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GRUND Í FLATEY Á SKJÁLFANDA - ÆSKUHEIMILI MITT BYGGT 1939 

 

Herbergjaskipan, innanstokksmunir, daglegt líf og fleira að beiðni Þjóðminjasafns Íslands.  

Rannsóknarverkefni sem dr. Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur vinnur að um þessar 

mundir á vegum Þjóðminjasafnsins. 

GRUND  

Var byggt 1939 af foreldrum mínum, Hólmgeiri Árnasyni og Sigríði Sigurbjörnsdóttur. Það var 

forskalað timburhús á tveimur hæðum með bárujárnsþaki. Fluttu þau í húsið í ágústmánuði 

sama ár. 

 

AÐALINNGANGUR 

Spariinngangur að sumri en lokaður á vetrum með innri og ytri hurð.  Lítil forstofa um 3 fm 

með einum miðstöðvarofni. 

MUNIR Í FORSTOFU: 

Ein hilla á vegg, með spegli fyrir ofan og hengi fyrir utanyfirfatnað.  Hillan sennilega smíðuð 

af Sigurbirni Sigurjónssyni móðurafa mínum,úr mahoní.  Stærð um  60 sm  á lengd og 15 sm á 

breidd.  Spegillinn var um 40 sm á hæð og 30 sm á breidd, ramminn trúlega úr mahoní líka. 

Gólfið í forstofunni var úr gegnheilum lökkuðum plankavið, eins og í öllum herbergjum 

hússins, þ.e. eldhúsi, stofu og svefnherbergjum.  Gólfin í þvottahúsi og búri voru steypt. 

Veggir og loft voru úr panil, sem málaður var hvítur. 

Þrjár steyptar rúnaðar tröppur voru frá útihurð og niður á lóð. 

 

HERBERGI AFA OG ÖMMU 

(Petrína Ingibjörg Jóhannesdóttir og Sigurbjörn Óskar Sigurjónsson). 

Stærðin um 6 fm með einum glugga á móti suðri.  Panill í veggjum og lofti, hvítmálaður. 
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MUNIR OG HÚSGÖGN: 

Rúm, sem hægt var að draga sundur og saman á breiddina, tvíbreitt á nóttunni en einbreytt á 

daginn.  Það var við austurvegginn og með höfðagaflinn við suðurvegg vinstra megin við 

gluggann þegar gengið er inn í herbergið. Smíðað af afa Bjössa. 

Borð með skúffu var undir glugganum og stóll við.  Hornskápur á vegg vinstra megin við 

gluggann og orgel við vegg gagnstætt rúmi 

 
Saumaskrín á „Borð með skúffu“ 

Elsta systkinið Ingvar, svaf í litlu rúmi, sem var hægt að draga sundur og saman á lengdina, 

inni hjá afa og ömmu við vesturvegg.  Hann var sennilega orðinn sjö ára þegar hann fluttist í 

herbergi, sem var á efri hæð undir risi. 

Rúmin sem um er getið hér, tel ég með fullri vissu að afi (Sigurbjörn) hafi smíðað. 

Orgelið var keypt á Siglufirði um 1947 og er vel nothæft ennþá.  Það er eign Sædísar dóttur 

minnar.  

Lýsing í herbergi var olíulampi 8 eða 10 lína. 

Herbergið var líka kennslustofa eftir skólann á daginn, þar sem afi kenndi okkur systkinunum 

að lesa, skrifa og reikna og hjálpaði okkur við heimalærdóminn.   

 

FRÓÐLEIKUR: 

Í þá daga byrjaði barnaskólinn yfirleitt 1.okt og endaði síðast í apríl.  Ekki tel ég að börnum 

hafi orðið meint af þessari stuttu barnaskólagöngu nema síður sé, því að þekkingu afla menn 

sér víðar en innan skólaveggja, svo sem í atvinnulífinu og víðar eins og þekkt er, en ekki tekið 

nægjanlegt tillit til í almennri umræðu um skólamál í dag.  
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Í Flatey voru börn látin byrja ung að létta undir, bæði innan og utan heimilis. Það var skóli, 

sem börn vantar í dag.  Einnig tel ég að á þessum árum hafi hlutfall Flateyinga í 

langskólanámi verið hærra en annarsstaðar á landinu (tilgáta mín) og námsárangur með 

ágætum, þrátt fyrir stutta barnaskólagöngu. 

Móðurafi minn (Sigurbjörn) var organisti í Brettingsstaðakirkju á Flateyjardal þegar þar var 

messað.  Þegar kirkjuyfirvöld ákváðu að flytja kirkjuna af Flateyjardal (Flateyjardalur fór í eyði  

1953) og til Flateyjar, þá sáu þeir bræður, hann og Stefán mikið um það verk.  Hafist var 

handa við það að sumri 1955.  Viðnum komið niður á Nausteyrarfjöru og fluttur til Flateyjar á 

bátum eyjabúa síðla sumars.  Grunnurinn byggður að hluta til það ár en lokið við hann hið 

næsta.  Aðalkirkjunni komið undir þak árið 1956 og klædd töluvert að innan árið 1957.  

Haldið er áfram 1958  og hún forsköluð þá að utan og kirkjusmíðinni að fullu lokið 1960, 

þegar hún er vígð í júlímánuði það ár af séra Friðriki A. Friðrikssyni prófasti. 

 
Vígsla kirkjunnar 17.júlí 1960 

Fremri röð frá vinstri: Friðrik A Friðriksson, Gertrud Friðriksson, Jón Hermannsson, Sigríður Sigurbjörnsdóttir, 

Björgvin Pálsson, Sigurbjörn Sigurjónsson, Jóhannes Jóhannesson.  

Aftari röð frá vinstri: Hermann Jónsson, Hólmgeir Árnason, Jónas Jónasson, Sigurbjörg Sigurjónsdóttir. Ungur 

maður á tröppum er Erlingur Karlsson. 

Fermingarbörn lengst til hægri: Ingunn Emilsdóttir, Jóhannes Jónsson(á mynd) og Ragnar Karlsson 

 

Ég hef dagbók afa míns undir höndum frá þessum tíma, en hún varðar flutning kirkjunnar og 

byggingu hennar. Þar eru skráðir tímar hvers og eins, sem komu að verkinu og greinilegt á því 

að allir sem vettlingi gátu valdið komu þar að.  Þar koma fram, áheit og gjafir til kirkjunnar frá 

öllum heimilum í Flatey, sem voru verulegar og aðdáunarverðar. 
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Kirkjan í dag 

Bátar sem skráðir eru í þessa bók og flytja viðinn frá Nausteyrarfjöru á Flateyjardal til 

Flateyjar eru þessir: 

 Bjarmi, 

 Sævar 

 Sæunn 

 Sædís 

 Sigurpáll 

 Þrándur 

Valinn var fallegur staður til þess að reisa kirkjuna á, þar sem sést vítt og breitt til allra átta.  

Yfirsmiður var Björgvin Pálsson frá Akureyri. 

Afi stofnaði og æfði blandaðan kór í Flatey og stjórnaði honum um margra ára skeið.  Móðir 

mín tók við organistastarfinu í Flatey eftir að kirkjan var flutt þangað frá Brettingsstöðum á 

Flateyjardal, en þar var hún vígð í júlí 1960 af séra Friðriki A. Friðrikssyni prófasti á Húsavík 

eins og fyrr er getið. 

Við systkinin ólumst því upp við tónlist, bæði létta og klassiska. Meðal annarra tónskálda 

voru þar á ferð Bach, Beethoven, Mozart, Liszt, ásamt íslenskum tónskáldum, svo sem Bjarna 

Þorsteinssyni, Björgvini Guðmundssyni, Páli Ísólfssyni, Sigvalda Kaldalóns, Friðriki Jónssyni á 

Halldórsstöðum,  Oddgeiri Kristjánssyni og Sigfúsi Halldórssyni,  svo einhverjir séu nefndir. 
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Geta má þess að tvö elstu systkinin (Ingvar og Jóhanna) á Grund eignuðust harmonikkur á 

unglingsárum og léku á dansleikjum í Flatey.  Síðar varð það hlutverk okkar Ævars líka. 

Til gamans má þess geta, að móðir mín bjó ásamt foreldrum sínum á Vargsnesi í 

Náttfaravíkum við Skjálfandaflóa.  Þegar hún var aðeins þrettán ára gömul, (fædd 

24.01.1913) keypti afi orgel sem var pantað úr dönskum príslista, fékk það sent til Húsavíkur  

og réri með það vestur yfir flóann  ásamt tveim bræðrum sínum og færði henni.  Aðstæður til 

þess að koma svona þungum hlut heim í hlað á Vargsnesi voru afar erfiðar.  Snarbratt upp frá 

fjörunni, líklega um 20 metra hár bakki.  Þeir leystu þrautina þannig, að sett voru bönd undir 

orgelið og yfir axlir eins þeirra þriggja bræðra, en hinir héldu undir hvoru megin. Og þetta 

hafðist.  Ekki lítil gleði  að fá nýtt orgel í baðstofuna á Vargsnesi sem veitti heimilisfólkinu 

ómælda ánægju á öllum tímum, en  ekki síst á dimmum vetrarkvöldum í skammdeginu 

(Gerðist 1926). 

STOFAN OG MUNIR 

Stofan var um 12 fm, panilklædd og veggfóðruð.  Í loftið var settur hvítur dúkur á striga og 

fallegir breiðir hvítir listar sem tengdu saman veggi og loft. 

Í mínu ungdæmi þótti fínt að veggfóðra með fögru betreki eins og það var þá kallað, sem það 

og var.  En þegar foreldrar mínir, að afloknu góðu dagsverki, létu húsið í hendur barna og 

tengdabarna til eignar og afnota, var það fyrsta verk okkar, að fletta mörgum lögum af 

veggfóðri af veggjunum.  Kom þá í ljós fallegur panill sem ennþá sómir sér vel og hentar 

ágætlega því sumarhúsahlutverki sem það þjónar í dag. 

Gengið var úr spariforstofu um dyr til vinstri inn í herbergi afa og ömmu.  Gengið var beint úr 

spariforstofu um dyr inn í stofuna, sem var prýdd með húsgögnum, málverkum og myndum á 

veggjum og handavinnu móður okkar á veggjum, borðum og kommóðu.  

Einn gluggi var á stofu til suðurs, en stofan var innaf herbergi afa og ömmu og 

hjónaherbergið innaf stofunni í suðurhelmingi hússins.  Þessi þrjú rými voru öll við suðurvegg 

hússins á neðri hæð og einn gluggi á hverju þeirra, en stofuglugginn var sýnu stærstur.  Við 

austurvegg var legubekkur og yfir honum dökkt  ullarofið veggteppi með gobelín saumi, gert 

af móður okkar. (Hún var í Húsmæðraskólanum á Laugum S.-þing. veturinn 1934-35).  Yfir 

teppinu var poleruð tréhilla og á henni skrautmunir og myndir af ýmsum úr fjölskyldunni og 

tengdum henni. 
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Ullarofið veggteppi í stofu – Myndir á hillur frá vinstri. Sigurbjörn afi minn, foreldrar mínir í miðju, afabróðir 

minn Stefán. 

Á vegg vinstra megin þegar gengið var inn í stofu hékk loftvog úr dökkum viði og er ennþá í 

Grund. Mikið var fylgst með henni þegar veður var að breytast og oft búið að dumpa á hana 

til þess að vita hvort hún væri að stíga eða falla. Þetta var mikill og góður mælikvarði á 

veðrabreytingar fyrir þá, sem kunnu að notfæra sér slík tæki. 

Borðstofuborð, sem var hægt að stækka þegar gesti bar að garði eða yfir stórhátíðar með því 

að draga út tvo bita úr borðinu og þar ofan á sett borðplata sem sniðin var til þeirra hluta og 

var alltaf tiltæk.  Þetta borð stóð á miðju stofugólfi og voru sex stoppaðir stólar með trébaki 

við það. En hægt var fyrir tíu manns að sitja við borðið eftir stækkun. 

Á borðinu var dúkur og glerskál með blómum í.  Yfir borðinu var besta lýsing í húsinu, en þar 

hékk Aladinlampi sem var afbragðs ljós af þegar allt var í lagi.  En gæta þurfti þess vel að 

ósaði ekki, því að þá varð netið svart.  Í því samhengi var aðalatriðið,  að kveikurinn væri vel 

skaraður.   

Skörunin var gerð með þar til gerðum hlut sem fylgdi lampanum.  Þegar ósaði og netið varð 

svart, þurfti að draga niður í ljósinu og bíða nokkra stund uns sótið í netinu brann upp og 

ljósið varð skært á ný. 

Við norðurvegg í stofu stóð fallegur viðarborðstofuskápur, með glerhurðum í efri hluta miðju 

skápsins.  Þær opnuðust með því að draga þær í falsi til hliðar.  Undir þeim var ein skúffa, 

fyrir borðstofudúka og fleira sem tilheyrði stofunni. Til hliðar við glerhurðirnar, voru tvær 

stórar hurðir jafnháar skápnum. Innan við þær var komið fyrir nokkrum hillum, til geymslu 
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fyrir hina og þessa stofumuni. Í miðju skápsins neðan við skúffuna voru tvær litlar hurðir með 

hillum innan við.  Stærð skápsins: 

 Hæð 145 sm 

 Breidd 160 sm  

 Dýpt 40 sm 

 Í þessum skápi voru öll sparistell geymd, bæði matar- og kaffistell, ásamt fínum 

borðdúkum, handbroderaðir af móður okkar  og fleiri stökum fínum áhöldum.  Ofaná 

þessum skápi voru myndir og munir til skrauts.  

 

Fánastöng með íslenska fánann við 

hún á hringlaga beykistalli um 10 sm 

þvermál og 12 sm hár og hæðin alls 

frá borði 56 sm.  Framan á var 

útskorin mynd af fjögurra bursta bæ 

með fjöllum í baksýn og að 

aftanverðu er gjósandi eldfjall.  Gert 

af Jóhanni Björnssyni, sem fyrr er 

getið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SKRÁSETT 2013 

GAH Bls. 9 
 

Borðstofuborðið, stóla og borðstofuskápinn, 

smíðaði bróðir pabba Sigurbjörn Árnason (um 

1945-1948) sem var húsgagnasmíðameistari og 

bjó á Akureyri. 

Borðstofuborðið, borðstofuskápurinn og stólarnir 

voru lakkaðir og dökkir að lit.  

Til gamans má geta þess að tengdaforeldrar mínir 

áttu þrjá fallega gripi úr póleruðu mahóní í sinni 

stofu, sem þeir keyptu af Sigurbirni föðurbróður 

mínum og ánöfnuðu okkur hjónum að þeim 

gengnum. 

 Hár lampi með handsaumuðum skermi 

með áföstum lágum skápi – lampi, hæð á 

skermi ofan skáps 120 sm, hæð á skápi 58 

sm, lengd 63 sm og breidd 36 sm 

 Bókaskápur – hæð 60 sm, lengd 120 sm 

og dýpt 27 sm 

 Fallegt lítið sófaborð – hæð 53 sm, lengd 68 sm og breidd 41 sm 

 
Sófaborð 

 

 

   Stofustóll 
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Við vesturvegg í stofu stóð eikarmáluð kommóða sem á var lagður fínullar löber saumaður af 

móður okkar að forníslenskum hætti.  Stærð á kommóðu: 

 Lengd 90 sm á lengd,  

 Breidd 46 sm  

 Hæð 88 sm með fjórum skúffum.   

Kommóðuna tel ég að afi minn hafi smíðað eða bróðir hans Stefán Sigurjónsson sem var 

lærður rokkasmiður, en smíðaði mublur, báta,  hús o.fl.  

 Efsta skúffan var alltaf læst. Sú skúffa var að okkar áliti  ærið leyndardómsfull, því þar fór 

enginn höndum um  nema húsbóndinn á heimilinu.  Í henni var að finna skjöl, sem tilheyrðu 

útgerð og heimilisrekstri, ásamt peiningakassa úr málmi, sem taldir voru uppúr seðlar til 

starfsfólks og heimilsfólks við vertíðarlok að hausti. 

Aðrar skúffur voru alltaf opnar og í þeim geymdir dúkar og fleira sem tilheyrð stofunni. 

Ofan við kommóðuna á vesturvegg var stór klukka dökk að lit, sem sló á hálfa og heila 

tímanum. Á háfla tímanum sló hún eitt tvöfalt slag og á þeim heila jafn mörg tvöföld slög eins 

og tími dagsins sagði til um. Foreldrar mínir voru gefin saman 2. Júní 1935 og fengu þá þessa 

klukku í brúðargjöf, annað hvort frá foreldurm pabba eða mömmu, veit ekki frá hvorum 

foreldrunum. Hún er nú eign Ásu systur og gengur ennþá eins og klukkur eiga að gera, sýnir 

bæði réttan tíma og slær þegar henni ber. Sennilega aðeins verið hreinsuð einu sinni á sinni 

tíð. 

Útvarp var á kommóðunni og sýrubatterí á bak við útvarpið.  Mikil breyting var á til batnaðar, 

þegar þurrbatteríin komu hvað varðaði þrifnað og þægindi.  Sýrubatteríið þurfti alltaf að 

hlaða af og til og var farið með það til Jonna í Sólbakka til að hlaða.  Þar var lítil rafstöð sem 

var til ljósa.  Talstöð eyjabúa var í því húsi og sáu Bára Hermannsdóttir og maður hennar 

Jóhannes Guðni  Jóhannesson um þá þjónustu við 

Flateyinga. 

En Stöðin, eins og hún var kölluð var opin milli 9 

og 10 á morgnana en 16 - 17 seinnipart dags.  Á 

sunnudögum var hún opin frá 10 - 11 og 16 - 18 

seinnipart dags .  Þar gátu Flateyingar pantað 

símtöl og verið í sambandi við fólk víðast hvar á 

landinu þegar þörf krafði. 

Á kommóðunni var fjölskyldumynd ásamt 

útskurðarmunum eftir Jóhann Björnsson 

tréskurðarmeistara frá Húsavík.  Þar má nefna;  
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 Hringlaga skrín með loki yfir, fyrir litla hluti svo sem hringi o.fl. sem á var skorið 

SIGRÍÐUR.  Þvermál um 10 sm og hæð 8 sm. 

 Hringlaga cigarettuhulstur fyrir 20 sigarettur með loki, ummál 25 sm og hæð  11 sm.  

Utan á því var lítill útskorinn fugl, sem sat á grein. 

 Öskubakki, hringlaga með grunnri málmskál ofan á.  Þvermál 9 sm, hæð 10,5sm og 

útskorin mynd af siglandi  litlum báti með fokku og stórsegli uppi. Sitjandi maður í 

sjógalla, sjóhatt á höfði, sem heldur um stýrisskaftið. 

 Allir þessir útskornu munir voru keyptir nýir og eru í eigu afkomenda. 

   

Öskubakki – Efni ljós harðviður, sennilega beyki.  

Orgel var á vesturvegg og stóll við.  Yfir orgeli hékk mynd af Hallgrími Péturssyni í 

predikunarstóli.  Hún er ennþá í Grund.  Málverk af Herðubreið eftir Jósef Kristjánsson hékk 

yfir borðstofuskáp á norðurvegg og málverk eftir sama málara af Hólum í Hjaltadal, eða 

Herðubreið ofan við hillu á austurvegg. 

Í stofuglugga voru blóm.  Falleg síð gluggatjöld voru fyrir þeim glugga og þar innan við 

blúndutjöld.  Gólfið í stofunni var plankaviður gegnheill eins og fyrr segir. 

Eftir einhverra ára búsetu þótti til þæginda í þrifnaði, betra að hafa dúk á gólfi og var því 

lagður ljós dúkur á stofugólfið.  Eina gólfið í húsinu sem á var lagður dúkur.  Þar var hann í 

nokkur ár, en þegar yngri kynslóðin tók við eins og fyrr segir var hann tekinn burtu eins og 

veggfóðrið. 

 

HJÓNAHERBERGI, HÚSGÖGN OG MUNIR 

(Sigríður Sigurbjörnsdóttir og Hólmgeir Árnason). 

Úr stofu var gengið inn í hjónaherbergið 10 fm að stærð, um dyr, sem alltaf voru síð þykk 

tvöföld dyratjöld fyrir.  Þar inni var að sjálfsögðu hjónarúm með höfðagaflinn við miðjan 

vesturvegg.  Í höfðagaflinn miðjan var útskorin falleg rós.  Fastur stór viðarskápur var í horni 

á vestur og suðurvegg, til vinstri við hjónarúmið þegar gengið var í hjónaherbergið úr stofu. 
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Skápurinn var þrískiptur, tvær hurðir að ofan um það bil þriðjungur af hæð skápsins og hillur 

þar fyrir rúmfatnað o.fl.  Tvær hurðir að neðan, hengi þar fyrir föt ásamt hillum fyrir nærföt 

og annan fatnað líka.  Neðst var lítil hurð og skófatnaður geymdur þar. 

Nokkuð stór spegill um það bil 60 sm á hæð og 40 sm á breidd var komið fyrir í horni til 

vinstri þegar gengið var úr stofu inn í herbergið.  Spegillinn var með dökkum körmum.  Lítil 

glerhilla var þar líka um 40 sm löng og 20 sm breið.   

Hún var bundin upp með hvítum fallegum satínborðum.  Eikarmálað viðarrúm var við 

norðurvegg í herbergi og þar sváfu tvö yngstu börnin til sex eða  sjö ára aldurs, en fluttust 

síðan í herbergi á lofti. 

Yngsta systkinið Elsa, sem fætt er 1951, man eftir því að undir glugga í hjónaherbergi var lítið 

rúm sem hún svaf í einhver ár.  Í svefnherbergjum niðri voru Jesúsmyndir á veggjum ofan við 

rúm.  Lítið borð innan við dyr til vinstri, með neðri hillu þar sem á var saumaskrín mömmu. 

Miðstöðvarofn var í hjónaherbergi í horni við norður og austurvegg. 

Lýsing í hjónaherbergi var 10 lína olíulampi. 

 

ELDHÚS, HÚSGÖGN OG MUNIR 

Eldhúsið var um það bil 12 fermetrar að stærð.  Gengið var úr spariforstofu til hægri inní 

eldhús og útgangur úr því var um dyr í horni við norður og vesturvegg.  Úr eldhúsi var gengið 

út á hlað  í gegnum lítinn skúr. Hann var með þröngum gangi og næst útihurðinni var kamar 

og fata í þar til gerðum skápi, með litlum hlera á yfir fötunni, sem var notuð til hæginda. 

  Ekki man ég eftir að salernispappír hafi verið kominn þá til sögunnar, en dagblöð og annar 

pappír kom í hans stað.  Koppar voru undir rúmum. 

Í horni eldhúss við vestur og suðurvegg, stóð kolaeldavél á steyptu undirlagi sem náði vel 

framfyrir vélina og til hliðar til öryggis.  Kolafata stóð á því fyrir framan eldavélina og lítil 

skófla og kolatöng í.  Skörungur lá undir eldavélinni.  Gyllt falleg koparslá var áföst framan á 

eldavélinni eftir henni endilangri, sem á voru lögð plögg til þerris. 

Þessa slá þurfti að fægja einu sinni í viku að fyrirmælum Sigríðar húsfrúar með Brasso 

fægilegi uns hún varð gljáandi fögur eins og gulli slegin.  Reglulega var eldavélin þrifin og 

pússuð með tusku og tólgarbita.  Tólgarbitinn var settur á volga eldavélina og látinn bráðna 

svo gott væri að núa tólginni með tuskunni um vélina til þess að halda henni hreinni og fínni. 

Þrifin sá um og skipulagði móðir okkar ásamt dætrum.  Gólf voru þvegin á miðvikudögum og 

laugardögum og engin undankomuleið þar.  Eldhúsgólf var þvegið oftar og sópað að minnsta 

kosti einu sinni á dag. 
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Til brennslu var viður einnig notaður, eða mor eins og við kölluðum það.  En í það minnsta 

einu sinni á sumri var farið „á reka“ á Eyrarfjöru til þess að sækja eldivið til vetrar og stærri 

tré.  Var þá morinu (lítil viðarsprek) safnað saman og sett í strigapoka sem við þurrkuðum og 

geymdum til vetrar.  Einnig voru stór tré dregin að bryggju í Flatey og söguð í staura og borð í 

þiljur herberja og fl.   

Eyrarfjara er hluti af Jörð Knarrareyrar á Flateyjardal.  Þar fæddist faðir minn 1910 og ólst þar 

upp ásamt 13 systkinum sínum. 

 

Alltaf þurfti að gæta vel að eldinum í kolaeldavélinni og að sjálfsögðu að kveikja upp á 

hverjum morgni því að ekki var þar “ lagt í „ eins og kallað var, að kvöldi áður en 

heimilisfólkið gekk til náða eins og var ætíð gert í miðstöðvarkatlinum. En það var gert  til 

þess að halda hita á ofnunum fram eftir nóttu og var þá glóð í katlinum jafnvel fram á 

morgun.  Móðir mín sá aðallega um það, að kveikja upp í eldavélinni í eldhúsinu og var það 

hennar fyrsta verk á morgnana. En afi minn sá um að kveikja upp í miðstöðvarkatlinum,( eða 

glæða glóðina sem fyrir var, ef var), sem aðallega var notaður á vetrum en ekki á sumrum, 

nema að  mjög kalt væri  í veðri. 

Yfirumsjón með eldamennskunni hafði móðir mín og voru tvær máltíðir á dag og alltaf 

tvíréttað í hádeginu og stöku sinnum á kvöldin líka.  Alltaf heitur matur í hádeginu og oft líka 

á kvöldin. En eins oft  voru afgangar frá hádeginu, harðfiskur og smjör og grautar með súru 

slátri, brauð og álegg á kvöldin.   Í morgunverð var aðallega hafragrautur, stundum líka skyr 

með og alltaf slátur á borðum. 

 Milli þrjú og fjögur á daginn var miðdegiskaffi með heimabökuðu brauði. Má þar nefna 

kleinur og soðið brauð, kanilsnúðar, jólakökur, lummur, pönnukökur, svo einhverjar tegundir 

séu nefndar. Aldrei skorti brauð eða annan mat á mínu heimili. Áður en við systkinin gengum 

til náða á kvöldin, var það föst regla hjá móður okkar að gefa okkur eitt mjólkurglas, sem 

hvorki var gerilsneydd eða fitusprengd, sem sagt ómenguð beint úr kúnni. Alltaf var nægur 

matur og allir fóru alltaf saddir frá borðum. 

“ Að leggja í“ var það nefnt, þegar eldiviði var bætt á í eldstæðinu áður en fólk gekk til náða, 

til þess að halda hita á miðstöðvarofnunum lengur fram eftir nóttu en ella.  Meira var um 

það að viðurinn væri notaður í miðstöðvarketilinn til upphitunar hússins, því að þar komust 

stærri sprek inní eldstæðið, en eldavélina.  Ketillinn var niðurgrafinn í einu horni 

þvottahússins og smá viðar- og kolageymsla í sama rými. 

Við norðurvegg í eldhúsinu var eldhúsborðið sem öll fjölskyldan borðaði við nema amma 

mín, hún sat á stóli með rimlabaki með sessu á, í horni við eldhúsbekk og við suðurvegg.  Þar 

fyrir  ofan  var hilla um það bil 70 sm löng  og undir henni hankar fyrir viskastykki og þar yfir 

fallegt útsaumað tjald, hvítt að lit, sem hét puntustykki.  Þar prjónaði hún vettlinga, sokka og 

fleiri plögg á heimilisfólkið allt og spann  á rokk garn úr lopa, sem hún notaði í prjónaskapinn. 
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Amma (Pétrína Ingibjörg) var óhemju iðin við rokkinn og prjónaskapinn, skapgóð, glettin og 

kvartaði aldrei.  Hún missti föður sinn tveggja ára barn að aldri, þegar hákarlaskip sem hann 

var á fórst við Bakkahöfða á Tjörnesi 1874.  

Þegar passíusálmar voru lesnir í útvarpinu síðla kvölds, var það föst regla hjá ömmu að taka 

passíusálmabók Hallgríms Péturssonar, ganga inn í stofu, tylla sér þar við stofuborðið og 

fylgjast með lestrinum. 

Móðir hennar Sigríður Pétursdóttir einstæð orðin, varð vinnukona á fleiri en einum bæ með 

unga dóttur til þess að sjá fyrir.  Þar á meðal var hún vinnukona í Hellnaseli sem stendur í 

Aðaldalshrauni við austurbakka Skjálfandafljóts, stórbrotið og fallegt umhverfi. Einnig var 

langamma mín á bæjum í Bárðardal. 

 
Föðuramma mín Jóhanna og ég – Móður amma mín Petrína og Ævar 

Laus trébekkur var við norðurvegg við eldhúsborðið, 
sem við strákarnir sátum oftast á og afi okkar á 
enda næst útidyrum.  En pabbi átti alltaf fast sæti á 
stóli með rimlabaki, sem var við austurenda 
borðsins næst eldhúsbekknum og móðir okkar 
yfirleitt í stól með rimlabaki  hinum megin við 
endann, þegar hún hafði tíma til að setjast niður og 
taldi sig vera búna að bera það á borð sem þurfti í 
svanga munna.  Við eldhúsborðið gegnt 
trébekknum sem við strákarnir sátum á, var setið á 
trékollum og gátu þá átta til tíu manns 
 setið í einu við borðið. 

   Kollur 
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Í hvorum enda eldhússborðsins voru skúffur, sem í voru geymdir vettlingar, húfur og sokkar á 

okkur krakkana.  Tel að afi hafi smíðað það borð.  

Eldhúsbekkur var við austurvegg undir glugga þvert yfir eldhúsið með innbyggðum skápum 

og skúffum.  Opinn eldhússkápur í horni á austurvegg norðan við glugga.  Allt leirtau, sem var 

notað í eldhúsið var í þessum skápi en pottar og pönnur undir eldhúsbekknum í þar til 

gerðum hillum og skápum.  Kornmatur var einnig geymdur í skúffunum.  En aðalgeymslan 

fyrir hveiti, rúgmjöl, sykur, rúsínur og sveskjur var uppi á lofti undir súð á norðurlofti, þar var 

allat óupphitað.  Kornmatur og sykur var keyptur í 50 kg sekkjum og rúsínur og sveskjur í 

trékössum um það bil 10 til 20 kg. 

Ekki má gleyma vöfflujárninu sem var sett á heitustu helluna á eldavélinni þegar vöfflur voru 

gerðar og var geymt þarna undir bekknum ásamt öðrum grófari eldhúsáhöldum.  Það er 

ennþá í notkun í Grund.  Þar var og sívalur rúgbrauðsdunkur, sem var settur inní bakarofn að 

kvöldi, fullur af degi og bakaðist alla nóttina við hægan hita. 

Gleymi ekki morgnunum þegar ilmandi rúgbrauðið var tekið úr dunkinum og lyktin sté um 

allt hús.  Brauðið skorið í sneiðar og nýgerðu smjörinu makað á eins og hvern og einn listi. 

Það var ógleymanleg stund. 

Vaski var staðsettur við eldavél og dyr, sem gengið var fram úr eldhúsi í þvottahús.  Þar var 

skápur undir vaska og hilla yfir, með grófu salti og öðru kryddi, sem þurfti til matargerðar. 

 

ÞVOTTAHÚS 

Úr eldhúsi var gengið fram í þvottahúsið.  Það var að stærð um það bil 8 fm.  Panill í lofti og 

veggjum, en steinsteypt gólf með svelgi í. 

Kolaeldavél var við vegg á milli eldhúss og þvottahúss og tengd við skorstein, sem lá þaðan 

upp úr mæni á miðju húsi.  Þegar gengið var úr eldhúsi í þvottahús var eldavélin á vinstri 

hönd.  Hún var notuð til þess að hita vatn í stórþvottum, sem yfirleitt fóru fram einu sinni í 

viku, á miðvikudögum.  Einnig var hún notuð í sláturtíðinni til suðu sláturs og annarra 

kindaafurða og þegar að öðru leyti var mikið  umleikis í eldamennskunni.  

Miðstöðvarketillinn var í horni gegnt eldavélinni, fjærst eldhússhurð.  Hann var niðurgrafinn í 

því horni og þar við lítil eldaviðargeymsla. 

Veggfastur trébekkur var við norðurvegg fyrir bala og fleiri ílát.  Nokkuð stór trébali, með 

tveimur gjörðum á og tréhöldum.  Í þennan bala voru rúmföt  lögð í bleyti yfir nótt, en 

grófara og óhreinna tau í blikkbala, sem var í þvottahúsi.  Næsta dag var svo farið í stórþvott.  

Allur dagurinn fór í að þvo á brettum, hengja upp til þerris á útisnúrur.  Síðast í þvottinum 

voru ullarplöggin.  Að þvotti loknum var þeim raðað á girðinguna til þerris,  sem var 

umhverfis uppborna heyið norðan Grundar í túni. 
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Sápan, sem notuð var, var grænsápa á gólfin.  Sólsápa, fölgul að lit og síðan heimagerð sápa 

sem gerð var, eftir minni úr tólg og eitursóda, en uppskriftin liggur ekki að fullu fyrir.  Sú sápa 

var eingöngu notuð á betri þvott.  Eftirminnilegt hve hvítur og fallegur hann var á eftir. 

Þetta var erfið vinna, því að margir voru í heimili, ekkert rafmagn og allt handþvegið eins og 

áður hefur komið fram á þvottabrettum.  Þegar flest var í heimili voru um 14 manns, börn, 

unglingar og fullorðnir. 

Í minningunni finnst  mér að þessir þvottadagar móður minnar hafi verið þeir erfiðustu.  Eftir 

að hún flutti til Húsavíkur og rafmagnið var í hverju húsi, held ég að henni hafi ekkert fundist 

erfitt við heimilsverkin. 

 

BÚR 

Úr þvottahúsi var gengið fram í búr, að stærð um 6 fm, sem var niðurgrafið um 30 til 40 sm 

og mjög góð köld geymsla.  Einn lítill gluggi var á norðurvegg.  Gólfið var steypt.  Þar voru 

trébekkir á þrjá vegu fyrir matvæli. 

Allt brauð var bakað heima og því kalt búrið góður staður til geymslu ásamt öðrum 

heimagerðum matvörum svo sem rabarbarasultu, berjasultu, berjasafti og niðursoðnu 

kindakjöti.  Vöðvinn var skorinn í litla bita, forsteiktur og soðinn niður og geymdur í tveggja 

lítra glerkrukkum með loftþéttu glerloki með gúmmípakkningu undir og spennt niður með 

þar til gerðum spennum, sem voru fastar á krukkunum. 

Undir stærsta bekknum í búrinu voru hillur fyrir ýmsa heimagerða matvöru og þar á meðal 

skyr og smjör.  Strokkurinn, sem smíðaður var af afa mínum eða bróður hans Stefáni, var 

alltaf tiltækur þegar þurfti að gera smjör, en það vantaði aldrei af því við vorum með tvær og 

þrjár kýr.  Skilvinda var á bekk bak við dyrnar til vinstri þegar gengið var niður í búrið.  Man 

líka eftir hakkavél, til þess að hakka fisk og kjöt.  Ósjaldan voru fiskibollur á borðum og þá 

yfirleitt notað saltkjöt af tveim bitum með, til bragðauka.  Þær voru í miklu uppáhaldi hjá 

heimilisfólkinu.  

Skyrið var gert að hætti húsmóðurinnar, mjög vinsælt og mikið borðað.  Best þótti það þó 

með berjum, bláberjum eða aðalbláberjum, lítilsháttar sykri stráð yfir og að síðustu 

rjómablöndu hellt út á. 

Við suðurvegg í búri voru stórar tvær tunnur með súr, sem slátur, hvalur og sviðafætur var 

geymt í.  Súrt slátrið var alltaf á borðum kvölds og morgna, þá með skyrhræru, skyri og 

hafragraut. En fyrst á morngana urðum við systkinin að taka eina matskeið af lýsi, það var 

föst regla.  Stöku sinnum var til súrt hrefnurengi og var það þá nýtt á svipaðan hátt og slátrið. 
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FRÓÐLEIKUR: 

Flatey er að stærð um 262 hektarar, um 2km þar sem mesta breiddin er og 2,5km þar sem 

mesta lengdin er. Vitinn stendur á Krosshúsarbjargi austast á eyjunni, en þar er hún hæst um 

22 metrar.  

Landnáma greinir ekki frá byggð í Flatey, en fyrstu heimildir sem vitað er um eru í 

Reykdælasögu, þar sem Kálfur nokkur, sem hafði umsjón með skreið Áskels goða hafi haft 

búsetu í Flatey. En seldi skreiðina fyrir kú og eru þetta að öllum líkindum fyrstu heimildir um 

byggð í eyjunni. 

Næstu heimildir eru úr Sturlungu þar sem getið er um heimboð Guðmundar biskups góða 

árið 1201, en þá vígði hann brunn. Sá brunnur er við Sjótjörn rétt norðaustan hennar, en er 

nú þornaður.  

Sturlunga getur einnig um Flatey vegna Flugumýrarbrennu árið 1253, er Eyjólfur ofsi ráðgerir 

aðför  að Gissuri jarli á Flugumýri, en þá sendir hann boð til Hrana í Flatey. 

Flatey var í fyrstu ein jörð, en sökum hlunninda sóttust stórlaxar eftir eignarráðum þar og 

voru þau lengi þrískipt, átti kóngur helminginn, en Hólastóll og Mörðuvallarklaustur 

fjórðunga.  

Á 17.öld er eyjunni orðið skipt í fjórar jarðir: Neðribær, Uppibær, Útibær og Krosshús. 

Árið 1712 fór fram jarðamat þeirra Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. Þá voru aðeins 

áðurnefnd fjögur býli nefnd. En fjölgaði á næstu áratugum , en þó aðallega á tuttugustu 

öldinni, en þá bættust við fjórtán býli. 

  

Flatey var í þá daga og er fjórar ríkisjarðir, með sínum hlunnindum hver jörð.  Þá voru fjórir 

ábúendur sem nutu þessara hlunninda í eggjatöku og reka.  Því þurftum við alltaf að fá leyfi 

til þess að tína kríuegg, en æðaregg mátti ekki tína.  Ábúendur tíndu lítilsháttar æðaregg 

sjálfir og gáfu þá um leið vinum og vandamönnum nokkur egg til þess að gæða sér á áður en 

kríuvarpið hófst. 

Mikið kríuvarp hefur ætíð verið í Flatey og var þá frjálst að tína eftir að menn höfðu fengið 

leyfi þangað til að eggin voru að byrja að stropa, þá var því hætt það árið.  Eggin voru borðuð 

strax að hluta, en annar hluti þeirra geymdur í jólabaksturinn með þeim hætti, að þau voru 

sett í stóra leirkrukku með rúgmjöli í.  

 

LOFT 
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Brattur stigi lá uppá loftið.  Þar var eitt herbergi á austurlofti við stafn.  Allt gólfið var 

gegnheill plankaviður, lakkaður, en loft og veggir klæddir með söguðum rekaviði af 

Eyrarfjöru. 

Á loftinu sváfum við bræður eftir að við höfðum náð þeim aldri að fara úr umsjá foreldra yfir 

nótt.  Áætla að við höfum þá verið 6 til 7ára gamlir.  Í því herbergi voru tvö rúmstæði, annað 

við norðurvegg hitt við suðurvegg og snéru höfðagaflarnir að glugga.  Öðru sváfum við yngri 

bræðurnir tveir saman í, en sá elsti  í dívani, sem var við suðurvegg.  Í því herbergi var einn 

miðstöðvarofn og einn stóll.  Einnig var lítill fataskápur með nærfötum og plöggum í. 

Allt heimilisfólkið svaf annaðhvort í nærfötum eða náttfötum. 

Á vesturlofti var þvottarúlla, sem nýþveginn þvotturinn var rúllaður í og virtist eftir það eins 

og ný straujaður. 

Á vesturlofti í afmörkuðu opnu rými voru einnig geymd skotfæri og hlutir sem viðkomu 

skotveiði þess tíma.  Þar var haglabyssa nr. 12, selabyssa nr. 8, tveir rifflar 220cal. 

Skotfærakassi sem í voru þau áhöld sem þurfti þegar farið var í sel, eða hnísur.  En selkjöt og 

hnísukjöt, ásamt svartfuglakjöti var mikið borðað í mínum uppvexti. 

FRÓÐLEIKUR: 

Faðir minn smíðaði skotfærakassann.  Hann var um það bil 30 sm að lengd, hæð um 30 sm 

og breiddin 20 sm.  Kassinn var með spenntu loki, á lömum.  Helmingur í efri hluta kassans 

var föst viðarplata boruð með hringlaga götum fyrir skotin.  Og önnur heil fyrir neðan, þannig 

að skotunum var stungið niður í götin og tylltu þá við neðri plötuna og stóðu þá að hálfu  

uppúr svo gott væri að kippa þeim upp þegar á þurfti að halda, en föst í þessum slíðrum þó 

væri ósléttur sjór.   

Í kassanum voru líka skutlar og fleiri áhöld, varabirgðir af skotum o.fl.  Faðir minn átti áhöld  

til þess að hlaða skotin og fór sú vinna alltaf fram á loftinu eða úti á hlaði.  Notaðar voru 

messingpatrónur, púðurmælir, knellur og áhald til þess að taka knellurnar úr patrónunum og 

áhald til þess að setja þær í aftur, áður en púðrið var sett í.  Þegar púðrinu hafði verið hvolft 

úr púðurmælinum í patrónuna, þá var sett svo kallað forhlað í patrónuna.  En forhlað 

kallaðist hnoðað, þétt bréf, sem var þrýst niður í patrónuna á eftir púðrinu.  Síðan voru 

höglin sett næst í patrónuna, mismunandi stór eftir því hvort var verið að fara í svartfugl, 

hnísur, höfrung, eða blöðrusel. 

Þegar var farið í svartfugl voru notuð minni, en fleiri högl í skotið, en stærst í blöðruselinn og 

komust því færri í hverja patrónu.  Ofan á höglin kom svo annað forhlað og því þjappað 

saman eins og hægt var.  Þá var skotið tilbúið til notkunar.  Byssa nr 12 var notuð í svartfugl, 

hnísur og höfrunga, en byssa nr 8 notuð í blöðruselinn.  
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Faðir minn átti líka áhald til þess að steypa höglin.  Blý var þá brætt í íláti yfir eldi og því síðan 

helt í aflangt koparstykki um 15 sm langt og sm breitt, með haglagrópum í, í hvorum 

helmingi.  Það var á lömum og skýrist, eins nog sést á myndinni . 

 

Þegar blýið var storknað að mestu var haglamótið opnað, höglin tekin úr og sett í íhvolfan 

hlóðarpott, aska sett áður í pottinn yfir botninn og fundin rúnuð steinvala sem notuð var til 

þess að rúlla fram og til baka yfir 

höglin til þess að bríkin í 

miðjunni  á hverju hagli hyrfi.  Þá 

var verkið fullkomnað og höglin 

tilbúin til notkunar.  Eftir hverja 

veiðiferð þar sem byssa var 

meðferðis var farið með hana 

heim, þurrkuð og hreinsuð bæði 

utan og innan og borin á hana 

saumavélarolía.  Hlaðstokkur var 

notaður til þess að hreinsa 

byssurnar að innan, en hlaðstokkur nefndist sívalt prik með aðeins minna ummáli en 

innanmál  byssuhlaupsins og lengdin aðeins meiri heldur en lengd byssuhlaupsins. 

Fremst á hlaðstokkinn um 20 sm að lengd, skar faðir minn gengjur um 2 mm djúpar með 2 

sm bili, sambærilegar og gengjur á skrúfbolta.  

Þegar byssurnar voru hreinsaðar, vafði hann hampi í gengjurnar á þessum um 20 sm bili og 

makaði olíu eða smjöri á hampinn, dróg hlaðstokkinn síðan inn og út í byssuhlaupinu  svo að 

hlaupið að innan yrði hreint og olíublautt,  til þess að aftra ryðmyndun inni í hlaupinu. 

 

LOFT - FRAMHALD 

Einn gluggi var á vesturlofti.  Norðan glugga við súð var 150 lítra trétunna fyrir vatn,  sem var 

vatnsforði heimilisins.  Því var dælt með  handdælu, sem var föst á vegg í  fjósi. Vatnið var 

alltaf sparað eins og hægt var.  En brunnur var um 80 metra austan Grundar og úr honum 

lögn á sex bæi sem ekki voru langt hver frá öðrum.  En þeir voru auk Grundar, Baldurshagi, 

Knarrarberg, Miðgarðar, Sigtún og Garðshorn. 

Áður en þessi lögn var lögð frá brunni, þurfti að dæla vatni upp úr brunninum með dælu sem 

var föst á honum.  Það tel ég að hafi aðeins verið tvö fyrstu búskaparárin í Flatey eða frá 

1939 til 1941.  Þá voru notaðir vatnsberar, sem settir voru yfir herðar og spottar á hvorum 

enda með krók á til þess að krækja í hvora vatnsfötuna og þannig var vatnið flutt í bæinn. 
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Eins og áður segir gekk steyptur skorsteinn upp í gegnum loftið og þakið í miðju húsi.  Við hlið 

hans undir súð að norðan var hæðarbox fyrir miðstöðvarofnana í húsinu.  Hæðarboxið þurfti 

að vera rúmlega hálft svo ekki myndaðist loft á ofnakerfinu. 

Á norðurloftinu undir súð voru mjölvara , rúsínur og sveskjur geymdar.  Aldrei man ég eftir 

appelsínum og eplum nema fyrir jólin.  En þá angaði húsið allt af eplalykt, sem var ekta.  Veit 

ekki af hverju þessi lykt virðist horfin af eplunum.  En þá leyndi sér ekki að jólin voru á næsta 

leiti. 

FJÓS OG HLAÐA 

Fjós og hlaða voru byggð áföst við vesturstafn Grundar.  Það hús var steypt á alla vegu, fjósið 

að norðan verðu með steyptu gólfi fyrir þrjár kýr – þrír básar.  Hlaðan að sunnan niðurgrafið 

gólf um 80 cm fyrir 120 bagga, eða tvö kýrfóður.  Hlaðan var um 16 fm að stærð og  fjósið  

um 17 fm. 

Steyptur veggur var á milli fjóss og hlöðu, en dyr úr fjósi inn í hlöðuna við stafn að austan.  

Handhægt var því að taka heyið úr hlöðunni og gefa kúnum.  Það verk sá afi minn aðallega 

um, þ.e. að gefa, brynna og mjólka.  Auk þess að moka flórinn og hafa kýrnar hreinar og 

snyrtilegar eins og þær voru alltaf. 

Fjósið var þannig útbúið að hægt var að opna hlera úr flórnum þar sem gat var í gegnum 

vegginn í haughúsið.  Þar fyrir utan við vegginn að vestan var gryfja og yfir hana hvolft 

framhluta af trillu sem faðir minn hafði átt.  Hún var því alltaf lokuð nema þegar þurfti að 

tæma hana og bera á túnin. 

Eins og fyrr segir, tók hlaðan tvö kýrfóður, en það þriðja var alltaf borið upp í hey sem stóð 

norðan Grundar í túni.  Lögunin á heyinu var með þeim hætti, að ofan var það líkt og 

hvolfþak, svo það hrinti betur rigningunni og annarri úrkomu af sér.  Aðeins var það lengra til 

endanna en á breiddina.  Hersíanstrigi var svo alltaf breiddur yfir heyið, sem náði niður fyrir 

mitt hey og bundinn niður á hliðum og  endum. 

Túnin voru skammt frá bænum og allt slegið með orfi og ljá.  Faðir minn og afi slógu yfirleitt, 

en annað heimilisfólk snéri heyinu þegar þurrkur var, rakaði í garða, eða bar upp í sátur ef 

von var á rigningu, en dreifði svo heyinu aftur á túnið ef þurrkur var í augsýn. Stundum kom 

það fyrir,  vegna annarra anna að ekki var hægt að flytja heyið heim í hlöðu, þó að það væri 

fullþurrkað. 

Þá var það  borið upp í bólstra á túninu og síðan bundið í bagga úr þeim þegar tími  gafst til 

og flutt á kerrum heim í hlöðu.  Þurfti því að heyja handa tveim og þremur kúm auk ánna 

sem voru milli tuttugu og þrjátíu. 

VIÐBYGGING—FJÁRHÚS, SNYRTING OG GEYMSLA 
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Árið 1949 var byggð ný viðbygging áföst við Grund að norðan um 40 fm að stærð.  Í henni var 

fjárhús í vestari helmingi  með grindum og einum garða fyrir 24 kindur, 12 hvoru megin.  

Einar dyr voru á fjárhúsi til vesturs, þar sem kindurnar gengu um.  Einnig var hægt að ganga í 

fjárhúsið úr geymslu, sem var austan megin í viðbyggingunni. Byggingarefni var asbest, 

timbur og bárujárn.  Einangrað með torfi.  Timbrið, fótstykki og burðarvirki var aðallega 

sagað úr rekaviði sem sótt var á Eyrarfjöru.  Í einum skúr við höfn var sögunarvél, sem 

Jóhannes Guðni Jóhannesson og eiginkona hans Bára Hermannsdóttir áttu.  Í henni  voru 

sagaðir þúsundir girðingarstaurar úr rekaviði, ásamt öðru byggingarefni, mismunandi í lögun 

og stærð, allt eftir óskum þess sem átti viðinn.  

Yfirsmiður var faðir minn Hólmgeir Árnason.  Hann kunni vel til verka í fjárhússmíði, en það 

hafði hann lært hjá föður sínum Árna Tómassyni á Eyri.   

Finnur Kristjánsson skrifar grein í Árbók Þingeyinga 1974, sem heitir“ Fjárhús Árna á Eyri.“ 

Umfjöllunin er greinargóð og læt ég fylgja hér með örfáar línur úr henni: 

„Elsta fjárhúsið byggði Árni árið 1900 og annað húsið fimm til sex árum síðar og hið þriðja og 

síðasta 1928. Öll eru þessi hús byggð úr grjóti, torfi og rekavið og gerð af svo mikilli snilld og 

hagleik að til alveg eindæma má telja enda standa þau enn teinrétt og nær óskemmd eftir 

svona mörg ár, eða allt frá aldamótum. Fjárhúsin sjálf  eins og þau eru í dag lofa betur hagleik 

bóndans á Eyri en nokkur orð.  

Flestir, sem flytjast í brottu af jörð, sem þeir eiga ekki, hafa ekki mikinn áhuga að eiga þær. 

En því var ekki þannig farið með Árna á Eyri. Hann gat ekki hugsað sér að flytja frá jörðinni 

sem í raun og veru var jörðin hans nema að kaupa hana fyrst.  Þess vegna  kom Árni heim til 

föður míns, karlmannlegur, virðulegur, dálítið veðurtekinn, sérstakur fulltrúi afskekktrar 

byggðar við Eyrarfjall. 

Faðir minn sat við borðið í stofunni heima, Árni á Eyri stóð upp af stólnum og sagði: Ég kom 

til að borga jörðina mína, sjóðurinn er hér,“ og hann benti á vasa innan á jakkanum. En það 

varð bið á að sjóðurinn kæmi í ljós.  Sérkennilega stór sikkerisnæla var næld yfir vasann sem 

geymdi sjóðinn, sennilega eina peningaeign bóndans, 1.800,oo krónur.  Til frekara öryggis 

hafði svo verið rækilega saumað fyrir hinn verðmæta vasa. Hjördís, kona mín, klippti 

nálsporin með skærum og þá kom í ljós veskið með teygjubandi.   

Árni stóð teinréttur við borðið og taldi átján hundruð króna bankaseðla. „Hér er sjóðurinn 

fyrir jörðina mína.“ Þétt handtak föður míns og Árna, er sjóðurinn hafði verið talinn, fullvissar 

mig um að  þessi viðskipti höfðu farið fram af vináttu og góðum skilningi af beggja hálfu, en 

þetta atvik gleymist mér aldrei.“ 
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Fjárhúsin - 1994 

 
Árni á Eyri 

 

Yfirmaður í fjárhúsi var faðir minn en systur og bræður hjálpuðu til.  Kindunum var hleypt út 

alla daga þegar viðraði, svo að þær kæmust í fjörubeit og að öðru leyti veita þeim eins góða 

líðan og hægt var.  Þeim var gefin fyrri gjöf á garðann að morgni og eftir það var þeim hleypt 

út.  Þá voru grindurnar skafnar og hreinsaðar bæði með reku og sóp og fjárhúsið skilið eftir 

opið til þess að fá ferskt og gott loft í það meðan kindurnar voru úti.  Seinni  gjöfin var gefin á 

garðann rétt fyrir kvöldmatinn.  

Við systkinin áttum öll okkar kindur og allar voru þær með nöfnum.  Mesta fjármanneskjan af 

okkur var Ása systir mín, hún naut þess að vera í fjárhúsinu og gera vel við kindurnar. 

Hún mundi eftir nöfnum á ánum sem tilheyrðu systkinahópnum, þau fara hér á eftir skv. 

hennar heimildum: 

 Ingvar átti Slaufu 

 Didda - Skakkhyrnu 

 Ég - Háhyrnu 

 Ævar - Móru 

 Bogga - Gulhnökku  

 Ása - Lukku 

 Elsa - Gulbrá 

Fyrirmæli föður okkar í meðferð ánna var þrifnaður, gott atlæti og meðferð á allan hátt. 

Á vorin var rúið áður en kindurnar voru fluttar á fjall á Flateyjardal.  Farið var með þær á 

bátum eigenda upp að Nausteyrarfjöru eins nærri og hægt var.  Þá voru þær látnar síga í 

sjóinn og beint í áttina að fjörunni.  Og tóku sundsprettinn að landi án neinna vandræða.  

Lömbin voru hinsvegar flutt í land á árabátunum.  Síðan voru þær sóttar aftur í 

septembermánuði eftir göngur. 
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Allt var heimaslátrað í þá daga og ekki nokkrum manni meint af nema síður væri.  Kjötið 

óneitanlegra mun bragðmeira og betra þá en nú.  Tel að vatnsflaumur, sem dilkarnir fara í á 

öllum stigum eftir slátrun verði þess valdandi að kjötið verði bragðminna.  NB!  Þetta er 

aðeins mín tilgáta. 

 

SNYRTING 

Þegar viðbyggingin kom 1949, lauk hlutverki kamarsins og ný snyrting með vatnssalerni og 

vaska var tekin í notkun.  Gengið var úr þvottahúsi í snyrtinguna sem var í viðbyggingu á 

norðurvegg  eins og fyrr segir.  Stærð um 3 fm. 

En alla tíð í uppvextinum vorum við krakkarnir baðaðir í stórum bala sem komið var fyrir í 

hlýjunni framan við eldavélina í eldhúsinu.  Mig minnir að það hafi verið einu sinni í hálfum 

mánuði.  En alltaf þvegið andlit og hendur áður en  farið var að sofa. 

 

FRÓÐLEIKUR: 

Lýsing í herbergjum var 8, 10 og 12 línu lampar og stundum líka kerti.  En eldhúsið var lýst 

seinna með Aladinlampa, sem hékk í snaga yfir eldhúsborði. 

Í fjósi og fjárhúsi voru notaðar venjulegar olíufjósaluktir.  Ef farið var á milli bæja eða austur 

að bryggju þegar myrkur var, komu þær að góðum notum vegna þess að þær þoldu 

töluverðan vind. 

HÚSIÐ STÆKKAÐ 

Árið 1951 fæddist síðasta barn foreldra minna Elsa Heiðdís.  Þá var að verða svolítið þröngt 

um allt heimilisfólkið.  

Hugkvæmdist föður mínum þá að lyfta suðurhelmingi þaksins og var ráðist í það verk að vori 

1951.  Til urðu tvö herbergi á lofti auk þess sem var fyrir á austurlofti.  Þetta var ódýr en góð 

aðferð og kom sér ákaflega vel þegar hér var komið sögu í búrekstrinum.  Losað var um 

festingar við mæni, stafna og þeim megin sem lyft skyldi.  Fengnir þrír til fjórir menn til 

aðstoðar til þess að lyfta.  Allir voru með sperrur eða stoðir til þess að hver og einn gæti 

gengið undir þakið og lyft.  Hlýtur að hafa verið mikið átak að lyfta á handafli hálfu þaki 

Grundar í tveggja metra hæð eða vel það.  

En menn voru rammir að afli eins og sést á þessu.  Þetta tókst vel og man ég vel eftir marrinu 

í viðnum við mæninn um leið og lyft var.  Eftir lyftinguna var rýminu lokað með vegg að 

sunnan, vestan og austan.  Síðan voru innréttuð þarna tvö herbergi og útlitið að utan það 

sama og á neðri hæð, hvað gluggaskipan varðaði.  Að  stærð voru þau rúmlega 7 fm hvort 

fyrir sig. 
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Þriðja herbergið kom svo löngu seinna eftir að afkomendur höfðu tekið við húsinu og breytt 

því og endurnýjað á annan hátt.  Tvö rúm voru í herberginu við austurvegg á lofti og svaf 

Ingvar í öðru en við Ævar saman í hinu.  Didda (Jóhanna Árný) fékk herbergið fyrir miðju og 

var það hennar einkaherbergi meðan hún lifði. 

Yfirsmiður þarna held ég að hafi verið faðir minn og með honum afi og Stefán afabróðir. 

Í upphafi var Grund byggt sem forskalað timburhús með torfi sem einangrunarefni.  Árið 

1973 var forskalningin brotin utan af og gert við það sem þurfti.  Þá hafði myndast fúi í 

fótstykkjum og víðar, eins og varð raunin á með öll sambærilega byggð timburhús.  Það 

komst ekki loft að viðnum, þess vegna fúnaði hann.  En menn vissu ekki betur á þessum 

árum. 

 

ÝMISLEGT 

Aldrei minnist ég þess að okkur krökkunum hafi fundist þröngt í Grund, við vorum mjög 

ánægð með það heimili sem við áttum og það hús sem við bjuggum í.  Við vorum stolt af því.  

Allt viðhald, málning og viðgerðir var unnið af heimilisfókinu sjálfu. 

Föt voru að mestu saumuð heima á okkur systkinin.  En að einhverju leyti saumaði 

föðursystir mín Sígfríður, líka fötin á okkur.  Hún var lærð saumakona og bjó þá á Húsavík. 

Börn á öðrum bæjum í Flatey tel ég að hafi ekki búið við ósvipaðar aðstæður í rými og 

húsgögnum, þó að alltaf sé einhver munur á milli heimila. 

Foreldrar mínir áttu aldrei einkabíl eða sumarhús. 

Jólaboð voru á milli okkar fjölskyldu og annarra, sakir frændsemi og vinatengslar. 

Á öðrum tímum ársins, var það líka til siðs að fara á milli bæja, ræða mál líðandi stundar og 

þiggja veitingar. 

Eitt sinn minnist ég þess að einu sinni sem oftar lágu erlend síldveiðiskip í sundinu og biðu af 

sér brælu sem var þá á síldarmiðunum norður af Flatey.  Norsk, finnsk og sænsk síldveiðiskip 

var um að ræða ásamt íslenskum skipum. 

Í þetta skipti voru nokkrir sjómenn af þeim á gangi vestan við Grund og á leið austur að 

bryggju.  Þetta var í ágústmánuði, sennilega 1948.  

Faðir minn gekk í veg fyrir þá og bauð þeim í stofu.  Hann hafði aldrei lært neitt erlent 

tungumál, en lét sér nægja í þessum samskiptum þá ágætu íslensku, sem hann kunni svo vel. 

Þarna voru fjórir Norðmenn á ferð og sátu þeir góða stund við stofuborðið ásamt föður 

mínum.  Mamma færði þeim nýtínd aðal- og bláber, sykur og rjóma með og þeir geisluðu af 

gleði yfir veitingunum.  
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Ég man þetta vel af því ég var í dívaninum í stofunni og fylgdist fullur af áhuga með þessum 
erlendu gestum.  Og í því samhengi minnist ég þess líka, þegar þveir voru að sýna á sér 
fingurna, þar sem neglurnar höfðu verið dregnar af þeim í fangelsunum, sem nasistarnir 
lokuðu þá inn í.   Það var ein pyntingaraðferð þeirra, til þess að fá fanga til þess að gefa 
upplýsingar.  Þessir  sjómenn höfðu nefnilega starfað í andspyrnuhreifingunni í föðurlandi 
sínu, Noregi. 
Einnig minnist ég þess, að ef aðkomubátar lágu við bryggju í Flatey og ekki var sjóveður, kom 

það æði oft fyrir að faðir minn bauð áhöfnum þeirra heim til þess að þiggja veitingar. 

Þá sá móður mín um að bera á borð og veita af miklum rausnarskap eins og henni var svo 

lagið.  

 

ÚTGERÐ 

Faðir minn var aðeins sautján ára gamall (1927) þegar hann eignaðist sinn fyrsta bát, sem 

hann nefndi Blika.  Það var lítil trilla sem hann keypti af Færeyingi sem hafði róið frá Flatey, 

en var að fara heim til Færeyja þetta haust.  En algengt var á þessum árum að Færeyingar, 

kæmu til Íslands, keyptu nýjan fisk af Flateyingum og fleirum, ísuðu um borð og sigldu til 

Bretlands þar sem þeir fengu gott verð fyrir fiskinn.  Á þessari trillu réri hann frá Flatey og 

Eyri einhver ár og sennilega bróðir hans með. 

Önnur trillan sem hann eignaðist var mun stærri, en hann nefndi hana Ásbjörn (Ásbjörn 

Dettiás var fyrsti landnámsmaður á Knarrareyri). 

Þriðji báturinn var Sævar TH 215 dekkuð trilla sem var upphaflega skarsúðuð, en við 

breytinguna í dekkbát var sú breyting gerð aðallega til styrktar, að lögð voru borð yfir 

skarsúðina og úr varð nokkurn veginn tvöfaldur byrðingur, stokkbyrðingur. 

Hann var með skúta,( eða hekk eins og stundum var kallað), 4 tonn að stærð með Union 

glóðarhausvél, einum strokki og gekk um sex sjómílur á klst.  Þá vorum við um tvo og hálfan 

klukkutíma til Húsavíkur sem er tæplega 15 sjómílna leið.  Þegar Sævar TH 215 var 

nýmálaður og nýkominn á flot úr Eiðinu í Flatey þar sem allir bátar voru settir að hausti eftir 

vor og sumarvertíð og stóðu uppi þar til að vorvertíð hófst, þá vorum við tvo klukkutíma og 

fimmtán mínútur, það fannst okkur laglegur gangur! 

Árið 1951 í apríl kaupir faðir minn annan dekkbát frá Hrísey, sem Tryggvi hét.  Hann var 

nefndur Sævar TH 215 eins og sá fyrri, hann var 6 tonn að stærð með 2ja strokka Lister vél og 

21 hestafl að stærð.  Ástæðan fyrir því að hann keypti þennan bát var sú að Sævar sem hann 

átti áður, sökk í janúar sama ár á legunni í Flatey.   

Það var búin að vera blindstórhríð samfellt í nokkra daga svo að ekki sást út úr augum og því 

síður fram á legu þar sem hann lá, en þegar að hríðinni slotaði og stytti upp, þá sást báturinn 

ekki á legunni, hann var horfinn.  Farið var að svipast um betur, kom þá í ljós olíuflekkur þar 

sem legan var. 
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Bátar pabba – Efst vinstri – Kvikk – Sævar – Svanur - Sævar 

Pabbi fékk Jón Hermannsson með sér að róa á árabát að legunni til að sjá hvað væri um að 

vera, (ég fékk að fara með).  Þegar að legunni kom, sáum við niður á masturstoppana á 

Sævari þar sem hann lá á botninum.  Álitu þeir að frosið hefði fyrir lensportin og sjórinn sem 

kom á dekkið í öllum látunum, hefði ekki getað runnið aftur fyrir borð, eða jafnvel yfirísað í 

stórhríðinni og frostinu. 

Síðasti dekkbáturinn sem faðir minn eignaðist og var gerður út frá Flatey og Húsavík, var 8,5 

tonna dekkbátur sem hann lét smíða hjá Nóa bátasmið á Akureyri og kom að vori til Flateyjar 

árið 1957.  Hann var nefndur Svanur TH 100, með Kelvin enskri 4ja strokka vél sem var 44 

hestöfl að stærð.  Hún var útbúin á þann hátt, að gangsetja þurfti fyrst með kertum og 

bensíni en eftir að hún hafði gengið nokkrar mínútur á bensíninu, þá var kúplað yfir á hráolíu. 

Fyrsti bátur hans með dýptarmæli, sem var mikil tækninýjung í þá daga og kom sér ákaflega 

vel í alla staði eins og geta má sér til. 

Svanur ÞH 100 kostaði kr 250.000, og þóttu það miklir peningar. 

Útgerð á hverju ári byrjaði á því að nokkur rauðmaganet voru lögð í marzmánuði til að afla 

nýmetis.  Einnig var rauðmaginn reyktur og notaður sem álegg fram eftir ári.  Flest býli áttu 

reykingakofa til þess að reykja bæði fisk, sperðla og annað kjöt.  Sumir seldu reyktan 

rauðmaga burtu t.d.  Reykjavíkur og á fleiri staði. 

Grásleppunetin voru yfirleitt lögð í byrjun apríl og vertíðin gat staðið út maí.  Verðmæti 

grásleppunnar lá í hrognunum.  Þau voru söltuð í trétunnur.   
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Hrognin voru sigtuð í þar til gerðu sigti og látin liggja á grisjum yfir nóttina til þess að sem 

mest af vatni læki af þeim.  Hrognin tekin af grisjunni, sett í stamp, ákveðið magn af salti og 

rotvarnarefnum sett útí stampinn að fyrirmælum kaupenda.  Allt hrært vel saman og því 

næst helt í trétunnurnar sem fyrr er getið.  Stampur var hringlaga tréílát með gjörðum og 

tveim járnhöldum á.  Um 50 lítrar að stærð.   

Línan var alltaf beitt í svona línustampa í þá daga og þeir færðir á milli báts og skúra á nokkuð 

stórum handkerrum, sem voru með tveim stórum hjólum á.  Í dag er alltaf talað um línubala, 

það eru þá blikkbalar sem eru eitthvað stærri. 

Hrognaverð var yfirleitt gott og voru því 
tekjurnar af grásleppuútgerðinni verulegur 
hluti  af heildar árstekjum útgerðanna.  En 
þær voru einungis stundaðar á árabátum og 
litlum trillum.  Alltaf farið með netunum en 
ekki dregin inn fyrir borðstokkinn og lagt 
aftur, eins og nú er gert. 
Alltaf var eitthvað af grásleppu saltað hvert 
vor, en bæði lítill markaður og lágt verð, svo 
það var ekki áhugavert.  Hún var líka hengd 
upp og borðuð sigin. 
Útgerðarhættir í Flatey á Skjálfanda á 
árunum milli 1940 og til 1954 voru þeir, að 
aðallega var róið með línu frá vori og fram á 
haust og allur fiskur saltaður í fiskiskúrum, 
sem hver og ein útgerð átti fyrir sig.  Auk 
þess þurftu allar útgerðir að eiga línuskúr, 
sem var annað hvort í sömu byggingu og 
saltfiskskúrinn eða sér.  

    Pabbi að koma úr róðri 

 

Lifrarbræðslufélag Flateyinga átti lifrarbræðslu, sem var stofnsett 1937. Öll lifur á þessum 

árum var því hirt og seld þangað. Þrír stórir pottar voru þar inni, með eldstæði undir og kynnt 

með kolum. 

Fastur starfsmaður sá  um alla vinnu í bræðslunni, en vanda þurfti mjög til verka þannig að 

gæði lýsisins yrðu sem mest. Hræra þurfti í pottunum fullum af lifur meðan kynnt var undir 

og lýsið því næst fleytt ofan af og sett í 200 lítra járntunnur og því næst selt til útflutnings. 

Frá 1955 og eftir það var handfæri yfir höfuð notuð.  Færra fólk þurfti við veiðar með 

handfærum og var það veiðarfæri á ýmsan hátt ódýrara í rekstri. 

Á þeim árum sem línuútgerðin var alls ráðandi í Flatey voru fengnar „línustúlkur“ eins og þær 

nefndust í daglegu tali, bæði frá Húsavík og frá Eyjafirði til sumardvalar í Flatey.  Hvert heimili 

átti sína útgerð og skúra eins og fyrr hefur komið fram.  Í hverjum skúr þurfti þrjá til fjóra 

fullorðna til þess að beita og stokka, auk barna en þau byrjuðu í skúrunum sjö til átta ára og 
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voru fæst sem náðu niður í botn balans, þegar beitt var.  En það var til ráð við því. Hvolft var 

einum tómum línubala (eða stampi, eins og við nefndum línubalana í Flatey )fyrir þau til að 

standa á og þá gekk dæmið upp.   

Einn landformaður var hjá hverri útgerð og þrír sjómenn á hverjum báti.  Landformaðurinn  

skar síldina fyrir beitingarfólkið þegar beitt var og bar ábyrgð á því að línan væri alltaf til á 

réttum tíma áður en róið var.  Auk þess sá hann um og bar ábyrgð á allri vinnu við fiskinn í 

saltfiskskúrnum. 

Sjómennirnir og landformaðurinn gerðu að fiskinum á bryggjunni.  Fiskinum var hent upp í 

aðgerðarkassa á bryggjunni með stingi.  Allar áttu úgerðirnar sinn aðgerðarkassa á 

bryggjunni og því hver bátur með sitt fasta pláss við bryggju, allt sumarið. 

 
Elsa systir og pabbi í aðgerð á bryggju 

Einn fiskur komst bara í einu á stinginn og því ærið verk fyrir einn mann að henda upp í 

kassann öllum aflanum sem komið var með daglega að landi.  Alltaf var eingöngu stungið í 

hausinn á hverjum fiski, svo að holdið skemmdist ekki.  

Þar var hann hausaður, flattur þveginn í þvottakari og settur í kassa-tréhjólbörur og hjólað 

upp í skúr og saltaður í kör.  Látinn liggja í pæklinum þrjá til fjóra daga, síðan tekinn upp og 

hver fiskur þveginn með handbursta, ef blóð var í sári eða önnur óhreinindi sjáanleg.  Þá 

kafsaltaður í lágar stæður 60 cm til 70 cm.   
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Þar var hann látinn liggja í 7 til 10 daga, þá 
rifinn upp úr stæðunni og staflað í fallegar 
lóðréttar 120 cm háar stæður og stráð 
lítilsháttar salti í hvert lag og í stæðunum 
var hann þangað til hann var pakkaður um 
haustið. 
Í pökkuninni voru tveir til að rífa fiskinn 
uppúr stæðunum, hann lagður á borð.  
Þar mat matsmaður hvern einasta fisk, því 
næst lagður á þar til gerða vikt og viktuð 
50 kg. plús 2 - 3 í yfirvikt.  Tekinn af 
viktinni og settur í þar til gert opið trémót 
með handföngum á, á báðum endum og 
honum raðað þar í.  Undir mótið á 
tréborðinu var lagður hersíanstrigi, 
merktur framleiðanda og kaupanda , sem 
passaði nákvæmlega utan um fiskinn. 
     Löndun og aðgerð á bryggju 
 

 

Síðan var mótið tekið ofan af fiskinum og saumakonurnar (yfirleitt kvenfólk sem sá um 

saumaskapinn) stóðu við hvorn endann og lögðu stykkið ofan á fiskinn og saumuðu hvor á 

móti annarri með svo kölluðum fiskinálum um 10 sm á lengd, þræddum með ljósu 

bómullargarni.  Saumað var út frá miðjunni og að enda hvoru megin og enduðu á hornunum 

hvor sín megin.  En horn voru saumuð á alla pakkana, til þess að gott væri fyrir tvo menn að 

halda á honum á milli sín.  Þegar búið var að sauma utan um hvern pakka, var hann tekinn af 

borðinu og staflað utan dyra, því að skúrinn var fullur af fiski þegar hér var komið sögu og því 

ekkert pláss inni.  En eftir því sem leið á pökkunina rýmkaðist innan dyra og því hægt þá að 

stafla pökkunum þar. 

Fiskurinn var seldur til Ítalíu, Grikklands, Spánar og Portúgals, sem löngum hafa verið okkar 

helstu kaupendur saltfisks. 

Áður en pökkunin fór fram kom Grikki á vegum kaupanda á hverju hausti í nokkur ár, til þess 

að skoða fiskinn og taka hann út að öðru leyti.  Hann var alltaf ánægður með gæðin enda 

saltfiskur úr Flatey með sérstakan gæðastimpil vegna þess að flest árin fóru yfir 95% af 

heildarframleiðslunni í fyrsta gæðaflokk .  

Pökkunin hjá öllum framleiðendum fór fram nokkrum dögum áður en fiskitökuskipið kom 

sem lagðist í mitt sundið.  En aðeins einn matsmaður var á staðnum, þannig að tíminn sem 

fór í að pakka öllum fiskinum frá hverri og einni útgerð var töluverður.  Held að pökkunin frá 

öllum útgerðunum hafi getað tekið samtals 10 til 15 vinnudaga.  Fiskurinn var fluttur að 

skipinu á dekkbátum og trillum heimamanna og hífaður þar um borð. 
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Mikilvægt var því að veður væri gott til þess að hægt væri að leggjast utan á skipið sem lág 

fyrir akkerum í miðju sundi.  Um var að ræða megin árstekjur Flateyinga.  Kom fyrir, þó mjög 

sjaldan að veður var það vont að skipið sigldi fram hjá til Húsavíkur.   

Þá var málum bjargað þannig að stór bátur var fenginn þaðan og fiskurinn fluttur með 

honum til Húsavíkur og þá áfram með bílum ef skipið var farið þaðan. 

Uppgjörið fyrir fasta starfsmenn og línustúlkur aðrar ein heimilisfólkið fór fram um haustið 

þegar fiskurinn var farinn og greiðslan hafði verið móttekin af föður okkar.   

Held að tekjurnar hafi verið góðar miðað við þessa tíma, en vinnudagurinn var langur, þar 

sem mikið lá undir bæði á sjó og í landi. 

Á svipuðum tíma, var stokkatalan lögð saman og önnur verk við heimilishaldið líka verðlögð.  

Þá kallaði pabbi á okkur inn í stofu, dróg út efstu skúffuna og opnaði peningakassann með 

lykli.  Taldi peningaseðlana fram á stofuborðið til okkar systkinanna brosandi og þakkaði 

okkur fyrir sumarið.  Þetta var stór stund í okkar huga, að fá greitt kaup eftir sumarið. 

Peningarnir voru lagðir inn hjá Silla bankastjóra á Húsavík og notaðir seinna í föt, jólagjafir 

handa systkinum, afa og ömmu og foreldrum.  Man ekki hvað var greitt fyrir hvern stokk, en  

allir voru himinlifandi með sitt kaup.  

Mig minnir  að hafi verið róið með milli fjörutíu og fimmtíu stokka í hverjum róðri og farið frá 

bryggju eldsnemma að morgni og komið að landi um miðjan dag.  Í hverjum stokki voru 135 

önglar og þrír til fjórir stokkar beittir í hvern stamp, eftir sverleika línunnar, sem var fjórir og 

fimm millimetrar.  

 
Löndun og aðgerð á bryggju 
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Handfæraveiðarnar voru stundaðar frá 1955 og eftir það, en veiðar með línu að mestu lagðar 

af.  Þá rérum við feðgarnir saman stundum á tveim dekkbátum.  Við vorum vaktir kl. 07:00 og 

farið frá bryggju um kl 08:00 og komið að landi um 5 - 7 seinni part dags.  

Við veiðarnar með handfærum, var svo nefndur heilás notaður.  Sá útbúnaður saman stóð af  

blýsökku, sem hafði verið borað gat á neðan við miðju, til þess að koma stálteini um 70 cm 

að lengd í gegn.  Sakkan var um tvö kg að þyngd og var fest á miðju ássins.  Á báðum endum 

teinsins voru lykkjur fyrir sigurnagla. Í sigurnaglana voru svo taumarnir festir, um 70 cm 

langir og í hina endana önglarnir.  Önglarnir sem við vorum með meðan heilásinn var 

notaður, voru stórir lúðuönglar með steyptum blýfiski á.  Neðan í þá hnýttum við línutauma 

með línuönglum á, nefndir „falsarar“.  Línuönglana beittum við, en ekki lúðuönglana.  Þó 

komu oft fjórir fiskar í einu rennsli, ef fiskur var gráðugur að taka.  Þá komu vænni fiskarnir 

yfirleitt á þessa stóru lúðuöngla. 

Fimm punda (sverleikinn á færinu, 5 mm í þvermál) hampfæri var hnýtt í sökkurnar og allt 

dregið á höndunum niður á dekkið.  Og líka fyrst eftir að nylonið kom.   

En mjög fljótlega eftir að nylonið var tekið í notkun, var farið að nota handsnúnar rúllur sem 

voru festar á borðstokkinn.  Þá komu véldrifnar rúllur, bæði glussa og rafmagnsrúllur.  Og 

síðast komu tölvurúllurnar sem notaðar eru í dag.  Það var mikil bylting í tækni. 

Þá var gert að á bryggjunni og saltað eins og fyrr er líst í skúrnum.  Faðir minn var ötull í því 

að kenna okkur fiskimiðin umhverfis Flatey, sem hann hafði lært á unglingsárum og var mjög 

góður í því að miðla þeirri þekkingu og reynslu til okkar.  

Hann var mikill þrifnaðarmaður og lagði ríka áherslu á, að vel væri gengið um skúra og báta.  

Hvergi máttu sjást blóðblettir eða önnur óþrif, allt varð að líta hreinlega og vel út að löndun 

lokinni.  Hann kenndi okkur bræðrum líka hvernig best væri að beita bátnum í úfnum sjó og 

ölduróti.  Veðurglöggur var hann mjög og hafði næma tilfinningu fyrir veðrabrigðum, sem 

voru í aðsigi með því að aðgæta vel skýjafar og önnur teikn sem á lofti voru. 

Hann þoldi ekki óstundvísi og var alltaf sjálfur mættur á vinnustaðinn löngu áður en hefja átti 

vinnu, hvort sem það var í saltskúrnum eða um borð í bátunum. 

Alltaf þegar við komum að landi úr róðri var okkur fært á bryggju, kaffi í glerflösku með 

þykkum ullarsokki utan um og að sjálfsögðu kaffibrauð með.  Minnist þess ekki að hafi verið 

svo mikið um hitabrúsa í þá daga.  Þeir sem færðu okkur á bryggju voru systur okkar, 

vinnukonur og mamma. 

Systur mínar gengu í öll verk hvort sem þau voru inni á heimilinu, úti á túni í heyskap, eða í 

línu og saltfiskskúrnum.  Allt heimilisfólkið tók fullan þátt í rekstri búsins á öllum sviðum. 
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  Við bagga-gatið í Grund     Mamma að gefa ungunum 

 Gunna-Didda-Ingvar 

  Ævar-Bogga-Alli 

Alltaf beið mamma með heitan mat þegar við komum heim að kvöldi, það gat dregist fram 

yfir miðnætti ef afli var góður.  

En eftir að aðgerð lauk á bryggju, þurfti undantekningalítið að fara með bátana fram á legu, 

því að of áhættusamt þótti að hafa þá við bryggju yfir nótt, nema ef var algerlega einsýnt 

veður framundan.  Þegar bátunum var lagt á leguna þurfti að fara með árabát aftan í til þess 

að komast í land og hann síðan settur  í Eiðinu eða í Vör sem hafði verið rudd vestan við 

bryggjuna í fjörunni.  Svo að morgni þurfti að róa fram á legu aftur, þegar farið var í róður. 

 

Því miður var höfnin ekki komin á þessum tíma, sem hefði auðveldað mönnum mikið störfin. 

Á morgnana áður en við fórum á sjó, tók mamma alltaf til í bitakassann.  Þar kenndi ýmissa 

grasa og aldrei skorti mat.   

Harðfiskur og smjör, hænuegg bara eitt á mann, álegg, t.d. mjólkurostur og reyktur 

rauðmagi, rúgbrauð, hveitibrauð, kleinur og soðið brauð, mismunandi tegundir af graut, 

lambakjöt, hnísukjöt, fuglakjöt svo eitthvað sé talið.  Kaffi í brúsa og næg mjólk. 

 

Skal þess getið hér að eggin sem við fengum í bitakassann, komu úr hænum sem amma mín 

sá aðallega um og átu eingöngu afganga af borðum heimilisfólksins  og hefðu í dag verið talin 

fullkomlega lífrænt ræktuð egg. 
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Hverfissteinn til að draga hnífa. 

Stendur á harðfisksteini. 

Og þar að auki höfðu þær nægjanlegt pláss í sínum hænsnakofa og gátu sprangað um grasið 

grænt þegar þeim listi úti í sól og sunnan vindi eða hvaða veðri í raun sem þær kusu að 

spranga um í.  Kofinn var þess vegna alltaf opinn og íbúum hans því frjálst, að ganga um eins 

og mannfólkið gerði í Grund.   

Reykti rauðmaginn, sem ég nefndi og við fengum sem álegg í bitakassann, var reyktur í 

reykingakofa sem stóð austan við Grund ekki langt frá hænsnakofanum.  Þar var reyktur 

rauðmagi eins og fyrr segir, silungur af Eyrarfjöru, lambakjöt af eigin ám, svartfugl og 

sperðlar.  Allt öndvegis matur. 

Nýmeti úr sjónum var mest á borðum á sumrum, en á vetrum var saltaður, reyktur, súr, 

siginn og hertur matur meira á borðum.  

 

DAGLEGT LÍF AÐ VETRI 

Barnaskólinn byrjaði í byrjun októbermánuði og honum lauk í apríllok eins og hefur komið 

fram fyrr.  Við systkinin gengum öll í barnaskóla í Flatey og síðan lá leið okkar í Alþýðuskólann 

á Laugum í S.-þing og flest luku þaðan Gagnfræðaprófi.  Yngsta systkinið, Elsa lauk námi í 

Gagnfræðaskóla Húsavíkur.  Sum héldu áfram framhaldsnámi en önnur ekki eins og gengur 

og gerist. 

Á vetrum þurfti faðir okkar að gera við og fara yfir veiðarfæri ásamt því að setja upp nýja línu 

og grásleppunet.  Öll net voru búin til heima í Grund.  Efnið þ.e. bómullargarn kom í hespum 

sem þurfti að rekja niður og vefja í hnykil, svo að garnið væri vel aðgengilegt og flæktist ekki. 

Þá þurfti að vinda uppá netanálar.   
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Síðan var fitjað upp eins og sagt var, þ.e. hvað netið átti að verða margra möskva djúpt.  Það 

var ákveðið í byrjun.  Svo var riðað frá stofuofni innst inní svefnherbergi pabba og mömmu 

og alltaf fært til þegar plássið leyfði ekki lengri færur. 

Allt flot á netið var tálgaður korkur sem fannst á Eyrarfjöru og var af síldarnótum og 

síldarnetum.  Farið var niður í fjöru og fundnar kljár, en kljár eru litlir aflangir steinar, sem 

gott er að hnýta utan um, um 10 sm langir og 6 sm breiðir.  Annar endi línutaumsins var 

bundinn utan um kljána en hinn í neðri teininn á netinu, til þess að sökkva því þegar lagt var. 

Netin voru felld uppi á lofti og útbúin að öðru leyti þar.  Þegar netin voru tilbúin var farið 

með þau út á lóð og þau barkarlituð.  Sett ofan í stóra blikktunnu sem barkarliturinn var í. 

Þetta var gert til  þess að garnið í netunum og teinarnir fúnuðu ekki.  Þetta sá faðir minn  

alveg um. 

Tómstundir hjá okkur börnunum að vetri voru allskonar leikir, skautaíþróttir, og allir áttu líka 

sleða til þess að renna sér á í brekkunum.  Þá var alltaf nægur snjór.   

Grafið var inn í snjóskaflana og gerð hús sem voru svo lýst upp með kertum. Það var alltaf 

nóg við að vera hjá okkur krökkunum. Engum leiddist og engan vantaði neitt þó að engin 

væri mötunin eins og er í dag, bæði í útvarpi og sjónvarpi.  Við sköpuðum okkar leiki sjálf í 

fallegu umhverfi og óspilltri náttúru, sem gaf okkur orku, bjartsýni og óheft hugmyndaflug. 

Fyrstu árin smíðaði afi skautana og skrúfaði þá fasta við tréplötu í lögun eins og ilin.  Á 

plötuna voru festar leðurólar, bæði að framan og aftan og ólarnar spenntar utan um skóna, 

sem við kusum að vera í.  Mikil bylting fannst okkur í búnaði, þegar við gátum farið að kaupa 

stálskautana og leika okkur á þeim. 

Við iðkuðum hokkíleiki þó að við ættum ekki raunverulegar kylfur.  En þá var brugðið á það 

ráð að búa þær til.  Við fundum hentug prik og festum á þau kindahorn svo notuðum við 

hrágúmmíbolta í leikinn.  Þó að búnaðurinn hafi ekki verið nýtískulegur, þá reyndist hann vel 

og veitti okkur mikla ánægju.   Margir unglingar í Flatey urðu afar færir á skautum. 

Einnig var um nokkra skíðaiðkun að ræða, þó að vantaði tilfinnanlega meiri og fleiri brekkur.  

Þrjár brekkur sem við skíðuðum í voru Skólabrekkan, Brunnhúsbrekkan og Kinnin.  

Spilað var og teflt á vetrum og farið á milli bæja.  Mig minnir að aðallega hafi verið spiluð 

Brigde,  Manni, Blindhrú og Gamla vist.  Bókasafn var alltaf opið á sunnudögum og sá afi 

minn um það. Það var mikil tilhlökkun hjá okkur systkinunum að fara í bókasafnið og fá 

lánaðar góðar bækur. 
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DAGLEGT LÍF AÐ SUMRI: 

Sumrin voru vertíðartíminn og öflun lífsbjargar og um leið og börnin gátu farið að létta undir 

þá gerðu þau það. 

Leikir sem ég man eftir hjá okkur krökkunum var: 

 Klúkk 

 Slagbolti  

 Stopp  

 Yfir 

 Fótbolti 

 Hlaupið í skarðið 

 Höfrungahlaup 

 Eltingaleikur 

Eflaust einhverjir fleiri.   

 

Ferðalög voru af skornum skammti í mínu minni.  Elsta systkinið, Ingvar, man þó eftir að 

foreldrar mínir fóru til Húsavíkur og fengu leigubíl austur í Ásbyrgi með þau tvö elstu. 

  Einnig man ég eftir því að Ungmannafélag Flateyinga, Framsókn bauð félagsmönnum 

Umgmannafélagsins Gaman og Alvara og öðrum Kinnungum að heimsækja Flateyinga árið 

1949. Komu þeir til Flateyjar laugardaginn 25.júní það ár og dvöldu frameftir kvöldi 

sunnudaginn 26.júní. M.b. Hagbarður flutti gestina 75 að tölu, til Flateyjar og aftur til 

Húsavíkur á sunnudagskvöldi. 

 

Úr fundargerðabók Ungmannafélagsins Framsókn: 

„ Sunnudaginn 26.júní var fundur settur í samkomuhúsi félagsins. Arnþór Guðmundsson setti 

fundinn og flutti ávarp, þá talaði Hlöðver Hlöðversson frá Umgmannafélaginu „Gaman og 

Alvara“, þakkaði hann boð okkar og fór mörgum fögrum orðum um land okkar, íbúa og 

móttökur allar. 

Þá lýsti hann því yfir, að hér með værum við boðin (félagssystkini öll ásamt öðrum 

Flateyingum eldri og yngri) í heimsókn til þeirra strax og kringumstæður okkar leyfðu. Var 

boði þessu vel fagnað.  Þá sungu kórar Kára Arngímssonar og Sigurbjörns Sigurjónssonar, við 

góðar undirtektir. 

Var síðan fundi slitið. 
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Daga þessa var hér hið ákjósanlegasta veður, logn og sólskin. Má nærri geta að það setti sinn 

svip á eyjuna og gerði ferðafólkinu og öðrum þessa stund ógleymanlega. 

Félagið sá um veitingar handa fólkinu og stjórnuðu þeim: Freyja Sigurpálsdóttir, Unnur 

Hermannsdóttir, Hólmdís Jóhannesdóttir, Þorgerður Gunnarsdóttir, Elsa Grímsdóttir, Emilía 

Sigurjónsdóttir og Tryggvi Gunnarsson. 

Fórst þeim það verk svo vel úr hendi, að einstakt mun vera, þar sem aðstæður allar voru 

mjög erfiðar. Má segja að boð þetta hafi vel tekist.“ 

Árið eftir þ.e. 1950 þáðu Flateyingar boð Kinnunga og var farið á þremur bátum föstudaginn 

16.júní til Húsavíkur og voru 40 manns um borð, bæði frá Flatey og Flateyjardal. 

Kl. 0900 daginn eftir var haldið fram í Kinn og bættust þá í hópinn 12 brottfluttir Flateyingar 

frá Húsavík. 

Einnig komu 4 brottfluttir frá Akureyri og 5 frá Hrísey. Samtals var því hópurinn 61 að tölu. 

Luku Flateyingar upp einum munni um það að móttökur allar  hefðu verið  hinar 

höfðinglegustu hjá Kinnungum  þá tvo daga er heimsóknin stóð  og vinarþel og virðing verið 

ríkjandi af beggja  hálfu. 

Mánudaginn 19.júní var svo haldið heim aftur til Flateyjar. 

 

Af og til voru haldin böll á sumrin og var þá gengið með ballboð í hvert hús í eyjunni.  Það 

verk vann nágranni okkar og frændi á einum af Vesturbæjunum.  Eins og fram hefur komið 

áður, spiluðu systkinin á Grund fyrir dansi.  Auk þeirra spilaði Jóhannes Jónsson frá Bergi fyrir 

dansi.   

Guðrún Sigurpálsdóttir sem bjó í Baldurshaga næsta bæ vestan við Grund og Didda systir mín 

voru mjög samrýmdar.  Þær spiluðu saman sumar eftir sumar fyrir dansi.  Í fyrsta skiptið sem 

þær spiluðu saman á dansleik var í Skólahúsinu þegar Didda var 9 ára, en Gunna 13 ára.  

Þetta sagði Gunna mér fyrir nokkrum dögum, hún býr á Húsavík og Freyja systir hennar líka.  

Freyja fæddist 1928 en Guðrún 1934. 

Torolf Tollefsen var á hljómleikaferð um Ísland uppúr eða um 1954 og hafði konsert á 

Húsavík.  Þá gerðu Flateyingar sér ferð austur yfir flóann og mættu með frítt föruneyti.  Það 

var ógleymanlegt kvöld. 

 

FRÓÐLEIKUR: 

Freyja og Guðrún voru fyrst línustúlkur og síðan vinnukonur í Grund.  Freyja var fyrst þrjú ár, 

þá tók systir hennar Guðrún við og var önnur þrjú ár.  Þó að þær systur væru nokkrum árum 
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eldri en við eldri systkinin,  voru þær alltaf eins og uppeldissystur okkar og afar kært á milli 

og er enn. 

Þær misstu föður sinn Sigurpál Jensson 43ára gamlan úr lífhimnubólgu að talið var.  Þuríður 

og Sigurpáll eignuðust fjögur börn.  Þegar Sigurpáll féll frá, var Guðrún yngsta barnið 1árs og 

Garðar það elsta 12ára. 

Með hagsýni, þreki og þori tókst Þuríði Jónsdóttur móður þeirra, þrátt fyrir afar erfiða tíma 

að koma systkinum öllum til fullorðins ára. 

Munurinn á kjörum „línustúlkna“ og“ vinnukvenna“ var sá, að línustúlkurnar voru ráðnar 

eingöngu uppá „stokkatölu“, þ.e. greitt ákveðið verð fyrir að stokka hvern stokk og líka að 

beita hvern stokk.  Línustúlkurnar urðu því að skrifa  „stokkatöluna“ og leggja saman eftir 

sumarið, hver og ein fyrir sig og greitt var út samkvæmt því.   

Vinnukonur voru ráðnar uppá fast kaup á mánuði, en urðu þá auk línuvinnunnar að taka til 

höndum inná heimilinu, eða sinna öðrum þeim verkum sem til féllu og tilheyrðu 

heimilisreksrtrinum. 

Þegar líða tók á haustið og fiskafurðirnar farnar var gert upp eins og fyrr hefur komið fram.  

Seðlarnir teknir uppúr peningakassanum læsta og taldir fram á stofuborðið og allir ánægðir 

með kaup sumarsins.  

 

ÝMISLEGT 

Þegar við rérum með handfæri beittum við aðallega kúffiski.  Hann veiddum við uppá 

„Sandinum“ eða „Skeljamiðinu“ eins og það var nefnt,  fyrir framan Eyrarfjöru á 10 til 15 

faðma dýpi.  Skeljaplógurinn var látinn síga út fyrir borðstokkinn á hægustu ferð, með um 50 

faðma  tógi við.  Annar endi þess var bundinn í bátinn, en hinn í plóginn og báturinn látinn 

síga áfram þangað til, að við fundum að plógurinn hafði fests í sandinn, þá var aðeins bætt 

við vélina og togað í um 30 mínútur.  Þá fékkst jafnvel hálfur stampur, en einn stampur  

nægði í beitu handa tveim mönnum á dag.  Það var kallað „að fara í skel“. 

Tekið var innanúr skelinni, fiskurinn skorinn í tvennt eftir endilöngu og festur á önglana.  

Þetta var betri beita og tolldi betur á önglunum heldur en síldin.  Þess vegna var þessi beita 

eiginlega eingöngu notuð á handfæraflotann í Flatey.  Til þess að geta veitt kúffisk þurfti að 

eiga skeljaplóg. 

Plógana sem við notuðum, smíðaði afi minn Bjössi eins og hann var alltaf kallaður. Hann átti 

smiðju sem var byggð áföst við Lifrarbræðsluna, og stóð örstutt frá  bryggjunni. Hún var um 

10  fm að grunnfleti. 
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Skeljaplógur 

Þar inni voru áhöld til þess að hita járn í eldi.  Fótstigin  vél og síðar handsnúin,  sem blés lofti 

uppí eldiviðarpönnuna sem í voru kolin.  En um leið og súrefnið lék um kolin þá glæddist 

glóðin og hitinn varð meiri, sem járnið lá í.   

Plógsmíðin var erfið vinna án rafmagns, því allar tennurnar sem voru í plógnum þurfti að hita 

og berja heitar til, til þess að fá rétta lögun.  Mjókkandi fram og niður til þess að renna vel 

niður í sandinn og leirinn sem kúffiskurinn lá í.  Þær voru ferkantaðar, þar sem þær voru 

festar á plóggrindina sjálfa.  Hann þurfti að handbora í gegnum hverja tönn og festa á 

grindina með boltum.  Auk þess þurfti að tengja plóggrindina saman bæði að ofan og neðan.  

Þá þurfti að bora fyrir þeim boltum sem voru notaðir í það. 

Aðra járnavinnu sá afi Bjössi um fyrir Flateyinga eins og hægt var við þessar aðstæður, en 

aldrei var neitt rafmagn á þeim bænum.  Þetta var eina smiðjan í eyjunni. 
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ÍSHÚSIÐ 

Það var byggt 1937 af Íshúsfélagi Flateyinga hf, við vesturbakka Sjótjarnar og grafið inn í 

brekku til þess að kælingin inni yrði sem best.  

 

Austurstafn þess sneri að tjörninn í um 10 metra frá vatnsbakkanum.  Þetta var steinsteypt 

hús með risi, veggjarþykktin 45 sm og hæð veggja 3,50 metrar, með bárujárnsþaki, sem var 

einangrað með torfi. 

Þetta var eitt opið rými með þjöppuðu moldargólfi , nema í norðaustur hluta þess, þar var 

byggður lítill klefi um 7 fm að grunnfleti og 2,5 metrar á hæð. Hann kölluðum við frystiklefa.  

Veggirnir voru holir, en innan á þá var sett blikk.  Þeir voru með lausum hlerum að ofan svo 

hægt væri að setja ísinn og saltið þar niður.  Þessi blanda myndaði töluverðan kulda.  Þegar 

ný beitusíld fékkst var hún pönnuð og komið fyrir í klefanum.  Þá voru þessir holu veggir 

fylltir af ís og saltblöndu, blikkið hrímaði að innan og að okkar áliti gæti hafa myndast tveggja 

til fimm  gráðu frost inni í klefanum, eða jafnvel meira.  

Mjög nauðsynlegt var að frostið héldist í klefanum á meðan síldin var geymd þar inni,  því var 

fastur maður ráðinn til þess að sjá um það, með því  að bæta ís og saltblöndu niður í 

holrýmið í veggjunum þegar að þurfa þótti.  Meðal annarra sem hafði þann starfa með 

höndum, var afi minn Bjössi.  
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Oft kom það fyrir, að ef við vissum eða sáum síldarbáta á leið til hafna með síldarfarm, að við 

keyrðum í veg fyrir þá til þess að biðja um síld í beitu.  Til þess að hægt væri að geyma hana í 

nokkra daga óskemmda var hún pönnuð sem kallað var.  En pönnunin fór fram á þann hátt 

að síldinni var raðað í grunnar blikkpönnur með lausu loki á.  Stærðin var um 50 sm að lengd, 

35 sm á breidd og dýptin passaði við breidd síldarinnar.   

Eftir pönnunina var síldarpönnunum staflað inn í frystiklefann eins og við kölluðum hann og 

þar stífnaði hún vel í pönnunum 

og geymdist frosin  í nokkra daga. 

Eins og minnst var á áður var ísinn 

á Sjótjörninni orðinn nægjanlega 

þykkur í marz.  Þá var ákveðið að 

taka ísinn og flytja inn í íshúsið og 

fylla uppeftir veggjum eins og 

alltaf var gert á hverjum vetri.  

Fyrst var búin til lítil vök með haka 

og járnkarli til þess að koma sög 

niður svo að hægt væri að byrja 

að saga smá ísjaka, um 100 cm 

langir og um 70 cm á breidd. 

Þeir voru dregnir með ístöng upp á sleða.  Band var í sleðanum sem lá í gegnum blökk sem 

var fest í innri gaflinn á íshúsinu og hinn endinn var festur í traktor. (áður en traktorar komu 

til eyjunnar voru notaðir hestar til þessa verks.)  Þegar að jakinn var kominn upp á sleðann, 

þá mjakaðist traktorinn á hægustu ferð fram á ísinn og sleðinn í gagnstæða átt inn í íshúsið.  

Þar tóku menn á móti og hlóðu ísnum upp þar til húsið varð svo til fullt.  Ísinn entist allt 

sumarið og fram á haust og kælingin í húsinu eftir því. 

Allir Flateyingar sameinuðust í þessu  verki, því að þetta var afar nauðsynleg ráðstöfun.  

Þjónaði í raun sama hlutverki og ísskápar heimilanna gera í dag.  Flateyingar höfðu jafnan 

aðgang að kælingunni og var hún óspart notuð. 

 

Um 1942 var flest fólk í Flatey, eða um 120 manns heimilisfastir.  

 

 

 

SAMGÖNGUR 
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Póstferðir, eins og kallaðar voru, voru tvisvar í mánuði á milli Flateyjar og Húsavíkur, nema 

júní, júlí og ágúst, þá var fjölgað í þrjár.  Komið var við í Nausteyrarfjöru á  Flateyjardal á 

meðan byggð hélst þar, í báðum leiðum.  Faðir okkar hafði umsjón með þessum ferðum í 

mörg ár, notaði sína báta til þessara ferða.  Ríkið kostaði póstferðirnar.  Fluttir voru farþegar, 

vörur og póstur. 

Auk þessara póstferða, sem svo voru nefndar komu Herðubreið og Skjaldbreið við í Flatey 

þegar þurfa þótti á hringleið sinni umhverfis landið.  Það voru skip sem Skipaútgerð ríkisins 

átti og gerði út til þess að þjóna landsbyggðinni allri.  Skipin voru um 400 tonn að stærð og 

gátu lagst að bryggju í Flatey þegar var meira en hálffallið, þær voru það grunnristar. 

Þessi skip fóru hringferðir umhverfis landið, önnur suður fyrir landið frá Reykjavík og hin 

norður fyrir. 

Gátu stundum snúið við á Akureyri og fóru þá sömu leið til baka, eða héldu áfram hringinn. 

Auk þessara tveggja skipa átti Skipaútgerðin einnig Heklu og Esju um 1000 tonna skip, sem 

fóru sömu leið en gátu þó ekki komist inn á minni hafnirnar eins og Herðubreið og 

Skjaldbreið.  Það kom stundum fyrir ef nauðsyn bar til, að Flateyingar fengu Heklu eða Esju til 

þess að stoppa í miðju sundi, með vörur eða farþega.  Og var þá farið á milli skips og bryggju 

á bátum þeirra. 

Skipaútgerðin var síðan lögð niður á síðasta áratugi tuttugustu aldarinnar. Það var mjög 

misráðin ákvörðun og kom sér  afar illa fyrir alla landsbyggðina.  Auk þess sem allir 

þungaflutningar færðust á þjóðvegina með þeim afleiðingum að viðhald þeirra varð mörgum 

sinnum meira eftir en áður.  

Gerður var flugvöllur í Flatey, vestast á eyjunni og lá flugbrautin norður-suður. Hún var um 

900 metra löng. Fyrsta flugvélin sem lenti á nýgerðri flugbrautinni hinn 29.okt. 1955, var 

flugvél flugmálastjórnar undir stjórn Agnars Koefod-Hansen og með í för var Árni Bjarnson 

ritstjóri og bókaútgefandi á Akureyri. 

Ekki hefur sá flugvöllur verið mikið notaður, en þó komu nokkrar einkaflugvélar á sínum tíma 

með farþega og í öðrum erindagjörðum.  

 

 

LÍTIL SAGA AF SJÓ 

Pabbi þurfti að vera í landi einn daginn til þess að vinna í saltskúrnum, öll kör full af fiski og 

hann varð að taka uppúr og salta í stæður. 
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Við fórum þrír eins og reyndar oftar, Ingvar 15 ára, ég 12 

ára og Ævar 10 ára, sá elsti var skipstjórinn.  Við fórum frá 

bryggju klukkan átta um morguninn á Sævari TH 215, 6 

tonna báti.  Stefnan var tekin á Múlann, (mið á 

Grímseyjarsundi) klukkutíma stím norður frá Flatey. 

Blíðskapar veður var og við lentum í góðum fiski á 

Múlanum.  Þegar við vorum að kippa eftir gott rek, 

rákumst við á nokkra höfrunga framundan.  Við vorum 

með byssu um borð.  Þetta var freistandi tækifæri, besta 

hvalkjöt sem hægt var að fá.  Ömmu minni og fleirum 

fannst það. 

Ingvar fer fram í lúkar, nær í byssuna og hleður.  Fer síðan 

fram á og ég að stýrinu.  Höfrungarnir komu undir 

kinnunginn og voru að keppa við bátinn sem var á fullri 

ferð.  Ingvar miðar og hleypir af.  Höfrungurinn lá við skotið og Ævar klár með skutulstöngina, 

ég lagði að og við náðum höfrungnum og komum með að landi.  Ekki man ég hvernig við 

gátum innbyrt þetta stóran hval, sennilega um 200 kg á þyngd.  En það hafðist og við 

hróðugir mjög, fyrsti höfrungurinn sem við lögðum saman að velli.  Mynd er til af 

höfrungnum og stendur afi Bjössi við hann.   

Eftir hádegið gerði svarta þoku og hélst hún allan daginn.  Við létum reka á handfærunum og 

héldum áfram veiði þrátt fyrir þokuna. 

Þegar að kvöldi kom héldum við af stað til lands í svarta þoku, með einn kompás sem 

siglingatæki.  Þegar við héldum að við værum að nálgast landið stoppuðum við bátinn og 

handlóðuðum dýpið.  Við fikruðum okkur nær landi.  Allt í einu grilltum við í land, en við 

vorum ekki á réttum stað.  Við könnuðumst við landið.   

Þá vorum við komnir uppundir fjöru í Hvalvatnsfirði.  Við fórum rólega austur með landinu og 

stikuðum dýpið af og til, til þess að fylgjast sem best með öllum aðstæðum í þessari 

niðdimmu þoku.   

Þegar var komið austur á Lækjarvík sáum við kríur vera að fljúga með síli í gogginum í 

austurátt.  Töldum við víst að óhætt væri að fylgja þeirra stefnu og reyndist sú tilgáta rétt, því 

að eftir hálftíma grilltum við í Vaðsteinanesið suðvesturhorn Flateyjar og eftir það var 

auðvelt að rata að bryggjunni.  

Við vorum ekki lítið ánægðir þegar við lögðum að bryggju með góðan afla og fyrsta 

höfrunginn á dekkinu, sem við bræður veiddum saman. 
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HEIMILISFÓLK Í GRUND Á ÞESSUM ÁRUM 

NAFN FÆDD DÁIN (N) 
Pétrína Ingibjörg Jóhannesdóttir 16.12.1871 28.02.1960 

Sigurbjörn Óskar Sigurjónsson 18.04.1891 08.04.1974 

Hólmgeir Árnason 27.03.1910 10.02.1988 

Sigríður Sigurbjörnsdóttir 24.01.1913 02.11.2001 

Sigurbjörn Ingvar Hólmgeirsson 15.06.1936  

Jóhanna Árný Hólmgeirsdóttir 06.10.1937 21.10.1960 

Guðmundur Aðalbjörn Hólmgeirsson 14.10.1939  

Sigurjón Ævar Hólmgeirsson 30.07.1941 25.06.1967 

Sigrún Björg Hólmgeirsdóttir 04.12.1942 20.09.1984 

Ása Dagný Hólmgeirsdóttir 13.07.1945  

Elsa Heiðdís Hólmgeirsdóttir 24.11.1951  

Árni Tómasson 04.01.1869 05.04.1958 

Árni Tómasson föðurafi minn, bjó þrjú síðustu æviárin sín hjá foreldrum mínum í Grund, en 

næstu þrjú árin á undan hjá Jónatani syni sínum í Knarrarbergi sem stóð austan við Grund, 

örskammt frá. 

Jóhanna Jónsdóttir föðuramma mín var fædd 04.06.1877 - dáin 24.08.1952.  Hún bjó síðustu 

æviárin sín hjá Líneyju dóttur sinni í Garði í Fnjóskadal.  Þau gengu í hjónaband í 

Brettingsstaðakirkju 19. júní 1898. 

Fyrstu fjögur búskaparárin sín bjuggu þau á Kussungsstöðum í Hvalvatnsfirði, en frá 1904  á 

Knarrareyri á Flateyjardal, þangað til að þau brugðu búi árið 1941.   

Þeim fæddust sextán börn og fjórtán komust til fullorðinsára.  

 
Hjónavígslubréf foreldra minna ásamt brúðkaupsmynd 
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Fjölskyldumynd tekin árið 1959 

Efri röð frá vinstri: Ævar-Alli-Didda-Ingvar 

Neðri röð frá vinstri: Ása-Mamma-Elsa-Pabbi-Bogga 

Við áttum einstaklega góða foreldra, sem létu sér annt um börnin sín og annað heimilisfólk 

og sýndu því ætíð umhyggju, tillitssemi og alúð.  

Þeir voru heiðarlegir, traustir og harðduglegir.  Það þökkum við alla tíð. 

Ég vil þakka systkinum mínum Ingvari, Ásu og Elsu fyrir að rifja upp með mér liðna tíð. 

 

Guðmundur A. Hólmgeirsson. 
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Grund í dag 

Grund – séð úr norðri 
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Útsýnið úr Grund 

 
Séð yfir Sjótjörn að Eyrarlandi 
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Kría í Flatey 

 
Flateyjardalur 


