans voru þau Sig urð ur Egg erts son og 
Ingi björg Pét urs dótt ir. Auk þess að fást við út gerð varð Þor kell síðar úti bús-
stjóri Kaup fé lags Stykk is hólms í Grund ar firði.

Fé lag ið gerði út Sindra í nokk ur ár, en sum ar ið 1945 var geys imik ið síld ar ár 
og þá ákvað fé lag ið að auka starf semi sína. Héldu tveir menn úr fé lag inu norð-
ur á Ak ur eyri og keyptu þar bát, Jó hann Dags son SH 10, sem var tals vert stærri 
en Sindri eða 24 tonn. Hafði Jó hann Dags son, sem hét áður Bald ur, verið gerð ur 
út á síld á móti öðrum bát þetta mikla síld ar sumar en þá var jafn an venj an að 
tveir bátar væru saman með eina nót. Ferð uð ust áhafn ar með lim ir á milli bát-
anna á pramma t.d. á mat máls tím um og að stað an var þannig að yf ir leitt var 
borð að undir berum himni. Ás mund ur Jó hanns son á Kverná tók við for-
mennsku á Jó hanni Dags syni, en bát ur inn hét í höf uð ið á föður Ás mund ar. Sama 
ár var Þor kell far inn að huga að frek ari út gerð, sem leiddi af sér stofn un ann ars 
hluta fé lags, Sig ríð ar h.f. og varð hann fram kvæmd a stjóri þess. Fé lag ið keypti 
tæp lega 150 tonna línu veið ara sem nefnd ur var Sig ríð ur SH 97. Sig ríð ur var 
tals vert gam all bátur, byggð ur árið 1919 í Nor egi og var kol akynt ur. Var hug-
mynd in að senda báða þessa nýju báta á síld veið ar á kom andi ári. Það olli 
báðum þess um hluta fé lög um tals verð um erf ið leik um að árið 1946 veidd ist lítil 
síld. 

Hrann ar fé lag ið rak Sindra til árs ins 1947. Hann var seinna seld ur til  Reykja-
víkur og hét þar Brand ur RE 97. Jó hann Dags son var gerð ur út frá Grund ar firði 
til árs ins 1949, en fór þaðan til Grinda vík ur og var skírð ur Búi GK 266. Hrann-
ar fé lag ið starf aði til árs ins 1950.

1.5 Hlut ur Sig urð ar Ágústs son ar í út gerð Grund firð inga
Í upp hafi þessa tíma bils sem hér um ræðir var ekki mikið um fjár magn í Grund-
ar firði eins og svo víða ann ars  stað ar á Ís landi. Sjó mennsk an gat verið góð búbót 
fyrir bænd urna í sveit inni, enda róið frá flest um þeim stöð um sem ein hver kost-
ur var á. Með komu vél bát anna juk ust mögu leik arn ir í fisk veið un um, hægt var 
að róa lengra út og vera leng ur á veið um, svo eitt hvað sé nefnt. En að sama skapi 
jókst um fang ið á út gerð inni, vél bát arn ir voru dýrari og meiri kostn að ur við 
rekst ur þeirra. Þá fór að fjölga í þeirri stétt manna sem stund uðu fisk veið ar í 
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meira mæli en áður. En ein hvers  stað ar urðu menn að verða sér úti um fjár magn 
til þess að kaupa sér báta, sér stak lega þegar bát arn ir urðu stærri og dýrari. Ekki 
var auð velt að verða sér úti um lán hjá lána stofn un um nema að hafa á bak við 
sig ein hvern fjár sterk an aðila sem að var reiðu bú inn að gang ast í ábyrgð ir.

Einn maður gegndi stærra hlut verki í út gerð ar mál um í Grund ar firði en 
aðrir, en það var Sig urð ur Ágústs son, út gerð ar- og versl un ar mað ur úr Stykk is-
hólmi, síðar al þing is mað ur. Sig urð ur var fædd ur í Stykk is hólmi 25. mars 1897, 
en for eldr ar hans voru Ágúst Þór ar ins son og Ás gerð ur Arn finns dótt ir. Hann 
var full trúi við versl un Tang-Riis í Stykk is hólmi á ár un um 1917 –1931, keypti 
síðan fast eign ir þeirr ar versl un ar og hóf þar versl un ar rekst ur og út gerð. Hann 
reisti síðan hrað frysti hús sitt í Stykk is hólmi árið 1941. Versl un ina seldi hann 
1966, en hélt áfram at vinnu rekstri við fisk vinnslu til æv iloka. Hann var með 
ýmis önnur um svif, fékkst m.a. við loðdýra rækt í stór um stíl, rekst ur brauð-
gerð ar og áætl un ar bif reið ar. Honum voru falin margs konar trún að ar störf á 
vegum sveit ar fé lags, sýslu fé lags og lands sam taka. Hann sat m.a. í hrepps-
nefnd Stykk is hólms og var í stjórn Sölu mið stöðv ar hrað frysti hús anna, svo fátt 
eitt sé nefnt.46

Áhrif Sig urð ar í Grund ar firði verða senni lega seint of met in. Hann að stoð aði 
m.a. marga í trillu kaup um. Eft ir far andi er frá sögn Soff an ías ar Cec ils son ar:

Við Bær ing keypt um fyrri trill una, þegar ég var 12 ára, 1936. … Okkur 
þótti bát ur inn svo fal leg ur að við föl uð um hann. Geng ið var frá söl unni 
og átti bát ur inn að kosta 2.500 krón ur, en við áttum ekk ert til nema vilj-
ann til þess arna. Sig urð ur Ágústs son frétti af þessu og bauðst til að lána 
okkur fyrir bátn um. Hann gekk í ábyrgð fyrir okkur…47

Rétt er nú að taka fram að Sig urð ur var frændi þeirra bræðra, Soff an ías ar og 
Bær ings, og því má segja að Sig urði hafi ef laust runn ið blóð ið til skyld unn ar. 
En hér hefur meira spil að inn í. Var nán ast sama hver vildi stofna félag um út gerð, 
ef Sig urð ur sá ein hvern mögu leika á að það félag myndi ganga, þá var hann 
reiðu bú inn að vera með í því fé lagi. Skipti þá ekki máli hvar í póli tík inni menn 
stóðu.48 Á tíma bili átti hann hlut í lang flest um þeirra stærri vél báta sem gerð ir 
voru út frá Grund ar firði og reynd ar hafði hann víðar ítök á Snæ fells nesinu. 
Hann átti Hamra-Svan inn í fé lagi með Páli Þor leifs syni, átti hlut í Fylki, ásamt Páli, 
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sem kom 1944, í Far sæl Sig ur jóns Hall dórs son ar árið 1946, Run ólfi Guð mund ar 
Run ólfs son ar 1947 og Grund firð ing sem Soff an ías Cec ils son keypti 1949.49

Lán Sig urð ar til Grund firð inga ein skorð uðust ekki ein göngu við fjár magn til 
bá ta kaupa held ur voru marg ir sem leit uðu til hans þegar þeir hinir sömu voru 
að ráð ast í bygg ingu á íbúð ar hús næði á upp bygg ing ar ár um pláss ins.

Sig urð ur var einnig með versl un í Grund ar firði, byggði upp versl un ar hús 
þar 1945–1947 og var Páll Þor leifs son versl un ar stjóri hjá honum. Var versl un-
inni þannig hátt að að Grund firð ing ar lögðu lömb in sín inn á haust in og síðan 
var tekið út í reikn ing á þau.50 Um svif Sig urð ar minnk uðu þegar versl un ar fé-
lag ið Grund h.f. var stofn að 1954 og keypti versl un og fisk verk un hans í 
Grund ar firði (sjá kafla 4.3). Það félag skipt ist síðar upp í tvennt, Emil Magn ús-
son varð að al eig andi versl un ar inn ar, en Soff an ías Cec ils son keypti fisk verk un-
ina.51 Sig urð ur lést í Stykk is hólmi 19. apríl 1976, 79 ára að aldri.

2. Hrað frysti hús ið
2.1 Hrað frysti hús á Ís landi
Ís lend ing ar höfðu frá því á 19. öld verk að mest af þeim fiski sem þeir komu 
með að landi í salt. Þetta var sú geymslu að ferð sem tíðk ast hafði og reynst 
hafði Ís lend ing um vel. Frá 1900 til 1930 var nán ast allur botn fisk afli sem veidd-
ist hér við land salt að ur, en dá lít ill hluti hans var seld ur úr landi sem ís fisk ur. 
Þá var sú venj an að salta þann fisk sem kom að landi á vetr ar- og vor ver tíð inni 
og nota vorið og sum ar ið til þurrk un ar, allajafna var salt fisk ur inn flutt ur út 
verk að ur.52 En um 1930 varð breyt ing þar á. Fram að því hafði gríð ar legt vaxt-
ar skeið átt sér stað, botn fisk afli lands manna hafði átt fald ast á ár un um 1905–
1930 og síld ar afl inn jókst enn meira. Heim skrepp an leiddi síðan af sér mikla 
sölu tregðu á ís lensk um fisk af urð um og síðar kom borg ar astyrj öld in á Spáni 
sem jók enn á erf ið leik ana, en Spánn var stærsti kaup andi salt fisks frá Ís landi.53 
Það var því brýnt fyrir ís lensk an sjáv ar út veg að skoða aðra mögu leika í fisk-
verk un og leita nýrra mark aða. Salt fisk verk un in dróst því saman, en á móti 
kom mikil aukn ing í hrað fryst ingu. Sænsk-ís lenska frysti hús ið í Reykja vík var 
fyrsta frysti hús ið sem var byggt með fisk fryst ingu ein göngu fyrir augum. Það 
hóf starf semi 1930 og var í raun inni eina starf andi frysti hús ið á Ís landi fram til 
árs ins 1935, en í árs lok 1936 voru frysti hús in orðin sex að tölu. Á árinu 1940 
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fjölg aði hrað frysti hús un um úr 22 í 31 og í árs lok 1940 var verið að byggja 13 
hús til við bót ar.54

Þess ar breyttu að stæð ur köll uðu á sam starf á ýmsum svið um sem leiddi af 
sér stofn un sam taka og stofn ana ásamt þörf fyrir margs konar lög gjöf og verk-
leg ar fram kvæmd ir af hálfu hins op in bera. Má þar nefna mála flokka eins og 
hafn ar mál, mennta mál, lána mál, trygg ing ar, fisk mat og skipa skoð un.55 Op in-
ber af skipti höfðu verið lítil fram að þessu. Fram tak ein stak ling anna réð ferð-
inni og fram leiðslu tæk in voru nær und an tekn ing ar laust í einka eign. En erf ið-
leik ar fjórða ára tug ar ins leiddu til vax andi af skipta ríkis og sveit ar fé laga og má 
segja að þá hafi verið horf ið frá óheftri mark aðs hyggju yfir í bland að hag kerfi. 
Rík is stjórn ir höfðu vax andi frum kvæði á flest um svið um at vinnu lífs ins og í 
stað frjálsra at hafna ein stak linga kom nú skipu lags hyggja og miðstýring rík is-
valds ins.56 Segja má að Al þingi hafi hafið víð tæk op in ber af skipti af mál efn um 
sjáv ar út vegs ins með því að setja lög um Fiski mála nefnd haust ið 1934, en sú 
nefnd starf aði m.a. að fram leiðslu- og út flutn ings mál um á fryst um fiski. Sölu-
mið stöð hrað frysti hús anna var síðan stofn uð 25. febr úar 1942 og tók svo að 
segja við því hlut verki. Rík is af skipt in fóru með því yfir á sölu sam tök einka-
fram taks manna.

2.2 Upp haf hrað frysti húss í Grund ar firði
Með auk inni áherslu á hrað fryst ingu á kostn að salt fisk verk un ar, varð mik ill 
áhugi hjá mörg um byggð ar lög um um að inn leiða þessa nýju fisk vinnslu hjá 
sér. Grund firð ing ar virð ast hafa verið nokk uð fljót ir að átta sig á mik il vægi 
þess að fá starf rækt hrað frysti hús á stað inn. Fyrstu hug mynd ir um hrað frysti-
hús í Grund ar firði virð ast hafa komið fram strax árið 1934, en ekk ert varð úr 
því á þeim tíma punkti. Ekki er ljóst hvers vegna hrað frysti hús mál ið komst svo 
snemma á skrið meðal manna, vél báta væð ing in virð ist þó hafa geng ið vel árin 
áður og ís hús ið hefur ef til vill sýnt mönn um hvaða mögu leika frysti hús gat 
fært þeim.57 Fjór um árum síðar eða í árs byrj un 1938 var hrað frysti hús mál ið 
tekið upp á hrepps nefnd ar fundi. Var þar af greitt er indi til Fiski mála nefnd ar, 
þar sem óskað var eftir að hún stæði fyrir ít ar legri rann sókn á skil yrð um fyrir 
bygg ingu slíks húss við Grund ar fjörð.58 Krist laug ur Bjarna son hafði haft milli-
göngu um þau mál við Fiski mála nefnd og Axel Krist jáns son, sem þá var að al-
ráðu naut ur þeirr ar stofn un ar, hafði gert laus lega kostn að ar áætl un og teikn-
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ingu af hús inu. Var þá miðað við að kaupa svo kall að an Svart askála og nota 
hann ásamt dá lít illi við bygg ingu. Krist laugi leist ekki vel á þá hug mynd, hann 
vildi reisa nýtt hús frá grunni þótt ekki liti vel út með fjár mögn un slíkr ar fram-
kvæmd ar.59 Svarti skáli eða Svarti skóli, eins og hann var líka nefnd ur, var stórt 
timb ur hús sem hafði verið flutt frá Kví a bryggju í Graf ar nes en áður hafði það 
verið á Grund arkampi. Húsið átti sér tals verða sögu því það hafði m.a. verið 
„dóms hús“ Jör und ar hund adaga kon ungs, þegar hann tók hér völd og kvað 
upp sína dóma; húsið dró lík lega nafn sitt af því hlut verki.60

Þann 6. jan úar 1940 var hald inn al menn ur borg ar afund ur í þing húsi hrepps-
ins að Grund þar sem rætt var um þann mögu leika að byggja hrað frysti hús í 
Grund ar firði. Var helsta málið á þeim fundi ástand gamla ís húss ins og rætt um 
að selja vél bún að inn úr því. Kosn ir voru 7 menn til að at huga þessi mál og voru 
kosn ir: Krist laug ur Bjarna son, Þor kell Sig urðs son, Run ólf ur Jón at ans son, Jósef 
Kjart ans son, Finn ur Svein björns son, Ás geir Krist jáns son og Björn Lár us son.61 
Tæpum fjór um mán uð um síðar var annar al menn ur hrepps nefnd ar fund ur 
hald inn um þessi mál og þá voru línur farn ar að skýrast. Urðu all mikl ar um-
ræð ur um það hvort, eða á hvaða hátt sveit ar fé lag ið ætti að taka þátt í stofn un 
og fram kvæmd á hrað frysti hús inu. Var sam þykkt að fela hrepps nefnd inni að 
leita fyrir sér um lán töku til handa sveit ar sjóði Eyr ar sveit ar að upp hæð allt að 
12.000 kr. sem yrðu lagð ar fram sem lán til bygg ing ar á hrað frysti húsi í Grund-
ar firði. Yrði ekki mögu legt að fá slíkt lán yrði hrepps nefnd inni heim ilt að taka 
á sveit ar sjóð Eyr ar sveit ar ábyrgð á sömu upp hæð vegna þess ar ar bygg ing ar. 
Var jafn framt ákveð ið að stofna hluta fé lag um rekst ur hrað frysti húss ins og var 
gerð ur sér stak ur stofn samn ing ur vegna þess.62 Í sept emb er byrj un 1941 var 
hald inn stofn fund ur hluta fé lags Hrað frysti húss Grund ar fjarð ar. Í stjórn voru 
kosn ir: Krist laug ur Bjarna son frá Graf ar nesi sem jafn framt var kos inn for mað-
ur, Þor kell Sig urðs son frá Suð ur-Bár, Finn ur Svein björns son frá Spjör, Páll Þor-
leifs son frá Hömr um og Bjarni Sig urðs son frá Ber serk seyri. Á þess um tíma var 
búið að taka grunn að hús inu enda ákveð ið að byggja nýtt hús frek ar en að 
nota Svart askála eins og hug mynd ir Fiski mála nefnd ar höfðu mið ast við.63 
Hluta fjár söfn un gekk vel að því leyt inu til að mik ill áhugi var meðal manna í 
sveit inni um að koma þessu fyr ir tæki af stað, en hins vegar hafði fólk ekki úr 
mikl um fjár mun um að spila. Hlut ur inn var seld ur á 50 kr. og það fór svo að á 
annað hund rað manns skráðu sig fyrir hlut í hrað frysti hús inu, en tals vert var 
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um það að menn greiddu fyrir með vinnu við bygg ingu húss ins og öðrum til-
fall andi verk efn um. Fyrsti fram kvæmd a stjóri fé lags ins var Oddur Krist jáns son 
en hann hafði í raun hafið störf áður en hrað frysti hús ið tók til starfa og tók 
mik inn þátt í und ir bún ings vinnu við að koma hús inu upp. Hafði honum, 
ásamt Krist laugi, tek ist að safna tals verð um hluta fjárlof orð um í Reykja vík. Þeir 
sem lögðu mest í það voru flest ir úr Reykja vík, Hrím faxi h.f. lagði m.a. fram 
10.000 kr. og sömu upp hæð lögðu fram þeir Haf steinn Berg þórs son og Ingv ar 
Vil hjálms son.64

Húsið var steypt á haust dög um 1941, en það fékkst ekk ert þak efni og því 
var þak ekki sett á húsið fyrr en vorið 1942.65 Steyp an í húsið var keyrð í mótin 
í hjól bör um og var það nýjung í Grund ar firði. Yf ir leitt var steypt í fötum, en 
þarna voru gerð ir still ans ar og síðan var steyp an keyrð upp hæð irn ar og sturt-
að í mótin. Hær ivél var á svæð inu, þótt af kasta lít il væri, en hún var stöðugt að 
bila. Vegg irn ir voru síðan einangr að ir með torfi. Margt bar nýtt fyrir augu 
Grund firð inga í þess ari fram kvæmd. Hurð irn ar í frysti klef ana vöktu t.d. tals-
verða at hygli meðal þeirra sem að þessu stóðu í Grund ar firði, þær voru þykk-
ar með sér stakri læs ingu og var það mik ill út bún að ur sem hafði ekki sést áður. 
Önnur nýjung sem kom með bygg ingu hrað frysti húss ins var sturta. Í hús inu 
var sett upp sal ern is að staða og þar var ör lít ið skot sem ákveð ið var að nýta 
fyrir eina sturtu, sem lík lega var sú fyrsta í Grund ar firði. Þetta reynd ist mikil 
bót fyrir fólk ið því ekki var allt af auð velt að kom ast í hrein læt is að stöðu.66

Þéttbýlis mynd un in í Graf ar nes inu fór að hefj ast fyrir al vöru um það leyti 
sem hrað frysti hús ið fór af stað. Eftir að bygg ing þess var hafin var farið að 
huga að íbúð ar bygg ing um og þeir sem byggðu sér íbúð ar hús á þeim tíma voru 
m.a. Oddur Krist jáns son og síðar Hrólf ur Árna son vél stjóri og Sig ur jón Guð-
laugs son bíl stjóri. Fleiri fylgdu á eftir og má segja að nán ast allir íbúar Kví a-
bryggju, sem voru 59 sam kvæmt mann tali 1940, hafi flust frá Kví a bryggju og í 
Graf ar nes ið á tveim ur árum.67 Árið 1943 var gerð ur skipu lags upp drátt ur af 
Graf ar nes inu sem var stað fest ur af fé lags mála ráðu neyt inu 12. des em ber 1944. 
„At hug un á staðn um haust ið 1944 leiddi í ljós að þau 8 hús sem reist höfðu 
verið á ár un um 1943 og 1944 höfðu verið stað sett eftir stik un og augn máli, því 
hvorki var til mál band né horn speg ill í pláss inu.“68 
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2.3 Erf ið ur rekst ur
Hrað frysti hús ið hóf vinnslu á árinu 1942 ,en það fór ekki á milli mála að rekst ur-
inn gekk í fyrstu erf ið lega, svo ekki sé meira sagt. Frek ar illa gekk að inn heimta 
allt hluta féð sem lofað hafði verið. Hafði það í för með sér að erf ið lega gekk að 
greiða vinnu laun og fleira í sam bandi við hús bygg ing una. Þurfti stjórn hrað-
frysti húss ins fljót lega að sam þykkja að taka víx ill án að upp hæð allt að 10.000 
krón ur.69 Í árs lok 1942 kom stjórn harð frysti húss ins saman ásamt stjórn 
Verkalýðsfé lags ins Stjörnunn ar úr Grund ar firði og var til efni fund ar ins að reyna 
að kom ast að sam komu lagi um kaup og kjör verka fólks við frysti hús ið á kom-
andi ver tíð. Ljóst var þá að ekki myndi verða hægt að starf rækja húsið þenn an 
vetur nema tæk ist að lækka rekstr ar kostn að hjá því. Var þá hug mynd stjórn ar 
hrað frysti húss ins að lækka kaup auk ann arra að gerða.70 Verkalýðsfé lag ið var 
áber andi á fyrstu árum hrað frysti húss ins og hélt áfram að berj ast fyrir hærra 
kaup fyrir starfs menn. Um ára mót in 1943–1944 hót aði fé lag ið að segja upp 
samn ing un um sem höfðu verið gerð ir þá um vorið. Í um ræð un um sem um það 
spunn ust kom fram hver kjör verka manna voru á Snæ fells nesi og í Reykja vík, en 
ljóst var að hvert verkalýðsfé lag samdi í sinni sveit. Sam kvæmt þeim samn ing-
um voru dag laun verka manns í Stykk is hólmi 41,44 kr. (5,18 kr. á tím ann), í Ólafs-
vík 36,24 kr. (4,53 kr. á tím ann) og í Reykja vík 42,72 kr. (5,34 kr. á tím ann). Í 
Grund ar firði voru dag laun in 45,30 kr. (4,53 kr. á tím ann), en þar var vinnu dag-
ur inn 10 klukku stund ir á meðan hann var 8 klukku stund ir á þrem ur fyrr nefndu 
stöð un um. Stjórn hrað frysti húss ins biðl aði til verka fólks að stilla sínum kröf um 
í hóf þannig að ekki þyrfti að koma til stöðv un ar húss ins.71 Lítið var rætt um 
árs reikn inga eða upp gjör þeirra á þess um tíma í fund ar gerða bók um fé lags ins. 
Þó kemur fram að reikn ing ar fyrir árið 1945 sýndu tap rekst ur upp á 20.000 kr.72

Árið 1946 fékk stjórn hrað frysti húss ins heim ild frá Nýbygg ing ar ráði Ís lands 
til að fá allt að 400.000 kr. lán úr Stofn lána deild sjáv ar út vegs ins við Lands banka 
Ís lands, lán sem Oddur hafði áður sótt um. Stjórn in var sam mála um að nýta sér 
þessa heim ild, í ljósi þess að mjög að kall andi var að hefja fram kvæmd ir á hús-
inu, en teikn ing ar lágu fyrir. Hrað frysti hús ið gat ekki tekið á móti öllum þeim 
afla sem barst á land, nema með því að auka bæði af köst og geymsl urými.73

Nokk uð var vegið að rekstr in um árið 1947, svo mikið að mál efni hrað frysti-
húss ins komu til um ræðu hjá hrepps nefnd inni. Voru m.a. vand ræði með út-
veg un á húsa kosti til fisk sölt un ar og út veg un á salti nefnd til sög unn ar. Að 
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af lokn um fundi hrepps nefnd ar inn ar boð aði odd viti hrepps nefnd ar inn ar stjórn 
hrað frysti húss ins og fram kvæmda stjóra, ásamt út gerð ar mönn um úr Grund ar-
firði, á fund til að ræða sam eig in lega lausn á þessu erf iða ástandi. Var þar tekin 
ákvörð un um að kaupa til Grund ar fjarð ar birgða skemmu eða bragga til að 
salta fisk í. Jafn framt var ákveð ið að kostn aði sem af þessu hlyt ist yrði skipt 
þannig: Út gerð ar menn greiddu 1/2, hrað frysti hús ið 1/4 og sveit ar sjóð ur Eyr ar-
sveit ar 1/4.74 Nú kann það að vekja furðu að stóra vanda mál ið í rekstri húss ins 
hafi verið tengt salt fisk verk un, en ástæð an var sú að á yf ir stand andi ver tíð 
hafði að eins lítið magn af fryst um fiski verið flutt út frá frysti hús inu, en húsið 
hafði verið nærri fullt í árs byrj un 1947. Þá var ekki annað hægt en að salta þann 
fisk sem óunn inn var, en skil yrði fyrir því voru mjög erfið eins og fram hefur 
komið.75 Oddur Krist jáns son sagði síðar frá því að ekki hafi verið full kom in 
sátt um þess ar fram kvæmd ir og óein ing hafi verið hjá út gerð ar mönn um og 
mönn um sem hrað frysti hús ið réð til verks ins og var hann, sem fram kvæmda-
stjóri hrað frysti húss ins, óá nægð ur með fram lag út gerð ar mann anna.76 Þetta er 
dæmi um þá hags muna á rekstra sem oft gætti á þess um upp hafs ár um hrað-
frysti húss ins. Menn sátu oft beggja vegna borðs ins því í stjórn hrað frysti húss-
ins sátu út gerð ar menn sem tóku þátt í að ákveða hversu mikið hrað frysti hús ið 
greiddi fyrir fisk inn sem kom að landi, fisk sem þeir sjálf ir voru að fiska.

Þann 18. apríl 1947 kom stjórn hrað frysti húss ins saman til að ræða bréf frá 
Oddi Krist jáns syni, þar sem fram kemur að hann, sem fram kvæmda stjóri hrað-
frysti húss ins, segi starfi sínu lausu.77 Rúmum 5 mán uð um síðar ákveð ur 
stjórn in að ráða Karl Stef áns son, sem þá var bú sett ur að Rán ar götu 10 í Reykja-
vík, í starf fram kvæmda stjóra.78 Karl gegndi síðan þessu starfi út það tíma bil 
sem hér um ræðir. Brott hvarfi Odds fylgdi tals verð ur eft ir máli, en deil ur voru 
m.a. um það hvort hann ætti fé inni hjá fyr ir tæk inu. Hins vegar var stjórn in 
ósátt við hvern ig Oddur skil aði af sér reikn ing um fyr ir tæk is ins.79 Lauk þeim 
málum á að al fundi í des em ber árið 1950 þar sem sam þykkt var til laga um að 
stöðva þá máls höfð un sem hafin var á hend ur Oddi og reyna að leysa málin 
með samn ing um sem allir máls að il ar gætu verið sátt ir við. Greini legt var að 
stjórn in hafði ekki verið ein huga um þessa máls höfð un.80

Áfram var bar ist við að halda rekstr in um gang andi. Haust ið 1947 hafði 
fram kvæmd a stjór inn, Karl Stef áns son, farið til Reykja vík ur og reynt að fá lán 
hjá Út vegs bank an um, sem þá var að al við skipta banki húss ins. Lánið átti að 
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nota til að greiða áfall in vinnu laun en stjórn hrað frysti húss ins hafði áhyggj ur 
af því að þetta gæti leitt til þess að stöðva þyrfti rekst ur húss ins. Ekki kom fram 
hversu stórri upp hæð þeir sótt ust eftir, en bank inn synj aði þeim á þeim for-
send um að hann taldi sig vera búinn að lána allt sem hægt væri að lána út á 
fram leiðsl una. Tók stjórn in þá ákvörð un að ná ein hverju rekstr ar fé út úr fast-
eign um fé lags ins, með öðrum veð rétti.81

Af þessu má sjá að rekst ur hrað frysti húss ins var enginn dans á rósum. Menn 
þurftu sí fellt að hafa allar klær úti til að halda honum gang andi. Það lýsir sér vel 
í því að reynt var að sækja í alla þá sjóði og styrki sem hægt var. Ekki var held ur 
allt af sátt um rekst ur inn. Hrað frysti hús Grund ar fjarð ar h.f. var eitt af fimmt án 
hrað frysti hús um sem stóðu fyrir stofn un Sölu mið stöðv ar hrað frysti hús anna 
þann 25. febr úar 1942.82 Mikl ar deil ur urðu síðan þegar Sam band ís lenskra sam-
vinnu fé laga komst í meiri hluta í stjórn hrað frysti húss ins og það flutt ist frá SH 
yfir til Sam bands ins, en marg ir heima menn voru ekki ánægð ir með þá þróun. 
Gekk málið svo langt að yf ir tak an var kærð til dóms mála ráðu neyt is ins. En ekk-
ert þótti at huga vert við þessa að gerð Sam bands ins.83 Heima mönn um fannst þó 
geng ið fram hjá sér og þeir úti lok að ir frá öllu starfi í stjórn hrað frysti húss ins. 
Þetta gerði það þó að verk um að þeir fóru að leita ann arra leiða í fisk verk un.

2.4 Lífið í hrað frysti hús inu
Hrað frysti hús ið hafði mikil áhrif á Grund ar fjörð. Nú var hægt að fá dag vinnu 
í hrað frysti hús inu sem var mik il væg við bót við þá at vinnu mögu leika sem voru 
fyrir. Fólk hafði að al lega stund að sinn bú skap og sjó mennsku. Dag launa störf 
höfðu ekki verið í boði í sveit inni svo neinu nam.

Það var ekki að eins vinn an sem slík sem var ný, held ur breytt ust vinnslu að-
ferð ir á hrá efn inu í hrað frysti hús inu. Áður hafði fisk ur inn verið unn inn í salt, 
en nú var hann að mestu leyti fryst ur og kraf ist var miklu meira hrein læt is og 
vinnu bragða sem voru á viss an hátt óþekkt í salt fisk verk un inni. Í salt fisk verk-
un inni klædd ust menn því sem hverj um og einum sýndist, en þarna varð 
breyt ing á. Strax á fyrstu árum hrað frysti húss ins var starfs fólk ið látið klæð ast 
slopp um, svip uð um og þekk ist í dag. Þurfti starfs fólk ið að kaupa slíka sloppa 
sjálft og sjá sjálft um að þvo þá. Jafn framt þurfti að strauja þá því ekki þýddi 
að koma í vinn una í óstr aujuð um slopp. Ætl ast var til að starfs fólk ið væri ekki 
bert um höf uð ið held ur bæri ein hverja klúta eða eitt hvað þvíuml íkt á höfð inu. 
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Þessi vinnu brögð voru tekin upp strax á fyrstu árum hrað frysti húss ins í kring-
um 1943–44. Jafn framt var mikil áhersla lögð á að öll áhöld væru vel skrúbb uð 
og þrif in eftir notk un.84

Á þess um tíma hófst vinn an klukk an 7 á morgn ana á sumr in, en klukk an 8 
á vet urna. Ástæð an fyrir þess um mis mun var ein fald lega sú að starfs fólk ið 
gæti verið búið að vinna fyrr á sumr in, það þótti áríð andi í sveita sam fé lag inu. 
Að jafn aði var reynt að klára þann fisk sem til var í hús inu, en oft var ekki hægt 
að anna öllum þeim fiski sem kom að landi og því var allt af eitt hvað sem var 
verk að í salt. Var gamla ís hús ið á Gil ósi oftar en ekki notað sem geymsla fyrir 
þann salt fisk. Ef mikið fisk að ist var oft unnið langt fram á kvöld og komið svo 
aftur til vinnu snemma næsta morg un.

Vinnsl an fór þannig fram að fisk ur inn var flak að ur, roð flett ur og síðan var 
honum pakk að. Flök un um var pakk að í þykk an blaða bunka sem var lík astur 
því að vera vax bor inn. Þess um blöð um var komið fyrir í móti sem var tré grind 
til að hver pakkn ing væri af sömu stærð. Pakkn ing unni var síðan komið fyrir 
á pönn um sem voru síðan fryst ar. Að fryst ing unni lok inni var pakkn ing un um 
sleg ið úr pönn unni og pakk að ofan í pappa kassa.85 Þessi blöð hétu per ga ment-
blöð, öðru nafni smjörp app ír. Pappa kass arn ir voru nýbún ir að ryðja sér til 
rúms, en áður hafði fisk ur inn verið fryst ur og send ur er lend is í trék öss um. 
Haust ið 1942 var orðið ljóst að kostn að ur inn við þessa tré kassa var orð inn of 
mik ill hjá mörg um hrað frysti hús um. Var það eitt fyrsta verk Sölu mið stöðv ar 
hrað frysti hús anna að ann ast þá um leit un sem lyktaði með því að um ára mót in 
1942–1943 festi stjórn SH kaup á tutt ugu og fimm þús und pappa köss um, en 
með þeirri að gerð var reynt að fá kostn að niður. Þessi arf taki tré kass anna, 
bylgju pappa kass inn, hefur hald ið velli allt fram á þenn an dag.86 Það verð ur 
því að telj ast lík legt að hrað frysti hús ið í Grund ar firði hafi not ast við tré kassa í 
upp hafi þótt það hafi ekki hafa verið í lang an tíma.

Að stæð urn ar til vinnu voru að mörgu leyti erf ið ar, sér stak lega vegna kulda. 
Oftar en ekki komu vél amenn irn ir með heitt vatn af vél un um sem starfs fólk ið 
gat notað til að ná mesta kuldan um úr hönd un um áður en hald ið var áfram. 
Engar vélar sem unnu fisk inn voru komn ar, allt var hand flak að og hand unn ið. 
Frysti vél arn ar, sem frystu fisk inn, voru með dín amó og á fyrstu ár un um var 
hægt að nýta til að knýja raf magn í húsin í pláss inu, þegar þær voru í gangi. 
Það var þó bara rétt til þess að hafa ljós í hús un um, ekki var hægt að nýta aflið 

73

GERT ÚT FRÁ GRUNDARFIRÐI



t.d. til að elda. Síðan var slökkt á vél un um um klukk an hálf tólf eða tólf á 
kvöld in og þá urðu öll húsin raf magns laus.87 Sett var upp vatns veita fyrir 
hrað frysti hús ið þegar starfsemi þess hófst, ekki mátti nota sjó við vinnsl una, en 
þá var ekki búið að leggja vatns veitu í íbúð ar hús in í Grund ar firði. Það kom 
hins vegar fljót lega og um haust ið 1943 var vatn komið í flest hús í þorp inu.88

Vísir að ver búð kom líka nokk uð snemma. Svarti skáli sem minnst hefur 
verið á áður gegndi því hlut verki. Hann var stað sett ur u.þ.b. mitt á milli þar 
sem vigt ar skúrinn við höfn ina er og gamla kaup fé lags hús ið stend ur. Í upp hafi 
var út bú in að staða fyrir beitn ingu í neðri hluta húss ins en síðar var efri hluti 
húss ins tek inn í gegn og út bú inn fyrir hrað frysti hús ið. Voru þar her bergi og 
mötu neyti ásamt nokk uð rúm góð um sal þar sem hægt var að halda böll og 
aðrar skemmt an ir. Ver búð in var hugs uð fyrir þá sveit unga sem ekki gátu kom-
ist heim til sín eftir vinnu dag inn.89 Svarti skáli brann árið 1952, en árið 1957 var 
lokið við að byggja nýja ver búð þar sem Hótel Fram nes er nú til húsa. Á þeim 
tíma var orðið meira um að komu fólk í hrað frysti hús inu, þó nokkr ir komu t.d. 
norð an úr landi. Það fólk vann hins vegar fyrst og fremst á vetr ar ver tíð inni, 
kom eftir ára mót in og var fram á vor. Ekk ert mötu neyti var í hrað frysti hús inu 
sjálfu held ur var það í ver búð un um og þá að eins fyrir að komu fólk ið. Venj an 
var að heima menn sem unnu í hrað frysti hús inu færu heim í mat ar- og kaffi tím-
um. Um og eftir 1950 varð oft að loka hrað frysti hús inu á sumr in þegar flest all-
ir bát arn ir fóru norð ur á síld. Bát arn ir reru frá Grund ar firði á vet urna og út veg-
uðu hrá efni í hrað frysti hús ið og oft gat verið mikið að gera á þess um tíma. 
Hefð bund inn vinnu tími var frá klukk an 8 á morgn ana til 7 að kvöldi sem síðan 
breytt ist á þessu tíma bili yfir í 8 á morgn ana til klukk an 5 síð deg is. Þá fékk 
starfs fólk ið borg aða eft ir vinnu frá klukk an 5 til klukk an 7, en næt ur vinnu kaup 
eftir það. Gat það komið fyrir að unnið var fram yfir mið nætti, en byrj að síðan 
aftur dag inn eftir klukk an 8 að morgni.90

Um 1950 lá vinna við fisk niðri í hrað frysti hús inu í tvær til þrjár vikur á 
haust in á meðan slát ur tíð in stóð yfir. Voru þær versl an ir sem voru í Grund ar-
firði á þess um tíma, ann ars vegar Versl un Sig urð ar Ágústs son ar og hins vegar 
útibú frá Kaup fé lagi Stykk is hólms, með sam eig in legt slát ur hús. Slátr að var í 
Langa skúr sem var fisk mót töku hús hrað frysti húss ins.91 Enn var allt hand flak að 
og engar vinnslu vél ar komn ar, sú fyrsta, roð flett ivélin kom um 1960. Karl menn-
irn ir sáu allajafna um að flaka og um pönn urn ar, en konur unnu við snyrt ingu 
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og pökk un. Karl menn höfðu hærra kaup en konur, en ef konur flök uðu fengu 
þær kaup á við karla. Það var mikil vinna að hand flaka allan fisk inn sem kom 
að landi og voru oft mikil læti því þeir þurftu að hafa undan kon un um sem 
snyrtu.92 

Með hrað frysti hús inu færð ist nýtt líf í sjáv ar út veg inn í Grund ar firði. Árið 
1943, ári eftir að það tók til starfa, var hald ið upp á sjó manna dag inn í fyrsta 
sinn. Sig ríð ur Páls dótt ir sem þá var á 18. ári minn ist þess:

Sunnu dag ur, 6. júní. Sjó manna dag ur. Slysa varn a fé lag ið hélt skemmt un í 
þing hús inu en veit ing ar voru heima á Grund. Þetta er í fyrsta skipti sem 
hald ið er upp á sjó manna dag inn hér. Sig urð ur Daða son skemmti með 
vísum eftir sjálf an sig. Run ólf ur Jón at ans son og Oddur Krist jáns son 
fluttu ræður á skemmt un inni og svo báðu karl askamm irn ar okkur stelp-
urn ar að syngja (en létu okkur ekki vita um það fyr ir fram). Við gerð um 
það nú fyrst fjór ar, Imba, Gugga, Ása og ég. Við fórum bara nokkrum 
sinn um út af lag inu, svo sungu allir og það var nú ólíkt skárra.93

3. Hafn ar að stað an
3.1 Upp haf hafn ar fram kvæmda
Á mörg um stöð um í sveit inni var ágæt að staða til lend ing ar fyrir bát ana frá 
nátt úr unn ar hendi. Fyrstu fram kvæmd ir til að bæta að stöðu báta í Graf ar nes-
inu var svo kall að ur skans sem Jó hann es Jóns son byggði til að auð velda fisk-
lönd un (sjá kafla 1.1). Fyrsti vísir að bryggju í Grund ar firði var byggð ur árið 
1932 og var það Sig urð ur Þor steins son sem stóð að því. Það var í raun að eins 
lít ill bryggju stúf ur sem var gerð ur úr grjóti og steypu og var 8 x 14 metr ar að 
flat ar máli. Ekki var hægt fyrir bát ana að leggj ast að þess um stúf nema á flóði.94 
Guð mund ur Run ólfs son minn ist þess: 

Var hér þá engin bryggja, en Sig urð ur Þor steins son var upp hafs mað ur 
að því að gera hér bryggju. Hann byrj ar á því að gera hana fram af smá 
skansi, sem kall að ur var, og var mjög fal lega hlað inn og not aði til þess 
fjör ug rjót ið eins og það kom fyrir, en það var vel lagað til hleðslu. Þetta 
var mjög fal legt mann virki, þó að ekki væri það stórt, en aukið var við 
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það smátt og smátt.95

Þetta sama ár, 1932, voru gerð ar frek ari við bæt ur. Bryggju stúf ur inn var lengd-
ur um 19 metra, en breidd fram leng ing ar inn ar var 5 metr ar. Út vegg irn ir voru 
úr stein steypu með grjót fyll ingu á milli og steyptri þekju, en kostn að ur inn við 
það nam um 9 þús und kr. Árið 1934 var bryggj an lengd um 10 metra á sama 
hátt og náði hún nokk uð fram fyrir stór straums fjöru borð. Kostn að ur nam um 
8 þús und krón um.96 Bryggj ugerð á þess um árum var ekki auð veld vinna, en 
eitt af því sem þurfti að gera var að sækja grjót út fyrir Graf ar nes ið á ára bát. 
Var þá hafð ur sá hátt ur á að þeir sem voru um borð í grjót bátn um skipt ust á að 
róa og þurftu að eins að róa aðra leið ina, en gátu setið og hvílt sig hina.97 Í fund-
ar gerð um hrepps nefnd ar inn ar þessi fyrstu ár fjórða ára tug ar ins voru hafn ar-
að stað an og bætur á henni ansi fyr ir ferða rmik lar. Mönn um var mikið í mun að 
koma hafn ar mál un um í betra horf en eins og í mörgu öðru þá var þetta spurn-
ing um hvar ætti að fá fjár magn til fram kvæmd anna.

Á hrepps nefnd ar fundi þann 14. mars 1934 var sam þykkt gjald skrá fyrir 
báta bryggj una í Graf ar nesi. Lík lega er þetta fyrsta gjald skrá sem gerð var í 
sveit inni. Eftir nokkr ar um ræð ur voru sam þykkt eft ir far andi ákvæði.

1.gr.
Þeir mót or bát ar sem stunda fisk róðra og nota bryggj una til að kasta upp á hana 
fiski til að gerð ar eina ver tíð eða leng ur á ári hverju skulu greiða gjald í bryggju-
sjóð Eyr ar sveit ar sem hér segir:

1. Bátar frá 20 til 40 rúm lest ir 50 kr.
2. Bátar frá 10 til 20 rúm lest ir 25 kr.
3. Bátar frá 5 til 10 rúm lest ir 10 kr.
4. Opnir trill ubát ar 5 kr.

2. gr.
Af öllum vörum bæði inn lend um og er lend um sem flutt ar eru eftir bryggj unni 
skal greiða gjald sem hér segir:

1. Af kolum 50 aura af hverri smá lest.
2. Af sem enti 50 aura af hverri smá lest.
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3. Af salti 50 aura af hverri smá lest.
4. Af salt fiski, verk uð um og óverk uð um 5 aura fyrir hvert kíló.
5. Af kjöt-, síld ar-, olíu- og lýsist unn um 20 aura af hverri tunnu.
6. Af timbri 4 aura fyrir hvert lengdar fet að 
 rúm máli.
7. Af öllum öðrum vörum 20 aura af hverj um 100 kíló um.

3. gr.
Ekki skal taka gjald nema einu sinni af hverri vöru teg und. Af inn lend um vör um 
þegar þeim er skip að út, og af er lend um vörum þegar þeim er skip að í land.

4. gr.
Und an þeg in eru þessu gjaldi, veið ar færi, olíur og áhöld sem til heyra bátum 
sem stunda veiði skap frá Graf ar nesi, ef bát arn ir sjálf ir hafa flutt það frá öðrum 
höfn um. Einnig er póst- og far þega flutn ing ur und an þeg inn þess um gjöld um.

5. gr.
Af greiðslu mönn um strand ferða skip anna er skylt að inn heimta þetta bryggj-
u-gjald af öllum þeim vörum sem strand ferða skip in flytja til og frá Graf ar nesi 
og skila odd vita hrepps nefnd ar því eftir hverja ferð sem skip in hafa haft við-
komu í Graf ar nesi.

6. gr.
Öll gjöld sam kvæmt gjald skrá þess ari má taka lög taki.

Undir þetta skrifa Bárð ur Þor steins son, Páll Þor leifs son og Ás mund ur Jó hanns-
son.98

Þess má geta að nokk uð var um að strand ferða skip, sem vísað er til í 5 grein, 
kæmu til Grund ar fjarð ar á þess um tíma. Vöru flutn ing ar fóru að mestu leyti 
sjó leið is með strand ferða skip un um og bryggju leys ið gerði það að verk um að 
flytja þurfti allar vörur á litl um bátum milli fjöru og skips.99

3.2 Fjár magn til fram kvæmda
Þann 5. jan úar 1937 hélt hrepps nefnd in í Grund ar firði fund og var þar m.a. 
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ákveð ið að hrepps nefnd in færi fram á það við Al þingi að á fjár lög um næsta árs 
yrði veitt allt að 4.000 kr. til lend ing ar bóta í Grund ar firði.100 Á fjár lög um fyrir 
árið 1938 eru 2.000 kr. veitt ar til bryggj ugerð ar og lend ing ar bóta í Graf ar nesi 
og var það tekið fram að það væri fyrri greiðsla.101 Á fjár lög um næsta árs, fyrir 
árið 1939, var síð ari greiðsl an sem veitt var til sveit ar fé lags ins, en hún nam 
2.200 kr.102 Sam kvæmt þessu var heild ar upp hæð in því 4.200 kr. Sam kvæmt 
hrepps nefnd ar bók um var hins vegar allt af talað um að þessi upp hæð hefði 
verið 4.000 kr.103 Það sem gerði hins vegar Grund firð ing um erf itt fyrir að nýta 
sér þessa pen inga var að Al þingi hugs aði þetta fram lag sem 1/3 af því fjár-
magni sem til verks ins þurfti. Ann ars stað ar frá þurftu að koma 2/3 hlut ar, 
8.400 kr. eða 8.000 kr., eftir því hvor talan var rétt. Það átti eftir að reyn ast 
þraut in þyngri að út vega þá pen inga. Af þess um 2/3 hlut um reikn aði hrepps-
nefnd in að u.þ.b. helm ing  þyrfti sveita rsjóð ur að greiða en hinn helm ing inn 
yrði að fá eftir öðrum leið um, og var m.a. talað um að at huga fram lags getu 
land eig anda Graf ar ness. Í byrj un árs 1939, þegar ljóst var að Al þingi legði fram 
þessa pen inga, kom fram að hrepps nefnd in sæi ekki fært fyrir sveit ar fé lag ið að 
leggja fram sinn hluta að svo stöddu.104 Tæpum fjór um mán uð um seinna var 
enn ekki komin nið ur staða um nýtingu á þessu fé frá Al þingi, að eins talað um 
að fjár veit ing in yrði geymd þang að til að stæð ur væru fyrir hendi í sveit inni til 
að hefja verk ið og að það yrði tím an lega á árinu 1940.105 Fram kvæmd ir hóf ust 
á því ári en með þeim gátu bátar 10–15 tonn að stærð verið við bryggju, svona 
oft ast nær.106

3.3 Frek ari hafn ar fram kvæmd ir
Á ár un um 1942–1943 var lokið við fyrsta áfanga haf ski pa bryggj unn ar í Graf ar-
nesi. Í árs byrj un 1942 kemur fram hjá hrepps nefnd inni að þá liggi fyrir upp-
drátt ur af hafn ar mann virkj um fyrir Graf ar nes ið, sem gerð ur var af Vita mála-
stofn un og sótti hrepps nefnd in síðan um fjár veit ingu til Al þing is.107 Var haf ski pa-
 bryggj an byggð aust ar úr nes inu um 40 metra norð an við báta bryggj una. Sá 
hluti var um 64 metr ar á lengd og 7 metr ar á breidd. Bryggj an var þannig gerð 
að hlið ar vegg irn ir voru steypt ir og með grjót fyll ingu á milli og þekjan var 
steypt. Kostn að ur nam um 255 þús und kr. Árið 1946 var bryggj an lengd um 22 
metra eða fram á 3 metra dýpi. Stein steypu keri, 7 x 7 metr ar að grunn flat ar-
máli, var sökkt 15 metr um fram an við bryggju end ann og steypt ir út vegg ir 
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milli kers og bryggju end ans. Hol rúm voru fyllt grjóti og þekja steypt yfir. Sama 
ár var báta bryggj an lengd um 10 metra á sama hátt og áður og náði nú fram á 
1 metra dýpi. Kostn að ur við þess ar fram kvæmd ir nam um 607 þús und kr.

Tvær stór ar fram kvæmd ir voru síðan á sjötta ára tugn um. Árið 1953 var 
bryggj an lengd á sama hátt og áður um 15 metra og var fremsti hluti bryggj-
unn ar breikk að ur úr 7 metr um í 10 metra. Kostn að ur nam um 645 þús und kr. 
Árið 1959 var bryggj an enn lengd á sama hátt, en nú um 20 metra, og nokk ur 
hluti bryggj unn ar fyrir ofan breikk að ur í 12 metra þannig að fremstu 40 metr ar 
bryggj unn ar yrðu 12 metr ar á breidd. Kostn að ur nam um 1.780 þús und kr.108 
Það var loks með þess um fram kvæmd um að hafn ar að stað an var orðin við un-
andi fyrir þá báta sem gerðu út frá Grund ar firði á þeim tíma.109

4. Aukin út gerð á fimmta og sjötta ára tugn um
4.1 Skipa flot inn stækk ar
Bát afloti Grund firð inga tók mikl um stakka skipt um eftir að hrað frysti hús ið tók 
til starfa. Þegar það gerð ist voru stærstu bát arn ir Sindri, sem var 16 tonn, og 
Svan ur var 13 tonn. Um þetta leyti batn aði hafn ar að stað an tals vert (sjá kafla 
3.3) og öll að staða fyrir stóra báta varð mikið betri. Enda varð þró un in þannig 
að um miðj an fimmta ára tug inn fór að fjölga stærri bát un um í Grund ar firði. 
Smærri bátar, ára bát ar, trill ur og litl ir mót or bát ar, höfðu veitt á hand færi og 
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línu. Stærri bát arn ir veiddu mikið á dragnót, stund um nefnd snur voð, en ekki 
var al menn sátt um þá veiðiaðferð: „Króka veiði menn irn ir urðu strax uppi á 
móti voð inni og færðu rök fyrir skað semi henn ar. Ekk ert feng ist á krók inn þar 
sem … snur voð in færi yfir. Þeir töldu voð ina róta upp leir og sandi. Þannig 
gengu árin til 1946”.110 Eftir það var reynt að gera út á síld með rekn et um, 
snurpun ót og hring nót. Um 1950 fóru stærri bátar að sækja til síld veiða norð ur 
í land yfir sum ar tím ann. Þessi veiði gekk ágæt lega, enda var síld oft fryst og 
eitt hvað var um að hún væri sölt uð á ár un um 1950 til 1960 eða leng ur. Þegar 
nær dró 1960 breyttu menn um veið ar færi á vetr ar ver tíð, en árið 1957 eða 1958 
var al mennt að þorsk anet voru tekin.111 Eitt hvað var veitt af síld í firð in um um 
þetta leyti, en segja má að því hafi lokið haust ið 1953. Það haust var mjög mikil 
síld og segja má að fjörð ur inn hafi nán ast fyllst. Segir ann ars frá síld veið um í 
Grund ar firði árið 1953:

Í okt ób er mán uði síð ast liðn um töldu sjó menn í Grund ar firði sig verða 
vara við síld öðru hvoru. Hún óð ekki og fékkst held ur ekki í net, en hins 
vegar varð vart við hana á dýptar mæla. … Um mán að a mót in okt.-nóv. 
ætl aði m/b Arn finn ur að reyna að fiska þorsk í herp in ót. Áður en reynt 
væri við þá veiði, fann bát ur inn síld í Grund ar firði þann 3. nóv em ber og 
fékk þá á skömm um tíma 863 mál, sem voru lögð á land í Stykk is hólmi 
dag inn eftir.
  Þegar þess ar fregn ir bár ust, tóku út gerð ar menn þegar að búa skip til 
herp in óta veiða í Grund ar firði, eink um á ver stöðv um við Faxa flóa og á 
Snæ fells nesi. Nokk ur skip komu einnig til veiða frá Vest fjörð um og 
Norð ur landi. … Um skeið var ágæt veiði í firð in um, en treg að ist fljótt, 
þá er veiði skip um fjölg aði, enda var veiði svæð ið mjög lítið.
  Talið er, að um 40 skip hafi farið til veiða í Grund ar fjörð, en af laskýrslur 
bár ust frá 35 skip um, sem öfl uðu 33713 mál… Verk smiðj urn ar munu 
flest ar hafa greitt kr. 60.00 fyrir málið, og hefur afla verð mæt ið til út gerð-
ar manna því verið um tvær millj. króna.112

Um miðj an nóv em ber gerði af taka veð ur og að far a nótt mánu dags ins 16. fórst 
síld veiði skip ið Edda frá Hafn ar firði, að eins nokk ur hund ruð metra undan landi 
þar sem það lá við fest ar inni á Grund ar firði ásamt mörg um öðrum skip um. Af 
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17 manna áhöfn skips ins fór ust 9 
skip verj ar, flest ir frá Hafn ar firði. Eftir 
þetta of viðri var ekki frek ari síld veiði 
í Grund ar firði það árið og í raun varð 
ekki vart við síld í firð in um eftir 
þetta, a.m.k. ekki í þeim mæli sem 
hafði verið.113

Heild ar fisk afli Grund firð inga jókst 
vita skuld gríð ar lega mikið á þess um 
árum. Árið 1942 var hann 860 tonn en 
var kom inn í 1027 tonn árið 1950. Afl-
inn jókst enn frek ar á sjötta ára tugn um og árið 1960 er heild ar fisk afli Grund-
firð inga kom inn í 3594 tonn.114

4.2 Út gerð hrað frysti húss ins
Fyrstu heim ild ir um að hrað frysti hús ið fari að þreifa fyrir sér í eigin út gerð eru 
frá árslokum 1949. Þá lýsti stjórn þess yfir að þörf væri fyrir meira hrá efni til 
vinnslu fyrir húsið og velti upp þeirri hug mynd um að fá leigð an bát yfir vetr-
ar ver tíð ina sem yrði þá í fé lagi með Páli Þor leifs syni.115 Rúm lega ári síðar voru 
við ræð ur um að hrað frysti hús ið yrði með eig andi að bát sem ráð gert var að þá 
nýstofn að hluta fé lag í sveit inni keypti. Höfðu for ráða menn þess hluta fé lags 
farið fram á það við hrað frysti hús ið að það legði fram 50.000 kr. af hluta bréf um 
til kaupa á þess um bát. Lýsti stjórn hrað frysti húss ins sig reiðu búna að leggja 
fram 20.000 kr., þrátt fyrir erf ið an fjár hag. Fékk for mað ur stjórn ar inn ar umboð 
þess efnis og var falið að mæta fyrir hönd hrað frysti húss ins á fund hjá hinu 
nýja hluta fé lagi. Ekki kom fram hvað þetta hluta fé lag hét né held ur hverj ir 
voru í for svari fyrir það.116 Á þess um árum var ekki mik ill áhugi meðal stjórn-
ar hrað frysti húss ins, að leigja bát, t.d. yfir eina vetr ar ver tíð. Var al mennt álit ið 
að það væri að eins bráða birgð a úr ræði sem hefði mikla fjár hags lega áhættu. 
Virt ust menn horfa frek ar í það að hrað frysti hús ið myndi kaupa bát, þá jafn vel 
í fé lagi með öðrum eins og fram hefur komið. Síðar fór hrað frysti hús ið að leigja 

Blíðfari SH 103 á leið í land með 
fullfermi árið 1960.



báta til lengri eða skemmri tíma.
Fyrsti bát ur inn sem hrað frysti hús ið keypti var Sæf ari SH 104 í árs byrj un 1956. 

Það var 44 tonna bátur sem hafði verið smíð að ur árið 1928 og hét áður Vé björn 
ÍS 45, gerð ur út frá Ísa firði. Hrað frysti hús ið var eini eig andi báts ins, en í stjórn 
fé lags ins á þess um tíma sátu Pétur Sig urðs son, Jó hann Ás munds son, Gunn ar 
Stef áns son, Karl Stef áns son, allir bú sett ir í Grund ar firði og loks Hall dór E. Sig-
urðs son, bú sett ur í Borg ar nesi.117 Þess má geta að Hall dór var bróð ir Þor kels 
sem var fram kvæmda stjóri Hrann ar fé lags ins (sjá kafla 1.4) og ólust þeir upp á 
tíma bili í Suð ur-Bár. Hall dór varð síðar þing mað ur og ráð herra fyrir Fram sókn-
ar flokk inn og var m.a. for mað ur flokks ins í stutt an tíma. Það sem vekur at hygli 
var er að Karl Stef áns son, fram kvæmda stjóri hrað frysti húss ins, og Hjálm ar 
Gunn ars son frá Grund ar firði keyptu síðan annan bát, Sig ur fara SH 105 og áttu 
þeir hvor sinn helm ing í bát n um. Sá bátur hét áður Gunn björn ÍS 45 og var 46 
tonn, smíð að ur árið 1929.118 Báðir þess ir bátar voru keypt ir af Sam vinnu fé lagi 
Ís firð inga á Ísa firði og voru stund um kall að ir Sam vinnu bát arn ir. Afsal þeirra 
beggja var með sömu dag setn ingu, 23. jan úar 1956. Hvergi var minnst á þessi 
kaup í fund ar gerð um hrað frysti húss ins og því litlu hægt að bæta við upplýsing-
arn ar sem fengn ar voru úr fiski skipa skránni. Tveim ur árum síðar keypti Hrað-
frysti hús ið 12 ára gaml an bát frá Fá skrúðs firði, Ingj ald SH 154, svip að an að 
stærð og Sæf ari og Sig ur fari eða 47 tonn. Skráð ur eig andi var Hrað frysti hús 
Grund ar fjarð ar h.f og sömu að il ar sátu nú í stjórn og þegar Sæf ari var keypt ur 
nema Krist ján Hall sson frá Stykk is hólmi hafði leyst Hall dór E. Sig urðs son af 
hólmi.119 Kaup verð hans var 900.000 kr. og skrif að var undir af sal ið 28. jan úar 
1958. Bát ur inn var af hent ur í því ástandi að hann gat hafið veið ar strax á vetr-
ar ver tíð inni.120 Tveir síð ustu bát arn ir sem tald ir verða upp hér voru báðir smíð-
að ir sér stak lega fyrir hrað frysti hús ið og voru því nýir þeg ar þeir komu til 
Grund ar fjarð ar. Sá fyrri var Blíð fari SH 103, tæp lega 60 tonna bátur smíð að ur 
árið 1958 af skipa smíða stöð inni Dröfn í Hafn ar firði. Hjálm ar Gunn ars son eign-
að ist þenn an bát síðan tíu árum síðar og var hann þá nefnd ur Sigl un es SH 22.121 
Björn Ás geirs son var lengst af skip stjóri á Blíð fara meðan hrað frysti hús ið átti 
hann. Ekki kom fram í fund ar gerð um hver kostn að ur inn á þeim bát hefði verið. 
Síð ari bát ur inn var Gnýfari SH 8, smíð að ur í Nes kaup stað árið 1960 og var hann 
65 tonn að stærð.122 Hrað frysti hús ið átti að eins hlut í þeim bát, á móti Hin riki 
El bergs syni, og stofn að var sér stakt hluta fé lag sem hét Gnýfari h.f. Í stjórn þess 
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við stofn un sátu Hin rik, sem var lengi skip stjóri á Gnýfara, Jó hann Ás munds son 
frá Kverná og Karl Stef áns son, báðir fyrir hönd hrað frysti húss ins.123 

Veið arn ar voru þannig að á vet urna reru bát arn ir frá Grund ar firði og lönd-
uðu þar, túr arn ir voru að jafn aði sól ar hrings lang ir og var þá veitt í net eða línu. 
Frá miðj um júní og fram í miðj an sept emb er tóku síld veið ar við og þá var yf ir-
leitt land að fyrir norð an eða aust an. Bát arn ir fóru ekk ert til Grund ar fjarð ar á 
meðan þeir voru á síld og því var þetta löng fjar vera að heim an fyrir áhafn ar-
með limi, en yf ir leitt voru u.þ.b. tíu manns í áhöfn. Reynd ar reri Sig ur fari flest 
sumr in frá Grund ar firði, á meðan hinir bátar hrað frysti húss ins voru á síld, og 
sá hann hrað frysti hús inu fyrir hrá efni. Einnig út veg aði Far sæll hrað frysti hús-
inu hrá efni til vinnslu og svo minni bátar sem voru á svo köll uðu skaki.124

Það verð ur að telj ast ótví ræð ur kost ur að hrað frysti hús ið átti sína eigin báta 
sem það gat gert út eins og því þótti hent ug ast hverju sinni og var því ekki eins 
háð út gerð ann arra aðila. Það þótti ljóst að hag kvæm ara var að kaupa báta 
held ur en að leigja og var það sú leið sem hrað frysti hús ið þótti betra að fara. 
Þess ir báta voru einnig tals vert at vinnu skap andi í ljósi þess að mikið af heima-
mönn um var í áhöfn þeirra. Bá ta kaup hrað frysti húss ins verð ur líka að skoða í 
víð ara sam hengi. Árið 1952 eða fjór um árum áður en hrað frysti hús ið kaup ir 
sinn fyrsta bát er land helgi Ís lend inga stækk uð úr þrem ur í fjór ar mílur. Fljót-
lega vakn ar kraf an um frek ari út víkk un land helg  inn ar og árið 1958 lýsa Ís lend-
ing ar yfir tólf mílna fisk veiði land helgi, sama ár og hrað frysti hús ið lætur 
byggja Blíð fara og Gnýfara. Ís lend ing ar voru að vakna til vit und ar um mögu-
leika á sjáv ar nytj um við Ís lands strend ur, í miklu rík ara mæli en áður hafði 
verið.

4.3 Aukin út gerð heima manna
Með komu hrað frysti húss ins opn að ist frek ari mögu leiki fyrir heima menn, að 
stunda út gerð og fjölg aði bátum tals vert á fyrstu árum þess.

Sig ur jón Hall dórs son frá Bár, fædd ur þann 1. febr úar árið 1898, keypti bát-
inn Sæ björn SH 91 árið 1943. Sæ björn var 15 tonn að stærð, byggð ur á Ísa firði 
árið 1942 en hét áður Cæsar ÍS 47 og var þá gerð ur úr frá Flat eyri. Hann seldi 
síðar Sæ björn en árið 1946 keypti hann Far sæl SH 30 sem enn er gerð ur út frá 
Grund ar firði, þótt út gerð in hafi vita skuld allt af end urnýjað bát inn reglu lega. 
Sig ur jón keypti þenn an fyrsta Far sæl 15. febr úar þetta ár í fé lagi með Her manni 
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syni sínum og Sig urði Ágústs syni. Þetta var 22 tonna bátur, smíð að ur í Frið-
riks sundi árið 1930. Erf itt var að fá lán fyrir bátn um án þess að vera með fjár-
sterk an aðila eins og Sig urð með í fé lag inu, en hann skipti sér ann ars lítið sem 
ekk ert af dag leg um rekstri út gerð inn ar. Sig urð ur var síðan keypt ur út úr 
rekstr in um árið 1968.125 Þeir fé lag arn ir keyptu svo nýjan bát þrem ur árum eftir 
að þeir keyptu þann fyrsta en sá var að eins stærri, 28 tonn. Þriðji bát ur inn var 
rúm lega 52 tonn, smíð að ur í Dan mörku árið 1930. Var hann keypt ur í jan úar 
1953.126 Fjórði bát ur inn og sá síð asti sem til greind ur verð ur hér var keypt ur í 
júní árið 1957 og áttu þeir fé lag ar hann til árs ins 1965. Sá bátur var nýleg ur, 
smíð að ur í Sví þjóð árið 1954, tæp lega 39 tonna bátur.127

Annar aðili sem varð áber andi í út gerð í Grund ar firði var Soff an ías Cec ils-
son. Hann er fædd ur á Búðum fram undir Kirkj ufelli við Grund ar fjörð þann 3. 
maí árið 1924. For eldr ar hans voru þau Krist ín Run ólfs dótt ir frá Spjör og Cecil 
Sig ur bjarn ar son frá Garðs horni.

Soff an ías hafði róið frá Grund ar firði nán ast frá 12 ára aldri, en þá eign uð ust 

Slippurinn í lok 6. áratugarins. Þegar bátarnir þurftu eitthvað viðhald var þeim siglt upp í fjöru 
á flóði og skorðaðir af áður en féll út. Til vinstri er Hringur og hægra megin er Runólfur en fyrir 
aftan þá er Sigurfari. 
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hann og Bær ing bróð ir hans 2,5 tonna trillu sem hét Óðinn (sjá kafla 1.5). Síðar 
eign uð ust þeir annan bát, Litla-Bald ur innan úr Stykk is hólmi. Var Soff an ías 
síðan mest á síld.128 Skip stjórn ar fer ill hans á þil fars bát hófst síðan 1947 þegar 
hann, ásamt Oddi Krist jáns syni, tók á leigu 18 tonna bát frá Reykja vík sem hét 
Þor steinn. Voru þeir með hann þann vetur. Þótti mönn um Oddur taka nokkra 
áhættu með því að treysta svo óreynd um manni fyrir bátn um því Soff an ías 
hafði ein göngu verið á litl um trill um og ekki einu sinni há seti á stærri bát.129 
Næsta ár var hann síðan með Jó hann Dags son SH 10.

Fyrsti þil fars bát ur inn sem Soff an ías eign að ist var Grund firð ing ur SH 123, 38 
tonn, bátur sem hafði verið smíð að ur á Siglu firði árið 1948 og hét áður Gust ur 
ST 42. Hluta fé lag ið í kring um þenn an bát hét Grund firð ing ur h.f., en í stjórn 
voru skráð ir Páll Þor leifs son fram kvæmd a stjóri, Sig urð ur Ágústs son al þing is-
mað ur og Soff an ías Cec ils son skip stjóri.130 Fé lag ið eign að ist þenn an bát um 
ára mót in 1949–1950 og voru bræð ur Soff an ías ar einnig hlut haf ar.131 Gekk vel á 
síld veið um með þenn an bát og fór svo að Soff an ías lét smíða nýjan bát fyrir sig 
í Dan mörku, 54 tonna eik ar bát sem kom til Grund ar fjarð ar í mars árið 1956. Sá 
bátur var skírð ur Grund firð ing ur II SH 124. Var Soff an ías einn skráð ur eig andi 

Farsæll SH 30. 
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að honum.132 Gamli Grund firð ing ur inn var seld ur á Skag aströnd. Um söl una á 
honum og kaup in á þeim nýja sagði Soff an ías: „Út úr því [söl unni á gamla 
bátn um] höfð um við bræð ur nokkurn pen ing og ég lét mitt í nýjan Grund firð-
ing. Smíða samn ing ur inn var upp á eina millj ón króna, en það stóðst þannig að 
end an legt verð varð 40.000 krón um hærra.“133

Frændi Soff an ías ar, Guð mund ur Run ólfs son, fór einnig út í út gerð á þess um 
tíma. Guð mund ur er fædd ur 9. okt ób er árið 1920 í Stekkj art röð í Eyr ar sveit. 
For eldr ar hans voru Run ólf ur Jón at ans son og Sess elja Gísla dótt ir. Hann fór 
fyrst á sjó í kring um 1930 með föður sínum á skaks kútu frá Stykk is hólmi og var 
þar í tvö sumur. Þar náði hann í skott ið á skút uöld inni. Síðan hvarf hann af 
sjón um og fór í sveit, hafði hug á því að ger ast frek ar bóndi.134 

Upp haf út gerð ar hans í Grund ar firði var þegar hann keypti Run ólf SH 135 
árið 1947. Hluta fé lag ið Run ólf ur h.f. var ann ars skráð fyrir þeim kaup um. 
Stjórn fé lags ins var skip uð þeim Guð mundi Run ólfs syni, Sig urði Ágústs syni 
og Krist bergi El ías syni. Run ólf ur SH 135 var 39 tonna bátur, smíð að ur á Norð-
firði árið 1947.135 Á þeim tíma var þetta lang stærsti bát ur inn í Grund ar firði. 
Hann var gerð ur út frá Grund ar firði til árs ins 1955. Var þá Guð mund ur skip-
stjóri á Hring frá Siglu firði sem var gerð ur út frá Grund ar firði á vet urn ar en 

Runólfur SH 135.



þann bát var Guð mund ur með til árs ins 1960. Það ár lét hann byggja fyrir sig 
nýjan Run ólf SH 135 í Nor egi og var hann 120 tonn. Hafn ar að stað an var þá 
orðin slík að það þótti ekki eins mikið stökk að fá 120 tonna skip til byggð ar-
lags ins eins og að fá 39 tonna bát árið 1947.136

Áður var rætt um að Sam band ið hafði náð meiri hluta í Hrað frysti húsi 
Grund ar fjarð ar h.f. Í fram haldi af því fóru heima menn að huga að öðrum leið-
um í fisk verk un, fóru að herða fisk og setja upp skreið ásamt því að byggja upp 
salt fisk verk un á staðn um. Ein af leið ing að því var Versl un ar fé lag ið Grund sem 
var stofn að í Grund ar firði árið 1954 og keypti þetta félag eign ir Sig urð ar 
Ágústs son ar í Grund ar firði. Fyrir stofn un þess var eft ir far andi bréfi dreift til 
hluta bæj ar búa og voru bréf in stíl uð á við kom andi. Ómögu legt er að segja 
hversu marg ir fengu það sent:

Að und an förnu hefur farið fram nokk ur at hug un á því, að koma á fót 
hér í Eyr ar sveit fé lags skap, sam vinnu fé lagi eða hluta fé lagi, í þeim til-
gangi að festa kaup á eign um Sig urð ar Ágústs son ar hér í Graf ar nesi og 
starf rækja þær í fram tíð inni á svip að an hátt og verið hefur til þessa. 
Und ir rit að ur hefur nýlega átt ít ar leg ar við ræð ur við Sig urð Ágústs son 
um þetta, svo og þá lána stofn un, sem hér á hlut að máli. Mun ég ekki 
fara nánar út í ein stök at riði þessa máls á þess um vett vangi, en vil hins 
vegar biðja þig, að koma á fund, sem hald inn verð ur í barna skól an um í 
Graf ar nesi mánu dag inn 19. þ.m. kl. 4 e.h., þar sem ég mun skýra nánar 
frá öllum gangi þessa mála.
  Ég heiti á þig að koma á þenn an fund, án þess að koma þín þang að sé 
á nokkurn hátt bund in því skil yrði, að þú ger ist fé lags mað ur eða aðili að 
vænt an leg um fé lags skap.137

Bréf ið var stíl að þann 13. apríl árið 1954 og undir það skrif aði Emil Magn ús son. 
En þeir sem stóðu fyrir stofn un fé lags ins voru þeir Emil, Guð mund ur Run ólfs-
son og Soff an ías Cec ils son. Emil varð versl un ar stjóri og sá um versl un ar hlut-
ann, en Guð mund ur og Soff an ías um fisk verk un ina. Var verka skipt ing in milli 
Guð mund ar og Soff an ías ar þannig að Soff an ías sá um fisk verk un ina, en Guð-
mund ur átti að afla hrá efn is til vinnsl unn ar.138 Gekk sá rekst ur ekki nógu vel 
og sam starf ið var ekki allt af eins og best var á kosið.139 Það varð því að sam-
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komu lagi árið 1963 að fé lag inu væri skipt upp þannig að Emil keypti versl un-
ina, Soff an ías keypti fisk verk un ina, en Guð mund ur tók þann kost að fá út borg-
að það sem hann átti inni hjá fyr ir tæk inu svo hann gæti aukið út gerð sína. 
Jafn framt samd ist svo um að hann út veg aði fisk verk un inni hrá efni.140 Eru 
þessi út gerð ar fé lög enn starf andi í dag í Grund ar firði.

5. Sam an burð ur við aðra byggð á Snæ fells nesi
Í byrj un 20. ald ar inn ar var þétt ari byggð bæði í Ólafs vík og í Stykk is hólmi 
held ur en í Grund ar firði. Árið 1901 bjuggu 612 í Ólafs vík, 363 bjuggu í Stykk-
is hólmi, en í Grund ar firði var að eins um dreifða byggð í sveit un um að ræða.141 
Lend ing ar skil yrði voru mjög góð víða í sveit un um í Grund ar firði og hafði það 
mikið að segja fyrir bænd urn ar, sem gátu róið frá bæjum sínum og dreg ið björg 
í bú. Að stæð ur voru held ur erf ið ari í Ólafs vík, víkin var tals vert óvar in frá nátt-
úr unn ar hendi og því var mikil þörf fyrir hafn ar bæt ur þar. Við þær var haf ist í 
Ólafs vík árið 1925.142

Séð yfir Grundarfjarðarhöfn. Lengst til vinstri eru Neshús, en til hægri er húsið Lengja sem 
Björg vin Bjarnason byggði. Í fjörunni glittir í bát Björgvins, Þolinmóð SH 24, en fyrir miðri 
mynd sést spil sem var handsnúið og notað til að draga báta upp í fjöruna. 



Tals verð róðr arbáta út gerð var í Grund ar firði á ár un um 1930–1940 og var 
hún sú mesta á Snæ fells nesinu þann ára tug. Í upp hafi tíma bils ins, árið 1930, 
voru gerð ir út 13 róðr arbát ar frá nes inu (sjá töflu 4), en árið 1941 var hins vegar 
eng inn róðr arbát ur gerð ur út frá Snæ fells nesi, mót or bát arn ir voru að taka 
yfir.143 

TAFLA 3 
Þorsk veið ar þil skipa 1941. Þyngd og verð afl ans

 Botn vörpu skip Önnur þil skip 
 Þyngd í kg Verð í kr. Þyngd í kg Verð í kr.
Grund ar fjörð ur 0 0 372.000 205.461
Ólafs vík 0 0 193.000 114.300

Heim ild: Fiskiskýrslur og hlunn inda árið 1941, 82.

Árið 1940 voru 59 manns sem bjuggu á Kví a bryggju og var það fjöl menn asta 
byggð in í Grund ar firði. Á sama tíma bjuggu 473 í Ólafs vík og hafði því fækk að 
tals vert þar frá því um ald a mót in á meðan Stykk is hólm ur hafði stækk að og íbú-
anda tal an þar var komin í 646. Fyrsta hrað frysti hús ið á Snæ fells nesinu var 
byggt í Stykk is hólmi af kaup fé lag inu þar árið 1938, en hrað frysti hús hóf starf-
semi í Ólafs vík árið 1939 og svo þrem ur árum síðar í Grund ar firði. Það vekur 
því at hygli að árið 1941, ári áður en hrað frysti hús tekur til starfa í Grund ar firði, 
er mun meiri veiði þar en í Ólafs vík (sjá töflu 3). Afli Grund firð inga á þess um 
tíma fór allur inn í Stykk is hólm á þess um tíma, Sig urð ur Ágústs son var að 
byggja hrað frysti hús sitt í Stykk is hólmi og voru þau því orðin tvö þar. Grund-
firð ing ar sóttu m.a. tals vert versl un og við skipti þang að, og höfðu gert það 
lengi.

TAFLA 4
Mót or bát ar (minni en 12 tonn) og róðr arbát ar, sem stund uðu 

fisk veið ar árið 1930 í Snæ fellsnessýslu

 Mót or bát ar Róðr arbát ar  Alls 

 Fjöldi báta Fjöldi skip verja Fjöldi báta Fjöldi skip verja Fjöldi báta Fjöldi skip verja
Breiða vík  2 9 7 19 9 28
Nes utan Ennis 21 118 1 2 22 120
Ólafs vík 8 58 0 0 8 58
Fróð ár 3 19 1 6 4 25 
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Grund ar fjörð ur 16 65 4 9 20 74 
Stykk is hólm ur 7 28 0 0 7 28 
Alls 57 297 13 36 70 333 

Heim ild: Fiskiskýrslur og hlunn inda árið 1930, 13.

10 árum síðar, árið 1951, var fram leiðsl an í hrað frysti hús inu í Grund ar firði 
20.175 kass ar af flök um og um 1700 tunn ur af beitu síld, en 27.685 kass ar af 
flök um í hrað frysti hús inu í Ólafs vík.144 

Fólks fjöldi óx jafnt og þétt í Stykk is hólmi til árs ins 1960, en þá voru 906 bú-
sett ir þar. Í Ólafs vík hafði hins vegar komið kipp ur á sjötta ára tugn um og á 
bil inu 1950–1960 nær tvö fald að ist íbúa tal an og fór í 806. Fjöld inn var ekki far-
inn að aukast jafn um tals vert í Grund ar firði, að eins 391 bjuggu þar árið 1960.145 
Ef nefna ætti ein hverj ar ástæð ur fyrir þess um minni vexti í íbúa fjölda Grund-
firð inga, þá má segja að byggð ar lag ið er tals vert yngra en hin tvö. Þeir slíta sig 
ekki frá Stykk is hólmi fyrr en á miðj um sjötta ára tugn um með stofn un Versl un-
ar fé lags ins Grundar, þótt vita skuld rofni tengsl in aldrei alveg. Í fram haldi af 
því fara heima menn að auka sína út gerð, sem við bót við hrað frysti hús ið. Ekki 
skal lagð ur dómur á það hér hvar út gerð hefur geng ið best á Snæ fells nesinu, 
þessi byggð ar lög hafa geng ið í gegn um bæði sigra og ósigra í þeim efnum. 
Helsti styrk ur út gerð ar í Grund ar firði verð ur lík leg ast að telj ast sá hversu vel 
heima mönn um hefur tek ist að koma sínum fisk vinnslu fyr ir tækj um áfram í 
þess ari bar áttu sem út gerð óneit an lega er. 

Nið ur stöð ur
Ásýnd Grund ar fjarð ar breytt ist mikið á tíma bil inu 1930–1960 sem hér hefur 
verið til um ræðu. Undir lok þriðja ára tug ar ins var nán ast engin byggð þar sem 
bær inn Grund ar fjörð ur er í dag, en tals verð byggð var í sveit un um í kring. Sjó-
sókn á ára bát um var stund uð frá mörg um bæjum, en þau afla brögð og 
vinnslu að ferð ir voru með svip uð um hætti og verið hafði kyn slóð um saman.

Páll Þor leifs son frá Hömr um var leið andi í út gerð ar mál um í Grund ar firði. 
Bát ur inn hans, Svan ur, var lang stærsti bát ur inn í sveit inni lengi vel og lík lega 
er ekki ofsagt þegar full yrt er að oft reynd ist út gerð Páls öðrum í sveit inni mikil 
búbót. Enn frek ari breyt ing ar urðu við komu Sig urð ar Þor steins son ar í Grund-
ar fjörð. Virð ist sem honum hafi fylgt drif kraft ur og áræði því hann var mjög 
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áber andi í út gerð ar mál um í firð in um á nokk urra ára tíma bili. Hann virð ist 
standa bak við stofn un Frysti hús fje lags ins, ásamt því að koma með báta sem 
hann gerði út. Hann átti stór an þátt í fyrstu hafn ar fram kvæmd un um og byggði 
eitt af fyrstu hús un um í Grund ar firði ásamt því að reka versl un meðan hann 
bjó þar. Hrann ar fé lag ið sýndi síðan tals verða dirfsku með því að koma með 
stór an bát til Grund ar fjarð ar, áður en hrað frysti hús ið hóf starf semi sína og á 
meðan hafn ar að stað an var í raun gjör sam lega ófull nægj andi fyrir bát þess.

Hrað frysti hús Grund ar fjarð ar h.f. mark aði stór spor í út gerð ar sögu Grund-
firð inga. Það gekk alls ekki þraut a laust að koma þeirri starf semi af stað. Erf ið-
leik arn ir voru fyrst og fremst fólgn ir í fjár skorti í þessu litla sveit ar fé lagi. En 
Grund firð ing ar virt ust vera ákveðn ir í að koma fé lag inu upp, ótrú lega marg ir 
skrif uðu sig fyrir hlut í fé lag inu, og ber það vott um mik inn sam hug um þetta 
mál efni. En ljóst er að erf ið lega gekk að reka fyr ir tæk ið og láta rekst ur inn ganga. 
Þetta ein kennd ist af stöðugri leit að fjár mun um frá hinu op in bera og öllum 
þeim sjóð um sem hægt var að sækja í, allt sem gæti létt undir með rekstr in um. 
En áhrif in á pláss ið voru mikil, á tveggja ára tíma bili þegar hrað frysti hús ið var 
að hefja starfsemi flytja lang flest ir af þeim sem bú sett ir voru á Kví a bryggju inn í 
Grund ar fjörð, ásamt fólki ann ars stað ar úr sveit inni. Með þess um breyt ing um 
gat fólk feng ið dag launa starf, nokk uð sem hafði ekki verið í boði svo hægt sé að 
nefna. Áhrif in voru líka þau að með hrað frysti hús inu var komið stórt fyr ir tæki 
með meira fjár magn í kring um sig en hafði þekkst áður þótt erf ið lega gengi. 
Þótt Sig urð ur Ágústs son hafi reynst Grund firð ing um mjög vel þá var nauð syn-
legt að byggja upp eigið fjár magn í sveit ar fé lag inu, svo ekki þyrfti að sækja allt 
til Stykk is hólms. Áður höfðu Grund firð ing ar versl að út á lömb in sín í reikn ing í 
gegn um kaup fé lag ið, en með hrað frysti hús inu fóru pen ing ar að sjást í Grund ar firði.

Svip aða sögu má segja af hafn ar úr bót um, það sem stóð þar helst í vegi fyrir 
fram kvæmd um var fjár magns skort ur. Ótrú lega lengi voru að stæð ur í þeim 
málum nán ast óá sætt an leg ar, menn þurftu að láta bát ana liggja úti á firði því þeir 
voru of stór ir fyrir bryggj una, en um 1960 voru þau mál komin í ásætt an legt horf.

Á fyrstu ár un um eftir að hrað frysti hús ið hóf starf semi fór bát afloti Grund-
firð inga stækk andi. Helstu ástæð ur þess voru m.a. fyrr nefnd ar hafn ar úr bæt ur 
sem bættu alla að komu og vinnu við lönd un o.s.frv. Hrað frysti hús ið átti sinn 
þátt í því, loks ins voru Grund firð ing ar búnir að eign ast fyr ir tæki sem gat unnið 
fisk inn sem þeir drógu að landi. Síðar komu aðrar víð tæk ari ástæð ur sem fól-
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ust í því að Ís lend ing ar voru farn ir að sækja lengra út á miðin með stækk un 
land helg inn ar árin 1952 og 1958. Það stækk aði fisk veiði svæð ið sem hægt var 
að veiða á og krafð ist í raun stærri og öfl ugri báta.

Sagan um mynd un Grund ar fjarð ar er út gerð ar saga sem segir frá því hvern-
ig fólk ið í sveit inni nýtti sér kosti þeirra breyttu fisk veiða sem voru að þró ast 
og þá mögu leika sem vinnsl an á þeim buðu upp á. Hvern ig stofn un hrað frysti-
húss gat mynd að kjarna byggð ar lags og byggð ar lag ið vaxið út frá því.
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Björg Ágústs dótt ir, bæj ar stjóri 

Af sveit ar stjórn ar mál um

Ann áll 2002

Að venju vill und ir rit uð í ár leg um annál reyna að gera grein fyrir helstu við-
burð um og fram kvæmd um á vegum bæj ar fé lags ins, auk þess að gefa upplýsing-
ar um nið ur stöð ur og lyk il töl ur úr árs reikn ingi bæj ar ins. 

Hér er ætl un in að draga fram helstu at rið in í starf semi Grund ar fjarð ar bæj ar 
á árinu 2002 en upp taln ing in getur aldrei orðið tæm andi. 

Rekst ur, fram kvæmd ir og helstu lyk il töl ur í 
árs reikn ingi
Ekki er hægt að hefja upp taln ingu lyk il talna úr árs reikn ingi án þess að gera 
stutt lega skil nýjum regl um um breytt reikn ings skil sveit ar fé laga sem tóku 
gildi á árinu. Breyt ing arn ar gera það að verk um að mjög erf itt er að bera tölur 
árs ins 2002 og upp setn ingu bók halds talna saman við nið ur stöð ur og upp setn-
ingu fyrri ára. Árið 2002 lögðu ís lensk sveit ar fé lög óhemju mikla vinnu – og 
fjár muni – í að koma þess um breyt ing um í gagn ið og má segja að árið sé því 
nokk urs konar „upp hafs ár“ í þessu sam bandi og í sam an burði kom andi ára. 

Veiga mesta breyt ing in fólst í því að bók hald sveit ar fé laga er nú gert upp skv. 
al menn um reikn ings skila venj um og horf ið var frá þeim sér stöku reikn ings skil-
um sem sveit ar fé lög in höfðu notað fram að því. Segja má að bók hald sveit ar-
fé laga sé fært nær fyr ir tækj aum hverf inu og upp gjörs regl um þess. Það skal 
tekið fram að sveit ar fé lög eru auð vit að ekki fyr ir tæki held ur flokk ast undir 
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opin bera stjórnsýslu og þjón ustu, þó hluti af starf sem inni sé það ekki, s.s. 
rekst ur áhal da húss. 

Áður skiptu sveit ar fé lög in út gjöld um sínum í þrennt, rekst ur, gjald færða og 
eign færða fjár fest ingu og eign ir sveit ar fé laga voru ekki af skrif að ar skv. 
al menn um af skrifta regl um. Þeirri starf semi sveit ar fé laga sem fjár mögn uð var 
með skatt tekj um ann ars veg ar og þjón ust ugjöld um hins veg ar var ekki hald ið 
að skil inni nema að tak mörk uðu leyti. 

Þessu var breytt og skipt ist starf sem in nú í A-hluta ann ars vegar og B-hluta 
hins vegar. Til A-hluta telst bæj ar sjóð ur sem grein ist í þrennt; að al sjóð, eign a-
sjóð og þjón ustu stöð, þ.e. sjóði eða stofn an ir sem sinna  starf semi sem að hluta 
eða öllu leyti er fjár mögn uð með skatt tekj um. Til B-hluta telj ast stofn an ir sveit-
ar fé lags ins, fyr ir tæki og aðrar rekstr ar ein ing ar sem að hálfu eða meira eru í 
eigu sveit ar fé lags ins, eru rekn ar sem sjálf stæð ar ein ing ar og hafa laga heim ild-
ir til að inn heimta þjón ust ugjöld, þ.e. hafn ar sjóð ur, vatns veita, fé lags leg ar 
íbúð ir, frá veita og íbúð ir eldri borg ara, sem aftur skipt ast í tvennt, Hrann ars tíg 
18 og nýju íbúð irn ar. Vegna þess ara og fleiri breyt inga er sam an burð ur milli 
ára mjög erf ið ur. 

Sér stak ur eign asjóð ur var stofn að ur um allar fast eign ir bæj ar ins. Sjóð ur inn 
sér um við hald og end ur bæt ur eign anna og á að leigja stofn un um sveit ar fé-
lags ins það hús næði sem þær nota. Þannig leigir grunn skól inn t.d. skóla hús-
næð ið og íþrótta hús vegna íþrótta kennslu á vegum skól ans, af eign asjóði og 
greið ir fyrir það leigu. Í árs byrj un 2002 voru ein stak ar fast eign ir, veitu kerfi og 
fleiri eign ir færð ar yfir í eign asjóð og þjón ustu stöð á sér stöku reikn uðu yf ir-
færslu verði, sam tals að verð mæti 441,3 millj. kr. í eign asjóð inn og 1,5 millj. kr. 
í þjón ustu stöð ina. 

Eft ir far andi upplýsing ar koma fram í árs reikn ingi Grund ar fjarð ar bæj ar og 
fyr ir tækja bæj ar sjóðs fyrir árið 2002 og skýrslu end ur skoð enda til bæj ar stjórn-
ar.

Heild ar tekj ur: Skatt tekj ur bæj ar sjóðs hækk uðu milli ára um ca. 13% og námu 
283,3 millj. kr. alls eða 294 þús. kr. á íbúa. Raun hækk un á hvern íbúa var tæp 
12,7% að teknu til liti til áhrifa verð lags breyt inga. Tekj ur vegna álagn ing ar fast-
eigna skatts hækk uðu mest eða um ná lægt 29%. Greiðsl ur úr Jöfn un ar sjóði 
sveit ar fé laga hækk uðu um ná lægt 15% um fram verð lags breyt ing ar. Aðrar tekj-
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ur eru 58,9 millj. kr. og heild ar tekj ur eru því sam tals 342,2 millj. kr. eða  355 þús. 
kr. pr. íbúa. 

Af koma rekstr ar ins og rekst ur mála flokka: Rekstr ar kostn að ur A-hluta var 
322,6 millj. kr. (með af skrift um) eða 334 þús. kr. á hvern íbúa. Sam an burð ur á 
þess um lið við fyrri ár er óger leg ur, þar sem skil grein ing um hefur verið breytt 
með nýjum bók halds regl um.  

Vext ir og greiðslu byrði lána: Vaxta tekj ur hækk uðu um 860 þús. kr. milli ára og 
vext ir af skamm tíma lán um lækk uðu um 4,4 millj. kr. Greiðslu byrði lána að al-
sjóðs hækk aði í 29,0 millj. kr. á árinu úr 23,8 millj. kr. árið 2001.

Fjár hags staða bæj ar sjóðs: Pen inga leg staða A-hluta var nei kvæð um 140 millj. 
kr., eða svip uð og árið áður. Hreint veltu fé er í árs lok nei kvætt um 15,0 millj. 
kr. í stað 19,9 millj. kr. árið 2001. 

Skuld ir A-hluta bæj ar sjóðs pr. íbúa voru í lok árs ins 236 þús. kr. en voru 230 
þús. kr. árið 2001. 

Hafn ar sjóð ur: Rekstr ar nið ur staða árs ins var já kvæð um 325 þús. kr. Fram-
kvæmt var fyrir 53,6 millj. kr. á árinu (leng ing stóru bryggju), en fram lag rík is-
sjóðs á móti var 31,6 millj. kr. og féllu því 22 millj. kr. nettó á hafn ar sjóð. Ónot-
að fram kvæmda fé frá rík is sjóði nam í árs lok 5,6 millj. kr. Heild ar skuld ir hafn-
ar sjóðs voru 67 millj. kr. í árs lok og höfðu auk ist um 17,8 millj. kr. frá fyrra ári. 

Vatns veita: Rekstr ar nið ur staða var já kvæð um 1,4 millj. kr. Fram kvæmt var 
fyrir 2,3 millj. kr. á árinu. Heild ar skuld ir vatns veitu námu tæp lega 26 millj. kr. 
í árs lok.

Frá veita: Frá veit an er ný stofn un í bókum bæj ar sjóðs og er verk svið henn ar 
rekst ur hol ræsa kerf is ins og sorp hirða, tekj ur eru því hol ræsa gjald og sorp-
gjöld.

Rekstr ar nið ur staða þessa fyrsta árs var nei kvæð um 3,2 millj. kr. en fram-
kvæmd ir voru fyrir 2,1 millj. kr. á árinu. Heild ar skuld ir frá veitu voru 5,2 millj. 
kr. í árs lok. 
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Fé lags leg ar íbúð ir: Rekstr ar nið ur staða árs ins var nei kvæð (tap) um 7,9 millj. 
kr. sam an bor ið við um 4 millj. kr. árið 2001 og 1,3 millj. kr. árið 2000. Þar eru að 
koma fram af full um þunga áhrif auk inn ar lán töku vegna end ur bóta á Sæ bóls-
blokk sem fram fóru árið 2001. Einnig var á árinu keypt inn í kerf ið nýleg íbúð 
að Grund ar götu 67. 

Heild ar skuld ir fé lags legra íbúða voru 153,9 millj. kr. í árs lok. 

Íbúð ir eldri borg ara: Rekstr ar nið ur staða árs ins var já kvæð um 100 þús. kr. 
Íbúð ir eldri borg ara skuld uðu bæj ar sjóði 7,9 millj. kr. í árs lok og hækk aði 
skuld in um 5,4 millj. kr. á árinu. Kom sú hækk un til vegna kröfu Íbúða lána-
sjóðs um leið rétt ingu upp gjörs vegna bygg inga fram kvæmda húss ins, sem bæj-
ar sjóði var ekki fært að hafna. 

Við skipta reikn ing ar milli A- og B-hluta:
Sam tals nema skuld ir B-hluta stofn ana við að al sjóð 47,6 millj. kr. í árs lok 2002 
á móti 41,2 millj. kr. 2001.

Fram kvæmd ir sam stæð unn ar: Fram kvæmd ir voru með minna móti á árinu en 
sam an lagt námu fram kvæmd ir A- og B-hluta bæj ar sjóðs 57 millj. kr. að frá-
dregn um milli færsl um innan sam stæðu.

Til sam an burð ar námu fram kvæmd ir árið 2001, bæði eign færð og gjald færð 
fjár fest ing, hjá bæj ar sjóði og öllum stofn un um, sam tals um 195 millj. kr. Þar af 
var eign færð fjár fest ing 120 millj. kr. og gjald færð 75 millj. kr.

Fjar hags staða sam stæð unn ar:
Rekst ur var í jafn vægi og nam rekstr ar tap á árinu að eins 2,1 millj. kr.

Pen inga leg staða var nei kvæð um rúmar 462 millj. kr. sam an bor ið við 426 
millj. kr. í árs byrj un. 

Heild ar skuld ir bæj ar sjóðs voru um 600 þús. kr. á hvern íbúa í árs lok 2002 en 
504 þús. kr. árið áður. Auk þess voru líf eyr is skuld bind ing ar tæp lega 21 þús. kr. 
á hvern íbúa í árs lok 2002. Al mennt er fjár hags staða bæj ar sjóðs í jafn vægi.
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Starf sem in á árinu og ein stök verk efni

Sveit ar stjórn ar kosn ing ar 
Þann 25. maí fóru fram sveit ar stjórn ar kosn ing ar. Fjór ir list ar voru í boði og 
varð nið ur staða kosn ing anna sem hér segir: 

Listi Fram sókn ar fé lags Grund ar fjarð ar (B) 154 at kvæði og 2 full trú ar kjörn ir.
Listi Sjálf stæð is manna í Grund ar firði (D) 207 at kvæði og 3 full trú ar kjörn ir.
Listi óháðra í Grund ar firði (J) 77 at kvæði og 1 full trúi kjör inn.
Listi Vinstri hreyf ing ar inn ar græns fram boðs og óflokks bund inna í Grund ar-
firði (U) 83 at kvæði og 1 full trúi kjör inn. 

Meiri hluta sam starf var end urnýjað með Fram sókn ar fé lag inu og lista Sjálf stæð-
is manna. Kjörn ir full trú ar í hina nýju bæj ar stjórn voru Sig ríð ur Fin sen, Dóra 
Har alds dótt ir og Ás geir Valdi mars son af D-lista, Guðni E. Hall gríms son og 
Gísli Ólafs son af B-lista, Emil Sig urðs son af U-lista og Garð ar Svans son af 
J-lista. Gísli og Garð ar komu nýir inn í bæj ar stjórn, en Gunn ar Jó hann El ís son 
og Ragn ar El bergs son kvöddu bæj ar stjórn, sá síð ar nefndi eftir 24 ára setu í 
sveit ar stjórn. 

Fyrsti fund ur nýkjör inn ar bæj ar stjórn ar var hald inn 12. júní 2002.

Sam ein ing nefnda 
Í upp hafi árs 2002 stað festi fé lags mála ráð herra breyt ing ar á sam þykkt um 
Grund ar fjarð ar bæj ar, þar sem kveð ið var á um breyt ing ar á nefnda skip an bæj-
ar ins. Ákvörð un hafði verið tekin um að sam eina nokkr ar nefnd ir, breyta heit-
um þeirra og hlut verki. Breyt ing arn ar tóku gildi að lokn um sveit ar stjórn ar-
kosn ing um, í júní 2002. 

Veiga mesta breyt ing in fólst í því að ein fræðslu- og menn ing ar mála nefnd 
tók við hlut verki grunn skóla nefnd ar, leik skóla nefnd ar, tón list ar skóla nefnd ar 
og bóka safns nefnd ar, auk þess sem henni var falið að ann ast menn ing ar mál, 
sem áður höfðu verið hálf-mun að ar laus í nefnd akerfi sveit ar fé lags ins. 

Um hverf is nefnd varð til og tók við hlut verki land bún að ar nefnd ar sem lögð 
var af og skipu lags- og bygg inga nefnd ar, sem áður hafði einnig farið með 
um ferð ar mál og um hverf is mál.  
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Íþrótta- og tóm stunda nefnd tók við hlut verki íþrótta- og æskulýðsnefnd ar, 
með nán ari skil grein ing um á hlut verki sínu og skerpt var á hlut verki hús næð-
is nefnd ar. Öllum nefnd un um var sett nýtt er ind is bréf, þar sem kveð ið var á um 
stjórn skipu lega stöðu þeirra, hlut verk og starfs hætti, m.a. var skýrt kveð ið á 
um að hver nefnd hefði til tek inn starfs mann. Þannig starf ar bæj ar stjóri með 
fræðsl unefnd, bygg inga full trúi með um hverf is nefnd og skrif stofu stjóri með 
hús næð is nefnd og íþrótta- og tóm stunda nefnd. 

Til gang ur inn með þess um breyt ing um var að gera starf nefnda og bæj ar ins 
skil virkara og ná betri yf irsýn yfir mik il væga mála flokka. Þegar þetta er ritað 
verð ur ekki annað sagt en að breyt ing arn ar hafi geng ið vel og starf nefnda með 
nýju sniði lofi góðu um fram hald ið. 

Sam ein ing al manna varna nefnda á Snæ fells nesi
Fleiri nefnd ir voru sam ein að ar á árinu, m.a. á snæ fellska vísu. Þann 28. nóv em-
ber var und ir rit að í Stykk is hólmi sam komu lag um skip an sam eig in legr ar 
al manna varna nefnd ar og að gerð ar stjórn ar sveit ar fé lag anna á Snæ fells nesi og 
lög reglu stjór ans á Snæ fells nesi (sýslu manns). Þar með voru þrjár nefnd ir sam-
ein að ar í eina nefnd með breyttu fyr ir komu lagi, þ.e nefnd irn ar í Snæ fells bæ, 
Grund ar fjarð ar bæ og svo sam eig in leg nefnd  Kol beins staða hrepps, Eyja- og 
Mikl aholts hrepps, Helg afells sveit ar og Stykk is hólms bæj ar. Með sam ein ing-
unni tók skipu lag al manna varna á Nes inu tölu verð um breyt ing um. 

Al manna varna nefnd in er skip uð lög reglu stjór an um (sýslu manni) sem jafn-
framt er for mað ur nefnd ar inn ar og bæj ar stjór um/odd vit um sveit ar fé lag anna. 
Nefnd in er stjórnsýslu nefnd og fer með stefnu mót un og fjár mál. 

Að gerð astjórn Snæ fells ness er sam eig in leg að gerð astjórn við bragðs að ila. 
Í henni sitja yf ir lög reglu þjónn og einn full trúi frá hverj um eft ir tal inna aðila 

á Snæ fells nesi; slökkvi lið um, heil brigð is stofn un um (heilsu gæslu), tækni deild-
um bæj ar fé laga, svæð is stjórn björg un ar sveita og Rauða krossi Ís lands. 

Vett vangs stjórn ir eru síðan þrjár, í Snæ fells bæ, Grund ar firði og Stykk is hólmi. 
Í þeim sitja einn full trúi lög reglu, einn frá slökkvi liði og einn frá björg un ar-
sveit. Vett vangs stjórn bregst við áföll um í heima byggð, sem eru um fangs meiri 
en svo að dag leg neyð ar þjón usta anni þeim. 
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Íbúð ir fyrir eldri borg ara 
Haust ið 2001 var gerð könn un meðal 60 ára og eldri í bæj ar fé lag inu og spurt 
um ýmis at riði sem sneru að hús næð is mál um og óskum íbú anna. Könn un in 
var hús næð is nefnd og bæj ar stjórn til stuðn ings við ákvörð un sem síðar var 
tekin um að hefja und ir bún ing að bygg ingu sjö íbúða rað húss fyrir eldri borg-
ara. Und ir bún ing ur hófst að nokkru vorið 2002, en skip uð var sér stök bygg-
inga nefnd sem hélt sinn fyrsta fund í sept emb er. Í nefnd inni sátu Guðni E. 
Hall gríms son for mað ur, Dóra Har alds dótt ir, Emil Sig urðs son og Garð ar Svans-
son, auk þess sem þeir Ívar Árna son og Tryggvi Gunn ars son sátu fundi nefnd-
ar inn ar sem full trú ar Fé lags eldri borg ara í Eyr ar sveit. Jök ull Helga son bygg-
inga full trúi starf aði með nefnd inni.  

Skipu leggja þurfti lóðir undir íbúð irn ar sem munu rísa efst við Hrann ars tíg, 
ofan við Dval ar heim il ið. Var það hluti af skipu lags vinnu við stærra svæði, svo-
nefnt Öl keldu dals svæði, milli Borg ar braut ar efst og Hjaltal íns holts.  

Þrem ur að il um var boðið að gera til lög ur að út lit steikn ing um rað hús anna. 
Á grund velli þeirra til lagna og kostn að ar áætl ana um hönn un var ákveð ið að 
ganga til samn inga við Al mennu verk fræði stof una á Akra nesi um fulln að ar-
hönn un hús anna.  

Um er að ræða 7 full bú in rað hús, alls 676 m2 að stærð. Þrjár íbúð anna eru 
81,5 m2 og 4 íbúð ir eru 65 m2 að stærð, bíl skúr fylg ir öllum íbúð um og er hann 
um 24,5 m2 að stærð.

Á árinu 2003 fór fram útboð á bygg ing ar fram kvæmd um og var samið við 
lægst bjóð anda, Tré smiðju Guð mund ar Frið riks son ar í Grund ar firði, en fimm 
til boð bár ust. Áætl að ur verk tími er frá júní 2003 til júní 2004 og eiga íbúð irn ar 
að af hend ast í áföng um. 

Reið veg ur   
Sjö til boð bár ust í febr úar þegar boð inn var út fyrri verk hluti lagn ing ar reið-
veg ar, frá hest húsa byggð að vatns tanki við Gilós, sam tals um 750 m lang ur 
kafli ásamt ræs is rör um. Samið var við lægst bjóð anda, E.B vélar ehf. í Stykk is-
hólmi en til boð hans hljóð aði upp á rúmar 1300 þús. kr. sem var 70% af kostn-
að ar áætl un. Verk inu lauk í apríl. 

Síð ari hluti reið veg ar ins, frá Kverná að skíða lyftu, sam tals um 1200 m lang ur 
kafli ásamt ræs is rör um, var síðan boð inn út í maí. Fjög ur til boð bár ust, samið 
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var við lægst bjóð anda, Dodds ehf. í Grund ar firði, en til boð hans hljóð aði upp 
á 1750 þús. kr. eða 71% af kostn að ar áætl un. Þeim verk hluta lauk haust ið 2002. 

Skipu lags mál
Á árinu var unnin tölu verð vinna við frá gang til lagna um nýtt að al skipu lag 
þéttbýlis ins, sem hlaut stað fest ingu bæj ar stjórn ar og kynn ingu fyrir íbúum. 
Skipu lags stofn un gerði reynd ar þær at huga semd ir eftir á að leita skyldi aftur 
um sagna sex aðila, s.s. Nátt úru vernd ar rík is ins, Veð ur stof unn ar, Vega gerð ar-
inn ar og fleiri, og var það gert. 

Á fundi bæj ar ráðs í mars var stað fest val á til lögu að deili skipu lagi Öl keldu-
dals, eftir mikla vinnu sem þá ver andi skipu lags- og bygg inga nefnd hafði lagt 
í und ir bún ing til lagn anna. Það var Erla Brynd ís Krist jáns dótt ir lands lags arki-
tekt í Grund ar firði sem vann skipu lags til lög urn ar með nefnd inni. Til lag an 
gerir ráð fyrir nýrri götu milli Fell asneið ar og Borg ar braut ar sem einnig mun 
tengj ast við Hrann ars tíg. Á svæð inu er gert ráð fyrir íbúð ar lóð um bæði fyrir 
einbýlis- og rað hús, m.a. fyrir rað hús aí búð ir eldri borg ara, og loks er gert ráð 
fyrir lóðum í tengsl um við skóla- og íþrótta mann virki. Deili skipu lag ið tekur til 
8,45 hekt ara svæð is og hlaut end an lega stað fest ingu bæj ar stjórn ar í okt ób er, að 
loknu kynn ing ar- og at huga semda ferli. 

Bæj ar stjórn sam þykkti jafn framt í mars að hefja vinnu við gerð að al skipu-
lags fyrir bæj ar fé lag ið í heild (dreifbýlið vant aði inn í) og hófst sú vinna á 
árinu. Teikni stof an Eik í Grund ar firði (Erla Brynd ís) sér um þá skipu lags vinnu. 

Bygg inga nefnd leik skól ans
Í okt ób er skip aði bæj ar stjórn þriggja manna bygg inga nefnd til að vinna hug-
mynd ir um stækk un leik skól ans. Fyrir hefur legið að leik skól inn þyrfti á 
auknu rými að halda, að al lega til að mæta kröf um um bætta að stöðu við inn-
gang, fata hengi og sal erni barna, fyrir eld hús og fyrir skrif stofu- og vinn urými 
starfs manna. 

Í nefnd ina voru skip að ir bæj ar full trú arn ir Gísli Ólafs son og Garð ar Svans-
son, auk þá ver andi for manns fræðslu- og menn ing ar mála nefnd ar Sveins G. 
Pálma son ar. Með nefnd inni starfa Sig ríð ur H. Páls dótt ir leik skóla stjóri, Matt-
hild ur S. Guð munds dótt ir að stoð ar leik skóla stjóri og Jök ull Helga son bygg-
inga full trúi. Nefnd in hélt sinn fyrsta fund 23. okt ób er. 
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Nefnd in gekk til sam starfs við Arki tekta stof una ehf., arki tekt ana Ormar Þór 
Guð munds son og Örn ólf Hall, en þeir eru hönn uð ir eldri hluta leik skóla bygg-
ing ar inn ar. Haf ist var handa við að gera til lög ur um stækk un á grund velli 
rýmis áætl un ar sem leik skóla stjór ar höfðu sett fram. End an leg ar bygg inga-
nefnd ar teikn ing ar frá arki tekt um lágu fyrir í mars 2003. 

Sorp mál – útboð 
Sér stök vinnu nefnd undir heit inu „sorpn efnd“ var skip uð af bæj ar stjórn til að 
fjalla um breyt ing ar í sorp mál um og rekst ur mála flokks ins. Nefnd in vann með 
Erlu Brynd ísi arki tekt að hönn un og fyr ir komu lagi á sorp mót töku stöð og 
um hverfi henn ar. Enn frem ur vann nefnd in við und ir bún ing út boðs í sorp mál-
um og til hög un þeirra mála, þó ákvarð an ir hafi síðar verið tekn ar um að fresta 
út boði til vors ins 2004. 

Heitt og kalt vatn
Í landi Ber serk seyr ar er heit laug í Lauga skeri í Ber serk seyr ar odda 350 til 400 
m fram undan Akra stöp um. Laug in kemur upp úr sjó að eins á stór straums-
fjöru. Vit neskjan um heitt vatn í Lauga skeri er alls ekki ný af nál inni og til eru 
rann sókn ir allt frá árinu 1974 á vatn inu þar. Hiti í laug inni hefur yf ir leitt mælst 
42-44°C, en til eru upplýsing ar um allt að 53°C hita í eða við sker ið.  
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Held ur lítil hreyf ing hafði verið á jarð hit arann sókn um í Ber serk seyr ar odda 
um nokk urt skeið. Að al lega var það sökum þess að beðið var eftir að starfs-
menn Orku stofn un ar kæm ust í rann sókn ir í Lauga skerinu, en að eins var talið 
hægt að ráð ast í þær á stór straums fjörum sem eru tvisvar á ári. 

Á fund bæj ar stjórn ar í febr úar mætti dr. Krist ján Sæ munds son jarð fræð ing ur 
og kynnti stöðu mála og nið ur stöð ur um efna sam setn ingu vatns og áætl að an 
hita í jarð hita kerfi á svæð inu. 

Eft ir far andi var þá bókað í fund ar gerð bæj ar stjórn ar; 

Krist ján sagði frá því að þrátt fyrir rann sókn ir væri erf itt að meta hversu hátt 
hita stig gæti náðst úr bor holu á þessu svæði. Krist ján kynnti kostn að ar hug-
mynd ir við borun og hvaða leið ir væru færar. Næstu skref væru að taka 
ákvörð un um fram hald en nokkr ar rann sókn ir gætu enn farið fram til að 
reyna að fá frek ari vissu um ástand vatns á bor un ar stað. Nið ur staða úr 
öðrum próf un um í ná grenni bæj ar ins er að sögn Krist jáns engin. Krist ján 
sagði frá því að skil yrði myndu lík lega skap ast til að fara í könn un ar ferð 28. 
mars næst kom andi ...

Sú könn un ar ferð var reynd ar ekki farin fyrr en í sept emb er byrj un og fóru þá 
heima menn með sér fræð ing frá Orku stofn un út í sker ið. Náð var í vatnssýni til 
frek ari rann sókna á efna inni haldi vatns ins. Nið ur stöð urn ar voru kynnt ar í 
skýrslu Orku stofn un ar á nóv em ber fundi bæj ar stjórn ar. Þar sagði m.a.:

Vatn ið í laug inni er frek ar salt og efn aríkt og sem slíkt er ekki unnt að nota 
það beint í hita veitu (þarf því að nota varma skipta að ferð). Til sam an burð ar 
má geta þess að vatn ið úr holu HO-01 á Hofs stöð um, sem Hita veita Stykk-
is hólms nýtir, er tals vert salt ara og efn arík ara. Áætl að ur hiti í jarð hita kerf inu 
er tal inn vera 80-90°C. 

Orku stofn un lagði til að bor að ar yrðu fleiri grynnri holur, nær landi, sem gætu 
gefið gleggri upplýsing ar um legu sprung ustefn unn ar og lík indi fyrir jarð hit-
an um í Lauga skeri, áður en farið yrði í að bora dýpri rann sókna- og vinnslu-
holu úti í sker inu. Undir lok árs ins var svo haf ist handa um að und ir búa útboð 
þess ara rann sókna. 
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Og þá að kalda vatn inu. Þann 12. sept emb er fóru Jök ull Helga son bygg inga-
full trúi og Geirf inn ur Þór halls son verk stjóri með Þór ólfi H. Haf stað sér fræð-
ingi frá Orku stofn un í könn un ar ferð upp í „efri byggð ir“, nánar til tek ið í Haf-
liða gil fyrir ofan þéttbýlið og svæð in þar í kring. Skoð að ar voru lind ir og lækir 
í því skyni að kanna hvort nýta megi þaðan kalt vatn til notk un ar í þéttbýlinu. 
Þetta er liður í því að at huga hvern ig hægt er að bregð ast við þeim álags tím um 
hjá Vatns veit unni þegar geng ur um of á vatns birgð ir eða vatns skort ur verð ur. 

Eftir ferð ina mættu þeir á fund bæj ar stjórn ar, þar sem Þór ólf ur gerði grein 
fyrir ferð inni og hug leið ing um sínum um kalda vatns rann sókn ir. Í fund ar gerð 
bæj ar stjórn ar er eft ir far andi bókað;  

... skoð að ar voru lind ir á svæð inu með til liti til þess hvort þær gætu hent að 
sem við bót inn á nú ver andi kerfi. Þór ólf ur sagði frá því að það væri í meg-
in at rið um þrennt sem stæði til boða til úr lausn ar; ná í nýtt sjálf renn andi vatn 
inn á kerf ið, hvað an sem er og bæta þar með við fá ein um sek únd ulítr um; 
einnig væri mögu legt að halda áfram með svip að vatns magn frá Grund ar-
botni en það væri hægt að nýta það betur með því að stækka miðl un ar tank-
inn, þannig að hann tæmd ist ekki full kom lega á hverj um degi. Í þriðja lagi 
að at huga mögu leika á því hvort ekki sé hægt að auka flutn ings getu æð ar-
inn ar sem ligg ur frá Grund ar botni með því að setja á hana dælu. 

Ákveð ið var að skoða betur mögu leik ann á því að bæta við lind um, sem 
gæti verið hag kvæm ur kost ur. Áður en hægt er að taka um það ákvörð un 
þarf að gera mæl ing ar og sjá hvern ig þess ar lind ir og lækir haga sér þegar 
minnst er í þeim, þ.e. yfir mestu þurrka- og frost tím ana, vænt an lega í jan úar 
og febr úar. Starfs menn áhal da húss sáu um rennsl is mæl ing arn ar yfir vet ur-
inn, með að stoð GPS-stað setn ing ar til tek inna mæli staða. Mæl ing ar hóf ust 
um haust ið og héldu áfram fram eftir vetri 2003.  

Fram halds skóli á Snæ fells nesi
Áfram var unnið að því að koma ákvörð un um fram halds skóla í höfn. Fram-
halds skóla nefnd in vann að mál inu og naut m.a. lið sinn is Sölva Sveins son ar 
skóla meist ara Fjöl brauta skól ans við Ár múla. Ráð herr askipti urðu snemma árs 
þegar Tómas Ingi Ol rich tók við af Birni Bjarna syni sem mennta mála ráð herra. 
Farið var á fund nýs ráð herra í apríl og málið reif að en á fundi með honum í 
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júní kom fram að ekki væri útlit fyrir fjár magn til að hleypa verk efn inu af stað 
á árinu 2003. Ráð herra kynnti hins vegar við ræð ur við iðn að ar- og við skipta-
ráð herra (sem er ráð herra byggða mála) um að komu þess ráðu neyt is að fram-
halds skóla mál inu á for send um sem lúta að byggða stefnu stjórn valda.  Á að al-
fundi SSV í ágúst var fram halds skóla mál ið að al efni dag skrár inn ar og í fram-
sögu er indi mennta mála ráð herra kom fram mjög já kvæð af staða til verk efn is-
ins. Engu að síður hlaut málið ekki braut ar gengi í fjár laga gerð fyrir árið 2003, 
þrátt fyrir er indi sveit ar fé lag anna á Nes inu og harða eft ir fylgni. Málið rataði 
einnig inn í um ræð ur á Al þingi, m.a. þann 6. nóv em ber. 

Þess er hins vegar rétt að geta að þann 6. febr úar 2003 hlaut málið far sæla 
af greiðslu þegar mennta mála ráð herra gaf út yf irlýsingu um að hafin yrði 
vinna við að setja á lagg irn ar nýjan fram halds skóla á Snæ fells nesi. Og þá var 
flagg að á Nes inu ...

Grunn skól inn – heils dags skóli 
Haust ið 2002 var hrint í fram kvæmd til lög um fræðslu- og menn ing ar mála-
nefnd ar skv. óskum for eldra, um starf rækslu heils dags skóla við grunn skól ann. 
Í því felst að nem end um 1. til 3. bekkj ar grunn skóla stend ur til boða dvöl í 
svo nefndu „skóla seli“ frá því að skóla lýkur og fram eftir degi. Nokk uð minni 
þátt taka varð í verk efn inu en lagt var af stað með í upp hafi, auk þess sem 
kostn að ur reynd ist meiri en fyrir varð séður. Þetta er fyrsti vet ur inn sem slíkri 
starf semi er hald ið úti og verð ur reynsl an að koma í ljós. 

Stað ar dag skrá 21
Vinnu hóp ur um Stað ar dag skrá 21 var skip að ur og byrj aði hann á því að end-
ur skoða  stöðu mat sem áður hafði verið unnið vegna Stað ar dag skrár 21. Hóp-
ur inn vann að því að setja fram mark mið í ákveðn um mála flokk um og í fram-
hald inu á svo að setja niður fram kvæmda á ætl an ir. 

Tvö þró un ar verk efni
Bæj ar stjórn Grund ar fjarð ar hafði for göngu um vinnu við tvö at vinnu þró un ar-
verk efni, í sam vinnu við og með stuðn ingi At vinnu ráð gjaf ar Vest ur lands. 
Samið var um verk efn in síð ari hluta árs ins 2001 en meg in vinn an við þau fór 
fram á árinu 2002. Verk efn is stjórn beggja verk efna skip uðu Sig ríð ur Fin sen for-
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mað ur og Þórð ur Magn ús son til nefnd af bæj ar stjórn, og Ólaf ur Sveins son frá 
At vinnu ráð gjöf Vest ur lands.

Eyr byggja – sög umið stöð og sögu garð ur 
Starfs mað ur verk efn is stjórn ar í þessu verk efni var Ingi Hans Jóns son, auk þess 
sem Ást hild ur Stur lu dótt ir starfs mað ur At vinnu ráð gjaf ar að stoð aði við verk-
efn ið. 

Sett ar voru fram til lög ur og unnin við skipta á ætl un um hvern ig nýta mætti 
sögu svæð is ins, gera hana sýni lega og „selja“ hana. Fella mætti verk efn ið undir 
það sem gjarn an er nefnt „menn ing ar tengd ferða þjón usta“ þó það hug tak sé 
reynd ar of þröngt fyrir þær heild ar hug mynd ir sem verk efn is stjórn setti fram í 
lokaskýrslu í kring um ára mót in. Þar eru sett ar fram tvær meg in hug mynd ir, 
um sög umið stöð og sögu garð. 

Sög umið stöð er ætlað það hlut verk að fræða al menn ing um sögu staði og þá 
af þrey ingu sem í boði er og teng ist menn ingu og sögu svæð is ins. Þetta yrði 
mið læg upplýsinga þjón usta sem bygg ir upp sam starf þeirra þjón ustu að ila sem 
bjóða upp á sögu tengda ferða þjón ustu hvort sem um er að ræða söfn, sýning ar, 
sagna menn eða sögu leið sögu menn. Í mið stöð inni er enn frem ur hugs uð 
að staða til sýninga halds. 

Til lög urn ar fela einnig í sér að byggð ur verði upp sögu garð ur á Grund-
arkampi, en það er síð ari tíma verk efni. Hugs un in að baki sögu garði er sú að 
gefa gest um kost á að ferð ast um „sögu slóð“ með því að skapa and rúms loft 
lið ins tíma með sviðs setn ingu; s.s. upp drátt um, ljós mynd um, skýring ar text um 
og skoð un ar ferð um. 

Helsti kost ur inn við til lög ur verk efn is stjórn ar er að verk efn ið felst í af mörk-
uð um áföng um sem auð velt er að skipta upp og vinna á skemmri eða lengri 
tíma. 

Tækni bær inn Grund ar fjörð ur
Una Ýr Jör unds dótt ir sjáv ar út vegs fræð ing ur vann að verk efni sem bar yf ir-
skrift ina „Tækni bær inn Grund ar fjörð ur“. Verk efn ið var byggt upp með því að 
gera ít ar lega grein fyrir stöðu at vinnu lífs og bæj ar fé lags í því skyni að nota 
mætti upplýsing arn ar til að meta hvern ig sam fé lag ið okkar getur nýtt sér kosti 
upplýsinga tækn inn ar til fram tíð ar upp bygg ing ar. 

109

FÓLKIÐ, FJÖLLIN, FJÖRÐURINN



Verk efn ið var síðan notað sem stökk pall ur inn í annað verk efni sem bæj ar-
stjórn ákvað að taka þátt í, en það er sam keppni á vegum Byggða stofn un ar 
undir heit inu „Raf rænt sam fé lag“. Verk efn inu var hleypt af stokk un um fyrri 
hluta árs 2003 og er liður í fram kvæmd á byggða stefnu Al þing is 2002–2005. 

Vina bæj ar sam band við Pa imp ol í Frakk landi
Vina bæj ar tengsl við franska bæinn Pa imp ol á Bret agne-skaga voru efld á árinu. 
Í febr úar bár ust boð frá kunn ingjum þar ytra og var eft ir far andi bókað í fund-
ar gerð bæj ar stjórn ar 14. febr úar: 

Næsta sumar er fyr ir hug uð önnur sigl inga keppni frá Pa imp ol til Ís lands. Í 
tengsl um við þann und ir bún ing hefur komið upp hug mynd þar ytra að 
Pa imp ol eign ist vina bæ á Ís landi. Er indi þess efnis hefur bor ist frá skipu-
leggj anda keppn inn ar. Bæj ar stjórn telur að það sé vel til fall ið að koma á 
form leg um tengsl um á milli Grund ar fjarð ar og Pa imp ol með vísan til sögu-
legra tengsla, innan ákveð inna for merkja þó. 

Í maí byrj un fóru bæj ar stóri, Björg Ágústs dótt ir, og Ingi Hans Jóns son, sögu á huga-
mað ur, í „op in bera heim sókn“ til Pa imp ol. Við ur gjörn ing ur af hálfu Frakk anna 
var hreint frá bær og ljóst að mik ill áhugi er á tengsl um bæj ar fé lag anna.  
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Grunnskólanum. 
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hlið Bjargar 
Ágústsdóttur 
bæjarstjóra. 
Ljósmynd; Sædís 
H. Guðmundsd.



Þann 20. nóv em ber gátum við Grund firð ing ar svo end ur gold ið gest risni 
Frakk anna þegar bæj ar stjór inn í Pa imp ol, hr. Jacqu es Sal eun, kom í heim sókn 
til Grund ar fjarð ar, ásamt tveim ur for svars mönn um sigl inga keppn inn ar Skipp-
ers d´Is lande, en þeir komu til Ís lands til und ir bún ings vegna keppn inn ar 
(fyrir segl skút ur), sem hald in verð ur í júní 2003 milli Pa imp ol og Reykja vík ur/
Ak ur eyr ar.  

Grund ar fjarð ar höfn

Afli og rekst ur
Á árinu 2002 var land að ur afli í Grund ar fjarð ar höfn sam tals 14.844 tonn. Var 
það nokk ur sam drátt ur í afla magni frá árinu 2001 þegar 16.184 tonn bár ust á 
land, sem var met. 

Árið 2000 var land að ur afli tæp 15.511 tonn, árið 1999 var afl inn 15.236 tonn, 
árið 1998 voru tonn in 11.981 og árið 1997 voru þau 11.300.
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Lokahönd lögð á að steypa þekju á lengingu stóru bryggju, 29. október 2002. Ljósm. Guðjón 
Elisson.



Þrátt fyrir sam drátt í afla magni jókst verð mæti afl ans eitt hvað milli ára. Þó er 
ljóst að tekj ur hafn ar inn ar árið 2002 drógust saman um 1,9 millj. kr. frá árinu 2001. 
Þær voru um 26,4 millj. kr. árið 2001 en lágu í kring um 24,5 millj. kr. árið 2002. 

Afl agjöld eru lang stærsti tekju stofn hafn ar sjóðs og gefa um 83% af hafn ar-
gjöld um eða 62% af heild ar tekj um (hafn ar gjöld og þjón ust ugjöld/seld þjón-
usta) hafn ar inn ar. Afl agjöld in voru um 16,2 millj. kr. árið 2001 en voru árið 
2002 um 15,2 millj. kr. 

Höfn in hefur stað ið í mikl um fram kvæmd um í 2-3 ár við leng ingu Norð urg-
arðs. Tekju sam drátt ur á sama tíma er því mjög baga leg ur. 

Fram kvæmd ir
Í annál árs ins 2001 var greint frá fram kvæmd um við 100 metra leng ingu stóru 
bryggju sem hóf ust um mitt það ár og lauk árið 2002. Það var verk takinn Ísar 
ehf. úr Hafn ar firði sem vann að fram kvæmd um við kjar na fyll ingu og bygg-
ingu grjót varn ar utan á hana, rekstri stál þils, steypt um kant bit um á þilið með 
poll um og stig um og bygg ingu ljó sam ast urs- og vatns húss. Á árinu var einnig 
steypt þekja á stóru bryggju, sam tals um 4000 m2 að flat ar máli (800 m3). Steypt 
var í 125 m2 ein ing um eða plöt um, auk þess sem end ur steypt var lít ils hátt ar 
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við bót í eldri þekju, við sam skeyti. Að auki var lögn um komið fyrir undir 
þekju. Það var Al menna um hverf is þjón ust an ehf. í Grund ar firði sem sá um 
verk ið skv. út boði. Einnig voru boðn ar út fram kvæmd ir við raf magn og 
lýsingu og var það Krist mund ur Harð ar son raf verk taki sem vann verk ið í árs-
byrj un 2003. Tækni menn Sigl inga stofn un ar höfðu sem fyrr yf ir um sjón og eft-
ir lit með verk inu.  

Fyrsta lönd un við stækk aða bryggju
Þann 30. sept emb er fór svo fram fyrsta lönd un við nýja lönd un ar- og við legu-
kant inn.

Það var norsk ur rækju tog ari, Lang vin, sem verið hafði á veið um á Flæmska 
hatt in um og land aði 360 tonn um af iðn að ar rækju hjá Fisk iðj unni Skag firð ingi.  

Kant ur inn hafði reynd ar verið not að ur til við legu áður, m.a. fyrir djúp rist 
skemmti ferða skip fyrr um sum ar ið, en eins og áður segir var þetta í fyrsta sinn 
sem land að var við kant inn. 
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Fyrsta löndunin við lengda stóru bryggju. Ljósm. Guðjón Elisson.



Sjáv ar út vegssýning in
Dag ana 4. til 7. sept emb er 2002 tóku Grund ar fjarð ar höfn og 6 fyr ir tæki þátt í 
Ís lensku sjáv ar út vegssýning unni í Smár an um í Kópa vogi.  Fyr ir tæk in voru 
Mar eind,  Neta verk stæði Guð mund ar Run ólfs son ar, Vél smiðj an Berg, Ragn ar 
og Ás geir, Djúp ik lett ur - lönd un ar þjón usta og Snæís - ís verk smiðja. Und ir bún-
ing ur hófst á árinu 2001. Kynnt var hafn ar að staða og þjón usta fyr ir tækj anna og 
hafn ar við fiski skip og aðra við skipta vini, auk þess sem þarna fékkst góð kynn-
ing á bæj ar fé lagi og mann lífi.

Þátt tak an í sýning unni er í sam ræmi við stefnu hafn ar yf ir valda um að fjölga 
skipa kom um og lönd un um í Grund ar fjarð ar höfn.  

Ýmis legt annað ...

Þver un Kol graf ar fjarð ar
Þann 22. ágúst kvað um hverf is ráð herra upp úr skurð vegna þriggja kæra sem 
fram komu á úr skurð Skipu lags stofn un ar frá 16. jan úar 2002 um mat á 
um hverf is áhrif um vegna þver un ar Kol grafa rfjarð ar. Ráð herra stað festi úr skurð 
Skipu lags stofn un ar sem hafði fall ist á fyr ir hug aða lagn ingu Snæ fells nesveg ar 
um Kol graf ar fjörð skv. þrem ur val kost um, en bætti reynd ar tveim ur skil yrð um 
við um rann sókn ir í 5 ár á þétt leika minks í ná grenni veg fyll ing ar inn ar á leið 1 
(brú) og um end ur heimt vot lend is. Vega gerð in fór í fram hald inu í vinnu við 
hönn un og und ir bún ing út boðs vegna fram kvæmd anna, sem voru boðn ar út á 
árinu 2003. 

Mál efni heilsu gæslu stöðv ar inn ar 
Á fundi sínum í febr úar sam þykkti bæj ar stjórn eft ir far andi álykt un: 

Bæj ar stjórn Grund ar fjarð ar lýsir yfir þung um áhyggj um vegna fjár hags-
stöðu heilsu gæslu stöðv ar Grund ar fjarð ar og tekur undir álykt un stjórn ar 
heilsu gæslu stöðv ar inn ar frá 28. jan úar 2002 um að nauð syn beri til að auka 
fram lag til stöðv ar inn ar þannig að ekki þurfi að skerða þjón ustu við íbúa.  
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Þann 26. ágúst fóru bæj ar stjóri og for mað ur bæj ar ráðs ásamt hluta af stjórn 
heilsu gæslu stöðv ar inn ar á fund heil brigð is ráð herra til að ræða fjár hags stöðu 
stöðv ar inn ar. Veru leg ir fjár hags örð ug leik ar blöstu við stöð inni, yrði ekki bætt 
við fjár veit ingu árs ins, auk þess sem nauð syn legt var orðið að fara í lag fær ing-
ar á lækn is bú stað. Heilsu gæslu stöð in fékk að nokkru úr lausn mála sinna.  

Grund ar fjörð ur kjarn orku vopna laus
Á árinu tók bæj ar stjórn fyrir er indi frá Sam tök um her stöðva ands tæð inga, ósk 
um þátt töku í af vopn un ar átaki með friðlýsingu svæð is ins og sam þykkti bæj ar-
stjórn sam hljóða eft ir far andi yf irlýsingu;  

Grund ar fjarð ar bær lýsir yfir að það sé kjarn orku vopna laust svæði og krefst 
útrýming ar allra kjarn orku vopna í heim in um. 

Íbúa fjöldi
Íbúar bæj ar fé lags ins voru 964 þann 1. des em ber 2002 skv. bráða birgða töl um 
Hag stofu Ís lands. Ári áður, eða þann 1. des em ber 2001 töld ust 956 íbúar í 
Grund ar firði. 

Okkur fjölg ar því um 8 íbúa skv. þess um nýjustu tölum Hag stofu eða um 
tæpt 1%. Reynd ar er fjölg un in um a.m.k. 11 íbúa því við vorum látin vita af því 
að 3 íbúar sem ekki náðu inn í þess ar tölur (af óvið ráð an leg um or sök um) 
færu ör ugg lega inn í end an leg ar tölu. 

Fal leg ustu fjöl lin á Snæ fells nesi
Það fer vel á því að enda yf ir ferð árs ins 2002 með því að auka ör lít ið á bæj ar-
stolt ið, en í bæj ar dag bók þann 25. okt ób er var að finna eft ir far andi „frétt“ bæj-
ar stjóra sem ég læt verða loka orð in í ; 

Nú er það op in ber lega komið í ljós sem við Snæ fell ing ar höfum allt af vitað; 
að við eigum fal leg ustu fjöl lin. Tróna þar Snæ fells jök ull og Kirkj ufell hæst, 
en önnur mynd ar leg fjöll fylgja auð vit að fast á eftir. 

Nátt úru fræði stofn un og Land vernd efndu til könn un ar meðal þjóð ar inn ar (á 
Net inu) í til efni þess að Sam ein uðu þjóð irn ar hafa til eink að árið 2002 fjöll um. 
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Kosið var um þjóð ar fjall og hér aðs fjall. Herð ubreið var valin þjóð ar fjall númer 
eitt með 48% at kvæða, í öðru sæti var Hekla með 16%. Í þriðja sæti var Snæ-
fells jök ull inn sjálf ur og í fjórða sæti var Kirkj ufell ið.

Til gang ur inn með könn un inni var sagð ur að at huga hug þjóð ar inn ar til 
fjalla og stöðu þeirra í þjóð ar sál inni. Þátt taka var góð, á bil inu 2000 til 3000 
manns greiddu at kvæði sitt á net inu. 218 fjöll fengu til nefn ingu sem hér aðs fjöll 
og lenti Esjan í fyrsta sæti en Kirkj ufell ið varð þar í öðru sæti, hvorki meira né 
minna. Keilir varð í þriðja sæti og Snæ fells jök ull í því fjórða. 

Og áfram segir í bæj ar dag bók: 

Nið ur stað an er því sú að Snæ fells nesið fær tvö sæti af topp-fjór um, í báðum 
flokk um í þessu fram boði fjalla. Feg urð fjall anna er enda við brugð ið eins og 
oft og víða hefur á verið bent. Bæði höfum við Snæ fell ing ar reynt að halda 
þessu á lofti og eins hafa aðrir góðir menn tekið undir með okkur. Nægir þar 
að nefna Hall dór Kilj an Lax ness í Kristn ihaldi undir Jökli, m.a. þegar hann 
talar um Hel grind ur við Grund ar fjörð og Snæ fells jök ul inn (látum vera þetta 
með „bung una“...) 

Nú, sem sagt, þá veit þjóð in þetta og við Snæ fell ing ar fögn um því. Hitt skal 
svo einnig árétt að, að eins og allir vita erum við Snæ fell ing ar líka þeim kost um 
búnir að vera óvenju hóg vært fólk og látum ekki hólið okkur til höf uðs stíga, 
grobb um okkur ekki af því sem þó eru stað reynd ir og erum þess vegna vel í 
stakk búin að höndla frægð fjall anna okkar. 

Myndir

Ljósmyndir á bls. 51, 61, 63, 79, 81, 84, 85, 86 og 88 eru af geisladiskinum Ískaldur veruleiki, 
útgefnum af Sveini arnórssyni og Guðjóni Elíssyni.
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Kvöld blíð an logn væra kyss ir hvern reit.
Komið er sumar, og fögur er sveit.
Sól er að kveðja við blá fjalla brún,
brosa við aft an skin fag ur græn tún.
Seg mér, hvað in dælla auga þitt leit
ís lenzka kvöld inu í fal legri sveit!

Guð mund ur Guð munds son skóla skáld

Í Eyr byggju segir svo:  „Vestar hét maður, sonur Þór ólfs blöðru skalla. Hann kom 
til Ís lands með föður sinn gaml an og nam land fyrir utan Urt hval afjörð og bjó 
á Önd verðri-Eyri.“ Sam kvæmt sókn arlýsing um Set berg sprest akalls frá árinu 
1873, rit uð um af sr. Helga Sig urð ar syni presti á Set bergi, segir: „Fjörð ur þessi 
inn að nefnd um Oddum hét þessu nafni eftir land náms tíð án efa en síðan hét 
hann Hval afjörð ur eða Hval fjörð ur, breið asti hlut ur hans nefn ist nú bara Fjörð-
ur.“ Ekki er getið heim ilda hvenær nafn ið Kol grafa fjörð ur fest ist við fjörð inn 
eða hvort innri hluti fjarð ar ins hét því allt af, en aug ljóst er að það er til kom ið 
vegna nafns bæj ar ins Kol grafa, sem aftur á móti lýsir því að þar hafa verið gerð 
kol. Þykir sr. Helga það full ljóst að á Ber serkseyr ar odda norð an við Hópið hafi 
verið forn ak ur yrkja svo og við Hjarð ar bólsodd ann. Sr. Helgi ritar mikið um 
Hópið og hvort það hafi verið Sal teyr ar ós inn í Eyr byggju, þar sem Aust menn 
sigldu skipi sínu upp til vet ur setu. Eyr byggja segir að þang að hafi Snorri Goði 
á Helg afelli farið „út til Trölla hálsç og brennt skip ið þegar Aust menn hugð ust 
láta úr vör og koma Þór arni Máv hlíð ing undan. Sr. Helga finnst lík legt að hann 

Hildur Sæmundsdóttir

Urthvalafjörður
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hafi ekki farið Tröll aháls inn held ur farið Straum hlíð og fyrir Múl ana og komið 
þannig að óvör um. Seint verð ur hægt að færa sönn ur á, hvar Sal teyr ar ós er, en 
vanga velt ur um stað setn ingu hans hafa þó fest til vist Kolg rafa fjarð ar í Eyr-
byggju í sessi, aðrir ósar sem til eru nefnd ir eru Grund ar ós, Kví a ós og Lárós. 
Víst er þó að Hópið er skip gengt grunn skreið um skip um eins og tíð kuð ust þá 
og veit ir það gott skjól. Í kring um 1850 komu skip úr Breiða fjarð ar eyj um inn í 
Hópið til að kaupa mó, en þar var mjög góð mó taka. Þá er þess getið að írsk ir 
hafi komið í Hópið. Fjörð ur inn er þrengst ur milli Ber serkseyr ar- og Hjarð ar-
bólsodda. Mesta dýpi í firð in um er fram an við Eið is stap ana 20-30 fað mar, kall-
að Eið isdýpi, sam kvæmt sjó mæl ing um Frakka í kringum 1870.

Við fjörð inn voru áður eft ir tald ir bæir: Hjarð ar ból, sem nú er í eyði, en talið 
er að það hafi fyrst verið sel fyrir Þór dísi land náms konu á Þór dís ar stöð um. Í 
sókn arlýsing un um frá 1873 er lýst verð mæti jarð anna í hund ruð um. Hund rað 
var upp haf lega stórt hund rað álna af vað máli (120 álnir, um 60 m löng og 1 m 
breið lengja af vað máli). Seinna varð hund rað verð ein ing, jöfn kú gildi (kú eða 
6 ám). Hjarð ar ból er þar talið 11,5 hndr. að dýrleika. Eiði 15,6 hndr. að dýrleika, 
var tal ið til heyra Set berg skirkju 1840. Hrafn kels stað ir sem er nú í eyði, 7,3 hndr. 
að dýrleika. Er talið heyra undir Hall bjarn ar eyr ar ho spi tal 1840. Kol grafa sel var 
skráð nýbýli 1840 og vill ábú andi þá láta það heita Hlíð ar enda, fer í eyði 1903. 
Varð síðan sel frá Kol gröf um vegna mik illa grasa í botn in um. Kol graf ir 14,7 
hndr. að dýrleika. Skráð bónda eign 1840.

Í dag þekkj um við „stóra sunn an“ í Kol grafa firði og innan fárra ára mun það 
heyra sög unni til að hafa áhyggj ur af veðri og færð fyrir fjörð inn. Þang að til er 
ekki úr vegi að skoða þá staði sem eru í augsýn við þjóð veg inn. Þegar komið 
er frá Grund ar firði er fyrst að nefna Hrafn afoss í Hrafn kels staða botni, ein stak-
lega tíg u leg an, graf inn inn í mó berg ið líkt og Stakk holts gjá í Þórs mörk. Þegar 
foss arn ir falla til jarð ar renn ur vatn ið neð an jarð ar á löng um kafla, en í ár far-
veg in um er mikið safn fjöl breyttra steina af ýmsum teg und um. Í Eyr ar botni 
eða Kol grafa botni er til kom umik ið að ganga upp að Ax ar hamri og skoða 
Hraunt ung urn ar og Hesta da lina.

Að ógleymdri al far a leið inni yfir Trölla háls inn, sem ætti að vera fast ur liður 
í ferða mennsku grunn skóla barna til að gera sér í hug ar lund forna lífs hætti.
Í Kol grafa múl an um má finna bæði gabb ró, gran ófýr, geisla steina, ja spis og 
hrafn tinnu, auk þess sem líp arít skrið urn ar (Rauðu skrið ur) eru mjög lit fagr ar. 



119

URTHVALAFJÖRÐUR

Uppi á fjall inu eru mjög sér kenni leg ir stein ar, lang ir og mjóir, sem áður voru 
not að ir m.a. í leg steina. Árbók ferða fé lags ins, 86.

Feg urð fjarð ar ins fang aði okkar ágæti ljós mynd ari og tölv umað ur, Guð jón 
Elis son, náði hann þar óvenju góðri mynd af strand lengj unni frá tveim ur stöð-
um. Hann lauk við gerð lang mynd ar af Kol grafa firði á haust mán uð um. Verð ur 
hún gefin út með Safni til sögu Eyrarsveitar árið 2003 og fylg ir í fót spor mynd-
ar inn ar af Grund ar firði/Kirkj ufirði.

Enn er þó nokkru ólok ið hjá ör nefna nefnd þar sem lang mynd ir vant ar af 
Ber serk seyr ar dal, Eyr ar fjalls enda og í út sveit Stöð inni og Höfð an um, en það 
eru verk efni næsta starfs árs.

Þegar Guð jón var til bú inn með mynd irn ar fékk nefnd in Arnór á Eiði til liðs 
við sig og sett um við ör nefnin á hana. Í fram haldi af því feng um við síðan 
Gunn ar og Maríu á Kol gröf um, Hrein á Ber serk seyri, Elís Guð jóns son og Kjart-
an í Nýju búð til að yf ir fara ör nefna skrán ing una. Sam hliða þess ari vinnu hefur 
nefnd in unnið með Þ. Gunn ari á Ak urt röð um, Gunn ari og Pál ínu á Spjör, Krist-
ínu Páls frá Hjarð ar bóli, Þránni í Vind ási og Kjart ani á Set bergi, Hanna, Fja lari, 
Rögnu og Elís á Vatna búð um, Vig dísi og Stjána á Skalla búð um, Pétri frá Norð-
ur-Bár, Njáli og Tryggva frá Suð ur-Bár, Sal björgu, Krist ínu og Svan borgu í 
Vind ási, auk áð ur nefndra bænda að því að færa ör nefna skrárn ar inn á loft-
mynd ir af bæj un um í Fram sveit inni, Kol graf a firði ásamt Ber serk seyri. Reikn að 
er með að þeirri vinnu ljúki um leið og sauð burð in um, en áður höfðu Út - og 
Mið sveit verið skráðar. Er það von okkar að með því að kalla sem flesta til, 
verði ör nefnin rétt skráð og á rétt um stað. Ljóst er að menn eru ekki sam mála 
um stað setn ingu nokk urra ör nefna og ber þar hæst Örn inn.

Um stað setn ingu hans segir sr. Einar S. Ein ar sen, prest ur á Set bergi, í sókn-
arlýsing um frá 1840: „Upp frá Kvenná er reið veg ur, nefnd ur Arn ar dals skarð. 
Ligg ur hann upp Arn ar dals hlíð, upp Arn ar klif, upp Sól eyj ar dal, upp vest an 
megin Arnar, sem er höfði líkur hnúk ur efst á fjall inu, hvað an hald ið er til út-
suð urs niður eftir fjall inu að sunn an verðu.“ Þá segir Þor leif ur Jó hann es son svo 
í ör nefna skrá Helln afells: „Suður af Hrúta borg er skarð í tindana sem heit ir 
Eg ils skarð. Aust an við Eg ils skarð er hár tind ur, sem heit ir Tröll karl“ (sbr. Blá-
feld). Síðan segir um eykt ar mörk: „Frá Helln afelli er há degi á litl um hnúk sem 
er aust an við Arn ar dals skarð og ÖRN heit ir.“ Þarna er á prenti lýst fyrir 70 og 
160 árum, höfða líkum hnúk, sem er inn í Arn ar dals skarð inu. Svo er að sjá að 



menn skipt ist í tvo hópa, þá sem ólust upp við að sjá inn í Arn ar dals skarð ið og 
þá sem sáu ekki inn í skarð ið.

Ef allt geng ur að óskum munu Land mæl ing ar rík is ins og Loft mynd ir taka 
við og færa af loft mynd un um inn í tölvu og trúum við því að þá sé Eyr ar sveit 
hin forna fyrsta sveit ar fé lag ið til að koma ör nefnum sínum bæði úr lofti og af 
láði í mynd rænt form svo allir geti haft að gang að þeim í tölvu tæku formi. Þess 
er að vænta að Land mæl ing ar gefi út kort með ör nefnun um síðar.

Í Ör nefna nefnd Eyr byggja sitja Gísli Karel Hall dórs son, Gunn ar Magn ús son 
frá Kirkj ufelli og Hild ur Sæ munds dótt ir, ljós mynd ari og tölv umað ur er Guð jón 
Elis son.
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Sveinn Arnórsson

Gamlar myndir úr 
Eyrarsveit

Kolgrafafjörður 1958. Til gamans er þessi mynd birt í þessari bók en í ár hefjast framkvæmdir 
við gerð nýs vegar og brúar yfir Kolgrafafjörð úr Hjarðarbólsodda sem hér sést til vinstri, en 
hann hefur greinilega verið stærri á þessum tíma en hann er í dag. Ljósmyndara hefur örugglega 
ekki órað fyrir því að þarna yrði ekið yfir 45 árum síðar. Ljósmynd: Elínborg Kristjánsdóttir. 
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Grundarrétt 1966. Grundarrétt var gerð upp af hópi áhugafólks árið 2002 í þeim tilgangi að 
halda við minjum sem minna á handbragð fyrri tíma. Hætt var að rétta í Grundarrétt fyrir 
nokkrum árum. Á þessari mynd er greinilega búið að rétta og flytja eitthvað fé í burtu. Menn 
stinga saman nefjum undir réttarvegg og vafalítið gengur þar pytlan. Ljósmynd: Elínborg 
Kristjánsdóttir.

Steinbjörg Elíasdóttir og 
Kristín Kristjánsdóttir á 
göngu á Grundargötunni. 
Myndin er tekin í kringum 
1950. Ljósmynd: Elínborg 
Kristjánsdóttir.
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GAMLAR MYNDIR ÚR EYRARSVEIT

Sr. Jósep við Setbergs kirkju, 
líklega árið 1954, en séra 

Jósep flutti burt um haustið 
1954. Til vinstri við sr. Jósep 

er Emil Magnússon og 
næstur honum Jón 

Hjartarson frá Mýrum. 
Aðra hafa ekki verið borin 

kennsl á. Ljósmynd: 
Elínborg Kristjánsdóttir. 

Runólfur Guðmundsson við Götuhús sem stóð við Grundargötu 12. Myndin er tekin í kringum 
1950. Ljósmynd: Elínborg Kristjánsdóttir.
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Vilborg Jónsdóttir Vatnabúðum ásamt barnabarnabörnum sínum á 85 ára afmæli sínu 6. mars 
1962. Myndin er tekin í stofunni á Grundargötu 28, en þar bjuggu þá hjónin Sigríður Elísdóttir 
og Guðjón Elisson frá Skallabúðum. Aftari röð frá vinstri: Sunna Njálsdóttir, Gunnar Njáls son, 
Margrét Hjálmarsdóttir, Ólafía Hjálmarsdóttir og Lilja Njálsdóttir. Fremri röð frá vinstri: 
Halldór Páll Halldórsson, Jóhanna H. Halldórsdóttir, afmælisbarnið og ættmóðirin Vilborg, 
Jó hann es Finnur Halldórsson, Erna Njálsdóttir og Gunnar Hjálmarsson. Ljósmynd: Njáll 
Gunn arsson. Ljósmyndari: Bæring Cecilsson.

Vilborg Jónsdóttir, Elínborg 
Kristjánsdóttir sem á nokkrar 
af gömlu myndunum í þessari 
bók, Snorri Elísson, Jónína 
Kristjánsdóttir, Ásrún 
Jónsdóttir og Kristný Lóa 
dóttir Elínborgar. Ljósmynd: 
Elínborg Kristjánsdóttir. 
Ljósmyndari: Trausti Jónsson.
Myndin er tekin í kringum 
1959 á Vatnabúðum.
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Í 3. hefti bók anna Fólk ið, fjöl lin, fjörð ur inn var fjall að um lend ing ar í Eyr ar sveit, 
þar á meðal um lend ing una á Vatna búð um. Þar var svo kall að „Alt ari“ í fjör-
unni merkt á röng um stað. Hér sést hið rétta Alt ari, en því tengj ast sögur frá 
gam alli tíð þegar börn in í Vatna búða pláss inu sett ust á alt ar ið með færin sín og 
biðu síðan eftir að flyti í kring um það. Þar veiddu þau síðan síli og beittu hvít-
um maðki uns síli veidd ist, en þá var sílið hlut að niður í beitu. Steinn inn 
vinstra megin við lend ing una var not að ur sem við mið um sjáv ar hæð, hvenær 

Gunn ar Krist jáns son

Vatnabúðir
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óhætt væri að renna inn í lend ing una. En lænan inn að lend ing unni var nefnd 
læk ur inn. Aust ar í Vatna búða skerj un um var svo kall að ur bryggj uhaus þar sem 
bátar biðu gjarn an eftir að nógu hátt væri í sjó til að kom ast inn læk inn að lend-
ing unni. Byggt á frá sögn frændanna El ís ar Guð jóns son ar frá Skalla búð um og 
El ís ar Gunn ars son ar á Vatna búð um.

Vatnabúðir.



127

Gunn ar á Eiði 
Í sögu ís lensku þjóð ar inn ar mun 20. öldin verða talin merk ust fyrir þær miklu 
fram far ir sem urðu í at vinnu mál um þjóð ar inn ar. Margs konar tækni fram far ir 
breyttu lífi og starfi fólks ins í land inu, til hins betra. Það varð bylt ing í bú skap-
ar hátt um og byggða kjarn ar urðu til um allt land kring um sjáv ar út veg inn sem 
varð að al at vinnu veg ur þjóð ar inn ar. Fólk flutt ist úr sveit um í bæina. Upp götv-
an ir á öllum svið um urðu svo örar að menn máttu hafa sig alla við til að til-
einka sér þær. Al menn mennt un fólks ins varð út breidd svo það gæti til eink að 
sér tækni fram far irn ar. 

Sjálfs þurft ar bú skap ur inn loddi við fyrstu ára tugi 20. ald ar inn ar. Fá tækt var 
hlut skipti margra og var al menn og varð fólk að hafa sig allt við til að hafa í sig 
og á. En með dugn aði og fram fara vilja vann fólk sig upp úr fá tækt inni og varð 
bjarg álna. 

Með þess ari grein vil ég minn ast eins þeirra sem lifði það fram fara skeið sem 
að fram an grein ir og segja frá lífi og starfi tengda föð ur míns, Gunn ars Jó hanns 
Stef áns son ar frá Eiði í Eyr ar sveit. 

Gunn ar var fædd ur 22. nóv em ber 1903 að Efri-Hlíð í Helg afells sveit, en árið 
2003 eru eitt hund rað ár frá fæð ingu hans. Gunn ar var kvænt ur Lilju Elís dótt ur 

Njáll Gunnarsson

Eftirminnilegir 
einstaklingar: 

Rósa á Skallabúðum 
og Gunnar á Eiði



frá Vatna búð um í Eyr ar sveit og eign uð ust 
þau tíu börn og varð yngsta dótt ir in, Helga, 
eig in kona mín og bjugg um við í Suð ur-Bár.

Fyrst mun ég greina frá upp runa Gunn-
ars, for eldr um og eink um móður hans sem 
var mörg um minn is stæð og að nokkru þjóð-
sagna per sóna. Síðan rek ég ung dóms- og 
sjó mennsk uár Gunn ars eins og föng eru til 
en starfs ævi hans skipti ég niður í þrjá kafla; 
„Bónd inn“, „Smið ur inn“ og „Fisk verk and-
inn“ auk þess sem ég fjalla um fórn fúst starf 
hans við bygg ingu Grund ar fjarð ar kirkju í 
sér kafla. 

Rósa 
Í kirkju bók er nafn henn ar skráð Hjálm rós Ólaf ía Ólafs dótt ir, en af sínum nán-
ustu var hún allt af nefnd Ólaf ía Hjálm rós, og til stytt ing ar Rósa og mun ég 
halda mig við það nafn. Hún var fædd 14. jan úar 1874 í Hrís dal í Mik la holts-
hreppi. Faðir henn ar var Ólaf ur Jóns son, fæddur 27. apríl 1851 á Götu á 
Búðum, Snæ fells nesi, en móðir henn ar var Svein gerð ur Svein björns dótt ir fædd 
26. mars 1839 í Þórð ar búð í Eyr ar sveit. Þau voru ógift. Rósa átti þrjú systk ini 
og var eitt þeirra Kjart an á Þór dís ar stöð um. Rósa ólst upp hjá móður sinni á 
Ak urt röð um. Svein gerð ur gift ist síðar Finni Jóns syni bónda þar. Hún var þá 58 
ára, en hann 30 ára. 

Innan við ferm ingu er Rósa komin að Set bergi til séra Jens Hjalta lín og konu 
hans. Þar fermd ist hún og var þar vinnu kona í nokk ur ár. Árið 1895 er hún 
orðin ráð skona hjá Stef áni Jó hann es syni bónda að Neðri-Arn ar stað í Helg a-
fells sveit en hann var fædd ur 25. nóv em ber 1841 í Efri-Hlíð. Faðir Stef áns var 
Jó hann es Jóns son fædd ur Í Efri-Hlíð og móðir hans Hólm fríð ur Jóns dótt ir. 

1896 fædd ist fyrsta barn þeirra og segir sagan að þá hafi Rósa verið neydd 
af sínu fólki til að gift ast Stef áni, og 12. júní 1897 ganga þau í hjóna band og 
flytja að Efri-Hlíð í Helg afells sveit. Þegar Rósa kom til Stef áns var hún 21 árs 
en hann 54 ára.
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Með Vigdísi forseta þegar hún var í 
framboðsferð 1980.



Rósa var mikil kjarna kona, táp mik il og af burða-
dug leg og það mæddi mikið á henni að fram fleyta 
heim il inu er heilsu Stef áns hrak aði og hann gerð ist 
las burða langt um aldur fram. 

Það mun hafa verið árið 1901 sem Rósa kynn ist 
Jóni Elís syni pósti frá Bíld sey á Breiða firði Bjarna-
son ar. Móðir Jóns var Gunn hild ur Jóns dótt ir. Munu 
þá fljót lega hafa tek ist með þeim ástir sem héld ust 
meðan bæði lifðu og eign uð ust þau saman börn. 
Ekki mun öllum hafa líkað slíkt líf erni og alls ekki 
and legr ar stétt ar mönn um sem sáu ber synd uga 
konu þar sem Rósa var. En hún var þeirr ar gerð ar 
að hún lét slíkt ekki á sig fá og fór sínu fram. 

Árið 1915 skilja hjón in og fór Stef án að Þór dís ar-
stöð um í Eyr ar sveit til Kjart ans bróð ur Rósu og þar 
deyr hann 11. nóv em ber 1918. 

Á þeim tíma sem þau Rósa og Stef án voru sam vist um, eða um 20 ár, eign að-
ist Rósa 16 börn. Af þeim dóu tvö á fyrsta ári. Þau hétu: Krist ján Sveinn, Sig-
urð ur Valdi mar, Hall dór Óskar, Kar ól ína Krist ín, Sam úel, Ágústa Stef an ía, 
Gunn ar Jó hann, Marta Ólöf, Ingi björg, Hólm fríð ur Sig urást, Karl, Har ald ur, 
Ingi gerð ur, óskírð telpa, Al ex and er og Að al heið ur. 

Norð ur-Bár 
1915 byrj aði Rósa bú skap í Norð ur-Bár í Eyr ar sveit með Jóni El ís syni. Höfðu 
þau smá bú skap, en Jón var að al lega til sjós. Þann tíma sem þau bjuggu í Norð-
ur-Bár eign að ist Rósa tvö börn, Bjarg mund í júlí 1915 og Torf hildi í júlí 1918. 
Þar með hafði Rósa eign ast 18 börn 44 ára gömul. 

Það var ein mitt árið 1915 eða 1918 sem sú saga ger ist sem ég nú greini frá:  
Um hás látt inn eign að ist Rósa barn og gekk það allt vel. Ljós móð ir in gat ekki 
komið til henn ar fyrr en á þriðja degi, en þá var Rósa komin upp í flóa og stóð 
þar við slátt. Þótti það hraust lega gert. Þessa sögu hef ég heyrt frá fleir um en 
einum, og í hvert sinn sem Hall dór E. Sig urðs son al þing is mað ur og ráð herra 
kom til okkar í Suð ur-Bár, en þar ólst hann upp, sagði hann þessa sögu, enda 
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Hjálmrós.



Helga hús freyja son ar dótt ir 
Rósu. 

Hinn 31. jan úar árið 1919 rær 
til fisk jar á bátn um Sunn lend ingi, 
Ás mund ur Sig urðs son hrepps-
nefnd ar odd viti í Suð ur-Bár og 
með honum sex manns.  
Þenn an dag hvolf ir bátn um 
undir þeim og drukkna eft ir-
tald ir: Ás mund ur Sig urðs son 50 
ára Suð ur-Bár, Jón El ís son 44 
ára, Norð ur-Bár, Guð mund ur 
Magn ús son 62 ára, Jaðri, Páll 
Leo Kjart ans son 18 ára, Þór dís-
ar stöð um og Sam úel Stef áns son 
18 ára Norð ur-Bár, sonur Rósu. 
Tveir kom ust á kjöl og björg uð-
ust: Einar, sonur Ás mund ar Sig-
urðs son ar, seinna kennd ur við 
Sindra, og Krist ján elsti sonur 
Rósu í Norð ur-Bár. 

Eins og geta má nærri hefir 
drukkn un þess ara manna tekið 
mjög á fjöl skyld ur þeirra sem 

þarna fór ust. Rósa missti þarna sambýlis mann sinn og son. Nú er hún höfuð 
fjöl skyld unn ar og kemur ekki í hug að láta bug ast enda ekki þeirr ar gerð ar. 

Eft ir far andi frá sögn er höfð eftir Ágústu dótt ur Rósu sem þá var heima ung-
lings stúlka. Lét hún þess getið þegar hún rifj ar upp þenn an at burð að aldrei 
hafi hún orðið eins hrædd á æf inni. 

Nokkru eftir slys ið kemur hrepp stjór inn í Eyr ar sveit ásamt öðrum manni að 
Norð ur-Bár. Er indi þeirra er að bjóð ast til að vera Rósu hjálp leg ir við að koma 
börn um henn ar fyrir og þá hjá vanda laus um. Ekki er ólík legt að þá hafi börn in 
verið 10 heima. Svar Rósu var eft ir far andi: „Ef þið ætlið að skipta ykkur af mér 
og mínum og taka börn in frá mér, þá mun ég taka þau eitt og eitt í einu, fara 
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Forsíða á ættarskrá sem gefin var út 1997.



með þau niður í flæða mál og kæfa 
þau þar og svo sjálfa mig á eftir.“ 
Hrepp stjór inn og fylgd ar mað ur inn 
fóru og ónáð uðu Rósu ekki eftir 
það. Áður hefi ég minnst á af burða 
dugn að Rósu og alla tíð var hún 
orð ská og kvað fast að orði og ekki 
allra að eiga við hana orða stað þegar 
henni þótti á sig hall að. 

Skalla búð ir 
Vorið 1919 flyt ur Rósa ásamt börn-
um sínum að Skalla búð um í Fram-
sveit. 

Í mann tali 1. des 1920 er Rósa 
hús móð ir ein full orð in á Skalla búð-
um og 8 yngstu börn in á aldr in um 
2-13 ára. Þá er Gunn ar sagð ur fjar ver andi við sjó róðra á Ak urt röð um, 17 ára. 
Elstu börn in voru þá flutt að heim an og nokkrum af yngstu börn un um hefur 
hún seinna komið fyrir á bæjum í lengri eða skemmri tíma. 

Árið 1922 dó ein dótt ir henn ar, Ingi gerð ur, 12 ára. Og enn hafa illar ör laga-
norn ir ekki sleppt hendi af Rósu og fjöl skyldu henn ar. Eft ir far andi frá sögn er 
höfð eftir Bjarg mundi yngsta syni Rósu, og birt ist hún í stuttu æfi á gripi hennar, 
sem sett var saman fyrir ætt ar mót 1982. 

Að kvöldi 28. jan. 1924 er Rósa heima með sjö börn um sínum, það elsta 
sonur innan við tví tugt. Úti geisar suð vest an ofsa veð ur með skörp um hvið um. 
Þau eru öll stödd í eld hús inu, en þá ger ist það í einni vind hvið unni, að eld hús-
glugg inn fýkur inn á þau og um leið slökkn ar ljós ið. Ætlar nú Rósa að forða sér 
með börn in niður í kjall ara undir hús inu, en í sömu svip an kemur næsta hviða 
og svipt ir þak inu af hús inu og hryn ur nú allt ofan á hana og börn in. Á þess ari 
stundu kom best í ljós hví lík an dugn að og kraft hún átti til. Í svartamyrkri og 
ofsa veðri tókst henni að ná börn un um undan grjóti og braki nema einni stúlku 
sem varð undir skor steini sem hrundi niður og lést hún þar. Elsta barn ið fann 
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Bjargmundur ásamt tveimur systrum sínum á 
Mjósundabrú.
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hún ekki, það hafði fokið út þegar húsið hrundi. Sorg bit in og upp gef in lagði 
hún af stað með börn in inn með sjó til næsta bæjar. Komu þau að Nýju búð og 
var þar tekið vel á móti þeim, og mikil var gleði henn ar er hún sér að elsta 
barn ið er komið þang að á undan henni. Stúlk an sem lést hét Hólm fríð ur Sig-
urást og var á sautj án da ald ursári. Á Skalla búð um fuku þessa nótt öll skepn-
u-hús sem til heyrðu jörð inni. 

Vorið 1924 flyt ur Rósa til Stykk is hólms með flest börn in, eign ast hús og býr 
þar til dauða dags. 

Árinu 1924 er ekki lokið og enn ber sorg að dyrum Rósu. Að far an ótt 4. 
októb er 1924 drukknaði elsti sonur henn ar, Krist ján Sveinn, þegar mb. Rask frá 
Ísa firði fórst, en þar var hann bú sett ur. Lét hann eftir sig eig in konu og þrjú 
börn, tvær dætur og einn son. 

Áður en ég skil við Rósu á Skalla búð um læt ég fylgja með eft ir far andi:  
Það mun hafa verið sum ar ið 1990 eða 1991 að gesti bar að garði í Suð ur-Bár. 
Eru þar komin hjón in Daði Guð brands son og Eygló Hall dórs dótt ir, son ar dótt-
ir Rósu, og syst urn ar Jón ína og Ás laug, dætur Krist jáns sonar Rósu sem 
drukknaði 1924 þegar mb. Rask frá Ísa firði fórst. Vegna fjar lægð ar og sam-

Farmallinn hans Gunnars.



göngu leys is á upp vaxt ar ár um 
þeirra systra, var lítið sam band 
á milli skyld menn anna hér og 
systk in anna á Ísa firði, en varð 
meira er frá leið. Við Helga 
tókum vel á móti þess um góðu 
gest um. Við minnt umst á Rósu 
og líf henn ar í Eyr ar sveit, og 
þar sem fjór ar son ar dæt ur Rósu 
voru þarna sam an komn ar, var 
ákveð ið að fara píl ag ríms ferð á 
slóð ir ömm  unn ar á Skalla búð-
um. Krist ján og Vig dís tóku vel 
á móti okkur. Við sögð um þeim 
er indi okkar. Þau höfðu nýver ið 
lokið við bygg ingu við bót ar við 
eldra íbúð ar hús ið. Þegar graf ið 
var fyrir grunni þeirr ar bygg-
ing ar var komið niður á steypta veggi morkn aða og ónýta og þar undir slétt, 
steypt gólf. Þetta var kjall ari húss ins sem Rósa ætl aði að fara niður í þegar 
húsið fauk ofan af henni. Það hús mun Jens Her manns son hafa byggt, en hann 
var um skeið kenn ari hér í sveit og höf und ur bók ar inn ar „Breið firsk ir sjó menn“. 
Megn ið af kjall ar an um fór undir nýbygg ing una, en 4–5 m2 af kjall ara gólf inu, 
steypt og slétt, stóð þá út  und an hús inu. Mér er það minn is stætt er þær stóðu 
á bakk an um, fjög ur ömmu börn Rósu, og upp lifðu að sjá gólf kjall ar ans sem 
amman komst ekki niður í forð um. Ég held að þarna hafi þær kom ist næst 
ömmu sinni, syst urn ar frá Ísa firði. 

Í Stykk is hólmi 
Eftir að Rósa kemur til Stykk is hólms vinn ur hún við fisk verk un og elur þar 
upp yngstu börn in sín og tvö barna börn. Hún tók vel á móti gest um og þeir 
minn ast með þakk læti, gaml ir Eyrsveit ung ar, mót tak nanna sem þeir fengu hjá 
Rósu þegar þeir áttu er indi í Stykk is hólm, en um ára bil var Stykk is hólm ur 
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Utan við nýbyggt húsið að Eyrarvegi. Lilja og 
Gunnar ásamt barnabarni sínu. Sigurjón Hall-
dórsson skipstjóri stendur á milli þeirra.
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aðal versl un ar stað ur þeirra. Auk þess voru þar stjórnsýslan og sjúkra hús ið og 
á tíma bili við komu stað ur rútu ferða úr Reykja vík og var þá gist í Hólmin um. 
Var oft þröng á þingi í litla hús inu henn ar, matur á borð um, drukk ið kaffi, hún 
spáði í bolla og reykti pípu af mikl um móð svo oft var mökk ur í hús inu af reyk. 
Hún var ræðin og ber orð og lét margt fjúka af vörum sínum og sumt þá ekki 
prent hæft. 

Hún kom oft að Eiði til Lilju og Gunn ars og þau segja börn in þeirra að mikil 
hafi til hlökk un þeirra verið þegar amman var vænt an leg. Hún var hress og kát 
og ræðin og hugs aði ekki allt af um hvort það væri börn um hollt að heyra það 
sem hún sagði. 

Rósa var með al mann eskja að hæð og bar sig vel. Hafði á unga aldri mikið 
svart hár, dökk leit í and liti, svip mik il og svip hrein. Hún var meira en meðal 
mann eskja að burð um, þegar hún var upp á sitt besta. Hún tal aði skýrt og skil-
merki lega og kvað fast að orði. Hún var höfð ingi í lund og mátti ekk ert aumt 
sjá að hún reyndi ekki úr að bæta. Efa laust hefir hin erf iða lífs reynsla henn ar 
sett mark sitt á hana, en hún stóð keik eftir. 

Gunnar og gamli tíminn til sveita.



Ég hitti Rósu einu sinni. Við Helga höfð um geng ið í hjóna band og farið að 
búa saman í des em ber 1956. Sum ar ið 1957 heim sótt um við Rósu, en Helga var 
vel kunn ömmu sinni, og nú var ætlun henn ar að ég kynnt ist gömlu kon unni. 
Við fórum á Will ysnum og var ég bíl stjór inn. Rósa tók vel á móti okkur, hún 
var ræðin og reykti pípu sína af mikl um móð. Hún bar fyrir okkur kaffi og 
með læti. Þegar hún hefir hellt kaffi í seinni boll ann hjá mér, kemur hún með 
brenni víns flösku og ætlar að hella út í. Mér verð ur það á að segja að ég sé bíl-
stjóri og megi ekki smakka vín. Þá sagði hún þessi orð, með mikl um þjósti, sem 
lýsti henni svo vel, og ég mun aldrei gleyma. „Hvers  kon ar and skot ans aum-
ingi ertu að geta ekki keyrt bíl þó þú fáir brenni víns lögg út í kaffi!“ Ég tók mig 
fljótt á og sagði að þetta væri allt í lagi og hún hellti vel út í og tók gleði sína, 
og ég vona að með þeirri brenni víns drykkju minni hafi hún trúað að ég væri 
verð ug ur eig in mað ur son ar dótt ur henn ar. 

Ólaf ía Hjálm rós and að ist 23. júní 1958, 84 ára. Við Helga vorum við útför 
henn ar. Mér er það minn is stætt við at höfn ina í kirkj unni að próf ast ur inn, séra 
Sig urð ur Ó. Lár us son, sagði að ekki yrðu rakin æfi at riði hinn ar látnu. Ef til vill 
hefur honum ekki líkað lífs máti Rósu og þá sá lífs máti ekki verið Guði þókn-
an leg ur. 

Rósa hafði beðið Bjarg mund son sinn, sem var smið ur góður, að steypa utan 
um kist una kassa, sem hún skyldi sett í. Þegar komið var með kist una í kirkju-
garð inn var hún sett í steypta kass ann í gröf inni. Stutt frá gröf inni var steypt 
lokið. Þenn an um bún að vildi hún hafa um sig dána. Vildi ekki láta orm ana éta 
sig upp, var haft eftir henni. 

Ég hefi lokið við að rekja æfi fer il þess ar ar mik il hæfu konu. Rósa er for móð-
ir stórs ætt boga og ekki ólík legt að ein hverj um kippi í kynið þar sem hún er. 
Börn Rósu voru öll mynd ar fólk. Dæt urn ar voru flest ar dökk leit ar og stór ar til 
orða og æðis og syn irn ir mynd ar leg ir á velli og hraust ir lík am lega. Systk in in 
kom ust vel til manns. Systk in in höfðu mikil tengsl við Eyr ar sveit og fjór ir 
bræðr anna kvæntust konum héðan. Tveir bræðr anna, Sig urð ur sterki og 
Gunn ar á Eiði áttu alla tíð heima í Eyr ar sveit. Ég hef áður sagt frá orð kyngi 
Rósu. Þeir bræð ur Sig urð ur og Gunn ar áttu slíkt til, þó ekki væri það í lík ingu 
við Rósu móður þeirra. Um marga af kom end ur Rósu er hægt að segja að þeir 
séu orð for ir. 
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Gunn ar, ung dóms ár 
Um fyrstu upp vaxt ar ár sín var Gunn ar fá orð ur. Þegar lesin er saga móður hans 
er það auð skil ið að erf itt hefir verið að fram fleyta svo stór um barna hópi, eink-
um þegar fjöl skyld an var bú sett í Efri-Hlíð. Þegar elstu börn in stækka, og fara 
að vinna hjá öðrum, leggja þau til heim il is ins allt sem þau geta. Var það al siða 
á þeim tíma, og léttu þau þannig undir heima fyrir. Á heim ili Rósu var lýsis 
neytt þegar það var til enda urðu systk in in sterk og heilsu hraust og meira var 
um fisk meti þegar fjöl skyld an flutti að Norð ur-Bár, en þá var Gunn ar 12 eða 13 
ára. 

Það er til við tal, á spólu, sem Jónas Jón as son út varps mað ur á við Gunn ar 
1976. Þar er hann spurð ur hvaða fram tíð hafi beðið hans þegar hann flutt ist frá 
Efri-Hlíð og að Norð ur-Bár en það var 1915. Svar Gunn ars var eft ir far andi: 
„Fram tíð in var ekk ert nema strit og erf ið leik ar á ýmsum svið um, og var það í 
þá daga, að menn urðu að púla, allt frá því þeir byrj uðu að ganga og alla leið 
til graf ar,“ Þegar Gunn ar þrosk að ist stund aði hann sjó mennsku. Hann reynd ist 
snemma hraust ur og vel að manni, og reri hjá ná granna bænd um í sveit inni. 
Fyrstu árin og oft síðar reri hann með Krist jáni Jóns syni út vegs bónda í Mó a búð 
sem kunni vel að meta dugn að og at orku Gunn ars, og af Krist jáni lærði hann 
að verka harð fisk, sem kom honum vel seinna á lífs leið inni, eins og kemur 
fram í fyrr greindu við tali við Jónas Jón as son. 

Á þess um árum fer Gunn ar suður á ver tíð ir eins og fleiri Eyrsveit ung ar á 
þess um árum. Gengu menn suður yfir fjall og jafn vel allt á leið ar enda. Gunn ar 
var á ver tíð um á Suð ur nesj um og einnig í Vest manna eyj um. Þar leist honum 
vel á sig og þar lang aði hann til að setj ast að. Níu ver tíð ir var hann á tog ar an-
um Gull toppi frá Reykja vík. Hann var seinna á bátum frá Grund ar firði og var 
kom inn hátt á fimm tugs ald ur þegar hann hætti sjó mennsku. Alla tíð var hann 
eft ir sótt ur til vinnu vegna at orku og dugn að ar. 

Bónd inn á Eiði 
Þann 22. sept emb er 1928 kvænt ist Gunn ar Lilju Elís dótt ur frá Vatna búð um, en 
hún var fædd í Odds búð í Vatna búða plássi 24. júní 1907. Það má segja að jafn-
ræði hafi verið með þeim hjón um, en Lilja var af burða dug leg við verk bæði 
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ut an húss og innan. Þau keyptu hálfa jörð ina Eiði, en á hinum helm ingn um bjó 
Guð rún syst ir Lilju og maður henn ar Krist ján Jóns son frá Vind ási. Lilja og 
Gunn ar eign uð ust 10 börn á ár un um 1929–1947 og kom ust 9 upp, en þau voru:  
Elís, Hjálm ar, Sveinn Garð ar, Sig rún, Sig ur lín, Helga Soff ía, Jó hann Leo, Snorri, 
og Þór ar inn. Næstyngsta barn ið var stúlka sem dó óskírð. 

Á fyrstu bú skap ar ár um Gunn ars og Lilju skall hin al ræmda kreppa á, sem 
mörg um var þung í skauti. Þau stóðu þá erf ið leika af sér, en á þess um árum fór 
Gunn ar á hverj um vetri suður á ver tíð allt til um 1940. Var Lilja þá heima með 
börn og bú og hafði þá vetr ar mann. Á Eiði byggðu þau hjón rúm gott íbúð ar hús 
og einnig öll skepn uhús. Á Eiði ræktaði Gunn ar gras gef ið tún og á Hrafn kels-
stöð um braut hann land og ræktaði. Er það syðsti hluti tún sins þar. Gunn ar sló 
tún sín allt af snemma og gekk að hey skapn um og bú störf um með sömu at ork-
unni og hann sýndi við önnur verk. Fyrstu árin voru öll verk unnin með gamla 
lag inu, orfið, ljár inn, hríf an og hest ur inn gegndu stóru hlut verki. Alla sína bú-
skap ar tíð þegar hann sótti vinnu í Graf ar nesi kom hann heim á kvöld in þegar 

Makar systkinanna frá Eiði. Framsta röð f.v.: Finnbjörg og Njáll. Miðröð f.v.: Ragnhildur, Helga 
Þóra, Svala og Ólöf. Aftast f.v.: Hallvarður, Theodór, Gunnar og Ingibjörg.
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hann gat komið því við. Lang ur var vinnu dag ur inn hjá þeim hjón um og mikið 
á sig lagt til að fram fleyta fjöl skyld unni og var starf Lilju við bú störf in mikið 
og hún oft bæði bónd inn og hús freyj an og hún jafn vel meiri bóndi í sér en 
Gunn ar. Þá er þátt ur barn anna mik ill, en þau unnu að búinu strax og orkan 
leyfði og voru heima eftir ferm ingu eitt eða tvö ár hvert á eftir öðru. 

1947 keypti Gunn ar drátt ar vél af gerð inni Farm all A, en strax eftir stríð voru 
drátt ar vél ar flutt ar til lands ins. Einnig keypti hann við vél ina sláttu vél og fleiri 
hey vinnu tæki og svo plóg og herfi til jarð rækt ar. Vél væð ing in gjör breytti bú-
skap ar hátt un um og svo voru drátt ar vél arn ar not að ar til að ferð ast á milli bæja. 

Þegar ég og fjöl skylda mín flutt um að Suð ur-Bár 1952 kom umst við fljótt í 
kynni við Gunn ar á Eiði, og m.a. keypt um við af honum líf gimbrar fyrsta 
haust ið okkar hér. Þessi fyrstu ár og einnig síðar undrað ist ég af kasta getu hans 
við störf, m.a. þegar hann á sumr in fór á milli bæja jafnt á nóttu sem degi og 
sló tún bænda, en þá voru óvíða drátt ar vél ar á bæjum. Ég held að því hafi ekki 
ráðið að hann fékk borg að fyrir slátt inn held ur var þetta engu síður greið vikni 
við ná grann ana. Það var eins og hann þyrfti aldrei að sofa! 

Bræðurnir Sigurður og Gunnar Stefánssynir í maí 1980.



Eft ir far andi saga er sönn og marg ir hafa heyrt hana: Eitt þess ara sumra um 
hás látt inn kemur hann að Helln afelli, kl. fjög ur um nótt, vekur Árna bónda og 
seg ist vera kom inn til að slá túnið sem hann var búinn að lofa. Árna verð ur það 
fyrst fyrir að bjóða honum í bæinn, hvort hann vilji ekki leggja sig og sofna 
áður en hann byrji slátt inn. Svar Gunn ars var eft ir far andi: „Nei, nei, það er 
al ger óþarfi. Ég sef á milli ferð un um.“ Gunn ar gat verið gam an sam ur og þetta 
svar hans var þeirr ar gerð ar. Ég tel hins vegar að þarna hafi hann sagt satt. 
Hann átti til þann eig in leika að geta sofn að á stund inni ef tóm gafst til, og 
vakn að sjálf ur, end ur nærð ur eftir 5 eða 10 mín út ur og gat á eftir unnið leng ur 
án hvíld ar. Í þessu til viki þurfti hann ekki annað en að stöðva vél ina úti í veg-
kant in um, halla sér fram á stýrið og sofna. Árið 1961 hættu þau hjón bú skap á 
Eiði og fluttu út í Graf ar nes. Lilja var þá orðin heilsu veil. Seldu þau jörð ina 
Arn óri syni Krist jáns og Guð rún ar á Eiði.

Smið ur inn 
Gunn ar hafði byggt tveggja hæða hús að Eyr ar vegi 3 og þang að fluttu þau á 
neðri hæð ina og þar áttu þau heima til dauða dags. Ég tel að ríkj andi eig in leik-
ar í fari Gunn ars hafi verið sam visku semi, dugn að ur og áræði, sem þurfti til, 
þegar hann tekur að sér smíði húsa eða um sjón með bygg ingu húsa, án þess að 
hafa til þess þann lær dóm sem til þurfti, en hann hafði til trú þeirra manna sem 
fólu honum verk. Mun ég nú nefna nokkr ar bygg ing ar í Graf ar nesi, en hann 
kom að smíði þeirra meira og minna. 

Hann vann við smíði fyrsta áfanga Hrað frysti húss Grund ar fjarð ar og hafði 
um sjón með smíði næsta áfanga bygg ing ar inn ar. Marg ir muna stafn ana tvo á 
frysti hús inu þ.e. fyrsta og annan áfanga. Gunn ar var yf ir smið ur við bygg ingu 
fiski mjöls verk smiðj unn ar þegar hún var byggð og nokkrum árum seinna 
byggði hann salt hús ið svo kall aða við hlið fiski mjöls verk smiðj unn ar. Hann 
vann við smíði stein steyptra kara sem notuð voru við hafn ar gerð í Grund ar-
firði og seinna byggð og flutt á aðra staði til hafn ar gerð ar. Á milli Stóru og 
Litlu-bryggju var á þeim tíma stein steypt hallandi braut sem körin voru steypt 
á og var það til kom umik il sjón að sjá kör un um hleypt af stokk un um. Hann var 
yf ir smið ur við bygg ingu Sam komu húss ins 1945–1950. Er það sterk leg bygg ing 
með 30 cm þykk um veggj um og var 14 mán uði í bygg ingu. Hann byggði íbúð-
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ar hús Hjálm ars og Helgu að Hamra hlíð 1 og einnig hús Garð ars og Ólaf ar að 
Grund ar götu 47 og seinna hús þeirra að Grund ar götu 64. Þá vann hann mikið 
að bygg ing um að Vatna búð um þegar Elís og Ragn hild ur byggðu þar upp. 
Vinna Gunn ars við húsa smíð ar nær yfir langt ára bil, og tíma set ég þær ekki, en 
á þess um árum var ekki unnið ut an húss við bygg ingu húsa á vetr um. Gunn ar 
vann við hey skap eftir þörf um heima á Eiði á sumr in og á þess um árum var 
ekki unnið í fiski mjöls verk smiðj unni á sumr in, þá fóru flest ir bátar norð ur á 
síld. 

Verk smiðju stjór inn 
Eftir að fiski mjöls verk smiðj an var byggð á sjötta ára tugn um var hann verk-
smiðju stjór inn og einnig unnu þá fleiri í henni eftir þörf um. Þegar mest var að 
gera var unnið allan sól ar hring inn. Það var mikið erf iði að vinna í verk smiðj-
unni þegar moka þurfti slóg inu upp í mat ar ann með gaffli eða sting og koma 

Systkinin frá Eiði. Aftari röð f.v.: Elís, Hjálmar, Snorri og Þórarinn. Fremri röð f.v.: Jóhann, 
Helga, Sigurlín, Garðar og Sigrún.



mjöl pok un um fyrir í háum stæð um, en til þess verks voru fengn ir menn úr 
frysti hús inu. Það var mikil fram för þegar farið var að nota vélar til þess ara 
verka. Gunn ar hætti vinnu í fiski mjöls verk smiðj unni 1975. 

Fisk verk and inn 
Um 1960 fór Gunn ar að verka fisk jafn framt annarri vinnu. Hann byggði stór an 
hjall þar sem hann hengdi upp og herti fisk. Einnig byggði hann fisk verk un ar-
hús þar sem hann slægði, flatti og salt aði fisk. Fisk verk un ar hús in kall aði hann 
Tanga og eru þau í sama horfi og þau voru þegar hann féll frá. Ýsu og lúðu fékk 
hann að mestu á vetr um þegar bátar reru með línu og eftir því sem hann 
minnk aði við sig önnur störf tók hann meiri fisk í herslu. Vann hann oft ast einn 
við það nema þegar fisk ur inn var met inn og pakk að ur. Þá vann fólk hjá honum 
eins og til þurfti. 

Mér eru minn is stæð ar marg ar ferð ir sem Gunn ar kom fram í Bár eftir að 
hafa lokið við að flaka fisk. Færði hann þá Helgu dótt ur sinni með mörgu börn-
in sín ung og smá, ágæt is fisk í soðið, sagði að hann hent aði ekki í verk un ina. 
Þess ar fisk gjaf ir voru honum aldrei full þakk að ar, en þetta var honum líkt. Oft-
ast kom hann eftir miðj an dag um það leyti sem línu bát arn ir voru vænt an leg ir 
að landi. Hann sett ist við eld hús borð ið, spjall aði við okkur, drakk kaffi og 
borð aði með læti. En allt af hafði hann auga með því út um eld hús glugg ann sem 
sneri út að firð in um, hvort bát arn ir væru að koma inn og hverj ir það væru.  
Hann fékk fisk af bátum Hjálm ars sonar síns og ekki mátti hann koma of seint 
á bryggj una með kerr una og fisk kar ið þegar bát ur inn lagði að. Þau muna það 
vel elstu börn in í Bár að afi þeirra kom með fulla fisk kassa af hert um og völsuð-
um fisk flök um. Þau sátu við eld hús borð ið og pökk uðu fisk num eftir vigt, 
áminnt um að borða hann ekki, en fengu svo fisk að loknu verki. Þessi verk til-
hög un stóð yfir í nokkurn tíma. Herti fisk ur inn var eft ir sótt ur og þótti góður 
,en eins og fyrr var frá sagt lærði hann verk un ina af Krist jáni í Mó a búð. Hann 
seldi fisk til kaup enda víða um land og komu marg ir þeirra til hans ár eftir ár. 
Varð af þess um við skipt um góður kunn ings skap ur, en Gunn ar var ræð inn og 
góður heim að sækja og gat talað við hvern sem var. Ein af þeim konum sem 
keypti af honum fisk var Sig rún Pét urs dótt ir sem var hót el stjóri Hótels Fells í 
nokk ur ár. Fisk ur inn hjá Gunn ari var henn ar upp áhalds mat ur. Hún var mat-
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ráð skona hjá Kristjáni Eld járn for seta á Bessa stöð um eftir að hún fór héðan, en 
ekki gleymdi hún fisk in um hans Gunn ars. Sagan segir að for set inn hafi eitt 
sinn hringt í Gunn ar, heil sað og kynnt sig og sagst vera að panta harð fisk fyrir 
Sig rúnu. „Já, komdu bless að ur og sæll, Krist ján minn, það er ekki nema sjálf-
sagt að senda Sig rúnu fisk“ á Gunn ar að hafa sagt og svo spjöll uðu þeir saman 
eins og þeir hefðu lengi þekkst enda kunnu þeir skil á sömu hlut um báðir tveir. 
Hún segir mér hún Anna okkar póst ur sem stóð fyrir heim ili hans síð asta árið 
að oft hafi hann komið með gesti heim, sem voru að kaupa af honum fisk og 
hann hafi þá spjall að við þá um heima og geima. 

Grund ar fjarð ar kirkja 
Eitt af áhuga mál um Gunn ars var bygg ing kirkju í Graf ar nesi, en eftir því sem 
íbúum fjölg aði þar fór áhug inn vax andi. Árið 1966 var fyrri hluti Grund ar fjarð-
ar kirkju tek inn í notk un, það er helm ing ur kirkju skips ins sem fyr ir hug að var 
að byggja, ásamt safn að ar heim ili. Fljót lega eftir það vakn aði áhugi fyrir að 
byrja á stækk un kirkj unn ar og var Gunn ar einn af að al hvata mönn um þess. Í 
nóv em ber 1970 lagði Gunn ar fram til lögu á safn að ar fundi um að hald ið yrði 
áfram bygg ingu Grund ar fjarð ar kirkju eins og fyr ir hug að var í upp hafi. 
Ákvörð un var frestað. Á þess um tíma var ég í sókn ar nefnd og rit aði flest ar 
fund ar gerð ir og er mér málið minn is stætt. 

Harðfiskshjallur Gunnars úti á Nesi.



Um þetta leyti varð séra Jón Þor steins son sókn ar prest ur í Grund ar firði og 
urðu hann og Gunn ar strax í upp hafi mikl ir mátar. Í okt ób er 1975 var Gunn ar 
kos inn í sjö manna bygg ing ar- og fjár öfl un ar nefnd vegna stækk un ar Grund ar-
fjarð ar kirkju og síðan ráð inn um sjón ar mað ur af safn að ar ins hálfu vegna 
kirkju bygg ing ar inn ar. Sum ar ið 1976 var lokið við grunn kirkju skips ins og 
turns ins. Fyr ir hug að var að Sig ur berg Árna son tæki að sér áfram hald andi upp-
bygg ingu kirkj unn ar, en hann gat ekki byrj að fyrr en á miðju sumri sem þótti 
of seint. Gunn ar hafði talað við for ráða menn Tré smiðj unn ar Aspar í Stykk is-
hólmi um að þeir tækju að sér smíði henn ar ásamt heima mönn um og varð svo 
og var byrj að á verk inu í maí 1977. Mér er ennþá minn is stæð ur áhugi Gunn ars 
á að kirkj an yrði full byggð og eng inn okkar í sókn ar nefnd eða bygg ing ar nefnd 
vissi að hann hafði talað við Hólmar ana, sem varð svo til þess að hægt var að 
byrja verk ið strax um vorið. Alla tíð var hann áhuga sam ur um fjár hag kirkj-
unn ar, sem var ekki góður fyrst eftir bygg ing ar lok. 

Á þess um tíma gaf hann kirkj unni pen inga, stund um svo skipti hund ruð um 
þús unda, og eng inn veit upp hæð þess ara gjafa því nafn sitt lét hann ekki koma 
fram. Eina gjöf in sem hann gaf undir nafni var minn ing ar gjöf sem hann gaf 
árið 1965 til minn ing ar um eig in konu sína Lilju, sem lést árið áður. Á Þor láks-
messu ár hvert eftir að Lilja dó gaf hann til kirkj unn ar pen inga upp hæð „sem 
hann hefði ann ars varið til að gefa börn um og barna börn um jóla gjaf ir“ sagði 
hann. Öll börn Gunn ars vissu um þess ar gjaf ir til kirkj unn ar, en aldrei heyrð ist 
hjá þeim og heyr ist ekki enn að þau hafi séð eftir þess um pen ing um. 

Eitt og annað 
Áhugi Gunn ars á mál efn um sem snertu hag Eyrsveit unga var mik ill og var 
hann hlynnt ur fram för um á mörg um svið um. Hann sótt ist ekki eftir setu í 
stjórn um til að hafa áhrif, en lagði mál efn um lið á sinn hátt. Auk áhuga á 
kirkju leg um málum var hann einn af að al hvata mönn um að stofn un Sjúkra-
sam lags Eyr ar sveit ar og hlut hafi í Sam vinnu banka Ís lands sem stofn aði útibú 
í Grund ar firði á sjö unda ára tugn um. Síð ast en ekki síst var hann hlut hafi í 
Hrað frysti húsi Grund ar fjarð ar í upp hafi og vann að vexti þess og við gangi alla 
tíð, og vann við það fyr ir tæki um ára bil. 

Upp haf byggð ar kaup tún sins og nú Grund ar fjarð ar bæj ar má hik laust rekja 

143

EFTIRMINNILEGIR EINSTAKLINGAR



144

FÓLKIÐ, FJÖLLIN, FJÖRÐURINN

til stofn un ar Hrað frysti húss ins. Í tugi ára var það stærsti at vinnu rek and inn og 
burða rásinn í at vinnu lífi stað ar ins, og und ir staða auk inn ar byggð ar í Grund ar-
firði. Stofn un þess og sú vinna sem skap að ist með til komu þess breytti þessu 
fá tæka sveit ar fé lagi í bjarg álna sam fé lag sem þá með stækk un hafn ar mann-
virkja skap aði mögu leika fyrir stærri fiski skip og því að meiri afli var dreg inn 
að landi sem skap aði aukna at vinnu fyrir fólk ið sem byggði þenn an stað. Sann-
orð ar lýsing ar af upp haf inu á þess um fyrstu árum sýna að það var sam taka-
mátt ur fólks ins sem skap aði þessi um skipti í at vinnu mál um og að marg ir hafa 
lagt þar hönd á plóg inn og eng inn einn skar að fram  úr öðrum frem ur. 

Gunn ar varð fljótt efna lega sjálf stæð ur, hann vann lang an vinnu dag og var 
af mörg um sam ferða mönn um sínum tal inn ríkur maður. Það skap aði öfund, 
og frá sumum óvild í hans garð og urðu börn hans vör við það, vissu af því og 
ég var ekki búinn að vera lengi í þess ari byggð þegar ég heyrði þess ar öf unda-
 radd ir. Gunn ar vildi aldrei að menn ættu hjá sér pen ing og var fljót ur að borga 
skuld ir sínar. 

Gunnar á Eiði og Guðjón á Skallabúðum að naglhreinsa timbur við Grundarfjarðarkirkju.



Þau hjón áttu barna láni að fagna og af kom end ur þeirra hjóna eru nyt samt 
og dug legt fólk. Nokkr ir son anna voru skip stjór ar í lengri og skemmri tíma og 
allir byrj uðu þeir starfs æfi sína á sjón um. Tvær dætr anna urðu hús freyj ur í 
sveit og sú elsta átti stóra fjöl skyldu í Reykja vík. Gunn ar var stolt ur af börn um 
sínum og fylgd ist vel með þeim og barna börn un um mitt í eigin ann ríki. 

Í við talinu sem Jónas Jón as son átti við Gunn ar og ég hefi áður vitn að í er 
hann spurð ur að því hvort hann hafi aldrei legið í leti. Hann sagð ist allt af hafa 
verið á einum spretti frá því hann fór að ganga og til þessa dags. „Þannig kann 
ég best við mig,“ sagði hann. Hann sagði að þessi stað ur (Graf ar nes) væri ekki 
fyrir let ingja, enda stöldr uðu þeir ekki lengi við og ættu hér erf itt upp drátt ar. 
Gunn ar á Eiði eins og hann var allt af kall að ur var meira en með al mað ur á hæð 
og bar sig vel, var há leit ur og ákveð inn í fram komu og ein arð ur í tali. Hann var 
stór skor inn í and liti en ekki ófríð ur og grann ur vexti á yngri árum. 

Ég hef hér að fram an skrif að um æfi Gunn ars og störf. Mér hefur fund ist ég 
vera að skrifa um í það minnsta þrjá menn sam tím is og yrði ekk ert hissa þó 
þeir sem lesa skilji ekki allt af sam heng ið í frá sögn inni. Hefi ég þó reynt að að-
greina störf in í tíma bil um, en e.t.v. ekki tek ist sem skyldi. Hlut ur Lilju í lífs-
starfi Gunn ars var mik ill. Hún var lífs akk eri hans og sá um börn og bú þegar 
hann var lang dvöl um að heim an. Börn in voru mörg og þau þurfti að fæða og 
klæða. Það hefur því verið ærið starf hjá ungri móður að sjá um úti verk og um-
hirðu bús og barna, en á þess um tíma var mest af fatn aði unnið heima. Eftir að 
börn in kom ust upp og þau hættu bú skap var meira um að þau gætu litið upp 
frá erf iði dags ins, ferð ast um og farið á milli barn anna í heim sókn ir. Gunn ar 
hafði gaman af því að aka um og skoða land ið, en hann eign að ist snemma bíl 
sem þau hjón not uðu til þess ara ferða laga. Eftir að Lilja dó bauð hann oft með 
sér kunn ingjum í bíl inn, en oft ast var mágur hans, Guð jón á Skalla búð um, með 
hon um í ferð um og áttu þeir vel skap saman. Þess ar ferð ir voru hans hvíld ar-
tími, sagði hann. 

Síð ustu árin 
Lilja El ís dótt ir dó 1. júní 1964. Eftir það hafði Gunn ar ráð skon ur. Ágústa syst ir 
hans var hjá honum nokk ur ár og seinna Ragna Er lends dótt ir, báðar góðar kon-
ur sem reynd ust honum vel. Síð asta árið sem hann lifði leigði hann ungum 
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hjón um, Önnu Að al steins dótt ur og Jósef Magn ús syni, hluta af heim ili sínu, en 
hann var hjá þeim í fæði og þau reynd ust honum vel. Hann var góður í um- 
gengni og sonur þeirra, Að al steinn, hænd ist að honum. Gunn ar tók hann oft 
með sér í hjall inn og þar fékk strák ur harð fisk í gogg inn eins og hann hafði lyst á. 

Gunn ar komst fljót lega að því að of mikið logn bjó hér, þó stund um hvessti 
og til þess að fisk ur inn þorn aði fljótt og vel í hjall in um hafði hann blás ara. Ekki 
þótti honum það nóg. Hann byggði hjall inni á Þing völl um hjá Sillu dótt ur 
sinni og Halla og herti í honum fisk. Hann hafði hafið smíði hjalls á stöp un um 

Gunnar Stefánsson og Lilja Elísdóttir með barnabörn sín á Eiði 1961. Aftari röð frá vinstri: 
Fjalar Elísson, Sunna Njálsdóttir, Þóra Oddsdóttir, Margrét Hjálmarsdóttir, Gunnar Hjálm-
arsson. Fremri röð frá vinstri: Bryndís Theodórsdóttir og Ólafía Hjálmarsdóttir í fangi afa síns 
Gunn ars Stefánssonar, Þráinn Jökull Elísson, Gunnar Njálsson, Erna Njálsdóttir, Lilja Njáls-
dóttir og Hafsteinn Garðarsson í fangi ömmu sinnar Lilju Elísdóttur, Kristín María Hall varðs-
dóttir og Hilmar Hallvarðsson. Ljósmynd: Helga Þóra Árnadóttir. Ljósmyndari: Sennilega 
Helga Þóra.



á Ak urt röð um því ekki var hann að hætta við fisk verk un ina. Vann hann við 
smíði hans ásamt öðrum verk um á þess um tíma. Alla hans æfi biðu hans næg 
verk efni að morgni þegar hann lagð ist til svefns að kvöldi. 

Að morgni 23. júlí 1980 varð Anna vör við að Gunn ar kom ekki fram eins og 
hann var vanur og Steini sonur henn ar fer inn til afa eins og hann kall aði 
Gunn ar og Anna á eftir. Hann hálf sat uppi í rúm inu og Anna legg ur hann út af 
og breið ir ofan á hann sæng ina. Hún er nokkra stund að átta sig á að hann er 
dáinn. Hún hring ir í Garð ar son hans og segir honum hvað gerst hafi og fljót-
lega eru Helgu í Bár sögð tíð ind in í síma. Hún brá skjótt við og fór út í Grund-
ar fjörð og sam eig in lega gerðu þau föður sínum það til góða sem þá var hægt, 
en þau voru þau einu af systk in un um sem þá voru heima. Mér er það minn is-
stætt þegar Helga kona mín kom heim og segir mér nánar hvað hafi gerst og 
segir svo: „Hann pabbi, hann var öf und að ur í lif anda lífi og hann er öf und að ur 
dáinn. Ég hitti nokkra gamla menn sem sögð ust öf unda hann af að fá að deyja 
á þenn an hátt.“ 

Það eru snögg um skipti þegar maður með fulla orku fer á þann hátt, sem að 
fram an grein ir, en ég hefði ekki vilj að sjá þenn an sterka mann tær ast upp af 
sjúk dómi eins og ég hefi þurft að sjá svo marga gera. 

Ég er full viss um að Gunn ari hafi ekki fund ist dauði sinn tíma bær og hann 
borið of brátt að. Og þegar hann hafi haft tal af mönn um á fram tíð ar staðn um 
hafi hann sagt styrk um rómi að það hefði nú ekk ert legið á að kalla sig til ann-
ars lífs, hann væri ekki nema 77 ára og hafi átt margt ógert heima. 

Þannig var Gunn ar alla tíð, ein arð ur og ófeim inn. 
 

Heim ild ir
Árni Helga son, Stykk is hólmi. Skalla búða Rósa. Óbirt grein.
Eygló Hall dórs dótt ir (1982). Niðj atal Ólaf íu Hjálm rós ar. Fjöl rit.
Fund ar gerð a bók  Set bergs sókn ar. Helga Þóra Árna dótt ir (1997). Hjón in á Eiði. Ævi og af kom end ur 

Gunn ars og Lilju. Fjöl rit.
Jó hanna Jó hanns dótt ir (1999). Ættir og af kom end ur Kjart ans og Sal bjarg ar á Þór dís ar stöð um. Fjöl-

rit. 
Jónas Jón as son (1976). Út varps við tal við Gunn ar Stef áns son. 
Oddur Krist jáns son frá Hjarð ar bóli. „Fáir njóta eld anna sem fyrst ir kveikja þá.“. Ís lensk ir at hafna-

menn. Þætt ir 2. b. (1080-1982). Þor steinn Matth ías son skráði. Reykja vík: Æg is útg., s. 25–75.
Sunna Njáls dótt ir hefur búið grein ina til prent un ar. 
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Mann tal ið 1703
Rann sókn ir benda til þess að á land náms öld hafi verið hlýinda skeið hér á norð-
ur hveli jarð ar, en þegar kom fram á síð ari hluta mið alda hafi veð ur far farið 
versn andi. Þegar komið var fram 18. öld má telja að Ís land hafi nán ast verið 
óbyggi legt orðið vegna harð inda og langvar andi kulda skeiða. Ann ál ar greina 
frá því að árum saman lá hafís við land ið árið um kring og snjó tók ekki upp á 
lág lendi fyrr en um miðj an júní. Kuldinn hefur vafa laust haft mikil áhrif á líf-
rík ið í sjón um því oft grein ir frá mikl um afla bresti. Við það bætt ust svo eld gos 
og pest ir er strá felldu lands menn. Og þegar húsa kynni lands manna á þess um 
tíma eru höfð í huga má það heita krafta verk að hér skuli fólk hafa lifað af.

Eftir mikið harð inda skeið í lok 17. aldar bár ust stjórn völd um í Kaup manna-
höfn tíð indi af bágu ástandi hjá þess um af skekktu þegn um kon ungs. Ákveð ið 
var í byrj un 18. aldar að gera út tekt á lífs skil yrð um fólks á þessu norð læga 
landi. Þá var starf andi við Kaup manna hafn ar há skóla ís lensk ur fræði mað ur og 
próf ess or, Árni Magn ús son, og 1702 var honum falið, ásamt Páli Ví da lín, vara-
lög manni, að gera al mennt mann tal á Ís landi og ít ar lega út tekt á bú skap þjóð-
ar inn ar. Þeir fé lag ar hóf ust þegar handa við mann tal ið og var því lokið fyrir 
Al þingi 1703 og eru því nú er þessi bók kemur út liðin 300 ár frá gerð þess.

Mann tal þetta telst ein stakt í sinni röð þar sem ekki eru ein ung is tald ir allir 
íbú arn ir, karl ar og konur, held ur einnig getið fé lags legrar stöðu manna sem 
gefur ein stakt inn sæi í fé lags lega skipt ingu þjóð ar inn ar á þess um tíma. Slíkt 
mann tal hafði að vísu farið fram í Kan ada um 60 árum áður, en það náði að eins 
til ör fárra hund ruða manna. 

Kristján E. Guðmundsson

Eyrarsveit fyrir 300 árum



Mann tal ið 1703 var ekki tekið á einum degi um land allt eins og nú tíðk ast 
held ur á ýmsum tímum frá því í des em ber 1702 og fram í júní 1703, en á flest-
um stöð um fór það fram í mars og apríl. Þar sem hætta var á tví- eða marg taln-
ingu ákveð inna ein stak linga, sem oft voru á flakki eða komið fyrir á bæjum, 
var ákveð ið að ein aukaskýrsla skyldi gerð um alla ut ans veit ar hús gangs menn 
og ómaga og miðuð við páskan ótt ina 1703. Í hrepp un um önn uð ust hrepp stjór-
ar mann tal ið, en í hverj um hreppi voru venju lega 5 hrepp stjór ar og hrepp arn ir 
voru um þetta leyti 160 á land inu öllu. Eitt hvað var um að hepp stjór ar oft eldu 
ómaga því ekki vildu þeir láta sveitar þyngslin líta út minni en þau voru, frem-
ur gera meira úr þeim. Síðar leið réttu menn mann tal ið með til liti til þeirra sem 
þar voru tald ir oftar en einu sinni og reynd ust það að al lega vera sveit ar ómag-
ar.

Mann fjöld inn árið 1703 – mann fjöld aþró un
Eftir leið rétt ing ar á mann tal inu tald ist mann fjöld inn á Ís landi vera árið 1703 
50.358.

Mann fjöld inn á land inu öllu þetta ár hefur verið rétt um þriðj ung ur af 
mann fjöld an um 250 árum síðar, eða árið 1953, en þá var hann rúm lega 150.000. 
Í dag, árið 2003, er mann fjöldi á Ís landi tæp 290.000 og hefur þá tæp lega sex-
fald ast á 300 árum, en sú fjölg un hefur að al lega átt sér stað á síð ustu 50 árum. 

Það segir hins vegar sína sögu um breyt ing ar á bú skap ar hátt um þjóð ar inn ar 
að 1953 var mann fjöld inn í sveit um lands ins, að með töld um kaup tún um með 
undir 800 íbúa, svip að ur og hann var á land inu öllu 1703. Öll aukn ing mann-
fjöld ans hefur því átt sér stað í kaup stöð um og stærri kaup tún um og kemur sú 
aukn ing ein göngu til á síð ara helm ingi þessa tíma bils. Vegna drep sótta, eld-
gosa og harð inda fækk aði þjóð inni mikið á 18. öld inni og það var ekki fyrr en 
eftir 1820 að mann fjöldi á Ís landi fór aftur yfir 50 þús und.

Að eins 4 árum eftir um rætt mann tal, eða árið 1707, gekk hér yfir ein mann-
skæðasta drep sótt sem hér hefur geng ið yfir og köll uð hefur verið „stóra bóla“. 
Það er talið að úr henni hafi lát ist 18.000 manns, eða um þriðj ung ur þjóð ar inn-
ar. Þá var þjóð in komin niður í um 32.000. Eftir það fór þjóð inni fjölg andi á 18. 
öld inni, með nokkrum aft ur kipp um vegna afla brests, haf íss og eld gosa, og árið 
1779 vant aði ekki nema um 500 manns til að ná mann fjöld an um 1703, en þá fór 
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aftur að fækka. Eftir Skaft árelda og móðu harð ind in 1783 hrundi þjóð in niður 
unn vörp um úr hungri og harð rétti og 1786 bætt ist svo bólu sótt við sem drap 
þús und ir. Talið er að að eins á ár un um 1884–1886 hafi lands mönn um fækk að 
um tæp 11 þús und. 

Eftir það fór þjóð inni aftur að fjölga hægt og síg andi og náði fyrst mann fjöld-
an um 1703 eftir 1820 eins og fyrr segir (sjá töflu 1).

Mann fjöldi eftir sýslum 1703 – At vinnu hætt ir
Sýslur lands ins voru fleiri árið 1703 en nú eða 23. Til að auð velda sam an burð 
hafa sýslur verið færð ar saman að nú tíma sýslu skip an. Fjöl menn asta sýsla 
lands ins árið 1703 er Ár nessýsla, með 5.216 íbúa, enda bauð Suð ur land sund ir-
lend ið með upp sveit um sínum upp á blóm leg an land bún að sem var á þess um 
tíma und ir staða at vinnu hátta lands manna. En næst á eftir henni kemur svo 
Snæ fells nessýsla með 4.543 íbúa (Hnapp adalssýsla þar með inni fal in). Þar er 
ekki und ir lendi til land bún að ar fyrir að fara sem bend ir til hversu mik il væg 
sjó sókn in var þá orðin til lífs bjarg ar þjóð inni. Í aldir var reynt að koma í veg 
fyrir sér hæf ingu í at vinnu hátt um með lögum um vist ar bönd. Þau fólu í sér að 
allir urðu að hafa heim il is festi þar sem voru gra snytj ar, þ.e. hefð bund inn land-

TAFLA 1
Mannfjöldaþróun á Íslandi 1703 - 1823

Ár  Mannfjöldi
1703 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.358
1734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.377
1751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48.799
1755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48.298
1759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.822
1778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.862
1783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48.884
1786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.363
1801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.852
1805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46.197
1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48.808
1816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.691
1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.088



bún að ur. Þeir sem ekki áttu síkt land urðu að ráða sig í vist hjá þeim sem það 
áttu. Bænd ur stund uðu svo sjó með vinn umönn um sínum sem auka búgrein. 
Útaf Snæ fells nesi eru ein gjöf ulustu fiski mið lands ins og þaðan var því mikið 
um út ræði og einir stærstu út ræð is stað ir lands ins sem sögur fara af, s.s. í Drit-
vík. Því má búast við að yfir ver tíð ar tím ann hafi íbúa tala Snæ fells nes verið 
marg föld á við það sem mann tal ið grein ir. 

Þrátt fyrir að stór bænd ur reyndu að koma í veg fyrir mynd un sjáv ar plássa 
með lögum um vist ar bönd og þar með sér hæf ingu í at vinnu hátt um tókst það 
ekki með öllu. Sjáv ar út veg ur þurfti mann afla og dró óhjá kvæmi lega að sér fólk 
sem þurfti að eiga heim ili ná lægt vinnu stað og af kom umögu leik um. Fyrst í 
stað virð ist þessi þróun hafa verið í þá átt að skipta upp jörð um, búa til hjá leig-
ur og leigja með þeim hætti þeim sem að al lega stund uðu sjó mennsku og fjöl-
skyld um þeirra svo litla gra snyt. Þegar þetta dugði ekki leng ur til var byrj að að 
heim ila mönnum að setj ast að á býlum sem ekki höfðu gra snyt og fengu nafn-
ið „þurr abúð ir“. Þeir höfðu engan land bú skap og lifðu ein göngu af sjó sókn. 
Þeir voru kall að ir þurr abúð ar menn. (Þurr abúð ir hafa einnig verið kall að ar 
„tómt hús“ og þeir sem þar bjuggu „tómt hús menn“. Svo er t.d. gert í mann tal-
inu frá 1703. Þá hefur orðið „sæbýli“ stundum verið notað um sama fyr ir-
brigði). Þannig mynd að ist stund um þyrp ing þurr abúða og má segja að með 
þeim hafi komið fyrsti vísir að sjáv ar pláss um sam tím ans. Stað setn ing þeirra tók 
þó mið af stærri skip um og öðrum kröf um en upp sát urs að stæð um fyrir báta.

Heim ili
Eitt það merki leg asta við mann tal ið 1703 er án efa sú mikla fræðsla sem það 
veit ir um heim il in á land inu. Þar má sjá all ná kvæma skipt ingu á allri þjóð inni 
eftir heim il isstöðu hvers manns. Þegar frá eru talin eins manns heim ili (567) og 
tvö stór heim ili á Hólum og í Skál holti (heima vist ir, sjúkra hús o.þ.h.) eru fjöl-
skyldu heim ili á land inu 7.622 og eru að með al tali 6,5 manns á hverju heim ili 
(sjá töflu 2).

Stærð heim ila á land inu fór þó eftir því, hvers konar heim il is hald eða bú-
skap var að ræða. Í mann tal inu var þeim skipt í fjóra flokka, bændabýli, hjá-
leig ur, tómt hús og hús mennsku. Tómt hús voru, eins og áður er getið, býli sem 
ekki höfðu gra snyt. Hús menn voru hins vegar til húsa hjá öðrum en höfðu 
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oft ast eigin bú stofn eða heim il is rekst ur og var oft erf itt að að greina frá tómt-
hús fólki. Yf ir gnæf andi meiri hluti heim il anna, eða 72,2%, voru bændabýli, hjá-
leig ur 14,4%, tómt hús 4,2% og hús mennskuheimili töldust 9,2%.

Eins og sjá má í töflu 3 var með al stærð heim ila mis mun andi eftir teg und um. 
Við með al stærð ina bætast svo sveit ar ómag ar sem eru að með al tali 0,9 manns 
af hverju heim ili á land inu öllu, en ekki er vitað hvern ig þeir skipt ust á milli 
teg unda heim ila þar sem um þá var gerð sér stök skýrsla. 77% heim ila á land-
inu öllu eru heim ili sjálf stæðra bænda. Hér er ekki gerð ur grein ar mun ur á því 
hvort bænd ur eru sjálfs eign ar bænd ur, þ.e. eiga jörð ina sjálf ir, eða hvort þeir 
hafa hana í ábúð. Um það liggja ekki fyrir óyggj andi tölur. Þó er talið að ólíkt 
bændum í mörg um öðrum lönd um hafi meiri hluti ís lenskra bænda um 1700 
verið sjálfs eign ar bænd ur. Þá eru 15% heim ila á land inu heim ili hjá leigu bænda 
og að eins 4% tómt hús manna (þurr abúð ir).

Þurft armenn
Fram færslu skylda sveit ar fé laga á Ís landi fyrir þá sem ekki geta fram fleytt sér 
með eðli leg um hætti á sér langa sögu. Ís lend ing ar voru með fyrstu þjóð um á 

TAFLA 2
Meðalmannfjöldi á fjölskylduheimili 1703

Húsráðendur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,00
Húsmæður, giftar konur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,75
Börn innan 15 ára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,39
Börn, 15 ára og eldri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,78
Foreldrar og tengdaforeldrar . . . . . . . . . . . . . . .  0,11
Systkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,15
Aðrir ættingjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,15
                     Fjölskyldan sjálf, samt.  4,32
 
Vinnufólk og lausafólk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,25
                                    Samt.  5,57
Sveitarómagar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,89
Flakkarar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,05
                                     Alls  6,51
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norð ur hveli jarð ar til að leggja slík ar skyld ur á nán asta sam fé lags lega um-
hverfi manna, sveit ar fé lag ið. Það var gert þegar á 14. öld. Fram kvæmd þeirr ar 
fram færslu skyldu var þó í gegn um aldir ákaf lega um deil an leg. Ef barn eða 
fjöl skylda þess missti fyr ir vinn una var því komið fyrir hjá vanda laus um með 
þeim hætti að láta bænd ur bjóða í barn ið, vænt an lega vinnu kraft þess. Enda 
áttu þess ir ein stak ling ar oft erf iða ævi.

Það sem hlýtur að vekja sér staka at hygli manna við skoð un mann tals ins frá 
1703 er sá mikli fjöldi þurft ar manna sem þar kemur fram. Sam kvæmt mann tal-
inu er tala sveit ar ómaga á land inu öllu 6.789 eða 13, 5% af öllum mann fjöld an-
um. Við það bæt ist svo sá fjöldi ein stak linga, s.s. flakk ar ar sem átti til kall til 
sveita rfram fær is. Að þeim við bætt um var fjöldi þurfta rmanna á Ís landi 1703, 
7.800 manns og voru það 15,5% af lands bú um. Til gam ans má benda á það að 
sama hlut fall í dag sam svar aði því að ná lægt 50 þús und manns væru á op in beru 
fram færi. Við sam an burð á sýslum lands ins hvað þetta snert ir kemur í ljós að 
Snæ fell ing ar eru ná lægt með al tali lands ins, þar eru 14,2% íbú anna þurft ar-
menn. Hæst er hlut fall ið í Aust ur-Skafta fellssýslu með um 1/3 hluta íbú anna, 
eða 34,2%, sem þurft ar menn.

Mann tal ið frá 1703 ber ekki með sér að mikið hafi kveð ið að því að fólki hafi 
verið hald ið að bú skap með sveit arstyrk. Þar skera Snæ fell ing ar sig þó úr, 
ásamt tveim öðrum sýslum þar sem þeirri styrkt ar að ferð var beitt. Þegar ald-
urs sam setn ing nið ur setn inga er skoð uð vekur það at hygli hve mik ill hluti 

TAFLA 3
Meðalstærð fjölskylduheimila eftir tegundum 

  Tala Meðalstærð Hlutfall 
Bændabýli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.895 6,0 77
Hjáleigur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.175 4,3 15
Tómthús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 3,3 4
Húsmennskuheimili . . . . . . . . . . . . . . . 244 2,5 3
                            Samt.  7.622 5,6 100

Sveitarómagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,9 
                            Samt.   6,5 
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barna og ung linga frá 5 ára og til tví tugs, hefur verið nið ur setn ing ar. Eru það 
meira en 20% af öllum ung ling um á aldr in um 10–19 ára og jafn vel 24% af ung-
ling um 10–14 ára. Bend ir þetta til þess að al gengt hafi verið að barn mörg heim-
ili hafi flosn að upp og börn in farið á sveit ina. Or sak ir þess eru ef laust marg ar 
á þess um harð inda tím um. Þá var fiski skipa floti lands manna ekki uppá marga 
fisk ana, hann sam an stóð mest megn is af smákænum. Út ræði var því bæði erf itt 
og hættu legt í mis jöfn um veðr um enda fórst mikið af skip um t.d. í lend ingu. 
Marg ar barn marg ar fjöl skyld ur byggðu af komu sína á sjó sókn og því þýddu 
slík sjó slys, að þegar fyr ir vinn an fórst, fóru fjöl skyld an og börn in á upp boð 
nið ur setn inga hjá sveit ar fé lag inu.

Eyr ar sveit 1703
Árið 1703 eru skráð ir til heim il is í Eyr ar sveit 664 manns, 324 karl ar og 340 
konur. Eins og fram kemur í töflu 4 eru 131 heim ili í sveit inni og skipt ast þann-
ig: Bænda heim ili eru 39, heim ili hjá leigu bænd a eru 55, tómt hús 15 og hús fólks 
22. Í sveit inni eru 70 nið ur setn ing ar en það eru 10,5% af íbú un um og er það 
nokk uð fyrir neðan með al tal lands ins og sýslunn ar. Engir flakk ar ar né lausa-
fólk voru skráð ir í sveit inni það ár í mann tal inu.

Það er at hygl is vert hve hjá leig ur í sveit inni eru marg ar og teljast tæp 37% 
íbú anna til heim il is hjá leigu bænda til sam an burð ar við 15% lands með al tal. Þá 
eru þurr abúð ir 15% heim ila á móti 4% í lands með al tali. 

TAFLA 4.
Heimili í Eyrarsveit 1703

  
Heimili:  Tala Hlutfall
Bænda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 30
Hjáleigubænda . . . . . . . . . . . . . . . .  55 42
Tómthúsmanna . . . . . . . . . . . . . . . .  15 11
Húsfólks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 17
                         Samt.  131 100
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Þetta skýrist ef laust af því að und ir lendi í Eyr ar sveit er ekki mikið og jarð ir 
til tölu lega fáar. Mögu leik ar fyrir hefð bund inn land bú skap þess tíma voru því 
mjög tak mark að ir. Sveit in þoldi því ekki svo mik inn íbúa fjölda nema byggt 
væri að miklu leyti á sjó sókn. Sú leið, að búta niður jarð ir og stofna til hjá leigna, 
virð ist því snemma hafa verið farin í Eyr ar sveit, hver ló fas tór blett ur virð ist því 
hafa verið nýttur til hey skap ar. 

Þetta skýrir einnig að með al stærð heim ila í Eyr ar sveit er nokkru minni en 
lands með al tal ið eða rétt um 5 í heim ili á móti 6,5 í lands með al tali. Heim ili 
bænda hafa verið fjöl menn ari en önnur heim ili, en 41% íbú anna telj ast til þeirra 
heim ila sem eru þó ekki nema 30% heim ila í sveit inni. 

Jarð ir og hjá leig ur
En við skul um nú fara boð leið ina bæ frá bæ í Eyr ar sveit og sjá hvern ig sveit in 
var byggð fyrir 300 árum og byrj um aust ast í sveit inni.

Berk serk seyri
1703 er jörð in tvíbýli og búa á öðru býlinu 5 manns, bóndi og kona hans ásamt 
vinnu fólki. Á hinu býlinu búa 6 manns, bóndi og kona hans, dótt ir þeirra, ein 
gömul kona, veik og lasin og ein vinnu kona og einn vinnu mað ur. Á Ber serk-
seyri búa því sam tals 11 manns.

TAFLA 5.
Mannfjöldi í Eyrarsveit 1703 - heimili

Talinn til heimilis:  Tala Hlutfall
Bænda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 41
Hjáleigubænda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 37
Tómthúsmanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7
Húsfólks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5
                           Samt.  594 

Niðursetningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 11
Íbúar samt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 100



Kol graf ir
Þessi jörð er þá einnig tvíbýli. Á öðru býlinu búa 5 manns, ekkja með þremur 
upp komn um börn um sínum ásamt einum vinnu manni. Á hinu býlinu býr 
einnig kona ásamt einni vinnu konu og tveim ur vinn umönn um. Á Kol gröf um 
búa því sam tals 9 manns.

Hrafn kels stað ir
Á þess ari jörð er einnig tvíbýli á þess um árum. Á öðru býlinu búa hjón ásamt 
einni vinnu konu. Á hinu býlinu býr bóndi ásamt syst ur sinni sem skráð er 
bústýra og einni vinnu konu. Sam tals búa á Hrafn kels stöð um 6 manns.

Eiði
Þar býr prest sekkja ásamt manni sem skráð ur er henn ar fyr ir vinna. Þar eru 
einnig skráð ar þrjár vinnu kon ur og þrír vinn umenn, tveir pilt ar, rúm lega tví-
tug ir sem sagð ir eru dimmit er að ir úr skóla, en hafa vænt an lega unnið sem 
vinn umenn og einn 10 ára gam all pilt ur sem sett ur er til bók náms. Þykir það 
nokk uð óvenju legt. Alls eru til heim il is á Eiði 11 manns.

Hjarð ar ból
Á þess ari jörð er tvíbýli. Á öðru býlinu býr ábú andi ásamt konu sinni og þrem-
ur börn um, einum syni og tveim dætr um, og á hinu býlinu býr ábú andi ásamt 
konu tveim og sonum. Á Hjarð ar bóli búa því alls 9 manns á tveim heim il um.

Ho spi tals eyri (Hall bjarn ar eyri)
Jörð þessi var þegar hér er komið sögu lögð undir eitt af ör fá um holds veikra-
sjúkra hús um lands ins. Ábú end ur jarð ar inn ar tóku að sér rekst ur sjúk ra húss ins 
og hefur sú saga verið rakin ann ars stað ar í þess ari rit röð. Jörð in var tvíbýli. 
Ábú andi á þeim hluta jarð ar inn ar sem rak sjúkra hús ið var þetta ár ekkja , Þór-
dís Hann es dótt ir, sem þar bjó ásamt 4 vinnu kon um og 3 vinn umönn um. Þá bjó 
þar kona sem sér stak lega þjón aði sjúkra hús inu ásamt 9 ára göml um syni 
sínum. Til heim il is voru svo skráð ir 4 sjúk ling ar („ho spi tals lim ir“). Þar voru 
því 14 manns til heim il is.

Á hinum hluta jarð ar inn ar bjó ör fá tæk ekkja ásamt tveim ur dætr um sínum 
og syni og segir svo í mann tal inu um þetta heim il is fólk: „Þess ar ör fá tæku 
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skepn ur lifa á hlut Þor geirs (24 ára sonur ekkj unn ar) og góð gjörð um Þór dís ar.“ 
Auk þeirra býr þar einn hús mað ur, sjúk ur af steins ótt. Á þessu heim ili búa því 
5 mann eskj ur. Sam tals eru til heim il is á að al jörð inni 19 manns. En jörð in var 
stór á þeirra tíma mæli kvarða og á henni voru 8 hjá leig ur:

1. Tótt ir (gras hjá leiga)
Þar bjó hjá leigu bóndi ásamt konu sinni og 7 börn um (3–18 ára). Voru því 9 
manns þar í heim ili

2. Eyr ar oddi (gras hjá leiga)
Þar bjó hjá leigu bóndi ásamt konu sinnni, tveim ur börn um, einni vinnu konu, 
einum vinnu manni og einum hús manni („las burða ör eiga“). Til heim il is þar 
voru því 7 manns.

3. Tröð (gras hjá leiga)
Þar bjó hjá leigu bóndi („ör eigi“) ásamt konu sinni og barn ung um syni þeirra, 
einum vinnu manni og einni vinnu konu. Þá bjó þar einn hús mað ur. Til heim il-
is voru því 6 manns.

4. Innri Garð sendi (gras hjá leiga)
Þar bjó hjá leigu bóndi ásamt konu sinni, aldr aðri móður henn ar, einu 8 ára 
töku barni („uppá guðs sakir“) og einum lausa manni. Þar eru því til heim il is 5 
mann eskj ur.

5. Ytri Garð sendi (gras hjá leiga)
Þar bjó einn hjá leigu mað ur („mjög fé lít ill“) ásamt konu sinni.

6. Þórð ar búð (gras hjá leiga)
Þar bjó hjá leigu mað ur („ör eigi“) ásamt konu sinni og dótt ur og tveim sonum 
(12–25 ára). Sem sagt 5 í heim ili.

7. Litla Naust (gras hjá leiga)
Þar bjó ekkja („ör fá tæk“) ásamt 6 börn um sínum (ein dótt ir og 5 synir, 7–24 ára)
Til heim il is þar voru því 7 manns.

157

EYRARSVEIT FYRIR 300 ÁRUM



8. Stóru Naust (gras hjá leiga)
Þar bjó hjá leigu mað ur ásamt 3 dætr um sínum (12–24 ára)

Skalla búð ir
Þar bjó ábú andi ásamt konu sinni og þrem ur börn um, aldr aðri móður hús-
freyju, tveim vinnu kon um, einum ómaga, einni hús konu og einum hús manni. 
Þar var einnig til heim il is um stund einn laus gang ari. Til heim ilis voru þar 12 
manns.

Á jörð inni voru einnig ein gras hjá leiga og 5 gras laus ar búðir (þurr abúð ir). 

1. Bakka búð (gras hjá leiga)
Þar bjó hjá leigu mað ur („ör eigi“) ásamt konu sinni og 4 börn um (1–11 ára). Þar 
til heim il is voru því 6 manns.

2. Gras laus búð 1 (nafn laus)
Þar bjó búð ar mað ur („fá tæk ur ör eigi, bjargast af sjó“) ásamt konu sinni og 
tveim ur börn um (4 og 7 ára). Til heim il is því 4.

3. Gras laus  búð 2 (nafn laus)
Þar bjó einn búð ar mað ur („ bjarg ast við sjó róð ur“) ásamt konu sinni.

4. Gras laus búð 3 (nafn laus)
Þar bjó búð ar mað ur („ör eigi, bjarg ast af við sjó vinnu“) ásamt konu sinni, 
tveim ur dætr um og einum vinnu pilti. Sam tals í heim ili 5 manns.

5. Gras laus búð 4 (nafn laus)
Þar bjó búð ar mað ur („ör eigi, lifir af sjó vinnu“) ásamt syst ur barni sínu, 13 ára, 
sem þigg ur sveit ar styrk.

6. Gras laus  búð 5 (nafn laus)
Þar bjuggu tvær aldr að ar búð ar kon ur sem þáðu sveit arstyrk ásamt sonum 
sínum, 21 og 24 ára.

Gras laus um búðum, þ.e. þurr abúð um, tómt hús um, var ekki gefið nafn 
mann tali þeirra Árna og Páls, en ef laust hafa þær geng ið undir ein hverj um 
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nöfn um manna á meðal í sveit inni. Húsa kynni hafa ef laust ekki verið merki leg, 
þetta hafa verið litl ir torf kof ar.

Á heima jörð inni Skalla búð um, með hjá leigu og gras laus um búðum, hafa 
verið til heim il is 35 manns.

Vatna búð ir
Þar býr einn hrepp stjóra sveit ar inn ar („knjáliða veik ur“) ásamt konu sinni, 
þrem ur börn um þeirra, þrem ur vinn umönn um, tveim ur vinnu kon um og ein-
um hús manni og eig in konu hans. Þar til heim il is á að al jörð inni eru því 12 
manns.

Á jörð inni voru einnig 7 gras hjá leig ur og 3 gras laus ar búðir. Þess um hjá leig-
um og búðum er ekki gefið nafn í mann tal inu held ur númer.

1. Gras hjá leiga 1
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni og dótt ur, einni hús konu og syni 
henn ar („Við sjó mennsku“). Þar til heim il is 5 mann eskj ur.

2. Gras hjá leiga 2
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni og 3 börn um. Þar til heim il is 5 manns.

3. Gras hjá leiga 3
Þar býr hjá leigu mað ur („ör eigi, þigg ur sveit astyrk“) ásamt konu sinni og 13 
ára göml um syni þeirra.

4. Gras hjá leiga 4. 
Þar býr aldr að ur hjá leigu mað ur („mjög veik ur“) ásamt konu sinni og tveim ur 
börn um, 19 og 21 árs, og einum lausa manni. Þar eru því 5 í heim ili.

5. Gras hjá leiga 5
Þar býr einn hjá leigu mað ur („ör eigi“) ásamt konu sinni og 2 ára göml um syni.

6. Gras hjá leiga 6
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni („mjög þjáð af óþekkj an leg um veik-
leika“), einu töku barni og tveim vinnu kon um. Þar til heim il is eru því 5 manns.
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7. Gras hjá leiga 7
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, einni vinn ustúlku og einum sveit ar-
ómaga. Þar eru því 4 í heim ili.

8. Gras laus búð 1
Þar býr búð ar mað ur („bjarg ast af sjó vinnu“) ásamt konu sinni og 2 börn um, 6 
og 7 ára.

9. Gras laus búð 2
Þar býr búð ar mað ur („ör eigi“) ásamt gam alli konu, sveit ar ómaga.

10. Gras laus búð 3 
Þar býr búð ar mað ur („ör eigi, þigg ur styrk sveit ar inn ar með sínu hyski“) ásamt 
konu sinni og tveim ur sonum, 2 og 6 ára. Þar í heim ili 4.

Á Vatna búð um, á að al jörð ásamt hjá leig um og gras laus um búðum, bjuggu 
því árið 1703 52 mann eskj ur.

Þór dís ar stað ir
Á Þór dís ar stöð um er ábú andi einn hrepp stjóra sveit ar inn ar sem býr þar ásamt 
konu sinni, dótt ur þeirra, einum vinnu manni, tveim vinnu kon um, einni fóst-
ur dótt ur og einni hús konu („lifir þar af sínum kind um og ull ar vinnu“). Þar eru 
því til heim il is 8 manns.

Á jörð inni eru einnig 6 gras hjá leig ur og 2 gras laus ar búðir (þurr abúð ir):

1. Halls búð (gras hjá leiga)
Þar býr einn hjá leigu mað ur ásamt einni vinnu konu.

2. Nau stáll (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigumaður ásamt konu sinni, tveim ur börn um, vinnu konu og 
vinnu manni. Þar til heim il is 6 manns.

3. Ak urtr að ir (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, tveim ur börn um þeirra, 20 og 21 árs, 
og bróð ur barni. Til heim il is þar því 5 manns.
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4. Gras hjá leiga 4 (nafn laus)
Þar býr ein hjá leig ukona ásamt einni þjón ustu stúlku og einum öldr uð um ómaga.

5. Gras hjá leiga 5 (nafn laus)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni.

6. Gras hjá leiga 6 (nafn laus)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni og 3 sonum henn ar af fyrra hjóna bandi.

7. Gras laus búð 1
Þar býr búð ar kona ásamt tveim ur börn um sínum 10 og 18 ára („þessi bjarg ast 
við sjó vinnu“).

8. Gras laus búð 2
Þar býr búð ar mað ur ásamt konu sinni („þiggja bæði sveit astyrk“).

Á Þór dís ar stöð um, með hjá leig um og þurr abúð um, bjuggu árið 1703, 36 
manns.

Arnar hóll
Þar er árið 1703 tvíbýli. Á öðru býlinu býr ábú andi („ör eigi, góður smið ur“), 
ásamt konu sinni og tveim ur börn um, 4 og 8 ára, og einni hús konu og dótt ur 
henn ar. Þar eru því í heim ili 6 manns. 

Á hinu býlinu býr ábú andi ásamt konu sinni, 2 ára göml um syni og einni 
vinn ustúlku. Þar eru því til heim ilis 4. Á báðum býlun um búa því 10 manns.

Bár
Þar er einnig tvíbýli. Þar býr ábú andi ásamt einum vinnu manni og tveim 
vinnu kon um. Þar til heim il is 4. 

Á hinu býlinu býr kona ásamt 5 börn um sínum, 2–16 ára og einum vinnu-
manni. Þar til heim il is eru 7 manns. 

Á jörð inni eru 6 gras hjá leig ur:

1. Tjarn ar búð (gras hjá leiga)
Þar býr aldr að ur hjá leigu mað ur ásamt tveim ur upp komn um sonum sínum.
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2. Litla Tröð (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur („ör eigi, þigg ur styrk af sveit“) samt konu sinni og 12 
ára syni.

3. Mó a búð (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur („ör eigi“) ásamt einum vinnu pilti, tveim ur vinn ustúlk-
um og lausa manni. Þar til heim il is því 5 manns.

4. Mela gerði (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur („fóta veik ur ör eigi“) ásamt konu sinni og 12 ára syni.

5. Hjalla búð (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur („skipa smið ur“) ásamt konu sinni og fjór um börn um á 
aldr in um 4–19 ára. Þar til heim il is 6 manns.

6. Arn bjarg ar búð (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, 17 ára dótt ur þeirra og einni „fá tækri 
ölm usu konu“. Þar til heim il is 4.

Í Bár bjuggu því 1703, með hjá leig um, 35 manns.

Spjör
Þar er tvíbýli. Á öðru býlinu býr ábú andi („skóla geng inn“) ásamt konu sinni, 
einum syni og þrem ur dætr um, tveim ur vinnu pilt um og þrem ur vinn ustúlk-
um. Þar eru því til heim il is 11 manns.

Á hinu býlinu bjó ábúandi ásamt konu sinni og þrem ur börn um og einni 
vinnu konu. Þar eru því til heim il is 6 manns.

Set berg
Þar er prests set ur og stað ar hald ari prest ur sveit ar inn ar, síra Steinn Jóns son. 
Hann býr þar ásamt konu sinni, tveim ur sonum, dótt ur og föð ur syst ur hús-
freyj unn ar. Þar eru einnig til heim il is ein gömul kona, fjór ar vinnu kon ur og 
fimm vinn umenn. Þar eru því til heim il is 16 manns.

Á jörð inni eru einnig þrjár hjá leig ur:
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1. Garðs horn (gras hjá leiga)
Þar býr einn hjá leigu mað ur ásamt konu sinni („örv asa“) og einum vinnu manni.

2. Stekkj art röð (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, 4 ára syni henn ar, einum sveit ar-
ómaga og einni hús konu. Til heim il is þar því 5 manns.

3. Vind ás (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni.

Á Set bergi, með hjá leig um, bjuggu því 26 manns.

Hamrar
Þar býr ábú andi ásamt konu sinni og 4 börn um þeirra, 9–14 ára. Þar til heim il-
is 6 manns.

Grund
Þar er tvíbýli. Á öðru býlinu býr ábú andi ásamt 4 börn um sínum á aldr in um 
14-26 ára og einni vinnu konu. Þar til heim il is 6 manns.

Á hinu býlinu býr einn hrepp stjóra sveit ar inn ar ásamt veik ri móður sinni, 
einni gam alli konu, tveim vinn ustúlk um, tveim vinnu pilt um og einu töku barni 
(„uppá guðs vegna“). Til heim il is 8 manns.

Á Grund voru því til heim il is sam tals 14.

Kverná
Þar er tvíbýli. Á öðru býlinu bjó ábú andi ásamt syst ur sinni, einum vinnu pilti, 
einni vinnu konu og einu töku barni. Þar til heim il is 5 manns.

Á hinu býlinu bjó ábú andi ásamt konu sinni, einum vinnu manni og einni 
vinnu konu. Til heim il is þar 4. Á Kverná bjuggu því sam tals 9 manns.

Gröf
Þar býr einn hrepp stjóra sveit ar inn ar („veik ur inn vort is“) ásamt konu sinni og 
6 ára dótt ur þeirra, einnig þrír vinn umenn, ein vinnu kona, einn 16 ára pilt ur 
(„veik ur af stór flug um“) og eitt töku barn („uppá guðs vegna.“). Þar til heim il-
is 9 manns.
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Helln afell
Þar býr ábú andi ásamt konu sinni, 5 ára dótt ur þeirra, einum vinnu pilti og 
einni vinnu konu. Þar til heim il is 5 manns.

Kirkj ufell
Þar er tvíbýli. Á öðru býlinu býr einn hrepp stjóra sveit ar inn ar, ásamt konu 
sinni, tveim ur dótt ur son um henn ar, tveim ur vinn ustúlk um, einum vinnu-
manni, gam alli konu örv asa og einum lausa manni. Þar til heim il is 9 manns.

Á hinu býlinu býr ábú andi Kirkj ufells, ásamt konu sinni, einum vinnu manni, 
einni vinnu konu og einum sveit ar ómaga. Sam tals á því heim ili 5 manns.

Á jörð inni Kirkj ufelli voru 5 hjá leig ur:

1. Kirkj ufells kot 
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt örv asa móður sinni og einum sveit ar ómaga.

2. Hnaus ar
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni og 5 börn um, 7–16 ára og einni gam-
alli konu („örv asa, þjáð af stór flug um“).

3. Hlein (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt einni vinnu konu og tveim ur börn um henn ar.

4. Búðir (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, upp komn um syni og einni vinnu-
konu.

5. Bakka búð
Þar býr hjá leigu mað ur („óvenju veik ur í læri“) ásamt konu sinni, tveim ur börn-
um og einum lausa manni. Þar til heim il is því 5 manns.

Á jörð inni Kirkj ufelli, með hjá leig um, bjuggu því 38 manns.

Háls
Þar býr ábú andi („ófær af fóta veiki“) ásamt konu sinni og þrem ur upp komn-
um börn um. Til heim il is þar 5 manns.
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Mýrar
Þar býr ábú andi ásamt konu sinni og tveim dætr um. Til heim il is þar 4 manns.

Kross nes
Þar býr ábú andi ásamt móður sinni sem skráð er sem bústýra. Með þeim búa 
sex upp kom in börn henn ar, systk ini ábú anda, ásamt dótt ur og bróð ur dótt ur 
ábú anda, einum vinnu manni og tveim vinn ustúlk um. Til heim il is þar eru því 
13 manns.

Á jörð inni Kross nesi voru 6 hjá leig ur og 4 gras laus ar búðir (þurr abúð ir):

1. Gálut röð (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, einum vinnu manni og einni örv asa 
gamalli konu og einni stúlku („mjög veik af inn vort is stöðu blóði“). Til heim il is 
þar 5 manns.

2. Kalls hús (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur („þigg ur sveit astyrk“) ásamt konu sinni og tveim ur 
börn um, 1 og 2 ára.

3. Forn un aust
Þar býr hjá leigu mað ur („þigg ur sveit astyrk“) ásamt konu sinni og tveim ur 
börn um, 11 og 14 ára.

4. Bryggju stað ir
Þar býr hjá leigu mað ur („fá tæk ur“) ásamt konu sinni, 6 börn um, 6–15 ára og 
einum vinnu pilti. Þar til heim il is 9 manns.

5. Há varðs kví ar
Þar er tvíbýli. Á öðru býlinu býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni og fjór um 
börn um, tvö þeirra mál laus, og einum lausa manni.
Á hinu býlinu býr hjá leigu mað ur ásamt móður sinni og syni henn ar („veik ur 
af fylli“). Á þess ari hjá leigu búa því sam tals 10 manns.
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6. Ri mak ví ar
Þar er tvíbýli. Á öðru býlinu býr ábú andi, ein vinnu kona og einn vinnu mað ur.

Á hinu býlinu býr ábú andi ásamt konu sinni og 4 börn um, 1–14 ára. Til 
heim il is á þess ari hjá leigu eru sam tals 9 manns.

7. Gras laus búð 1 
Þar býr búð ar mað ur („fé lít ill mjög“) ásamt bróð ur sínum, einum vinnu manni 
og einni vinnu konu.

8. Gras laus búð 2
Þar býr búð ar mað ur ásamt syst ur sinni, 7 ára syni henn ar og einum hús manni.

9. Gras laus búð 3
Þar býr búð ar kona ásamt tveim ur upp komn um börn um sínum og einum hús-
manni.

10. Gras laus búð 4
Þar eru tvö heim ili. Á öðru býr hús kona ásamt tveim ur upp komn um sonum 
sínum, en á hinu heim il inu býr hús mað ur á Ri mak víum ásamt konu sinni og 
eins árs göml um syni. Í þess ari búð eru því til heim il is 6 manns.

Á jörð inni Kross nesi, með hjá leig um og þurr abúð um, bjuggu árið 1703 72 
mann eskj ur. 

Efri Lá
Þar býr ábú andi ásamt konu sinni, tveim ur vinn umönn um, fjór um vinnu kon um 
og einum hús manni („bjarg ast við sjó vinnu“). Þar eru því til heim il is 9 manns.

Á jörð inni Efri Lá voru tvær hjá leig ur.

1. Efri Lár kot (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni og einum vinnu pilti.

2. Geira völl ur (gras hjá leiga)
Þar eru tvö heim ili. Á öðru býr hjá leigu mað ur ásamt tveim ur dætr um sínum 
og einni vinnu konu. Á hinu heim il inu býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni og 
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tveim ur börn um, 8 og 10 ára. Á þess ari hjá leigu eru því til heim il is sam tals 8 
manns.

Í Efri Lá, ásamt hjá leig um, eru því til heim il is 20 manns.

Neðri Lá
Þar er tvíbýli. Á öðru býlinu er kona ábú andi („veik af spít elsku“) ásamt tveim-
ur upp komn um sonum sínum og einni dótt ur. Þá eru á heim il inu einn vinnu-
mað ur, tvær vinn ustúlk ur og tvö töku börn. Þar eru því til heim il is 9 manns.

Á hinu býlinu er ábú andi ásamt konu sinni, upp komn um syni þeirra og 
einni vinnu konu. Á að al jörð inni búa því sam tals 13 manns.

Á jörð inni Neðri Lá voru tvær hjá leig ur:

1. Krók ur (gras hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, tveim ur börn um, 2 og 5 ára og einum 
vinnu pilti og einni vinn ustúlku. Til heim il is þar 6 manns.

2. Mýrar hús (hjá leiga)
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, 10 ára dótt ur, einum hús manni („lifir 
við sjó vinnu“) og einni hús konu („lifir við ölm usu mik inn part“).

Á jörð inni Neðri Lá, ásamt hjá leig um, bjuggu 1703 sam tals 42 mann eskj ur.

Skerð ingss tað ir
Þar býr ábú andi ásamt bróð ur sínum og tveim ur systr um. Þá eru á heim il inu 3 
syst ur börn ábú and ans, 10–17 ára, ein vinn ustúlka, hús mað ur ásamt tveim ur 
börn um sínum og einn lausa mað ur. Sam tals á heim il inu eru 12 manns.

Á jörð inni Skerð ings töðum eru þrjár hjá leig ur:

1. Bakki 
Þar býr hjá leig ukona („hýrist þar, ör fá tæk, styrk ist af sveit“) ásamt 11 ára göml-
um syni sínum.

2. Forna kot
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, tveim ur sonum, 1 og 4 ára og einum 
vinnu manni. Til heim il is þar 5 manns.
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3. Tröð
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni og tveim ur börn um þeirra 3 og 7 ára.

Á jörð inni Skerð ings töðum bjuggu með hjá leig um því 23 manns.

Vík
Þar er tvíbýli. Á öðru býlinu býr ábú andi ásamt konu sinni og þrem ur börn um, 
8-12 ára, tveim ur vinnu pilt um, einni vinn ustúlku og einum hús manni. Á því 
heim ili eru því 9 manns. Á hinu býlinu býr ábú andi ásamt konu sinni og 5 
börn um þeirra. Þar eru til heim il is 7 manns. Á báðum býlun um búa því sam-
tals 16 manns.

Á jörð inni Vík er ein hjá leiga.

1. Hól búð
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni og tveim töku börn um.

Höfði
Þar býr ábú andi ásamt konu sinni, fjór um sonum, tveim vinnu kon um, einum 
vinnu manni, töku barni af sveit og einum hús manni ásamt 4 ára syni hans. Á 
heim il inu eru því 12 manns.

Á jörð inni Höfða eru tvær hjá leig ur:

1. Höfð akot
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, fjór um börn um, 5–11 ára, móður 
hans, einni vinnu konu og einum vinnu manni. Til heim il is þar 9 manns.

2. Hjall at unga
Þar býr hjá leigu mað ur ásamt konu sinni, 13 ára syni og einum vinnu pilti.

Á jörð inni Höfða bjuggu því 1703 sam tals 25 mann eskj ur.

Út ræði úr Eyr ar sveit
Árið 1703 er getið um þrjá út ræð is staði frá Eyr ar sveit, Vatna búða pláss í fram-
sveit, Kross nes (vænt an lega nú ver andi Kví a bryggja) og Lá (þ.e. út Lárós) í út-
sveit. Ef laust hafa verið ein hver upp sát ur frá flest um jörð um við sjáv ar síð una. 
Lík legt má þó telja að róið hafi verið frá ystu stöð um þar sem upp sát ur var gott 
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og stutt á miðin en þau hafa ef laust verið best út frá Eyri í fram sveit og Stöð inni 
í út sveit. Bátar voru mjög litl ir á þess um tíma eins og fyrr er getið fóru því ekki 
langt á mið.

Eins og sjá má af yf ir ferð yfir bú setu sveit ar inn ar eins og hún birt ist í mann-
tal inu 1703 er bú seta að al lega á tveim ur stöð um, Vatn búð um og Eyri og svo á 
Kross nesi. Það er að mörgu leyti fróð legt að sjá hve mjög fólk var sam an þjapp-
að á litlu und ir lendi og sýnir okkur hve mjög fólk var háð sjó sókn um af komu 
sína. Eyr ar sveit sker sig úr að því leyti að þar er hlut falls lega mikið af hjá leig-
um og þurr abúð um. Sem dæmi má benda á að þar sem seinna var kall að 
„Lárpláss“ í út sveit, þ.e. jarð irn ar Neðri Lá og Efri Lá með hjá leig um, bjuggu á 
þess um tíma 44 mann eskj ur.

Mikil fá tækt hefur verið í þess um búðum og marg ir upp á sveit ina komn ir. 
Hins vegar má telja víst að í Eyr ar sveit hafi fá tækt ekki verið meiri en var á 
flest um stöð um á Ís landi á þess um tíma. 

Heim ild ir
Mann tal ið 1703, Hagskýrslur rík is ins 1960
Jón Þ. Þór: Saga sjáv ar út vegs á Ís landi, Bóka út gáf an Hólar 2002
Lúð vík Krist jáns son: Ís lensk ir Sjáv ar hætt ir.
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Þegar sú hug mynd kom upp á fundi hjá Eyr-
byggj um, Holl vina sam tök um Grund ar fjarð ar að 
skrifa um upp haf áætl unar ferða í Eyr ar sveit var 
leit að til mín. Faðir minn Krist ján Jón as son var 
sam starfs mað ur Þórð ar Páls son ar sér leyf is hafa. 
Áætl un ar ferð irn ar voru hluti af lífi mínu þegar 
ég var að alast upp í Graf ar nesi. Ég tók þátt í ein-
stök um at rið um eins og að skrá niður hvað faðir 
minn átti að út rétta í höf uð staðn um fyrir sveit-
ung ana eða af henda send ing ar þegar hann var 
kom inn með þær heim. Ég var ekki há í loft inu 
þegar ég fór að að stoða við þrif á rút un um og 

hafði í kaup þær tómu öl flösk ur sem far þeg ar skildu eftir. Það var sér lega eft-
ir sókn ar vert að þrífa rút urn ar eftir ball ferð ir því þá voru flösk urn ar flest ar. 
Einnig lét faðir minn mig að stoða sig við að hand langa ýmis verk færi á bif-
reiða verk stæð inu sem hann og Þórð ur voru með. 

Áætl un ar ferð ir í Eyr ar sveit 1942-1966
Í upp hafi fimmta ára tug ar ins voru bílar ekki al geng ir í Eyr ar sveit, en Krist-
laug ur Bjarna son kom með fyrsta bíl inn í sveit ina árið 1936. Bif reið in fékk skrá-
setn ing ar núm er ið SH 36, en í þá daga fengu bif reið ar sömu um dæm is bók stafi 

Elínbjörg Kristjánsdóttir

Áætlunarferðir í
Eyrarsveit

Elínbjörg Kristjánsdóttir.
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og skip og bátar. Í reglu gerð sem gefin var út 1937 voru sett ný lög um skrán-
ingu öku tækja. Þá var hvert lög sagn ar um dæmi ein kennt með bók staf og Snæ-
fells ness- og Hnapp adalssýslu var út hlut að bók stafn um P. Þessi lög voru í gildi 
þar til 1. jan úar 1989 er nú ver andi reglu gerð um skrán ingu öku tækja tók gildi.

Segja má að fyrstu áætl un ar ferð irn ar til Graf ar ness hafi byrj að þegar Kaup-
fé lag Stykk is hólms hóf ferð ir á milli Stykk is hólms og Graf ar ness einu sinni í 
viku í kring um 1942, en Kaup fé lag ið var með útibú í Graf ar nesi.

Byrj að var að flytja vörur til úti bús Kaup fé lags ins í bíl sem nefnd ur var hálf-
kassi og tók bæði far þega og vörur. Jón og Magn ús Ís leifs syn ir úr Stykk is hólmi 
sáu um þess ar ferð ir milli Stykk is hólms og Graf ar ness. Bænd urn ir í Eyr ar sveit 
fóru með ull ina til Stykk is hólms í hálf kass an um á vorin til að leggja hana inn í 
versl an irn ar þar og tóku síðan út vörur í stað inn.

Far þeg ar sem leið áttu til Reykja vík ur gátu farið með hálf kass an um til 
Stykk is hólms í veg fyrir áætl un ar bíl inn sem var í ferð um á milli Stykk is hólms 
og Borg ar ness, en þá þurftu far þeg ar að sigla frá Borg ar nesi til Reykja vík ur 
með ms. Lax fossi sem var í ferð um þar á milli. 

Vegur kom fyrir Hval fjörð 1932, en hann var lok að ur í stríð inu og ekki hægt 
að fara hann nema með sér stöku leyfi. Á stríð sár un um voru hlið við mynni 
fjarð ar ins með vörð um sem sáu um að hleypa bif reið um í gegn. Leyf in sem 
gefin voru út voru sýnd við þessi hlið. Verð irn ir sem voru farn ir að kann ast við 
bíl stjór ana inn heimtu þau ekki allt af, nema ef um nýja bíl stjóra var að ræða 
sem þeir þekktu ekki. 

P 122, Chevrolet, 
22 manna árg. 1946. 

Eigendur: Bifreiðastöð 
Grundarfjarðar, Þórður 

Pálsson og Sigurður 
Daðason. Við hlið 
rútunnar standa 

Þórður Pálsson og 
Elimar Tómasson 

skólastjóri. Ljósmynd úr 
dánarbúi Þórðar 

Pálssonar.
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Vegir og brýr
Brýr voru ekki komn ar í Eyr ar sveit á 
þess um fyrstu árum bíls ins. Fyrsta 
brúin kom yfir Kverná 1952 og því 
næst var Grund ar áin brúuð, þar á eftir 
Slýá in. Byrj að var að und ir búa brú yfir 

Mjós und 1959 og var hún vígð 1961, og var hún mikil sam göngu bót.
Guð mund ur Gunn ars son fyrr ver andi rútu bíl stjóri í Stykk is hólmi segir svo 

frá, að erf itt hafi verið að fara á milli Stykk is hólms og Graf ar ness á þess um 
árum, en ferð in gat tekið marga klukku tíma því þá þurfti að fara inn fyrir 
Hrauns fjörð því engin brú var þá komin yfir Mjós und. Sums stað ar varð að 
sæta sjáv ar föll um eins og við Fjarð ar horn sá í Hrauns firði, Slýá í Kol grafa firði 
og yfir Hlöðu vog inn, við Eið isstap ana, Grund og Gilós. Vond ur kafli var í 
Hlöðu vog in um í Kol grafa firði, en þar áttu bílar á hættu að fest ast í sandi og 
aur. Á nokkrum stöð um var keyrt eftir fjör unni á út fall inu.

Fjarð ar horn sá var erf ið ur far ar tálmi og einnig Straum hlíð in í Hrauns firði 
sem var oft ill fær, sér stak lega þegar ringdi. 

Að sögn Guð mund ar á fólk erf itt með að trúa, þegar sagt er að ferð in á milli 
Graf ar ness og Stykk is hólms 
hafi tekið marga klukku-
tíma. Fólk var klætt í sam-

P 44, Ford, 22 manna, árg. 1939. 
Eig end ur Þórð ur Páls son, 
Sig urð ur Daða  son og 
Krist laug ur Bjarna son. Ljósmynd 
úr dánarbúi Þórðar Pálssonar.

P 122 Chevrolet, hálfkassi. Fyrir framan 
bílinn er Þórður Pálsson. Ljósmynd úr 
dánarbúi Þórðar Pálssonar.
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ræmi við að ferð in gæti tekið lang an tíma og jafn vel þyrfti að moka eða ýta 
bíln um upp úr aur eða snjó. Skófl ur voru stund um ekki nógu marg ar því allir 
vildu leggja til hjálp ar hönd. Yf ir leitt voru aukavett ling ar og sokk ar í bíl un um 
til að nota við þess ar að stæð ur.

Kona í Grund ar firði minn ist þess að eitt sinn þegar komið var að Fjarð ar-
horn sá hafi rútan ekki kom ist yfir og þá hafi bíl stjór inn borið alla far þeg ana á 
bak inu yfir ána, síðan var beðið á bænum í Hrauns firði eftir út fall inu svo rútan 
kæm ist yfir.

Fast ar ferð ir á milli Graf ar ness og Reykj a vík ur
Þórð ur Páls son kom til Graf ar ness 1946 með vöru bíl P 42. Hann kom sunn an 
úr Stað ar sveit, en hafði verið með bíl inn í vinnu þar. Þegar dans leik ir voru í 
sveit inni setti hann boddí á bíl inn og bekki á pall inn til að keyra unga fólk ið í 
Stað ar sveit á dans leiki. Hann byrj aði með bíl inn í bryggj uvinnu í Graf ar nesi, 
en lét síðar byggja yfir hann og breyta í hálf kassa hjá Gesti Bjarna syni í Stykk-
is hólmi. Síðan sækir hann um sér leyf ið Reykja vík – Graf ar nes.

Í fyrstu var hann með hálf kass ann ein göngu í ferð um og flutti vörur og fólk, 
en sótti um inn flutn ings leyfi til Fjár laga- og at vinnu mála ráðu neyt is ins, ásamt 
Sig urði Daða syni fyrir grind á 22ja manna rútu bíl, Chevrol et árg. 1946. 
Snemma árs 1947 sóttu þeir um til hrepps nefn dar að sveitar sjóð ur Eyr ar sveit ar 
ábyrgð ist lán að upp hæð allt að 25.000 kr. sem þeir ætl uðu að taka til kaupa á 
nýrri bif reið. Skil yrði fyrir ábyrgð inni var að þeir héldu uppi áætl un ar ferð um, 
ekki sjaldn ar en einu 
sinni í viku, milli Graf ar-
ness og Reykja vík ur og 
Graf ar ness og Stykk is-
hólms, eða eins og 

P 222. Chevrolet, 26. manna. 
Árgerð 1946. Eigandi Þórður 

Pálsson. Ljósmynd úr 
dánarbúi Kristjáns 

Jónssonar.
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kemur fram í fund ar gerða bók hrepps nefnd ar frá laug ar deg in um 19. apríl 1947: 
„þegar yf ir ferð ar fært er fyrir bif reið ar á milli þess ara staða“. Einnig áskil ur 
hrepps nefnd in sér rétt til að fylgj ast með starf semi, rekstri og af komu bif reið ar-
inn ar. Ekki var sátt um þessa ábyrgð í sveita rfé lag inu og var boðað til al menns 
hrepps fund ar vegna þessa föstu dag inn 9. maí 1947. 

Bif reiða grind in kom frá Am er íku og var byggt yfir hana hjá Kristni Jóns syni 
vagna smið í Reykja vík. Þegar bif reið in kom vest ur fékk hún núm er ið P-122. 

Árið 1952 kom Krist ján Jón as son til vinnu hjá Þórði, en þeir voru frænd ur og 
sveit ung ar úr Stað ar sveit inni. 

Bif reiða verk stæði
Þórð ur og Krist ján voru með bragga fyrir ofan hús Ósk ars Sæ munds son ar. Þar 
sáu þeir um við gerð ir á rút un um. Oft voru þeir með vara hluti með sér í bíl un um 
til að geta gert við þá þar sem þeir bil uðu því ekki var allt af hægt að kom ast heim 
til að nota að stöð una sem þeir höfðu í bragg an um. Slit á bif reið um var mikið því 
mal ar veg irn ir sem lagð ir voru á fyrstu árum bíls ins voru marg ir hverj ir ill fær ir, 
hol ótt ir og vond ir yf ir ferð ar, erf ið ar brekk ur og marg ar voru beygj urn ar, sér stak-
lega í Ber serkj ahrauni. Sums stað ar var ekki vegur held ur ein göngu slóði og 
einnig var keyrt í flæð ar mál inu þar sem það var hægt. Þegar rigndi kom fyrir að 
aur bleyt an var svo mikil á veg  un um að bif reið arn ar festust í henni því víða var 
veg ur inn nið ur graf inn. Brýrnar höfðu ekki undan vatns flaumn um og vatn 

flæddi yfir veg ina á erf iðustu köfl un um. 
Öxlar og auga blöð á fjöðr un um brotn uðu við 
þau átök sem bíl arn ir áttu í við veg ina. 
Kúpling ar bil uðu og bremsurn ar fóru vegna 
vatns flaums ins sem bíl arn ir lentu oft í. Dekkj-
ahall æri var mikið á tíma bili og voru dekk in 

Á bifreiðaverkstæðinu.
Haraldur Magnússon og Þórður Pálsson.
Ljósmynd úr dánarbúi Þórðar Pálssonar.
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skömmt uð. Bíl stjór arn ir 
björg uðu sér þá þannig að 
þeir settu kappa inn í dekk in 
og bolt uðu fasta með borða-
bolt um til að geta hald ið ak-
strin um áfram, einnig var í 
sumum til fell um skor inn af 
harði kant ur inn á lé leg um 
dekkj um og þau notuð inn í 
önnur dekk, þessi við gerð var köll uð draug ur. Segja má að vinna bif reiða stjór-
anna á þeim árum hafi verið hörð og erfið og þeir komið þreytt ir úr ferð un um á 
milli Reykja vík ur og Graf ar ness eftir margra tíma barn ing við ill færa vegi og 
nátt úru öfl in og ekki hefur verið auð velt að brjót ast yfir Kerl ing ar skarð ið þegar 
mik ill snjór var á vet urna. Oft gat verið erf itt að fara upp Efri-sneið ina á leið upp 
Kerl ing ar skarð, en þar var vond ur far ar tálmi ef snjór var mik ill.

Arnór Krist jáns son á Eiði minn ist þess að eitt sinn þegar Þórð ur var að koma 
frá Reykja vík var ófært milli Eiðis og Vind áss. Aur bleyta var mikil á veg in um 
svo Þórð ur reyndi að fara fram  fyr ir Eyr ar fjall til að kom ast til Graf ar ness. Ekki 
vildi betur til en svo að drif ið bil aði þegar hann var kom inn undir Eyr ar hyrn-
una. Krist ján tók drif ið undan og Arnór keyrði hann með drif ið inn í Stykk is-
hólm til að láta gera við það, og biðu þeir þar á meðan. Þegar búið var að gera 
við, var keyrt til baka og Krist ján setti drif ið í. Segja má að hand tök in hafi verið 
snör en ef laust hefur mesti tím inn farið í að keyra á milli því þá var ekki komin 
brú yfir Mjós und.

Stund um var talað um álaga bletti þar sem bíl arn ir áttu það til að bila oftar í 
nánd við þá staði. 

Krist ján Ey fjörð orti þessa vísu til Þórð ar eftir að rúta hans hafði bilað hvað 
eftir annað í Kjós inni.

Kristján Jónsson framan við 
Hótel Borgarnes, en þar var 
ávallt stoppað. Ljósmynd úr 

dánarbúi Kristjáns Jónssonar.
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 Þig ég kannski þreyti á því,
 en þú skalt þetta muna,
 að kom irðu aftur Kjós ina í,
 þá kross aðu hás ing una.

Reim leik ar
Marg ar sögur fara af reim leik um á Kerl ing ar skarði sem ef laust eru sprottn ar af 
sögum af því fólki sem varð úti á skarð inu á liðn um öldum. Ég hef heyrt marg-
ar sögur af Krist jáni þar sem hann sagð ist aldrei hafa keyrt einn yfir skarð ið því 
hann hafi allt af orðið var við fólk sem sat í rút usæt un um hluta af leið inni.

Eina sögu heyrði ég af Þórði er hann var að keyra yfir Kerl ing ar skarð og lítur 
í baksýnis speg il inn og sér að rútan er svo til full af fólki. Þegar hann kemur að 
Ve ga mót um, þá eru að eins fá ein ir far þeg ar með í för.

Kannski eru þess ar frá sagn ir af Krist jáni og Þórði sprottn ar af sögu sem ég 
heyrði fyrir mörg um árum. Rútu bíl stjóri var að fara yfir Kerl ing ar skarð ásamt 
bónda sunn an úr hrepp um. Þegar þeir voru komn ir vel upp á skarð ið fóru þeir 
að finna fyrir ónot um, þeim fannst eins og þeir væru ekki leng ur tveir í bíln um. 
Þeir líta við og sýnist þeim að fólk sitji í öllum sætum og bregð ur þeim mjög 
við þessa sýn, bíl stjór inn herð ir hrað ann uns bónd an um er ekki farið að standa 
á sama og segir við bíl stjór ann: „Þú verð ur að fara að draga úr hrað an um áður 
en þú drep ur okkur, nær væri að rukka þá um far gjald ið.“ Bíl stjór inn dreg ur úr 
hrað an um, en þá eru þeir að verða komn ir yfir skarð ið og hann lítur í baksýnis-

speg il inn og sér að öll sætin eru auð, þeir 
fundu ekki fyrir ónot um það sem eftir 
var ferð ar inn ar. 

Eft ir far andi frá sögn er að finna í Árbók 
Ferða fé lags Ís lands 1986: Fúsa skurð ir á 
Kerl ing ar skarði draga nafn sitt af föru-

Vegamót á Snæfellsnesi, 
einn af áningarstöðum rútubifreiða. 
Úr dánarbúi Þórðar Pálssonar. 
Ljósm.: Guðmunda Hjartardóttir.
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karli sem Vig fús hét og varð úti á fjall inu. Þar eru tald ir vera mestu reim lei-
karn ir á skarð inu.

Vig fús var óreiðu mað ur hinn mesti og illa þokk að ur. Var hann dæmd ur til 
þess fyrir af brot nokk urt að skríða ávallt á fjór um fótum, að minnsta kosti í 
ann arra manna við ur vist, og var því kall að ur Skriðu-Fúsi. Stund um var hann 
hafð ur til ýmissa snatt ferða, ef hann nennti því. Einu sinni var hann á ferð yfir 
Kerl ing ar skarð um vetur. Gérði þá á hann byl og varð hann úti. En hina sömu 
nótt og Fúsi varð úti, var komið á bað stof uglugga á Hjarð ar felli, sem er næsti 
bær við fjall ið að sunn an, og vísa þessi kveð in við raust:

Skriðu-Fúsi hreppti hel,
hálfu fyrr en varði.
Úti dó, það ei fór vel,
á Kerl ing ar skarði.

Fyrsta sælu hús ið lét sýslu nefnd in reisa þarna eftir að sunn an póst ur inn varð 
úti við annan mann í jan úar árið 1906. Var það hlað ið grjóti og af mikl um van-
efn um gert, vegg ir óþétt ir og hurð léleg, svo veður og vind ar léku um þá, sem 
þar leit uðu hælis. Þótti húsið ill vist ar vera, oft hálff ullt af snjó og auk þess fór 
af því reim leika orð. Því kvað Elías Krist jáns son, sem lengi bjó á Elliða í Stað ar-
sveit, eitt sinn er hann kom í húsið:

Hér er djöfla og drauga höll
dimm um fjalls í ranni.
Þakin snjó og ísi öll,
ekki boð leg manni.1

Út gáfa leiða bóka
Póst- og síma mála stjórn in gaf út leiða bæk ur á hverju ári þar sem kom fram 
far gjald, fjöldi ferða, kíló metra fjöldi hverr ar sér leyf is leið ar ásamt reglu gerð um 
sem til heyrðu sér leyf isakstri. 

1 Árbók Ferða fé lags Ís lands 1986, bls. 96–97.
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Í ferða á ætl un frá 1943 kemur fram að ein ferð var hálfs mán að ar lega yfir 
sum ar tím ann milli Borg ar ness og Graf ar ness. Þá kost aði far gjald ið 27 kr. á 
mann en 1/2 gjald fyrir börn að 8 ára aldri og 1/2 gjald fyrir börn að 12 ára 
aldri. Yfir vetr ar tím ann var leið in ekki ekin nema í sam ráði við póst stjórn ina. 

Á sjötta ára tugn um var ein ferð í viku milli Reykja vík ur og Graf ar ness á 
vorin og haust in en tvær yfir sum ar tím ann. Yfir vet ur inn var reynt að fara einu 
sinni í viku ef færð leyfði. 

Regl ur um út hlut un sér leyfa
Í lögum um út gáfu sér leyfa til sér leyf is hafa, 3 gr. laga nr. 22 frá 1945, kemur 
meðal ann ars fram
•	 að	sér	leyf	ið	gildi	fyrir	3	ár	og	sé	ófram	selj	an	legt.	
•	 að	sér	leyf	is	hafi	noti	þær	teg	und	ir	og	gerð	ir	bif	reiða	og	full	nægi	að	öðru	leyti	

skil yrð um, er ráð herra setur í reglu gerð um búnað bif reiða til ör ygg is og 
þæg inda far þeg um. 

•	 að	 sér	leyf	is	hafi	 skuli	 skuld	bund	inn	 til	 þess	 að	 láta	 bif	reið	ar	 sínar	 vera	 í	
förum sam kvæmt áætl un um, regl um og flutn inga gjald skrá, er ráð herra 
setur. 

•	 að	sér	leyf	is	hafi	sé	skyld	ur	að	flytja	ákveð	ið	magn	póst	flutn	ings	ókeyp	is	eftir	
regl um, er ráð herra setur að fengn um til lög um póst stjórn ar inn ar.

Leiða bók póst- og síma mála-
stjórn ar tíma bil ið 
1957-1958.
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Tekið á móti rút unni 
Þegar rútan kom var oft margt um mann inn við póst- og sím stöðv ar hús ið því 
marg ir áttu leið þang að til að sækja bréf og böggla.

Hall dór Páll Hall dórs son, Finns son ar, minn ist þess þegar hann var strák ur í 
Graf ar nesi er rútan sást við Vind ás. Þá hlupu krakk arn ir eftir Grund ar göt unni 
og létu vita að rútan væri að koma og voru mættir við póst- og sím stöðv ar hús-
ið til að taka á móti henni og fólk inu. Ef til vill leynd ust lang þráð ir pakk ar 
innan um sem búið var að bíða lengi eftir.

Hreið ar Þórð ar son, Páls son ar, minn ist þess að flest ir strák ar í Graf ar nesi áttu 
feður sem stund uðu sjó inn. Þeir gerðu það stund um að leik sínum þegar bát-
arn ir voru að koma inn fjörð inn 
í rðkkrinu að reyna að þekkja þá 
af ljós un um. Hreið ar reyndi 
hins vegar að þekkja ljós in á rút-
un um þegar þær sáust við Vind-
ás.

Akst ur sá ætl un á sér leyf is leið inni Reykja vík – Grund ar fjörð ur sam kvæmt leiða bók 1957–1958.

Tekið á móti rútunni við 
póst- og símstöðvarhúsið. 

Ljósm.: Elínbjörg Kristjánsdóttir.



180

FÓLKIÐ, FJÖLLIN, FJÖRÐURINN

Helstu án ing ar stað ir rútu bif reið anna voru á Ve ga mót um á Snæ fells nesi, í 
Borg ar nesi, við Hvít ár brú í Borg ar firði, á Fer stiklu og í Botn skál an um í Hval-
firði. 

Önnur störf
Þar sem ferð ir voru oft stop ul ar, sér stak lega yfir vetr ar tím ann, stund uðu bæði 
Þórð ur og Krist ján aðra vinnu jafn hliða rútu bíla ak strin um.

Fljót lega eftir að Krist ján kom til Graf ar ness keypti hann vöru bíl sem hann 
var með í vega vinnu yfir sum ar tím ann hjá Ás geiri Krist munds syni vega vinnu-
verk stjóra, en á vet urna var hann með bíl inn í vinnu við að keyra fisk uppúr 
bát un um.

Þórð ur var með umboð fyrir Shell og seldi bens ín og olíur ásamt því að reka 
litla búð sem í dag legu tali var nefnd sjopp an. Þar var hann með ýmsan varn-
ing, eins og sæl gæti, gos, gjafa vör ur, fatn að og fleira, að ógleymdu juk eb oxi 
(glymsk ratta) og heit um pylsum. Hann var með þeim fyrstu sem seldi ný 
brauð úr bak ar íi sem var mikið nýnæmi.

Marg ar skemmti leg ar sögur eru til frá þess um árum um Þórð og við skipta-
vin ina sem komu við í búð inni hjá honum til að skipt ast á sögum og segja og 
afla frétta. 

Það var oft gaman fyrir börn in í þorp inu að fylgj ast með þegar Þórð ur stillti 
upp leik föng un um sem hann var með til sölu í búð inni fyrir jólin og man ég 

sér stak lega eftir járn-
braut ar lest sem hann 
lét í búð ar glugg ann. 
Hann hafði komið 
fyrir lík ani af jarð-
göngum þar sem lest in 
fór inn og svo kom 

Sjoppan. Ljósmynd úr 
dánarbúi Þórðar Pálssonar. 
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hún út á öðrum stað í glugga-
kist unni. Það var hægt að 
gleyma sér við að horfa á þessa 
dýrð, enda var úr val ið af leik-
föng um ekki eins fjöl breytt og 
það er í dag.

Hreið ar sonur Þórð ar minn ist 
þess að faðir hans hafi sett upp 
sölut jald eitt sumar á fögr um 
stað við Bú lands höfða. Þar var hann með sæl gæti, gos, heit ar pylsur og smurt 
brauð til sölu, ásamt ein hverj um varn ingi fyrir ferða menn. Hug mynd hans var 
sú að þegar ferða lang ar kæmu við í sölut jald inu, þá gætu þeir notið útsýnis ins 
sem var sé rlega gott á þess um stað.

Ég fór snemma að að stoða Þórð í búð inni. Eitt sinn er Þórð ur var vant við 
lát inn var von á ferða mannar útu. Krist ján hafði hringt í hann frá Ve ga mót um 
og sagt honum að rúta væri að leggja af stað upp Kerl ing ar skarð. Þórð ur bað 
mig að fylla á gos kæl inn og hita upp pylsu pott inn og byrja að af greiða ef 
þyrfti, hann kæmi síðar. Ég 
átti nokkurrra mán aða 
syst ur sem ég var að passa 
og það var ekki um annað 
að ræða en að svæfa hana í 
vagn in um og láta hana 
sofa fyrir fram an búð ina á 

Guðrún Árnadóttir og Þórður 
Pálsson. Ljósmynd Elínbjörg 

Kristjánsdóttir.

P 557, Faka. Eigendur Kristján 
Jónasson og Þórður Pálsson. 

Ljósmynd úr dánarbúi Þórðar 
Pálssonar.



182

FÓLKIÐ, FJÖLLIN, FJÖRÐURINN

meðan ég af greiddi 
ferða menn ina. Þetta 
gekk vel í fyrstu en 
svo vakn aði hún og 
grét úti í vagn in um, 
ferða menn irn ir sem 
allir voru út lend ing ar, 
fyrir utan far ar stjóra 
og bíl stjóra, sáu um 

að rugga vagn in um og gefa henni pela á meðan ég af greiddi pylsur, gos og 
sæl gæti. Þetta var um sumar og um jólin fékk ég send nokk ur jóla kort frá far-
þeg un um og þrjár fal leg ar blýants teikn ing ar frá einum þeirra. Ég held þeim 
hafi fund ist þetta mjög merki legt, ef laust gerð ist svona ekki í út lönd um að 
barn, sem þeim fannst ég ef laust vera, væri eitt að af greiða í búð og pass andi 
annað barn. Þeir spurðu mig hvort ég ætti ekki for eldra, héldu ef laust að ég 
væri mun að ar laus að vinna fyrir mér og syst ur minni. Þórð ur kom svo þegar 
allt var um garð geng ið, far þeg arn ir farn ir, ánægð ir og sadd ir.

Hóp ferð ir
Þórð ur og Krist ján fóru í marg ar hóp ferð ir yfir sum ar tím ann. Farið var með 
kven fé lag ið, sau mak lúbb inn, ung menna fé lag ið og skóla börn í hóp ferð ir um 
land ið. Í dag bók um Elim ars Tóm as son ar skóla stjóra er minnst á nokk ur skóla-
ferða lög og ferð ir í Reyk holt, en þang að voru skóla börn send í sund kennslu. 
Út drátt ur úr dag bók un um var birt ur í bók nr. 3, Fólk ið, Fjöl lin, Fjörð ur inn, 2002. 
Skóla börn sem fóru í tjald ferða lag sum ar ið 1963 minn ast þess hversu kalt var 
á nótt un um, en þá var farið í ferða lag um sveit ir Borg ar fjarð ar og sofið í tjöld-
um. Sum tjöld in sem börn in höfðu með sér voru ekki með botni svo það gat 
verið kalt í þeim, en sólin hit aði fljót lega upp er líða tók á morg un inn og þá 
gleymd ist kuldinn við morg un mat og leik.

Sjoppan. Ljósmynd 
úr dánarbúi Þórðar 
Pálssonar.
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Minni sstæð ar ferð ir
Árni Hall gríms son frá Vík 
fór oft með í fyrstu ferð á 
vorin, en ferð ir lágu oft niðri 
yfir há vet ur inn, oft ast vegna 
snjóa og ófærð ar.

Ferð ir til Reykja vík ur tóku lang an tíma þegar keyra þurfti inn fyr ir Hrauns-
fjörð, Borg ar fjörð og Hval fjörð. Stund um var gist á Fer stiklu í Hval firði á suð-
ur leið inni.

Árni minn ist þess að Þórð ur og Krist ján rukk uðu ekki allt af Eyrsveit unga 
um far gjald er þeir voru að koma heim í sveit ina og man ekki eftir því að hafa 
greitt fyrir þær ferð ir sem hann fór með þeim. Stund um keyrðu þeir send ing ar 
til við tak enda í Reykja vík til að spara þeim ferð ir á B.S.Í., Bif reiða stöð Ís lands, 
til að sækja þær. Oft voru 
þeir að út rétta fyrir fólk ið 
fyrir vest an, ná í ýmsan 
varn ing allt frá sauma-
vélarn ál um til trakt ors-

Skólaferðalag 1963, Soffía 
Jóhannesdóttir kennari og 

Kristján Jónasson bílstjóri. 
Ljósm.: Elínbjörg Kristjánsdóttir.

Saumaklúbbsferð til Akureyrar. 
Kristín Friðfinnsdóttir og Kristján 

Jónasson bílstjóri. Ljósm.: 
Guðmunda Hjartardóttir.
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dekkja og þá þurftu þeir að 
fara á marga staði í Reykja-
vík í þess ar út rétt ing ar. Segja 
má að stopp ið í Reykja vík á 
milli ferða hafi oft verið er il-
samt hjá þeim.

Árni man að eitt sinn var 
rútan föst í ófærð á milli Stykk is hólms og Graf ar ness og boð komu um að stoð. 
Þá var farið af stað á vöru bíl frá Graf ar nesi, nokkr ir menn fóru með Krist jáni á 
vöru bíl sem hann átti og sátu sumir á vöru bíls pall in um vel búnir því kalt var í 
veðri. Síðan var lagt af stað, en ófærð in var svo mikil að moka þurfti vöru bíl inn 
áfram. Þegar búið var að sækja far þeg ana, þá kom ust ferða lang arn ir ekki 
lengra en að Kol gröf um og gist var þar yfir nótt ina. Lagt var af stað morg un inn 
eftir, en ekki tókst betur til en svo að vél vöru bíls ins gaf upp önd ina hjá Vind ási.

Ásdís Ás geirs dótt ir, Krist jáns son ar á Kamp in um, segir svo frá er hún var eitt 
sinn að koma frá Stykk is hólmi með hálf kass an um. Þórð ur var bíl stjóri í þeirri 
ferð. Þegar komið var að Slýánni í Kol grafa firði, þá fest ist bíll inn í ánni, mikið 
af varn ingn um var timb ur og af ferma þurfti timbrið á ár bakk an um til að létta 
bíl inn áður, hann var los að ur og reynt að kom ast yfir ána sem tókst að lokum. 
Við þetta að stoð uðu far þeg arn ir. Þegar bíll inn var kom inn yfir ána báru bíl-

stjóri og far þeg ar timbrið yfir hana til að 
ferma bíl inn aftur.

Önnur ferð sem Ásdís var með í og er 
henni minni sstæð var á Þor láks messu á 
sjötta ára tugn um. Lagt var af stað frá 
Reykja vík um níu að morgni. Á leið inni 

Hópferð að Búðum í Staðarsveit. 
Ljósm.: Guðmunda Hjartardóttir.

Tjöld tekin saman á ferða lagi.
Úr dán ar búi Krist jáns Jón as son ar.
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var mik ill snjór og ófærð svo moka þurfti oft á leið inni. Þegar komið var að 
Ber serk seyri um kvöld mat ar leyt ið fest ist bíll inn einu sinni enn. Á meðan verið 
var að moka frá honum var ákveð ið að far þeg arn ir sem voru orðn ir slæpt ir og 
þreytt ir færu heim að bænum til Guðna og Guð rún ar konu hans, sem þar 
bjuggu til að kom ast á sal erni. Guð rún hafði nýlok ið við að þrífa gólf in því 
jóla há tíð in var að ganga í garð. Far þeg arn ir voru boðn ir vel komnir og hún 
mátti ekki heyra á það minnst að þeir færu úr snjó ug um yf ir höfn un um, en þeir 
höfðu geng ið frá veg in um að bænum. Ábú end ur á sveita bæj um hafa oft reynst 
þreytt um ferða löng um vel eins og í þetta sinn.

Tækn in kemur til sög unn ar
Eins og minnst hefur verið á hér að ofan voru erf ið ir vega rkafl ar víða á leið inni. 
Eftir að tal stöðv ar komu í bíl ana not uðu bíl stjór arn ir þær til að tala sín á milli, 
sér stak lega ef færð var erfið og vond veður því oft voru rútu bíl arn ir sem 
keyrðu á Snæ fells nesið í sam floti. Ég minn ist þess að bíl arás in var allt af opin á 
út varp inu þegar rútan var í ferð um og man ég eftir að pabbi kall aði í tal stöð-
ina: „Ef ein hver heyr ir í mér heima væri gott að fá að stoð inní Kol grafa fjörð því 
þar sit ég fast ur með far þeg ana“ og þá var send ur bíll með mönn um og skófl-
um til að að stoða við mokst ur inn. 

Messu ferð ir
Kirkja var ekki í Graf-
ar nesi fyrr en 1966. 
Fram að þeim tíma 
sótti fólk messu að Set-
bergi. Fast ar ferð ir 

Kven fé lags ferða lag 1965, 
Ás laug Sig ur björns dótt ir, 

Guð rún Árna dótt ir og Sig-
ríð ur El ís dótt ir.
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voru í messu að Set bergi á 
messu dög um sem sér leyf is-
bíl arn ir sáu um.

Ragn heið ur Sig urð ar-
dótt ir, Lár us son ar í Gröf, 
segir að sér sé minnis stætt 

þegar hún var eitt sinn að koma með rút unni frá messu að Set bergi og rútan 
fór að rása á veg in um í Hamra hlíð inni. Þá sáu far þeg arn ir að annað fram hjól ið 
hafði farið undan rút unni og skopp aði niður hlíð ina. Rútan fór út af, sem betur 
fer fjalls meg in því þar var ekki eins bratt eins og sjáv ar meg in í hlíð inni. Segja 
má að eitt hvert lán hafi verið yfir far þeg un um því hún minn ist þess ekki að 
þeir hafi slas ast við þessa byltu.

Eft ir sókn ar vert að fara í bílt úr
Fyrsti bíll inn kom til lands ins 1904, en 1945 voru 2300 fólks bíl ar og 2000 vöru-
bíl ar í land inu. Þá voru 138 íbúar um hvern fólks bíl. Þessi tala átti eftir breyt ast 
og árið 1960 voru 12 íbúar um hvern þeirra 20 þús und bíla sem þá voru í land-
inu. Bíla eign var ekki al geng á heim il um í Graf ar nesi um 1960 og því þótti það 

eft ir sókn ar vert hjá krökk un um að fá 
að fara í bílt úr. 

Í fyrstu var ekki bíla þvotta plan í 
Graf ar nesi og var farið með rút urn ar 
og keyrt út í Grund ar ána eða Kvern-

P 22, Ford. Eigandi: kristján 
Jónasson. Ljósm: Elínbjörg 
Kristjánsdóttir.

P 480, Zetra, 22 manna, árgerð 1957. 
Eigandi Kristján Jónasson. Við hlið 
rútunnar standa Sigurbjörg Pétursdóttir og 
Kristján Jónasson. Ljósm: Dóra 
Haraldsdóttir.
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ána til að þvo. Stund um fengu krakk-
arn ir að fara með Krist jáni í þessa ferð. 
Eitt sinn þegar grein ar höf und ur fór í 
þessa þvotta ferð með rút unni ásamt 
nokkrum krökk um var farið í Grund-
ar ána að þvo og feng um við krakk arn-
ir að leika okkur á Kamp in um á meðan. 
Kríu varp var þá í full um blóma og 
marg ar kríur lágu á eggj um. Sum 
okkar fóru inn í var pland ið og eggin 
voru svo freist andi að við hnu pluð um nokkrum þeirra sem var ekki auð velt 
með kríu hóp inn yfir sér. Þegar lagt var af stað heim eftir að rútan hafði verið 
þveg in að utan og innan fórum við að skoða eggin, en ekki vildi betur til en að 
nokkur þeirra duttu á nýþveg ið rú tu gólf ið og brotn uðu. Þegar heim var komið 
fórum við nið ur lút út úr rút unni því við viss um að bann að var að ræna eggj um 
og rú tu gólf ið leit ekki út sem nýþveg ið. Ég var viss um að þetta væri síð asta 
þvotta ferð in sem ég fengi að bjóða krökk um með mér í. Eftir ferð ina tók faðir 
minn mig á ein tal og gerði mér grein fyrir því að eggjastuld ur væri strang lega 
bann að ur og ef ég ætl aði að 
fá að bjóða krökk um með 
mér oftar í þvotta ferð irn ar, 
þá skyldi ég taka það til 
greina. Þetta varð ekki síð-
asta ferð in, en eggin voru 
látin í friði eftir leiðis.

Sund ferða lag að 
Lýsu hóli í Stað ar sveit.

Ljósm.: El ín björg Krist jáns dótt ir.

Skólaferðalag. Svavar Jónsson skólastjóri, 
Jóhanna Halldórsdóttir og Ósk Jósefsdóttir. 

Ljósm.: Elínbjörg Kristjánsdóttir.



Ut an ferð
Í apríl árið 1963 fóru þeir Þórð ur og Krist ján til Þýska lands til að kaupa tvær 25 
manna rútur af gerð inni Faka árg. 1959. Þeir ferð uð ust í gegn um Dan mörku á 
heim leið inni, en ein hverra hluta vegna þá misstu þeir af flug inu heim. Það má 
segja að það hafi orðið þeim til lífs vegna þess að flug vél in fórst við Ósló á 
páska dag 1963. Að al heið ur Páls dótt ir, syst ir Þórð ar, minn ist þess að það hafi 
verið erf itt að bíða eftir frétt um af flug slys inu, en hún var þá stödd á heim ili 
for eldra sinna í Graf ar nesi. Það var mik ill létt ir þegar fregn ir bár ust um að þeir 
hefðu ekki verið um borð. Aðra rút una sem þeir keyptu ætl uðu þeir Þórð ur og 
Krist ján að nota í hóp ferð ir, en bæta hinni við áætl un ar leið ina. Þess ar rútur 
reynd ust ekki eins vel og þeir höfðu von ast til, bil an atíðni þeirra var há og ís-
lensku mal ar veg irn ir hent uðu þeim ekki. Árið 1965 keypti Krist ján 22ja manna 
rútu af gerð inni Zetra árg. 1957 og var með hana í áætl un ar ferð um og hóp ferð-
um yfir sum ar ið. Í byrj un árs 1966 hættu þeir áætl un ar ak strin um sem byrj aði 
hjá Þórði 20 árum fyrr.

Bif reiða stöð Stykk is hólms tók við sér leyf inu í Grund ar fjörð árið 1966.

Lengd leiða og há marks hraði
Fyrstu bif reiða lög in voru sett 1914 og þá var há marks hraði 15 km/klst, í þétt-
býli og 35 km/klst, utan þéttbýlis. Árið 1940 var hann kom inn í 30 km/klst, í 
þéttbýli og 60 km/klst, utan þéttbýlis.

1958 er há marks hraði kom inn í 45 km/klst, í þéttbýli og 70 km/klst, utan 
þéttbýlis en al menn ings vagn ar fyrir 10 far þega eða fleiri máttu að eins keyra á 
60 km/klst. 

Í dag er leið in á milli Grund ar fjarð ar og Reykja vík ur held ur styttri, há marks-
hraðinn hærri og veg irn ir betri en þegar áætl un ar ferð ir hóf ust á milli þess ara 
staða á fimmta ára tugn um. Þá var leið in 262 km löng. Með til komu brúa yfir 
Mjós und og Borg ar fjörð, ganga undir Hval fjörð og nýlegs vegar yfir Vatna-
heið ina hefur leið in styst tölu vert og er í dag 183 km. Síðan er vænt an leg brú 
yfir Kol grafa fjörð og þá mun leið in verða 176 km.
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Loka orð
Þessi grein bygg ir að mestu á sam töl um við sam tíða rmenn Þórð ar og Krist jáns 
ásamt mínum minn ing um frá þess um tíma. Það kom oft í ljós þegar ég var að 
tala við það fólk sem þekkti þá fé laga hversu létta lund þeir höfðu og áttu auð-
velt með að um gang ast fólk. Marg ir hafa haft orð á því hversu greið vikn ir þeir 
voru með að út rétta fyrir sveit ung ana og ná í ýmsan varn ing úr höf uð staðn um. 
Þeir borð uðu lengi vel í Alþýðu hú skjall ar an um við Hverf is götu og þang að 
komu stund um burt flutt ir sveit ung ar til að finna þá og biðja þá fyrir send ing ar 
vest ur.

Þó nokkrir bílstjórar keyrðu hjá Þórði og Kristjáni á þeim árum er þeir sinntu 
rútubílaakstrinum. Síð ustu ævi ár in starf rækti Þórð ur fisk búð í Borg ar nesi, en 
Krist ján gerði út hesta flutn inga bíl. Krist ján Ágúst Jón as son lést 21. des em ber 
1995. Þórð ur Stein ar Páls son lést 23. ágúst 1996.

Heim ild ir
Reglu gerð um gerð og notk un bif reiða nr. 72/1937.
Reglu gerð um skrán ingu öku tækja nr. 523/1988.
Fólk ið, Fjöl lin, Fjörð ur inn 2000.  „Sam göng ur í Eyr ar sveit á tutt ug ustu öld inni“ , Hall dór 

Finns son.
Fund ar gerð ir hrepps nefnd ar Eyr ar sveit ar 1947.
Árbók Ferða fé lags Ís lands 1986. „Snæ fells nes norð an fjalla,“ Einar Hauk ur Krist jáns son.
Leiða bæk ur Póst- og síma mála stjórn ar.
Lög um skipu lag á fólks flutn ing um með bif reið um, nr. 22/1945, 3. gr.
Forn bíl ak lúbb ur Ís lands. Ágrip af bíla sögu Ís lend inga.
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Þegar ákveð ið var á Al þingi árið 1867 að halda skyldi 1000 ára af mæli Ís lands-
byggð ar há tíð legt með þjóð há tíð árið 1874, lagði þing nefnd in, sem fjall aði um 
málið, til að pré dik að skyldi í öllum kirkj um lands ins ákveð inn sunnu dag 
sum ar ið 1874. Haust ið 1873 var birt auglýsing frá kirkju- og kennslu mála-
stjórn inni dönsku, dag sett 10. sept emb er, byggð á kon ungs úr skurði 8. s.m., „að 
halda skuli op in bera guðs þjón ust ugjörð á Ís landi í minn ingu þess, að land ið 
hefir byggt verið í þús und ár“. Sam kvæmt áð ur nefnd um kon ungs úr skurði frá 
8. sept emb er 1873 ákvað bisk up í um burð ar bréfi til allra hér aðs próf asta á 
Ís landi, að guðs þjón ust ugjörð þessi skyldi fara fram í öllum kirkj um lands ins 
9. sunnu dag eftir trin ita tis, en það var 2. ágúst. Bisk up til tók fyrir ræðu texta 90. 
Dav íðs sálm, 1.–4. og 12.–17. vers að báðum með töld um (Bryn leif ur To bi as son: 
Þjóð há tíð in 1874. Rvík 1958, bls. 21–22).

Hinn 2. júlí 1874 var hald in sam eig in leg þjóð há tíð fyrir alla Snæ fells ness-og 
Hnapp adalssýslu, og þótti hún mjög til kom umik il. Dag inn eftir héldu nokkr ir 
fram ámenn í sýslunni fund með sér í Stykk is hólmi, og stofn uðu þeir m.a. til 
sam taka um það, að þjóð há tíð ar hald ið í sveit um sýslunn ar 2. ágúst yrði svo 
til kom umik ið sem frek ast væri unnt og að því yrði sam fara áhugi á að glæða 
sam tök og fé lags skap til þarf legra fyr ir tækja í sveit un um, þeim til gagns og 
land inu til sóma. Þjóð há tíð inni í Eyr ar sveit var lýst svo:

„Að Set bergi í Eyr ar sveit var hald in þjóð há tíð 2. ágúst, að lok inni messu-
gerð. For sögn alla um há tíð ar hald þetta höfðu þeir sr. Helgi Sig urðs son á Set-

Ásgeir Guðmundsson

Þjóðhátíð í Eyrarsveit 
árið 1874



bergi og Stef án Dan íels son hrepp stjóri og verzl un ar stjóri í Grund ar firði. Veizla 
mikil og góð var þar hald in, sung in kvæði og flutt minni. Fór þjóð há tíð ar minn-
ing þessi fram undir beru lofti, því að gott veður var, og skemmtu sér allir vel, 
er þar voru“ (Bryn leif ur To bi as son: Þjóð há tíð in 1874, bls. 144–45).

Hér á eftir verð ur gerð nokk ur grein fyrir tví menn ing um, sem stóðu fyrir 
þjóð há tíð ar hald inu í Eyr ar sveit 2. ágúst 1874.

Séra Helgi Sig urðs son var fædd ur 2. ágúst 1815 á Ís leifs stöð um á Mýrum, og 
voru for eldr ar hans Sig urð ur Helga son dann e-br ogs mað ur og skáld á Jörfa og 
fyrri kona hans Guð rún Þor kels dótt ir. Helgi varð stúd ent frá Bessa staða skóla 
árið 1840 og tók 1. og 2. lær dóms próf í há skól an um í Kaup manna höfn 1840–
1841. Hann las fyrst lög fræði við Kaup manna hafn ar há skóla, síðan lækn is fræði 
um hríð, en nam jafn framt drátt list við Lista há skól ann (Kun staka dem iet). 
Helgi varð fyrst ur Ís lend inga til að nema ljós mynda gerð. Hann hætti há skóla-
námi, hvarf heim og bjó á föð ur leifð sinni, Jörfa, frá 1846–1866. Hann fékk Set-
berg sprest akall 1866 og Mel ap rest akall í Borg ar firði 1875, en lausn frá prests-
kap árið 1883. Séra Helgi flutt ist að Mar bakka á Akra nesi 1885 og lést þar 13. 
ágúst 1888. Hann hafði fjöl breytt ar gáfur og áhuga á fróð leik og list um. Hann 
tók fyrst ur Ís lend inga ljós mynd ir, hafði for göngu um stofn un Forn gripa safns-
ins og safn aði forn grip um. Eftir hann liggja nokk ur rit og Lýsing Set bergs sókn-
ar 1873, sem var birt í riti Hins ís lenska bók mennta fé lags, Snæ fells nes: Sýslu- og 
sóknalýsing ar, sem kom út árið 1970. Kona séra Helga var Val gerð ur Páls dótt ir. 
Þau skildu. Þau áttu þrjú börn, og komst eitt þeirra til full orð ins ára, dótt ir sem 
flutt ist til Vest ur heims. Með ráð skonu sinni, Jó hönnu Guð munds dótt ur, eign að-
ist séra Helgi tvo syni, sem flutt ust til Vest ur heims með móður sinni (Bjarni 
Jóns son frá Unn ar holti: Ís lenz kir Hafn ar stúd ent ar. Ak ur eyri 1949, bls. 184–85; 
Matth ías Þórða son: Ís lenz kir lista menn. Rvík 1920, bls. 48–60).

Stef án Dan íels son var fædd ur 15. maí 1835 á Grund í Eyr ar sveit, og voru 
for eldr ar hans Jón Dan íels son og kona hans Guð rún Jóns dótt ir Hjalta lín. Stef án 
tók við búi á Grund af föður sínum og bjó þar 50 ár. Hann rak einnig fram an af 
versl un, eink um við Frakka, en þá var Grund ar fjörð ur ein helsta höfn hér á 
landi, sem frönsk fiski skip leit uðu til. Stef án hafði í um boði sýslu manns lög-
regl ueft ir lit með frönsk um fiski skip um og var kvadd ur af amt manni til að taka 
af þeim tolla og rita á skips skjöl. Hann gegndi marg vís leg um trún að ar störf um 
í sveit sinni og var m.a. hrepp stjóri um langt skeið og einnig odd viti. Hann átti 
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sæti í sýslu nefnd Snæ fells nes-og Hnapp adalssýslu um 20 ára skeið. Eftir Stef án 
komu út á prenti þrjár sögur og skrýtlu safn. Hann mun einnig hafa látið eftir 
sig ævi minn ing ar sínar í hand riti. Eftir að Stef án brá búi, dvald ist hann hjá 
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sonum sínum í Dan mörku og á Ísa firði, og þar lést hann 23. jan úar 1929. Kona 
Stef áns var Jak ob ína Árna dótt ir Thor stein son sýslu manns í Kross nesi. Þau 
eign uð ust þrjá syni og tvær dætur, og Stef án átti einnig son fram hjá. Allir synir 
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Stef áns luku há skóla-
námi. Kunn ast ur þeirra 
eru dr. Jón Stef áns son. 
(Páll Egg ert Óla son: 
Ís lenzkar ævi skrár IV. Rvík 
1951, bls. 315-16; Óðinn 
XX., 7.-12. tbl., júlí-des. 
1924; Vísir, 28. 1. 1929).

Skýrsla sú um þjóð há-
tíð ar hald ið í Set bergs-
sókn, sem fer hér á eftir, 
er varð veitt í Þjóð skjala-
safni í skjala safni próf-
asta, BB/7, áður X.1.F.3. 
Séra Helgi Sig urðs son 
sendi hana Ei ríki Kúld 
prófasti í Snæ fells nesp-
róf asts dæmi. Af skýrsl-
unni og kvæð un um 
tveim ur, sem henni fylgja, 
má m.a. ráða, hvern ig hag 
Eyrsveit unga var komið 
árið 1874, og að ýmsum 
Ís lend ing um fannst hag 

lands ins hafa farið mikið aftur frá land náms öld. Þá fá Vest ur heims far ar einnig 
á bauk inn.

Skýrsla um þjóð há tíð ar hald ið í Set bergs sók[n], 
2. d. ágústm. 1874
Eptir að kirkju klukk un um hafði lengi verið hríngt um kvöld ið, á undan há tíð-
ar hald inu (samkv. boði bisk ups vors), var hinn 2. d. ágústm. tekið til messu á 
Set bergi, kl. 10. Var svona snemma byrj að í því skyni, að nægur tími yrði til 
há tíð ar halds ins, sem fyr ir hug að var og áður boðað, þar á eptir, sama dag inn, 
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þegar á leið. Hafði sókn ar-
prest ur inn, með um burð ar-
bréf um um alla sókn ina, 
(meðan 2. önnur svip uð frá 
honum, lágu á Set bergi og í 
Grund ar firði), boðið sem 
flest um (kör lum, kon um, og 
börn um yfir 10 ára) að taka 
sem best ann þátt í nefndu 
há tíð ar haldi, og efla það, og 
gjöra það sem há tíð leg ast og 
minn is stæð ast, í sem flestu fögru, góðu og nyt sömu til liti, er nánar var bendt 
á. Og jafn framt bauð hann, með að stoð hrepp stjór ans, fyrir vægt verð, mönn-
um til hóf legr ar smá veislu. – Í messunni lagði prest ur inn til grund vall ar hinn 
fyr ir skip aða ræðu texta (Dav. sálm. 90, v. 1-4 og 12-17 incl.), og hneig ræðan því 
eink um að þrennu: 1. end ur minn ingu um guðs hand leiðslu á oss, síðan land ið 
byggð ist. 2. lofg jörð og þakk læti við himna föð ur inn fyrir þessa hans föð ur legu 
hand leiðslu. 3. ör uggri von og trausti á hanns að stoð og hand leiðslu á oss, 
Ís lands börn um, í til liti til allra sál ar- og lík ams-fram fara og full komn un ar hé-
rept ir, og á öllum ókomn um öldum. – Litlu eptir að úti var, hófu menn sam sæti 
úti á grænni flöt, við út breidd borð, með bekkj um um hverf is; því veður var 
þann dag hið bezta. Lét þá prest ur inn, er kjör inn var til að vera sam sæt is stjóri, 
lesa upp skrif að ar regl ur, hvat ir og upp á-stúng ur, er hann hafði búið til, áhrær-
andi allt fund ar hald ið, og til gáng þess. Meðan menn hóf lega, og smátt og 
smátt, glöddu sig á mat og 
drykk, voru haldn ar fá ein-
ar ræður af ýmsum; og var 
sú lengst, er prest ur inn 
hélt, (um öll þau fram-
farameðöl, sem vér egum í 
hinum liðna tíma, samkv. 
sögu lands ins). Þvín æst var 
mælt fyrir ýmsum skál um, 
og þar á meðal fyrir skál 
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Eyr ar sveit ar, og súng in, sem Ís lands og sveit ar minni, 3. ný kvæði (1. eptir 
prest inn, 1. eptir hrepp stjór ann og 1. eptir Bald vin í Efr ilá), og 4-5 önnur, er 
minna þókti í spunn ið, voru þá og lesin upp. Síðan var á fleiri vegu rædt um 
end ur bót á ýmsu í land inu, eink um bún að ar- og sveit ar hátt um í sókn inni. Og 
gáfu allir slíku góðan róm. Þá var og strax skot ið saman fjár styrk handa fá tæk-
um manni í sveit inni, er nýlega hafði mist, fyrir óhöpp, sinn eina bjarg ar grip. 
Þá var og ákveð ið, að fara að halda hé rept ir sveit ar fundi, til að efla fé lags líf og 
fram far ir sveit ar inn ar. Að öðru leyti var kvöld inu eydt í gleði og skemt an ir, uns 
allir fóru glað ir og ánægð ir, það menn frek ast vita, heim til sín. Í sam kvæmi 
þessu voru full ir 70 manns. Voru marg ir þeirra svo fá tæk ir, að taka urðu til láns 
hið litla (80 s. fyrir karl mann, og 32-48 s. f. kvenn fólk), er greiða þurfti, og 
miklu fleiri vildu taka þátt í sam kvæm inu, enn vegur var að lána, því allir 
skoð uð u þenn an dag, sem sann an gleði dag, ein us inni á æfi þeirra.

Með skýrslu þess ari fylgja 2. af hinum hér nefndu kvæð um.
Set bergi 18. d. ágústm. 1874
H. Sig urðs son.

Eyr ar sveit ar-minni
flutt á þjóð há tíð sveit ar inn ar, 2. ágúst 1874.

1. Er, sem nú heyr ist hauðri á
 hetjur ödd mörg frá þylum fjalla;
 land vætta raust ir líka kalla,
 land náma hörg um liðn ar frá.
 Aldið fer magn og and inn nýji
 að oss á morg un-þrumskýji.
  :/:Áfram! Við þús und-alda mót
 ymur; sem tím ans brim rót.:/:

2. Er, sem vors hér aðs hraustu nú
 heyr um og lítum kappa fyrstu,
 beittri með raust, og brandi hrist um,
 að oss hér feðra orðum snú’,



197

ÞJÓÐHÁTÍÐ Í EYRARSVEIT ÁRIÐ 1874

 Herj ólf, með skyggð um hreysti geiri,
 hetjuna Vestarr, sem nam Eyri,
  :/:Borð eyr ar-hól, og kappa fjöld,
 er kyn staf ir voru’ á land náms öld.:/:1

3. Mér heyr ist þeir mæla hisp urs laust –
 heyr ist yður slíkt hið sama?
 „veikta skal niðja vekja’ að frama
 vor, þeirra feðra, vold ug raust;
 ætlið þér svona út af deyja,
 og ekki betur stríð ið heyja?
  :/:Í bjarg studd um haug um blöskr ar oss
 böls og sjálfs víta yðar kross.:/:

4. Hefj ist þér á vort hetju-stig –
 hefð er oss æ að góðum sonum –
 efl ist að menta vild og vonum,
 hver einn að dreng skap sýni sig!
 höggv ið þér eymda hörðu bönd in;
 hefj ið fljótt menta sig ur vönd inn!
  :/:Þér egið þó mann dóms afl oss frá,
 ætt lera mark ei vilj um sjá.:/:

5. Sjáið! vér börð umst þúngri þraut, -
 þraut irn ar gerðu dáðir herða -,
 allt vér gerð um, sem átti verða,2
 yður þá glæsta rudd um braut.
 Grass- korns- og merkja-girð ing arn ar
 gerð um, er náðu skorti varna;
  :/:með kaupskap og hjörvi fé og frægð
 feng um, allra allra hluta nægð.:/:
6. Í ómensku láum ei né deyfð,

2 Sjá Eddu, og Goða fræði norð ur landa, áhrær andi norn irn ar Urð, Verð andi og Skuld, sem hér er bent 
til (Nor dens Myt ho logi af K. F. Vi borg. Kbh. 1843, bls. 81–83. afl.).

1 Herj ólf ur, sonur Sig urð ar svín höfða, nam Út sveit frá Bú lands höfða til Grund ar fjarð ar ár (Kirkj u-
fjarð ar). Þegar hann var 12 vetra, vann hann skóg ar björn í ein vígi, og síðan hefndi hann föð ur síns. 
Vestarr, sonur Þór ólfs blöðru skalla, nam þaðan frá, Önd verð areyri og Eyr ar botn, inn að Slýá (= 
Fjarð ar horni). Þaðan nam Kolur Borð eyri, er seinna nefnd ist Ber serk seyri, inn að Straum hlíð; auk 
ann arra ótaldra land náms manna.
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 íþrótt um flest um gjörð umst tamir,
 að and ans og lík ams afli ramir;
 opt ast var hönd til happa hreyfð.
 Vér fleytt um um höf, sem freyddu stríð um,
 vér flug um um mjöll á ólmum skíðum,
  :/:vel gengni öll í voru stóð
 valdi, oss hrædd ist út lend þjóð.:/:

7. Þér, sem í flestu meira megn
 menta og krist in dóms ins egið,
 meiri oss verð ið, meira heyjið,
 mátt um, er hindra, brjót ist gegn!
 Eyr ar sveit líkt vel og vér bygg ið,
 yðar að sæmd og dreng skap hygg ið!
  :/:En þá má lifa í Eyr ar sveit
 ef eð al sinn is er lind in heit.“:/:

8. Haug búa þetta heyr um mál,
 hamra sem berg mál til vor senda;
 látum ei eymd við aldna lenda;
 hefj um til frama hug og sál!
 Nóg eru faung, ef nýtja vilj um,
 nóg eru ráð, ef vilja ei, dyljum.
  :/:Seint brest ur aldið Ísa land
 í afl inu fólg ið nægta band.:/:

9. Sé og veri vor sveit ar-skál
 sam tök in hraust um lífs ins braut ir;
 and ans þrek gegn um allar þraut ir;
 eð al lynd is og orku bál;
 heit streng ing sú, að sigra dauða,
 og svöl un ar lind in guð dóms auða.
  :/:Uppá þá skál og æru þor,
 ölið og feðra snert um spor.:/:

(H.S.)



Minni Ís lands
flutt á þjóð há tíð í Eyr ar sveit, 2. ág. 1874.

1.  Lofum nú þann, sem land vort ól,
 með líkn í þraut um aldir tíu,
 og aptur byrj um aðrar nýu, 
 misk un ar hanns und sömu sól.
 Til Am er íku þó ætt ler ar 
 yf ir gefi nú land ið frera,
  :/:látum þá flana í feigð ar mold,
 sem fyr ir líta nú móður fold.:/:

2. Þó snjó vér lítum hinns snjóf ga tinds
 á Snæ fells jök ulls breið um skalla,
 og Hel grind ur gjöri hrím á falla,
 sveip að ur skýum sunn an vinds,
 þá hugs um til fornra frægð ar daga, 
 er feðranna skýrir hreyst isaga,
  :/: og gugn um ekki, né gefum tapt,
 en gaml an upp vekj um hetjuk rapt.:/:
3. Þú ey land vort við unnar djúp!
 vér allt af skul um hjá þér búa,
 með hold ið veikt, en hjart að trúa
 og una við jök uls ald inn hjúp.
 Elskaða, gamla æsku fold in!
 ást kæra bless uð fóst ur mold in!
  :/:meðan að gjálf ur girð ir lönd,
 þig geymi drott ins mátt ar hönd.:/:

(St. Dan íels son.)
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Hér fara á eftir nokkr ar þjóð sög ur og sagn ir úr Eyr ar sveit, sem birt ust ann ars 
vegar í þjóð sagna- og æv intýra safni Jóns Árna son ar, Ís lenzkar þjóð sög ur og æv-
intýri, og er þá stuðst við út gáf una frá 1954–1956, og hins vegar í bók inni Ís lenz-
kir sagna þætt ir og þjóð sög ur, sem Guðni Jóns son próf ess or tók saman og út kom 
á ár un um 1940–1942. Skýring ar og at huga semd ir fylgja sögn un um, eftir því 
sem þurfa þykir.

Ís lensk ar þjóð sög ur og æv intýri

Lúpa og Skrögg ur
Þá átti Lepp al úði holuk rakka einn; það var Skrögg ur karl sem í fáu var föð ur-
betr ing ur. Svo bar að einu sinni að Grýla varð sjúk, lagð ist í rekkju, lá heilt ár 
og mátti sig ekki hreyfa. Lepp al úði gat þá ekki einn stund að hana, börn in og 
heim il ið, og þó síst börn in, „sem bæði voru þybb in, þverl ynd og körg“ og varð 
því að fá sér að stoð og fékk til þess stúlku sem Lúpa hét. 

Svo segir í Skröggs kvæði að hún hafi verið „dá fög ur, dyggð ug og fín“. Og 
með því hún var framsýn og þjón aði vel börn um Lepp al úða varð hún honum 
svo geð þekk að hann gekk í sæng með henni og gat með henni Skrögg. 
Skömmu síðar komst Grýla á fætur aftur; varð hún þá æf er hún sá hvern ig 
komið var svo hún rak Lúpu burtu og son henn ar og vildi þeim ein skis góðs 
unna né augum líta þó það væri Lepp al úða bónda henn ar mjög á móti. Þá gaf 
Lepp al úði þeim mæð gin um ey land eitt til upp eld is og báts kip til að leita sér 
bjar græð is.

Ásgeir Guðmundsson

Nokkrar þjóðsögur 
úr Eyrarsveit



Skrögg ur ólst upp hjá móður sinni þang að til hann var tólf vetra, þá missti 
hann hana. Var hann eftir það þrjá vetur einn á eynni uns þar bar að Hang her-
kóng úr Álf heim um. Fór þá Skrögg ur í fylgd með honum og nam af honum 
kunn áttu og list ir. Hang ur var kvænt ur og átti konu þá sem Gnýpa hét; þeirra 
dótt ir var Skjóða. Skrögg ur lagði ást ar hug á hana enda var hún „dávæn, dygg 
og trú“. En er hann bar upp bón orð ið við Hang varð hann svo reið ur að hann 
réð sér ekki. En af því Skjóða unni ekki síður Skrögg en hann henni nam hann 
hana burtu frá Hang kóngi með „dimmr ún um“ og hafði hana með sér til Eyr-
ar hyrnu. Þau Skrögg ur áttu saman 22 börn alls; af þeim dóu fyrst fimmt án, en 
hin sjö sem eftir voru dóu seinna úr ból unni. Þá lagð ist og Skjóða svo þungt að 
hún gat ekki fötum fylgt og af því Skrögg ur var þá og orð inn upp gef inn fór 
hann að beið ast bein inga, en í því kippti honum í kynið og hann beiddi um 
keip ótt börn, en lét sér þó lynda eins og þau Grýla og Lepp al úði ef honum 
bauðst annað sem honum þótti hnoss gæti í.

Frá af drif um þeirra Grýlu og Lepp al úða, jóla sveina, Skröggs og Skjóðu 
kunn um vér ekk ert að segja enda er það lík ast að þau lifi enn ef til vill, en af-
reks verk um þeirra er lýst í kvæð un um sem um þau hafa verið ort.

I. bindi, Rvík 1954, bls. 209–10. Aths. Eyr ar hyrna er fjall hjá Hall bjarn ar eyri í Eyr ar sveit, og 
bend ir það til þess, að ein hver þar vestra hafi kveð ið Skröggs kvæði.

Huldu mað ur inn úr Mið stapa
Þór unn hét mær ein gjaf vaxta; hún var Magn ús dótt ir. Hún ólst upp hjá for eldr-
um sínum í Vatna búð um í Eyr ar sveit. Þór unn þessi sagði Guð rúnu svo sjálf frá 
að eitt kvöld þegar bær inn var lok að ur, en Þór unn sat uppi á rúmi sínu og var 
að prjóna, sér hún að maður einn tígu leg ur geng ur inn til sín með hatt á höfði 
og silf ur hringju á; heil sar hann henni blíð lega og sezt niður hjá henni. Henni 
varð hverft við, því hún vissi að bær inn var lok að ur, og spyr hver lauk upp fyrir 
honum. Hann svar ar: „Ekki þarf ég né mínir líkar þess við, en það er er indi mitt 
að biðja þín til konu eða hverju viltu svara til þess?“ Hún mælti: „Hvern ig á ég 
að svara því þar sem ég veit ekki hvert þú ert krist inn eða þekki nokk ur deili á 
þér?“ Því svar ar hann: „Ég er fullt eins vel krist inn eins og þú og ef við bind um 
hjú skap okkar skaltu mega fara til hverr ar kirkju sem þú vilt, vera til alt ar is og 
njóta ann arr ar prest legr ar þjón ustu að vild þinni og venju; en svo þú vitir þig ei 
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varg efna – því ást á þér knýr mig ein ung is til – þá vil ég segja þér að ég er sýslu-
manns son, heiti Guð varð ur og bý hér í Mið stap an um fyrir ofan Vatna búð ir,“ – 
og kveð ur hann henni engan ósóma mundi að verða þó hún færi með sér þar 
hann leiti þess með því líkri alúð; vildi hann þá leggja hönd um háls henni, en 
hún kvaðst hafa reigst við og tekið um hönd hans og beðið hann góð lát lega að 
fara þess ekki á leit; væri það gagn stætt eðli sínu að unna huldu manni. Þá mælti 
hann: „Ástar minn ar á þér nýtur þú að ég hefni ekki þverl ynd is þessa og óvirðu 
við mig á þér, en ekki verð ur í allt séð; en ekki skaltu bregð ast ókunn ug lega við 
þó lít ill fagn að ur verði þér að hjóna bandi þínu, og læt ég það um mælt.“ Hvarf 
hann síðan frá henni og var að sjá í döpr um hug. Kvaðst Þór unn hafa verið rúm-
lega tutt ugu ára þegar þetta bar við. Síðan gift ist hún manni þeim er Bjarni hét; 
hann var Jóns son, bróð ir Jóns sem kall að ur var þén ari, því um hríð hafði hann 
verið skrif ari kaup manna undir Jökli. Bjarni maður Þór unn ar var vel lát inn og 
kall að ur hug ljúfi hvers manns, en það sagði Þór unn Guð rúnu og öðrum fáum 
vin kon um sínum að ekki gæti hann sýnt sér ástúð neina og sí fellt væri hann sér 
ónota leg ur; þó áttu þau börn saman. Kenndi hún um það álög um huldu manns-
ins. Þór unn dó sjö tug nú (1860) fyrir fjór um eða fimm árum.

III. bindi, Rvík 1955, bls. 104–04. Aths. Um þessa sögu er það að segja, að Þór unn Magn ús dótt-
ir ólst ekki upp hjá for eldr um sínum í Vatna búð um í Eyr ar sveit. Þór unn fædd ist árið 1781 á 
Dröng um á Skóg ar strönd, og sam kvæmt mann tal inu 1801 var hún ekki bú sett þá í Eyr ar sveit. 
Árið 1808 gekk Þór unn að eiga Bjarna Jóns son, sem var fædd ur og upp al inn í Eyr ar sveit, og 
bjuggu þau þá á Þór dís ar stöð um. Þar fædd ust börn þeirra þrjú, tveir synir og dótt ir. Bjarni, 
maður Þór unn ar, lést árið 1834, þegar hann var við sjó róðra á Hjall as andi (Hell is sandi), og voru 
þau hjón þá bú sett í Vatna búð um. Þór unn lést þar árið 1853, 72 ára að aldri.

Tjörn in á Klakki
Marg ir eru þeir stað ir sem gott og fengs amt hefir þókt að dvelja á á Jóns-
messun ótt, og einn af stöð um þess um er kring um tjörn þá sem er upp á fjall inu 
Klakk (milli Kol grafa- og Grund ar fjarða). Á öllum öðrum tímum en á Jóns-
messun ótt sér eng inn maður annað en að grjót ið kring um tjörn ina sé blágrýti 
og urð, en á Jóns messun ótt glóir það allt af gim stein um og af þeim getur þá 
hver sem vill feng ið slíkt er hann getur borið.

Um tjörn þessa geng ur og önnur saga all ólík þess ari. Mun hún fullt eins 
gömul og ef til vill áreið an legri þjóð saga, og er hún svona:
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Upp á Klakki er tjörn ein og er hún tví bytna; er þar flóð og fjara eins og í 
sjón um. Er í henni og enda kring um hana mikið af nátt úru stein um og eru 
stein ar þess ir bæði góðir og illir, heill astein ar og óheilla. Þarf mik inn lær dóm 
og kunn áttu til að þekkja þá hvern frá öðrum og er það á fárra færi; líka er 
mesti vandi að geyma þá og nota. En hver sem er fær um þetta getur á Jóns-
messun ótt feng ið hverja þá nátt úru steina sem hann vill, svo sem lausn ar stein, 
ósk astein, varn ar stein mót öllu illu o.s.frv. Hoppa þeir þá upp á móti manni, 
eink um hinir góðu stein arn ir, og er þá hægt að höndla þá. Fást þaðan einir 
hinir beztu ósk astein ar (því ekki eru þeir allir jafn kröft ug ir). Til marks um það 
er saga þessi:

Einu sinni fékk bónd inn á Hömr um í Eyr ar sveit ósk astein þaðan og fór strax 
að reyna kraft hans. Ósk aði hann sér þá að hann ætti hey eins hátt og Mönin 
sem er fjall ofan Hamra. Að orð inu slepptu stóð svona hátt hey hjá honum. Af 
undr um þess um varð hann svo hrædd ur að nærri lá að hann gengi frá vit inu. 
Ósk aði hann sér þá að hey þetta stæði í björtu báli, og kast aði ósk astein in um 
út í sjó inn. Jafn skjótt stóð þetta nýja hey í ljós um loga. 

IV. bindi, Rvík 1956, bls. 23.

Þór dís ar stað ir
Norð ur með hlíð inni skammt frá Þór dís ar stöð um í Eyr ar sveit eru að sögn 
seinni manna rúst ir bæjar þessa og nið ur falln ar girð ing ar tún sins þar. Hefir 
bær inn Þór dís ar stað ir verið þar að öllum lík ind um fyrst reist ur í land náms tíð, 
en sökum grjót árennsl is úr hlíð inni, snjó þunga og að fenn is seinna flutt ur á hól 
suður með hlíð inni þar sem hann stend ur nú. En frá þessu segir hin gamla 
sögu sögn (trad itio) allt á aðra leið og það þannig:

Þar sem rúst irn ar enn sjást norð ur með greindri hlíð byggði kona ein er Þór-
dís hét bæinn Þór dís ar staði og hefir hann síðan verið við hana kennd ur. Hún 
var auðug af gang andi pen ing og lét smala sinn halda sauð fé sínu hinum 
megin fjalls ins við Kol grafa- og Hval afjörð í aust ur frá bæ sínum og hafði þar 
fjár hús in á þeim stað aust an fjall ið (Klakk og Bár ar háls) er nefnd ist Hjarð ar ból. 
Var þar þá eng inn bær, en seinna þegar hann var reist ur þar nefnd ist hann 
þessu nafni og heit ir svo nú. Smali Þór dís ar gætti þar lengi vel fjár henn ar, en 
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loks ins vildi það óhapp til að allt féð flæddi aust an vert við Eyr ar odda á skerj-
um þar sem Klumb ur eru nefnd ar. Við skaða þenn an gjörð ist Þór dís svo stygg 
við smal ann að honum þókti sér ekki við vært. Varð honum þá það eina til 
úr ræða að hann hengdi sig í fjár hús un um á Hjarð ar bóli. En jafn skjótt sem þetta 
varð gerð ust mikl ir reim leik ar á Þór dís ar stöð um af völd um smal ans; gekk 
hann þar um öll hús og gerði alla menn hrædda. En dag og nótt ásókti hann 
Þór dísi svo nærri lá að hún missti vitið. Til þess að umflýja þenn an ófögn uð 
stökk Þór dís og allir heima menn af bænum. Var bær inn síðan sett ur í eyði og 
flutt ur á hól þann er nú stend ur hann á. Við þetta létti af öllum reim leik un um 
á Þór dís ar stöð um.

IV. bindi, Rvík 1956, bls. 113.

Ís lenz kir sagna þætt ir og þjóð sög ur I.–III.
Sagn ir úr Eyr ar sveit

Bárð ur á Skerð ings stöð um
Um 1830 bjó bóndi sá á Skerð ings stöð um í Eyr ar sveit, er Bárð ur hét. Hann átti 
þrjá sonu upp komna, og stund uðu þeir feðg ar sjó róðra þaðan um stór strauma. 
En um smá strauma höfðu þeir upp sát ur við Kró, sem köll uð er, frammi í Stöð, 
og ligg ur sú land eign undir jörð, sem heit ir Neðri-Lág. Var Bárð ur for mað ur á 
bátn um og hafði sonu sína fyrir há seta. Í Neðri-Lág bjó þá bóndi sá, er Brand ur 
hét, og stund aði hann sjó þaðan. Gengu þess ir tveir bátar út svo nefnd an Lárós.

Eitt sinn um haust reru þeir Bárð ur og Brand ur út á mið það, sem kall að er 
Leir; er það hér um bil beint fram af Mel rakk aey. Norðan átt var á, en þegar þeir 
höfðu legið á miðum úti nokkra hríð, sner ist vind ur inn til vest ur átt ar og dró 
upp sorta él í hafið. Kall ar Brand ur þá til Bárð ar og spyr, hvort hann vilji ekki 
verða sér sam ferða í land, því að sér lít ist illa á veðr ið. Bárð ur svar ar: „Ég held, 
að þetta verði ekki nema mein leysi sél“, og leggst aftur. Held ur Brand ur þá af 
stað heim leið is. Hreppti hann sæmi legt veður, en þegar hann var kom inn inn í 
Lárós og úr allri hættu, skall á áhlaupa veð ur á vest an, en Brand ur náði landi 
heilu og höldnu. Um ferð ir Bárð ar vita menn ekki með vissu, en það var hald 
manna, að hann hefði ætlað að sigla upp á Grund ar fjörð fyrir aust an Mel rakka-
ey, því að fyrir vest an hana eru tvö sker, svo að sú leið er ekki far andi nema í 
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björtu, þar eð miða verð ur fyrir þau. Hitt er víst, að Bárð ur hefir orðið of aust-
ar lega, sem von var, þar sem hann gat ekki séð neitt frá sér, og lent á Bár ar skerj-
um, því að hann fannst ör end ur fyrir ofan flæð ar mál í Bár ar lend ing unni. Lá 
hann þar á grúfu með vett linga á hönd um og hend urn ar undir enn inu. En 
þessa sömu nótt sneri vind ur inn sér aftur í norð ur. Morg un inn eftir fór stúlka, 
sem Agnes Páls dótt ir hét, frá Grund út í Gröf til sjó róðra þar. Var þá komið gott 
veður. Fann hún þá bát Bárð ar rek inn á Grund arkampi, fyrir neðan svo kall að 
Kvern árn aust. Bát ur inn lá á hlið inni á þurru og einn maður í honum. Var hann 
með and lit ið undir síðu báts ins, mitt ið um há stokk inn, en fæt urn ir voru 
bundn ir við þóftu. Ekki fund ust hinir tveir synir Bárð ar, sem á bátn um voru. 

Fljótt þótti á því bera, að þeir Bárð ur og synir hans lægju ekki kyrr ir. Voru 
þó eigi mikil brögð að því fyrst í stað, en oft sáust þeir fara á sjó sem áður í báti 
sínum, og vissi það æf in lega á gott veður. Varð engum mein að þeim um sinn.

Vorið eftir drukkn un Bárð ar flutt ist bóndi sá, er Páll hét, frá Vind ási í Eyr ar-
sveit að Skerð ings stöð um. Páll var maður ramms kyggn og forn í skapi. Hann 
átti upp kom in börn, og voru sum þeirra farin að heim an. Jón hét sonur hans, 
er heima var með for eldr um sínum, mik ill maður og sterk ur, en dótt ir Agnes, 
sú er fann rek inn bát Bárð ar. Þann bát keypti Páll, er hann flutt ist að Skerð ings-
stöð um, reif hann sund ur, því að hann var lítt sjó fær, og not aði sprek ið úr 
honum í árefti á skemmu, er hann gerði upp þá um vorið. 

Þegar dimma tók um haust ið, tóku þeir Bárð ur að ganga ljós um logum á 
Skerð ings stöð um. Héldu þeir sig þó eink um í skemm unni, sem sprek ið úr 
bátn um var notað í, og heyrð ist þang að oft þrusk og ólæti. Tók Páll konu sinni 
vara fyrir því að fara sjálf eða senda neinn af heim il is fólk inu þang að, eftir að 
halla tæki degi, og gæta lyk il sins vel, en ef fara þyrfti í skemm una, skyldi senda 
eftir sér eða bíða unz hann kæmi heim, því að jafn an flýðu draug arn ir undan 
Páli, þótt þeir gerðu öðrum glett ing ar.

Að áliðnu hausti bar svo við sem oftar, að Páll var að láta í úti í hey garði um 
kvöld. Þegar því var lokið, var orðið fulld immt og búið að kveikja ljós í 
bænum. Þegar Páll kemur inn í bað stofu, verð ur honum litið yfir fólk ið. Sér 
hann ekki Jón, son sinn, og spyr, hvar hann sé. Hús freyja segir, að hann hafi 
skropp ið út í skemmu fyrir dá lít illi stundu. Páll sprett ur upp og fer út, en biður 
konu sína að koma á eftir sér með ljós og tvo menn til, sem þar voru inni. Þegar 
Páll lýkur upp skemm unni, skjót ast feðg arn ir fjór ir út hjá honum. Kall ar Páll 
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nú í Jón, en hann fær ekk ert svar. Að vörmu spori koma þau innan úr bæ með 
ljós ið, og bregð ur þeim held ur í brún, er þau sjá Jón hvergi. Fara þau nú að leita 
í skemm unni. Innst inni við gafl inn var hola inn í vegg inn fyrir ofan kistu eina, 
er þar stóð; höfðu hrút ar verið hafð ir þar áður. Þar fundu þau Jón saman hnipr-
að an fyrir ofan kist una. Hann var með vit und ar laus, blár af klíp um og víða 
mar inn. Var hann nú bor inn inn í bæ, strok inn og nudd að ur, og rakn aði hann 
við fram af því. Lá hann rúm fast ur eftir þess ar mis þyrming ar í hálf an mánuð.

Jóni sagð ist svo frá við ur eign inni, að þeir feðg ar, Bárð ur og synir hans, hefðu 
verið fyrir í skemm unni, þegar hann kom inn, og ráð izt á sig þegar í stað og 
allir í senn. Þar sem hann náði til þeirra hefði sér fund izt eins og hann tæki á 
marg lyttu, svo að ekki var hægt að festa hend ur á þeim, en þar sem þeir tóku 
á honum, hefði sér fund ist eins og hann væri í skrúf stykki, svo hand fast ir voru 
þeir. Hefði hann því litla stund getað var izt þeim, við slíkt of urefli sem var að 
etja. Og það taldi hann, að þeir myndu hafa geng ið af sér dauð um, ef sér hefði 
ekki komið hjálp. Jón var hraust menni eitt hvert hið mesta, og vissu fáir afl 
hans. Myndu fáir þeir tveir verið hafa, sem af honum hefðu borið að jöfn um 
leik. Eftir þenn an at burð gekk eng inn um skemm una nema Páll einn, því að 
aldrei þorðu feðg arn ir að ganga í ber högg við hann. Hélzt þó und ir gang ur og 
ólæti ein att við í skemm unni allt til vors.

Oft varð þeirra feðga og vart úti í hey garði og víðar. Stund um sá Páll þá vera 
að mæla heyin í garð in um. Þá léku þeir og þann leik að láta sýnast dyr á 
húsum, þar sem engar voru, og komst Páll stund um í vand ræði að átta sig á 
því. Einu sinni sem oftar var hann stadd ur úti í lamb húsi á tún inu, eftir að 
dimmt var orðið. Þegar hann ætl aði út aftur, sá hann opnar dyr, þar sem hann 
átti ekki von á þeim. Þreif hann þá af sér húf una og kast aði í dyrn ar. Hurfu þær 
þá sam stund is, en húfan fannst ekki aftur.

Næsta vor tók Páll sig til og reif þakið af skemm unni. Tók hann burtu allar 
þær spýtur, sem hann hafði notað úr báti Bárð ar, og gerði skemm una upp af 
nýjum viðum. Brá þá svo við, að eftir það varð mjög lítið vart við þá feðga. Þó 
gerði Bárð ur gamli stund um vart við sig á undan veðra brigð um. Væri tvísýnt 
sjó veð ur snemma að morgni og vomur í mönn um, heyrð ist Bárð ur ann að hvort 
segja: „Sjó veð ur í dag“, og var þá óhætt að róa, eða: „Gar ra veð ur í dag, ekk ert 
ræði“. Var þá ekki til neins að fara á sjó, því að aldrei brugð ust veð ur spár hans.
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II. bindi, Rvík 1941, bls. 101–05. Aths. Að því er segir í prests þjón ustu bók Set bergs, drukknaði 
Bárð ur Árna son, bóndi á Skerð ings stöð um, 67 ára að aldri, af skipi í sjó róðri fyrir Hvamms sveit 
7. des em ber 1840 ásamt syni sínum, Bjarna Bárð ar syni, sem var 33 ára. Þeir voru jarð sett ir 13. 
sama mán að ar að Set bergi. Það er því ekki rétt, að Bárð ur hafi drukknað ásamt þrem ur sonum 
sínum, og sjó slys ið varð á öðrum stað en segir í þjóð sög unni. Brand ur Þor steins son, bóndi í 
Neðri-Lág, lést á sótt ar sæng 23. jan úar 1843, 45 ára að aldri. Páll Jóns son bjó í Vind ási árið 1840 
sam kvæmt mann tali, en árið 1845 er hann kom inn að Skerð ings stöð um ásamt konu sinni og 
Jóni, syni sínum. Agnes, dótt ir Páls, var vinnu kona að Grund árið 1840.

Svipurinn hjá Nesvogi
Þegar faðir minn, Hannes Pálsson, er síðar bjó í Höfðakoti í Eyrarsveit, var um 
tvítugt, fór hann í fyrsta skipti inn í Stykkishólm með móður sinni, Kristínu, 
konu Páls bónda í Ytri-Látravík, sem áður er nefndur. Hún var þá hnigin á efra 
aldur. Þetta er æði löng leið, en þau voru bæði ókunnug og urðu að spyrja sig 
áfram til vegar. Þegar þau eru að fara ofan með Nesvogi, kemur á móti þeim 
maður á brúnum hesti; ber hann fljótt yfir og kemur beint í flasið á þeim, 
stanzar fyrir framan þau og réttir upp aðra höndina. Kristínu fannst maðurinn 
einkennilegur og spyr hann að nafni, en hann kvaðst heita Sveinn. Þá spyr hún 
hann, hvar hann eigi heima. „Hér í plássinu“, segir hann og eins og dregur 
orðin við sig. Kristín spyr hann þá, hvort þau séu á réttri leið. Hann svarar 
engu, en keyrir hestinn sporum og ríður geyst og beint á kaf í voginn. Sýndist 
þeim eldglæringar sindra út frá honum. En veturinn áður hafði maður, er 
Sveinn hét, drukknað í Nesvogi.

II. bindi, Rvík 1941, bls. 105-06. Aths. Samkvæmt manntali var Hannes Pálsson búsettur í 
Höfðakoti árið 1860.

Hákon skáld í Brokey og Írafells-Móri
Eins og kunnugt er, fylgdi Írafells-Móri síra Jóni Benediktssyni, sem var á 
Setbergi, og þurfti Móri mat, því að hann var vakinn upp, áður en hann varð 
viðskila. Presti þótti leitt að hafa þennan ómaga og fékk því Hákon skáld í 
Brokey til þess að kveða draugsa niður. Hákon kemur að Setbergi að orðsend-
ingu prests og er þar í þrjá daga og átti tal við Móra. En þá segir Hákon presti, 
að hann reyni ekki til að kveða Móra niður, þótt sér væri boðin í laun öll ver-
öldin, því að sálin væri kyrr í skrokknum á honum og mundi hún þá líka fyrir-
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farast. Sagðist Hákon þá fyrirfara sinni sálu um leið, úr því að hann vissi, 
hvernig á stæði. Varð prestur því að sitja uppi með Móra.

II. bindi, Rvík 1941, bls. 106-07
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Heim ild ir um Eyr ar sveit og Grund ar fjörð eru held ur fá skrúð ug ar allar götur 
fram á fyrri hluta 16. aldar, og þess vegna fer fáum sögum af versl un í Grund-
ar firði frá upp hafi Ís lands byggð ar og fram yfir 1500. Í Eyr byggju segir frá skipa-
komu í Eyr ar sveit, og er lík legt, að þar hafi verið um að ræða kaup skip. Þar 
segir svo: „Þetta sumar kom út skip í Sal teyr ar ós og áttu hálft nor ræn ir menn. 
Hét Björn stýri mað ur þeirra. Hann fór til vist ar á Eyri [þ.e. Önd verð areyri] til 
Stein þórs [Þor láks son ar].“ Stein þór er tal inn hafa verið uppi á síð ari hluta 10. 
aldar og fyrri hluta 11. aldar.1

Í kring um 1412 tóku Eng lend ing ar að venja komur sínar hing að til lands, og 
stund uðu þeir bæði fisk veið ar og versl un. Þá varð gjör breyt ing til batn að ar á 
versl un ar hátt um, og fyrir vikið versl uðu Ís lend ing ar mikið við þá, en Dana-
kon ung ur reyndi hins vegar að halda versl un inni við Ís land í sama horfi og 
áður, þ.e. að ein skorða hana við Björg vin í Nor egi. For send ur fyrir þeirri til hög-
un voru að vísu brostn ar, því að Norð menn höfðu ekki leng ur bol magn til að 
stunda versl un á Ís landi. Samt sem áður reyndi kon ung ur að koma í veg fyrir 
versl un Eng lend inga hér á landi, og urðu oft og ein att róst ur milli þeirra og 
hirð stjóra kon ungs. Þegar fram í sótti, voru Eng lend ing ar ekki sér lega vel 
þokk að ir meðal Ís lend inga, því að þeir þóttu yf ir gangs sam ir og áttu það til að 
ræna skreið lands manna.2

Í kring um 1470 hófu þýskir Hans akaup menn sigl ing ar hing að til lands. Í 
fyrstu komu skip þeirra frá Björg vin í Nor egi, en fljót lega tóku þeir að sigla frá 
ýmsum höfn um í Norð ur-Þýska landi, svo sem Lýbiku (Lü beck), Ham borg og 
Brim um. Eins og að líkum lætur, varð strax hörð sam keppni milli Eng lend inga 
og Þjóð verja um bestu versl un ar hafn irn ar. Ein skis var svif ist í þeirri bar áttu, og 
var hart bar ist um bestu versl un ar stað ina og vopn in látin tala, ef því var að 
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skipta. Að lokum fór svo, að Þjóð verj ar urðu hlut skarp ari og flæmdu Eng lend-
inga burt í kring um 1530. Þýsku kaup menn irn ir voru mun vin sælli en hinir 
ensku, og olli þar mestu um, að Þjóð verj ar fóru með friði og gátu boðið ódýrari 
og fjöl breytt ari varn ing en Eng lend ing ar. Auk þess lík aði Ís lend ing um stór illa, 
að Eng lend ing ar stund uðu fisk veið ar á skút um hér við land, en Þjóð verj ar 
feng ust ein göngu við versl un fyrst í stað. Eng lend ing ar og Þjóð verj ar komu 
ekki hing að til lands til þess eins að selja lands mönn um út lend an varn ing, 
held ur fyrst og fremst til að kaupa ís lenska skreið, sem var mjög eft ir sótt er-
lend is. Bar átt an um yf ir ráð in yfir ís lensku versl un inni var fyrst og síð ast bar-
átta um það, hvor skyldi hafa tögl in og hagl dirn ar á hinum al þjóð lega skreið-
ar mark aði.3

Að al versl un ar stað ur Englend inga á Snæ fells nesi var í Rifi út alla 15. öld. Þó 
að bein ar heim ild ir skorti, bend ir ýmis legt til þess, að þeir hafi versl að á öðrum 
höfn um á norð an verðu Snæ fells nesi á síð ari hluta ald ar inn ar, þar á meðal í 
Grund ar firði. Hins vegar er ljóst, að Eng lend ing ar versl uðu a.m.k. með köfl um 
í Grund ar firði á fyrstu þrem ur ára tug um 16. aldar. Til þess bend ir saga sú af 
Eyjólfi Gísla syni mókolli, sem bjó í Haga á Barð aströnd í upp hafi 16. aldar og 
segir frá í rit gerð Jóns Guð munds son ar lærða um ættir og slekti. Segir þar, að 
Eyjólf ur hafi ekki vilj að láta lausa enska duggu fyrir nokk urt kaup, sem sleit 
upp frá eig end um í Grund ar firði mann lausa og rak vest ur til hans í Haga. Að 
þrem ur árum liðn um gat Eng lend ing ur einn, sem var klædd ur að hætti Þjóð-
verja, svik ið Eyj ólf með ban vænu eitri á Bíldu dals eyri, og varð það hans bani, 
þar eð Eyjólf ur taldi mann inn vera þýskan. Hugs an legt er, að frá sögn þessi um 
dauð daga Eyj ólfs mókolls eigi við þrætu þá, sem hann lenti í árið 1519 við 
þýskan mann, Gert Molen, sem lá með skip sitt í Haga vaðli. Hvað sem því 
líður, má þó gera ráð fyrir, að ein hver sann leik skjarni leynist í sög unni og að 
Eng lend ing ar hafi verið í Grund ar firði í upp  hafi 16. aldar.4

Þýskir kaup menn virð  ast hafa tekið sér ból festu snemma í Grund ar firði. Elsta 
heim ild um kaup-skap þeirra þar er frá árinu 1516. Í skjali, sem varð veitt er í 
Rík is skjala safn inu í Ham borg og dag sett er mið viku dag inn fyrir kynd il messu 
það ár, þ.e. 20. jan úar, kæra sjö skip stjór ar og kaup menn, þegn ar Ham borg ar-
rík is, yfir því til borg ar stjóra og ráðs þar, að Hans Tappe, sem virð ist hafa verið 
Þjóð verji, en ekki Ham borg ari, og þó bú sett ur þar, hafi hindr að þá í að reisa 
búðir sínar í Grund ar firði vorið 1515 og hafa þar kaupskap, þrátt fyrir að einn 
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þeirra, Hein rich Sasse, hafi í kirkju garð in um á Set bergi sýnt Tappe sigl inga leyfi 
á Grund ar fjörð sér til handa frá Dana kon ungi. Þegar þeir fé lag ar ætl uðu svo að 
ganga á land með vörur sínar, gekk Tappe á móti þeim með vopnaða menn og 
hót aði þeim lem strum. Urðu þeir því að snúa frá landi. Sasse og fé lag ar hans 
höfðu enn tal af Tappe á Set bergi og beidd ust þess að mega leggja vörur sínar 
á land, meðan þeir gerðu við skip sitt, og leyfði Tappe það með því skil yrði, að 
þeir flyttu varn ing inn á skip aftur. Ham borg ar kaup menn kröfð ust þess að fá 
527 lýbsk mörk í skaða bæt ur að við bætt um 120 mörk um, síð ari upp hæð ina 
fyrir það, að Tappe sat eftir í Grund ar firði, en til handa skipi og áhöfn kröfð ust 
þeir 135 marka. Hans Tappe svar aði með bréfi til borg ar stjóra og ráðs í Ham-
borg, sem er ódag sett og óstað sett. Sagði hann kærur kaup mann anna mark-
leysu eina, en sig hafa farið eftir göml um lands ins vana, að sá kaup mað ur, sem 
fyrir væri í höfn, mætti meina þeim, sem síðar kæmu, að haf ast þar við. Bætti 
hann því við, að hann hefði orðið fyrir sams konar búsifj um á Bás end um af 
hálfu Ham  borg ar manna.5

Þessi bréfa skipti og upplýsing ar þær, sem þar koma fram, eru at hygl is verð-
ar fyrir ýmsar sakir. Eftir að Þjóð verj ar höfðu flæmt Eng lend inga burt frá ís-
lensku versl un ar stöð un um, urðu tölu verð brögð að því, að Þjóð verj ar ætt ust 
við illt inn byrð is í sam keppni um bestu versl un ar hafn irn ar. Eru at burð ir þeir, 
sem gerð ust í Grund ar firði sum ar ið 1515, og hlið stætt atvik, sem kom fyrir 
Hans Tappe á Básend um, til marks um það. Um þess ar mund ir var venj an sú, 
að hinir út lendu kaup menn háðu kapp hlaup um bestu hafn irn ar, og þeir, sem 
fyrst ir urðu, gátu oft ast nær versl að þar óá reitt ir. Þó kom það fyrir, að þeir, sem 
seinna komu, neyttu liðs mun ar og ráku í burtu þá, sem fyrst ir höfðu komið. 
Sam kvæmt þeirri venju, sem þá gilti, þótt ist Hans Tappe vera í full um rétti að 
meina þeim, sem síðar komu, að stunda kaupskap í Grund ar firði. Það var hins 
vegar nýlunda, að kaup menn irn ir frá Ham borg, sem hann flæmdi í burtu, 
höfðu sigl inga leyfi á Grund ar fjörð frá Dana kon ungi. Um þess ar mund ir var 
kon ungs vald ið í Dan mörku veikt, og af því leiddi, að vald kon ungs hér á landi 
var harla lítið, m.a. vegna fjar lægð ar. Vit an lega lík aði Krist jáni 2. kon ungi þetta 
illa, og hafði hann full an hug á að efla völd sín á Ís landi. Hann vildi ráða því, 
hverj ir stund uðu versl un hér á landi, og að þeir hinir sömu greiddu leyf is gjald 
fyrir að fá að stunda kaupskap hér. Leyf is veit ing in til Ham borg ar kaup manna 
árið 1515 er, að því er næst verð ur kom ist, hin fyrsta sinn ar teg und ar hér á 
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landi. En það stoð aði lítið fyrir Ham borg ar menn að veifa slíku plaggi fram an í 
Hans Tappe. Í hans augum var leyf ið eins og hvert annað papp írs gagn og að 
engu haf andi, enda urðu leyf is haf arn ir að hrökkl ast burt, þegar Tappe hót aði 
þeim lem strum. Þeir gátu ekki leit að ásjár um boðs manns kon ungs hér á landi, 
og eina úr ræði þeirra var að kæra með ferð ina á sér til yf ir valda í Ham borg, en 
hætt er við, að það hafi borið lít inn ár ang ur. Hans Tappe hafði hins vegar lært 
sína lexíu, þegar Ham borg ar kaup menn hröktu hann frá Básend um forð um, og 
haft með sér hóp vopnaðra manna til Grund ar fjarð ar sér til halds og trausts. 
Gegn slíku of urefli máttu þeir sín lít ils, sem höfðu feng ið versl un ar leyfi hjá 
kon ungi.6

Þýskum kaupskipum á borð við þetta varð tíðförult til Grundarfjarðar á 16. öld.
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Þær fáu heim ild ir, sem varð veist hafa um versl un Þjóð verja, þ.e. Ham borg-
ar manna, í Grund ar firði á fyrri hluta 16. aldar, eru því marki brennd ar, að þær 
fjalla nær ein göngu um inn byrð is átök Þjóð verja vegna versl un ar inn ar þar eða 
um úti stöð ur þeirra við Eng lend inga. Ef allt hefði verið með friði og spekt í 
Grund ar firði, er hugs an legt, að engar heim ild ir hefðu varð veist um versl un 
Þjóð verja þar á þessu tíma bili. Næst fer sögum af versl un í Grund ar firði árið 
1523. Þá um vorið fór Hein rich Ha nem ann, skip herra frá Brim um, til Ís lands 
og hélt skipi sínu á Kumb ara vog, en varð fyrir árás af hálfu Kerst hens Junge, 
skip herra frá Ham borg, þegar Ha nem ann hugð ist sigla til Grund ar fjarð ar og 
versla þar. Kvað Ha nem ann Kerst hen Junge hafa beitt sig marg vís legu of beldi. 
Borg  ar stjóri og borg ar ráð í Brim um kærðu þetta til borg ar stjóra og ráðs í Ham-
borg þá um haust ið með bréfi dag settu 3. nóv em ber 1523, en ekki hafa komið 
í leit irn ar frek ari heim ild ir um þetta mál. Virð ist kæra Bri mara engan ár ang ur 
hafa borið.7

Um hvíta sunn una árið 1531 bar það til tíð inda á Grund ar firði, að ensk ur 
kaup mað ur, sem hét Hin rik af Forfighte, keypti upp og náði undir sig öllum 
fiski, sem átti að fara til kaup manns frá Ham borg, er hét Hans Hughe og var 
stadd ur í Mal ar rifi, þegar þetta gerð ist. Hughe var ekki á þeim bux un um að 
láta enska kaup mann inn eiga neitt inni hjá sér, að því er kemur fram í skýrslu 
frá árinu 1533, sem varð veitt er í Rík is skjala safn inu í Ham borg. Þar eru tald ir 
upp þeir pen ing ar, sem Hans Hughe tók af ensk um í Grund ar firði. Árið 1532 
náðu Þjóð verj ar höfn un um á Rifi og í Grund ar firði af Eng lend ing um, og sama 
ár var veldi Eng lend inga hér við land hnekkt. Þjóð verj ar unnu end an leg an 
sigur í átök un um um Ís lands versl un ina, og land ið tengd ist dansk-þýsku hag-
svæði.8

Í Rík is skjala safn inu í Ham borg er einnig varð veitt bréf Pét urs Ein ars son ar, 
kon ung legs sýslu manns í Þór snes þingi, sem er dag sett í Grund ar firði 13. júni 
1546. Það er skrif að á lágþýsku og er kaup setn ing í Grund ar firði, þ.e. þeir skil-
mál ar, sem sýslu mað ur setti kaup mönn um þeim, sem höfðu leyfi til að versla 
þar. Var tekið fram í kaup setn ing unni, að verð lag og skil mál ar skyldu vera 
hinir sömu og í Hafn ar firði. Skip stjóri sá, sem var fyrir þýsku kaup mönn un um 
í Grund ar firði árið 1546, hét Hans Mau ler. Pétur Ein ars son var bróð ir Mart eins 
Ein ars son ar bisk ups í Skál holti. Hann hafði kynnst kenn ing um Mart eins Lút hers 
í Þýska landi skömmu eftir 1530. Sam kvæmt skip un Krist óf ers Hvít felds tók 
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Pétur Við eyj ark laust ur 
árið 1542 með jörð um þess 
undir kon ung. Bjó hann 
sjálf ur í Viðey og lét rífa 
klaust ur hús in og gerði 
þar kamar, þannig að 
ræsið frá honum lá til 
kirkju garðs ins. Gerði 
Pétur hinum forna sið sem 
mest til van virðu. Hing að 
til hefur verið talið, eins 
og kemur fram í Sýslu-
mann aæf um, að Pétur hafi 
feng ið Þór snes þing árið 
1560, en nú er ljóst, að það 
gerð ist árið 1546 eða fyrr. 
Árið 1545 veitti kon ung ur 
Pétri lífs tíð ar veit ingu fyrir 

þrem ur jörð um í Þór nes þingi, og var ein þeirra Hrafn kels stað ir í Eyr ar sveit. 
Sagt var, að Pétur Ein ars son hefði fyrst ur Ís lend inga notað gler augu, og var 
hann þess vegna kall að ur Gler augna-Pét ur.9

Áð ur nefnd kaup setn ing í Grund ar firði árið 1546 er til marks um það, að 
kon ungs vald ið hafði eflst tölu vert á 5. tug 16. aldar, m.a. í kjöl far siða skipt-
anna. Kom það m.a. fram í því, að kon ung ur og emb ætt is menn hans hér á landi 
hófu að gerð ir gegn þýsku kaup mönn un um, sem höfðu færst mjög í auk ana á 
þriðja og fjórða ára tug ald ar inn ar. Þá fóru þeir að hafa vet ur setu hér á landi og 
ráku um fangs mikla út gerð í trássi við bann kon ungs. Árið 1543 gerði Otti 
Stígs son, hirð stjóri kon ungs, upp tæka alla fiski báta Þjóð verja á Suð ur nesj um 

Kaupsetning Péturs 
Einarssonar sýslumanns í 
Grundar firði 13. júní 1546.



og aðrar eign ir. Jafn framt tók Dana kon ung ur tók upp á því að selja versl un ar-
leyfi, sem giltu al mennt til versl un ar hér á landi en voru ekki bund in við 
ákveðn ar hafn ir. Sem dæmi um slík ar leyf is veit ing ar má nefna, að í fó geta-
reikn ingi Egg erts Hann es son ar hirð stjóra Jóns messna á milli 1552 og 1553, sem 
er dag sett ur á Bessa stöð um 24. júní 1553, kemur fram, að árið 1552 rak Jürgen 
Meer frá Ham borg versl un í Grund ar firði, og greiddi hann 30 lýbsk mörk í 
leyf is gjald.10

Krist ján 3. Dana kon ung ur undi því illa, að Þjóð verj ar höfðu alla versl un hér 
á landi með hönd um. Þess vegna stóð hugur hans til þess, að dansk ir kaup-
menn tækju versl un ina í sínar hend ur, en að því var ekki hlaup ið, þar eð 
danska borg ar astétt in var þess ekki megn ug að ráð ast í slíkt stór virki, enda 
hafði hún vart slit ið barns kón um, þegar hér var komið sögu, um og eftir mið-
bik 16. aldar. En kon ung ur vildi flest til vinna til að reyna að hnekkja of ur veldi 
hinna þýsku kaup manna, og fyrsta skref hans í þessa átt var að veita borg ar-
stjórn Kaup manna hafn ar versl un ar leyfi á Ís landi árið 1547. Sú ráð stöf un bar 
ekki til ætl að an ár ang ur, en árið 1564 hófu Danir á nýjan leik þátt töku í ís lensku 
versl un inni. Und an fari þess var sá, að hinn 5. febr úar 1563 til kynnti Frið rik 2. 
Dana kon ung ur Ham borg ar ráði, að þegn ar þess skyldu hætta að versla á þrem-
ur höfn um, Stapa, Rifi og Grund ar firði, því að hann ætl aði að taka þess ar hafn-
ir að sér sjálf ur. Árið 1565 hóf kon ung ur að selja ein stak ling um sigl inga leyfi á 
ákveðn ar hafn ir, en áður höfðu leyf in verið óbund in, eins og áður hefur komið 
fram. Með þess um hætti sló kon ung ur tvær flug ur í einu höggi. Hann gat stutt 
við bakið á dönsku kaup mönn un um, meðan þeir voru að ná fót festu í ís lensku 
versl un inni, og um leið þrengt að Ham borg ur um, sem voru um svifa mest ir þar. 
Eins og við var að búast, byrj uðu Danir smátt og tóku á leigu hjá kon ungi 
nokkr ar hafn ir, ýmist einir sér eða í fé lagi við þýska kaup menn. Sem dæmi um 
það má nefna, að árið 1578 fékk Mark ús Hess, borg ar stjóri í Kaup manna höfn, 
áð ur nefnd ar þrjár hafn ir, Stapa, Rif og Grund ar fjörð, á leigu. Mark ús Hess rak 
í kring um 1570 um svifa mikla versl un í Dan mörku og við Eystra salt með salt 
og vín, sem hann keypti á Spáni, í Portú gal og Frakk landi. Frá 1566 veitti kon-
ung ur Hess oft sér leyfi til þess að reka versl un á ís lensk um höfn um, og sótt ist 
hann eink um eftir brenni steini og lýsi. Árið 1576 fékk Hess versl un ar leyfi í 
Hafn ar firði og á Vopna firði til þriggja ára, en strax á fyrsta ári bár ust kvart an ir 
frá Hafn firð ing um um lé leg ar vörur og illa versl un í Hafn ar firði. Upp úr 1580 

215

VERSLUNIN Í GRUNDARFIRÐI



fór að halla undan fæti hjá Hess, enda mun hann ekki hafa hagn ast á Ís lands-
versl un inni, og eins varð hann fyrir áföll um vegna versl un ar sinn ar í Dan-
mörku og við Eystra salt. Var sam keppni við Hol lend inga kennt um. Versl un 
Mark ús ar Hess í Grund ar firði lauk árið 1583, og fer engum sögum af því, hvort 
hún var með svip uðu sniði og versl un hans í Hafn ar firði. Ekki varð þátt taka 
hinna dönsku kaup manna í versl un inni hér á landi lang vinn, enda höfðu þeir 
ekki bol magn til að reka hana, svo að vel væri, en þetta var fyr ir boði þess, sem 
koma skyldi.11

Af þeim heim ild um, sem eru til um versl un í Grund ar firði á 16. öld, er ljóst, 
að Eng lend ing ar ráku þar versl un með köfl um á fyrstu þrem ur ára tug um 16. 
aldar og senni lega einnig á síð ustu ára tug um 15. aldar, og Ham borg ar kaup-
menn stund uðu þar kaupskap a.m.k. frá 1515 og ef til vill fyrr og til 1564. Frá 
1564-1583 ráku dansk ir kaup menn versl un ina í Grund ar firði, en á ní unda tug 
ald ar inn ar komu til sög unn ar kaup menn frá tveim ur borg um í Norð ur-Þýska-
landi. Sum  ar ið 1583 rit aði Hin rik erki bisk up í Brem en og her togi í Saxl andi 
Frið rik 2. Dana kon ungi bréf og kvart aði þar undan því, að út gjöld til hirð ar 
sinn ar vegna herts fisks keyrðu úr hófi fram og væri sér því nauð syn legt að 
gera út skip þang að, þar sem fisk ur inn veidd ist, svo að hann gæti keypt hann 
við réttu verði. Þess vegna bað erki bisk up Dana kon ung að veita sér leyfi til að 
versla í Rifi á Snæ fells nesi. Frið rik 2. gat ekki orðið við beiðni erki bisk ups að 
svo stöddu, því að allar hafn ir á Ís landi höfðu verið veitt ar, en kon ung ur hafði 
góð orð um að veita Hin rik erki bisk upi ein hverja höfn, sem kynni að losna 
síðar. Erki bisk up ít rek aði beiðni sína vorið 1584 og kvað sér vera kunn ugt um, 
að hafn irn ar Rif og Grund ar fjörð ur, sem hann hefði áður borið sig eftir, væru 
laus ar. Bað hann kon ung að veita sér þess ar hafn ir, svo að hann gæti kom ist 
yfir harð fisk til hirð ar sinn ar með réttu verði. Þegar til átti að taka lá Rif ekki á 
lausu, held ur Grund ar fjörð ur og Nes vog ur, og veitti Dana kon ung ur Hin riki 
erki bisk upi þess ar hafn ir 3. maí 1584. Hinn 10. maí sama ár gaf erki bisk up út 
bréf, þar sem hann skip aði Brunn ing Na gell skip herra á skipi sínu, sem átti að 
sigla til Grund ar fjarð ar og Nes vogs. Var þetta um leið um boðs- og vernd ar bréf 
handa Na gell.12

Nokkrum sögum fór af versl un erki bisk ups ins í Brim um og manna hans í 
Grund ar firði og Nes vogi sum ar ið 1584, því að þeir fengu ekki að versla þar 
óá reitt ir. Full trú ar erki bisk ups, þeir Chri stof fer Mei ger og Jo hann Kost er, 
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kvört uðu undan því, að þeir hefðu sætt yf ir gangi og of beldi í Grund ar firði og 
Nes vogi af hálfu Ham borg ar manna. Nefndu þeir sér stak lega til Ham borg ar-
mann inn Cla wes Luders og báð ust vernd ar gegn yf ir gangi hans. Bri mar ar 
kærðu mál þetta til Jo hanns Bockholt höf uðs manns, Frið riks 2. Dana kon ungs 
og til borg ar stjóra og ráðs í Brim um, en ekki er að sjá, að það hafi borið nokk-
urn ár ang ur, enda varð versl un Bri mara í Grund ar firði og Nes vogi ekki lang-
vinn. Svo er að sjá sem Hin rik erki bisk up hafi lát ist seint á árinu 1584 eða 
snemma árs 1585. Þetta má ráða af bréfi, sem Frið rik 2. Dana kon ung ur skrif aði 
borg ar stjóra og ráði í Brim um 17. des em ber 1585. Þar kom fram, að þess ir að-
il ar höfðu sótt um það fyrir hönd nokk urra Brima borg ara, að kon ung ur veitti 
þeim þær hafn ir, sem Hin rik sálugi erki bisk up hafði haft á leigu á Ís landi. Kon-
ung ur gat ekki orðið við þess ari beiðni, því að um rædd ar hafn ir höfðu verið 
veitt ar greif an um af Old en burg. Af þessu má ráða, að hafn irn ar Grund ar fjörð-
ur og Nes vog ur höfðu verið veitt ar erki bisk upn um per sónu lega, en ekki erki-
bisk ups emb ætt inu. Brim ur um þótti illt að verða af þess um höfn um, og í árs-
byrj un 1586 fólu borg ar stjóri og ráðið í Brim um sendi herra sínum hjá Dana-
kon ungi, Hen rik Bredel ohenn es, að koma þeim boð skap á fram færi við kon-
ung, að þeim þyki hart að vera svipt ir öllum höfn um sínum á Ís landi, og fara 
þess á leit, að fái ein hverj ar hafn ir að nýju.13 

Upp haf versl un ar Old en borg ar manna á Ís landi má rekja til Jo ac him Koll-
ingk, sem bú sett ur var í Hoecksiel. Hann kom fyrst ur Old en borg ar manna til 
Ís lands, en var þá í þjón ustu ann arra og seldi setu lið inu í Jever fisk. Árið 1579 
fékk Koll ingk sjálf ur leyfi hjá Dana kon ungi að versla í Kumb ara vogi að beiðni 
Old en borg ar greifa, og þessa versl un rak hann til 1585. Síðan fékk greif inn því 
fram gengt, að leyf ið næði til allra þegna hans, og var þá bætt við höfn un um 
Grund ar firði og Nes vogi. Að drag andi þess var sá, að í febr úar 1585 fór Jó hann 
greifi af Old en borg þess á leit við Frið rik 2. Dana kon ung, að leyfi það, sem  
Joac him Koll ingk hafði haft fram að því til að versla í Kumb ara vogi, yrði fram-
veg is látið ná til sín og allra Old en borg ar manna og að bætt yrði við höfn un um 
Grund ar firði og Nes vogi, sem kon ung ur hefði þegar veitt sér munn lega í Kold-
ing. Greif inn tók fram, að hann hefði þegar beðið Jo hann Bockholt höf uðs mann 
um leyfi til þess að versla í Nes vogi. Frið rik 2. stað festi sigl inga leyf ið til Kumb-
ara vogs, bæði fyrir Jo ac him Koll ingk og aðra Old en borg ar menn, en synj aði um 
leyfi fyrir Grund ar firði og Nes vogi. Í júní sama ár var komið annað hljóð í 



strokk inn, því að hinn 17. þess mán að ar gaf Frið rik 2. út opið bréf, þar sem 
hann veitti Jó hanni greifa af Old en borg leyfi til þess að sigla upp Grund ar fjörð 
og Nes vog auk Kumb ara vogs með einu skipi ár lega, uns önnur skip an yrði á 
gerð, eins og áður sagði.14

Í Bæj ar skjala safn inu í Old en burg er varð veitt versl un ar bók Old en borg ar-
manna frá Nes vogi árið 1585, en þar var að al bæki stöð kaup mann anna frá Old-
en borg. Flest bend ir til þess, að skip þeirra hafi siglt á milli versl un ar stað anna 
þriggja um sum ar ið. Versl un ar bók þessi er hin at hygl is verð asta fyrir ýmissa 
hluta sakir, ekki síst vegna þess, að hún er önnur af tveim ur versl un ar bók um, 
sem varð veist hafa frá versl uninni hér á landi frá þess um tíma. Hin er frá kon-
ungs versl un inni í Vest manna eyj um. Í bók þessa eru skráð ar út tekt ir við skipta-
manna, og verða nú rakin nokk ur dæmi um út tekt ir Eyrsveit unga.

Út tekt stór bónd ans Jóns Þor varð ar son ar í Eyr ar sveit (þess er ekki getið í versl-
un ar bók inni, hvar hann bjó) var 40 vætt ir. Þar var um að ræða átta ólar, einn 
kamb, 11 tunn ur af mjöli, eina tunnu af bjór, sex skyrt ur, fimm pör af skóm, 1/8 
brenni víns kútur, fjög ur greni borð, átta álnir af klæði, lín klæði, klæði, fjór ar álnir 
af þýsku klæði, tvo hatta, tjöru, einn ketil, skeif ujárn, tvær fisk ilín ur, ás mund ar-
járn og net garn. Jón Þor varð ar son borg aði þessa út tekt með 40 vætt um af skreið.

Séra Skafti Lofts son á Set bergi tók út vörur fyrir 38 1/2 vætt, og var út tekt 
hans mjög áþekk út tekt Jóns Þor varð ar son ar. Það voru 10 tunn ur af mjöli, þrjár 
tunn ur af bjór, hálf tunna af miði, 1/8 brenni víns kút ur, eitt vín kvart el, sex ólar, 
einn kamb ur, fjór ar fisk ilín ur, fjög ur pör af skóm, fjög ur eik arp an el borð, tjara, 
ás mund ar járn, kjal við ur, tvær tunn ur, lín klæði, klæði, ís aum að klæði og hun-
ang. Séra Skafti greiddi út tekt ina með skreið.

Ólaf ur Þórð ar son í Kirkj ufelli hefur verið miðl ungs bóndi, því að út tekt hans 
nam 14 vætt um. Hann keypti 3 1/2 tunnu af mjöli, hálfa tunnu af bjór, einn hatt, 
þrjár skyrt ur, eitt par af skóm, lín klæði, klæði, skeif ujárn og tvær fisk ilín ur.

Gunn ar Ás bjarn ar son í Eyr ar sveit keypti vörur fyrir 11 vætt ir. Það voru þrjár 
tunn ur af mjöli, fimm eik ar borð, þrjár ólar, einn kamb ur, tvö falt klæði, tvær 
skyrt ur, tveir hatt ar, báts stefni, tjara, ein fisk ilína, ás mund ar járn, skeif ujárn, eitt 
par af skóm, skips saum ur, klæði og lín klæði.

Árni Jóns son bóndi á Skalla búð um keypti varn ing fyrir 6 1/2 vætt. Þar var 
ein tunna af mjöli, 1/2 tunna af bjór, þrjár ólar, einn kamb ur, átta eik ar borð, 
klæði, ein fisk ilína, eitt par af skóm, skips saum ur og einn hatt ur.
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Konur virð ast hafa stað ið fyrir búi í Eyr ar sveit árið 1585, því að Sig ríð ur Þor-
varð ar dótt ir á Höfða tók út vörur fyrir eina vætt og sjö fjórð unga. Það voru 
tvær fisk ilín ur, tjara, salt, varn ings klæði og lín klæði. Fyrir þetta borg aði Sig ríð-
ur eina vætt af lýsi, þrjár fjórð unga af smjöri og hálfa vætt af fiski.

Af út tekt við skipta manna Old en borg ar kaup manna má fá nokkra vit neskju um 
dag legt líf íbúa í Eyr ar sveit og víðar á Snæ fells nesi árið 1585, sem væri að öðrum 
kosti ekki fyrir hendi. Eina að keypta mat var an var mjöl, en að öðru leyti hafa 
menn búið að sínu í þeim efnum. Til mun að ar varn ings telj ast bjór, brenni vín, 
vín, mjöð ur og hun ang. Kaffi og tóbak voru ekki komin til sög unn ar um þetta 
leyti. Eyrsveit ung ar keyptu bæði til bú inn fatn að og fata efni. Þar var um að ræða 
tísku varn ing þess tíma, hatta, skyrt ur og skó, klæði, varn ings klæði, tvö falt klæði, 
lín klæði og ís aum að klæði. Þá má nefna ólar og kamba. Efna menn á borð við séra 
Skapta þilj uðu húsa kynni sín með panel. Greini legt er, að marg ir Eyrsveit ung ar 
hafa stund að járn smíð ar, því að lang flest ir kaupa þeir ás mund ar járn (smíð ajárn) 
og skeif ujárn. Þá hafa þeir einnig stund að báta smíð ar, eins og marka má af kaup-
um á kjal viði, efni í báts stefni, eik ar borð um og skips saum. Þeir, sem stund uðu 
sjó inn, keyptu fisk ilín ur og net garn. Einnig keyptu menn tjöru til að bika báta og 
salt. Inn flutti varn ing ur inn var ein göngu borg að ur með skreið, ef undan er skil ið, 
að Sig ríð ur Þor varð ar dótt ir greiddi út tekt sína að hluta með lýsi og smjöri.

Versl un ar stað ur inn Nes vog ur var í sam nefnd um vogi í Helg afells sveit, sem 
skerst inn í land ið á milli Grunn asunds ness og Þór sness, en Stykk is hólm ur er 
nyrst á Grunn asunds nesi. Eins og að líkum lætur, voru flest ir við skipta menn 
Old en borg ar manna úr Eyr ar sveit og Helg afells sveit, en þeir komu þó víðar að, 
m.a. úr Breiða fjarð ar eyj um (Bjar neyj um, Herg ils ey og Hafn ar eyj um), Mikl a-
holts hreppi, Kol beins staða hreppi og Stað ar sveit á sunn an verðu Snæ fells nesi, 
af Skóg ar strönd og úr Lax ár dal og Búð ar dal í Dal asýslu.15

Old en borg ar greifi og þegn ar hans versl uðu í Nes vogi og Grund ar firði sam-
fleytt til 1596, en árið 1593 veitti Krist ján 4. Dana kon ung ur Carst en Backe frá 
Brim um Kumb ara vog til þriggja ára, því að Old en borg ar greifi hafði verið of 
seinn til að sækja um fram leng ingu á leyfi sínu til að versla þar. Hinn 29. mars 
1596 veitti Krist ján 4. Jó hanni greifa af Old en borg leyfi til að versla á Kumb ara-
vogi og Nes vogi næstu þrjú ár. Að sögn kon ungs barst beiðni greif ans um 
versl un ar leyfi í Grund ar firði of seint, svo að hann gat ekki sinnt henni. Þess 
vegna var Jó hanni Adolf, erki bisk upi í Brim um og bisk upi í Lü beck, veitt versl-
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un ar leyfi í Grund ar firði sama dag. Greini legt er, að Jó hanni greifa hefur verið 
eft ir sjá í Grund ar firði, því að hann fór þess á leit við Krist ján 4., að hann veitti 
sér frek ar Grund ar fjörð en Brim ur um, eins og faðir hans hefði gert fyrir hans 
dag. En hér varð engu um þokað, og Jó hann Adolf erki bisk up í Brim um og 
menn hans stund uðu versl un í Grund ar firði 1596–1602.16

Eins og áður hefur komið fram, var al gengt, að þýsku kaup menn irn ir áttu í 
inn byrð is deil um um versl un ar stað ina. Ekki varð breyt ing á þessu, þegar Jó hann 
Adolf erki bisk up hóf versl un í Grund ar firði. Frá árinu 1597 hefur varð veist bréf 
ónafn greinds manns til Jó hanns greifa af Old en burg, þar sem bréf rit ari, sem var 
greini lega þegn greif ans, kvart aði undan því, að hann gæti ekki inn heimt skuld-
ir sínar í Nes vogi, Kumb ara vogi, Grund ar firði og Flat ey vegna yf ir gangs Bri-
mara. Bar hann þá þeim sökum, að þeir hefðu með til styrk Carst ens Backe fó-
geta, sem sjálf ur væri Bri mari (hann hafði nokkrum árum fyrr rekið versl un í 
Kumb ara vogi), neytt allra bragða til að rægja Old en borg ara frá þess um höfn um, 
m.a. með því að skíra þær upp og kalla t.d. Nes vog Stykk is hólm. Hefði þeim 
með því móti tek ist að ná undir sig Nes vogi og Grund ar firði. Bað bréf rit ari greif-
ann að sjá ein hver ráð við þessu í fram tíð inni. Frá sama ári, 1597, er til skýrsla 
Her manns Klopp en burg til greif ans af Old en burg, dag sett 3. sept emb er, um 
þann yf ir gang, sem Old en borg ar menn höfðu orðið fyrir í Grund ar firði af hálfu 
Bri mara, og um að gerð ar leysi Jó hanns Bockholt höf uðs manns að vernda þá. 
Ís lands kaup menn í Old en burg tóku upp hansk ann fyrir starfs bróð ur sinn og 
kvört uðu í árs byrj un 1598 til borg ar stjóra og ráðs í Brim um undan fram ferði 
Brima borg ar anna Hein richs Al berts son og Al berts Radt við Her mann Klopp en-
burg í Grund ar firði og báðu þá að vernda Old en borg ara fyrir slíku. Í sama streng 
var tekið í bréfi Ís lands kaup manna í Old en burg til ráð herra og greif ans í Old en-
burg vorið 1598, þar sem þeir báðu greif ann að taka rögg sam lega svari Her-
manns Klopp en burg gegn Brima borg ur um og yf ir gangi þeirra. Varð veist hefur 
um mál þetta rétt arskýrsla skip stjór ans Dir icks Wall emanns frá Brim um, dag sett 
19. ágúst 1598, um það, sem Brima borg ur um og Her manni Klopp en burg hafði 
farið á milli í Grund ar firði, og taldi hann Brima borg ara ekki eiga sök á neinu.17

Ljóst er af heim ild um, að Jó hann Old en borg ar greifi og þegn ar hans undu 
því illa að missa versl un ina í Grund ar firði. Í bréfi dag settu 10. nóv em ber 1599 
bað greif inn kon ung að end urnýja sigl inga leyfi sitt til Nes vogs og Kumb ara-
vogs og þá helst um lengri tíma en til þriggja ára. Einnig beidd ist hann þess, að 
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leyf ið næði til Grund ar fjarð ar, eins og verið hafði í tíð Frið riks 2. Krist ján 4. 
fram lengdi versl un ar leyfi Old en borg ar greifa í Nes vogi og Kumb ara vogi um 
þrjú ár, en synj aði honum um Grund ar fjörð. Greif inn end urnýjaði beiðni sína í 
bréfi til danska rík is ráðs ins tæpu ári síðar. Hann bað ráðið að styðja að því, að 
sér yrði veitt ur Grund ar fjörð ur, þar eð leyfi Brima borg ara fyrir honum væri nú 
út runn ið, svo og að hann fengi Stykk is hólm. Nú leið hins vegar að því, að tími 
hinna þýsku kaup manna væri lið inn hér á landi, því að hinn 24. júlí 1601 til-
kynnti Krist ján 4. Old en borg ar greifa, að þaðan í frá mættu engir versla á 
Ís landi nema Kaup manna hafn ar bú ar. Yrði þetta til kynnt út lend um kaup-
mönn um á Ís landi og skyldu þeir nota stutt an frest, sem þeim yrði gef inn, til 
þess að inn heimta skuld ir sínar þar og verða síðan á brott. Greif inn fór fram á það 
við Krist ján 4., að versl un ar bann ið á Ís landi yrði ekki látið ná til sín, held ur yrði 
honum veitt versl un ar leyfi þar æv il angt. Kon ung ur neit aði að und an þiggja Old en-
borg ar greifa bann inu, og var sjálf stæðri versl un Old en borg ar manna og ann-
arra Þjóð verja hér á landi þar með lokið. Það er hins vegar til marks um það, 
hve hagn að ur Old enb org ar manna af versl un inni í Grund ar firði og á öðrum 
versl un ar stöð um á norð an verðu Snæ fells nesi hafði verið mik ill og hve mikil 
eft ir sjá þeim var að versl un inni þar, að árið 1674 rit uðu stjórn völd í Old en burg 
Dana kon ungi bréf og báðu um leyfi til að mega versla á þeim höfn um á Ís landi, 
sem þegn ar Old en borg ar höfðu haft forð um. Að sjálf sögðu bar þessi bón engan 
ár ang ur.18

Fáum sögum fer af sam skipt um Eyrsveit unga við hina ensku og þýsku 
kaup menn, sem ráku versl un í Grund ar firði á 16. öld. Telja verð ur lík legt, að 
alla jafna hafi vel farið á með heima mönn um og hinum er lendu kaup mönn um, 
en þó fara sögur af því, að stund um hafi sleg ið í brýnu. Þannig er hermt, að 
séra Jón Ás munds son, sem var prest ur á Önd verð areyri í Eyr ar sveit í kring um 
1520 og var ramm ur að afli, hafi flog ist á við þýskan mann á Grund ar möl, 
þegar þá greindi á um eitt hvað, og hrak ið hann langt og víða og drep ið, en 
skip stjór inn þýski hafi þá forð að sér og synt út til skips síns.19

Önnur saga um átök milli Eyrsveit unga og er lendra kaup manna er á þá leið, 
að kaup mað ur einn (þjóð ern is hans er ekki getið) hafi búið í Grund ar firði. Til 
hans kom á hverju ári út lend ur kaup mað ur og færði honum margs konar varn-
ing. Ein hverju sinni varð það að ráði, að sonur þessa manns yrði eftir vetr ar-
langt hjá Grund ar fjarð ar kaup manni. Um vet ur inn átti kaup mað ur er indi út að 
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Önd verð areyri, og fór dreng ur inn með honum. Þar voru þeim born ar flaut ir, 
og neytti dreng ur inn þeirra, þar til hann stóð á blístri. Fékk hann brátt af þessu 
inn an tök ur mikl ar og komst með naum ind um heim. Dreng ur inn taldi, að 
honum hefði verið byrl að eitur og sagði föður sínum það, þegar hann kom 
næsta sumar til að sækja son sinn. Varð fað ir inn fár við þess ar frétt ir og sagð ist 
skyldu launa kaup manni og Eyrsveit ung um eit ur byrl un ina, næst þegar hann 
kæmi. Þeir áttu ekki á góðu von og bjuggu sig þess vegna út með bar efl um og 
söfn uðu saman mikl um fjölda trippa, sem þeir höfðu til taks, þegar kaup mað-
ur inn kom. Þá ráku þeir tripp in á undan sér fram á Grund arkamp, þar sem 
versl un ar stað ur inn var, en sjálf ir stóðu þeir á bak við tripp in. Þegar kaup mað-
ur inn sá þenn an við bún að, hélt hann strax í land með allt lið sitt. Það var búið 
hlöðn um byss um og tók þegar að skjóta á Eyrsveit unga. Skot in lentu hins 
vegar í tripp un um, en sök uðu engan mann. Áður en út lend ing arn ir gátu hlað-
ið byss ur sínar aftur, óðu Eyrsveit ung ar að þeim og börðu með bar efl un um. 
Drápu þeir suma þar á Kamp in um, en aðrir flýðu upp eftir Grund ar botni. 
Eyrsveit ung ar eltu þá þang að, drápu þá þar sem til þeirra náð ist og sein ast fá-
eina þeirra uppi undir Foss un um (þ.e. fossi Grund ar ár, þar sem hún steyp ist af 
fjall inu ofan í Grund ar botn). Þar drógu þeir þá saman og dysj uðu, en þá sem 
höfðu fall ið á Grund arkampi dysj uðu þeir þar við Grund ará. Þegar þeir, sem 
eftir voru úti á skip inu, sáu ófar ir landa sinna, urðu þeir hrædd ir og héldu sem 
skjót ast á haf út. Varð síðan ekki vart við þá hér við land. Ekki er gott að segja 
til um, á hve mikl um sann ind um saga þessi er byggð, enda er hér um að ræða 
al þekkt þjóð sagna minni. Þá ber þess að geta, að kaup menn höfðu ekki vet ur-
setu í Grund ar firði fyrr en á of an verðri 18. öld á tímum Al menna versl un ar fé-
lags ins og kon ungs versl un ar inn ar síð ari. Sögn þessi er sprott in af því, að menn 
töldu sig sjá litla dys á Grund arkampi og aðra upp undir Foss un um. Sagt var, 
að Oddur Hjalta lín lækn ir hefði graf ið í fyrr nefndu dys ina, þegar hann var 
lækn ir í Grund ar firði, og hafi hann fund ið þar leif ar af fötum og fá ein um 
hnöpp um. Virð ist saga þessi vera til raun til að útskýra, hvern ig á dysj um þess-
um stóð. Þó er ekki loku fyrir það skot ið, að ein hvern sann leik skjarna sé að 
finna í sög unni. Vert er að hafa í huga, að er lend ir kaup menn höfðu ekki vet-
ur setu hér á landi fyrr en á seinni hluta 18. aldar. 20
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Ein ok un ar versl un in 1602-1787
Hinn 20. apríl 1602 gaf Krist ján 4. út til skip un þess efnis, að borg irn ar Kaup-
manna höfn, Hels in gja eyri og Málm ey skyldu fá einka leyfi til að stunda versl un 
á Ís landi til árs ins 1614. Ekki var það ein ber til vilj un, að ein ok un ar versl un inni 
var komið á árið 1602, því að kon ung ur hafði hagað því svo til, að sigl inga leyfi 
flestra Þjóð verja var út runn ið eða því sem næst, og gátu þeir þá ekki kvart að 
undan samn ings rofi. Þeim höfn um, sem sam kvæmt samn ing um voru ekki 
laus ar, fengu Þjóð verj ar að halda út leigu tím ann, en þær voru fáar og þess 
skammt að bíða að leigu tím inn rynni út. Sem dæmi um þetta má nefna, að árið 
1601 losn uðu níu hafn ir og fjór ar fyrir lok mars mán að ar 1602. Grund ar fjörð ur 
og Kumb ara vog ur losn uðu haust ið 1602 og Rif og Flat ey fyrir kaup tíð 1603.21

Ein ok un ar versl un in var í anda stefnu þeirr ar, sem var köll uð kaup auðg i-
stefna (merk ant íl ismi) og átti miklu fylgi að fagna hjá stjórn ar herr um Evr ópu-
ríkja á 16. öld og langt fram á þá 18. Hún birt ist m.a. í einka leyf um og vernd-
ar að gerð um, sem áttu að efla versl un og iðnað í hlut að eig andi ríkj um. Þó að 
Dana kon ung ur teldi þegna sína vera þess um komna að taka að fullu við ís-
lensku versl un inni árið 1602, fór því þó fjarri, að svo væri. Þegar á reyndi, 
þurfti hann að fela þrem ur helstu borg un un í ríki sínu versl un ar rekst ur inn, en 
í bréfi til Jó hanns Old en borg ar greifa 24. júlí 1601 hafði hann sagt, að Kaup-
manna hafn ar bú ar skyldu fram veg is hafa með hönd um alla versl un á Ís landi. 
Þeim var hins vegar um megn að taka að sér alla versl un hér á landi, og því 
komu Hels in gja eyri og Málm ey á Skáni, sem laut yf ir ráð um Dana um þess ar 
mund ir, einnig til sög unn ar. Sem dæmi um það, hve skammt á veg danska 
kaup manna stétt in var komin, má nefna, að einka leyf is haf arn ir voru marg ir í 
sam lög um um versl un ina á hverri höfn. Til dæmis var út gerð Málm eyj ar kaup-
manna þannig hátt að, að átta voru um versl un ina í Stykk is hólmi, níu um versl-
un ina á Beru firði, 10 um versl un ina á Pat reks firði og 10 um versl un ina í Rifi og 
Grund ar firði. Ekki bætti úr skák, að dönsku kaup menn irn ir voru al ger lega 
reynslu laus ir og ókunn ug ir ís lensk um versl un ar hátt um. Þess vegna urðu þeir 
að leita á náðir þýskra kaup manna, enda höfðu þeir nægan skipa stól og bjuggu 
yfir reynslu og þekk ingu á versl un við Ís lend inga og voru þaulk unn ug ir öllum 
sigl inga leið um við land ið. Dönsku ein ok un ar kaup menn irn ir gerðu því samn-
inga við kaup menn í Ham borg og öðrum þýskum borg um um skip aút gerð til 
Ís lands, og héld ust sigl ing ar frá Þýska landi beint til Ís lands fram undir 1620. 
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Til dæmis um það má nefna, að árið 1611 sigldu Lýbik umenn á Rifs höfn, 
Grund ar fjörð og Hólminn (þ.e. Reykja vík) og Eyr ar bakka á vegum Málm eyj ar-
kaup manna. Hinn 28. apríl 1614 var áð ur nefnd um þrem ur borg um, Kaup-
manna höfn, Málm ey og Hels in gja eyri, veitt einka leyfi á versl un hér á landi 
næstu 11 ár til við bót ar. Sú breyt ing varð á, að kaup menn frá Kaup manna höfn 
tóku við versl un inni í Grund ar firði í stað Málm eyj ar kaup manna. Í árs lok 1619 
stofn uðu Ís lands kaup menn irn ir frá þess um þrem ur borg um Ís lenska versl un-
ar fé lag ið (Det is land ske Comp agn ie), sem fékk einka leyfi á versl un inni á 
Ís landi 16. des em ber sama ár. Enn var einka leyfi versl un ar fé lags ins end urnýjað 
hinn 16. júní 1634 til 20 ára.22

Gera má ráð fyrir, að lands mönn um hafi þótt sem versl un ar kjör in hafi 
versn að, eftir að ein ok un ar kaup menn irn ir höfðu fest sig í sessi, og bend ir 
ýmis legt til þess, að þeir hafi ekki verið vel þokk að ir meðal al menn ings. Þá 
álykt un má m.a. draga af því, að á mann tals þingi á Grund í Eyr ar sveit 5. maí 
1655 bauðst Hall dór Guð munds son, full trúi Matth ías ar Guð munds son ar 
sýslu manns í Snæ fells nessýslu, til að hlýða á kvart an ir bænda vegna dönsku 
kaup mann anna og hvatti þá til að setja saman bænar skrá, þar sem kæmi fram, 
hvað þeir höfðu út á fram ferði kaup manna að setja. Kvað Hall dór Matt h í as 
sýslu mann hafa lofað að koma bænar skránni á fram færi við kon ung. Til boð 
Hall dórs Guð munds son ar, sem var einnig lesið upp á Stað ar bakk aþingi í Helg-
afells sveit 17. maí, hljóð ar svo (staf setn ing hefur verið færð til nú tíma horfs):

Til boð upp á danskra kaup hand ling.
Að settu mann tals þingi á Grund í Eyr ar sveit þann 5. dag maí 1655 þing mönn um 
áheyr andi til bauð sá frómi mann Hall dór Guð munds son sig að gegna þeirra manna 
áklög un, ef þeir nokkr ir vera kynni af bænd um eða öðrum ær li gum mönn um sem 
nokkra lög liga áklög un hefði á þeim dönsku kaup mönn um sem hing að sigla, svo og 
þeir menn sem ekki fá sína nauð syn keypta af þeim nær þeir betala kunna. Nær 
bænd ur eður aðrir góðir menn hafa þetta saman tekið og suplis er að* býður og lofar 
æru verð ug ur Matth ías Guð munds son þá sömu suplic at iu** fyrir lands herr ann al-
múgans vegna að færa og þeim til rétt ar að hjálpa....
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Skjal þetta er til marks um óá nægju með dönsku ein ok un ar kaup menn ina, og 
má m.a. ráða af því, að þeir höfðu ekki á boð stól um þann nauð synja varn ing, 
sem lands menn þörfn uð ust. Hins vegar var nóg fram boð af brenni víni hjá 
kaup mönn um og álagn ing á það há. Þetta varð Hall dóri Guð munds syni til efni 
til að leggja bann við því á al mennri hreppa stefnu á Ingj alds hóli 14. okt ób er 
1653 að selja brenni vín með hærri álagn ingu en sem nam einum þriðja. Matth-
ías Guð munds son leit greini lega á sig sem máls vara lands manna gegn dönsku 
kaup mönn un um, en engum sögum fer af því, hvort bænd ur á norð an verðu 
Snæ fells nesi sömdu bænar skrá þá, sem Matth ías sýslu mað ur bauðst til að 
koma á fram færi við kon ung.23

Árið 1659 urðu nokk ur þátta skil í versl un inni hér á landi, og mátti rekja þau 
til þess, að um þær mund ir áttu Danir í styrj öld við Svía. Hún olli því, að vöru-
verð hækk aði upp úr öllu valdi og Ís lenska versl un ar fé lag inu reynd ist ókleift 
að halda uppi sigl ing um hing að til lands og sjá lands mönn um fyrir varn ingi. 
Úr þeim vanda var leyst þannig árið 1659, að hol lensk ir kaup menn sigldu 
hing að til lands og ráku versl un á flest um höfn um nema í Norð lend inga fjórð-
ungi. Kom ekk ert danskt skip hing að það ár. Fyrir Hol lend ing un um fór maður, 
sem átti eftir að koma nokk uð við sögu Grund ar fjarð ar og víðar á Snæ fells nesi 
á næstu árum. Hann hét Jónas Trell und, dansk ur að þjóð erni, en hafði verið 
bú sett ur all lengi í Am ster dam og auðg ast þar á við skipt um við Dan mörku og 
Portú gal. Hann kom sjálf ur hing að til lands sum ar ið 1659, og voru flest skip 
hans á höfn um við Breiða fjörð. Næsta ár greip Frið rik 3. kon ung ur til þess ráðs 
að veita ein stök um dönsk um kaup mönn um, sem treystu sér til að sigla með 
vörur hing að til lands fyrir eigin reikn ing og upp á von og óvon, leyfi til að 
sigla á ein stak ar hafn ir. Fyrsta leyf ið í þessa veru var veitt Hen rik Jen sen 21. 
mars 1660 til að sigla á fjór ar hafn ir á Vest ur landi, sem voru þó ekki nafn-
greind ar í leyf is bréf inu. Í því sagði, að versl un ar fé lag ið myndi ekki senda skip 
á þess ar hafn ir vegna stríðs ins. Auk Jen sens fengu þrír aðrir kaup menn leyfi til 
að versla með sama hætti hér á landi árið 1660. Hol lend ing ar komu sem fyrr til 
nokk urra Breiða fjarð ar hafna sum ar ið 1660, og hinn 18. júlí það ár veitti Dana-
kon ung ur fyrir milli göngu hol lenska sendi herr ans í Kaup manna höfn Jónasi 
Trell und leyfi til að stunda hval veið ar og aðrar fisk veið ar hér við land næstu 
20 árin. Honum var einnig heim ilt að leita hafn ar hvar sem var á land inu vegna 
óveð urs og ann arra at vika. Hann mátti enn frem ur láta reisa hús á ein hverri 
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höfn, t.d. í Grund ar firði eða Hafn ar firði eða ann ars stað ar, þar sem honum 
þætti henta, til að geyma þar fisk, lýsi, hvals kíði, veið ar færi og annað og einn-
ig geyma þar fiski báta sína og skip. Sömu leið is var honum heim ilt að kaupa 
hrogn, en honum var óheim ilt að stunda al menna versl un hér á land án leyf is 
höf uðs manns og einka leyf is hafa.24

Vorið 1661 heim il aði kon ung ur nokkrum kaup mönn um að reka versl un á 
flest um versl un ar stöð um lands ins. Þeirra á meðal voru Hans Nan sen borg ar-
stjóri í Kaup manna höfn og fé lag ar hans. Í þeirra hlut komu versl un ar stað irn ir 
Kumb ara vog ur með Grund ar firði og Stykk is hólmi, Eyr ar bakki, Kefla vík, 
Vopna  fjörð ur, Húsa vík og Eyja fjörð ur (þ.e. Ak ur eyri). Síðar sama ár heim il aði 
Frið rik 3. Hans Nan sen að láta skip hans sigla frá Ís landi og losa vörur sínar, 
þar sem honum og fé lög um hans þætti best og gagn leg ast, ann að hvort í 
Hollandi, Ham borg eða ann ars stað ar. Í leyf is bréf inu var greint frá því, að 
vegna yf ir stand andi erf ið leika (þ.e. stríðs ins við Svía), hefði ekki reynst unnt 
að láta skip sigla til Ís lands með nauð synj ar eins og venju lega, og því varð kon-
ung ur við um sókn Hans Nan sens að mega losa vörur skip anna, þar sem 
honum og fé lög um hans þótti best henta. Með vísan til hinna erf iðu tíma varð 
Frið rik 3. við um sókn Ís lenska versl un ar fé lags ins og heim il aði því 29. jan úar 
1662 að verða sér úti um vörur til Ís lands, hvar sem því sýndist, og hinn 19. 
febr úar sama ár end urnýjaði kon ung ur leyfi Hans Nan sens og fé laga til að 
versla á sömu stöð um og áður. Nan sen var eng inn nýgræð ing ur í versl un inni 
hér við land. Hann réðst árið 1621 í þjón ustu stór kaup manns ins og borg ar stjór-
ans í Kaup manna höfn, Mikk els Vibe, sem var einn af for sprökk um Ís lenska 
versl un ar fé lags ins, og sigldi hing að til lands á hverju sumri frá 1621-39. Hann 
gerð ist hlut hafi í versl un ar fé lag inu og var for stjóri þess 1639–1649. Hans Nan-
sen átti drjúg an þátt í því, að Frið rik 3. gerð ist ein vald ur árið 1660.25

Jónas Trell und sigldi á nokkr ar Breiða fjarð ar hafn ir árið 1661 eins og áður. Af 
því til efni kvart aði Ís lenska versl un ar fé lag ið til kon ungs undan þeim leyf um, 
sem hann og fé lagi hans, Hans Pet er sen Bladt, höfðu feng ið á Ís landi, og taldi 
fé lag ið, að fé lags menn þess yrðu fyrir tjóni af völd um þeirra Trell unds og 
Bladt. Varð nokk ur rek istefna út af þessu klög umáli fé lags ins á hend ur þeim 
fé lög um, og fól kon ung ur nokkrum hátt sett um emb ætt is mönn um að rann saka 
kvart an ir versl un ar fé lags ins og reyna að sætta það og Trell und. Jónas Trell und 
virð ist hafa verið í mikl um metum hjá Frið riki 3. Dana kon ungi. Í mars 1662 fól 
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kon ung ur nokkrum hátt sett um emb ætt is mönn um, þeirra á meðal Rant zau 
greifa, Hanni bal Se hest ed skatta meist ara og Peder Ratz kansl ara, að láta í ljós 
álit á til lög um Trell unds um fyr ir komu lag versl un ar inn ar á Ís landi. Nið ur staða 
nefnd ar inn ar, sem rann sak aði kvart an ir versl un ar fé lags ins á hend ur Trell und, 
leiddi til þess, að kon ung ur felldi úr gildi einka leyfi Trell unds og fé lags ins. 
Síðar í sama mán uði fól kon ung ur Jónasi Trell und og Hans Nan sen að gera til-
lög ur um nýtt félag, sem skyldi stunda versl un á Ís landi. Í apríl sama ár fól 
kon ung ur Trell und að gera til lög ur um skipt ingu Ís lands í versl un ar svæði, 
þannig að jafn marg ar fiski- og slát ur hafn ir kæmu í hlut hvers kaup manns. 
Hinn 3. maí 1662 gaf kon ung ur út opið bréf um versl un Trell unds hér á landi, 
og var efni þess á þá leið, að þar sem Trell und hefði í hyggju að reka versl un á 
Ís landi þá um sum ar ið „paa eget Event yr“ skyldi eng inn hindra á nokkurn hátt 
versl un hans á Ís landi eða leggja stein í götu hans, enda væri versl un hans í 
sam ræmi við leyf is bréf, sem kon ung ur hefði gefið honum. Í lok sama mán að ar 
gaf kon ung ur Hen rik Bjel ke höf uðs manni fyr ir mæli um að vernda versl un Trell-
unds hér á landi, ef Ís lenska versl un ar fé lag ið reyndi að leggja stein í götu hans. 
At hygl is vert er, hve mik ill ar vel vild ar kon ungs Jónas Trell und naut. Í áð ur nefnd-
um bréf um kon ungs var hann yf ir leitt nefnd ur „os elske lig Jonas Trell und af 
Am ster dam“.26

Sum ar ið 1662 var stofn að í Kaup manna höfn félag til að hafa með hönd um 
versl un ina á Ís landi, og hlaut það nafn ið Félag að al hlut deild ar manna (De fire 
Hoved part ic ip an ter). Var land inu skipt í fjög ur svæði, sem komu í hlut fé lags-
manna, en þeir voru sjö tals ins, og var Jónas Trell und einn þeirra. Í hlut hans 
komu eft ir tald ar hafn ir: Rif, Kumb ara vog ur, Stykk is hólm ur, Grund ar fjörð ur, 
Skag aströnd, Reykja fjörð ur og Hrúta fjörð ur. Trell und var áhrifa mest ur þeirra 
kaup manna, sem stóðu að hinu nýja versl un ar fé lagi. Þegar hann gerð ist aðili 
að því, varð hann að skuld binda sig til að setj ast að í Kaup manna höfn, og þar 
með urðu að engu áform Hol lend inga um að ná fót festu í Ís lands versl un inni. 
Jónas Trell und hóf versl un ar rekst ur sinn á þeim höfn um, sem komu í hans hlut 
árið 1663. Þá reisti hann hús í Grund ar firði, eins og segir í Ball ar ár an nál: „Þá 
smíð uðu Hol lensk ir hús í Grund ar firði.“ Í Reis ubók þeirra Egg erts Ólafs son ar 
og Bjarna Páls son ar kemur fram, að hús þessi stóðu enn um miðja 18. öld. Að 
sögn Ball ar ár ann áls sigldi Trell und á allar hafn ir á Breiða firði árið 1663. Hann 
rak versl un sína til árs ins 1669, en þá varð hann gjald þrota og flúði land. Næst 
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spurð ist til hans ell efu árum síðar, árið 1680, í Husum í Norð ur-Þýska landi, þar 
sem hann lækn aði fólk með fyr ir bæn um og hand ayf ir lagn ingu. Trell und lést 
ári síðar fimm tug ur að aldri. Versl un ar um svif hans hér á landi og í Dan mörku 
höfðu verið geys imik il, og uxu þau honum yfir höfuð með fram an greind um 
af leið ing um. Í júní 1669 veitti Frið rik 3. Ewart Trell und, bróð ur Jónas ar Trell-
und, einka leyfi það til versl un ar á Ís landi, sem bróð ir hans hafði haft áður með 
sömu skil mál um. En ekki stóð versl un Ewarts Trell und lengi, því að árið eftir, 
26. mars 1670, veitti Krist ján 5. Cort Adel er sjó liðs for ingja einka leyfi það, sem 
Jonas Trell und hafði haft til versl un ar hér á landi frá 1662 og afnam um leið 
einka leyfi Ewarts Trell und frá og með árinu 1671. Versl un þeirra Trell und-
bræðra í Grund ar firði lauk það ár, og skildu menn Ewarts Trell und eftir gamla 
jakt á lóð Set bergs kirkju. Hún stóð þar í sex ár án heim ild ar og var presti og 
sókn ar fólki til óþæg inda. Á Al þingi árið 1677 var auglýstur í lög réttu dómur, 
sem kveð inn hafði verið upp á Grund í Eyr ar sveit um jakt ina, og kom ust lög-
menn og lög réttu menn að þeirri nið ur stöðu, að séra Ill uga Vig fús syni væri 
heim ilt að láta sex menn virða jakt ina til pen inga og láta and virði henn ar renna 
til kirkj unn ar að Set bergi.27

Cort Adel er sjó liðs for ingi átti að baki lang an og óvenju við burð arík an feril. 
Hann var Norð mað ur og komst til met orða í hol lenska flotan um, en síðar gekk 
hann í þjón ustu Fen ey inga sem skip herra á or ustu skipi og háði marg ar sjó or-
ust ur við Tyrki á Mið jarð ar hafi. Þótti Adel er hafa stað ið sig með mikl um ágæt-
um í þeirri orra hríð. Eftir að hann gerð ist sjó liðs for ingi í danska flotan um, 
fékkst hann einnig við ýmis við skipti, m.a. í fé lagi við Jónas Trell und. Til marks 
um það má nefna, að vorið 1668 varð Frið rik 3. við um sókn Adel ers og heim il-
aði honum þá um sum ar ið og að eins í þetta eina skipti að ferma þrjú hol lensk 
skip til Ís lands með vörur, sem hann hafði selt Jónasi Trell und. Cort Adel er 
fékk versl un ar einka leyf ið árið 1670 til trygg ing ar veru legri fjár hæð, sem Jónas 
Trell und skuld aði honum, konu hans Önnu Pelt og syni henn ar, Arn old Pelt. 
Adel er tók sem sé við versl un ar leyfi Trell unds til að reyna að bjarga því, sem 
bjarg að yrði af því, sem Trell und skuld aði honum og fjöl skyldu hans.28 

Ástæða þess, að kon ung ur heim il aði Adel er árið 1668 að lesta þrjú skip til 
Ís lands þá um sum ar ið með vörur fyrir Jónas Trell und, var sú, að á ár un um 
1665–1667 áttu Hol lend ing ar og Eng lend ing ar í ófriði, og drógust Danir inn í 
hann nauð ug ir vilj ugir. Sigl ing ar þeirra hing að til lands trufl uð ust af völd um 
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ófrið ar ins, enda sátu Eng lend ing ar fyrir dönsku Ís lands för un um, tóku sum 
her fangi en rændu önnur. Rýrnaði þá skipa stóll út gerð ar manna, og urðu kaup-
menn hvað eftir annað að fá kon ungs leyfi til að hafa er lend skip í förum, svo 
sem dæmið um Cort Adel er sýnir. Þess ir erf ið leik ar urðu nokkrum út gerð ar-
mönn um að fóta kefli og þá fyrst og fremst Jónasi Trell und. Hann hafði færst 
mest í fang af þeim öllum og var viðrið inn margs konar gróða brall. Hann gat 
ekki stað ið í skil um við skuld heimtu menn ina, sem gerð ust brátt mjög að gangs-
harð ir. Svo er að sjá sem Cort Adel er hafi verið stærsti lán ar drott inn Trell unds, 
því að í des em ber 1667 fékk hann kon ungs bréf fyrir því, að engan fisk mætti 
flytja frá höfn um Trell unds á Ís landi, fyrr en Adel er hefði feng ið 1800 skip-
pund sem hann ætti kröfu til hjá honum. Í mars 1668 gaf kon ung ur út annað 
bréf þess efnis, að Jónas Trell und hefði skuld bund ið sig til að flytja ekk ert lýsi 
eða prjón les af höfn um sínum, fyrr en Adel er hefði feng ið 1600 pör af sokk um, 
sem ættu að koma upp í skulda skipti þeirra, og ætl aði Adel er sjálf ur að senda 
skip til Ís lands eftir þess um vörum. Í des em ber 1668 gaf kon ung ur enn út bréf 
og kyrr setti fisk Trell unds hér á landi, þang að til Adel er hafði feng ið 770 skip-
pund, sem hann átti kröfu til. Árið eftir varð Trell und gjald þrota, eins og áður 
sagði. Cort Adel er virð ist hafa verið þvert um geð að taka við versl un ar rekstri 
Trell unds, en hann gerði það í þeirri von, að hann gæti bjarg að því, sem bjarg-
að yrði, af úti stand andi skuld um sínum hjá Trell und. Adel er rak versl un á 
höfn um sínum, þar á meðal Grund ar firði, til dauða dags 1675. Þá tók hin hol-
lenska ekkja hans, Anna Pelt, við versl un ar rekstr in um og hélt honum áfram 
næstu árin. Í maí 1683 heim il aði Krist ján 5. frú Pelt að ferma er lend skip til 
Ís lands, þó ekki ensk. Um þess ar mund ir voru mikil brögð að því, að dönsku 
Ís lands kaup menn irn ir réðu ekki yfir eigin skip um, og því fengu þeir hvað eftir 
annað leyfi kon ungs til að ferma er lend skip til Ís lands. Kon ung ur var ekki 
ánægð ur með þetta, og ákvað hann því að reyna að stofna nýtt félag um versl-
un ina á Ís landi. Þeir, sem voru kunn ug ir ís lensku versl un inni, léðu ekki máls á 
því að taka þátt í fé lags stofn un inni nema með því skil yrði, að þeir fengju sér-
stakt skatt frelsi og að af gjald ið yrði ekki hækk að frá því, sem það var (það var 
4000 rík is da lir sam tals fyrir alla versl un ar stað ina). Kon ung ur greip þá til þess 
ráðs að láta fara fram op in bert upp boð á ís lensku höfn un um. Voru þær boðn ar 
upp ýmist tvær eða þrjár saman til sex ára með þeim ár angri, sem eng inn hafði 
búist við, að kaup menn buðu nær tvö falt hærra af gjald en áður, eða 7380 rík is-
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dali fyrir allar hafn irn ar. Þetta var sam þykkt með kon ungs úr skurði 26. jan úar 
1684 og mál inu þar með ráðið til lykta.29

Meðal þeirra, sem buðu í ís lensku versl un ar hafn irn ar, var frú Anna Pelt. Í 
hlut henn ar komu Stapi, Búðir, Kumb ara vog ur, Grund ar fjörð ur, Stykk is hólm-
ur, Eyja fjörð ur og Reyð ar fjörð ur. Hún versl aði á þess um höfn um í sex ár, til 
árs loka 1689. Hinn 5. febr úar 1687 gaf Krist ján 5. út fyr ir mæli um fisk verk un í 
versl un ar stöð un um á Snæ fells nesi. Frú Anna Pelt og Hen rik Høyer, sem versl-
aði í Rifi, höfðu kvart að undan því, að íbúar á Snæ fells nesi verk uðu fisk öðru-
vísi en aðrir lands menn. Þeir hnakka flöttu fisk inn í stað þess að kvið fletja 
hann, eins og tíðk að ist ann ars stað ar á land inu. Mun lægra verð fékkst á mörk-
uð um er lend is fyrir fisk Snæ fell inga, og urðu frú Pelt og Hen rik Høyer fyrir 
tölu verðu tjóni að eigin sögn. Þess vegna lagði kon ung ur fyrir íbúa á Snæ fells-
nesi að verka fisk inn að hætti ann arra lands manna. Var opið bréf þar að lút andi 
lesið upp á öllum þings töð um í Snæ fells nessýslu og birt á Al þingi árið 1687. 
Eins og fyrr segir, rann versl un ar leyfi Önnu Pelt út í árs lok 1689, og hætti hún 
þá versl un ar rekstri, enda orðin hnig in að aldri. Það ár voru ís lensku hafn irn ar 
boðn ar út á ný, og komu flest ar hafn ir þær, sem frú Pelt hafði versl að á, í hlut 
Pet ers Wiel andt. Það voru Grund ar fjörð ur, Kumb ara vog ur, Stykk is hólm ur, 
Eyja fjörð ur og Reyð ar fjörð ur. Peter Wiel andt var einn af helstu skip aút gerð ar-
mönn um í Kaup manna höfn um þetta leyti. Versl un ar leyfi hans var end urnýjað 
til 10 ára 29. des em ber 1694 frá 1. jan úar 1696 og stað fest 19. okt ób er 1700 í til-
efni af valda töku Frið riks 4.30

Versl un ar fyr ir komu lag það, sem var tekið upp árið 1684, nefnd ist um dæma-
versl un (separ at hand el). Það var fólg ið í því, að versl un ar um dæm in voru tölu-
vert smærri en áður, því að hafn irn ar komu í fleiri staði, og enn strang ari bönn 
og refs ing ar voru lagð ar við öllum brot um. Hver kaup mað ur var skyld ug ur að 
halda sér ein göngu við þær hafn ir, sem komu í hans hlut, og mátti alls ekki 
reka versl un á öðrum höfn um. Lands mönn um var sömu leið is strang lega bann-
að að versla utan þess um dæm is, sem þeir voru bú sett ir í, og varð aði al eig u-
missi og æv il angri þrælk un í járn um á Bri mar hólmi, ef út af var brugð ið. Hins 
vegar láð ist stjórn inni að greina tak mörk um dæm anna, og var það þó óhjá-
kvæmi legt, þar sem refs ing ar lágu við, ef brot ið var gegn svæða skipt ing unni. 
Víða hag aði svo til, að héruð eða bæir lágu svo á tak mörk um tveggja sýslna eða 
kaup svæða, að ekki mátti á milli sjá, til hvaða hafn ar sókn átti að liggja, enda 
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höfðu bænd ur versl að sitt á hvað öldum saman og eng inn skipt sér af, en nú 
fóru kaup menn að halda betur utan um sitt. Þá var einnig svo hátt að á sumum 
stöð um, að bænd ur áttu miklu skemmri sókn til versl un ar í því um dæm inu, 
sem þeir voru ekki bú sett ir í.31 

Af leið ing þessa varð sú, að kaup menn reyndu eftir megni að skara eld að 
sinni köku, og var ekki laust við, að sumir reyndu að draga við skipta menn frá 
ná grann an um, ef þess var nokk ur kost ur. Mest bar á þessu á Snæ fells nesi, þar 
sem kaup svæð in voru mörg og smá og að al varn ing ur inn fisk ur og lýsi, sem 
kaup menn voru sólgn ir í, enda var kapp ið mikið með þeim inn byrð is þar og 
tor tryggn in eftir því. Má sem dæmi nefna, að Peter Nic olai Winge, kaup mað ur 
í Rifi, grun aði kepp inauta sína í Grund ar firði og á Búðum, þá Jens Lass en og 
Vitus Mat his en Bi er ing, um græsku, og gekk það svo langt, að hann kærði þá 
fyrir stjórn völd um. Var Oddi Sig urðs syni lög manni falið vorið 1718 að rann-
saka þess ar mis fell ur og sjá til þess, að kaup mað ur inn í Rifi yrði ekki fyrir slík-
um óskunda fram veg is.32

Svæða skipt ing in hafði m.a. í för með sér, að út róðr ar mönn um ofan úr sveit-
um og norð an úr landi var bann að að flytja afl ann heim til sín, og undu menn 
þessu að vonum illa. Urðu mikil brögð að þessu á Snæ fells nesi. Engin til slök un 
fékkst á þessu, og brýndu sýslu menn þetta ár eftir ár fyrir sýslu bú um og út-
róðr ar mönn um á mann tals þing um á vorin. Þegar kaup mönn um þótti þessu 
banni slæ lega fram fylgt, gerðu þeir sjálf ir út njósnar menn í ver stöðv un um til 
að skrá setja nöfn allra út róðr arm anna og grennsl ast eftir hlut hvers og eins, svo 
að ekki væri hægt að lauma neinu undan. Christi an Müll er amt mað ur, sem var 
við brugð ið fyrir hlut drægni, ekki síst í versl un ar mál um, gerði þó und an tekn-
ingu í þágu vinar síns og mágs, Pet ers Wiel andt kaup manns í Grund ar firði og 
Stykk is hólmi, því að hann leyfði þvert ofan í fyrri úr skurði sína út róðr ar mönn-
um úr Eyr ar sveit og Helg afells sveit, sem lágu við undir Jökli, að flytja afla sinn 
heim og leggja hann inn hjá Wiel andt. Rifs- og Ólafs vík ur kaup mað ur, sem 
þótt ist eftir eldri úr skurð um eiga rétt til þessa afla, fór sínu fram allt að einu og 
lét taka fisk úr hjöll um vermanna á kaup svæði sínu. Einnig vildi hann láta 
banna öllum ut ans veitar mönn um út gerð og ver stöð ur undir Jökli þvert ofan í 
lög og lands venju.33

Kaup menn þeir, sem fengu versl un ar hafn ir á leigu hér á landi, voru bú sett ir í 
Kaup manna höfn, og þess vegna sáu versl un ar stjór ar um að reka versl an irn ar, 
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og voru þeir af al múga kall að ir kaup menn. Versl un ar stjóri Peters Wiel andt í 
Grund ar firði og Kumb ara vogi á ár un um upp úr 1700 var Bene dix Basti ans son, 
eins og ráða má af Dóma- og þing bók Snæ fells nessýslu. Hinn 29. ágúst 1701 
hélt Magn ús Björns son, sýslu mað ur í Snæ fells nessýslu, hér aðs þing á Grund í 
Eyr ar sveit og innti þings ókn ar menn eftir því, hvern ig væri hátt að hag al múga 
í versl un ar um dæmi Kumb ara vogs og Grund ar fjarð ar í hinum miklu harð ind-
um og afla bresti, sem þeir hefðu orðið fyrir und an far in ár fram ar gam alli 
venju. Svar þings ókn ar manna var á þá leið, að þeir hefðu hvorki vitað um sína 
tíð né heyrt af göml um mönn um um annað eins bjar græð isleysi vegna stór-
felldra harð inda bæði til lands og sjáv ar, og fyrir bragð ið væru þeir komn ir í 
mikl ar versl un ar skuld ir. Þessu næst lagði Bene dix Basti ans son kaup mað ur 
fram skjal, þar sem hann kvart aði yfir því, hve illa hag manna í versl un ar um-
dæmi Kumb ara vogs og Grund ar fjarð ar væri komið. Þess vegna sá hann fram 
á, að lang flest ir íbúar í versl un ar um dæm inu gætu ekki greitt lán þau, sem 
hann hafði veitt þeim í þreng in gum þeirra þau ár, sem hann hafði verið kaup-
mað ur í Kumb ara vogi og Grund ar firði. Ósk aði Bene dix eftir því við sýslu-
mann, að hann innti þings ókn ar menn eftir höndl un sinni við al múgann og 
hvort menn í versl un ar um dæm inu kæm ust af á þessu ári án hjálp ar frá hon-
um. Svar þings ókn ar manna var á þá leið, að Bene dix Basti ans son hefði á allan 
hátt komið vel fram við íbúa í versl un ar um dæm inu og lánað þeim nauð synj ar 
þeirra. Ef hann lán aði al múgan um ekki af góð vilja sínum á ný á þessu ári, væri 
ekki annað sýnna en að marg ir íbúar í versl un ar um dæm inu yrðu að búa við 
mik inn armóð.34

Þegar einka leyf is tím inn rann út í árs lok 1705, voru versl un ar stað irn ir boðn-
ir upp enn á ný. Hinn 13. apríl 1706 veitti kon ung ur Jörgen Klog, Peder Kays en, 
Niels Terchels en, Peder Fjeldr up og Jens Lass en versl un ina í Kumb ara vogi og 
Grund ar firði gegn 950 rík is dala af gjaldi frá 1. jan úar 1706 til næstu sex ára. 
Þegar hér var komið sögu, var Peter Wiel andt dáinn, en ekkja hans, Marg ar ete 
Wiel andt, rak áfram versl un á Básend um, í Stykk is hólmi og á Reyð ar firði. Jens 
Lass en virð ist hafa verið at kvæða mest ur þeirra fé lag anna fimm. Þeir versl uðu 
einnig á Eyr ar bakka og í Hólmin um (þ.e. Reykja vík).35

Eins og greint var frá hér að fram an, voru mörk in á milli kaup svæða oft 
óglögg, og átti það einnig við um mörk in milli kaup svæð is Grund ar fjarð ar og 
Kumb ara vogs ann ars vegar og Stykk is hólms hins vegar. Í júní 1706 ósk uðu 
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kaup menn irn ir í Grund ar firði og Kumb ara vogi eftir því við rent ukamm er ið, 
að það hlut að ist til um, að mörk in á milli þess ara versl un ar um dæma yrðu 
ákveð in. Rent ukamm er ið fól komm iss ör un um Árna Magn ús syni og Páli Ví da-
lín að ann ast skipt ing una, og tóku þeir verk ið að sér. Að beiðni þeirra sendi 
Magn ús Björns son, sýslu mað ur í Snæ fells nessýslu, þeim afrit af sjö spurn ing-
um um mörk in á milli versl un ar um dæm anna, sem Jens Lass en hafði óskað 
eftir, að yrðu lagð ar fyrir þing in á Stað ar bakka í Helg afells sveit og Grund í 
Eyr ar sveit ásamt svari frá Stað ar bakk aþingi dag settu 27. ágúst 1706. Í bréfi Jens 
Lass ens til Árna Magn ús son ar 19. mars 1707 kom fram, að vegna þess hve seint 
Árni kom til lands ins haust ið 1706, reynd ist ekki unnt að ákveða mörk in milli 
versl un ar um dæm anna það ár. Kvaðst Lass en hafa orðið fyrir miklu tjóni ásamt 
fé lög um sínum, þar eð Stykk is hólm skaup mað ur hefði lagt undir sig allt Stað-
ar bakk aþing, en nauð syn legt væri, að það lægi undir Kumb ara vog, svo að 
unnt væri að sigla á þá höfn. Hann minnti einnig á, að rent ukamm er ið hefði 
mælt svo fyrir um, að komm iss ar arn ir skyldu ákveða mörk in þannig, að báðir 
að il ar gætu vel við unað. Að auki væri versl un ar um dæmi Stykk is hólms mjög 
hag kvæmt. Bað Lass en Árna Magn ús son að taka þetta allt til greina.36

Hinn 9. júní 1707 kváðu komm iss ar arn ir upp úr skurð sinn, og varð nið ur-
staða þeirra sú, að mörk in milli versl un ar um dæm anna skyldu liggja um Ber-
serkj ahraun, en það skildi að Helg afells- og Bjarn ar hafn ar sókn ir. Sam kvæmt 
þessu töld ust bær inn Ber serkj ahraun ásamt Hraun hálsi, Kóngs bakka, Kljá og 
öllum þeim bæjum, sem voru þar fyrir innan í Helg afells sveit, til Stykk is-
hólms versl un ar um dæm is og þeir, sem þar bjuggu, áttu að versla í Stykk is-
hólmi. Hins vegar skyldu allir þeir bæir, sem voru fyrir utan Ber serkj ahraun í 
Bjarn ar hafn ar sókn, telj ast til versl un ar um dæm is Kumb ara vogs og Grund ar-
fjarð ar og ábú end ur þar versla á þess um höfn um, en ekki í Stykk is hólmi. Að 
því er varð aði eyj arn ar fyrir landi, úr skurð uðu komm iss ar arn ir, að ein ung is 
Ak ur eyj ar og Hafn ar eyj ar skyldu telj ast til um dæm is Kumb ara vogs og Grund-
ar fjarð ar, en íbúar í Hösk uld sey, Þor móð sey og öðrum eyjum þar fyrir innan 
skyldu versla í Stykk is hólmi.37

Jens Lass en var mjög óá nægð ur með þessa skipt ingu og þótt ist hafa misst 
spón úr aski sínum. Áður fyrr höfðu íbúar í Helg afells sókn versl að bæði í 
Kumb ara vogi og Stykk is hólmi, en með úr skurði komm iss ar anna var öll Helga-
fells sókn lögð til um dæm is Stykk is hólms. Í bréfi, sem Lass en skrif aði kom-
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miss ör un um og dag sett er í Grund ar firði 4. júlí 1707, kom fram, að honum þótti 
það með ólík ind um, að þeir skyldu ákveða mörk in með þeim hætti, sem þeir 
gerðu. Mót mælti hann skipt ing unni ein dreg ið og kvaðst myndu bera fram 
kvart an ir á æðri stöð um, ef þessu yrði ekki breytt. Lass en lét ekki sitja við orðin 
tóm og kærði skipt ing una til yf ir valda, en ekki verð ur séð, að til lit hafi verið 
tekið til mót mæla hans.38

Hinn 6. júní 1715 var versl un ar leyfi Lass ens í Grund ar firði og Kumb ara vogi 
end urnýjað til sex ára frá 1. jan úar 1715, og frá sama tíma fékk hann einnig versl-
un ar leyfi í Stykk is hólmi. Lass en hafði þá sagt skil ið við fé laga sína og var nú 
einn um versl un ina á þess um stöð um. Nú skipti það hann engu máli, hvern ig 
mörk in á milli áð ur nefndra versl un ar um dæma voru. Versl un ar leyfi Lass ens á 
þess um þrem ur stöð um voru end urnýjuð 5. maí 1721 fyrir árin 1721–1723. Hinn 
23. ágúst 1723 fékk Lass en enn á ný versl un ina í Grund ar firði, Kumb ara vogi og 
Stykk is hólmi til næstu sex ára frá 1. jan úar 1724 gegn 1200 rík is dala af gjaldi. Versl-
un Jens Lass ens á þess um þrem ur versl un ar stöð um lauk árið 1730, og hafði hann 
þá versl að á tveim ur fyrst nefndu stöð un um í 24 ár, en í Stykk is hólmi í 15 ár.39 

Hinn 17. maí 1730 fékk Peder Balle versl un ina í Grund ar firði og Kumb ara-
vogi til næstu sex ára frá 1. jan úar 1730 gegn 700 rík is dala af gjaldi. Hann var 
einnig í fé lagi með 12 öðrum kaup mönn um um versl un ina í Stykk is hólmi árin 
1730–1732, án þess að þurfa að greiða af gjald fyrir. Áður en Peder Balle gerð ist 
kaup mað ur í Grund ar firði, var hann lengi und ir kaup mað ur í Stykk is hólmi. 
Árið 1711 strand aði Stykk is hólms skip ið við Hjalt land í fram sigl ingu og komst 
eng inn af nema Balle. Flaut hann til lands á dún poka nær dauða en lífi. Þar 
drukknaði kaup mað ur inn í Stykk is hólmi, Bene dix Basti ans son, og allir skip-
verj ar og far þeg ar.40

Hinn 15. des em ber 1732 stofn aði Krist ján 6. Dana kon ung ur nýtt versl un ar-
fé lag, Det Is landsk-Fin mar ske Komp agni, sem starf aði frá 1733–1744. Ástæð an 
til þess ar ar fé lags stofn un ar var sú, að um dæma versl un in hafði verið rekin með 
halla nokk ur ár á undan, og urðu nokkr ir kaup menn, sem áttu aðild að henni, 
gjald þrota. Félag þetta var kall að á ís lensku Félag lau sa kaup manna. Nafn ið 
lau sa kaup menn var hér ekki haft í þeirri merk ingu, sem síðar tíðk að ist hér á 
landi, held ur merkti það að eins þá kaup menn, sem áður höfðu rekið versl un 
hver í sínu lagi á ein stök um höfn um, en gengu nú í félag saman. Með stofn un 
Fé lags lau sa kaup manna var fé lags versl un hafin að nýju og hafn irn ar seld ar á 
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leigu til 10 ára gegn 8000 rík is dala af gjaldi ár lega. Versl un ar skil mál ar fé lags ins 
eru dag sett ir 3. apríl 1733, og voru þeir að flestu leyti svip að ir hinum fyrri, en 
þó var nokkrum at rið um bætt við til hags bóta fyrir Ís lend inga. M.a. var lands-
mönn um heim il að að ráða því sjálf ir, hvar þeir versl uðu. Sam kvæmt skil mál-
un um bar íbúum í hverju versl un ar um dæmi að til kynna yf ir völd um og kaup-
mönn um, hvar þeir ætl uðu að versla fram veg is. Í sam ræmi við þetta ákvæði 
spurði Guð mund ur Sig urðs son, sýslu mað ur í Snæ fells nessýslu, þings ókn ar-
menn í Eyr ar sveit að því á mann tals þingi á Grund 17. maí 1735, í hvaða kaup-
stað þeir kysu að versla næstu átta ár, og svör uðu þeir einum rómi, að þeir 
vildu versla á Grund ar firði. Þýðing ar mest var þó ákvæði um vöru skoð un á 
höfn un um. Skyldu sýslu menn ásamt tveim ur eið svörn um mönn um skoða 
gaum gæfi lega vöru birgð ir kaup manna á hverri höfn, jafn skjótt og þeir kæmu 
til hafn ar, og lækka verð á þeim vörum, sem reynd ust ekki full gild ar. Var kaup-
mönn um strang lega bann að að við lagðri refs ingu að selja nokk uð af vörum 
sínum, áður en skoð un hafði farið fram. Að öðru leyti var sýslu mönn um falin 
um sjón og eft ir lit með versl un inni, þannig að allt færi fram lögum sam kvæmt, 
og var höfn un um skipt á milli þeirra. Var sýslu manni Snæ fell inga falin um sjón 
með versl un inni í Grund ar firði og á Kumb ara vogi. Fyrsta árið, sem þessi til-
hög un var gildi, bár ust kærur úr flest um sýslum lands ins um mis fell ur á versl-
un inni. Stjórn in vand aði um við versl un ar fé lag ið, og bar það þann ár ang ur, að 
allt féll í ljúfa löð með kaup mönn um og lands mönn um. Talið er, að engin fé-
lags versl un hafi verið lands mönn um hag stæð ari en þessi. Hagur fé lags ins stóð 
með mikl um blóma, og stjórn in iðr að ist þess að hafa selt fé lag inu versl un ina á 
leigu með jafn góð um kjör um og raun bar vitni. Þess vegna gaf hún fé lag inu 
kost á ís lensku versl un inni til næstu 10 ára gegn 16000 rík is dala af gjaldi. Jafn-
framt gerði stjórn in ráð fyrir að láta vöru skoð un fara fram í Kaup manna höfn, 
um leið og skip in væru fermd, til að koma með öllu í veg fyrir, að skemmd ur 
eða ónýtur varn ing ur væri flutt ur til Ís lands. Gerði hún þetta að skil yrði af 
sinni hálfu fyrir leigunni. Félag lau sa kaup manna vildi ekki hlíta þess um skil-
mál um, og voru hafn irn ar þá boðn ar upp í apríl 1742. Hæst bjóð end ur voru 
Hörm ang ar ar (Hørk ræm mer lau get) í Kaup manna höfn, sem buðu 16100 rík is-
dali í hafn irn ar, og hlutu þeir versl un ina hér á landi til næstu 10 ára.41

Hörm ang ara fé lag ið fór með versl un ina hér á landi á ár un um 1743–1758. 
Versl un ar skil mál ar fé lags ins eru dag sett ir 13. júlí 1742, og voru þeir að öllu 
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leyti sam hljóða hinum eldri frá 13. apríl 1733, nema hvað kveð ið var á um ít ar-
lega vöru skoð un í Kaup manna höfn. Átti hún að tryggja, að ein ung is væru 
flutt ar til Ís lands óskemmd ar vörur. Þessi vöru skoð un var af num in fjór um 
árum síðar. Engin versl un var ill ræmd ari hér á landi en versl un Hörm ang ara. 
Því olli m.a., að þeir voru með öllu ókunn ug ir ís lensk um versl un ar hátt um. Þar 
við bætt ist, að Hörm ang ar ar voru mjög harð dræg ir í við skipt um og hirtu lítt 
um skuld bind ing ar sínar, ef svo bar undir. Þeir sigldu ekki á sumar hafn ir, 
nema þegar þeim sjálf um sýndist, þótt þeir væru skuld bundn ir til að birgja 
þær allar á hverju ári. Verst var þó, að Hörm ang ar ar fluttu yf ir leitt lé lega og oft 
og ein att skemmda vöru til lands ins. Linnti ekki kvört un um vegna þessa allan 
tím ann, sem fé lag ið hafði versl un ina hér á landi með hönd um. Árið 1756 skip-
aði stjórn in nefnd til að rann saka gaum gæfi lega allan versl un ar fer il Hörm ang-
ara fé lags ins hér á landi, og komst hún að þeirri nið ur stöðu, að fé lag ið hefði í 
flest um grein um rofið versl un ar skil mál ana, þannig að stjórn in ætti fulla kröfu 
til sekta og skaða bóta og gæti vafa laust feng ið dóm fyrir því, að Hörm ang ar ar 
hefðu fyr ir gert einka rétti sínum, ef henni sýndist svo. Stjórn in vildi forð ast 
mála rekst ur og gaf fé lag inu kost á upp gjöf saka og eft ir gjöf á hálfri leigu fyrir 
árin 1756–1758 (sam tals 24150 rík is da lir), ef fé lags stjórn in vildi lýsa yfir því, að 
hún af sal aði sér góð fús lega versl un inni í árs lok 1758 og héti því að birgja land-
ið sóma sam lega þang að til. Stjórn Hörm ang ara fé lags ins tók þessu boði feg in-
sam lega, og þótti mörg um, að fé lag ið hefði slopp ið betur en það átti skil ið.42

Vorið 1758 var versl un in á Ís landi boðin út, en ekk ert boð barst. Aftur var 
versl un in boðin út haust ið 1758, en það fór á sömu leið, því að ekki fékkst boð 
í nema ör fá ar hafn ir, og var það óað gengi legt. Var þá ekki um annað að ræða 
en að kon ung ur tæki sjálf ur að sér versl un ina og léti reka hana á sinn kostn að, 
og var það úr skurð að með kon ungs bréfi 9. jan úar 1759. Mikl ar breyt ing ar urðu 
á versl un inni, þegar kon ung ur fór að reka hana fyrir eigin reikn ing. Danska 
stjórn in tók til greina marg ar af til lög um Skúla Magn ús son ar fó geta, fyrst og 
fremst þær, sem lutu að sparn aði og ein fald ari til hög un á versl un inni. Skyldu 
ár lega gerð út sex skip til Ís lands í stað 20 áður og land inu skipt í sex versl un ar-
um dæmi og starfs fólki fækk að að sama skapi. Meðal versl un ar um dæm anna 
var Snæ fells nesið allt, þ.e. Búðir, Stapi, Ólafs vík, Grund ar fjörð ur og Stykk is-
hólmi. Sam kvæmt þeim breyt ing um, sem voru gerð ar á hafna skip un inni eftir 
til lög um Skúla fó geta og fleiri Ís lend inga, skyldu kaup menn hafa að al versl un-
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ar stöð sína á einni eða tveim ur höfn um í hverj um lands fjórð ungi og stefna 
mönn um þang að til kaupa, en senda vinnu fólk og vikap ilta á út hafn ir til fisk-
verk un ar og ann arra starfa. Þannig var Jens Christi an Lass en kaup manni á 
Snæ fells nesi falið að sigla fyrst á Stapa höfn, og skyldu bænd ur allir úr Búða-
kaups veit sækja þang að. Kaup mað ur átti þegar í stað að senda er ind reka sína 
til Ólafs vík ur og Grund ar fjarð ar til fisk verk un ar og halda síðan skipi sínu í 
Stykk is hólm til slát ur töku. Þessi skip an mála gilti að eins í eitt ár. Árið 1760 var 
sigl ing til lands ins aukin og starfs fólki fjölg að á ný. Ís lend ing ar voru óá nægð ir 
með frammi stöðu kon ungs versl un ar inn ar, og mikið tap varð á henni. Þess 
vegna sætti stjórn in færi að koma versl un inni af sér sem fyrst, og tókst henni 
það árið 1763.43

Félag það, sem tók við ís lensku versl un inni árið 1764, nefnd ist Al menna 
versl un ar fé lag ið. Það fékk einka leyfi til 20 ára, og var það bund ið ýmsum skil-
yrð um. Reynt var að stemma stigu við óhófi og eyðslu semi með því að banna 
fé lag inu að flytja til lands ins annan varn ing en þann, sem var tal inn upp í 
kaup setn ing unni, nema lands menn bæðu sér stak lega um hann og stjórn in gæfi 
sam þykki sitt til, og tak marka sem mest inn flutn ing á brenni víni. Einnig 
áskildi stjórn in sér rétt til að hafa eft ir lit með að flutn ing um yf ir leitt, og skyldi 
fé lags stjórn in leggja ár lega fram skrá yfir allar þær vörur, sem ákveð ið væri að 
flytja til lands ins. Fé lag inu var heim il að að hafa fram veg is vetr ar setu menn á 
þeim höfn um, sem hent ug ast þætti, til þess að selja mönn um nauð synj ar á 
öllum tímum árs, en þó voru jafn framt reist ar skorð ur við brenni víns sölu á 
vetr um og sveit ar prangi af þeirra hálfu. Einnig var fé lag inu gert að skyldu að 
efla fisk veið ar lands manna eftir föng um og leggja kapp á að bæta fisk verk un. 
Í fyrstu lík aði Ís lend ing um vel að eiga við skipti við Al menna versl un ar fé lag ið. 
Versl un in þótti hag stæð og að auki gerði fé lag ið sér all mik ið far um að efla 
sjáv ar út veg inn með því að sjá mönn um fyrir nægu timbri og góðum veið ar-
færum og kenna þeim neta veið ar og salt fisverkun. Þegar frá leið, fór að bera á 
vöru skorti, verð hækk un um og stirð leika í við skipt um af hálfu sumra kaup-
manna. Þó tók stein inn úr, þegar fé lag ið sendi hing að til lands árið 1768 mjöl-
birgð ir, sem voru óhæf ar til mann eld is og jafn vel heilsu spill andi. Var fé lag inu 
gert að greiða lands mönn um 4400 rík is dali í skaða bæt ur, og voru pen ing arn ir 
lagð ir í sjóð og ákveð ið að verja vöxt un um til nyt sam legra fyr ir tækja. Eftir 
þetta hrak aði versl un inni ár frá ári, og árið 1774 leysti kon ung ur Al menna 
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versl un ar fé lag ið frá versl-
un inni og tók sjálf ur við 
henni. Þegar fé lag ið var 
gert upp 8. apríl 1774, voru 
laun starfs manna þess í 
Grund ar firði sem hér segir: 
Kaup mað ur hafði 300 rík is-
dali í árs laun, und ir kaup-
mað ur 150 rík is dali, verka-
mað ur (vinnu mað ur), 
beyk ir og kokk ur 66 rík is-
dali og 64 skild inga hver, 
vikap ilt ur (dreng ur) 20 rík-
is dali, eft ir liggj andi ass is-
tent 150 rík is dali og norsk-
ur fiski mað ur, sem var ráð-
inn til 3ja ára, 30 rík is dali. 
Þessi norski fiski mað ur hét 

Peter Lindal, og er nokk ur saga af honum.44

Í bréfi rent ukamm ers til Thodals stift amt manns 24. maí 1770 kom fram, að 
Al menna versl un ar fé lag ið hafði ekki ein ung is skuld bund ið sig til að sjá Ís lend-
ing um fyrir öllum nauð syn leg um bún aði til skipa smíða og veið ar færa, held ur 
einnig að senda á því ári 20 menn frá Sunn mæri í Nor egi til lands ins til að 
kenna Ís lend ing um báta smíð ar, veið ar færa gerð og -notk un og að fara með 
fiski skip. Þess ir 20 menn voru send ir á fjór ar hafn ir, Hólminn (þ.e. Reykja vík), 
Grund ar fjörð, Pat reks fjörð og Ísa fjörð, fimm á hverja höfn. Til að standa 
straum af kostn aði við þessa ráð stöf un greiddi kon ung ur Al menna versl un ar-
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Úttekt séra Vigfúsar 
Erlendssonar á Setbergi hjá 
Konungs versluninni fyrri árið 
1759.



fé lag inu 5000 rík is dali, sem voru greidd ir næstu þrjú árin. Ekki fer mikl um 
sögum af þess um norsku skipa smið um og sjó mönn um nema einum þeirra, 
áð ur nefnd um Peter Lindal, og er hún rakin í bréfi séra Björns Þor gríms son ar, 
sókn ar prests á Set bergi, til Hann es ar Finns son ar bisk ups, sem dag sett er 9. okt-
ób er 1788. Þar kemur fram, að 15 árum áður var bú sett í sókn inni kona að nafni 
Mar grét Þórð ar dótt ir. Hún var gift „einum af þeim hing að til lands ins sendu 
norsku fisk ur um, er þá lágu í Grund ar fjarð ar kaup stað, nefni lega Pétri Lín dal“. 
Þau bjuggu saman í fimm ár og eign uð ust þrjú börn, „sem öll enn þá lifa hjá 
móð ur inni, og (eins og hún sjálf) við mestu ör birgð og fá tæk dóm. Því síðan árið 
1780, þá of an nefnd ur Pétur Lín dal sigldi sem mat rós, pas sa laus af landi burt, 
hefur Mar grét verið fyr ir vinnu- og að stoð ar laus, inn til þess nú fyrir tveim ur 
árum, að ær leg ur ungur maður Nik ulás Þor steins son léð ist henni til vinn-
umennsku og að stoð ar.“

Mar gréti bár ust aldrei nein ar frétt ir af manni sínum, en hún hélt uppi spurn-
um um hann meðal sjó manna, sem voru í sigl ing um milli Ís lands og Dan merk-
ur, en þær fyr ir spurn ir voru jafn an ár ang urs laus ar, þar til sum ar ið 1787, að 
henni bár ust þau tíð indi, að hann hefði and ast í Kaup manna höfn tveim ur 
árum áður. Þess ar frétt ir áttu sinn þátt í því, að Mar grét féll í saur líf is brot með 
for verks manni sínum, Nik ulási Þor steins syni. Hann var fús að ganga að eiga 
hana og með þeim eina hætti mætti hann fram veg is að stoða hana til ær legs 
uppi halds henn ar sjálfr ar og barn anna, að sögn séra Björns. En þar eð ekki var 
feng in óyggj andi vissa um and lát eig in manns ins, treysti prest ur inn sér ekki til 
að gefa Mar gréti og Nik ulás saman í hjóna band, án þess að ráð færa sig við 
bisk up, enda var hér að ið próf asts laust. Af bréf um séra Björns Þor gríms son ar 
er ljóst, að hann hafði full an hug á, að þau Mar grét og Nik ulás yrðu gefin 
saman sem fyrst, bæði vegna þess að þá væri Mar gréti og börn um henn ar 
þrem ur tryggð fram færsla og ekki síður, að ef þeim Mar gréti og Nik ulási yrði 
stíað í sund ur, gæti svo farið, að hún og börn henn ar færu á sveit ina og hún 
tæki sér annan sambýlis mann, eða eins og séra Björn orð aði það: „Verða má og, 
að Mar grét hafi ei meiri bind ind is gáfu en svo, að þá Nik ulás væri frá henni 
skil inn, og undir eins börn um henn ar öllum og sjálfri henni hleypt upp á sveit, 
yrði hún ekki hraust til mót varn ar, ef önnur við lík freistni fyr ir félli.“ Ekki er 
kunn ugt, hvern ig Hann es Finns son bisk up svar aði mála leit an séra Björns Þor-
gríms son ar, en í prests þjón ustu bók Set berg sprest akalls árið 1789 segir á þessa 
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leið: „Júní 7. trú lof að með vinnu manni Nik ulási Þor steins syni 27 ára og hús-
móð ur hans Mar gréti Þórð ar dótt ur á Mó a búð Bár ar plássi 42 ára. Bæði eru les-
andi ör eigar. Sam an gef in upp á hrepp stjóra sam þykki.“ Hinn 7. júlí sama ár 
voru þau Nik ulás og Mar grét „að 3 lýsing um gengn um op in ber lega sam an-
vígð“.45

Kon ungs versl un in síð ari (1774–1787) var lands mönn um að mörgu leyti hag-
stæð, enda gerði danska stjórn in sér far um að bæta versl un ar kjör in og greiða 
fyrir at vinnu veg um lands manna og horfði ekki í kostn að inn, þegar um það var 
að ræða. M.a. skyldu kaup menn fram veg is hafa vet ur setu á öllum höfn um og 
versla bæði sumar og vetur. Til eru í Kaup manna höfn versl un ar bæk ur úr 
Grund ar firði frá ár un um 1759 og 1784, frá tímum kon ungs versl un ar inn ar fyrri 
og síð ari. Árið 1759 stóð kaup tíð frá því í júlí og fram í sept emb er, þ.e. u.þ.b. 
tvo mán uði, en árið 1784 var versl un in opin allt árið, og gátu Eyrsveit ung ar 
versl að eftir þörf um hverju sinni. Var að því mikið hag ræði, eins og að líkum 
lætur. Í tíð kon ungs versl un ar inn ar síð ari var lögð sér stök áhersla á að ýta undir 
at vinnu vegi lands manna og verð laun um heit ið úr versl un ar sjóði fyrir ýmis legt 
þar að lút andi, því að nú var sú stefna tekin upp að hvetja menn til alls konar 
fram kvæmda með fyr ir heit um um verð laun. Bæði af þessu og ýmsu öðru, svo 
sem nýjum hús bygg ing um á flest um höfn um og aukn um að flutn ing um á mat-
vöru og nauð synj um, en minni að flutn ing um á krami og mun að ar vöru, sem 
löng um höfðu þótt arð væn legri, fór kostn að ur inn af versl un inni langt fram úr 
áætl un, og stór tap aði kon ung ur á henni. Tapið staf aði með fram af því, að er-
lend ar vörur höfðu hækk að mjög í verði síðan kaup setn ing in var gerð árið 
1776, svo að ekki svar aði kostn aði að flytja þær og selja við lög mæltu verði, en 
hins vegar var ekk ert viðl it að hækka verð á út lend um nauð synj um eins og þá 
áraði á Ís landi. Jafn framt þessu lækk uðu sumar ís lensk ar af urð ir svo í verði um 
þetta leyti, að versl un ar stjórn in varð að sætta sig við að selja þær undir inn-
kaups verði, svo sem prjón les. Þó tók út yfir, þegar Skaft áreld ar geisuðu sum-
ar ið 1783 og af leið ing ar þeirra tóku að gera vart við sig, því að stjórn in taldi 
það skyldu sína að hlaupa undir bagga með lands mönn um í nauð um þeirra og 
gerði það mjög drengi lega, án þess að horfa nokk uð í kostn að inn. Sendi hún 
auka farma af mat vöru til Ís lands sum ar ið 1784 til útbýting ar í þeim hér uð um 
lands ins, sem verst voru stödd, og lét fisk id ugg ur versl un ar inn ar ann ast flutn-
inga á nauð synj um milli hafna í stað þess að láta þær ganga á fisk veið ar. Sum-
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ar ið eftir voru send ir auka farm ar af trjá viði til lands ins til við reisn ar híbýlum 
manna eftir jarð skjálft ana. Varð svo mik ill halli af þessu öllu saman, að versl-
un ar stjórn in sá sér ekki annað fært en að nota lán töku heim ild þá, sem veitt 
hafði verið með reglu gerð árið 1781, og stofn aði á rúmum tveim ur árum til 
267000 rík is dala skuld ar. Þótti ein sætt, að þetta gæti ekki hald ið áfram, án þess 
að kon ungs sjóð ur biði stórt jón og að eitt hvað yrði til bragðs að taka. Var því 
af ráð ið að skipa nefnd til þess að íhuga ræki lega hagi lands og þjóð ar og koma 
fram með til lög ur þar að lút andi. Nefnd in komst að þeirri nið ur stöðu, að best 
myndi fara á því að losa svo um ein ok un ar fjötrana á ís lensku versl un inni, að 
öllum þegn um Dana kon ungs yrði heim il að að reka versl un á Ís landi með 
ákveðn um skil yrð um. Var gert ráð fyrir því, að kon ung ur héldi versl un inni 
áfram óbreyttri til árs loka 1787 og skip uð yrði sér stök nefnd til þess að ann ast 
hana, þar til aðrir tækju við, og koma þess um breyt ing um í fram kvæmd.46 

Frá upp hafi ein ok un ar versl un ar og fram undir miðja 18. öld voru hafn irn ar 
Grund ar fjörð ur og Kumb ara vog ur oft ast leigð ar saman, en þó var Kumb ara-
vog ur stund um lagð ur til Stykk is hólms, og var það í raun inni eðli legra, því að 
ann ars áttu ekki nema ör fá ir bæir versl un ar sókn til Kumb ara vogs, og þeir voru 
allir í Helg afells sveit eins og Stykk is hólm ur. Kaup svið það, sem fylgdi Grund-
ar firði og Kumb ara vogi í sam ein ingu, var frem ur lítið um sig og strjál byggt. 
Náði það yfir Eyr ar sveit og litla sneið af Helg afells sveit (þ.e. Bjarn ar hafn ar-
sókn), og skildi Ber serkj ahraun að kaup svæði Grund ar fjarð ar og Kumb ara-
vogs ann ars vegar og Stykk is hólms hins vegar, eins og áður sagði. Í með al ári 
gerði ekki betur en að farm ur feng ist í eitt skip af báðum höfn un um. Kumb ara-
vog ur er á nesi fram af bænum í Bjarn ar höfn, og var þar fyrr á öldum rekin 
all mik il versl un. Höfn in þar var stund um köll uð Land och, þ.e. Land ey, eftir 
sam nefndri eyju, sem þar er. Öðru hverju lá versl un niðri í Kumb ara vogi. 
Þannig var þess getið í ann ál um, að versl un þar hefði verið lögð niður sum ar ið 
1662 og versl un ar stað ur inn verið flutt ur til Grund ar fjarð ar. Ekki stóð það lengi, 
því að Kumb ara vogs er getið oft eftir það í sam bandi við Grund ar fjörð, síð ast 
árið 1733, þegar Félag lau sa kaup manna tók við versl un inni hér á landi, en þá 
var sýslu mann in um í Snæ fells nessýslu falið að hafa eft ir lit með versl un inni í 
Grund ar firði og Kumb ara vogi, eins og áður hefur komið fram. Bend ir það til 
þess, að versl un hafi verið í Kumb ara vogi þau ár, sem Félag lau sa kaup manna 
rak versl un hér á landi, 1733–1743, en eftir að Hörm ang ara fé lag ið tók við versl-
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un inni árið 1743, er Kumb-
ara vogs ekki getið fram ar 
sem versl un ar stað ar. Frá 
þeim tíma og þang að til 
versl un in var gefin frjáls 
árið 1787 sigldi sama skip ið 
oft ast nær til Grund ar fjarð-
ar og Ólafs vík ur. Þannig 
segir í Gríms staða an nál, að 
árið 1749 hafi Ólafs vík ur- 
og Grund ar fjarð ar skip ið 
slit ið upp og það strand að 
við Mel rakk aey. Síðan rak 
skips skrokk inn út undir 
Kross nes bjarg. Þar var flak-
ið rifið og selt á op in beru 
upp boði. „Þá eign að ist 
marg ir i Eyr ar sveit prjón-
less mykkju fyrir lítið, svo 

þar urðu marg ir for rík ir um stund og tíma fyrir lítið,“ sagði í Gríms staða an nál. 
Fyrir kom einnig, að sama skip ið sigldi til Grund ar fjarð ar og Stykk is hólms. 
Þegar Al menna versl un ar fé lag ið tók við Ís lands versl un inni árið 1764, sendi 
það m.a skip til Grund ar fjarð ar og Stykk is hólms, sem kom þang að um miðj an 
júní. Var haft á orði, að það væri hið lang stærsta kaup far, sem hefði komið 
hing að til lands. En oft ast nær voru Grund ar fjörð ur og Ólafs vík saman um 
skip, t.d. allan þann tíma (1774–1787), sem kon ungs versl un in síð ari var við 
lýði.47

Úttekt séra Björns Halldórssonar 
á Setbergi hjá Konungs versl un-
inni síðari árið 1784.



Versl un in gefin frjáls öllum þegn um Dana kon ungs
Þegar leið á 18. öld, urðu ýmsir til að fjalla um breyt ing ar á versl un inni hér á 
landi og koma með til lög ur í þá veru. Meðal þeirra var Hans Bec ker lög mað ur, 
sem lagði til árið 1736, að stofn að ir yrðu fimm kaup stað ir í land inu, en öll 
önnur kaup tún lögð niður. Hann byggði til lög ur sínar á upp kasti að áætl un, 
sem þeir Árni Magn ús son og Páll Ví da lín höfðu gert í byrj un 18. aldar um 
fram tíð ar skip an ís lensku versl un ar inn ar. Bec ker taldi Hafn ar fjörð best fall inn 
til að vera höf uð stað ur lands ins, en hina kaup stað ina vildi hann láta vera í 
Grund ar firði, á Ísa firði, Ak ur eyri og Reyð ar firði. Alla aðra versl un ar staði vildi 
hann láta af nema. Skúli Magn ús son land fó geti kom fram með til lög ur í svip-
uð um dúr sum ar ið 1757. Hann vildi draga versl un ina hér á landi sem mest 
undir ákveðn ar hafn ir, sem lægju best við, svo sem Reykja vík sunn an lands, 
Grund ar fjörð við Breiða fjörð, ein hverja eina höfn á Vest fjörð um, Ak ur eyri 
norð  an lands og Eski fjörð eystra, en leggja þó upp nauð synja vör ur á hinum 
höfn un um og taka þar fisk, lýsi og kjöt eftir þörf um og hent ug leik um.48

Ástæða þess, að bæði Hans Bec ker og Skúli Magn ús son nefndu báðir 
Grund ar fjörð sem hugs an leg an kaup stað, var vafa laust sú, að Grund ar fjörð ur 
er mið svæð is á norð an verðu Snæ fells nesi. Þess vegna var Grund ar fjörð ur of ar-
lega í huga þeirra, sem fjöll uðu um breyt ing ar á versl un inni á 18. öld. Þegar 
versl un in hér á landi var gefin frjáls öllum þegn um Dana kon ungs árið 1786, 
jókst vegur Grund ar fjarð ar að mun frá því sem verið hafði á ein ok un ar tím an-
um. Þá var ákveð ið, að þar skyldi vera einn þeirra sex kaup staða, sem stofn að-
ir voru um leið og versl un in var gefin frjáls. Hinir voru Reykja vík, Ísa fjörð ur, 
Ak ur eyri, Eski fjörð ur og Vest manna eyj ar. Grund ar fjörð ur þótti vel í sveit sett-
ur sem kaup stað ur mið svæð is á Vest ur landi. Þar var ágæt höfn frá nátt úr unn ar 
hendi. Að vísu var Grund ar ós ekki not hæf ur sem vetr ar lægi fyrir haf skip, 
held ur að eins fyrir stóra báta. Ágætt vetr ar lægi var hins vegar í Kol grafa firði 
og auð velt að not ast við það vegna ná lægð ar inn ar við Grund ar fjörð.49

Með úr skurði kon ungs hinn 18. ágúst 1786 og auglýsingu sama dag voru 
kaup stað ar rétt indi kaup stað anna sex ákveð in og versl un in gefin frjáls öllum 
þegn um kon ungs frá 1. maí 1787. Hinn 17. nóv em ber 1786 gaf kon ung ur út 
nán ari til skip un um kaup stað ina sex: „Til skip un um frí heit kaup stað anna á 
Ís landi.“ Helstu ákvæði til skip un ar inn ar voru þessi:
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 1)  Öllum þeim, sem með kenna kristi lega trú, skal í þess um kaup stöð um veit ast 
full kom ið um burð ar lyndi, og leyfast frjáls og óhindr uð guðs þjón ust ugjörð, til 
hverr ar jafn vel þeir Re for me ruðu, eptir ásig komu lagi, vænta megu leyf is til 
kirkju bygg ing ar.

 2)  Borg ar ar kaup stað anna megu í 20 ár frí tekn ir vera fyrir mann tals skatti, tolli og 
öðrum út lát um til rík is ins þjón ustu, og skulu því ein úng is bera al menn nauð-
synja-þýngsli, sjálf um býnum til nota.

 3)  Borg ar ar kaup stað anna megu og ásamt öðrum inn byg gend um lands ins frí tekn ir 
vera fyrir þann 1/2, sem borg ast í skatt fyrir hvert hund rað af þeim pen inga-
summ um, er þeir setja kunna út uppá rentu; líka og fyrir því, að brúka stimpl-
að an papp ír.

 4)  Þann part af lands lóð inni, sem við þarf til sér hvers kaup stað ar, og aðrir eigu, 
má á Vorn kostn að kaupa af eig end un um, og hinn, er Vér eigum, má allr an áð-
ar sam leg ast gef ast til sömu þarfa, þegar fyrst er búið að mæla pláz ið og ákvarða 
með gjörð einni þar um, er síðan skal hing að senda; og má bæði norskt timb ur 
og annað bygg ing ar efni til fyrsta til bún að ar kaup stað anna á Ís landi frí tek ið 
vera fyrir út færslu tolli frá Dan mörku, Nor vegi og fursta dæm un um, og eins 
inn færslu tolli á Ís landi. Líka megu þeir, sem vilja taka sér ból festu og byggja 
hús í enum ís lenzku kaup stöð um, auk þess vænta sér frek ari hjálp ar eptir kring-
um stæð un um.

 5)  Bygg ínga stæð um skal gef ins út skipta, á þann hátt, að þau séu eigi of náin hvert 
öðru, og að pláz nokk urt til lít ils jurta garðs geti, ef mögu legt er, fylgt sér hverju 
húsi.

 6)  Hverj um þeim, sem beið ist af stað ar ins yf ir valdi, skal gef ins veita borg ara rétt; 
þó skal hann láta nafn sitt skrifa í borg ar abók ina og sverji síðan borg ara eið, og 
skal yf ir vald stað ar ins til merk is hérum veita honum borg ara bréf, er engu 
borgist, nema ein úng is með venju leg um skrif ara laun um.

 7)  Hið sama skal eins gilda um hvern þann fram anda, er koma kynni til lands ins 
til þess að taka sér ból festu í stöð un um. Þó skulu þeir, und ir eins og þeir koma 
til lands ins, gefa það til kynna, og sverja oss holl ustu-eið, séu þeir eigi áður 
þegn ar Vorir; og skal slíka fram andi úr því álíta sem þá, er með borg ara bréf inu 
öðl azt hafi jafn an rétt með inn fædd um þegn um Vorum. ...

10)  Ásamt borg ara-rétt in um öðl ast sér hver borg ari full an rétt til að stunda alls hátt ar 
kaup staða-nær ingu; þó megu hand verks menn eigi hafa kaup verzl un aðra í 
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frammi, en til greint verð ur í ept ir fylgj anda 16. pósti; sömu leið is skal brenni-
víns-brennsla öld ung is bönn uð vera, og eins gesta-veit ing ar, nema með sér legu 
amt manns leyfi.

11)  Sér hver borg ari í stöð un um má hafa rétt til að kaupa sér svo mikið jarða góz á 
Ís landi, sem hann vill og getur, hver helzt trú ar brögð hann hafa kynni.

12)  Þarf ir hand sverk smenn megu vænta sér hæfi legra náð ar veit inga, vili þeir setj-
ast að í stöð un um og eins megu þeir vænta hér um frek ari skýrslu hjá hlut að-
eig andi coll eg io.

13)  Sér hver hand verks mað ur má eiga full an rétt til að stunda hand verk sitt sem 
meist ari á stöð un um, og ef nokk ur út lærð ur sveinn setur bú sem meist ari í ein-
hverj um ís lenzk um kaup stað, megu þeir, sem læra út hjá honum, allan sama 
rétt eiga í öðrum skatt lönd um vorum, sem ákvarð að er um hina minni kaup-
staði í til liti til Vors kon úng lega að setu stað ar Kaup manna hafn ar.50

Sam kvæmt áð ur nefndri reglu gerð náði kaup stað ar um dæmi Grund ar fjarð ar 
frá Hvítá og að Bjarn arn úpi á Barð aströnd, þ.e. það spann aði yfir Mýrasýslu, 
Hnapp adalssýslu, Snæ fells nessýslu, Dal asýslu og Barð astr and arsýslu að 
Bjarn arn úpi. Íbúar í kaup stað ar um dæmi Grund ar fjarð ar voru 7438 árið 1791 
og 8187 árið 1801. Á fyrstu tveim ur ára tug um frí höndl un ar (1787–1807) voru 
auk Grund ar fjarð ar kaup stað ar sex út hafn ir í kaup stað ar um dæm inu: Straum-
fjörð ur á Mýrum, Búðir, Arn ar stapi, Ólafs vík, Stykk is hólm ur og Flat ey. Þegar 
leið á frí höndl un ar tíma bil ið, voru Straum fjörð ur og Arn ar stapi teknir úr tölu 
versl un ar staða. Kaup stað irn ir sex áttu að vera mið stöðv ar versl un ar, út gerð ar 
og iðn að ar hver í sínum lands hluta. Auk þess áttu þeir að vera að set ur ýmissa 
op in berra emb ætt is manna og stofn ana. T.d. var gert ráð fyrir því, að amt mað-
ur inn í nýstofn uðu Vest ur am ti sett ist að í Grund ar fjarð ar kaup stað. Með kon-
ungs úr skurði 6. júní 1787 var Ólaf ur Step hen sen skip að ur amt mað ur í Vest ur-
am ti með að setri í Grund ar firði, en þegar til kast anna kom, þótti stjórn völd um 
of dýrt að byggja yfir amt mann í Grund ar firði. Hafði Ólaf ur Step hen sen amt-
mað ur því að set ur á eign ar jörð sinni Ytra-Hólmi.51

Kaup stað ar lóð in í Grund ar firði
Versl un ar stað ur inn í Grund ar firði var frá fornu fari í landi jarð ar inn ar Grund-
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ar, sem var eign Set berg skirkju, við botn fjarð ar ins suð aust an verð an. Versl un-
ar hús in stóðu á gróð ur laus um mal arkambi, sem var að nokkru leyti að skil inn 
frá landi af Grund ará og svo nefndu Síki. Mal arkamb ur þessi er ýmist kall að ur 
Grund arkamb ur eða Grund arkamp ur í heim ild um, og er síð ara nafn ið al geng-
ara. Í áð ur nefndri til skip un um kaup stað ina frá 17. nóv em ber 1786 var mælt 
fyrir um, að þeim skyldu mæld ar út sér stak ar lóðir, og bar kon ungi að sjá 
kaup stöð un um fyrir nauð syn legu landrými. Í sam ræmi við þetta ákvæði lagði 
Le vet zow stift amt mað ur hinn 3. jan úar 1787 fyrir Jón Arn órs son, sýslu mann í 
Snæ fells nessýslu, að mæla upp þann hluta jarð ar inn ar Grund ar, sem hann teldi 
nauð syn leg an undir bygg ing ar svæði og mat jurta garða í hinum nýstofn aða 
Grund ar fjarð ar kaup stað, og lýsa honum. Einnig átti sýslu mað ur að láta gera 
upp drátt af kaup stað ar lóð inni, ef unnt væri, og reyna að kom ast að sam komu-
lagi við séra Björn Þor gríms son á Set bergi um leigu fyrir kaup stað ar lóð ina.52

Sýslu mað ur rit aði séra Birni bréf 5. mars og lét þar í ljós þá skoð un, að leggja 
bæri alla jörð ina Grund ásamt túni, engjum og út haga til kaup stað ar lóð ar. 
Spurð ist hann fyrir um það, hve háa lóð ar leigu séra Björn vildi fá fyrir afnot af 
landi Grund ar. Í svar bréfi próf asts 26. mars 1787 kvaðst hann ekki geta svar að 
þessu af drátt ar laust, enda væri Grund ekki eign sín, held ur Set berg sprest akalls 
og því ekki í sínu valdi að ráð stafa jörð inni undan Set berg sprest akalli „til æv-
ar  andi kaup stað ar brúk un ar“ án sam þykk is yf ir boð ara sinna. Ekki var séra 
Björn held ur reiðu bú inn til að kveða upp úr með það, hve mikla ár lega lóð ar-
leigu hann myndi gera sig ánægð an með fyrir land svæði það, sem yrði mælt 
út til bygg ing ar svæð is og mat jurta garða, enda ekki ljóst, hve stórt það yrði. 
Hann taldi ástæðu laust að fara sér óðs lega, enda óvíst með öllu, hve mikil 
versl un yrði stund uð í kaup staðn um, eða hvort „þeir til kom andi Frí höndl un-
ar menn“ vildu ganga að þeim skil mál um, sem hann setti í þessu efni. Þá dró 
hann í efa, að allri kaup stað ar lóð inni yrði út hlut að fyrsta árið. Séra Björn var 
ein dreg ið and  víg ur því, að allt Grund ar land yrði lagt undir kaup stað ar lóð ina. 
Hann benti á, að engjar þær í Grund ar botni, sem voru í eigu Set bergs, væru 
prest akall inu ómiss andi, því að það væri eina engið í eigu Set bergs, sem gæfi 
af sér hag fellt fóður handa sauð fén aði og styrkti þar að auki mjög til sel stöðu 
að sum ar lagi. Gæti stað ur inn alls ekki verið án eng is ins í Grund ar botni, því að 
á Set bergi væri því nær ekk ert beiti land. Þrátt fyrir þessa fyr ir vara kvaðst próf-
ast ur ekki hafa á móti því, að kaup stað ar lóð in yrði mæld út, en kvaðst að svo 
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stöddu ekki vilja fall ast á, „eða firr enn út þrykk elegra há yf ir vald anna boð orð 
til kem ur,“ að nokk ur spilda í Grund ar landi yrði út mæld til ak ur lend is ábú end-
um Grund ar til þyngsla eða þrengsla.53

Hinn 13. apríl 1787 hélt Jón Arn órs son sýslu mað ur til Grund ar fjarð ar til að 
mæla út kaup stað ar lóð ina. Við stadd ir voru sex bænd ur úr Eyr ar sveit, þeir Jón 
Helga son í Neðri-Lág, Helgi Stein dórs son í Helln afelli, Egill Eg ils son í Gröf, 
Þórð ur Gunn laugs son í Kirkj ufelli, Guð mund ur Ein ars son á Grund og Guð-
mund ur Jóns son á Hömr um, og séra Björn Þor gríms son próf ast ur á Set bergi. 
Sam kvæmt fyr ir mæl um stift amt manns átti að mæla upp svæði það, sem versl-
un ar hús in stóðu á, og lóð hins nýja kaup stað ar ásamt fisk verk un ar svæði og 
geymslu svæði fyrir vörur. Svæði það, sem versl un ar hús in stóðu á, var mal ar-
spilda, sem af mark að ist af sjón um að norð an verðu og að suð aust an verðu af 
Grund ará og svo köll uðu Síki fyrir ofan versl un ar hús in. Þetta svæði var sam-
síða fer hyrn ing ur 105 álnir á lengd og 69 álnir á breidd. Jón Arn órs son sýslu-
mað ur mældi út mal ar spildu, sem álit in var nauð syn leg fyrir bygg ing ar- og 
geymslu svæði, og var hún 687 álnir á lengd og 96 á breidd. Var breidd in miðuð 
við breidd mal arkamb sins, en þess var getið í mæl ing ar gerð inni, að stærð þess-
ar ar spildu væri sí felld um breyt ing um und ir orp in af völd um sjáv ar og stækk-
aði ýmist eða minnk aði. Á þessu svæði var ógjörn ing ur að gera mat jurta garða. 
Fyrir ofan Síkið var þrí hyrnd land spilda, sem af mark að ist á eina hlið af Grund-
ará. Grunn lína þessa þrí hyrnda svæð is var 267 álnir og fall lína þess 525 álnir. 
Að mati út tekt ar manna var þessi spilda hent ug fyrir mat jurta garða, því að 
jarð  veg ur var þar gljúp ur. Tún og engi kirkj ujarð ar inn ar Grund ar voru mýr-
lend, grýtt og sund ur skor in af smá lækj um, sem runnu ofan úr fjall inu. Að auki 
var túnið þýft með þunnri jarð skorpu. Að áliti út tekt ar manna gat einn bóndi 
fram fleytt sér með góðu móti á jörð inni. Sýslu mað ur innti séra Björn Þor gríms-
son eftir því, hve háa lóð ar leigu og hafn art oll hann áskildi sér fyrir afnot af 
svæði því, sem út mælt hafði verið og versl un ar hús in stóðu á. Kvaðst próf ast ur 
ekki gera sig ánægð an með minna en 50 rík is dali á ári fyrir sjálfa lóð ina, fisk-
verk un ar svæð ið og alls kyns átroðn ing á jörð inni af völd um þeirra, sem væru 
í kaup stað ar er ind um. Þó und an skildi séra Björn strand rétt indi. Með mæl ing ar-
gerð sinni lét sýslu mað ur fylgja upp drátt af Grund ar firði, sem er sagð ur vera 
frá árinu 1784. Er hann að öllum lík ind um eftir ein hvern af skip stjór um kon-
ungs versl un ar inn ar síð ari.54
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Stað ar hald ar inn á Set bergi hafði um lang an tíma feng ið greidda eina vætt 
fisk jar í lóð ar leigu fyrir versl un ar stað inn á Grund arkampi, en breyt ing varð á 
þessu árið 1776, þegar versl un ar stjóri kon ungs versl un ar inn ar í Grund ar firði 
neit aði að greiða meira en fjóra rík is dali. Sem stað ar hald ara bar séra Birni Þor-
gríms syni prófasti að inn heimta lóð ar leigu af kaup mönn um, sem versl uðu í 
Grund ar firði. Yf ir leitt gekk það vel, og má sem dæmi nefna, að sum ar ið 1788 
borg aði Den Lys holm ske Hand els Cont oir í Þránd heimi prófasti 7 rík is dali í 
lóð ar leigu og að auki „Douc eur“ að upp hæð 12 rík is da lir og 92 skild ing ar. Virt-
ist þar vera um að ræða hlut fall af veltu fyr ir tæk is ins. Það rak versl un í Grund-
ar firði sumr in 1787 og 1788, eins og greint verð ur frá síðar.55

Séra Birni gekk hins vegar öllu verr að inn heimta lóð ar leigu af versl un ar fyr ir-
tæk inu Hein rich van der Smiss ens Söhne í Al tona, sem hóf versl un í Grund ar-
firði vorið 1788. Hann rit aði fyr ir tæk inu bréf í ágúst sama ár og seldi því sjálf-
dæmi um, hvað það vildi borga í lóð ar leigu. Fyr ir tæk ið svar aði í mars 1789 og 
kvaðst hafa falið versl un ar stjóra sínum í Grund ar firði, Mic hael Ahlmann jr., að 
kom ast að sam komu lagi við séra Björn. Ekki gekk saman með honum og pró-
fasti, og sneri sá síð ar nefndi sér til Ólafs Step hen sens amt manns og spurð ist 
fyrir um það, hvað væri sann gjarnt að krefj ast af um ræddu versl un ar fyr ir tæki 
í lóð ar leigu fyrir kram búð þess og versl un ar- og fisk verk un ar pláss í hlut falli 
við það, sem Den Lys holm ske Hand els Cont oir hafði greitt af fúsum og frjáls-
um vilja árið áður. Ólaf ur amt mað ur treysti sér ekki til að kveða upp úr með 
það, hve háa lóð ar leigu versl un ar fyr ir tæk inu frá Al tona bæri að greiða, en 
kvað engan vafa leika á, að því bæri að greiða sann gjarna leigu fyrir af not in af 
kaup stað ar lóð inni, og kvaðst ekki draga í efa, að séra Björn kæm ist að sam-
komu lagi við Ahlmann um þetta. Að öðru leyti benti amt mað ur á, að hlut að-
eig andi sýslu mað ur ætti að sjá til þess, að máls að il ar næðu sam komu lagi, sem 
báðir gætu unað við.56

Á sömu lund fór, þegar séra Björn reyndi að inn heimta lóð ar leigu af Halli 
Þor kels syni kaup manni, að ekki gekk saman með þeim, og varð próf ast ur því 
aftur að leita ásjár Ólafs Step hen sens amt manns. Lagði hann fyrir Hall að borga 
séra Birni 3 rík is dali og 72 skild inga í lóð ar leigu fyrir versl un ar hús hans, í stað-
inn fyrir hina venju legu 4 rík is dali í leigu af kaup stað ar lóð inni á Grund. Þessa 
upp hæð greiddi Hall ur í sept emb er 1789 Set berg skirkju fyrir hönd söl unefnd ar 
eigna kon ungs versl un ar inn ar. Þrátt fyrir af skipti amt manns af þessu máli 
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tregð að ist Hall ur Þor kels son við að greiða lóð ar leig una árið eftir, og sneri séra 
Björn sér þá enn á ný til Ólafs amt manns og bað hann hlut ast til um, að Hall ur 
greiddi lóð ar leig una af versl un ar lóð inni. Bar það þann ár ang ur, að Hall ur 
greiddi sömu upp hæð og árið áður.57

Nú leið að því, að séra Björn Þor gríms son þurfti ekki leng ur að hafa áhyggj ur 
af inn heimtu lóð ar leig unn ar. Um miðj an okt ób er 1788 hreyfði Ólaf ur Step hen-
sen amt mað ur þeirri hug mynd við séra Björn, að kon ung ur keypti kirkj u jörð-
ina Grund í maka skipt um og að hún yrði lögð til hins nýstofn aða Grund ar-
fjarð ar kaup stað ar. Próf ast ur inn tók dræmt í þessa hug mynd, og taldi hann, að 
af því myndi hljót ast tölu vert óhag ræði fyrir eig anda Grund ar, Set berg s kirkju, 
stað ar hald ara (benef ic iari us) og land seta. Benti hann m.a. á, að jörð in Grund 
væri mitt í órof inni röð jarða í eigu kirkj unn ar og prest akalls ins, og væri það 
stað ar hald ara að öllu leyti til hæg inda og gagns. Auk lands kuld ar og kú gild-
aleigu fékk stað ar hald ari torf úr Grund ar landi til að refta prests setr ið og til að 
breiða á heys át ur, en í stað inn fékk ábú andi Grund ar að taka mó í landi Set-
bergs. Þar að auki fengu fjór ir af leigu lið um Set berg skirkju og stað ar hald ari 
sjálf ur að gang að beit ar landi Grund ar gegn lágu gjaldi og höfðu jafn vel í seli 
þar. Þá benti séra Björn á, að mitt á milli bæj anna Grund ar og Kvern ár væri 
land spilda í eigu Set bergs, og væri hún eini út hagi kirkj unn ar, sem að gagni 
kæmi við hey öfl un. Eins og segir hér að fram an, fékk Set berg skirkja greidda 4 
rík is dali á ári í lóð ar leigu, og taldi séra Björn, að Set berg skirkja og leigu lið ar 
henn ar myndu missa stór an spón úr aski sínum, ef Grund hyrfi úr eigu Set-
berg sprest akalls. Samt sem áður féllst próf ast ur á, að höfð yrðu maka skipti á 
Grund ann ars vegar og kon ungs jörð un um Vatna búð um og Skalla búð um hins 
vegar. Grund var metin á 20 hund ruð, en hinar jarð irn ar tvær á sam tals 24 
hund ruð, og taldi séra Björn, að Set berg skirkja slyppi skað laus að mestu leyti, 
ef þessi maka skipti næðu fram að ganga.58

Í bréfi til rent ukamm ers 29. júlí 1789 dró Ólaf ur Step hen sen amt mað ur í efa, 
að tíma bært væri að hafa maka skipti á Grund og Vatna búð um og Skalla búð-
um, því að fyrir utan Mic hael Ahlmann jr., versl un ar stjóra fyr ir tæk is ins Hein-
rich van der Smiss ens Söhn e, hefðu ein ung is tekið sér ból festu í Grund ar firði 
hatta gerð ar mað ur og snikk ari. Síðan hefði það hins vegar gerst, að garð yrkju-
mað ur og renn ismið ur auk Dan íels Dit levs Plum ass is tents hefðu sótt um borg-
ara rétt indi, og mætti líta svo á, að tíma bært væri orðið, að um rædd maka skipti 
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færu fram, eink um ef fleiri kaup menn eða iðn að ar menn létu í ljós áhuga á að 
setj ast að í Grund ar firði. Einnig taldi amt mað ur, að ógjörn ing ur væri að koma 
á fót kaup stað í Grund ar firði, nema að jörð in Grund yrði lögð til kaup stað ar-
lóð ar. Ósk aði hann eftir því við rent ukamm er ið haust ið 1789, að ráð ist yrði í 
maka skipt in, svo að lóð undir Grund ar fjarð ar kaup stað yrði fyrir hendi.59

Í sam ræmi við það fyr ir heit í kaup staða til skip un inni frá 17. nóv em ber 1786, 
að kon ung ur mundi sjá kaup stöð um fyrir nauð syn legu landrými, féllst rent u-
kamm er ið á til lögu Ólafs Step hen sens amt manns í bréfi 2. febr úar 1790, og var 
geng ið form lega frá maka skipt un um 20. apríl sama ár með skjöl um, sem Ólaf-
ur Step hen sen, amt mað ur á Innra-Hólmi, fyrir hönd rent ukamm ers og séra 
Björn Þor gríms son á Set bergi fyrir hönd Set berg skirkju und ir rit uðu sitt í hvoru 
lagi, en vit und ar vott ar voru borg ar arn ir Haf liði Helga son og Bjarni Magn ús-
son í Grund ar firði. Sam kvæmt úr skurði rent ukamm ers bar séra Birni að borga 
þinglýsingu maka skipta bréfs ins á Vatna búð um og Skalla búð um, en þing lýs-
ingu Grund ar átti að borga af þeim pen ing um, sem lóð ar haf ar á kaup stað ar-
lóð inni greiddu í leigu. Sam kvæmt fyr ir mæl um stift amt manns inn heimti Finn-
ur Jóns son sýslu mað ur 80 skild inga af ábú anda Grund ar til að borga þing-
lýsing una sum ar ið 1792. Í áð ur nefndu bréfi rent ukamm ers til amt manns 2. 
febr úar 1790 var einnig lagt fyrir hann að gera ráð staf an ir til að koma í veg 
fyrir, að þeir borg ar ar, sem fyrst ir sett ust að í Grund ar fjarð ar kaup stað, sölsuðu 
undir sig kaup stað ar land ið, en brögð þóttu hafa orðið að því í Reykja vík. Um 
leið og geng ið var frá maka skipt un um hinn 20. apríl 1790 og jörð in Grund var 
lögð til kaup stað ar lands í Grund ar firði, lagði Ólaf ur Step hen sen amt mað ur 
fyrir Jón Arn órs son sýslu mann að gera til lögu um, í hve marga hluta væri unnt 
að skipta kaup stað ar lóð inni í Grund ar firði ásamt túnum og út engj um, þannig 
að þá ver andi borg ar ar í kaup staðn um og þeir, sem síðar kynnu að setj ast þar 
að, gætu notið góðs af og það gæti eflt hag þeirra og kaup stað ar ins. Jafn framt 
var sýslu manni falið að ákveða sann gjarnt af gjald af hverj um reit, sem kaup-
stað ar lóð inni var skipt í, og skyldi það renna í sjóð kaup stað ar ins.60

Jón Arn órs son sýslu mað ur hélt til Grund ar fjarð ar 2. nóv em ber 1790 þess ara 
er inda, og voru honum til að stoð ar og ráðu neyt is þrír bænd ur úr Eyr ar sveit, 
Hró mund ur Jóns son hrepp stjóri, Egill Eg ils son og Jón Jóns son. Við stadd ir 
voru borg ar ar kaup stað ar ins, þeir Bjarni Magn ús son, Hall ur Þor kels son og 
Haf liði Helga son fyrir hönd Mic haels Ahlmann jr. Sýslu mað ur og bænd urn ir 
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þrír kom ust að þeirri nið ur stöðu, að jörð in Grund gæti með góðu móti borið 
sjö kú gildi, eins og ástand henn ar var þá. Þeir tóku einnig fram, að á hverju ári 
yrði tjón á jörð inni af völd um lækja, sem rynnu ofan úr fjall inu. Mats menn irn-
ir töldu, að borg ar arn ir yrðu að hafa til af nota beit ar land, sem svar aði tveim ur 
kýrfóðr um, annað handa hesti og hitt handa mjólk ur kú, sem þeir yrðu að hafa 
heim il um sínum til fram drátt ar. Að því er varð aði af gjald af þess um tveim ur 
kýrfóðr um, töldu mats menn irn ir sann gjarnt að hver borg ari greiddi 1 rík is dal 
og 20 skild inga á ári miðað við, að af gjald af Grund hafði frá fornu fari verið 
eitt hund rað á lands vísu. Sam kvæmt þessu var kaup stað ar lóð inni skipt í 
þrennt milli áð ur nefndra borg ara í kaup staðn um.61

Þessi skipt ing gekk þvert á það, sem rent ukamm er ið hafði ætl ast til, enda 
kvaðst Ólaf ur Step hen sen amt mað ur í bréfi til rent ukamm ers 3. febr úar 1791 
alls ekki geta fall ist á hana. Hann sagð ist vera þeirr ar ein dregnu skoð un ar, að 
úr því að heima jörð in bæri sjö kýr, ætti að skipta henni í jafn marga hluta og 
leiga fyrir hvern hluta skyldi vera 1 rdl. og 32 skild ing ar. Út hag anum væri hins 
vegar hægt að skipta í miklu fleiri hluta. Rent ukamm er ið féllst ekki á þá til lögu 
amt manns að skipta kaup stað ar lóð inni í sjö hluta og lagði fyrir hann að láta 
skipta henni á ný og í ekki færri en 10 hluta. Heima jörð Grund ar og út hög um 
og kaup  stað ar lóð inni var skipt á ný í sam ræmi við fyr ir mæli rent ukamm ers ins 
dag ana 19. júní og 2. júlí 1792. Finn ur Jóns son sýslu mað ur ann að ist skipt ing-
una ásamt sex mönn um úr sveit inni, sem voru honum til að stoð ar. Þeir voru 
Guð mund ur Ein ars son og Guð mund ur Jóns son í Stekkj art röð, Jón Jóns son 
eldri og Jón Jóns son yngri á Hömr um, Egill Eg ils son í Gröf og Sig urð ur Bjarna-
son í Vind ási. Sam kvæmt skip un stift amt manns frá 26. maí 1792 bar þeim ásamt 
sýslu manni að skipta heima jörð inni í 10 hluta og út hag anum í fleiri hluta og 
ákveða fast af gjald fyrir hvern skika, sem renna skyldi til kaup stað ar ins.62

Skipt ing heima jarð ar inn ar og út hag ans fór fram 19. júní 1792. Að aust an verðu 
af mark að ist heima jörð in af fjall inu Mön, að vest an verðu af Grund ará og að sunn-
an- og norð an verðu af lækj um, sem runnu úr Mön í Grund ará. Heima jörð inni var 
skipt frá suðri til norð urs í 10 skika, og var hver þeirra 10 fað mar að vest an verðu 
og sjö fað mar að aust an verðu. Lengd hvers skika frá vestri til aust urs var mis-
mun andi, á bil inu 110-120 fað mar. Skikarn ir 10, sem heima jörð inni var skipt í, 
voru af mark að ir á þann hátt, að við mörk hverr ar spildu að vest an verðu var graf-
in hola og frá henni mörk uð lína í átt til fjalls ins Manar í aust ur átt með holum. 
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Auk hinna 10 skika, sem heima jörð inni var skipt í, voru þrjár aðrar spild ur 
þar. Ein þeirra var köll uð Hatta mak ar apláss, áður Þing hús eyri, og vissi í norð-
ur. Að sunn an verðu var hún af mörk uð af lækn um við heima jörð ina, að norð-
an verðu af læk, sem nefnd ist Þing hús læk ur, að vest an verðu af Grund ará og að 
aust an verðu af nokkrum hólum á móts við fjall ið Mön. Þá var mýrlend spilda 
að suð vest an verðu, sem nefnd ist Veita. Af henni feng ust í með al ári fimm hest-
ar af heyi. Þriðja spild an var sunn an við heima jörð ina, og nefnd ist hún Stekkj-
artún. Þar feng ust fjór ir hest ar af heyi í með al ári. Þess um spild um var skipt 
þannig, að Stekkj artún var lagt til spildu nr. 6. Hatta mak ar aplássi var skipt 
jafnt milli nr. 7 og 8, og Veita var lögð til spildu nr. 9. Spild urn ar 10, sem heima-
jörð inni var skipt í, voru nokk uð mis jafn ar að gæðum, og því var ár legt af gjald 
fyrir þær ákveð ið á bil inu 48–64 skild ing ar.

Þessu næst var tekið fyrir að skipta út hag anum. Hann var þétt við og suður 
frá heima jörð inni, og af mark að ist að norð an verðu af litl um mo sa grón um hól, 
sem kall að ur var Holt og skildi út hag ann frá heima jörð inni og lá beint frá Tutt-
ugu áln aeng is læk að vest an verðu til Manar að aust an verðu. Að sunn an verðu 
af mark að ist út hag inn af fjall garði, sem lá í suð vest ur frá Mön, að vest an verðu 
sum part af Tutt ugu áln aeng is læk og sum part af Grund ará (þar sem hún hafði 
runn ið áður fyrr, en far veg ur henn ar hafði breyst) og að aust an verðu af fjall inu 
Mön. Út hag inn virt ist vera mjög gott gras lendi, þó að hann væri sums stað ar 
þak inn möl og smá stein um, sem höfðu bæði runn ið úr fjall inu og bor ist með 
litl um lækj um, sem runnu þaðan og yfir út hag ann. Mats menn irn ir álitu, að 
best væri að skipta út hag anum með fram ræslu.

Út hag anum var skipt eins og heima jörð inni frá suðri til norð urs í 15 spild ur, 
þannig að fyrst var Grund ará fylgt og síðan Tutt ugu áln aeng is læk, en hann 
skildi að land Grund ar og lítið engi, sem var í eigu Set bergs. Spild urn ar 15 voru 
af mark að ar á sama hátt og spild urn ar á heima jörð inni, þannig að við mörk 
hverr ar spildu var graf in hola að vest an verðu við Grund ará og Tutt ugu áln a-
eng is læk og frá henni mörk uð lína í aust ur átt til fjalls ins Manar. Spild un um 15 
var lýst nánar á þessa leið:

Nr. 1 lá frá Grund ar fossi (einnig kall að ur Ír afoss) til Byrg is barðs í fjall inu og 
þaðan bein lína í merkja stein við Grund ará.

Nr. 2 frá Byrg is barði að Graf ar læk og þaðan bein lína í merkja steina við 
Grund ará.
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Nr. 3 frá Graf ar læk til Rana, en þaðan ákvarð aði Sil unga kvísl línu að Grund-
ará.

Nr. 4 frá Sil unga kvísl að Skriðuá milli fjalls ins og Grund ar ár.
Nr. 5 frá Skriðuá að Hólma læk milli Grund ar ár og Skrið anna.
Þetta svæði í heild var nefnt milli Rana og ár með hólmun um.
Nr. 6 frá Tutt ugu áln aengi að Tutt ugu áln aeng is læk og merki því, sem þar er. 

Þaðan bein lína í gegn um miðja Brands móa til Löng uskriðu í fjall inu Mön.
Nr. 7 frá merk inu við Tutt ugu áln aeng is læk í næsta merki við sama læk og 

þaðan bein lína til næstu skriðu í Mön, sem nefn ist Stór askriða.
Nr. 8 frá merk inu í nr. 7 við læk inn í næsta merki við sama læk og þaðan bein 

lína í Lækj ar hvamm, sem er við rætur fjalls ins Manar.
Nr. 9, 10, 11, 12, 13 og 14 var ekki unnt að af marka nánar en með merkja stein-

um við Tutt ugu áln aeng is læk og línum, sem lágu frá þeim til fjalls ins Manar.
Nr. 15 frá merkja steini í nr. 14 við Tutt ugu áln aeng is læk í læk, sem nefn ist 

Torf holts læk ur við lítið stöðu vatn, sem er í suð vest ur frá heima jörð inni, og 
þaðan bein lína, sem ákvarð ast af Torf holti, til Manar.

Allar þess ar spild ur voru álitn ar vera svip að ar að gæðum, og var af gjald 
fyrir þær ákveð ið 18 skild ing ar á ári.

Þegar hér var komið sögu, var dagur kom inn að kvöldi, og þar eð sýslu mað-
ur hafði skyld um að gegna ann ars stað ar næstu daga, ákvað hann að fresta 
skipt ingu kaup stað ar lóð ar inn ar til 2. júlí. Þá tók sýslu mað ur upp þráð inn að 
nýju ásamt að stoð ar mönn un um sex. Kaup stað ar lóð in sjálf eða það svæði, sem 
húsin stóðu á, reynd ist vera u.þ.b. 105 álnir á lengd og 69 álnir á breidd.

Fyrir aust an kaup stað inn var þrí hyrnd spilda með þunn um grass verði, sem 
af mark að ist af Grund ará og stíflu, sem var köll uð Síki. Grunn lína henn ar var 
u.þ.b. 267 álnir og fall lína 525 álnir. Spilda þessi var notuð sem bit hagi fyrir 
hesta fólks í kaup stað ar ferð, og var ákveð ið, að hún skyldi vera al menn ing ur 
kaup stað ar ins og var ekki skipt að þessu sinni né ákveð ið af gjald af henni frek-
ar en kaup stað ar lóð inni. Fisk verk un ar svæð ið fyrir sunn an kaup stað inn var 
mælt, og reynd ist það vera 175 faðma langt og 33 faðma breitt. Annað fisk verk-
un ar svæði fyrir norð an kaup stað inn var 142 faðma langt og sjö faðma breitt. 
Stærð beggja þess ara fisk verk un ar svæða og eink um breidd var breyt ing um 
und ir orp in vegna ágangs sjáv ar, og sama máli gegndi um sjálfa kaup stað ar lóð-
ina. Fisk verk un ar svæð in tvö voru ein göngu gerð af grjóti og möl. Þeim var 
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skipt í sam tals 10 spild ur, sem voru af mark að ar með merkja stein um. Fisk verk-
un ar svæð inu fyrir sunn an kaup stað inn var skipt í sjö hluta, þannig að nr. 1 var 
talið frá kaup staðn um o.s.frv. Af gjald af hverri spildu var ákveð ið 72 skild ing-
ar. Fisk verk un ar svæð inu fyrir norð an kaup stað inn var á sama hátt skipt í þrjá 
hluta, og var ár legt af gjald ákveð ið 56 skild ing ar.

Séra Sæ mund ur Hólm, prest ur á Helg afelli, gerði upp drátt af skipt ingu 
heima jarð ar inn ar, út hag ans og kaup stað ar lóð ar inn ar, og telst það vera fyrsti 
skipu lags upp drátt ur, sem gerð ur hefur verið hér á landi. Einnig gerði séra 
Sæ mund ur teikn ingu af húsum þeim, sem voru á kaup stað ar lóð inni. Rent u-
kamm er ið féllst fyrir sitt leyti á skipt ing una með bréfi til stift amt manns 15. 
apríl 1793.

Finn ur Jóns son sýslu mað ur taldi óþarft að skipta sjálfri kaup stað ar lóð inni 
eða áð ur nefndu garð landi fyr ir fram. Að hans mati var nægi legt að mæla þar út 
lóð ar skika jafn óð um og vænt an leg ir íbúar gæfu sig fram, ef eitt hvert fólk, sem 
orð væri á ger andi, sett ist yf ir leitt að í kaup staðn um. Lét hann í ljós all mikl ar 
efa semd ir um það í bréfi til stift amt manns í júlí 1792 með skipt ing ar gerð inni 
og benti á, að eins og sakir stæðu, byggju þar að eins tveir borg ar ar. Ef kaup-
stað ur inn reynd ist hins vegar verða annað og meira en nafn ið tómt, yrði ann-
að hvort að gera varn ar garð við lóð hans sjáv ar meg in eða færa hann yfir Síkið 
inn á áætl að garð land. En sam kvæmt skipt ing ar gerð Finns átti það land að 
vera fyrst um sinn eins konar al menn ing ur kaup stað ar búa.63

Grund ar fjarð ar kaup stað ur
Þegar versl un in hér á landi var gefin frjáls árið 1787 og Grund ar fjörð ur fékk 
kaup stað ar rétt indi, var versl un ar stjóra (Ober ass is tent) kon ungs versl un ar inn-
ar, Jens Er ichsen Mum toft, gef inn kost ur á að taka við rekstri versl un ar inn ar 
fyrir eigin reikn ing, eins og kveð ið var á um í til skip un inni um afnám ein ok-
un ar versl un ar inn ar. Hann treysti sér ekki til þess, og því var hún rekin með 
sama hætti og áður árið 1787. Kon ungs versl un in var þó ekki ein um hit una 
þetta ár. Snemma árs 1787 sneru tvö versl un ar fyr ir tæki í Þránd heimi sér til 
sölu nefnd ar kon ungs versl un ar inn ar og fóru þess á leit að fá að takast á hend ur 
versl un ina í Stykk is hólmi, Grund ar firði og Ólafs vík þá um sum ar ið, og einnig 
föl uð ust fyr ir tæk in eftir því að fá að kaupa birgð ir þær af út flutn ings vör  um, 
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sem voru til á þess um stöð um. Þetta voru fyr ir tæk in Cat her ine Meincke og 
Salig Lys holms Eft er føl ger. Þó að svo væri látið heita, að hér væri um að ræða 
tvö fyr ir tæki, voru þau í eigu sama aðila, og í raun var þetta sama fyr ir tæk ið. 
Gekk það al mennt undir nafn inu Den Lys holm ske Hand els Cont oir, eins og 
áður hefur komið fram. Lys holm sá, sem það var kennt við, hét fullu nafni 
Broder Broder sen Lys holm. Hann var fædd ur í Flens burg 1734, en varð borg ari 
í Þránd heimi árið 1761 og stofn aði þar versl un ar fyr ir tæki, sem blóm g að ist og 
dafn aði og varð fljót lega eitt af öfl ug ustu versl un ar fyr ir tækj um í borg inni. 
Þegar Lys holm lést árið 1772, tók ekkja hans, Cat her ine Meincke, við rekstr in-
um og rak fyr ir tæk ið um ára bil af sama skör ungs skap og bóndi henn ar með 
full tingi tengda son ar síns, Jo hanns Bra ack ræð is manns. Söl unefnd eigna kon-
ungs versl un ar inn ar gat ekki orðið við er ind inu, þar eð um sókn fyr ir tæk is ins 
barst of seint. Nefnd in hafði þegar ákveð ið að reka versl un ina á þess um stöð-
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um sjálf sum ar ið 1787, en hins vegar taldi hún ekk ert því til fyr ir stöðu, að 
Þránd heims menn rækju versl un á ein hverj um þess ara staða á eigin ábyrgð. 
Fram kom, að þeir ætl uðu að senda tvö skip á þess ar hafn ir, De Junge Just, skip-
stjóri Niels Mars trand, og átti það að koma frá Þránd heimi, en hitt skip ið var 
Mercuri us, skip stjóri Rolf Greve, og átti það að leggja upp frá Ham borg. Mælt-
ist söl unefnd in til þess við rent ukamm er ið, að það léti skip um þess um í té 
nauð syn leg skil ríki og með mæla bréf til yf ir valda á Ís landi.64

Nið ur stað an af þessu varð sú, að Norð menn irn ir ráku lausa versl un (spek ul-
ant hand el) í Grund ar firði sum ar ið 1787. Fengu þeir til af nota eitt af húsum 
kon ungs versl un ar inn ar á staðn um, en síðar um sum ar ið reistu þeir hús undir 
versl un sína. Eins og ráð hafði verið fyrir gert, komu Norð menn irn ir til Grund-
ar fjarð ar á þeim tveim ur skip um, sem nefnd voru í bréfi söl unefnd ar eigna 
kon ungs versl un ar inn ar til rent ukamm ers. Voru skip stjór ar þeirra, áð ur nefnd ir 
Niels Mars trand og Rolf Greve, ásamt John Harle, sem veitti versl un Lys holms 
í Grund ar firði for stöðu, skírn ar vott ar, þegar Þóra, dótt ir séra Björns Þor gríms-
son ar á Set bergi og konu hans, Helgu Brynj ólfs dótt ur, var skírð 8. júlí 1787. Að 
sögn Ólafs Step hen sens amt manns voru Þránd heims menn þægi leg ir í um-
gengni við Eyrsveit unga, en það orð lék á, að þeir hefðu haft gnægt ir brenni-
víns á boð stól um og skil ið eftir birgð ir af því í versl un inni um vet ur inn, en hins 
vegar haft á brott með sér grjón og aðrar nauð synja vör ur.65

Fyrstu mán uði árs ins 1788 varð lítil breyt ing á versl un inni í Grund ar firði. Í 
árs lok 1787 skrif aði Mum toft undir nauð syn leg skjöl, þar sem hann tók á sig 
skuld bind ing ar vegna rekst urs kon ungs versl un ar inn ar á staðn um, og hann 
end urnýjaði ráðn ing ar samn inga starfs manna versl un ar inn ar til sept emb er loka 
1788. Þeir voru Lars Höl ter beyk ir og Haf liði Helga son dag launa mað ur. Mum-
toft fékk borg ara rétt indi í Grund ar firði í árs byrj un 1788. Versl un ar fyr ir tæki 
Lys holms í Þránd heimi rak áfram versl un í Grund ar firði sum ar ið 1788, og 
veitti Løs evitz skip stjóri henni for stöðu. Hagn að ur af versl un inni virð ist hafa 
orðið minni en vonir stóðu til, því að þá um sum ar ið seldi Lös evitz allar vöru-
birgð ir versl un ar inn ar frá árinu áður, vegna þess að ákveð ið hafði verið að 
hætta starf sem inni í Grund ar firði. Jacob Sever in Plum kaup mað ur í Ólafs vík 
keypti hús það, sem versl un ar fyr ir tæki Lys holms hafði látið reisa árið áður.

Vorið og sum ar ið 1788 hófu tveir nýir að il ar versl un í Grund ar firði. Annar 
þeirra og sá um svifa meiri var versl un ar fyr ir tæk ið Hein rich van der Smiss en 
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Söhne í Al tona í Þýska landi (Al tona, sem nú er út borg Ham borg ar, var þá hluti 
af Dana veldi). Snemma árs 1788 seldi söl unefnd eigna kon ungs versl un ar inn ar 
(Den Konge lige Is land ske Hand els Real is asions Comm iss ion) fyr ir tæk inu veru-
leg an hluta af eign um kon ungs versl un ar inn ar í Grund ar firði. Þar var um að 
ræða í fyrsta lagi inn flutt ar vörur í versl un inni í Grund ar firði að verð mæti 1686 
rík is da lir, í öðru lagi út flutn ings vör ur, að al lega prjón les, að verð mæti 434 rík is-
da lir og í þriðja lagi pakk hús, sem hafði verið byggt árið 1782 og var kall að nýja 
pakk hús ið til að grein ing ar frá eldra pakk húsi. Það var 20 álnir á lengd, 10 álnir 
á breidd og 10 1/8 alin á hæð. Með pakk hús inu fylgdu inn an stokks mun ir þess, en 
það voru alls kyns tól og tæki, sem voru notuð við versl un ar rekst ur inn. Versl un-
ar fyr ir tæk ið þurfti ekk ert að borga fyrir pakk hús ið, og það fékk inn an stokks-
mun ina á hálf virði, 77 rík is dali. Sam tals borg aði það 2197 rík is dali fyrir þess ar 
eign ir. Að auki keypti fyr ir tæk ið tvær af dugg um kon ungs versl un ar inn ar.66

Söl unefnd eigna kon ungs versl un ar inn ar til kynnti Ólafi Step hen sen amt-
manni í Vest ur am ti í mars 1788 um kaup Hein rich van der Smiss en Söhne á 
eign um kon ungs versl un ar inn ar í Grund ar firði og fól honum að vera fyr ir tæk-
inu innanhand ar og sjá til þess, að Mum toft versl un ar stjóri af henti því allt, sem 
því bar. Söl unefnd inni var greini lega um hug að um, að versl un ar fyr ir tæki 
þessu yrði gert kleift að festa sig í sessi í Grund ar firði, enda gat nefnd in þess í 
bréf um sínum til amt manns, að Hein rich van der Smiss ens Söhne hefði í 
hyggju að reka þar fasta versl un. Vænti nefnd in sér góðs af því, að fá svo traust 
fyr ir tæki til að taka að sér versl un ina í Grund ar firði. Full trúi versl un ar fyr ir-
tæk is ins Hein rich van der Smiss ens Söhne, Mic hael Ahlmann jr., kom til 
Grund ar fjarð ar um miðj an apríl 1788 á húkkort unni Hvid fis ken, og var hann 
versl un ar stjóri þess í Grund ar firði, meðan það rak versl un þar. Að sögn Jac obs 
S. Plum kom Ahlmann til Grund ar fjarð ar árið áður til að kynna sér að stæð ur 
þar. Hann gerði Ólafi amt manni þegar við vart um komu sína, og full viss aði 
amt mað ur hann um, að hann myndi gera allt, sem í sínu valdi stæði til að 
stuðla að fram gangi versl un ar Al ton a-manna í Grund ar firði. Jafn framt lagði 
amt mað ur fyrir Jón Arn órs son sýslu mann að vera Ahlmann innan hand ar í 
einu og öllu við versl un ar rekst ur inn, eftir því sem nauð syn krefði. Sömu fyr ir-
mæli fékk Mum toft versl un ar stjóri, en söl unefnd in hafði einnig skrif að honum 
í mars og falið honum að af henda versl un ar fyr ir tæk inu eign ir þær, sem það 
hafði keypt í Grund ar firði.67
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Mic hael Ahlmann fékk borg ara rétt indi í Grund ar firði skömmu eftir að hann 
kom þang að. Jón Arn órs son sýslu mað ur gaf út borg ara bréf honum til handa 
19. apríl 1788 upp á vænt an legt sam þykki amt manns, því að Ahlmann hafði 
sótt það mjög fast að fá borg ara rétt indi, en venj an var sú, að amt mað ur gaf 
sýslu manni fyr ir mæli um það, hverj um skyldi veita slík rétt indi. Að sögn 
sýslu manns var skip Hein rich van der Smiss ens Söhne hið fyrsta, sem kom til 
lands ins vorið 1788. Nokk uð vafð ist fyrir Jóni Arn órs syni sýslu manni, að 
hvorki Ahlmann né aðrir, sem hlot ið höfðu borg ara rétt indi, höfðu svar ið borg-
ara eið, eins og þeim var skylt. Sýslu manni var ekki ljóst, hvern ig fara átti að 
því að láta hina nýbök uðu borg ara sverja eið inn, og ósk aði hann eftir úr skurði 
amt manns um það efni. Hann til kynnti sýslu manni, að borg ar ar í Grund ar firði 
ættu að sverja sama eið og aðrir þegn ar kon ungs. Versl un ar fyr ir tæk ið Hein rich 
van der Smiss en Söhne lét sér ekki nægja að kaupa veru leg an hluta af eign um 
og vöru birgð um kon ungs versl un ar inn ar í Grund ar firði, held ur flutti það um-
tals verð ar vöru birgð ir þang að með húkkortu sinni, Hvid fis ken, eins og sjá má 
af farm skír teini, sem dag sett er í Al tona 18. mars 1788. Kenndi þar margra 
grasa, og var það hinn fjöl breyti leg asti varn ing ur, sem skip ið flutti til Grund-
ar fjarð ar. Þá má ráða af bréfa skrift um milli Ólafs Step hen sens amt manns og 
Ahlmanns, að versl un ar fyr ir tæk ið hafi selt vörur sínar á hag stæð ara verði en 
aðrir kaup menn um þess ar mund ir.68

Versl un Hein rich van der Smiss ens Söhne gerði út til fisk veiða frá Grund ar-
firði dugg ur þær tvær, sem hún hafði keypt af söl unefnd eigna kon ungs versl-
un ar inn ar. Fisk ur inn var verk að ur í Grund ar firði og síðan flutt ur út síðla sum-
ars, nánar til tek ið í lok júlí. Af því til efni fór skip stjór inn á Hvid fis ken, Peder 
And er sen, þess á leit við Ólaf amt mann, að hann gæfi út heil brigð is vott orð á 
lat ínu handa skip inu, því að ferð þess með fisk inn var heit ið til Li vorno á Ít al íu. 
Skip stjórn ar menn þurftu að sýna vott orð, þegar þeir komu til hafn ar, þess efnis 
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að ekki geisuðu næmar sótt ir 
á þeim stað, sem skip þeirra 
kom frá. Mic hael Ahlmann 
fór frá Grund ar firði síð sum-
ars 1788, en hann skildi eftir 
vöru birgð ir í versl un inni og 
fól Haf liða Helga syni að hafa 
um sjón með þeim um vet ur-
inn og sjá um sölu á þeim. 
Næsta vor kom Ahlmann 
aftur á húkkort unni Hvid fis-
ken fær andi hendi. Vörur 
þær, sem Hein rich van der 
Smiss ens Söhne flutti til 
Grund ar fjarð ar vorið 1789 
voru þess ar: Bygg, rúgur, 
rúg mjöl, bygg mjöl, skips-
brauð, skon rok, bygg grjón, 
bók hveiti, hafr ar, gular baun-
ir, banka bygg, síróp, flösk ur, 
stein kol, kaffi baun ir, franskt 
salt, tjara, rautt, grænt, dökk-
blátt og svart fata efni (klæði, 
dúkur), rauð ur, grænn, 
dökk blár og svart ur arr as -
dúk ur (gróf ur ull ar dúk ur), 
rautt og grænt sirs (rósal-
éreft), ung frönsk vín, franskt 
rauð vín, franskt brenni vín, gömul vín, edik, tóbak frá Bras il íu, ind ía lit ur (ind-
igo), reykj ar píp ur, ensk skæri, hengi lás ar, sjálfs keið ung ar, hníf ar, saum n ál ar, 
fing ur bjarg ir úr messing, hnapp ar, kamb ar (hár greið ur), gróft og fínt duft, 
nagl ar, timb ur, hverfi stein ar, skor ið tóbak, te, færi, net garn, hand klæði úr bað-
mull og lér efti, marg lit ur og hvít ur tvinni, flau el, hör lé reft, blátt og blá dröfn ótt 
katt ún, obl át ur, brenni vín, enskt tóbak (rúllut óbak), strigi, hvít ur sykur, kand ís, 
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Skrá yfir varning, sem verslun Altona-manna flutti til 
Grund arfjarðar árið 1789. Eins og sjá má, var vöruúrvalið 
býsna fjölbreytt.



græn sápa, hvít sápa, skrif papp ír, mjöð ur, öngl ar, hatt ar og 1000 rík is da lir í 
reiðu fé. Þarna var m.a kaffi, te og tóbak komið til sög unn ar.69

Út flutn ings vör ur þær, sem versl un ar fyr ir tæk ið keypti í Grund ar firði sum ar-
ið 1789, voru flutt ar utan með húkkort um versl un ar inn ar, Hol men og Hvid fis ken. 
Húkkort an Hol men undir stjórn Hans. H. Bleic hen sigldi frá Grund ar firði 24. júlí 
til Al tona og hafði inn an borðs 132 skipp und af skreið, 206 skipp und af salt fiski, 
14 ámur (uxa höf uð) og sex tunn ur af ull ar varn ingi (prjón lesi), gærur og húðir, 
tunnu af æð ar dúni, tvær tunn ur af tólg og tvær tunn ur af sokk um. Í fjar veru 
Jóns Arn órs son ar sýslu manns und ir rit aði séra Björn Þor gríms son á Set bergi 
farm skír tein ið. Húkkort an Hvid fis ken undir stjórn Peders And er sen sigldi frá 
Grund ar firði 6. ágúst 1789 til Nor egs og þaðan til Al tona. Inn an borðs voru 10 
tunn ur af þorskalýsi, 13 tunn ur af há karl alýsi, 10 skipp und af salt fiski, 7 skip-
pund af skreið, 3000 pör af vett ling um, 51 par af sokk um og 14 lambsgær ur.70

Sum ar ið 1789 bauð söl unefnd eigna kon ungs versl un ar fyr ir tæk inu Hein rich 
van der Smiss ens Söhne til kaups íbúð ar hús kon ungs versl un ar inn ar í Grund-
ar firði fyrir 400 rík is dali. Um þetta leyti bjuggu í hús inu iðn að ar menn irn ir 
tveir, sem höfðu sest að í Grund ar firði tveim ur árum fyrr, þeir Magn ús Guð-
mann og Gunn laug ur Þor valds son Vadel, eins og greint er frá ann ars stað ar. 
Þeir fóru fram á það að fá að kaupa húsið fyrir 1/3 af því, sem það var metið á 
(árið 1774 var það metið á 500 rík is dali) með af borg un um. Söl unefnd in hafn aði 
boði iðn að ar mann anna, enda höfðu þeir ekk ert bol magn til þess að kaupa 
húsið, en bauð Al ton amönn um húsið til kaups. Versl un ar fyr ir tæk ið fól 
Ahlmann full trúa sínum í Grund ar firði að taka ákvörð un um það, hvort kaupa 
skyldi húsið, og gekk hann að kaup til boði söl unefnd ar inn ar með því skil yrði, 
að iðn að ar menn irn ir yrðu farn ir úr því fyrir Mi kjáls dag, þ.e. 29. sept emb er. Þar 
eð Ahlmann var á förum til Al tona, fól hann full trúa sínum í Grund ar firði, Haf-
liða Helga syni, umboð til að veita hús inu við töku og borga kaup verð ið. Þetta 
gekk eftir, og veitti Haf liði íbúð ar hús inu við töku 26. sept emb er 1789. Það var 
byggt árið 1772 og var 20 álnir á lengd, 111/2 alin á breidd og 111/2 alin á hæð. 
Það var nokk uð skemmt af fúa, eink um á suð ur hlið inni, þar sem hin ann ál aða 
sunn an rign ing í Grund ar firði hafði bulið á því.71 

Af farm skrám má ráða, að versl un ar fyr ir tæk ið Hein rich van der Smiss en rak 
all um fangs mikla versl un í Grund ar firði 1788–1791, en árið 1792 dró tölu vert úr 
um svif um fyr ir tæk is ins þar, að því er marka má af farm skrá húkkort unn ar 
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Hvid fis ken það ár, því að þá fækk aði vöru teg und um, sem fyr ir tæk ið flutti til 
Grund ar fjarð ar að mun og eins var minna flutt af hverri teg und. Þá hafði fyr ir-
tæk ið að eins eitt skip í förum í stað tveggja áður. Þegar Hvid fis ken kom til 
Grund ar fjarð ar 17. maí 1792, skrif aði séra Björn Þor gríms son upp á skips skjöl-
in í fjar veru sýslu manns. Mic hael Ahlmann flutti séra Birni þær frétt ir, að Svía-
kon ung ur hefði verið ráð inn af dögum á grímu dans leik og þræl ar á plan t-
ekrum í Vest ur-Ind íum hefðu gert upp reisn. Þótti séra Birni það slæm tíð indi, 
því að fyrir vikið hækk aði verð á kaffi og sykri upp úr öllu valdi. Svo fór, að 
Hein rich van der Smiss ens Söhne hætti alveg versl un í Grund ar firði árið 1795. 
Greini legt er, að versl un fyr ir tæk is ins í Grund ar firði hafði verið rekin með tapi, 
og því hætti það að versla þar. 

En hvern ig stóð á þess um tap rekstri fyr ir tæk is ins? Vit neskju um það má fá 
í bréfi, sem séra Björn Þor gríms son, próf ast ur á Set bergi, skrif aði Vibe amt-
manni í júlí 1795. Þar kom fram, að und an far in þrjú ár hafði verið mik ill skort-
ur á timbri í versl un ar stöð un um á Snæ fells nesi, og hafði það í för með sér, að 
kirkj ur og bónda bæir lágu undir skemmd um. Enn til finn an legra var það þó að 
mati próf asts, að íbúar á Snæ fells nesi, sem höfðu að al fram færi sitt af sjó sókn, 
gátu ekki smíð að fiski báta og verk færi úr tré, og þar við bætt ist, að mik ill skort-
ur var á lík kist um. Einnig var hörg ull á járni, stein kol um og tjöru. Séra Björn 
ræddi þetta mál við Ahlmann, versl un ar stjóra Hein rich van der Smiss ens 
Söhne í Grund ar firði, og skýrði hann prófasti frá því, að ógern ing ur væri að 
reka versl un ina í Grund ar firði með hagn aði. Kostn að ur inn við að gera út eitt 
kaup skip þang að var mun meiri en tekj urn ar af versl un á jafn litlu kaup svæði 
og Grund ar fjörð ur var, en það tak mark að ist nær ein göngu við Eyr ar sveit og 
var of smátt til að versl un þar bæri sig. Fyr ir tæk ið hefði tví veg is sótt um það 
til söl unefnd ar eigna kon ungs versl un ar að fá að reka versl un í Ólafs vík ásamt 
Grund ar firði, en verið synj að í bæði skipt in og myndi því hætta versl un í 
Grund ar firði þetta sumar og ekki sækja oftar um Ólafs vík. Það kom fram hjá 
Ahlmann, að ef fyr ir tæk ið hefði feng ið að reka versl un í Ólafs vík ásamt Grund-
ar firði, hefði það getað haft þrjú skip í förum til Ís lands, en það rak einnig 
versl un á Ísa firði. Hefði þá eitt skip siglt til Mið jarð ar hafs landa með ís lensk ar 
út flutn ings vör ur, annað til Kaup manna hafn ar og hið þriðja til Al tona og hefði 
þá getað komið við í Nor egi og tekið þar timb ur, járn og tjöru.72

Það var hins vegar skilj an legt, að söl unefnd in treysti sér ekki til að fá Al tona-
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  mönn um í hend ur versl un ina í Ólafs vík, því að kaup mað ur inn þar, Jacob 
Sever in Plum, hafði keypt eign ir kon ungs versl un ar inn ar þar og var stór skuld-
ug ur söl unefnd inni. Því var þess ekki að vænta, að hún gripi til ráð staf ana, sem 
tor veld uðu Plum að standa í skil um. Hann hafði hins vegar ekki hug mynd um, 
að Hein rich van der Smiss en Söhne hafði tví veg is reynt að kom ast yfir versl un 
hans í Ólafs vík, fyrr en hann las bók Magn ús ar Step hen sens dóm stjóra, For svar 
for Is lands forn ær mede Øvr ig hed, sem kom út árið 1798. Þar var bréf séra Björns 
Þor gríms son ar til Vibe amt manns birt í heild. Varð Plum að vonum bæði hissa 
og reið ur, þegar hann komst að því eftir dúk og disk, að Al tona- menn höfðu 
verið að reyna að sölsa undir sig versl un hans að honum for spurð um.73

Það er hins vegar mis skiln ing ur, að versl un ar fyr ir tæk ið Hein rich van der 
Smiss ens Söhne hafi stund að versl un í Ólafs vík, eins og segir í Versl un ar sögu 
Ís lands 1774–1807 eftir Sig fús Hauk Andr és son. Engar heim ild ir hafa komið í 
leit irn ar, sem benda til þessa, og Jacob S. Plum segir í riti sínu Hi storien om min 
Hand el paa Is land, að hann hafi versl að smá veg is við Ahlmann, en lít inn hagn að 
haft af því. Þess má og geta, að vorið 1788 rit aði söl unefnd eigna kon ungs versl-
un ar Plum bréf og hvatti hann til að taka upp sam vinnu við Ahlmann og selja 
fyr ir tæki hans þær út flutn ings vör ur, sem Plum kynni að hafa undir hönd um 
um haust ið. Ástæð an til þessa var sú, að nefnd inni var ekki kunn ugt um, að 
nokk urt skip myndi sigla til Ólafs vík ur um haust ið, sem unnt væri að flytja 
þess ar vörur með. Nefnd in taldi því, að Plum myndi hafa hag af því að fara 
þessa leið. Þá lagði nefnd in einnig fyrir Plum að af henda Ahlmann þær út flutn-
ings vör ur, sem hún átti í Ólafs vík, ef þeir kæm ust að sam komu lagi. Átti Plum 
að láta Ahlmann hafa vörur nefnd ar inn ar á inn kaups verði þeirra. Ekki tókst 
neitt sam komu lag með Plum og Ahlmann, og var stirt með þeim þau ár, sem 
Ahlmann var í Grund ar firði. Plum ber Ahlmann ekki vel sög una í bók sinni og 
sakar hann m.a. um að hafa ráð ist á sig, þegar þeir hitt ust fyrst í Grund ar firði 
sum ar ið 1788, og ætlað að valda sér lík ams meið ing um. Þá sagði Plum, að 
Ahlmann hefði verið í ein hverj um sér trú ar flokki, og má skilja það sem svo, að 
Plum hafi verið að dylgja um, að Ahlmann hefði verið gyð ing ur, en þeim var 
leyft að starfa á út jöðr um Dana veld is.74

Hinn kaup mað ur inn, sem hóf versl un í Grund ar firði árið 1788, var Hall ur 
Þor kels son. Hann var fædd ur á Ökrum á Mýrum um 1747, að því er næst verð-
ur kom ist. Hall ur sigldi með Jacob S. Plum til Kaup manna hafn ar, þegar sá 
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síð ar nefndi var versl un ar stjóri hjá kon ungs versl unni í Ólafs vík. Plum út veg aði 
honum vinnu í Kaup manna höfn, og síðar gerð ist Hall ur há seti á dönsku skipi. 
Seinna fékkst hann við versl un og við skipti í Kaup manna höfn og efn að ist 
sæmi lega. Hinn 1. des em ber 1787 sótti hann til söl unefnd ar eigna kon ungs-
versl un ar um að fá pen inga lán til að hefja versl un í Grund ar firði og koma þar 
upp húsi. Í um sókn inni kom fram, að það var af föð ur lands ást og áhuga á 
fram för um lands ins, að Hall ur ákvað að setj ast að á Ís landi, enda kvaðst hann 
geta lifað góðu lífi í Kaup manna höfn það sem hann ætti eftir ólif að, svo væri 
iðju semi sinni að þakka. Um sókn Halls fylgdu vott orð eða með mæli frá mönn-
um, sem þekktu hann. Honum var þar lýst sem sér lega sið söm um og æru kær-
um manni, sem með spar semi, dygð ugu líf erni og mik illi iðju semi ásamt með-
fædd um hæfi leik um og versl un ar viti hefði kom ist í sæmi leg efni.75

Söl unefnd in sá ekki ástæðu til að veita Halli lán það, sem hann fór fram á til 
vöru kaupa, 200–300 rík is dali, en taldi ekki loku fyrir það skot ið, að hann fengi 
ein hverja að stoð til að koma yfir sig húsi. Hins vegar fóru mál svo, að samn-
ing ar tók ust milli Halls og söl unefnd ar inn ar, um að hann gerð ist borg ari í 
Grund ar firði og fengi til eign ar hið svo kall aða gamla pakk hús þar fyrir 90 rdl., 
en það var metið á 174 rdl. Einnig seldi nefnd in honum hluta af vöru birgð um 
sínum á Búðum. Þar var um að ræða korn vör ur fyrir 240 rdl. og aðrar vörur 
fyrir 120 rdl. Fékk Hall ur þetta með 20% af slætti, eða fyrir 300 rdl. Sam tals 
skuld aði hann söl unefnd inni því 390 rdl., og gaf hann út skulda bréf fyrir þeirri 
upp hæð. Skil mál ar voru þeir, að Hall ur átti að borga 1/10 af upp hæð inni á ári 
næstu 10 árin, í fyrsta sinn í lok árs ins 1788.76

Hall ur Þor kels son kom til Grund ar fjarð ar um miðj an maí 1788. Hann und ir-
rit aði skulda bréf ið 3. júlí og fékk þá af hent ar vöru birgð irn ar á Búðum, en 
gamla pakk hús ið af henti Mum toft honum 30. júlí. Sum ar ið 1788 tók Hall ur að 
sér fyrir hönd söl unefnd ar inn ar að hafa um sjón með kram búð kon ungs versl-
un ar inn ar í Grund ar firði og ann ast sölu á vöru birgð um henn ar gegn því að fá 
í sinn hlut 10% af því, sem kom inn fyrir seld ar vörur. Af hend ing búð ar inn ar 
og vöru birgð anna fór fram dag ana 30. júlí til 4. ágúst 1788. Ann að ist Jón Arn-
órs son sýslu mað ur það verk ásamt tveim ur til kvödd um mats mönn um, hrepp-
stjór un um Ill uga Þór ar ins syni og Kára Bjarna syni. Sam tals voru eign ir versl un-
ar inn ar metn ar á 3016 rdl. And virði vöru birgð anna var metið á 1411 rdl., bygg-
ing ar efni á 12 rdl., salt, tunn ur o.fl. vegna fisk veiða, sem stund að ar voru á 
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húkkort um kon ungs versl un ar inn ar á 91 rdl., vörur sem söl unefnd in sendi til 
Grund ar fjarð ar og átti að selja á op in beru upp boði á 39 rdl., inn an stokks mun ir 
í húsum versl un ar inn ar á 192 rdl., íbúð ar hús ið á 654 rdl. og kram búð in á 617 
rdl. Hún var reist árið 1761 úr bind ings verki og var 241/2 alin á lengd, 12 5/12 alin 
á breidd og 10 5/6 alin á hæð. Úti stand andi skuld ir versl un ar inn ar í Grund ar- 
og Stað ar þings ókn um voru 1883 rdl.77

Þar með lauk starf semi kon ungs versl un ar inn ar síð ari í Grund ar firði, og létu 
starfs menn henn ar þrír, J.E. Mum toft versl un ar stjóri, Lars Höl ter beyk ir og 
Haf liði Helga son dag launa mað ur af störf um. Sá síð ast nefndi réðst í þjón ustu 
hjá Halli Þor kels syni fram að Mi kjáls messu, 29. sept emb er, enda hafði Hall ur 
mörg járn í eld in um um þetta leyti. Fyrir utan eigin versl un ar rekst ur og um-
sjón með kon ungs versl un inni í Grund ar firði hafði hann einnig um sjón með 
kram búð kon ungs versl un ar inn ar á Arn ar stapa. Versl un sú, sem Hall ur Þor-
kels son rak í Grund ar firði var lít il fjör leg, og gekk honum fyrst í stað illa að 
standa í skil um með af borg an ir af skulda bréf inu á rétt um gjald daga. Haust ið 
1790 lét Hall ur af um sjón með kram búð inni á Arn ar stapa að eigin ósk og árið 
eftir með kon ungs versl un inni í Grund ar firði. Er svo að sjá, sem hann hafi talið 
sig hafa borið lítið úr býtum fyrir starf sitt í þágu kon ungs versl un ar inn ar. Hall-
ur virð ist hafa hald ið versl un sinni áfram nokk ur ár, eftir að hann hætti hjá 
kon ungs versl un inni, því að í mars 1794 borg aði hann af skulda bréf inu, og voru 
eft ir stöðv ar þess þá 50 rdl. Sam kvæmt mann tal inu 1801 var Hall ur Þor kels son 
bú sett ur í Grund ar fjarð ar kaup stað ásamt eig in konu sinni, Krist ínu Há kon ar-
dótt ur, og 11 ára fóst ur syni. Hann var þar sagð ur vera borg ari, sem fram fleytti 
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sér á land bún aði. Það er síð ast vitað um Hall, að árið 1821 var hann bú sett ur á 
bænum Akri í Hvamms sókn í Dal asýslu. Þá var honum veitt ur 12 rdl. styrk ur 
sem átti að greiða úr jarða bók ar sjóði. Sókn ar prest ur Halls, séra Jón Gísla son í 
Hvammi í Dölum, sótti til yf ir valda um þenn an styrk árið 1819. Þá var högum 
Halls þannig hátt að, að hann var 73 ára að aldri, blind ur, eigna laus, blá fá tæk ur 
og átti enga vini eða efn aða ætt ingja, sem gátu séð honum far borða. Að sögn 
séra Jóns var Hall ur mjög guð hrædd ur og þol in móð ur og lifði fyr ir mynd ar 
kristi legu líf erni.78

Árið 1789 gerð ist Bjarni Magn ús son borg ari í Grund ar firði og hóf þar versl-
un. For eldr ar hans voru Magn ús Jóns son, ráðs mað ur hjá Egg erti Bjarna syni á 
Skarði, og f.k. hans, Ragn hild ur Þórð ar dótt ir próf asts í Hvammi í Hvamms-
sveit Þórð ar son ar, sem rit aði Hvamm san nál. Bjarni sótti um til yf ir valda um að 
fá að kaupa jörð ina Stór eyj ar, sem var ein af jörð um Arn ar stapa um boðs, því að 
það var ætlun hans að búa á jörð í grennd við Grund ar fjörð og stunda jöfn um 
hönd um versl un og bú skap. Um sókn Bjarna um jarð ar kaup in var hafn að, og 
sett ist hann þá að í Grund ar fjarð ar kaup stað. Bjarni sótti ekki um styrk til söl u-
nefnd ar eins og aðrir, sem hófu versl un hér á landi í upp hafi frí höndl un ar, 
held ur fjár magn aði versl un ar rekst ur sinn með spari fé sínu. Af skjöl um má 
ráða, að Bjarni og Hall ur Þor kels son virð ast hafa haft með sér ein hverja sam-
vinnu um versl un ar rekst ur. Sama máli gegndi um versl un Bjarna og Halls, að 
hún var lít il fjör leg. Sum ar ið 1790 flutti Bjarni inn nokkurn varn ing til Grund-
ar fjarð ar á gal ías in um Jom fru Christi ana. Þar var um að ræða eina brenni víns-
ámu, 20 hálf tunn ur af rúg mjöli, 13 hálf tunn ur af skon roki, fimm tunn ur af 
bygg grjón um, tvær tunn ur af skips brauði, tunnu af baun um, eina tunnu og 
einn kassa af kram vöru, vín og tóbak.79

Í bænar skrá til kon ungs frá Bjarna í febr úar 1791 kom fram, að versl un hans 
í Grund ar firði hafði geng ið illa árin 1789 og 1790. Kenndi hann um slæm um 
afla brögð um og háu verði á inn flutt um korn vör um og mat væl um. Bjarni 
kvaðst hafa orðið fyrir til finn an legu tapi, og því sótti hann um til kon ungs að 
fá að kaupa eyj una Mel rakk aey, sem er skammt frá Stykk is hólmi. Var Bjarni 
þeirr ar skoð un ar, að ef hann fengi jörð ina þar á sann gjörnu verði, sem yrði 
lánað til nokk urra ára, gæti hann fram fleytt sér og fjöl skyldu sinni og stund að 
um leið nokkra versl un í Grund ar firði. Það fór á sömu leið og í fyrra sinn ið, að 
um sókn hans var ekki sinnt. Með bréfi Ólafs Step hen sens amt manns í des em-
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ber 1792 lagði hann fyrir Jón Esp ól ín sýslu mann að skipa Bjarna Magn ús son 
borg ara gjald kera Grund ar fjarð ar kaup stað ar. Bjarni færð ist undan því að taka 
þetta emb ætti að sér, og seldi amt mað ur Esp ól ín sjálf dæmi um það, hvern hann 
skip aði í emb ætt ið í stað Bjarna. Árið 1797 sótti Bjarni Magn ús son um styrk til 
söl unefnd ar eigna kon ungs versl un ar til að reisa hús í Grund ar firði til að 
stunda versl un, en hann fékk það svar, að ekki yrði annar styrk ur veitt ur til 
hús bygg ing ar en sá, sem veitt ur væri þeim, sem byggðu hús í kaup stöð un um. 
Ekki er ljóst, hve lengi Bjarni Magn ús son stund aði versl un í Grund ar firði, en 
hann hætti henni eftir nokk ur ár og gerð ist bóndi í Kirkj ufelli í Eyr ar sveit. Þar 
var hann árið 1801, þá 55 ára, ásamt eig in konu sinni, Sig ríði Ein ars dótt ur, og 
syst ur dótt ur henn ar, Sæ unni Jóns dótt ur.80

Næst ur til að freista gæfunn ar sem kaup mað ur í Grund ar firði var Dani el 
Dit lev Plum, og sótti hann um borg ar arrétt indi í Grund ar firði sum ar ið 1789. 
Hann var bróð ir Jac obs Sever ins Plum, kaup manns í Ólafs vík, og hafði starf að 
sem vikap ilt ur við kon ungs versl un ina þar. Þriðji bróð ir inn var Christi an Plum, 
versl un ar stjóri hjá bróð ur sínum í Ólafs vík, sem beið bana, þegar grjót hrundi 
á hann undir Ólafs vík urenni 15. jan úar 1795. Hug mynd Dani els D. Plum var 
sú að reisa hús í Grund ar firði og festa kaup á litlu flutn inga skipi eða jagt og 
nota bæði til vöru flutn inga milli hafna hér á landi og til fisk veiða. Til að hrinda 
þess ari hug mynd í fram kvæmd sótti hann um 2000 rdl. styrk til söl unefnd ar 
eigna kon ungs versl un ar. Ólaf ur Step hen sen amt mað ur (hann var skip að ur 
stift amt mað ur árið 1790, en gegndi jafn framt starfi amt manns í Vest ur am ti til 
1795) mælti með því við nefnd ina, að Dani el D. Plum yrði veitt ur styrk ur að 
upp hæð 1200–1500 rdl., en var þó efins um, að hann gæti greitt pen ing ana til 
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baka, nema því að eins að hann stund aði einnig versl un í Grund ar firði. Mál inu 
var vísað til rent ukamm ers ins, og var svar þess á þá leið vorið 1790, að Dani el 
D. Plum yrði ekki veitt ur annar styrk ur til hús bygg ing ar í Grund ar firði en sem 
var þá al vana legt að veita (sbr. bygg ing ar styrk þann, sem iðn að ar menn irn ir 
tveir í Grund ar firði fengu og segir frá hér á eftir). Að því er varð aði kaup á 
flutn inga bát, taldi rent ukamm er ið, að Dani el D. Plum gæti keypt slík an bát í 
Vest manna eyj um, en um þetta leyti stóð fyrir dyrum að selja báta kon ungs-
versl un ar inn ar þar. Hins vegar lagði söl unefnd in fyrir amt mann að bjóða Plum 
til kaups kram búð ina í Grund ar firði fyrir helm ing þess verðs, sem hún var 
metin á. Bréf rent ukamm ers ins, sem var dag sett 10. apríl 1790, barst ekki amt-
manni fyrr en 23. ágúst, en þá var Plum far inn til Dan merk ur. Amt mað ur gat 
því ekki kynnt honum efni bréfs ins né held ur boðið honum að taka við þeim 
vöru birgð um, sem Hall ur Þor kels son hafði um sjón með fyrir hönd söl unefnd-
ar inn ar, en Hall ur hafði um þetta leyti óskað eftir því við amt mann að losna við 
um sjón með kon ungs versl un inni í Grund ar firði, eins og greint var frá hér að 
fram an. Spurð ist amt mað ur fyrir um það hjá söl unefnd inni, hvern ig ráð stafa 
skyldi eign um kon ungs versl un ar inn ar í Grund ar firði.81

Á meðan þessu fór fram, hafði það hins vegar gerst í maí byrj un 1790, að 
sölu nefnd in til kynnti Jacob Sever in Plum, sem sá um þetta mál fyrir hönd 
bróð ur síns, að hún hefði ákveð ið að bjóða Dani el D. Plum til sölu eigur kon-
ungs versl un ar inn ar í Grund ar firði, sem voru í um sjón Halls Þor kels son ar með 
þeim skil mál um, sem giltu um slík ar eign ir. Hús og inn an stokks mun ir voru 
seld ir fyrir 1/3 af bók færðu verði og vöru birgð ir sam kvæmt kaup taxt an um frá 
1776 með 20% af slætti. Að auki fékk Dani el D. Plum 600 rdl. fyr ir fram greiðslu 
hjá söl unefnd inni. Honum bar að end ur greiða skuld ina á 10 árum með jöfn um 
af borg un um vaxta laust og gefa út skulda bréf fyrir henni við mót töku eign-
anna. Þó að söl unefnd in kæm ist að þess ari nið ur stöðu í maí 1790 og til kynnti 
rent ukamm er inu um hana, leið eitt ár, áður en rent ukamm er ið til kynnti Ólafi 
Step hen sen um þessa ákvörð un og fól honum að sjá til þess, að Dani el D. Plum 
yrðu af hent ar eign ir kon ungs versl un ar inn ar í Grund ar firði. Af hend ing in fór 
fram dag ana 8.-10. ágúst 1791, og sá Jón Arn órs son sýslu mað ur um hana ásamt 
vitn un um Bjarna Magn ús syni borg ara og Sig urði Guð munds syni. Við stadd ir 
voru einnig við tak andi eign anna, Dani el Dit lev Plum, og Hall ur Þor kels son, 
sem lét þær af hendi. Verð mæti eign anna var sam tals 1150 rdl. Vöru birgð ir 
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voru metn ar á 377 rdl., inn an stokks mun ir á 130 rdl., kram búð in, sem var 
byggð árið 1761 af bind ings verki, á 616 rdl. og gall að ar vörur á 27 rdl. Í sam-
ræmi við þessa nið ur stöðu und ir rit aði Dani el D. Plum skulda bréf fyrir 1150 
rdl. hinn 30. sept emb er 1791.82

Dani el Dit lev Plum komst fljótt að raun um það, þegar hann fór að skoða 
nánar eign ir þær, sem hann hafði keypt, að kálið var ekki sopið, þótt í aus una 
væri komið. Af því til efni kvart aði hann undan því við amt mann, að í sinn hlut 
hefðu komið lé leg ar vöru birgð ir og inn an stokks mun ir og mjög illa farin kram-
búð, en fyr ir tæk ið frá Al tona hefði getað valið það besta af eign um kon ungs-
versl un ar inn ar. Hann komst svo að orði um kram búð ina, að hún væri víða fúin 
og las leg, að í hvert skipti sem veru leg ur vind ur væri af suð austri eða suðri, 
ótt uð ust menn, að hún myndi fjúka um koll. Fór hann fram á, að húsið yrði 
metið að nýju og að hann fengi lengri frest til að greiða vöru birgð irn ar en ráð 
hafði verið gert fyrir. Bréfi Plums fylgdi vott orð tveggja manna, Bjarna Magn-
ús son ar og Sig urð ar Guð munds son ar, þar sem fram kom, að húsið var svo illa 
farið, að vörur, sem þar voru geymd ar, lágu undir skemmd um. Þak og bjálk ar 
voru brotn ir, nagl ar kol ryðg að ir og súðin sums stað ar sprott in upp, og staf aði 
þetta slæma ásig komu lag húss ins af því, að því hafði ekki verið hald ið við. 
Húsið stóð lágt og var sokk ið vegna bjálk anna, sem voru sprungnir í sund ur 
að inn an verðu. Illa hafði verið geng ið frá glugg an um á gafl in um í önd verðu, 
og rigndi þar inn, þannig að allur gafl inn var orð inn skemmd ur. Ólaf ur Step hen-
sen (stift)amt mað ur skrif aði söl unefnd inni vegna máls ins, og féllst nefnd in og 
rent ukamm er ið á, að kram búð in skyldi metin að nýju. Það gerði Jón Esp ól ín 
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sýslu mað ur ásamt að stoð ar mönn um sínum, Bjarna Magn ús syni og Haf liða 
Helga syni, hinn 30. okt ób er 1793. Mátu þeir húsið á 47 rdl., en Plum keypti það 
á 616 rdl., og er þetta til marks um það, hve húsið var illa farið. Ólaf ur (stift)
amt mað ur af henti Dani el D. Plum kram búð ina til eign ar vorið 1794, þegar sá 
síð ar nefndi hafði greitt mats verð henn ar, en upp haf lega kaup verð ið var af-
skrif að.83

Versl un sú, sem Dani el Dit lev Plum rak í Grund ar firði, var smá í snið um þau 
átta ár, sem hún stóð, en að öðru leyti er lítið vitað um hana. Hann gat stað ið í 
skil um með fyrstu tvær af borg an irn ar af lán inu, sem hann fékk hjá söl unefnd-
inni, en síðan ekki sög una meir. Eins og fyrr segir, borg aði hann út í hönd and-
virði kram búð ar inn ar, þegar hún hafði verið end ur met in, 47 rdl., en mis mun-
ur inn á upp haf legu kaup verði búð ar inn ar og end ur metnu verði henn ar var 
ekki færð ur inn á skulda bréf ið, og því þurfti Plum að borga 1/10 af upp haf-
legri upp hæð skulda bréfs ins. Þegar komið var fram á árið 1795, var hann öld-
ung is ófær um að greiða meira af skulda bréf inu. Það kom fyrir lítið, þó að 
Plum ætti góðar út flutn ings vör ur, vöru birgð ir, inn an stokks muni, úti stand andi 
skuld ir og hús, en allt þetta var metið á rúm lega 1000 rdl., því að honum var 
gjör sam lega ókleift að selja vörur sínar fyrir pen inga hér á landi, hvorki kaup-
mönn um eða lands mönn um. Hann hafði einnig reynt ár ang urs laust að flytja 
út flutn ings vör ur sínar til Kaup manna hafn ar með skip um kaup manna á Snæ-
fells nesi, því að sjálf ur hafði hann ekki yfir skipi að ráða. Ekk ert rætt ist úr fyrir 
Plum árið 1796, og var versl un hans í Grund ar firði orðin harla lít il fjör leg. Hún 
stóð þó að nafn inu til árs ins 1799, þegar Dani el D. Plum flutt ist til Ólafs vík ur 
ásamt konu sinni, Guð rúnu Sig urð ar dótt ur, og börn um og gerð ist versl un ar-
stjóri hjá Jürgen Bladt.84

Dani el D. Plum skýrði Jo ac him Chr. Vibe amt manni í Vest ur am tinu frá 
högum sínum í bréfi, sem dag sett er 10. ágúst 1795. Varð það amt manni til efni 
til að skrifa rent ukamm er inu í mars 1796 og gera því grein fyrir, hvern ig versl-
un ar ástand ið var al mennt í land inu og sér stak lega í Vest ur am ti. Vibe amt mað-
ur velti því fyrir sér, hvers vegna hafði tek ist jafn illa til með frí höndl un ina og 
raun bar vitni, og taldi hann það stafa af því, að flest ir kaup menn irn ir, sem 
tóku við versl un um kon ungs, höfðu hvorki átt pen inga né notið láns trausts og 
sumir verið stór skuld ug ir. Þegar þeir tóku við versl un un um, skuld uðu þeir því 
alla upp hæð ina og áttu að borga 1/10 af skuld inni á hverju ári. Þeir hækk uðu 
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því verð á inn flutt um vörum veru lega, en lækk uðu verð á ís lensk um vörum 
mikið, svo að þeir gætu skrimt. 

Vibe amt mað ur kvaðst geta sýnt auð veld lega fram á með út reikn ing um, ef 
reynsl an hefði ekki sýnt það þegar, að ógjörn ing ur væri fyrir slíka kaup menn 
að deila hagn að in um af versl un inni með um boðs mönn um í Kaup manna höfn 
og borga um leið 1/10 af láns upp hæð inni, en um helm ing ur af henni var fólg inn 
í húsum og inn an stokks mun um, sem gáfu ekki af sér tekj ur. Auk þess höfðu 
flest ir þess ara kaup manna ekki sam bönd við önnur versl un ar hús og voru 
óþekkt ir og höfðu þess vegna ekki láns traust og gátu ekki vænst þess að fá lán, 
á meðan eign ir þeirra voru veð sett ar. Af þessu leiddi, að þess ir kaup menn, sem 
sam kvæmt reglu gerð frá 13. júní 1787, 2. kafla, 1. grein, gátu ekki sent farm 
beint til ann arra landa án þess að vera í tengsl um við borg ara í Dan mörku, 
Nor egi eða Hol stein, fengu sér flest ir um boðs menn í Kaup manna höfn, og aðrir 
voru í sam vinnu við borg ara þar, sem ekki voru kaup menn. Þeir urðu því að 
borga allar vörur, sem þeir létu flytja til Ís lands, á smá sölu verði og selja ís lensk-
ar vörur á upp boði í Kaup manna höfn, þar sem mun lægra verð fékkst fyrir 
þær en í Þýska landi. Af leið ing arn ar urðu þær, að versl un inni hér á landi hlaut 
að hnigna með hverju ári í hönd um slíkra kaup manna. Um leið dró úr getu 
þeirra til að halda versl un ar rekstr in um áfram, þegar vöru birgð ir þær, sem þeir 
höfðu keypt af kon ungs versl un inni, gengu til þurrð ar.

Þá bætti ekki úr skák, að mati Vibe amt manns, að kaup menn af því tagi, sem 
var lýst hér á undan, fengu til um ráða fleiri en eina höfn til að versla á, þó að 
þeim væri um megn að sjá einum versl un ar stað fyrir varn ingi. Þeir voru 
óvand ir að með ul um, þegar vörur þær, sem bænd urn ir lögðu inn í versl an ir 
þeirra, voru vegn ar, og fluttu til lands ins lé leg an varn ing, sem var seld ur á 
upp sprengdu verði. Þá urðu auglýsing ar um versl un ina frá 1. júní 1792 og 23. 
apríl 1793 til þess, að stönd ug versl un ar fyr ir tæki í Nor egi og Slés vík-Hol stein, 
sem voru ekki í skuld við kóngs ins kassa og höfðu lagt í mik inn kostn að við að 
reisa versl un ar hús á út lig gjara höfn um, neydd ust til að hætta versl un sinni hér 
á landi. Til gang ur þess ara auglýsinga var að mati Vibe amt manns að draga 
taum þeirra kaup manna, sem höfðu keypt hús og vöru birgð ir af kon ungs versl-
un inni og voru því skuld ug ir söl unefnd eigna kon ungs versl un ar inn ar. Með þessu 
móti átti að tryggja, að kaup menn irn ir gætu stað ið í skil um með af borg an ir. 

Árið 1792 var svo mikil eft ir spurn eftir ís lensk um vörum meðal lau sa kaup-
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manna, að þær hækk uðu veru lega í verði og farm gjöld einnig. Þetta varð til 
þess, að norsku og slés vík-hol steinsku versl un ar fyr ir tæk in, sem stund uðu 
versl un hér á landi, kusu held ur að láta skip sín í farm flutn inga er lend is og 
hætta versl un hér á landi, held ur en að reisa kostn að ar sam ar bygg ing ar í versl-
un ar stöð un um og ráða þar versl un ar stjóra. Lau sa kaup menn irn ir, sem voru 
flest ir frá Nor egi, neydd ust líka til að hætta að versla hér á landi, þegar þeim 
var mein að að flytja vörur sínar í land til sölu, enda var ógjörn ing ur á flest um 
höfn um að stunda versl un við skips hlið úti á leg unni. Vibe amt mað ur taldi 
æski legt, að stjórn völd gætu stuðl að að því, að norsku versl un ar fyr ir tæk in 
byrj uðu aftur að stunda versl un hér á landi. Hann taldi, að engir væru jafn vel 
falln ir til að reka versl un hér á landi og Norð menn, bæði vegna ná lægð ar land-
anna og eins vegna þess að Norð menn höfðu upp á að bjóða ýmsar vörur, sem 
Ís lend inga van hag aði um, svo sem timb ur, járn, tjöru, salt og stein kol. Þeir gætu 
flutt þess ar vörur milli liða laust til Ís lands og þess vegna selt þær ódýrar en aðrir.

Það tíðk að ist á þess um árum, að þegar varn ing ur inn hafði verið los að ur úr 
skip um kaup manna, fóru þau á fisk veið ar hér við land. Stjórn völd veittu þeim 
skip um verð laun, sem stund uðu þess ar veið ar í tvo mán uði. Vibe amt mað ur 
taldi þetta fyr ir komu lag óhent ugt, því að skip in gátu að hans dómi komið 
tvisv ar með vörur hing að til lands á hverju sumri, ef þeim væri ekki gert skylt 
að vera tvo mán uði á veið um til að fá verð laun in. Ef skip in færu tvær ferð ir á 
sumri, gætu þau bæði flutt meira af varn ingi til lands ins og frá því, og taldi 
Vibe, að bæði kaup menn og lands menn myndu hagn ast á því. En kaup menn 
gerðu ekki ein ung is út flutn inga skip sín til fisk veiða að sum ar lagi. Al gengt var, 
að þeir gerðu einnig út 4–6 fiski báta á hverri höfn, og þurfti 4-8 menn á hvern 
bát. Að sögn Vibes amt manns hafði þetta í för með sér, að bænd ur áttu í mestu 
erf ið leik um með að manna fiski báta sína og neydd ust oft til að leggja þeim, því 
að kaup menn buðu betri kjör en bænd ur.85

Mikil og al menn óá nægja lands manna með alla til hög un versl un ar inn ar 
kom glögg lega fram í al mennu bæna skránni árið 1795, þar sem þess var farið 
á leit, að versl un in yrði gefin öllum frjáls. M.a. tók Vibe amt mað ur undir það í 
áð ur nefndu bréfi sínu til rent ukamm ers ins. Hann lýsti einnig ástand inu í versl-
un ar mál um á Snæ fells nesi sér stak lega í bréfi þessu. Þar kom fram (eins og 
greint hefur verið frá hér að fram an), að versl un ar fyr ir tæk ið Hein rich van der 
Smiss ens Söhne í Al tona hafði hætt versl un sinni í Grund ar firði árið áður. Að 
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sögn amt manns hafði það falið að stoð ar versl un ar stjóra sínum á Ísa firði, þar 
sem það rak einnig versl un, að halda áfram versl un í Grund ar firði eftir efnum 
og ástæð um, en hann hafði engar vörur á boð stól um, og því var versl un fyr ir-
tæk is ins í Grund ar firði úr sög unni. Versl un í versl un ar stöð un um í Snæ fells-
nessýslu var orðin mjög lít il fjör leg árið 1795 og komin að fótum fram. Sem 
dæmi nefndi amt mað ur bræð urna Jacob og Dani el Plum. Þeir höfðu ekki á 
boð stól um þær vörur, sem bænd ur þörfn uð ust, og gátu held ur ekki keypt af-
urð ir þeirra. Höfðu marg ar kvart an ir bor ist amt manni vegna þessa. Í hinu víð-
áttu mikla versl un ar um dæmi, sem Snæ fells nessýsla var, var nán ast engin versl-
un rekin um þetta leyti og því mik ill hörg ull á mat væl um og öðrum nauð synj-
um. Þar við bætt ist, að sum ar ið 1795 hafði verið ein stak lega kalt og vot viðra-
samt og vet ur inn mjög harð ur. Því höfðu bænd ur neyðst til að slátra bú fén aði 
sínum vegna skorts á fóðri. Járn, timb ur, tjara, stein kol og tó verk hafði ekki 
verið fá an legt í versl un ar stöð un um á Vest ur am ti árið 1795, og þess vegna hafði 
ekki reynst unnt að smíða fiski báta fyrir næstu ver tíð. Að mati amt manns var 
ekki von til þess, að unnt yrði að sjá versl un un um í Grund ar firði og Ólafs vík 
fyrir nægi leg um nauð synja vör um fyrir sum ar ið vegna þess að Plum -bræð ur 
höfðu hvorki skip, pen inga eða láns traust. Þess vegna ótt að ist Vibe amt mað ur 
yf ir vof andi hung ur sneyð og mann felli og skor aði á rent ukamm er ið að sjá til 
þess, að nauð synj ar yrðu send ar til Grund ar fjarð ar og ann arra versl un ar staða 
í um dæm inu. Nefndi hann sér stak lega mjöl, korn, salt, timb ur, tjöru, járn, 
stein  kol og veið ar færi.86

Þessu til við bót ar má geta þess, að í bréfi til amt manns 13. jan úar 1796 skýrði 
Jón Esp ól ín sýslu mað ur frá því, að um þær mund ir væri versl un í sýslunni 
óveru leg. Þó voru til sæmi leg ar vöru birgð ir á Stapa, en fátt var um fína drætti 
í Stykk is hólmi. Mátti rekja það til óhapps, sem Peder Höl ter kaup mað ur þar 
varð fyrir sum ar ið 1795. Ekki var hægt að tala um nokkra versl un í Grund ar-
firði og Ólafs vík að mati Esp ól íns sýslu manns, enda höfðu Al tona -menn hætt 
versl un þar sum ar ið áður og Jacob S. Plum, kaup mað ur í Ólafs vík, hafði flutt 
lítið af vörum þang að. Hann hafði þar að auki orðið fyrir því óhappi, að skipi 
því, sem hann flutti vörur sínar með, hafði hlekkst á í Ólafs vík, og hafði Plum 
vet ur setu þar ásamt áhöfn inni. Ekk ert var minnst á versl un Dani els Dit levs 
Plum í bréfi sýslu manns.87

Betur rætt ist úr með versl un ina í Grund ar firði (og Ólafs vík) sum ar ið 1796 en 
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Vibe amt mað ur hafði gert sér í hug ar lund. Lau sa kaup mað ur frá Sønd er borg, 
sem hét Gor ris en, rak versl un í Grund ar firði og Ólafs vík þetta sumar, en meira 
máli skipti, að Ernst Mat hi as Heid em ann, sem hafði um nokk urra ára skeið 
verið versl un ar stjóri Björg vinjarm anna á Ísa firði, hóf versl un í Grund ar firði 
sum ar ið 1796. Hann keypti annað hús Al ton a-manna í kaup staðn um og fékk 
4000 rdl. að láni hjá söl unefnd eigna kon ungs versl un ar til við bót ar því, sem 
hann lagði sjálf ur í versl un ar rekst ur inn. Kona Heid emanns var Val gerð ur Pét-
urs dótt ir frá Hnífs dal, og fædd ist þeim hjón um sonur í Grund ar firði 11. júní 
1797, sem var skírð ur Pétur. Heid em ann átti í nokkrum úti stöð um við Jón 
Espól  ín sýslu mann, þegar hann hóf versl un í Grund ar firði. Sýslu mað ur var 
þeirr ar skoð un ar, að Heid em ann væri skylt að ger ast borg ari í Grund ar firði, en 
sá síð ar nefndi svar aði því til, að hann væri borg ari á Ísa firði og það nægði. 
Sýslu mað ur kærði þetta til amt manns, enda var Ísa fjörð ur ekki í versl un ar um-
dæmi Grund ar fjarð ar, og Heid em ann var því skylt lögum samkvæmt að ger ast 
borg ari í Grund ar firði. Á end an um varð Heid em ann sér úti um borg ara rétt indi 
í Grund ar firði, en þá var Jón Esp ól ín far inn úr Snæ fells nessýslu og orð inn 
sýslu mað ur í Borg ar fjarð arsýslu. Í bréfi Esp ól íns til Vibe amt manns í sept emb er 
1796 kemur fram, að sára litl ar vöru birgð ir voru til í versl un um á Snæ fells nesi. 
Heid em ann hafði stað ið stutt við í Grund ar firði og hald ið síðan af landi brott. 
Kaup mað ur inn í Stykk is hólmi var dáinn og engar vörur að hafa þar, enda ból-
aði ekk ert á skipi, sem átti að koma þang að. Sama var upp á ten ingn um í Ólafs-
vík hjá Jacob S. Plum, sem hafði siglt til Dan merk ur á skipi sínu. Eini kaup mað-
ur inn á Snæ fells nesi, sem átti ein hverj ar vöru birgð ir að ráði, var Hans Hjalta lín 
á Arn ar stapa.88

Sum ar ið 1797 rætt ist úr versl un Ernsts M. Heid em ann í Grund ar firði, og 
hann rak hana af mikl um mynd ar skap og reynd ist dug leg ur kaup mað ur. Hann 
hafði góða bak hjarla, þar sem voru ábyrgð ar menn og um boðs menn hans í 
Kaup manna höfn, stór kaup menn irn ir Andr es en & Schmidt, sem voru lengi 
um svifa mikl ir í ís lensku versl un inni. Heid em ann hafði jafn an vet ur setu í 
Kaup manna höfn, en kom til Grund ar fjarð ar á sumr in. Versl un ar stjóri hans þar 
var Haf liði Helga son, sem áður hafði starf að hjá kon ungs versl un inni í Grund ar-
firði og Hein rich van der Smiss ens Söhne. Fyrstu þrjú árin rak Heid em ann 
ein ung is versl un í Grund ar firði, en hann rak sig fljót lega á það sama og Al tona-
menn áður, að kaup svæði Grund ar fjarð ar var of lítið til þess að unnt væri að 
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reka þar versl un með góðu móti. Hann hóf því einnig versl un í Ólafs vík sum-
ar ið 1799, reisti þar hús og flutti þang að meg in hluta versl un ar sinn ar. Heid e-
m ann lenti þegar í deil um við annan kaup mann inn þar. Til drög þess voru þau, 
að þó að fyr ir tæk ið Hein rich van der Smiss ens í Al tona hefði hætt rekstri versl-
un ar sinn ar í Grund ar firði árið 1795, eins og áður hefur komið fram, var það 
ekki orðið úrkula vonar um, að unnt væri að stunda versl un á Snæ fells nes höfn-
um. Þess vegna hóf það lau sa kaup mennsku í Ólafs vík sum ar ið 1797, og veitti 
Mic hael Ahlmann þeirri versl un for stöðu ásamt Jürgen Bladt skip stjóra frá 
Nord borg á Als, sem hafði starf að hjá Hein rich van der Smiss ens Söhne um 
nokk urt skeið. Hann sigldi á skip um fyr ir tæk is ins til Grund ar fjarð ar, meðan 
það rak versl un þar. Má m.a. sjá í prests þjón ustu bók Set bergs sókn ar árið 1795, 
að hinn 4. maí það ár var Jürgen Bladt skírn ar vott ur, þegar Christi ana María, 
dótt ir Dani els Dit levs Plum og vinnu konu hans, Guð rún ar Sig urð ar dótt ur, var 
skírð.89

Þeir Ahlmann og Bladt versl uðu meðal ann ars við Jacob S. Plum kaup mann 
í Ólafs vík sum ar ið 1797, en versl un hans var ákaf lega lít il fjör leg um þetta leyti, 
og varð hann sér eink um úti um vörur hjá lau sa kaup mönn um, sem komu til 
Ólafs vík ur. Sum ar ið 1798 sáu þeir Ahlmann og Bladt áfram um lausa versl un 
Al ton amanna í Ólafs vík, og fóru þeir þá tvær ferð ir þang að. Sum ar ið 1799 kom 
Bladt einn og færði þá út kví arn ar. Hann tók á leigu hús hjá Jacob S. Plum, setti 
þar á fót fasta versl un og réð Dani el Dit lev Plum versl un ar stjóra, eins og áður 
sagði. Jürgen Bladt fékk borg ara bréf sem kaup mað ur í Grund ar firði sum ar ið 
1798 og lof aði um leið Finni Jóns syni sýslu manni að reisa ann að hvort hús í 
Grund ar firði næsta sumar eða kaupa hús það, sem versl un ar stjóri hans, Dani el 
Dit lev Plum, átti þar. Þrátt fyrir þetta kom Bladt ekki til Grund ar fjarð ar sum-
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ar ið 1799, og því síður lét hann reisa hús þar, held ur hóf hann rekst ur fastr ar 
versl un ar í Ólafs vík, þegar hann kom þang að 13. maí. Sýslu mað ur full yrti sam-
kvæmt áreið an leg um heim ild um, að Bladt hefði í hyggju að láta rífa hús Dani-
els Plum í Grund ar firði og reisa það aftur í Ólafs vík. Finn ur Jóns son sýslu mað-
ur taldi, að Jürgen Bladt hefði með þessu at ferli brot ið gegn lögum og til skip-
un um um versl un og kærði at hæfi hans til Vibe amt manns í júlí 1799.90

Amt mað ur komst að þeirri nið ur stöðu, að Jürgen Bladt væri með öllu 
óheim ilt að reka aðra versl un í Ólafs vík en lausa versl un (spek ul ant hand el), á 
meðan hann eða versl un ar stjóri hans tæki sér ekki fasta bú setu í Grund ar firði 
og ræki versl un þar allan árs ins hring. Vibe amt mað ur fól Finni sýslu manni að 
grípa til við eig andi ráð staf ana, ef þess ari ólög legu versl un yrði ekki taf ar laust 
hætt. Amt mað ur skip aði Dani el D. Plum, versl un ar stjóra Jür gens Bladt, að 
hætta að selja vörur þess síð ar nefnda, en Plum hafði það að engu. Ekki var 
unnt að eiga um málið beint við Bladt, því að hann hafði hald ið utan í júlí. 
Þegar Dani el D. Plum sýndi engin merki þess, að hann hygð ist hætta að versla, 
skip aði Finn ur sýslu mað ur Ólaf Björns son á Kjal vegi sækj anda í mál inu, og 
þegar Heid em ann hafði einnig kært yfir versl un Plums, fór sækj and inn þess á 
leit við sýslu mann, að hald yrði lagt á vörur Bladts í Ólafs vík. Málið var tekið 
fyrir 9. okt ób er 1799. Verj andi Bladts og Plums var Stef án Scheving, um boðs-
mað ur Arn ar stap ajarða, og mót mælti hann því, að hald yrði lagt á vör urn ar á 
þeirri for sendu, að versl un Bladts væri rekin í nafni Dani els D. Plum og hefði 
Bladt siglt með vörur til Ólafs vík ur að beiðni Plums. Þessi rök semd var ekki 
tekin til greina, og kvað sýslu mað ur upp þann úr skurð, að hald skyldi lagt á 
vör urn ar. Þær voru metn ar á rúm lega 183 rík is dali. Um var að ræða bæði inn- 
og út flutn ings vör ur. Þær fyrr nefndu voru ein göngu svo nefnd ar kram vör ur 
(þ.e. ekki mat vör ur), en út flutn ings vör urn ar voru salt fisk ur, ull, vett ling ar, 
sokk ar og tólg.91

Dani el D. Plum lét það ekki á sig fá, þó að hald hefði verið lagt á vör urn ar 
og hélt áfram að selja þær, eins og ekk ert hefði í skor ist. Heid em ann kærði 
þetta fyrir Finni Jóns syni sýslu manni og Ólafi Björns syni sækj anda í árs byrj un 
1800. Sýslu mað ur ít rek aði bann sitt við versl un inni, en sækj andi kvað ekk ert 
hægt að gera frek ar í mál inu, fyrr en Jürgen Bladt kæmi til lands ins. Dani el D. 
Plum lét sér ekki segj ast og hélt upp tekn um hætti. Heid em ann gramd ist þetta 
ákaf lega og kærði til P.M. Finne land fó geta í febr úar 1800, en Finne var þá sett-
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ur amt mað ur í Vest ur am ti. 
Heid em ann hafði vet ur-
setu í Ólafs vík þenn an 
vetur, 1799–1800, en ekki í 
Kaup manna höfn, eins og 
hann var vanur. En kvart-
an ir hans báru engan ár-
ang ur, og á end an um féll 
málið um sjálft sig. Finn ur 
Jóns son sýslu mað ur gaf 
þá skýringu á því í bréfi til 
rent ukamm ers haust ið 
1800, að hvorki amt mað ur 
né hann hefðu getað stöðv-
að þessa ólög legu versl un 
og Jürgen Bladt væri mik-
ils met inn og tign að ur af 
öllum, vegna þess hve 

ráðv and ur og sann gjarn hann væri og versl un hans hag stæð íbú un um. Sýslu-
mað ur gat þess í bréfi sínu til rent ukamm ers, að Heid em ann hefði ekki fylgt 
þessu máli eftir sem skyldi, og því hefði það logn ast út af. Í bréfi sýslu manns 
kom fram, að Jürgen Bladt hafði keypt hús í Grund ar firði og hafði í hyggju að 
reka þar versl un. Hafði hann sett versl un ar stjóra yfir þá versl un.92

Ekki var öllum klög umál um lokið vegna versl un ar inn ar á Snæ fells nesi, þó að 
þetta til tekna mál væri úr sög unni, því að Heid em ann kærði einnig yfir því, að 
Peder Höl ter, kaup mað ur í Stykk is hólmi, hafði tekið á móti blaut fiski vorið 1800 
úr ver stöð á ut an verðu Snæ fells nesi, en sýslu mað ur kvað þar hafa verið um að 
ræða greiðslu á skuld við Höl ter. Haust ið 1800 var röðin komin að versl un ar-
stjór un um í Ólafs vík að kvarta undan Heid em ann. Þeir Christi an Lu dvig Holm, 
versl un ar stjóri Jac obs S. Plums, og Dani el D. Plum, versl un ar stjóri Jür g ens 
Bladt, sögðu í bréfi til Vibes amt manns í nóv em ber 1800, að hús bænd ur sínir 
hefðu misst spón úr aski sínum vegna mik illa um svifa Heid emanns í Ólafs vík. 
Ekki bætti úr skák, að þá um haust ið hafði Heid em ann látið reisa hús í Kefla vík 
og Rifi, sem voru að sögn versl un ar stjór anna bestu ver stöðv arn ar í versl un ar-
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Ernst M. Heidemann tilkynnir að 318 skippundum af 
saltfiski hafi verið skipað út í galíasinn Haabet í Grund-
arfirði og Ólafsvík og skipið sigli til Bilbao á Spáni með 
farminn undir stjórn Hans Peters Römmer.



um dæm inu, í því skyni að taka þar á móti fiski. Fram að þessu höfðu íbú arn ir 
á þess um stöð um flutt fisk inn til Ólafs vík ur og selt hann Plum og Bladt, en nú 
sáu versl un ar stjór arn ir fram á að missa þessi við skipti. Þótti þeim allillt við það 
að búa, því að íbú arn ir á þess um stöð um voru stór skuld ug ir Plum og Bladt, og 
var útlit fyrir, að þeir yrðu fyrir mikl um skaða vegna þessa til tæk is Heid emanns. 
Tóku versl un ar stjór arn ir svo djúpt í ár inni að segja, að ekki væri annað sýnna 
en að Plum og Bladt yrðu að hætta versl un ar rekstri sínum. Vildu versl un ar stjór-
arn ir fá úr skurð amt manns um það, hvort starf semi Heid emanns í Kefla vík og 
Rifi væri í sam ræmi við lög og regl ur um versl un. Í bréf inu var tekið fram, að 
versl un Jür gens Bladts væri á vegum Hein rich van der Smiss ens Söhne í Al tona. 
Vibe amt mað ur, sem hafði frjáls lynd ar skoð an ir í versl un ar mál um, kvaðst ekki 
geta bann að Heid em ann að kaupa nýjan fisk til sölt un ar í Kefla vík og Rifi, ef 
hann hefði ekki stund að þar neina aðra versl un.93

Í júní 1800 til kynnti Jürgen Bladt Vibe amt manni, að hann væri byrjað ur að 
reka versl un í Grund ar firði og hefði í hyggju að reka þar versl un allan árs ins 
hring. Bladt bað amt mann að leggja fyrir Finn Jóns son sýslu mann að út hluta 
sér hluta af fisk verk un ar pláss inu í Grund ar firði. Hins vegar fór það svo, að 
áform Bladts um að reka versl un í Grund ar firði árið um hring urðu að engu 
árið 1801. Um þess ar mund ir stóð yfir styrj öld milli Dan merk ur og Eng lands, 
og tor veld aði hún allar sigl ing ar milli Ís lands og Dan merk ur, því að ensk her-
skip tóku her fangi dönsk kaup skip, sem urðu á vegi þeirra. Hinn 12. júlí 1801 
kom Jürgen Bladt á skipi sínu til Ólafs vík ur eftir sex vikna úti vist. Hafði hann 
feng ið til ferð ar inn ar vega bréf hjá ræð is manni Breta í Ham borg og lagt á stað 
til Ís lands, þegar gert var sex vikna vopna hlé milli Breta og Dana. Skip Bladts 
var það fyrsta, sem kom til lands ins þetta sumar. Eins og gefur að skilja, var 
mik ill skort ur á mat vör um í land inu og þá ekki síður á Snæ fells nesi, enda seld-
ust vörur þær, sem Bladt flutti til Ólafs vík ur, vel. Að sögn Finns Jóns son ar 
sýslu manns not færði Bladt sér ekki að stöðu sína til að selja mat vör urn ar á upp-
sprengdu verði, held ur var hann mjög sann gjarn í skipt um við við skipta vini 
sína.94

Vegna þess hve seint Bladt kom til lands ins, treysti hann sér ekki til að fara 
til Grund ar fjarð ar með varn ing, enda var Ólafs vík að al versl un ar stað ur hans, 
og þar fékk hann megn ið af út flutn ings vöru sinni, sem hann keypti m.a. af 
Jacob S. Plum fyrir inn flutt ar vörur. Meðal þeirra, sem versl uðu við Bladt í 
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Ólafs vík, voru nokkr ir bænd ur úr Eyr ar sveit, og auk þess sendi Bladt flutn-
inga bát til Grund ar fjarð ar með mat vör ur. En Grund firð ing um gramd ist það 
mjög, að Bladt skyldi ekki koma á skipi sínu til Grund ar fjarð ar þá um sum ar ið 
og reka þar versl un, eins og hann hafði skuld bund ið sig til. Um haust ið þegar 
Bladt var far inn af landi brott, fengu Grund firð ing ar því til leið ar komið, að 
hald var lagt á vörur hans í Ólafs vík. Finn ur Jóns son sýslu mað ur, sem var hlið-
holl ur Bladt, var far inn til Kaup manna hafn ar, þar sem hann dvald ist vet ur inn 
1801–1802, og mun stað geng ill hans hafa lagt hald á varn ing inn. Þegar Bladt 
bár ust frétt ir af þessu til Nord borg, þótt ist hann mikl um órétti beitt ur, enda 
hefðu óvið ráð an leg ar og ut an að kom andi ástæð ur vald ið því, að hann komst 
ekki til Grund ar fjarð ar á skipi sínu. Í sama streng tók Finn ur sýslu mað ur í 
bréfi, sem hann skrif aði rent ukamm eri, sem dag sett var í Kaup manna höfn 20. 
mars 1802. Þar kom fram, að Bladt hefði haft naum an tíma til að sinna versl un 
sinni hér á landi og hann hefði held ur ekki feng ið nein ar frétt ir af styrj öld inni 
milli Dana og Eng lend inga. Þá gerð ist það 20. júlí 1801, að annað skip á vegum 
Bladts, sem átti að sigla til Ólafs vík ur og Grund ar fjarð ar, fórst með allri áhöfn 
í brimi úti fyrir Eyr ar bakka. Þótti sýslu manni með ferð sú, sem Bladt hafði sætt, 
hin ómak leg asta, enda var hann að sögn sýslu manns áreið an leg ur og sann-
gjarn kaup mað ur og hafði flutt góðar vörur til lands ins og selt þær við sann-
gjörnu verði og stuðl að þannig að því, að aðrir kaup menn gátu ekki sprengt 
upp verð á vörum sínum. Taldi sýslu mað ur, að það myndi verða íbúum í Snæ-
fells nessýslu til hins mesta tjóns, ef Bladt neydd ist til að hætta versl un sinni.95

Rent ukamm er ið leit aði álits Ólafs Step hen sens stift amt manns á þessu máli, 
og kvað hann sér alls end is ókunn ugt um, að reynt hefði verið að setja versl un 
Bladts stól inn fyrir dyrn ar. Hins vegar kvað stift amt mað ur engan vafa leika á 
því, að Bladt hefði rekið versl un sína í Ólafs vík óað finn an lega, og mælti hann 
með því, að honum yrði leyft að reka versl un í Ólafs vík án þess að vera skyld-
að ur til að reisa hús í Grund ar firði og reka þar versl un allan árs ins hring með 
versl un ar stjóra, sem væri bú sett ur þar. For dæmi voru fyrir slíku. T.d. hafði 
Mind el berg skip stjóra verið leyft að versla á Búðum, án þess að hann væri 
borg ari í Grund ar firði og hefði þar fasta bú setu. Mál Bladts var að vel kjast í 
stjórn kerf inu rúmt ár, en árið 1803 heim il aði rent ukamm er ið honum að reka 
versl un í Grund ar firði næstu tvö ár, án þess að þurfa að sigla fyrst til Grund ar-
fjarð ar og reka versl un þar, gegn því að hann skuld bindi sig til, þegar yf ir völd 
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krefð ust þess að þeim tíma liðn um, að setj ast að í Grund ar firði og reka þar 
versl un allt árið. Hinn 7. ágúst 1803 lagði Lu dvig Er ichsen amt mað ur fyrir Finn 
Jóns son sýslu mann að til kynna Bladt þetta, en þar eð Bladt sigldi frá Ólafs vík 
10. ágúst, gat sýslu mað ur ekki komið bréfi amt sins á fram færi við hann, því að 
það barst ekki fyrr en eftir að Bladt var far inn. Þetta sumar hafði hann tvö skip 
í förum. Annað sigldi frá Grund ar firði og Ólafs vík til Tries te á Ít al íu, en hitt frá 
Ólafs vík til Al tona. Bladt kom ekki aftur sum ar ið 1804, og lauk versl un hans í 
Ólafs vík og Grund ar firði því árið 1803. Mest an þátt í því, að svo fór, áttu erf ið-
leik ar þeir, sem stríð ið milli Dana og Eng lend inga olli, og einnig höfðu Jürgen 
Bladt og fé lag ar hans orðið fyrir miklu tjóni. Þeir urðu fyrir skips skaða árið 
1790 og 1800, en þá fór ust skip þau, sem fluttu varn ing þeirra frá Ís landi, og að 
auki fórst skip í eigu þeirra við Eyr ar bakka sum ar ið 1801 með allri áhöfn, eins 
og áður hefur verið greint frá.96

Versl un Ernsts M. Heid emann gekk vel þrátt fyrir þær deil ur, sem hann átti 
í við keppi nauta sína. Á meðan hann versl aði ein ung is í Grund ar firði, hafði 
hann eitt skip í förum, en þegar hann hóf einnig versl un í Ólafs vík árið 1799, 
eins og áður segir, hafði hann tvö skip í förum. Sem dæmi um versl un hans það 
ár má nefna, að hann flutti vörur frá Kaup manna höfn og Nor egi til þess ara 
versl un ar staða með tveim ur skip um. Annað skip ið, gal ías inn Ha a bet, sigldi svo 
frá Ólafs vík og Grund ar firði til Bil bao á Spáni með salt fisk, en hitt, brigg skip ið 
Cat har ina & Elisa beth, sigldi til Kaup manna hafn ar. Heid em ann hafði sama hátt 
á árið 1800 nema að því leyti, að þá sigldi annað skip ið til Bor dea ux í Frakk-
landi. Heid em ann fórst í hafi haust ið 1800, þegar hann var á leið til Kaup-
manna hafn ar, og hélt þá ekkja hans, Val gerð ur Pét urs dótt ir, versl un ar rekstr in-
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um áfram í fé lagi við stór kaup menn ina Andr es en & Schmidt, sem nefnd ir voru 
hér að fram an, og fór mikið orð af dugn aði henn ar og hygg ind um. Vegna 
styrj ald ar Dana og Eng lend inga kom ekk ert skip á vegum frú Heid em ann til 
Grund ar fjarð ar og Ólafs vík ur árið 1801, en árið eftir sigldu tvö skip á vegum 
henn ar frá þess um höfn um með út flutn ings vör ur, annað til Bil bao á Spáni en 
hitt til Kaup manna hafn ar. Sama ár gerð ist O.P. Möll er versl un ar stjóri frú 
Heide m ann í Ólafs vík, og er talið, að hann hafi verið send ur hing að til lands 
fyrir at beina Andr es en og Schmidt henni til halds og trausts við versl un ar rekst-
ur inn. Árið 1803 rak frú Heid em ann versl un sína í fé lagi við Hol ger Peter Clau-
sen kaup mann í Kaup manna höfn. Þau gift ust árið 1804, eftir því sem næst 
verð ur kom ist, og var versl un in í Grund ar firði og Ólafs vík eftir það rekin ein-
göngu í nafni Clau sens. Sonur þeirra, Hans Ar rebo Clau sen, fædd ist árið 1806. 
Val gerð ur Pét urs dótt ir lést í Kaup manna höfn árið 1807.97

Hinn 1. febr úar 1804 gerðu þeir Clau sen og Jacob S. Plum með sér sam starfs- 
og sam vinnu samn ing, sem gilti frá 14. sept emb er 1803 til jafn lengd ar næsta 
árs. Versl un ar stjóri Plums, Christi an Lu dvig Holm, veitti sam eig in legri versl un 
þeirra í Ólafs vík for stöðu, en O.P. Möll er varð versl un ar stjóri Clau sens í 
Grund ar firði. Ekki varð sam vinna H.P. Clau sens og Plums löng, því að sá síð-
ar nefndi lést í Kaup manna höfn í mars 1805, og árið 1809 keypti Clau sen af 
sölu nefnd eigna kon ungs versl un ar hús þau, sem Jacob S. Plum hafði átt í 
Ólafs vík fyrir 1700 rdl. Ekki varð mikil breyt ing á versl un inni í Grund ar firði 
næstu árin eftir að hún komst í hend ur H.P. Clau sens. Skip hans sigldu þaðan 
og frá Ólafs vík með út flutn ings vör ur til Kaup manna hafn ar og Barcel ona. O.P. 
Möll er hætti störf um hjá H.P. Clau sen árið 1810 og flutt ist til Reykja vík ur og 
gerð ist kaup mað ur þar. Haf liði Helga son varð þá versl un ar stjóri Clau sens í 
Grund ar firði.98

Í skýrslu Sig urð ar Guð laugs son ar sýslu manns til Vest ur amt sins um versl un-
ina í Snæ fells nessýslu, sem dag sett er 18. febr úar 1817, var farið nokkrum 
orðum um versl un þá, sem H.P. Clau sen stór kaup mað ur rak í Grund ar firði 
ásamt Christi an Olsen kaup manni undir stjórn Haf liða Helga son ar. Að sögn 
sýslu manns var sú versl un harla lít il fjör leg. Sum ar ið 1816 komu til Grund ar-
fjarð ar á vegum versl un ar inn ar tvö skip með timb ur og nokk uð af mat vöru, en 
að venju voru birgð ir versl un ar inn ar langt frá því að vera nægar, því að í vetr-
ar byrj un voru mat vör urn ar að mestu gengn ar til þurrð ar. Haf liði Helga son 
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versl un ar stjóri neydd ist nokkrum sinn um til þess um sum ar ið að vísa við-
skipta vin um til Ólafs vík ur vegna vöru skorts. Þó að íbúar í Eyr ar sveit væru 
blá fá tæk ir, sótti margt fólk frá upp land inu til Grund ar fjarð ar í versl un ar er ind-
um og því myndi fram boð af út flutn ings vör um aukast þar, ef nægur varn ing ur 
væri fá an leg ur í versl un inni í Grund ar firði. Á ár un um 1813–1821 rak H.P. 
Clau sen versl an ir sínar í fé lagi við kaup mann, sem hét Christi an Olsen. Claus-
en lést 26. ágúst 1825, og tók þá sonur hans, H.A. Clau sen, við versl un inni í 
Ólafs vík og Grund ar firði. Frá 1826 var versl un in í Grund ar firði rekin í sam ein-
ingu af H.A. Clau sen og Haf liða Helga syni versl un ar stjóra. Haf liði var hnig inn 
á efri ár, þegar hér var komið sögu, og árið 1830 varð Jón Dan íels son versl un-
ar stjóri við versl un þeirra Clau sens og Haf liða. Árið 1833 keypti Jón hlut Haf-
liða í versl un inni og rak hana í sam vinnu við H.A. Clau sen til árs ins 1837, en 
þá keypti Jón hlut Clau sens og rak versl un ina í Grund ar firði fyrir eigin reikn-
ing upp frá því.99

Árið 1823 var Jóni Kol beins syni kaup manni í Stykk is hólmi út hlut að lóð í 
Grund ar firði, og lét hann reisa þar hús sama ár. Í sam ræmi við kon ung leg an 
úr skurð frá 20. mars 1789 sótti hann um bygg ing ar styrk til rent ukamm ers 
vegna hús bygg ing ar inn ar. Honum var einnig út hlut að landi undir fisk verk un-
ar pláss, og vorið 1824 hóf Jón Kol beins son rekst ur versl un ar í Grund ar firði. 
Versl un ar stjóri hans þar fyrstu tvö árin var upp eld is son ur hans, Árni Þor-
steins son, síðar sýslu mað ur í Snæ fells nessýslu, sem bjó á Kross nesi og kall aði 
sig Thor steins son. Fyrst í stað rak Jón Kol beins son all mynd ar lega versl un í 
Grund ar firði, en þegar frá leið (1828) dró mjög úr um svif um hans þar. Árið 
1829 gerð ist Helgi Jóns son bóndi versl un ar stjóri Jóns Kol beins son ar í Grund ar-
firði, og árið 1832 keypti Helgi versl un ina og hóf versl un ar rekst ur fyrir eigin 
reikn ing.100

Næstu árin ráku þeir Jón Dan íels son og Helgi Jóns son hvor sína versl un ina 
í Grund ar firði. Árið 1830 hafði Jón keypt hús það, sem Jón Kol beins son hafði 
látið reisa á spildu þeirri, sem honum hafði verið út mæld 8. júlí 1823. Árið 1834 
lét Jón Dan íels son reisa hús á kaup stað ar lóð inni í Grund ar firði, og sótti hann 
um bygg ing ar styrk til rent ukamm ers. Hann keypti jörð ina Grund af kon ungi 
árið 1843. Ekki var versl un ar rekst ur þeirra Jóns og Helga mik ill að vöxt um, en 
þó sýnu minni hjá þeim síð ar nefnda.

Í lýsingu Set bergs sókn ar árið 1840 eftir séra Einar S. Ein ar sen á Set bergi segir 
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svo um versl un ina í 
Grund ar firði:

Kaup tún er að eins 1, nefni-
lega Grund ar fjarð ar kaup-
stað ur. Er þar fólk að eins 20 
tals og versl un ar manna að-
set ur 2. Smið ur einn er auk 
þeirra þar tómt hús mað ur. 
Má þetta kaup tún þó varla 
með þeim telj ast, með því 
hvar ig ur versl un ar manna 
hefir skip í förum, og sjálf ur 
versl un ar máti þeirra að vitni 
einnig óvið kom andi og ásig-
komu lag inu kunnigra upp-
lýstra manna inn byggj ur un-
um frem ur til nið ur dreps en 
upp bygg ing ar. Þar höndla og 
skjald an aðrir en þeir, sem 
ekki hafa krafta til að að sækja 
aðra kaup staði, annað hvert 
Ólafs vík eður Stykk is hólm, 
sem ann ars eru þó full-

nærri.101

Eftir því sem næst verð ur kom ist, rak Helgi Jóns son versl un sína til árs ins 1847, 
en árið 1851 stund aði hann lau sa kaup mennsku í Grund ar firði. Jón Dan íels son 
rak versl un sína til árs ins 1857 . Á ár un um 1841–1849 rak Chr. L. Gram frá Ball-
um lausa versl un í Grund ar firði. Hann versl aði einnig í Stykk is hólmi. Gram 
flutti varn ing til Grund ar fjarð ar og út flutn ings vör ur þaðan til Dan merk ur. Hið 
sama gerði H.A. Clau sen á ár un um 1842–1844 og einnig lau sa kaup mað ur inn 
H.M. Chr. Mic hels en frá Ball um 1843–1847. Árið 1857 hóf Guð brand ur Guð-
brands son versl un ar rekst ur í Grund ar firði. Hann var ljós mynd ari að mennt og 
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stund aði þá iðn nokk uð á Snæ fells nesi sam hliða versl un ar rekstr in um í Grund-
ar firði. Guð brand ur keypti árið 1857 hús það af Jóni Dan íels syni, sem Jón Kol-
beins son lét reisa árið 1823, ásamt versl un ar áhöld um. Guð brand ur auðg að ist 
ekki á versl un ar rekstri í Grund ar firði frek ar en flest ir aðrir á undan honum, og 
hætti hann versl un ar rekstr in um um 1860 og flutt ist til Reykja vík ur, þar sem 
hann stund aði versl un ar störf. Árið 1857 fékk Þor björn Helga son, sonur Helga 
Jóns son ar, borg ara rétt indi í Grund ar firði, og rak hann lít il fjör lega versl un fram 
yfir 1865. Þar með lauk end an lega versl un í Grund ar firði, sem hafði stað ið 
sam fleytt frá því um 1500. Eftir þetta urðu Eyrsveit ung ar að versla í Stykk is-
hólmi næstu ára tug ina. Árið 1897 hófst nýr kafli í versl un ar sögu Eyr ar sveit ar, 
þegar versl un ar stað ur inn var flutt ur frá Grund arkampi í Graf ar nes.102

Grund ar fjörð ur miss ir kaup stað ar rétt ind in
Eins og áður sagði, varð Grund ar fjörð ur fyrir val inu sem kaup stað ur vegna 
legu sinn ar á miðju norð an verðu Snæ fells nesi, og töldu marg ir, að þar gæti 
risið blóm leg ur kaup stað ur. M.a. var Ólaf ur Step hen sen amt mað ur þeirr ar 
skoð un ar, að Grund ar fjörð ur væri álíka vel sett ur að þessu leyti og Reykja vík. 
En frí höndl un in hafði ekki stað ið lengi, þegar mönn um varð ljóst, að vonir 
þær, sem höfðu verið bundn ar við Grund ar fjörð sem kaup stað, myndu ekki 
ræt ast. Jón Esp ól ín, sýslu mað ur í Snæ fells nessýslu, lét það álit í ljós í bréfi til 
Ólafs amt manns 31. jan. 1794, að þess væri ekki að vænta, að Grund ar fjarð ar-
kaup stað ur efld ist til muna, nema ein hverj ir emb ætt is menn sett ust þar að. Að 
mati Esp ól íns var lega kaup stað ar ins ekki ákjós an leg og versl un þar lít il fjör leg. 
Þess hefur verið getið áður, að Straum fjörð ur á Mýrum var í kaup stað ar um-
dæmi Grund ar fjarð ar. Árið 1793 hafn aði rent ukamm er ið beiðni Páls Björns son-
ar, borg ara í Reykja vík, að fá leyfi til að versla í Straum firði, þar sem versl un-
ar stað ur inn þar heyrði til Grund ar fjarð ar um dæm is. Fimm árum síðar leyfði 
rent ukamm er ið Tofte kaup manni í Reykja vík að reka versl un í Straum firði með 
þeim skil mála, að borg ur um í Grund ar firði væri einnig heim ilt að versla þar. 
Þessi ráð stöf un rent ukamm ers ins var við ur kenn ing á því, að land fræði lega var 
heppi legra að reka versl un í Straum firði frá Reykja vík en frá Grund ar firði. Árið 
1805 var syni Toftes, H.M. Tofte kaup manni í Reykja vík, veitt sams konar leyfi 
til að versla í Straum firði og með sömu skil mál um.103
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Það er til marks um það, hve vegur Grund ar fjarð ar kaup stað ar hafði minnk að 
um alda mót in 1800, að það ár heim il aði rent ukamm er ið Jürgen Mind el berg skip-
stjóra, sem hafði stund að versl un á Búðum frá 1796, að halda áfram að versla 
þar um eins árs skeið, án þess að þurfa að setj ast að í Grund ar firði og reisa hús 
þar. Árið 1801 var leyf ið fram lengt um fimm ár. Eins og áður hefur komið fram, 
heim il aði rent ukamm er ið Jürgen Bladt árið 1803 að reka versl un í Ólafs vík næstu 
tvö ár, án þess að þurfa að sigla fyrst til Grund ar fjarð ar kaup stað ar eða að reka 
þar versl un, gegn því að hann skuld bindi sig til, þegar yf ir völd krefð ust þess að 
þeim tíma liðn um, að setj ast að í Grund ar firði og reka þar versl un allt árið. Þessi 
ákvörð un rent ukamm ers ins byggð ist á því, að Ólaf ur Step h en sen stift amt mað-
ur hafði í bréfi til rent ukamm ers 31. júlí 1802 látið í ljós þá skoð un, að þess væri 
vart að vænta, að Grund ar fjörð ur yrði nokkurn tíma fjöl menn ur kaup stað ur. Í 
mars 1806 heim il aði rent ukamm er ið P. Höl ter kaup manni í Stykk is hólmi að 
versla í Ólafs vík það ár, án þess að stofna versl un í Grund ar firði, þó með því 
skil yrði, að hann varð að vera reiðu bú inn að ger ast borg ari í kaup stað eftir eitt 
ár. Sama ár end urnýjaði rent ukamm er ið leyfi Mind el bergs til að versla á 
Búðum um eitt ár með því skil yrði, að hann yrði að vera undir það búinn að 
taka sér fasta bú setu í ein hverj um kaup stað árið eftir, því að í rent ukamm er inu 
var verið að at huga, hvort Grund ar fjörð ur yrði áfram kaup staður.104

Þeirr ar skoð un ar var farið að gæta í rent ukamm er inu, að Grund ar fjörð ur 
væri ekki líf væn leg ur kaup stað ur. Kamm er ið lagði 2. apríl 1807 til lög ur um 
til hög un ís lensku versl un ar inn ar fyrir kon ung, og kom þar fram, að hall að 
hafði undan fæti fyrir Grund ar firði sem versl un ar stað, frá því að versl un in 
hafði verið gefin frjáls. Engin von virt ist til þess, að þar mynd að ist nokkurn 
tíma kaup stað ur, og því lagði rent ukamm er ið til við kon ung, að Grund ar fjörð-
ur yrði gerð ur að venju legri út höfn. Þetta var sam þykkt með kon ungs úr skurði 
22. apríl 1807, og var Grund ar fjörð ur þar með svipt ur kaup stað ar rétt ind um og 
heyrði undir versl un ar um dæmi Ísa fjarð ar. Síðar þótti reynsl an leiða í ljós, að 
Grund ar fjörð ur væri betur í sveit sett ur en Ísa fjörð ur sem kaup stað ur fyrir allt 
Vest ur land. Var Grund ar fjörð ur þá tek inn aftur í tölu kaup staða árið 1816, en 
Ísa fjörð ur missti kaup stað ar rétt indi sín. Það fór á sömu leið og fyrr, að ekki leið 
á löngu, áður en kom á dag inn, að engin von var til þess, að Grund ar fjörð ur 
gæti dafn að sem kaup stað ur. Til þess skorti allar for send ur. Brátt sótti í fyrra 
horf, að kaup menn á út höfn um á Snæ fells nesi voru leyst ir undan þeirri kvöð 
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að taka sér fasta bú setu í Grund ar firði og reka þar versl un árið um kring, þó að 
þeir væru borg ar ar þar. Til dæmis má nefna, að vorið 1833 var Guð mundi Guð-
munds syni, kaup manni í Búðum, heim il að að reka versl un þar, án þess að vera 
bú sett ur í Grund ar firði.105

Í árs lok 1833 sóttu þeir Brynj ólf ur Bene dikts son og Pétur Kol beins son, sem 
hófu að reka versl un í Stykk is hólmi árið 1832 í sam vinnu við Boga Bene dikts-
son róðu meist ara (skatt heimtu mann) í Kaup manna höfn, þegar þeir keyptu 
versl un ar hús Jóns Kol beins son ar í Stykk is hólmi, um leyfi til að versla ein-
göngu í Stykk is hólmi. Að vísu var það ætlun þeirra fé laga í upp hafi að versla 
einnig í Grund ar firði, en við nán ari at hug un kom ust þeir að raun um, að lítil 
von var til þess, að versl un þeirra gæti borið sig þar. Hvort tveggja var, að þeir 
höfðu ekki bol magn til að versla á tveim ur versl un ar stöð um í einu, og auk þess 
voru tveir kaup menn fyrir í Grund ar firði, þeir Helgi Jóns son og Jón Dan íels son, 
sem rak versl un í fé lagi við H.A. Clau sen. Þeir fé lag ar fengu leyf ið árið 1834. 
Grund ar fjörð ur var því að nafn inu til kaup stað ur til árs ins 1836, en þá var hann 
svipt ur kaup stað ar rétt ind um end an lega og varð lög gilt ur versl un ar stað ur.106

En hvern ig stóð á því, að vonir þær, sem voru bundn ar við Grund ar fjörð 
sem kaup stað rætt ust ekki? Hér að fram an var greint frá því, að það var eink-
um lega Grund ar fjarð ar mið svæð is á Snæ fells nesi og góð höfn frá nátt úr unn ar 
hendi, sem áttu mest an þátt í því, að Grund ar fjörð ur varð fyrir val inu sem 
kaup stað ur á Snæ fells nesi. Emb ætt is mönn um, sem áttu heima fjarri Grund ar-
firði, gat virst, þegar þeir litu á landa kort, að Grund ar fjörð ur væri ákjós an leg ur 
kaup stað ur vegna legu sinn ar, en í raun og veru var stað ur inn frek ar ein angr-
að ur, þegar um var að ræða sam göng ur á landi. Land leið in frá Grund ar firði til 
Stykk is hólms var að vísu sæmi leg yf ir ferð ar, en öðru máli gegndi um leið ina 
til Ólafs vík ur fyrir Bú lands höfða, sem var mjög hættu leg, þar sem um þver-
hnípt ein stigi var að fara. Af leið ing in varð sú, að það voru nær ein göngu 
Eyrsveit ung ar, sem versl uðu í Grund ar fjarð ar kaup stað. Þar við bætt ist, að 
mun minna féll til af út flutn ings vör um í Grund ar firði, t.d. fisk af urð um, vegna 
þess að þar var sára lít ið út ræði á vetr ar ver tíð. Að þessu leyti stóð Ólafs vík 
miklu betur að vígi, því að þaðan voru greið ar sam göng ur við ver stöðv arn ar 
undir Jökli, og þar var miklu meira fram boð af út flutn ings vör um. Af leið ing 
þessa varð sú, að mjög erf itt var að reka versl un í Grund ar fjarð ar kaup stað 
einum, eins og dæmin af Hein rich van der Smiss ens Söhne og Ernst Heid e-
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mann eru til marks um. Þar við bætt ist, að ekk ert þéttbýli mynd að ist í Grund-
ar fjarð ar kaup stað, eins og stefnt hafði verið að. Ekk ert varð úr áform um um, 
að amt mað ur í Vest ur am ti sett ist þar að, og iðn að ar menn irn ir tveir, sem voru 
bú sett ir í Grund ar firði um skeið, fengu ekk ert að starfa. Þegar komið var fram 
um alda mót in 1800, hafði dreg ið veru lega úr versl un í Grund ar firði, og því fór 
sem fór, að ekki reynd ist grund völl ur fyrir kaup stað þar.

Tveir iðn að ar menn í Grund ar firði
Þegar kaup stað ir voru stofn sett ir hér á landi árið 1786, var gert ráð fyrir því, að 
iðn að ar menn sett ust að í þeim, sbr. auglýsing ar 18. ágúst 1786 og 17. nóv em ber 
sama ár, og yf ir völd veittu þeim stuðn ing til þess að þeir gætu komið sér fyrir 
þar og stund að iðn sína þar. Í des em ber 1786 sneru tveir ís lensk ir iðn að ar menn 
sér bréf lega til rent ukamm ers ins (þ.e. fjár mála ráðu neyt is ins) og kváð ust vera 
fúsir til að setj ast að í hinum nýstofn aða kaup stað í Grund ar firði og stunda þar 
iðn sína. Þeir fóru jafn framt fram á, að stjórn völd veittu þeim styrk til þess, eins 
og ráð var fyrir gert í áð ur nefnd um auglýsing um. Annar þess ara iðn að ar-
manna var Gunn laug ur Þor valds son Vadel hatta gerð ar mað ur. Af bréfi hans, 
sem var dag sett 20. des em ber 1786, og vott orð um frá meist ur um hans má ráða, 
að hann hélt utan til Kaup manna hafn ar árið 1772 til náms í hatta gerð. Hann 
lauk námi hjá Jens Christi an Lüders hatta gerð ar meist ara fjór um árum síðar og 
starf aði síðan hjá honum önnur fjög ur ár. Næstu sex ár var Gunn laug ur hjá 
Jo hann Christi an Vi ert el hatta gerð ar meist ara en fór að hugsa sér til hreyf ings, 
þegar kaup stað irn ir sex voru stofn að ir árið 1786 og leit aði eftir stuðn  ingi yf ir-
valda til að setj ast að í Grund ar firði, eins og áður segir. Gunn laug ur var þeirr ar 
skoð un ar, að það yrði Ís landi til mik illa hags bóta, að hatta gerð yrði stund uð 
þar, því að með því móti mætti spara stór fé, sem rynni að öðrum kosti út úr 
land inu. Hann benti á, að á Ís landi væri fá an leg mjög góð ull, sem nóg væri til 
af, og mætti nota hana til hatta gerð ar. Hann kvaðst hafa mik inn áhuga á að 
setj ast að í Grund ar fjarð ar kaup stað ásamt danskri konu sinni og barni, en sá 
sér það ekki fært af eigin ramm leik sakir mik ill ar fá tækt ar, nema því að eins að 
rent ukamm er ið stuðl aði að því, að honum yrði veitt fjár hags að stoð. Hatta gerð-
ar mað ur inn fór fram á að fá þrenns konar styrki: Í fyrsta lagi styrk til að kaupa 
nauð syn leg áhöld til hatta gerð ar, og lét hann fylgja bréfi sínu skrá yfir þau 
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verk færi, sem hann taldi sig þurfa. Þá fór hann fram á styrk til að greiða ferða-
kostn að til Ís lands og kostn að við kaup á nauð syn leg um bús hlut um og öðrum 
nauð synj um. Í þriðja lagi fór Gunn laug ur fram á að stoð við að reisa íbúð ar hús 
í Grund ar firði. Til stuðn ings styrk beiðni sinni vís aði hann til áð ur nefndra aug-
lýsinga frá 18. ágúst og 17. nóv em ber 1786. Að beiðni yf ir valda vott uðu borg-
ar stjórn Kaup manna hafn ar og meist ar ar þeir, sem Gunn laug ur hafði starf að 
hjá, að hann færi með rétt mál í bréfi sínu til rent ukamm ers ins. Trún að ar mað ur 
hatta mak ara gild is ins vott aði einnig, að áætl un sú, sem Gunn laug ur hafði gert 
um kostn að við kaup á nauð syn leg um áhöld um, væri nærri lagi.107

Hinn iðn að ar mað ur inn, sem leit aði eftir stuðn ingi rent ukamm ers ins til að 
setj ast að í Grund ar firði, átti að baki óvenju leg an feril. Hann var Magn ús Guð-
mann hús gagna smíða meist ari, sem hét réttu nafni Guð mund ur Magn ús son og 
var sonur Magn ús ar Hall dórs son ar prests í Garps dal og konu hans, Þóru 
Sveins dótt ur. Magn ús Guð mann lærði smíð ar í Kaup manna höfn, og þegar 
hann hafði lokið námi sínu þar árið 1764, sá hann ekki fram á að geta stund að 
iðn sína hér á landi, því að í Reykja vík, sem var eini stað ur inn á land inu, þar 
sem hægt var að hafa fram færi af tré smíð um á tíma bili ein ok un ar versl un ar inn-
ar að mati Magn ús ar, var nóg af tré smið um. Hann greip þess vegna til þess 
ráðs, sem tíðk að ist bæði fyrr og síðar meðal evr ópskra iðn sveina, að leggja land 
undir fót og stunda iðn sína sem far and iðn að ar mað ur á er lendri grund. Næstu 
sjö ár starf aði hann í ýmsum borg um í Þýska landi og Prúss landi, en árið 1771 
hélt Magn ús til Rúss lands og gekk í þjón ustu Katr ín ar miklu keis ar aynju, sem 
var þýsk að upp runa. Um þess ar mund ir fengu rúss nesk stjórn völd er lenda 
iðn að ar menn, að al lega þýska, til að setj ast að og starfa í hinu van þró aða Rúss-
landi gegn margs konar íviln un um og fríð ind um. Magn ús var í þjón ustu Katr-
ín ar miklu í fimm ár í Pét urs borg og Moskvu, en síðan starf aði hann sjálf stætt 
sem hús gagna smíða meist ari í Pét urs borg um 10 ára skeið til árs ins 1786. Þá 
bár ust honum fregn ir af því, að stofn að ir hefðu verið sex kaup stað ir á Ís landi, 
og fyllt ist hann þá löng un til að flytj ast aftur heim á feðra slóð og reyna að láta 
gott af sér leiða þar, þó að hann hefði sem fyrr, eins og hann orð aði það, getað 
með guðs hjálp fram fleytt sér og konu sinni og tveim ur börn um með vinnu 
sinni í Pét urs borg, þrátt fyrir að þar væri dýrt að lifa. Magn ús taldi, að betri 
horf ur væru á því, að hann gæti lifað af vinnu sinni á Ís landi, eftir að versl un in 
þar hefði verið gefin frjáls. Í von um, að svo væri, hélt hann frá Pét urs borg til 
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Kaup manna hafn ar í nóv em ber 1786, blá fá tæk ur en án þess að skulda nokkrum 
manni neitt. Hann sótti því um styrk til stjórn valda til að geta sest að í Grund-
ar firði. Styrk beiðni hans, sem var einnig dag sett 20. des em ber 1786, var á sömu 
nótum og beiðni Gunn laugs Þor valds son ar, þ.e. styrk ur til verk færa kaupa, 
ferða kostn að ur og styrk ur til að reisa íbúð ar hús í Grund ar firði. Borg ar stjórn 
Kaup manna hafn ar fékk Magn ús til að gera áætl un um, hvaða verk færi hann 
þyrfti til að geta stund að iðn sína, og komst hann að þeirri nið ur stöðu, að þau 
myndu kosta 128 rík is dali. Trún að ar mað ur snikk ara gild is ins féllst á þá áætl-
un.108

Rent ukamm er ið mælti með því við kon ung, að þeim fé lög um yrði veitt ur 
styrk ur sá, sem þeir höfðu farið fram á, og varð kon ung ur við beiðni þeirra 
með úr skurði, sem var gef inn út 28. mars 1787. Sam kvæmt honum fékk Magn-
ús Guð mann 128 rík is dali til að kaupa verk færi og áhöld, 60 rík is dali í ferða-
kostn að og ókeyp is flutn ing fyrir sig og fjöl skyldu sína, verk færi og bús hluti 
og 40–50 rík is dala styrk til að reisa íbúð ar hús í Grund ar firði. Gunn laug ur Þor-
valds son Vadel fékk 111 rík is dala styrk til verk færa kaupa, 40 rík is dali í ferða-
kostn að og ókeyp is flutn ing fyrir sig og fjöl skyldu sína og haf urtask og jafn há-
an styrk og Magn ús til að koma upp íbúð ar húsi. Var iðn að ar mönn un um nú 
ekk ert að van bún aði að halda til Ís lands.109

Ekki er að efa, að þeir Gunn laug ur og Magn ús hafi verið full ir bjartsýni, 
þegar þeir lögðu af stað frá Kaup manna höfn hinn 27. apríl 1787 með húkkort-
unni Besse sted, enda höfðu ýmsir máls met andi menn í Kaup manna höfn hvatt 
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þá til þess að setj ast að í Grund ar firði, þeirra á meðal Jón Ei ríks son kon fer ens-
ráð og Egg ers próf ess or, sem átti sæti í söl unefnd eigna kon ungs versl un ar inn-
ar. Þá væntu þeir sér einnig góðs af þeirri að stoð, sem yf ir völd höfðu heit ið 
þeim, en von brigði þeirra urðu mikil, þegar þeir komu til Grund ar fjarð ar. Þá 
bár ust þeim þau boð um borð í skip ið, að þeir gætu ekki feng ið hús næði í 
kaup staðn um. Þeim Gunn laugi og Magn úsi kom þetta und ar lega fyrir sjón ir, 
því að Jón Ei ríks son hafði full viss að þá um það, áður en þeir héldu frá Kaup-
manna höfn, að ráð staf an ir hefðu verið gerð ar til að út vega þeim hús næði, og 
myndi það verða til reiðu, þegar þeir kæmu á áfanga stað. Ekki bætti úr skák, 
að skip stjóri húkkort unn ar rak þá og skyldu lið þeirra taf ar laust í land með allt 
haf urtask þeirra, því að hann vildi hefja upp skip un þegar í stað. Urðu þeir 
Gunn laug ur og Magn ús og konur þeirra og börn að láta fyrir ber ast undir 
berum himni ásamt góssi sínu í sunn an roki og rign ingu allt til kvölds illa hald-
in af hungri og vos búð. Þá aum kvaði versl un ar stjóri kon ungs versl un ar inn ar á 
staðn um, Jens Er ichsen Mum toft, sig yfir fólk ið og leyfði því að hír ast í litlu, 
glugga lausu her bergi í vist ar ver um púls fólks versl un ar inn ar, en far angri þess 
var komið fyrir í fjós inu. Iðn að ar menn irn ir og skyldu lið þeirra urðu að liggja á 
gólf inu í her berg iskyt runni, sem var hin óh rjá leg asta vist ar vera, enda kváð ust 
þeir í bréfi til Le vet zovs stift amt manns kin oka sér við að lýsa því, hvern ig þar 
væri um horfs. Eins og gefur að skilja, hafði það ekki góð áhrif á heilsu fólks ins 
að þurfa að kúldrast í slíkri vist ar veru, enda fór svo, að tveggja ára sonur 
Gunn laugs hatta mak ara, Þor vald ur Gunn laugs son, lést hinn 10. júní 1787 úr 
of kæl ingu.110

Við nán ari eft ir grennsl un iðn að ar mann anna kom í ljós, að hvorki versl un ar-
stjóra kon ungs versl un ar inn ar í Grund ar firði né Jóni Arn órs syni, sýslu manni í 
Snæ fells nessýslu, höfðu bor ist fyr ir mæli frá yf ir boð ur um þeirra að lið sinna 
þeim Gunn laugi og Magn úsi. Þeir voru svo slypp ir og snauð ir, þegar þeir 
komu til Grund ar fjarð ar, að þeir áttu ekki pen inga til að kaupa mat handa sér 
og sínum, og því síður höfðu þeir láns traust. Því var ekki annað sýnna en að 
fólk ið yrði hung ur morða, en komið var í veg fyrir það á þann hátt, að Jón Arn-
órs son sýslu mað ur veitti Gunn laugi og Magn úsi hvor um um sig fjög urra rík-
is dala ölm usu. Í vand ræð um sínum leit uðu þeir fé lag ar ásjár Björns Þor gríms-
son ar, próf asts á Set bergi, og Jóns sýslu manns. Í bréfi til Le vet zovs stift amt-
manns báru þeir Gunn laug ur og Magn ús séra Birni vel sög una, „sem er sá 
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ein asti maður er okkur hefur vilj að allt hið besta hvað hans mörgu góð gjörð ir 
við oss be vísa,“ eins og þeir kom ust að orði. Iðn að ar menn irn ir voru ekki jafn-
hrifn ir af af skipt um sýslu manns af málum þeirra. Þeir kvört uðu m.a. undan 
því við stift amt mann, að Jón sýslu mað ur hefði mein að þeim að reisa hús sitt á 
hinni út mældu kaup stað ar lóð og ætlað að fá hatta gerð ar mann inn til að setj ast 
að hjá sér á Ingj alds hóli. Sýslu mað ur kvað þess ar ásak an ir byggð ar á mis skiln-
ingi. Iðn að ar menn irn ir hefðu ekki snúið sér til hans vegna hús bygg ing ar 
þeirra, og hvað hitt at rið ið varð aði, hefðu hann og séra Björn Þor gríms son álit-
ið það með öllu óvið un andi, að iðn að ar menn irn ir og fjöl skyld ur þeirra yrðu 
látin hír ast í hinum lé legu vist ar ver um, sem þau höfðu feng ið inni í hjá versl-
un inni, enda ættu þau á hættu að deyja þar úr hungri og kulda. Þess vegna 
hefðu þeir séra Björn ákveð ið að bjóða iðn að ar mönn un um og skyldu liði þeirra 
heim til sín, þannig að Magn ús Guð mann færi til prests ins ásamt konu og 
tveim ur börn um, en Gunn laug ur hatta mak ari og kona hans og barn yrðu á 
Ingj alds hóli hjá sýslu manni. Iðn að ar menn irn ir þorðu hins vegar ekki að þiggja 
þetta boð, því að þeir töldu, að það bryti í bága við samn ing þann, sem þeir 
höfðu gert við stjórn völd um að setj ast að í Grund ar fjarð ar kaup stað, enda 
höfðu þeir feng ið styrk frá hinu op in bera í því skyni.111

Eins og áður hefur komið fram, hafði iðn að ar mönn un um verið heit ið 50 rík-
is dala bygg ing ar styrk hvor um, en pen ing arn ir lágu ekki á lausu, þegar þeir 
komu til Grund ar fjarð ar. Urðu þeir því að leita lið sinn is stift amt manns, og 
skip aði hann Mum toft versl un ar stjóra að greiða þeim 50 rík is dali hvor um. Þar 
eð versl un ar stjór inn hafði enga pen inga hand bæra, urðu iðn að ar menn irn ir að 
taka timbrið út í reikn ing hjá kaup mönn um þeim frá Þránd heimi, sem ráku 
versl un í Grund ar firði 1787–1788 og áður hefur verið greint frá. Le vet zov stift-
amt mað ur gerði það að skil yrði fyrir bygg ing ar styrkn um, að kraf ist yrði skuld-
bind ing ar af iðn að ar mönn un um þess efnis, að þeir hæfu smíði húss ins þegar í 
stað, og fól hann Mum toft að sjá um, að þeir gæfu slíka skuld bind ingu. Það 
gerðu þeir 2. ágúst 1787, og um leið vott aði séra Björn Þor gríms son, að iðn að-
ar menn irn ir væru byrj að ir á veggj um húss ins. Séra Björn hafði for göngu um, 
að bænd ur í Eyr ar sveit gerðu torf veggi að húsi iðn að ar mann anna, án þess að 
taka nokk uð fyrir það, þá daga sem ekki gaf á sjó. Hús inu var val inn stað ur rétt 
hjá hinni út mældu kaup stað ar lóð, því að iðn að ar menn irn ir töldu með réttu 
eða röngu, að Jón sýslu mað ur hefði ekki vilj að leyfa þeim að reisa húsið á 
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kaup stað ar lóð inni, eins og áður sagði. Þegar þeir Gunn laug ur og Magn ús voru 
að hefj ast handa um smíði húss ins, kom að víf andi skip stjór inn, sem hafði flutt 
þá til Grund ar fjarð ar, og krafði þá um 15 rík is dali í fæð is kostn að. Kom þeim sú 
krafa mjög á óvart, því að Jón Ei ríks son kon fer ens ráð hafði full viss að þá um, 
að þeir myndu fá ókeyp is fæði um borð í skip inu. Ekki hafði þó gef ist ráð rúm 
til að ganga tryggi lega frá því, áður en skip ið lagði úr höfn, þar eð brott för þess 
hafði borið brátt að, þannig að þeim Gunn laugi og Magn úsi gafst með naum-
ind um tóm til að kaupa verk færi og annað, sem þeir þurftu til ferð ar inn ar. 
Skip stjór inn ætl aði að leggja hald á timbrið til trygg ing ar greiðslu fæð is kostn-
að ar ins, en hann hafði ekki er indi sem erf iði í því efni.112

Hús það, sem þeir fé lag ar hófu að reisa sum ar ið 1787, var 15 álna langt og 
átta álna breitt. Um haust ið var það að sögn þeirra „hálf byggt að veggj um og 
tré verk ið að mestu, en þó hvor ugt til full komn un ar“. Því fór fjarri, að styrk ur 
sá, sem stjórn völd veittu iðn að ar mönn un um til hús bygg ing ar inn ar, nægði til 
að full gera húsið fyrir vet ur inn. Þar við bætt ist, að þeir fengu ekk ert að starfa 
við iðn sína um sum ar ið, að því und an skildu, að hatta mak ar inn gerði við 
nokkra gamla hatta að sögn Jóns Arn órs son ar sýslu manns. Þegar vetur gekk í 
garð, áttu iðn að ar menn irn ir og skyldu lið þeirra hvorki víst hús næði né mat ar-
forða til vetr ar ins. Í sept emb er 1787 sótti Gunn laug ur hatta mak ari um það til 
rent ukamm ers að fá gamla pakk hús ið í Grund ar firði til íbúð ar um vet ur inn, og 
mælti Jón Arn órs son sýslu mað ur með um sókn inni. Í svari söl unefnd ar kon-
ungs versl un ar inn ar í maí vorið eftir kom fram, að ekki væri unnt að verða við 
þess ari beiðni, vegna þess að um rætt pakk hús væri ætlað Halli Þor kels syni, 
sem ætl aði að setj ast að í Grund ar firði sem borg ari og kaup mað ur. Í neyð sinni 
leit uðu iðn að ar menn irn ir ásjár Ólafs Step hen sens amt manns. Stjórn völd synj-
uðu beiðni þeirra um við bót ar styrk til hús bygg ing ar inn ar að upp hæð 140 rík-
is da lir, en hins vegar sá Ólaf ur amt mað ur til þess, að þeir fengju mat ar út tekt í 
kon ungs versl un inni í Grund ar firði, svo að þeir og skyldu lið þeirra gætu 
skrimt um vet ur inn. Þar var um að ræða mjöl, grjón, baun ir, malt og humal. 
Einnig fóru iðn að ar menn irn ir fram á að stoð til að eign ast einn hest og eina kú 
hvor um sig, sér og sínum til fram fær is, enda væri Grund ar fjarð ar kaup stað ur 
svo skammt á veg kom inn, að ógjörn ing ur væri að hafa ofan af fyrir sér þar 
með því að stunda iðn sína. Rent ukamm er ið vildi ekki fall ast á þá til lögu amt-
manns að veita styrk af fé því, sem hafði verið safn að handa þeim, sem höfðu 
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orðið illa úti af völd um móðu harð ind anna, til að kaupa skepn ur handa iðn að-
ar mönn un um. Úr hús næð is vanda þeirra rætt ist hins vegar þannig vet ur inn 
1787–1788, að Jens Mum toft versl un ar stjóri leyfði Magn úsi Guð mann að haf ast 
við í einu af úti hús um versl un ar inn ar og gera við það á eigin kostn að, en séra 
Björn Þor gríms son bauð Gunn laugi Þor valds syni að búa í einu her bergi á 
bænum Grund, sem var í eigu Set berg skirkju.113

Ekki rætt ist neitt úr fyrir iðn að ar mönn un um árið 1788. At vinna var sem fyrr 
af skorn um skammti, og einnig vant aði þá að gang að túnum, svo að þeir gætu 
heyjað handa skepn um sínum. Þá var þeim aftur synj að um við bót ar bygg ing-
ar styrk, sem þeir sóttu um á því ári. Ólaf ur Step hen sen amt mað ur hlut að ist til 
um, að þeir fengju inni í íbúð ar húsi kon ungs versl un ar inn ar vet ur inn 1788–
1789, þannig að þeir bjuggu við þol an leg ar að stæð ur. Hins vegar sáu þeir fram 
á, að þurfa að flytja úr hús inu vorið 1789 og leist ekki meira en svo á það. Þess 
vegna fóru þeir fram á að fá að kaupa húsið fyrir 1/3 af bók færðu verði þess 
með af borg un um, en rent ukamm er ið hafn aði þess ari mála leit an. Ástæða þess 
var sú, að söl unefnd eigna kon ungs versl un ar inn ar bauð versl un ar fyr ir tæk inu 
Hein rich van der Smiss ens Söhne í Al tona, sem hefur verið minnst á hér að 
fram an, íbúð ar hús ið til kaups, og var geng ið frá því haust ið 1789. Þá urðu iðn-
að ar menn irn ir að flytja úr hús inu. Reynd ar voru þeir orðn ir svo að þrengd ir í 
ágúst byrj un 1789, að þeir báðu Ólaf Step hen sen um að stoð við að kom ast burt 
úr Grund ar firði. Magn ús Guð mann vildi kom ast til Reykja vík ur, svo að hann 
gæti sest þar að, og Gunn laug ur Þor valds son Vadel fór þess á leit við amt mann 
að mega stunda vinnu utan Grund ar fjarð ar og starfa við hvað eina, sem að 
gagni mætti koma. Amt mað ur hafn aði beiðni þeirra á þeirri for sendu, að hann 
hefði heit ið þeim pen inga styrk til hús bygg ing ar gegn því, að þeir skuld byndu 
sig til að ljúka við húsið fyrir árs lok. Óheim ilt væri að nota styrk þenn an ann-
ars stað ar en í Grund ar firði, og því gæti hann ekki fall ist á mála leit an þeirra.

Jón Arn órs son sýslu mað ur skrif aði amt manni bréf í sept emb er 1789, þar 
sem hann lýsti hinum átak an legu að stæð um, sem iðn að ar menn irn ir og hinar 
út lendu eig in kon ur þeirra urðu að gera sér að góðu að búa við. M.a. komst 
sýslu mað ur svo að orði, að mörg and vörp bær ust til himna vegna hinna slæmu 
að stæðna fólks ins, og lét hann í ljós þá ósk, að þau myndu von andi heyr ast 
ein hvern tíma. Jón sýslu mað ur var ekki að skafa utan af hlut un um og lét m.a. 
þau orð falla í bréf inu, að iðn að ar menn irn ir hefðu komið til hins svo kall aða 
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Grund ar fjarð ar kaup stað ar vegna hás temmdra lof orða, sem stjórn völd hefðu 
gefið þeim, en þau hefðu ekki verið efnd, og myndi það fæla aðra frá að setj ast 
þar að upp á sömu býti. Ólaf ur Step hen sen amt mað ur reidd ist þess um um-
mæl um sýslu manns ákaf lega og sagði hart að þurfa að þola slík ar „Chikan er“ 
af jafn ómerki legu til efni og ráð lagði sýslu manni að forð ast fram veg is að hafa í 
frammi slík ar „uans tænd ige Grov heder“ við sig. Greini legt er af bréfi þessu, að 
amt manni var farið að þykja nóg um um stang það og vand ræði, sem iðn að ar-
menn irn ir höfðu bakað honum, því að hann kvaðst ekki hirða um að telja það 
upp, hve oft amtið hefði boðið þeim bygg ing ar styrk og hve oft þeir hefðu van-
rækt að nýta sér hann. Amt manni þótti að sér sneitt með um mæl um Jóns sýslu-
manns, og neydd ist hann til að biðj ast af sök un ar. Kvaðst hann hafa skrif að 
bréf ið í fljót ræði.114

Þrátt fyrir vand ræði sín ákváðu iðn að ar menn irn ir að reyna að þrauka í 
Grund ar firði vet ur inn 1789–1790, enda áttu þeir ekki ann ars úr kosti. Í bréfi, 
sem Gunn laug ur Þor valds son Vadel skrif aði Ólafi Step hen sen amt manni í nóv-
em ber 1789, kom fram, að það, sem stóð hatta gerð ar mann in um fyrst og fremst 
fyrir þrif um, var skort ur á verk stæði og jarð ar skika, sem hægt væri að fram-
fleyta kú af, þannig að honum var ókleift að sjá sér og sínum far borða og því 
síður að taka iðn nema sér til að stoð ar. Hann hafði látið hrófa upp torf kofa, sem 
hann ætl aði að búa í um vet ur inn, og hann hafði feng ið inni með verk stæði sitt 
í kram búð inni í Grund ar firði (þ.e. versl un Halls Þor kels son ar). Gunn laug ur 
kvaðst eiga um tvennt að velja, að flytj ast burt eða vera um kyrrt og reyna að 
koma upp íbúð ar húsi og verk stæði á þeim hluta úr landi jarð ar inn ar Grund ar, 
sem Jón Arn órs son sýslu mað ur hafði út hlut að honum. Vadel bað Ólaf amt-
mann að hlut ast til um, að sér yrði veitt að stoð við að koma hús inu upp. Amt-
mað ur veitti hatta gerð ar mann in um leyfi til að reisa íbúð ar hús á kaup stað ar-
lóð inni, og fékk hann 40 rík is dala bygg ing ar styrk frá rent ukamm er inu. M.a. 
keypti Vadel af fé laga sínum, Magn úsi Guð mann, timb ur það, sem hann hafði 
feng ið árið 1787 til að reisa hús, eins og greint var frá hér að fram an.

Þegar hér var komið sögu, var kristi legt lang lund ar geð Magn ús ar Guð-
manns löngu þrot ið. Haust ið 1789 sneri hann sér til rent ukamm ers ins og ósk-
aði eftir leyfi til að mega flytj ast frá Grund ar firði. Kvaðst hann enga at vinnu 
hafa og ekki einu sinni eiga kú eða gras blett, þar sem hægt væri að hafa kýr á 
beit. Því gæti hann ekki fram fleytt sér og sínum af vinnu sinni, eins og honum 
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bæri að gera, held ur væri hann upp á það kom inn að hafa fram færi sitt úr kassa 
hans kon ung legu há tign ar og drægi fram lífið eins og betl ari á ölm usu, sem 
góð hjart að fólk léti af hendi rakna. Fór hann því fram á það við rent ukamm er-
ið að mega flytj ast frá Grund ar firði til ein hvers þess stað ar í Dana veldi, þar 
sem hann gæti fram fleytt fjöl skyldu sinni með vinnu sinni. Einnig bað hann 
um vega bréf handa sér og fjöl skyldu sinni og styrk til að greiða ferða kostn að.

Rent ukamm er ið leyfði Magn úsi að flytj ast frá Grund ar firði og gaf amt manni 
fyr ir mæli um að láta honum í té vega bréf. Hins vegar synj aði það Magn úsi um 
ferð astyrk. Sum ar ið 1790 gaf Ólaf ur Step hen sen amt mað ur út vega bréf handa 
Magn úsi Guð mann, konu hans, sem var, eftir því sem næst verð ur kom ist, 
þýsk að þjóð erni og hét Anna Maria Porsche, og tveim ur sonum þeirra barn-
ung um. Næst spurð ist til Magn ús ar í Kaup manna höfn í des em ber 1790, en þá 
sótti hann um styrk til kon ungs. Söl unefnd eigna kon ungs versl un ar inn ar veitti 
honum vorið 1791 10 rík is dala styrk vegna út gjalda, sem hlut ust af því, þegar 
hann fékk borg ara rétt indi í Kaup manna höfn. Upp frá þessu og til árs ins 1806 
var Magn ús Guð mann sí fellt að nauða í stjórn inni um að stoð til þess að reka 
litla versl un. Synir hans tveir, sem voru nefnd ir hér að fram an, voru Christi an 
Gudm ann og Jo hann Gudm ann. Þeir komu báðir við sögu versl un ar á Ak ur-
eyri. Sá fyrr nefndi starf aði við versl un bróð ur síns á Ak ur eyri og lést þar árið 
1828. Jo hann Gudm ann setti á stofn versl un á Ak ur eyri, og ráku niðj ar hans 
hana lengst af. Fr.C.M. Gudm ann rak hana síð ast ur beinna af kom enda Jo hanns 
Gudm anns, en eftir lát hans var versl un in starf rækt undir nafn inu Gudm anns 
Eft er føl ger. Fr.C.M. Gudm ann lagði fyrst ur manna fram fé til sjúkra húss á 
Ak ur eyri, og var það nefnt Gudm anns Minde.115

Gunn laug ur Þor valds son Vadel virð ist hins vegar hafa verið, þegar hér var 
komið sögu, stað ráð inn í því að þreyja þor rann og góuna í Grund ar firði. Hann 
hófst handa um hús bygg ingu vorið 1791. Í apríl það ár greiddi Ólaf ur Step hen-
sen amt mað ur honum 40 rík is dali af þeim 50, sem rent ukamm er ið hafði heit ið 
honum, og hinn 21. júlí sama ár út hlut aði Jón Arn órs son sýslu mað ur honum 
spildu úr landi Grund ar, sem svar aði einu kýrfóðri. Einnig var Vadel heim ilt að 
hafa einn hest á beit ókeyp is vetur, vor og haust á út engj um Grund ar lands, en 
hann varð þó að gæta þess, að engjun um yrði ekki spillt. Það átti hins vegar 
ekki fyrir Gunn laugi að liggja að kemba hær urn ar í Grund ar firði, því að hann 
veikt ist sum ar ið 1790 og lést hinn 15. ágúst úr brjóst veiki hálf fimm tug ur að 
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aldri. Hafði þá að eins verið graf inn grunn ur að húsi því, sem hann ætl aði að 
reisa á kaup stað ar lóð inni þá um sum ar ið. Í því áttu að vera eitt her bergi, eld-
hús og verk stæði. Að sögn Jóns Arn órs son ar sýslu manns, þegar hann til kynnti 
Ólafi amt manni lát Va dels, voru eign ir dán ar bús ins ein ung is verk færi hatta-
gerð ar manns ins, nokkr ir ófull gerð ir hatt ar og „meget fatt ige Mands Klæder“ 
ásamt púls hesti. Á meðan Gunn laug ur lá veik ur, átu hest ar að komu manna allt 
gras af tún bletti þeim, sem honum hafði verið út hlut að ur úr Grund ar landi, 
þannig að þar var ekk ert hey að hafa til vetr ar ins. Eins og lög gerðu ráð fyrir, 
var bú Va dels skrif að upp, og voru eign ir þess metn ar á 146 rík is dali, en skuld-
ir á 126 rík is dali. Eign irn ar voru verk færi, timb ur, torf bær, hús grunn ur, fatn að-
ur (kjóll, vesti og buxur hvítar að lit, snún ar, slitn ar og blett ótt ar), gam all hatt-
ur og púls hest ur, sem var seld ur á 12 rík is dali til standa straum af jarð ar far ar-
kostn að in um. Svo er að sjá sem hatta mak ar inn hafi haft nokkra vinnu við að 
gera við hatta, því að í dán ar bú inu fund ust 11 hatt ar, sem lokið var að gera við, 
og 37 hatt ar, sem honum hafði ekki unn ist tími til að ljúka við gerð á. Eig end ur 
hatt anna voru bú sett ir allt frá Hell is sandi og norð ur í Strand asýslu.116

Hin danska ekkja Va dels, Else Cat har ine Vadel, sem var þunguð, hélt til 
Dan merk ur ásamt tveggja ára göml um syni þeirra hjóna, Gott wald Hendr ich, 
sem var fædd ur 13. sept emb er 1788, slypp og snauð og átti að eins fötin, sem 
hún stóð í, eina slitna sæng og las lega drag kistu. Síð ast spurð ist til henn ar í 
des em ber 1790 í Kaup manna höfn, en hinn 13. þess mán að ar leit aði hún ásjár 
hjá rent ukamm er inu og fór fram á styrk til að greiða ferða kostn að sinn til 
Kaup manna hafn ar og til að sjá sér og barni sínu far borða. Við upp boð á eigum 
dán ar bús ins í sept emb er 1790 feng ust rúm lega 25 rík is da lir. Meðal þess, sem 
seld ist ekki, var torf bær, sem hatta mak ar inn hafði látið koma upp, verk færi 
hans og mest allt timbrið, sem var í eigu dán ar bús ins. Grunn ur húss þess, sem 
Wadel hafði byrj að á um sum ar ið, var met inn á 14 rík is dali. Skipt um í dán ar búi 
hans lauk end an lega árið 1793. Hinn 29. júní það ár hélt Jón Esp ól ín sýslu mað-
ur í Snæ fells nessýslu til Grund ar fjarð ar að skip un Ólafs Step hen sens stift amt-
manns til að huga að torf bæ þeim, sem hatta gerð ar mað ur inn hafði látið reisa. 
Sýslu mað ur komst að raun um, að torf bær inn var illa far inn. M.a. var hann 
arfaf úinn, enda hafði hann verið byggð ur af van efn um og stað ið auður frá því 
að Vadel lést. Bær inn var þrjár álnir á breidd og þrír fað mar á lengd. Sýslu mað-
ur fékk tvo menn til að meta bæinn til verðs, þá Bjarna Svarts son, hrepp stjóra 
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á Hálsi, og Pál Þórð ar son, bónda í Runa bæ, og mátu þeir hann á sex rík is dali. 
Því næst hélt Esp ól ín sýslu mað ur upp boð á torf bæn um, og keypti Bjarni 
Magn ús son, borg ari í Grund ar firði, hann fyrir átta rík is dali og 22 skild inga en 
fékk sex rík is dali af kaup verð inu lán aða. Sýslu mað ur at hug aði einnig hluti þá 
úr dán ar bú inu, sem höfðu ekki selst og Haf liða Helga syni hafði verið falið að 
geyma. Þar var um að ræða verk færi til hatta gerð ar, sem voru svo sér hæfð, að 
eng inn treysti sér til að kaupa þau. Að auki voru í vörslu Haf liða Helga son ar 
15 hatt ar, en honum hafði einnig verið falið að geyma þá hatta, sem Vadel hafði 
haft til við gerð ar, og áttu eig end ur þeirra að vitja þeirra hjá Haf liða.117

Þannig lauk þess ari til raun stjórn valda til að fá iðn að ar menn til að setj ast að 
í Grund ar fjarð ar kaup stað. Reynd ar hafði komið til greina, að aðrir iðn að ar-
menn sett ust að í Grund ar firði. Í árs byrj un 1788 sótti Vil hjálm ur Árna son 
skipa smið ur um styrk til rent ukamm ers til að setj ast að í Grund ar firði. Ólaf ur 
Step hen sen amt mað ur hvatti sama ár Þor björn Ólafs son, gull smið á Helg-
avatni, til að setj ast að í Grund ar firði og stunda þar iðn sína. Kröf ur þær, sem 
gull smið ur inn gerði um fjár hags leg an stuðn ing af hálfu stjórn valda, voru hins 
vegar meiri en svo, að þau treystu sér til að ganga að þeim. Vorið 1789 vildi 
Val gerð ur Skafta dótt ir, sem hafði lært líns puna í Kaup manna höfn, setj ast að í 
Grund ar fjarð ar um dæmi ná lægt Stykk is hólmi eða í Grund ar fjarð ar kaup stað til 
að miðla konum í Vest ur am tinu af kunn áttu sinni. Í júní 1789 sóttu tveir iðn að-
ar menn, Magn ús Svarf da lín renn ismið ur og Brynj ólf ur Jóns son garð yrkju mað-
ur, um borg ara rétt indi í Grund ar firði og fóru einnig fram á styrk frá hinu op-
in bera til að koma sér fyrir þar. Báðir ætl uðu þeir að stunda iðn sína í Grund-
ar firði, og garð yrkju mað ur inn hafði í hyggju að kenna íbúum í Vest ur am tinu 
garð yrkju. Ólaf ur Step hen sen amt mað ur lagði til, að rent ukamm er ið yrði við 
styrk beiðni þeirra Magn ús ar og Brynj ólfs, enda taldi hann, að það yrði til að 
efla hinn nýja Grund ar fjarð ar kaup stað, ef fleiri borg ar ar sett ust þar að. Sér í 
lagi þótti honum ástæða til að styrkja Brynj ólf garð yrkju mann, því að amt mað-
ur taldi að garð yrkja væri skemmra á veg komin í Vest ur am tinu en ann ars 
stað ar á land inu og því feng ur að því að fá lærð an garð yrkju mann í amtið. 
Ekk ert varð samt af því, að of an greind ir iðn að ar menn sett ust að í Grund ar firði. 
Hugs an legt er, að stjórn völd um hafi um þetta leyti verið orðið ljóst af dæmi 
Magn ús ar Guð manns og Gunn laugs Þor valds son ar Va del, að lítil von væri til 
þess, að iðn að ar menn gætu fram fleytt sér í Grund ar firði.118
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Gunnar Kristjánsson

Um útgáfu 
Dagsbrúnar

Ungmennafélag Grundfirðinga eins og það hét í upphafi gaf út handskrifað 
blað á fyrstu árunum sem það starfaði. Í blaðið skrifuðu félagar frumsamdar 
sögur og ljóð. Eitt eintak var gefið út og það gekk síðan milli bæja og á hverjum 
bæ var það lesið spjaldanna á milli en síðan komið á næsta bæ. Nokkur eintök 
hafa varðveist af þessum blöðum og birtum við hér forsíðu 1. tölublaðs 1. 
árgangs sem gefið var út árið 1933 en eins og þar sést var það fyrsti formaður 
Ungmennafélagsins Karl Kristjánsson sem var ritstjóri. 
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