
Ágrip 
 

Hér í þessari ritgerð verður fjallað um lífið í Skáleyjum á Breiðafirði út frá 

nývæðingarkenningunni. Horft verður í þær breytingar sem urðu í eyjunum vegna 

nývæðingar og hvaða áhrif það hafði á daglegt líf fólksins í Skáleyjum. Byrjað 

verður á að fjalla um hlutverk Flateyjar í þessu sambandi en hún var nokkurskonar 

hryggjarstykki samfélagsins og skipti miklu máli fyrir samfélag í hinum eyjum 

Breiðafjarðar. Skoðað verður í því sambandi hvernig nývæðing birtist þar og 

hvaða áhrif hún hafði á samfélagið. Eftir þá umfjöllun verður sjónum beint að 

aðalefninu, Skáleyjum og skoðað daglegt líf fólks þar, hvaða verk þurfti að vinna 

og hvað fólk gerði sér til skemmtunar. Auk þessa verður velt upp mynd af 

efnismenningu heimilanna í Skáleyjum. Þessari umfjöllun er skipt niður í þrjú 

tímabil og breytingar á milli tímabilanna bornar saman. Fyrsta tímabilið er 19. 

öldin, annað tímabilið er 20. öldin fram til 1970 og síðasta tímabilið er frá 1970 

fram til dagsins í dag þar sem velt verður upp hugleiðingum um framtíð Skáleyja. 

 Nývæðing og nútímaþróun hafði það í för með sér að lítið samfélag eins 

og Breiðafjarðareyjur áttu ekki framtíðarmöguleika, ný gildi og lífsýn í 

samfélaginu almennt á Íslandi varð til þess að búseta á minni stöðum sem ekki 

gátu haldið í við framþróun í þéttbýlinu lognaðist út af og hætti. Það varð raunin 

með eyjar Breiðafjarðar og verður meginviðfangsefni ritgerðarinnar að varpa ljósi 

á hvernig líf þeirra sem eftir sátu breyttist við þetta. 
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I. Eyjasamfélag í ljósi nývæðingar 
 

I. A. Inngangur 

 

Jörðin Skáleyjar er eyjaklasi í norðanverðum Breiðafirði og telst til Vestureyja 

fjarðarins og til gamla Flateyjarhrepps. Nú í dag eru eyjarnar hluti af Reykhóla-

hreppi (Eysteinn Gíslason, 1989:182). Skáleyjar og helsta nágrenni þeirra verða 

meginumfjöllunarefni mitt í þessari ritgerð. Ástæðan fyrir því að ég tek þær sér-

staklega fyrir umfram aðrar eyjar á þessum slóðum er tvíþætt, annarsvegar tengsl 

mín við eyjarnar og hins vegar sú staðreynd að búseta í þeim hefur verið samfelld 

í aldanna rás og náði fram á 21. öldina. Fyrir utan Flatey eru Skáleyjar þær eyjar í 

Breiðafirði sem lengst var búið í á 20. og 21. öldinni. Það eru bara örfá ár síðan 

föst búseta lagðist af í eyjunum að vetri til. Það gefur mér tækifæri á að skoða 

hvernig og af hverju búsetumynstur á Breiðafjarðareyjum hefur breyst frá einum 

tíma til annars og hvaða áhrif nútíminn hefur haft á líf fólksins í eyjunum.  

Áður en lengra er haldið er rétt að gera sérstaklega grein fyrir tengslum 

mínum við Skáleyjar. Sem unglingur var ég sumarlangt í Skáleyjum að passa börn 

fyrir kennarann minn þáverandi, ásamt því að sinna þeim verkum sem þurfti að 

sinna. Dvaldist ég þar á hverju sumri frá 13 ára til 16 ára aldurs eða í alls fjögur 

sumur á árunum 1996-1999. Ég tengdist þannig eyjunum sterkum böndum eins og 

svo margir sem koma þangað til dvalar í einhvern tíma yfir sumarið. Margir af 

þeim sem ég komst í kynni við á staðnum hef ég haft gott samband við fram til 

dagsins í dag og hefur það fólk ásamt öðrum sem tengjast eyjunum hjálpað mér 

 
Mynd 1. Loftmynd af Skáleyjum 
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mikið með þetta verk. Þetta var góður tími sem ég minnist með þakklæti. Þrátt 

fyrir þessi tengsl mun ég eftir fremsta megni vera fagleg í umfjöllun minni um 

svæðið og láta tilfinningarnar ekki hlaupa með mig í gönur, heldur virkja þær til 

frekara innsæis og nálgunar á lífið í eyjunum. Með sanni má segja að þessi reynsla 

mín af svæðinu nýtist mér í skrifunum og hjá því verður varla komist að ég verði 

sýnileg í þessari umfjöllun. 

 

I.A.1. Eyjarnar: Inngangur 

 
Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á hversdagslíf fólks í Skál-

eyjum á Breiðafirði á 19. og 20. öld og hvaða breytingar verða á því samfara 

öðrum breytingum í nærsamfélaginu. Þó svo að Flatey verði ekki aðalviðfangsefni 

umfjöllunarinnar þá skiptir Flatey engu að síður miklu máli þar sem Flatey hafði í 

gegnum aldirnar verið höfuðstaður eyjanna og bændur sóttu allar sínar nauðsynjar 

þangað. Verður Flatey því notuð til að finna svör og skýra af hverju þróunin var 

með þeim hætti sem hún varð (Eylanda I, 1996:85). Mín kenning er sú að þegar 

blómaskeið Flateyjar sem verslunar- og útgerðarstaður leið undir lok um miðja 

síðustu öld hafi fallið út hryggjarstykki samfélagsins fyrir búsetu í hinum eyj-

unum og því leggst búseta þar niður, í það minnsta í þeirri mynd sem áður 

þekktist. Af þessum sökum verður kafli II í ritgerðinni helgaður sögu Flateyjar og 

Flateyjarhrepps almennt á 19. og 20. öld til að lesendur fái innsýn inn í þann heim 

sem eyjalífið byggði á. 

Nútíminn og nývæðingin hafði bæði sínar góðu og slæmu hliðar fyrir lítið 

samfélag eins og Flateyjarhrepp. Einstaklingshyggjan sem einkennir nývæðinguna 

og samfélag 20. aldar verður til þess að blómleg byggðarlög eins og Flatey byggj-

ast hratt upp, en þar sem undirstaðan er bara byggð á einum einstakling (einstak-

lingnum sem átti verslunina og útgerðina) þá er að sama skapi fallvölt gæfa sam-

félagsins og líf þess algjörlega háð velgengni þessa einstaklings.  

Í ritgerðinni mun ég velta upp spurningum um hvernig nútíminn lék þetta 

svæði Íslands. Áherslan verður á breytingarnar sem urðu í eyjunum á 20. öld. Þær 

verða greindar með hliðsjón af lífinu í eyjunum öldina á undan sem og almennum 

breytingum á þjóðfélaginu á 20. öld. Loks verður skyggnst inn í samtímann og 

velt upp spurningum um framtíð þessa svæðis.  
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Hvernig var að búa í Breiðafirði? Var það eitthvað frábrugðið búsetu 

annarsstaðar á þessu tímabili? Farið verður yfir hefðbundin störf sem innt voru af 

hendi í eyjunum. Þar verður hugað að dúnvinnslu, selveiðum og öðrum störfum 

sem einkennandi voru fyrir eyjabúskapinn og gerð tilraun til að flétta vinnu fólks-

ins við daglegt líf á svæðinu. Í því sambandi verður einnig skoðaður aðbúnaður 

fólksins í eyjunum. Efnismenningin verður rannsökuð og tengd við hugmyndir 

nútímamanna um lífið og tilveruna. Eins og ég mun sýna fram á, var efnisheimur 

fólks í nánum tengslum við þróun í samfélaginu. 

 

I. B. Aðferðafræði ritgerðarinnar 

 

Rannsóknin mun hvíla á nokkrum aðferða- og hugmyndafræðilegum stoðum. Í 

fyrsta lagi verður nývæðingarkenningunni (e. modernization theory) beitt í rit-

gerðinni til að skoða og skýra þær breytingar sem áttu sér stað á 19. og 20. öld, 

bæði á landsvísu en aðalega á eyjasamfélagið. Í því sambandi verður sjónum beint 

að því hvernig framrás tímans getur haft neikvæð áhrif á samfélag og íbúaþróun á 

svæði af þessari gerð. 

 Um leið verður efnismenning tímabilsins skoðuð til að varpa enn frekara 

ljósi á þær breytingar sem verða í eyjunum og þá stöðnun sem verður á 20. öld og 

hvernig þær birtast meðal annars í húsakosti og veraldlegum gæðum.  

 Auk þessa verður skoðað hversdagslíf fólks í eyjunum. Hver voru dagleg 

störf fólks og hvað gerði það sér til skemmtunar? Er það gert í þeim tilgangi að 

öðlast þekkingu á því samfélagi sem byggði eyjarnar. Í raun má segja að allar 

þessar þrjár fræðilegu nálganir séu notaðar með það sama að leiðarljósi, að skýra 

af hverju byggð líður undir lok að mestu leyti í Breiðafjarðareyjum og með hvaða 

hætti það á sér stað. 

 

I. B. 1. Nývæðing 

 
Þeir sem aðhyllast kenningar nývæðingarmanna um þróun vestrænna samfélaga 

benda á að eftir landafundina miklu í lok 15. aldar hafi líf einstaklinga tekið 

miklum breytingum. Smátt og smátt náði einstaklingurinn mun betri tökum á eins-

tökum þáttum í lífi sínu og á 18. öld sjást þess merki að sífellt fleiri fara að líta á 

líf sitt sem ferli í mikilli framþróun. Allt tekur að stefna upp á við ef svo má að 
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orði komast. Keppikeflið var að bæta stöðu sína með markvissum hætti, til dæmis 

með því að sækja sér menntun og tryggja hag sinn með margvíslegu öðru móti. 

Þetta þýddi það að hversdagslíf fólks tók stakkaskiptum (Sigurður Gylfi 

Magnússon, 2005:29). 

Sú breytta heimsmynd sem blasti við Evrópubúum á 16. öld við fund 

þeirra á vesturheimi og siglingar manna til nýja heimsins má telja að sé uppspretta 

nýrrar hugsunar og hugmynda um heiminn. Þessi breyting á gamla evrópska sam-

félaginu sem hafði verið í tiltölulega föstum skorðum aldirnar á undan er jarð-

vegur þess sem kallað hefur verið nýöld eða snemm-nútími (Sigurður Gylfi 

Magnússon, 2005:24). Trúarlegar kenningar um heiminn sem einkenndust af hug-

myndum um getuleysi manna til að hafa stjórnina og að guðsvilji væri öllu yfir-

sterkari fóru að víkja fyrir hugmyndum sem byggðu á skynsemisrökum og að 

einstaklingurinn gæti haft stjórn á eigin lífi og heiminum. Vissulega voru þetta 

mjög hægfara breytingar sem fyrst í stað tengdust eingöngu menntamönnum og 

efri lögum samfélagsins. Það er ekki fyrr en á 19. öld sem þessari hugmyndafræði 

fer að gæta hjá alþýðunni í einhverjum mæli, ekki síst á Íslandi (Sigurður Gylfi 

Magnússon, 2005:23-25). 

Við landafundina breyttist þó ekki bara hugsun manna um heiminn og 

jörðina heldur ýtti fundurinn undir aukna velmegun og aukið magn matvæla í 

Evrópu ásamt fólksfjölgun. Nýjar fæðutegundir ættaðar frá nýja heiminum voru 

kynntar til sögunnar í Evrópu og kartaflan lék þar stórt hlutverk. Samspil 

áðurnefndrar hugsunar og aukinnar fólksfjölgunar kemur af stað þéttbýlismyndun 

og breytingar frá þorpssamfélagi í borgarsamfélag litu dagsins ljós. Þéttbýlis-

myndunin hefur það í för með sér að það félagslega taumhald sem stjórnað hafði 

athöfnum fólks öldum saman var á undanhaldi. Nándin í nývæðingarsamfélögum 

varð þannig minni og einkalíf og frelsi einstaklinga meira. Það hrindir af stað 

atburðarás og þróun sem einkennist af frjálslyndi og einstaklingshyggju, með trú á 

framfarir og fullkomið samfélag, betri heilsu, betra húsnæði og aukin þægindi. 

Það eru í raun þessir þættir sem fræðimenn hafa talað um sem nývæðingu 

(Sigurður Gylfi Magnússon, 2005:29). 

Fræðimenn nývæðingarinnar vilja þó setja alla þá framþróun sem átti sér 

stað í Evrópu undir sama hatt, það er að segja að allt sé að þakka nývæðingunni. Í 

nývæðingarkenningunni eru leiddir saman ólíkir þræðir samfélagsins og atburðir í 

sögunni og búin til ein heild úr þeim. Með því er sýnt fram á hvernig líf fólks 
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batnaði með breyttri hugsun þeirra og sýn á lífið (Sigurður Gylfi Magnússon, 

2005:23 og 31). Þannig á nývæðingin að hafa hrundið af stað iðnbyltingu fram-

leiðsluaflanna og aukið lífsgæði fólks með auknum nýjungum og þekkingu. Með 

nývæðingunni verður til meira skrifræði en að sama skapi verður einstaklingurinn 

í samfélaginu sjálfstæðari. Segja má að þessi þróun ýti undir aðskilnað þessara 

tveggja þátta samfélagsins. Það er annarsvegar fólkið sem byggir það og hins 

vegar stjórnvaldið sem heldur utan um samfélagið sjálft (Stearns, 1980:192). 

Þeir sem gagnrýnt hafa þessa söguskoðun hafa bent á að nývæðingarmenn 

geri sig seka um miklar einfaldanir. Ekki hafi allir fylgt því ferli breytinga sem 

nývæðingin gerir ráð fyrir. Gagnrýnendur segja enn fremur að hvert samfélag hafi 

sína leið til að glíma við vandamál samtímans og ekki sé hægt að fullyrða með al-

tækum hætti hvernig hver og einn einstaklingur ræður ráðum sínum (Sigurður 

Gylfi Magnússon, 2007:313). Finna má einnig ýmis dæmi um fólk og samfélög 

sem hafi farið sínar eigin leiðir og hafi ekki tekið þátt í því þróunarferli sem oft er 

kennt við nývæðinguna. Nú má spyrja hvort þær auknu kröfur sem einstak-

lingurinn gerði til sjálfs síns og samfélagsins samfara nývæðingunni hafi einnig 

orðið til þess að þau samfélög sem ekki gátu haldið í við almenna samfélagsþróun 

hafi misst fótana og horfið að lokum? Í þessari ritgerð verður lögð áhersla á að 

kanna það ferli sem samfélögin fylgdu á leið sinni inn í nútímann með því að 

tengja þau hversdagslífi fólks og efnisheiminum sem það byggði upp í kringum 

sig.   

 

I. B. 2. Efnismenning 

 
Til að skoða líf fólksins í eyjunum fyrr og nú er hægt að fara margar leiðir. 

Athugun á efnismenningu (e. material culture) eyjabúa er þannig góð leið til að 

sjá hvernig líf fólks var og er. Heimilið er í því sambandi góður vettvangur: þar 

mætast samfélagið og efnismenningin í þeim hlutum sem fólk hefur notast við í 

hversdagslegu amstri sínu. Franski fræðimaðurinn Pierre Bourdieu setti fram þá 

kenningu á áttunda áratug nýliðinnar aldar að rýmið og hlutirnir sem væru hafðir 

inni á heimilum hefðu að geyma félagsleg skilaboð. Þessi kenning sem hann 

kallaði habitus gengur út á að samfélagsleg bygging sé hlutgerð, einkum innan 

veggja heimilanna (Bourdieu, 1977:73). Með því að skoða hvaða hluti fólk átti og 

hafði í kringum sig og hvernig þessir hlutir breyttust eða var skipt út á milli kyn-
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slóða ætti samkvæmt kenningu Bourdieu að varpa ljósi á hvernig samfélagið tók 

breytingum með áherslu á virði og gildi hlutana. 

Það hvaða hluti fólk hafði í kringum sig tengist svo aftur nývæðingar- 

kenningunni og hugmyndum manna um framþróun og bætt lífskjör, hvernig 

efnisheimurinn breyttist í samræmi við hugmyndir um betra líf. Ég mun velta upp 

mynd af heimilum í Skáleyjum á ákveðnum tímum og reyna að greina breytingar í 

samræmi við breytt samfélag og um leið þau merki sem sjást um breyttan hag og 

gildismat. 

 

I. B. 3. Alþýðumenning 

 
Þriðja hugmyndafræðikenningin sem notast verður við, sem nátengd er hinum 

fyrrnefndu er alþýðumenning (e. Everyday culture). Lengi vel hefur þessari 

menningu sem alltaf hefur fylgt manninum verið lítill gaumur gefinn. Alþýðu-

menningu hefur í gegnum tíðina ekki verið gert hátt undir höfði, hvorki í 

fræðiheiminum né menningarheiminum. Án þess að fara frekar út í umræður um 

olnbogabarnið alþýðumenningu eða hversdagsmenningu eins og fyrirbærið er 

einnig kallað þá er rétt að skoða með hvaða augum fræðimenn sem tekið hafa það 

upp á arma sína líta á það og hvernig hugtakið er skilgreint í fræðiheiminum. Ben 

Highmore lýsir hversdagsmenningu svona í bók sinni Everyday Life and Cultural 

Theory: 

 
The tradition of theory that I pursue here can best be characterized by a 
stubborn refusal to underwrite some of the most everyday meanings that are 
attached to ‘the everyday’. So while it is common practice to describe 
everyday life as a scene of relentless tedium, this tradition has often tried to 
register the everyday as the marvelous and the extraordinary (or at least to 
combine dialectically the everyday as both extraordinary and tedious). 
Similarly, if it is more usual to associate the everyday with the self-evident 
and the taken-for-granted, this tradition has stressed its opacity and the 
difficulty of adequately attending to it (Highmore, 2002:17).1 
 

Í raun má segja að hversdagsmenningin tengist daglegu lífi okkar á allan hátt, rétt 

eins og nafnið ber með sér, frá því við fæðumst þangað til við deyjum. Hún teng-

ist því hvernig og hvað við gerum dags daglega, t.d hvernig við klæðum okkur á 

                                                
1 Aðrir fræðimenn sem fjallað hafa um hversdagsmenningu á einhvern hátt eru t.d. franski fræði-
maðurinn Michel De Certeau í bók sinni The Practice of Everyday Life, (1988) og sænsku 
fræðimennirnir Orvar Löfgren og Billy Ehn Vardagslivets etnologi. (1996). 
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morgnana og þá staðreynd hvenær við vöknum á morgnana og í raun allar þær at-

hafnir sem samfélagið mótar okkur til að gera hvort sem það er innan veggja 

heimilisins eða úti í samfélaginu. Útfararsiðir og afmælisboð eru þannig dæmi um 

hversdagsmenningu, hvernig einstaklingurinn í samfélaginu lifir og starfar. 

 Það heillar mig að gefa hinu venjulega gaum í lífinu og velta fyrir mér 

aðstæðum og athöfnum sem alla jafna fara fram hjá manni þar sem þær eru svo 

sjálfsagður hluti af lífinu. Þessir litlu eðlilegu hlutir taka líka breytingum eftir 

samfélögum og tíðaranda. Það sem er óvenjulegt í dag var fyrir áratugum kannski 

ósköp hversdagslegt og það sýnir okkur um leið hvernig gildismat fólks breytist. Í 

þessari ritgerð mun ég reyna með hjálp efnismenningarinnar og frásagna fólks frá 

liðnum tíma að fanga það hversdagslíf sem var í eyjunum fyrr á öldum og hvernig 

tíðarandinn breyttist með nýjum áherslum í samfélaginu. Athugað verður hvernig 

samfélagið þróast áfram í takt við nývæðingu. 

 

I. C. Heimildaflokkar  

 
Hvert fræðirit verður að vera byggt upp á traustum og góðum heimildum til að 

rannsóknir og niðurstöður í því séu marktækar. Hér hefur verið reynt að fara eftir 

þessari reglu og rétt að fjalla lítillega um þá heimildaflokka og heimildir sem 

stuðst hefur verið við. Fyrst ber að nefna ritaðar heimildir en sá flokkur er 

jafnramt sá viðamesti. Elsta ritaða heimildin sem til er um Skáleyjar er Jóms-

víkingasaga frá 13. öld en þar segir: „En Skjaldmeyjar-Einar fór til Íslands, ok 

drukknaði á Breiðafirði, ok heita þar af Skáleyjar, at þar rak skálar á land, þær 

sem jarl gaf honum“ (Jómsvíkingasaga, 1969:205). Lítið annað kemur fram um 

eyjarnar í fornritum. Fleiri gamlar ritaðar heimildir sem fjalla að einhverju marki 

um Skáleyjar og eða svæðið þar í kring eru, Jarðabók Árna Magnússonar og Páls 

Vídalíns frá 1703 og Reisubók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar frá 1757. 

Þessar bækur gefa okkur smá sýn inn í líf fólks á þessu svæði á því tímabili sem 

þær spanna. 

Af yngri verkum ber fyrst að nefna Eylendu en það er tveggja binda rit 

sem fjallar á skemmtilegan hátt um mannlíf í Breiðafjarðareyjum í gegnum 

aldirnar og er bæði ábúenda- og ættfræðiskrá í senn. Þar er hverri eyju í Flateyjar-

hreppi gerð góð skil, fjallað bæði um náttúru þeirra og mannlíf. Þetta er mikið rit 
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sem hefur að geyma helstu þætti mannlífs og menningar í eyjunum. Einnig var 

Bergsveinn Skúlason (f. 1899) frá Skáleyjum ötull að skrifa um heimahagana og 

eftir hann liggur fjöldinn allur af bókum sem allar fjalla meira og minna um lífið í 

eyjunum og einstaklingana sem þar bjuggu, eins og Eyjólf eyjajarl sem bjó í 

Svefneyjum og Septenborgu Gunnlaugsdóttur frá Hergilsey sem var mikill dugn-

aðarforkur miðað við lýsingar. Sem dæmi um bækur sem hann hefur skrifað um 

þetta efni eru: Gamlir grannar: Viðtöl og minningar (1976), Breiðfirskar sagnir 

(1982) og Bárusog: sögur og sagnir úr Breiðafirði (1988). Annar mikilvægur 

höfundur er Gísli Konráðsson (f. 1808) skrif-aði sögu Flateyjarhrepps frá upphafi 

á 19. öld og tekur Jens Hermannsson (f. 1891) svo við keflinu og heldur áfram 

með sögu Flateyjarhrepps fram til 1950. Þetta er mikið rit í tveimur hand-

skrifuðum bindum þar sem helstu þættir í sögu svæðisins eru tíundaðir og auk 

þess ýmsar gagnlegar upplýsingar svo sem ættarsaga eyjamanna og hverjir flytja 

úr og í hreppinn. 

Aðrir heimildaflokkar sem notast verður við eru opinber gögn úr 

skjalasöfnum og þá einna helst úr skjalasafni sýslumanna í Barðastrandarsýslu og 

skjalasafn Flateyjarhrepps. Bæði þessi söfn hafa að geyma ýmsar upplýsingar eins 

og til dæmis búnaðarskýrslur, útsvarsupplýsingar og uppboðsbækur. Þetta gefur 

hugmynd um lífið í hreppnum, í það minnsta út frá opinberu sjónarhorni. Þessi 

skjalasöfn eru varðveitt á Þjóðskjalasafni Íslands. Auk þeirra tveggja fyrrnefndu 

verður miðað við manntöl sem gerð voru á árabilinu 1835-1930 en þau eru einnig 

varðveitt á Þjóðskjalasafninu. 

Annar heimildaflokkur sem á síðustu árum hefur fengið aukið vægi í 

fræðiheiminum er það sem kallað hefur verið persónulegar heimildir, svo sem 

bréf, dagbækur, minningar og viðtöl. Viðurkenning þessa flokks sem fræði-

heimilda er ekki síst að þakka sagnfræðingnum Sigurði Gylfa Magnússyni sem 

hefur sýnt með skrifum sínum hvernig fræðiheimurinn getur nýtt sér þennan 

hafsjó af heimildum.2 Í þessari ritgerð verða þær persónulegu heimildir sem notast 

verður við fyrst og fremst viðtöl við heimildamenn sem varðveitt eru á Stofnun 

                                                
2 Sem dæmi um rit eftir Sigurð Gylfa þar sem persónulegar heimildir eru í forgrunni er t.d. Bræður 
af ströndum 1997, Menntun ást og sorg 1997 og  Kraftbirtingarhljómur guðdómsins 1998. Auk 
þess hefur útgáfufélagið Sýnisbók Íslenskrar alþýðumenningar gefið út rit eftir fleiri höfunda, en 
tilgangur þessa útgáfufélags er að gefa út frumtexta í heild sinni sem tengdir eru persónulegum 
heimildum. 
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Árna Magnússonar í Íslenskum fræðum, spurningalistar þjóðháttadeildar þjóð-

minjasafnsins og ýmsar endurminningar fólks sem gefnar hafa verið út á prenti.  

Þjóðsagnir eru annar heimildaflokkurinn sem leitað verður í til að skoða 

lífið í eyjunum á fyrri öldum í tengslum við trú, hugsanir og viðhorf til 

samfélagsins. Þeir sem rannsakað hafa sagnir hafa bent á að undirliggjandi ótti 

eða óvissa í samfélögum birtist oftar en ekki í sögunum sem fólkið segir hvert 

öðru, hvort sem það sé meðvitað eða ómeðvitað (Tangherlini, 1995: 32-33). 

Læt ég nú lokið umfjöllun um helstu heimildir þar sem finna má efni um 

Skáleyjar en til áréttingar er þetta ekki tæmandi listi hvar hægt er að finna 

heimildir um lífið í eyjunum, heldur eingöngu ádrep hvar slíkar heimildir er meðal 

annars að finna.  Mikilvægt er einnig að vera gagnrýnin á þær heimildir sem verið 

er að vinna með í hvert sinn og velta fyrir sér áreiðanleika þeirra. Með því að 

notast við margskonar heimildaflokka er verið að auka fræðilega nálgun á efnið 

og víkka út sjóndeildarhringinn, það er að segja að fá fleiri nálganir á sama 

viðfangsefnið.  

 

I. D. Uppbygging ritgerðarinnar 

 
Áður en umfjöllun um sjálft efnið hefst er rétt að gera grein fyrir hvernig upp-

bygging ritgerðarinnar er háttað lesendum til glöggvunar. Nú þegar kynningu á 

efninu og efnistökum er lokið er réttast að byrja á að skoða norðanverðan Breiða-

fjörð í heild sinni og kynna staðhætti og landsvæðið. Spáð verður í mann-

fjöldaþróun í eyjunum í gegnum tíðina og hvernig Flatey skipar þar stóran sess. 

Þess vegna verður Flatey gerð skil í því ljósi að átta sig betur á því umhverfi sem 

eyjalífið bjó við. Eins og áður hefur verið nefnt í kafla I.A.1 þá tel ég að Flatey 

spili stórt hlutverk í því hvernig byggðir í kringum hana þróuðust og hnignuðu. 

Þetta verður svo skoðað með það til hliðsjónar hvað var að gerast á Íslandi á sama 

tíma og í heiminum öllum. 

Þegar ytri aðstæðum hafa verið gerð góð skil er ekkert að vandbúnaði að 

hefja umfjöllun um meginviðfangsefnið, Skáleyjar. Þar mun ég fara í gegnum líf 

fólks og aðbúnað á mismunandi tímaskeiðum. Mun ég skoða á hverju heimilis-

fólkið þar byggði afkomu sína og hvernig það lifði (kafli III). Skoðað verður 

hvaða breytingar hafa átt sér stað á mismunandi tímum, hvernig nútíminn handlék 
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samfélagið í eyjunum og hvaða þátt nývæðingin hafði í þeim breytingum. Að 

lokum verður svo velt upp spurningum um stöðu svæðisins í dag og framtíðar-

horfum ásamt því að niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar. 
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II. Staðhættir og saga Flateyjarhrepps 
 

Breiðafjörður er á vestanverðu landinu og liggur á milli Snæfellsness og Barða-

strandar. Landsvæðið er rómað fyrir náttúrufegurð og fjölbreytta náttúru, enda um 

töluvert stórt svæði að ræða sem nær bæði yfir sjó og land. Því hefur verið slegið 

föstu að eyjar Breiðafjarðar séu óteljandi rétt eins og vötnin á Arnarvatnsheiði og 

hólarnir í Vatnsdal. Fjöldinn er mikill en ekki er það þó hann í raun sem stoppar 

nákvæma talningu með nútímatækni, heldur skilgreiningin á því hvað er eyja og 

hvað er sker. Mikil munur er á milli flóðs og fjöru í Breiðafirði og því er fjöldi 

eyjanna mismikill eftir því hvernig er sjávað. Menn eru þó sammála um að talan á 

þeim sé nokkuð nærri 2500-3000 í heild og er þá taldar með allir hólmar og flögur 

sem ekki fara í kaf á venjulegu flæði (Árni Björnsson, 1989:7).  

Auk þessa mikla fjölda eyja sem einkenna fjörðinn er fuglalífið þar einnig 

óvenju blómlegt. Um helmingur allra varpfugla á Íslandi verpir í eyjum Breiða-

fjarðar eða um 37 tegundir. Æðarfuglinn er annar algengasti fuglinn á firðinum á 

eftir lundanum. Fuglinn hefur verið og er enn einn stærsti hlunnindaþáttur í 

búskap eyjamanna. Æðarfuglinn er mesti nytjafugl hér á landi og Breiðafjarðar-

eyjar eru með þýðingarmestu varpstöðvum hans. Því til stuðnings mætti nefna að 

um 1914 höfðu um 100 jarðir í og við Breiðafjörð nytjar af æðarfuglinum og 

safnaðist þá um 1200 kg af dún á þessum stöðum sem var um 30% af heildar 

dúntekju það árið. Síðustu árin hefur fuglinn verið útbreiddastur á norðanverðum 

firðinum (Ævar Petersen, 1989:29-30). 

 

 

 
Mynd 2. Æðarkolla á hreiðri. 
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II. A. Búseta í Breiðafirði 
 
Eins og neft var hér að framan þá samanstendur Breiðafjörðurinnaf nær óteljandi 

eyjum og skerjum og í gegnum aldirnar hefur sprottið upp byggð í mörgum af 

þessum eyjum og saman myndað þar samfélag sem um tíma stóð með miklum 

blóma. Þegar búseta er skoðuð í Breiðafirðinum er vaninn að skipta firðinum í 

tvennt, Suðureyjar og Vestureyjar.3 Suðureyjarnar liggja nær Stykkishólmi og 

Hvammsfirði og tilheyra sýslunum tveimur, Snæfellsnessýslu og Dalasýslu. 

Vestureyjarnar eru í norðanverðum firð-inum nær Barðaströndinni og tilheyra 

Austur-Barðastrandarsýslu (Árni Björnsson, 1989:12-14). Það eru þær eyjar sem 

verða viðfangsefni mitt í þessum skrifum. Vestureyjarnar tilheyrðu Flateyjarhrepp 

eins og áður var getið sem nú er hluti af Reykhólahreppi. Þær eyjar sem byggðu 

hreppinn voru: Flatey (sem hreppurinn dregur nafn sitt af), Bjarneyjar, Hergilsey, 

Svefneyjar, Hvallátur, Sviðnum og Skáleyjar. Auk þess var Stagley forðum byggð 

í hreppnum, en eyjan fór í eyði 1802 og er því ekki innan þess tímaramma sem 

ritgerðin fjallar um. (Eylanda I, 1996:12). Hverri byggðri eyju fylgja fleiri minni 

eyjur og talið er að um 600 eyjar séu á þessu svæði og tilheyrðu því að meðaltali 

75 eyjar þessum átta bújörðum (Eylanda I, 1996:12).  

Breiðafjarðaeyjur voru fyrr á tímum eftirsóttar vegna þess að þar var alltaf 

nóg af mat. Þangað leitaði fólk oft þegar þröngt var orðið í búi í öðrum sveitum 

(Árni Björnsson, 1989:10). Sagan segir til dæmis að Eggert Ólafsson (f. 1732) 

bóndi í Hergilsey hafi bjargað fjölda fólks frá sulti er til hans leitaði undan 

móðuharðindunum með því að fara með fólk í Oddbjarnarsker sem var ein feng-

sælasta verstöð fjarðarins. Þó kom það fyrir að ásóknin var svo mikil í hörðum 

árum að flytja þurfti fólk sem flúið hafði sultinn upp á land nauðugt aftur til baka 

frá eyjunum (Eysteinn Gíslason, 1983:12).  

Lífsviðurværi eyjabúa var nokkuð fjölþætt. Fiskimið voru mjög góð í 

Breiðafirði og sókn á miðin var auðveld út frá eyjunum í firðinum en hvergi var 

eins gott útræði og frá Bjarneyjum. Þangað söfnuðust því oftar en ekki þeir alla 

fátækustu í von um lífsviðurværi (Eylenda I, 1996:21). Eyjabændur lifðu þó ekki 

                                                
3 Mismunandi er eftir því hversu vel menn þekkja til eyjanna hversu mikið þeim er skipt niður. 
Þeir sem ekkert þekkja til gætu því allt eins talað um þetta sem eitt svæði, Breiðafjörð í heild sinni. 
Þeir sem aðeins betur eru kunnugir tala svo um Suðureyjar og Vestureyjar. En þeir sem best 
þekkja til skipta þessu meira niður og tala t.d. um Inneyjar, Úteyjar, Frameyjar og Djúpeyjar (Árni 
Björns-son, 1989:13).  
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einvörðungu á fiski heldur einnig af hefðbundnu búfé, svo sem kindum og kúm. 

Hlunnindi af selveiðum, eggjatöku og æðarfugli voru einnig stór hluti af lífsviður-

væri eyjabænda. Höfðu menn á orði að þegar eyjabændur komu í kaupstað uppi á 

landi að þar hefði ekki sést eins sam-stæður hópur manna sem væri eins vel 

nærður, nema þá helst breski aðallinn (Árni Björnsson, 1989:10). 4 

Ekki voru allir sem byggðu eyjarnar svo lánsamir að vera eigin herrar. 

Vinnufólk var stór hluti íbúa og bændur voru flestir leiguliðar og þurftu oftar en 

ekki að greiða dýra leigu af jörðum sínum vegna þess hversu eftirsóttar þær voru 

til búsetu. Leigan var greidd í smjöri, fiski og hreinsuðum æðardún. Hverri eyju 

var þannig oft skipt niður í nokkur smábýli og þurfti því að nýta öll landgæði til 

hins ýtrasta til að leiguliðarnir gætu komist af og um leið gildnaði sjóður landeig-

endanna. Þannig má búast við að sú mynd sem dregin hefur verið upp af eyjalífinu 

sem lífi allsnægta sé ekki sú rétta, að minnsta kosti ekki fyrir alla sem bjuggu þar. 

 

II. A. 1 Flateyjarhreppur, mannfjöldaþróun 

 
Byggð í hreppnum má rekja allt til þess er Þrándur Mjóbein sigldi frá Noregi með 

Geirmundi Heljarskinni til Íslands og nam land vestan Bjarneyjaflóa og bjó í 

Flatey. Sonur hans Hergils hnapprass á að hafa búið í Hergilsey en ekki er getið 

um búsetu í öðrum eyjum hreppsins í Landnámu (Landnámabók, 1986:153). 

Framan af öldum er ekki mikið vitað um hvernig búsetu var háttað í hreppnum en 

þær heimildir sem þó eru um það lýsa engum kotungsbrag á búskapnum í 

eyjunum. Þar voru stórbændur með mikið af vinnufólki og nóg var til að bíta og 

brenna handa öllum (Eylenda I, 1989:90). 

 Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1703 er taldir 42 

ábúendur og heimilisfastir voru 232 manns í eyjunum sjö sem þá voru byggðar. 

Það voru Flatey, Bjarneyjar, Svefneyjar, Hvallátur, Skáleyjar, Sviðnum og 

Stagley.5 Mestur var mannfjöldinn í Flatey þar sem voru 20 heimili og á þeim 

bjuggu í heildina 106, að meðaltali 5,3 í heimili, sem þó er aðeins undir því 

                                                
4 Haft eftir Guðmundi Guðmundsyni héraðslækni er hann kom í Stykkishólm, og hafði hann þá 
ferðast mikið bæði innanlands og utan. 
5 Eyjarnar í Flateyjarhrepp eru 8 í heild sinni sem byggð hefur verið í eins og áður hefur verið 
nefnt. Ekki eru til heimildir um að allar þessar eyjur hafi verið byggðar á einhverjum tímapunkti, 
en þó verður að telja það líklegt. Stærstan hluta af því tímabili sem hér verður fjallað um er Her-
gilsey ein af byggðum eyjum hreppsins en Stagley ekki, því hún fer í eyði 1802. 
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meðaltali sem var í öllum hreppnum sem var 5,5 á hverju heimili (Árni Magnús-

son, 1938:232-247). 

Þegar skoðuð er mannfjöldaþróun í Flateyjarhrepp má sjá hvar hápunktur 

hreppsins var og hvenær halla tók undan fæti í honum. Ef fjöldinn er borinn 

saman við aðrar sóknir í sýslunni sést þróunin í stærra samhengi. Þannig er Flat-

eyjarsókn í upphafi 19. aldar fjölmennasta sóknin í Barðastrandarsýslu en undir 

lok 20. aldar er sóknin orðin með þeim fámennustu með eingöngu 24 íbúa 

(Hagskinna, 1997:68-69). 

 Árið 1801 voru í Barðastrandarsýslu 14 sóknir og heildarfjöldi íbúa í þeim 

2.494. Þá var Flateyjarsókn fjölmennust með 302 íbúa eða um 12% af heildar-

fjöldanum í sýslunni. Í sýslunni voru sóknirnar þó allar með svipaðan fjölda íbúa 

og næstfjölmennasta sóknin var í Selárdal með 278 sóknarbörn en fámennustu 

sóknirnar voru Breiðuvíkur- og Staðarsókn með 89 manns hvor. 100 árum seinna, 

nánar tiltekið 1901 má segja að Flateyjarsókn hafi verið á hátindi sínum en þá var 

hreppurinn fjölmennastur með 433 íbúa. Heildarfjöldi í sýslunni var þá 3.410 

manns og var Flateyjarhreppur enn með um 12% af heildarfjölda íbúa. Þó svo að 

þetta ár væri það besta fyrir sóknina mannfjöldalega séð var sóknin ekki lengur sú 

fjölmennasta í sýslunni heldur var Sauðlauksdalssókn orðin fjölmennust með 539 

sóknarbörn (Hagskinna, 1997:68-69). Ef litið er á þessar tölur út frá landinu öllu 

þá voru landsmenn um þessar mundir 78.583. Reykjavík var orðinn fjölmennasti 

byggðakjarninn með 6.682 einstaklinga eða um tvöfalt fleiri en allir íbúar Barða-

strandarsýslu (Illugi Jökulsson, 2000:19).  

 Á nítjándu öld voru sveiflurnar á íbúafjölda í eyjunum ekki eins miklar. 

Íbúafjöldinn óx hægt og bítandi með ákveðnum niðursveiflum öðru hverju. Slíkar 

sveiflur má rekja til farsótta en 

einnig til samfélagsþátta eins og 

atvinnu. Til að mynda háttaði 

þannig til að á árunum á milli 1874-

1877, var bara eitt þilskip sem gert 

er út frá Flatey og á árunum 1878-

1882 var ekkert þilskip gert út frá 

Flateyjarhrepp (Gils Guðmundsson, 

1944:289). Þetta gæti skýrt þá 

niðursveiflu í mannfjölda á þessu tímabili þegar fjöldinn fór niður í 376 í 

Mynd 3. dreifirit af mannfjölda í Flateyjarhreppi 
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manntalinu 1880 frá því að vera 392 í manntalinu 1870 (ÞÍ, Manntal 1870 og 

Manntal 1880). 

 Eftir 1901 liggur leiðin niður á við fyrir Flateyjarsókn mannfjöldalega séð. 

Smátt og smátt fækkar fólkinu í hreppnum og á sama tíma var smávægileg fækk-

un í allri sýslunni. Ekki var þó fækkun í öllum sóknum þó sú væri raunin í þeim 

flestum. Patreksfjörður og sóknir þar í kring stækkuðu og verða á endanum undir-

staða mannfjölda í Barðastrandarsýslu. Á sama tíma minnkuðu aðrar sóknir, hurfu 

jafnvel eða sameinuðust öðrum byggðarlögum. Til marks um hnignun sam-

félagsins í eyjunum má nefna að mannfjöldi í eyjunum var kominn niður í 194 

1950 og 10 árum seinna voru eingöngu 75 manns eftir í hreppnum. Þar mætti setja 

mörkin um endalok eyjamenningarinnar og byggðir í Vestureyjunum eins og 

henni var háttað áður (Hagskinna, 1997:68-69). 

 Íbúafjöldi í hverri eyju var þó mismunandi á 19. öld: á stöplaritinu (mynd 

4.) sést hvernig íbúafjöldi breytist milli manntala. Ég tek þar ekki inn í þetta 

eyjuna Sviðnum vegna þess að þar var ávallt bara eitt heimili og litlar breytingar á 

fjölda heimilismanna. Við sjáum hér að fjöldinn er alltaf mestur í Flatey. Þar eru 

ríflega 100 manns við upphaf mælinga og þegar mest er tæplega 200. Fjöldinn í 

öðrum eyjum var mjög breytilegur á milli talninga, þó engar stórvægilegar 

sveiflur eigi sér þar stað. Bjarneyjar haldast nokkuð í hendur við fjölgun og 

fækkun í öðrum eyjum. Ástæðan fyrir því gæti verið að finna í þeirri staðreynd að 

Bjarneyjar voru að hálfu í eigu Flateyjarhrepps og þangað voru sendir þeir sem 

voru komnir á hreppinn og vantaði samastað (Eylenda I, 1996:23).  

 

  

Mynd 4. 
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II. B. Þorpið Flatey, miðstöð eyjalífsins 

 

Segja má að frægðarsaga Flateyjar hefjist fyrir alvöru árið 1777 þegar verslun var 

reist þar á ný. Staðurinn varð þá löggildur verslunarstaður fyrir allstórt eyjasvæði. 

Fyrr á öldum hafði þó verið stunduð þar verslun við Þjóðverja, Hollendinga og 

Englendinga sem mikið voru á þessum slóðum, en verslunin lagðist þó síðar af 

þegar einokun Dana tók við af fullri hörku sem þýddi að eyjabúar þurftu að sækja 

verslun til Stykkishólms. Eins og áður sagði varð Flatey miðstöð verslunar fyrir 

norðanverðan Breiðafjörð árið 1777 og byggðar við strendur hans. Fólk kom ofan 

af landi til að selja afurðir sínar þar, því auðveldar og fljótlegar var fyrir það að 

flytja vörur sjóleiðina en landleiðina sem bæði var seinfarin og erfið og 

vegalengdin sömuleiðis mikil. Var það meðal annar ástæða þess að krafa var uppi 

um að gera Flatey aftur að þeim verslunarstað sem það hafði verið (Lýður 

Björnsson, 2002:157-163).  

Ef farið er hratt yfir sögu og stiklað á stóru í sögu þorpsins í Flatey má sjá 

hvernig nývæðingin hélt innreið sína að fullu með stofnun framfarastofnunarinnar 

Flateyjar árið 1835 fyrir tilstilli góðborgara í eyjunni. Hjónin Ólafur Sívertsen 

prófastur (f. 1790) og Jóhanna Friðrikka Eyjólfsdóttir (f. 1798) voru þar í broddi 

fylkingar. Fyrsta verk stofnunarinnar var að koma á fót bókasafni fyrir eyjabúa 

sem hafði fyrst í stað 100 bindi til ráðstöfunar en tæpum 10 árum síðar voru 

bækurnar orðnar 500 (Eylenda I, 1996:153). Hér sjáum við vel hvernig nývæðing 

hefur áhrif á samfélagið: fróðleiksþorsti manna var mikill og safnið vel notað. 

Eftirtektarvert er að mikið af bókunum var á erlendum tungumálum en það virtist 

 
Mynd 5. Þorpið Í Flatey rétt eftir aldarmótin 1900. 
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ekki hamla fólki. Árið 1841 taldi Ólafur Sívertsen að níundi hver maður í 

Flateyjarsókn gæti lesið dönsku sér til fullra nota (Sveinn Gunnlaugsson, 1942: 

254). 

Trú manna á menntun og framfarir á öllum sviðum á þessum tíma var  

greinilega mikil og stofnendur framfarastofnunarinnar sýna að Flateyingar voru 

framarlega í þessari hugsun. Sem merki um það er sú staðreynd að bókasafnið er 

það næstelsta hér á landi. Einnig er eftirtektarvert að mikið af þeim bókum sem í 

boði voru mætti flokka sem fræðirit. Þetta voru lækningabækur, bækur um garð-

rækt og landbúnað og annað sem átti að hjálpa til við uppbyggingu landsins 

(Sveinn Gunnlaugsson, 1942:254). Margir telja það ekki síst að þakka eyja-

syninum Eggerti Ólafssyni (f. 1726) úr Svefneyjum hversu framarlega eyjamenn 

voru á þessu sviði um miðja 19. öld og fyrr. Sú framfarahugsun sem var í fólki í 

hreppnum hafi verið sprottin af aðdáun á verkum Eggerts frá miðri 18.öld 

(Eysteinn Gíslason, 1983:13).  

Fram á 20. öldina hélt Flatey áfram að vera miðstöð mannlífs í Breiðafirði. 

Þangað sótti fólk af svæðinu þá þjónustu sem það þurfti: fór til læknis, sótti kirkju 

og fór í verslunarferðir. Skemmtanir voru jafnvel stundaðar í Flatey ef vel viðraði 

(Jóhann Skaptason, 1959:71).  

 

II. B. 1. Útgerð og einstaklingsframtakið 

 
Þegar haldið er áfram að skoða þann uppgang 

sem var í Flatey á 19. öld þá vegur í því ljósi 

sennilega mest hlutur Guðmundar Scheving (f. 

1776) verslunar- og útgerðarmanns í eynni. 

Þorpið í Flatey hafði í raun byggst upp í kring-

um athafnir hans. Guðmundur sá um verslunina 

á staðnum og rak myndarlega þilskipaútgerð. 

Þegar Guðmundur féll frá árið 1840 og tengda-

sonur hans Brynjólfur Benedictsen (f. 1807) 

tók við gerðu þeir út fjögur þilskip frá Flatey. 

Ekki lánaðist skipunum þó vel eftir að Bryn-

jólfur tók við og því, 10 árum síðar höfðu öll 

skipin fjögur lent í sjávarháska og skemmst eða farist. Það hafði þó ekki afgerandi 

Mynd 6. Hákarlaskip á leið frá Flatey. 
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áhrif á útgerðina sem slíka því Brynjólfur var með fyrstu mönnum á Íslandi til að 

vátryggja skip sín (Gils Guðmundsson, 1944: 279-282). 

 Þrátt fyrir áföll varðandi útgerðina gerði Brynjólfur mikið fyrir samfélagið 

í Flatey og eru menn sammála um góðmennsku hans og velgjörðir fyrir þá sem 

það þurftu. Sem dæmi um það er þegar skip fórst frá útgerðinni 1861 og með því 

12 menn, af þeim sökum stóðu eftir meira en 20 föðurlaus börn. Þessi börn studdi 

Brynjólfur, annaðhvort með því að taka þau inn á heimili sitt eða með fjárhags-

legum stuðningi allt til fullorðinsára (Gils Guðmundsson, 1944: 283-284).  

 Brynjólfur reyndi þó ekki að stækka flota sinn eða endurnýja umfram 

brýna þörf. Það endaði með því að frá árunum 1870 til 1882 voru fá skip gerð út 

frá Flatey eins og minnst er á í kafli II.B.1. Áður höfðu fleiri gert út skip frá 

Flatey um svipað leyti, eins og t.d. Ólafur Sívertsen og Bent Jónsson (f. 1827) en 

þó fór sem áður er nefnt. Skipin voru annað hvort seld í annað pláss eða þau fórust 

við veiðar (Gils Guðmundsson, 1944: 282). Merkilegt er í ljósi allrar þeirrar 

þróunahyggju sem var í samfélaginu á þessum tíma að Brynjólfur hafi ekki haft 

meiri metnað til uppbyggingar, og verður það ekki skýrt með öðrum hætti en 

varfærni eða værukærð af hans hálfu. 

Fleiri aðilar skiptu þó sköpum í útgerðar- og verslunarsögu Flateyjar. Þar 

má nefna Jón Guðmundsson (1845) sem meðal annars stofnaði félagsverslun í 

Flatey með Birni Sigurðssyni (f. 1856) árið 1887. Hugmynd þeirra var að efla 

útgerð í Flatey verulega. Félagið færði út kvíarnar eftir lát Jóns árið 1888 og voru 

verslanir stofnaðar í tengslum við félagið víðar en í eyjunum, meðal annars á 

Skarðsströnd og í Ólafsvík. Verslun félagsins var sú umfangsmesta við allan 

Breiðafjörð. Frægðarsagan endaði þó þegar Félagið Islandsk Handels og Fiskeri 

Co var stofnað í Danmörku árið 1898, oftast nefnt I.H.F. Björn var einn stærsti 

hluthafinn í því félagi og lét verslun sína og útgerð í Flatey renna inn í nýja 

félagið. I.H.F. hafði stóra drauma og ætlaði sér mikið en færðist of mikið í fang og 

um 1900 fór að halla undan fæti. Saga þess endaði með því að eignir þess voru 

seldar á lágu verði og félagið svo lagt niður. Við Flateyingum blasti þá sú stað-

reynd að atvinnulíf þeirra var í molum. Það hafði eingöngu byggst upp á útgerð á 

einn eða annan hátt en svo hvarf það allt (Gils Guðmundsson, 1944: 292-293). 

Ekki var öll nótt úti enn fyrir Flateyinga. Eftir þetta bakslag í áður blóm-

legri sögu Flateyjarhrepps var það maður að nafni Guðmundur Bergsteinsson 

(f.1891) sem reynir að endurreisa þorpið árið 1913. Hann hafði lítil efni til 
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átaksins, en smám saman kom hann sér upp myndarútgerð með þremur allstórum 

kútterum sem veittu næga atvinnu í Flatey, bæði við veiðar á bátunum og svo 

verkun aflans í landi og varð þá meira að segja oft vöntun á fólki til vinnu (Gils 

Guðmundsson, 1944:296). Á tímabili gerði hann einnig út bátinn Friðþjóf sem 

ferjaði fólk á milli staða í norðanverðum firðinum þegar hann var ekki á vertíð 

(Lbs. 4502 4to. Jens Hermannsson, 1950: 625). Útgerðin gekk vel og framtíðin 

var björt fyrir lífið í eyjunum í nokkur ár fram að lokum fyrri heims-

styrjaldarinnar. Þá verður verðhrun á mörkuðum erlendis sem kom illa niður á 

öllum útgerðum hér á landi en ofan á þetta bættist svo aflabrestur í Breiðafirði. 

Afleiðingarnar urðu þær að árið 1924 var Guðmundur kominn í greiðsluþrot. Af 

þeim sökum var fótunum endanlega kippt undan atvinnuveginum í Flatey og 

fólkið á staðnum stóð uppi aðgerðalaust og allslaust (Gils Guðmundsson, 

1944:297-298). 

 Niðursveiflan í atvinnulífinu hélt áfram þrátt fyrir vilja heimamanna til að 

reyna að reisa þorpið við og skapa atvinnu á nýjan leik. Í bréfi frá 10. janúar 1935 

sem hreppurinn sendir atvinnumálanefnd á vegum Alþingis um atvinnumál á 

svæðinu kom fram að atvinna væri orðin lítil á staðnum og töluvert vanti upp á að 

hreppurinn stæði undir sér. Það hafi til að mynda bara einn stærri bátur verið 

gerður út um veturinn. Eitthvað var um smábáta en það skapaði ekki mikla 

atvinnu nema á meðal kvenna og unglinga í landi við vinnslu á aflanum. Fáir voru 

orðnir eftir til að borga til hreppsins og þeir fáu sem það gerðu áttu nóg með sitt. 

Lausn hreppsins á þessum vanda var að frystihús verði byggt í Flatey. Talið var að  

það myndi auka löndun stærri skipa í eyjunni og auka atvinnu fólks í landi (ÞÍ. 

Skjalasafn Barðarstrandarsýslu. Fylgiskal 7). Einum 15 árum síðar, eða árið 1950 

var frystihús tekið til starfa í Flatey og 50 tonna fiskibátur hefur verið keyptur í 

hlutafélagi á staðinn (Lbs. 4502 4to, Jens Hermannsson, 1950:566). Ekki náðist 

þó að endurheimta fólkið sem flust hafði á brott í leit að atvinnu og fólksfækkun 

hélt áfram. 

  

II. C. Hnignun Flateyjar sem kaupstaðar og áhrif þess á aðrar eyjar. 
 
Hér að framan hef ég farið yfir helstu þætti í sögu Flateyjarhrepps á 19. og 20. öld 

til að sýna hvernig nývæðingin ruddi sér til rúms í eyjunum á árunum 1835-1870 

og hvernig hún birtist fyrst á meðal menntamanna og þeirra sem ofarlega voru í 
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samfélagsstiganum. Mikið af slíku fólki var á þessum tíma í Flatey vegna þeirrar 

miðstöðvar sem hún var fyrir samfélögin í kring og skýrir það af hverju Flatey-

ingar sérstaklega voru svona fljótir að tileinka sér þá framfarahugsun sem smitaði 

frá sér út í allt samfélagið og til alþýðunnar. Flatey byggðist hratt upp í kringum 

útgerð og verslun. Þessir þættir auk mikillar framfarahugsunar og menntastefnu 

manna verður til þess að hún verður nokkurskonar lífæð eyjasamfélagsins í 

norðanverðum Breiðafirði og allt í kringum fjörðinn. Af þeim sökum hefur 

hningun Flateyjar áhrif á nágrannaeyjur sínar og dró þær með sér í fallinu þegar 

fólkið í eyjunum fór að leita á önnur mið og flyjast frá þeim vegna skorts á 

atvinnu. Fólk í nágrenni við Flatey sótti alla sína þjónustu til hennar og þegar hún 

minnkar þurfti fólk að sækja þjónustuna lengra og lífið varð erfiðara. Á sama tíma 

voru tækifæri að skapast annarsstaðar á landinu í tengslum við hernámið á Íslandi, 

sem virðist vera lífvænlegri og auðveldari en stritið í eyjunum. 

Útgerðin í Flatey tók sífelldum breytingum, skip gengu kaupum og sölum 

eða þau fórust í sjávarháskum. Í raun má segja að þeir menn sem áttu verslun og 

útgerð á hverjum stað fyrir sig hafi haft það nokkuð í hendi sér hvort þorp héldu 

lífi eða ekki og byggðin í Flatey var þar engin undantekning. Nývæðing með sinni 

framþróun og eintaklingshyggju rann sitt skeið á enda mest vegna utanaðkomandi 

áhrifa og við tók tími hnignunar og undanhalds. Ástæðuna má m.a. rekja til þess 

að Ísland var að opnast meira fyrir umheiminum vegna framþróunar. Einnig 

vegna þess að einstaklingar sem höfðu heilu byggðalögin í hendi sér færðust of 

mikið í fang með alþjóðlegum viðskiptum og kollvörpuðu þannig litlum sam-

félögum á borð við Flateyjarhrepp. 

Ekki er þó einvörðungu hægt að skella skuldinni á nývæðinguna og 

einstaklingshyggjuna heldur eru það greinilega margir samverkandi þættir sem hér 

hafa áhrif. Þótt Flateyingar hafi verið fljótir að tileinka sér ýmsa hluti eins og að 

koma upp bókasafni árið 1833 þá voru þeir seinir til að nýta vélaraflið í sjósókn 

og urðu því ekki samkeppnishæfir við nálæg byggðarlög eins og Patreksfjörð og 

Stykkishólm. Þegar undirstaða þorpsins er svo einhæf líkt og í þessu tilfelli þá er 

skellurinn harður þegar harðnar á dalnum. Eftir stóð þá eingöngu landbúnaðurinn 

í hinum eyjunum, grein sem hafði haldið eyjasamfélaginu gangandi í margar aldir 

á undan. Íslenskt samfélag var að breytast og atvinnumöguleikar fólks voru að 

aukast í þéttbýlinu. Í kjölfar ótryggs atvinnuástands í Flatey er eðlilegt að fólk leiti 

annað þar sem meiri tækifæri eru. 
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Ljóst er einnig að eyjarnar fundu fyrir öðrum breytingum sem voru að eiga 

sér stað, ekki aðeins í landinu sem heild en einnig í Evrópu. Jens Hermannsson 

segir svo í Sögu Flateyjarhrepps þegar búið var að leggja veg milli Patreksfjarðar 

og Barðastrandar: 

 
Varð nú leið opnuð til umferðar síðasta hluta sumars 1948, en þá voru jeppa 
bílar farnir að þjóta um Barðaströndina. Urðu nú enn straumkvörf í sögu 
mannflutninga, þegar ferðamenn frá Reykjavík gátu hindrunarlaust haldið 
áfram ferð sinni alla leið til Vestfjarða. Verslun tók einning nýja stefnu. 
Barðaströndin öll fór að versla við Patreksfjörð, einu þótti miklum mun 
hægari, en viðskiptin við Flatey. Kreppti nú drjúgum að Kaupfélagi Flateyjar 
fyrir hinar nýju samgöngur og dróst verslunin frá því, bæði að austan og 
vestan (Lbs. 4502 4to, Jens Hermannsson, 1950:715-716). 
 

  Nývæðingin hafði náð tökum á öllu samfélaginu hér á landi með lagningu 

vega um landið rétt fyrir miðja öldina og auknum sjávarútveg, þéttingu byggðar 

og efldri menntun. Fyrri og seinni heimsstyrjöldin hafði spilað þar stórt hlutverk í 

þessari þróun og krafa um betra líf og þægilegra líf varð enn háværarari, ekki síst 

með tilkomu bresks og bandarísks hers sem innleiddi nýja sýn á gildi og lífstíl. 

Vestureyjar Breiðafjarðar höfðu lítið upp á að bjóða sem heillaði fólk eftir stríðs-

árin, þrátt fyrir tilkomu frystihússins 1950. Mannlífið lagðist þó ekki alveg af á 

þessu svæði og margt var reynt til að reisa það aftur upp. Allar slíkar tilraunir 

runnu þó út í sandinn.  

20. öldin var greinilega öld breytinga fyrir byggðir Breiðafjarðar og næsta 

skref er að skoða hvernig þessar breytingar birtust í daglegu lífi fólks í eyjunum. 

Hér verða Skáleyjar teknar sem dæmi til að varpa ljósi á hvernig líf fólks var á 

þessu svæði og hvernig þeir þættir í sögu Flateyjar sem hér hafa verið raktir höfðu 

áhrif á eyjarnar í kring. Ástæður þess að Skáleyjar verða skoðaðar fremur en aðrar 

eyjur er eins og áður var nefnt, fyrst og fremst þau tengsl sem ég hef til þeirra, 

sem gera hæg heimatökin við að afla upplýsinga um lífið þar. Auk þessa helst 

byggð í Skáleyjum með stuttu hléi fram á 21. öldina. 
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 III. Lífið í Skáleyjum 

 
III. A. Landkostir og íbúafjöldi í Skáleyjum 
 
Skáleyjar eru innsti hluti svonefndra Inneyja sem er hluti af Vestureyjum Breiða-

fjarðar og Flateyjarhrepps eins og fjallað hefur verið um í kafla II. Auk Skáleyja 

teljast til Inneyja, Hvallátur, Sviðnur og Svefneyjar. Af þessum eyjum eru 

Skáleyjar næst landi. Skáleyjum tilheyra um 160 eyjur og þegar sem flest fólk bjó 

þar voru þar fimm ábúendur. Upphaflega voru þó ábúðarpartarnir fjórir, báru 

nöfnin, Norðurbær, Ytribær, Efribær og Innribær en voru svo sameinaðir í tvo jafn 

stóra jarðarparta. Auk þessarar skiptingar á jörðinni sjálfri voru þar að finna 

heimili gamals fólks sem lifði af eignum sínum. Loks voru þarna hinar svokölluðu 

þurrabúðir þar sem heimilismenn stunduðu sjósókn og höfðu lifibrauð af því 

meðan fiskimiðin gáfu af sér (Eylenda I, 1996:229).6  

Skáleyjar hafa að öllum líkindum verið byggðar frá fyrstu tíð þó engar 

heimildir séu til um það, þó telja menn að það hafi verið fljótlega eftir landnám 

sem byggð hófst á jörðinni (Eysteinn Gíslason, 1989: 182). Heilsársbúseta með 

skepnuhaldi hefur þá verið í eyjunni allar götur síðan og allt fram til ársins 2003 

þegar síðustu ábúendurnir hættu að dvelja þar yfir háveturinn. Rof kom þó í 

þennan búskap 1967 þegar fyrri ábúendur brugðu búi og hættu að vera þar 

veturlangt. Stóð það rof í 10 ár, eða til ársins 1977 þegar aftur var farið að búa allt 

árið í eyjunum. Þrátt fyrir að heilsársbúseta hafi hætt á þessu tímabili helst 

búskapur með sauðfé áfram í eyjunni, þó með minna og breyttu sniði en áður. 

(ÞK:2009/3). 

 Allt frá því að byrjað var að búa í Skáleyjum hefur jörðin verið hlaðin 

hlunnindum. Miðað við aðrar jarðir á Íslandi er ljóst að gæði Skáleyja voru þó 

                                                
6 Þessu til frekari útskýringar, á búsetu í Skáleyjum þá var jörðinni eins og áður var sagt skipt í 
fjóra jarðarparta og síðan sameinað í tvo. Þrátt fyrir þessa skiptingu voru heimilin í eyjunni oft 
fleiri. Það kom til af því að þar settist að fólk, oft ættingjar sem ekki höfðu tilkall til að yrkja 
jörðina eða nýta hlunnindin en bjuggu þarna samt sem áður. Lífsviðurværi þeirra var þá eins og 
áður var nefnt fiskveiðar og oft héldu viðkomandi nokkrar kindur. Til að mynda voru fimm heimili 
nefnd í Manntalinu frá 1890; Norðurbær, Suðurbær, Glaumbær (þurrabúð), Skáleyjar heimabær 
(þurrabúð) og Svalbarði (þurrabúð). Auk þessa eru tvö önnur heimili sem ekki eru nefnd með 
nafni en í öðru þeirra býr gömul kona, Ólöf Guðmundsdóttir, fyrrum húsfreyja í Skáleyjum og 
fjölskylda Sveins Péturssonar sjómanns. Ekki kemur fram hvort þessi tvö heimili séu í sér íbúðar-
húsum eða ekki, en í manntalinu eru þau að minnsta kosti afmörkuð frá öðrum heimilinum. Í 
heildina eru því í raun sjö heimili í Skáleyjum þó ábúendur af jörðinni sé ekki nema tveir (ÞÍ. 
Manntal 1890). 
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nokkur. Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1703 kemur fram að 

verðgildi jarðarinnar hafi þá verið 40 hundruð, en verðgildi eða dýrleiki eins og 

það var nefnt var mælt í hundruðum. Meðalbújörð á Íslandi á þessum tíma var 20 

hundruð en óðalsjörð 60 hundruð eða meira, sem sýnir að Skáleyjar var talin 

ágætis bújörð. Jörðin Skáleyjar var leigujörð, eigendur hennar voru börn Þorsteins 

nokkurs Þórðarsonar frá Skarði. Jarðarbók segir að ábúendur í Skáleyjum á 

þessum tíma hafi verið fjórir, að leigukúgildi voru í heild átta og leigan verið 

borguð í æðardúni. Heildarleigan átti að vera 30 fjórðungar af æðardún sem sam-

svarar 150 kg, en hver fjórðungur er um 5 kg. (Árni Magnússon og Páll Vídalín 6, 

1938: 243-244 og Árni Magnússon og Páll Vídalín 13, 1938:518).7 

 Landgæði Skáleyja hafa verið þónokkur, en það sést þegar skoðaðar eru 

lýsingar Árna Magnússonar og Páls Vídalíns á þeim. Þar er nefnt að eggja- og 

dúntekja sé í betra lagi, selveiði sæmileg og lundatekja nokkur. Vatn á það til að 

þrjóta á eynni og verður þá að sækja það langt að, eins er mikil flæðihætta fyrir 

sauðfé að þeirra mati (Árni Magnússon og Páll Vídalín 6, 1938:244).  

Litlar breytingar verða á gæðamati eyjanna á milli þess sem þær eru 

metnar. Í jarðarmatsskjölum tæpum 150 árum eftir mat Árna og Páls er jörðinni 

lýst á eftirfarandi hátt: 

 
Eyjar þessar eru að grunn ummáli miklar, ekki grasgefnar – Hagar eru þar 
grannir, en ekki litlir, dúntekja og selveiði í betra lagi. Káltekja engin, og 
kofna tekja ei teljandi, þar er talsverð sjávarhætta fyrir sauðfé (ÞÍ. Skjalasafn 
Barðarstrandarsýslu. XXXI.1). 

 

 Samkvæmt þessum heimildum eru aðalkostir Skáleyja því þeir hversu vel 

þær eru búnar ýmsum hlunnindum. Ekki verða miklar breytingar á þessu tiltekna 

tímabili, þó minnka eitthvað nyt af fuglaveiðum eins og sjá má að hún fer frá því 

að vera „nokkur“ í lýsingum Árna Magnússonar í að vera „ei teljandi“. Af þessu 

mætti draga þá ályktun að fram undir miðja 19. öld hafi lífið í Skáleyjum verið í 

                                                
7 Þetta er töluvert mikið magn af æðardún sem greiða þurfti í leigu og ljóst af seinni tíma 
heimildum að dúnninn hefur að öllum líkindum ekki nægt einn og sér. Í skjali um æðardúnsgjald 
sem átti að greiðast til sýslumanns á árunum frá 1889-1892 kemur fram að 85 til 96 pund fáist af 
dúni í Eyjunum (ÞÍ. Skjalasafn Barðastrandarsýslu. XXIX.1 Æðardúnsgjald 1889-1894). Ef það er 
umreiknað yfir í kíló þá eru það 38 til 44 kg. Það er töluvert minna en nefnt er í Jarðabóki Árna og 
Páls. Taka verður tillit til þess að töluverður þyngdarmunur á hreinsuðum dún og óhreinsuðum. Sá 
munur er þó ekki svo mikill að það geti skýrt þennan mun. Telja má því að bændur í Skáleyjum 
hafi þurft að greiða í leigu meira en dún samkvæmt þessu. Ef ekki var nægur dúnn var hægt að 
greiða í fiski og var þá hver fjórðungur 48 fiskar (Árni Magnússon, 1983:243-244). 
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nokkuð föstum skorðum. Ábúendur gátu gengið að landinu og hlunnindum eins 

og þau höfðu alltaf verið, breytingar á þeim voru litlar sem engar. Lífið var þrátt 

fyrir það ekkert endilega einfalt og margt bendir til þess að hagir fólks hafi ekki 

alltaf verið þeir sömu. Fólksfjöldi á hverjum bæ fyrir sig gefur til dæmis oft 

glögga mynd af því hvernig ytri aðstæður fólks eru á hverjum tíma, hvenær var 

góð tíð og hvenær kreppir að og ljóst er að það voru margar sveiflur frá því að 

byrjað var að fylgjast markvisst með mannfjölda á Íslandi. Á línuritinu hér fyrir 

neðan (sjá mynd 7) sést glögglega mikill kippur í fólksfjölda árið 1860 í 

Skáleyjum en þá eru þrjú heimili í eyjunum og 44 einstaklingar á þeim samkvæmt 

manntali frá árinu 1860. Til samanburðar eru á sama tíma 23 heimili í Flatey og 

134 íbúar. Þessar tölur segja okkur það að meðaltali hafi verið 15 manns í heimili 

í Skáleyjum á móti tæplega sex í Flatey. Þegar skoðað er betur þetta tiltekna ár, 

1860 er einnig hægt að kanna hvernig heimilin í Skáleyjum eru samansett. Við 

sjáum að þriðjungur af heimilisfólki eru börn eða 15 samtals á bæjunum þremur.  

Af þessum 15 börnum eru tveir 

niðursetningar og fjögur tökubörn. 

Vinnufólk er líka frekar margt eða 

12 manns á þessum þremur heim-

ilum (ÞÍ. Manntal 1860). Þessar 

tölur segja okkur að góðæri hafi 

verið í eyjunni á þessum tíma því 

tölur um fjölda vinnufólks og 

ómaga gefa til kynna að búin hafi staðið vel og verið aflögufær. Þetta gefur okkur 

vísbendingu um að eyjalífið hafi verið nokkuð gott á þessum tíma og tiltölulega 

auðvelt að framfleyta heimili á þeim gæðum sem til staðar voru í eyjunni.  

 Tölur í manntölum sýna að eftir 1860 heldur áfram að fjölga á staðnum 

með minniháttar sveiflum á milli ára og allt fram yfir aldamótin 1900 er ljóst að 

töluvert fjölmenni hefur verið í Skáleyjum á hverjum tíma enda eyjabúskapurinn 

mannaflsfrekur og mörg verk sem vinna þurfti (sjá kafla III. A. 1). Með nokkurri 

vissu er því hægt að segja að í Skáleyjum hafi oftar en ekki verið velmegun og 

búin þar talist til betri búa á landsvísu á tímabilinu 1835-1930. 

 Þessi fjölgun og velmegun á þessum tíma í Skáleyjum er í samræmi við 

það sem var að gerast í Flatey á sama tíma og fjallað var um í kafla II. B. 2. Þó 

virðist fjölgunin vera nokkuð fyrr á ferðinni í Skáleyjum en í Flatey, enda eru þær 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Íbúafjöldi í Skáleyjum á árunum 1835-1930 
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fyrrnefndu smærra samfélag og er eðlilegt að sveiflurnar séu meiri en í stærri 

byggð. 

 

III. B. Daglegt líf Skáleyjum á 19. öld 
 

III. B.1. Sjósókn og hefðbundinn landbúnaður 

 
Að mörgu þurfti að hyggja í daglegu lífi fólks á 19. öld á Íslandi og voru Skál-

eyjar þar engar undantekningar. Margt var þó auðvitað með öðru sniði en á hefð-

bundnum bændaheimilum á Íslandi á sama tíma og samspil lands og sjávar var 

þar í forgrunni. Eins og gefur að skilja voru eyjarnar umluktar sjó og samgöngur 

háðar því að veðurskilyrði væru skapleg og sjólag leyfði bátsferðir til og frá 

eyjunum.8 Sjórinn var þó ekki eingöngu vegatálmi, hann var einnig uppspretta 

þeirra hlunninda sem gerðu eyjarnar verðmætar eins og Jarðarbókin sýnir. Fisk- 

og sel-veiði skipta þar höfuðmáli sem stærsta uppspretta matar og velmegunar. 

Annar þáttur sem gerði eyjalífið frábrugðið öðru var sú staðreynd að landrými var 

tak-markað og dreifðist á margar eyjar. Það gerði hefðbundinn búskap með kýr og 

sauðfé erfiðari og oft smærri í sniðum miðað við höfðatölu heimilismanna en 

tíðkaðist víðast hvar annarsstaðar. Sem dæmi um það voru 63 ær, 85 gemlingar 

og 18 sauðir og hrútar í Skáleyjum samkvæmt búnaðarskýrslu frá 1878. Kýr og 

annar búpeningur voru samtals 10 gripir. Skiptist þessi bústofn tiltölulega jafnt 

niður á fjögur heimili. Hver bóndi var því með að meðaltali 41 grip af sauðfé og 

tvær kýr að meðaltali (ÞÍ. Skjalasafn Barðarstrandarsýslu, XXII, fylgiskjal 4). 

Ekki eru til heildartölur yfir allt landið frá þessu tiltekna ári en árið 1842 voru 

7.204 bændur í öllu landinu og sauðfé var það sama ár 418.292 talsins. Af því 

leiðir að sauðfé hvers bónda var að meðaltali 58 gripir. Nautgripir voru töluvert 

                                                
8 Mikið af þjóðsögnum frá Breiðafirðinum segja frá berdreymi manna og fyrirboðum sem menn 
telja sig hafa fundið fyrir. Flestir þessara drauma og fyrirboða eru skilaboð um feigð dreymandans 
eða annarra sem honum er tengdur. Fyrirboðar eru af sama meiði, stundum hlusta menn á 
skilaboðin og hlýða þeim, aðrir gera það ekki og þá fer illa. Mikið af þessum skilaboðum sem 
menn fá tengjast sjósókn og slysförum tengdum sjóferðum. Sem dæmi um slíkar sagnir eru 
Mannshöfuðin, Sýn Pétur Péturssonar, Forspá Péturs Steinssonar og Feigðarmerki II. Allar 
þessar sagnir eru að finna í Gráskinnu hinni meiru I frá árinu 1962 sem Sigurður Nordal og 
Þórbergur Þórðarson tóku saman (bls. 4-8 og 274-275). Annað dæmi er sögnin um Áralausa 
bátinn í Íslenzkar þjóðsögur I sem Ólafur Davíðsson tók saman og gefnar voru út 1978 (bls. 241-
242). Af þessum sögnum má dæma að hætta stóð af sjónum og það var áhætta sem menn tóku í 
hvert skipti sem farið var af stað í sjóferð og aldrei að vita hvernig hún endaði. Sagnirnar lýsa ótta 
sem kannski aldrei var opinberaður nema í gegnum svona frásagnir. 
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færri í landinu það ár eða 23.775 að tölu og átti því hver bóndi að meðaltali 3,3 

nautgripi (Hagskinna, 1992:264 og 277). Af þessum tölum má sjá að bændur í 

Skáleyjum áttu nokkuð minna af sauðfé en meðalbóndinn uppi á landi. Kúastofn 

eyjabænda var ekki svo fjarri því sem gerðist annarsstaðar.  

 Vissulega er ekki hægt að horfa fram hjá því að 36 ár eru á milli upp-

lýsinganna um bústofn eyjamanna og heildarbústofns í landinu og gera má sér í 

hugarlund að eitthvað hafi getað breyst á þessum tíma. Þegar tölur um landbúnað 

eru skoðaðar betur styðja þær þó enn frekar þær ályktanir að eyjabændur hafi haft 

færra fé en bændur upp á landi því sauðfé heldur áfram að fjölga í landinu á 

þessum árum en bændum að fækka. Í tölum frá árinu 1901 sést að bændum hefur 

fækkað um 2000 en bæði sauðfé og nautgripum fjölgað umtalsvert á landinu öllu. 

Því er ljóst að þrátt fyrir þennan áramun á milli mælinga þá eru bændur í Skál-

eyjum með töluvert færra fé en það meðaltal sem var annarsataðar á landinu 

(Hagskinna, 1992:264 og 277).  

 Af þessu má draga þá ályktun að sauðfjárrækt Skáleyjabænda hafi ekki 

spilað eins stóran þátt í búskapnum og hjá öðrum bændum á sama tíma. Skýringa 

má leita í því hversu mikil flæðihætta var fyrir sauðfé í eyjunum eins og nefnt var 

í Jarðarbók Árna og Páls og Jarðarmatskjölum en einnig vegna þess að þau 

hlunnindi sem eyjarnar bjóða upp á koma í staðinn fyrir þær afurðir sem sauðfé 

gefur af sér. Hin gjöfulu fiskimið út frá eyjunum og selveiðin sem gaf af sér 

verðmæta söluvöru, skinn og lýsi og einnig kjöt til að fæða heimilisfólk. 

 

III. B .2. Vor og sumar í eyjunum 

 
Lífið í Skáleyjum á 19. öld ein-

kenndist af árstíðabundinni vinnu. 

Auk þeirra hefðbundnu verka sem 

hver bóndi og hans fólk þurfti að 

vinna á hverju vori svo sem 

sauðburður og túnvinnsla voru vorverk eyjamanna um margt ólík því sem 

annarsstaðar tíðkaðist. Bátar eyjamanna voru eins og hestar bænda upp á landi, 

ferðir og flutningur fór allur fram á bátum í eyjunum og því þurftu þeir að vera í 

góðu standi fyrir sumarið þegar þeir voru mest notaðir. Í skýrslu um bátaeign í 

Flateyjarhreppi frá árinu 1886 kemur fram að 24 smábátar voru í eyjunum, 21 

Mynd 8. Báturinn Kópur frá Skáleyjum 
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bátur með fjórum árum, 17 sexæringar, 7 áttæringar og 3 teinæringar og voru 

þessir 3 allir sagðir vera með seglum (ÞÍ. Barðarstrandarsýsla XXII). Ljóst er því 

að töluvert var af bátum í eyjunum enda flest verk sem miðuðu að því að á 

einhverjum tímapunkti þyrfti að notast við bát við þau. Eitt af vorverkunum var að 

gera bátana klára sem teknir höfðu verið upp yfir veturinn, viðurinn í bátunum 

þornaði við að hafa ekki verið sífellt blautur og gliðnaði sem olli því að báturinn 

varð ekki eins þéttur og meðan hann var á floti. Því var borin á þá tjara til að þétta 

þá (Eylenda I, 1996:222). 

 Þegar bátarnir voru klárir og búið að setja þá á flot í vorbyrjun var 

ýmislegt sem þeir voru notaðir í. Farið var í úteyjar og athugað hvernig þar var 

umhorfs og undirbúin 

koma æðarfuglsins. Eftir 

sauðburð þurfti líka að 

flytja allt fé af eyjunni og 

upp á land. Sumarbeit 

fyrir sauðfé í eyjunum 

var ekki nóg og það gras 

sem var til var nýtt til sláttar og sem hey fyrir veturinn, því þurfti að fá hagagöngu 

fyrir féð yfir sumarið. Það var mikið og erfitt verk að flytja allt sauðféð upp á land 

á þessum tíma því ekki voru komnar vélar í bátana og þurfti því annaðhvort að 

róa þeim með handafli upp á land eða sigla þeim með seglum. Þessa ferðir voru 

kallaðar fjárferðir og Ingbjörg Jónsdóttir (f. 1848) frá Djúpalæk sem dvaldist í 

Breiðafjarðareyjum sem barn lýsir þeim sem erfiðum ferðum: 

 
Eftir að fugl fór að hreiðra sig. mátti engin sauðkind vera í eyjum, ekki 
hundur eða köttur, ekkert nema kýrnar, allt varð að flytja til lands, og voru 
þær ferðir erfiðar. Þá voru allir karlmenn farnir í ver nema húsbóndinn, í 
þeim ferðum var því eingöngu kvennfólk með honum. – Eftir afarmikinn 
eltingaleik við lambær og geldfé, það að verða að bera hverja kind út í skipið, 
taka svo róður 2-3 vikur sjávar á þessum stóru skipum, áttræðingum. – Hátt 
og í hljóði lofaði maður skaparann, þegar byr gaf, og var þá sungið og 
kveðið, eða þeir, sem ekki voru við stýri eða segl, köstuðu sér niður í skipið 
og steinsofnuðu, ekki þurfti dúnsæng til að geta sofnað, þreytan og oft 
svefnleysið sagði til sín (Ingibjörg Jónsdóttir, 1973:74-75).  

 

 Önnur vorverk sem sérstök voru fyrir eyjarnar var vorkópaveiðin og 

dúntekjan. Skáleyjar eru mjög ríkar af æðardún og í gegnum tíðina hefur staðurinn 

státað af því að vera með dúnmestu jörðum fjarðarins (Eylenda I, 1996:340) eins 

 
Mynd 9. Sauðfé ferjað í báta til að flytja það í haga á fastalandinu. 
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og fjallað var um í kafla III. A. Í neðanmálsgrein í kaflanum þá kom fram í skjali 

frá sýslumanni Barðastrandarsýslu frá árunum 1889-1892 að 85-96 pund fáist af 

dúni í Skáleyjum ár hvert (ÞÍ. Skjalasafn Barðastrandarsýslu, XXIX.1). Sé það  

umreiknað yfir í kíló þá eru það 38 til 

44 kg. Ef þessar tölur eru bornar 

saman við hvað aflaðist í hinum 

eyjum Flateyjarhrepps á sama tíma 

(sjá mynd 10) sést að Skáleyjar hafa 

töluvert forskot ef miðað er við fjölda 

ábúenda í hverri eyju. (ÞÍ. Skjalasafn 

Barðastrandarsýslu, XXIX.1).9  

 Dúnleitir eru mannfrekar og tímafrekar. Fínkemba þarf hverja eyju og 

hólma þar sem æðarfuglinn getur orpið á. Ólína Andrésdóttir (f 1858) segir svo 

frá leitunum þegar hún var ung stúlka í Skáleyjum en þá voru dúnleitirnar kven-

mannsverk: 

 
Dúnleitir í Skáleyjum voru erfiðar. Fyrir sunnan og norðan bæjareyjuna eru 
óteljandi hólmar og smáeyjar, sem við urðum allar að leita á göngu. Sundin 
milli þeirra voru sum djúp og straumhörð. Þar urðum við öll að vaða og hafa 
stöðugt gát á sjónum, svo að við flæddum ekki í hólmanum, þegar fór að 
falla að. 
 Í þessar ferðir okkar klæddum við okkur í létt, en hlý föt. Við 
höfðum stórar svuntur úr striga, bundum í horn þeirra spjaldofin styttubönd, 
sem við áttum allar, vöfðum svo bandinu um mitti okkar og bundum fast og 
traust. Úr svuntunum myndaðist eins konar þverpok, sem við bárum dúninn 
og eggin. Í fyrstu leit mátti aðeins taka lítinn hnoðra af dún úr hverju hreiðri, 
það allra bezta, en þá mátti taka flest egg þrjú af sex, en eitt af fjórum því að 
þegar fuglinn var nýlega orpinn, bætti hann jafnskjótt við, þangað til hann 
hafði fengið þann eggja fjölda sem hann vildi liggja á (Ólína Andrésdóttir, 
1963:21-22). 

 

Leitirnar á þessum árum voru þrjár, fyrsta leit, önnur leit og hroðaleit.10 Þær stóðu 

yfir frá lokum maí og allt fram í byrjun júlí. Í hverri ferð var alltaf eitthvað tekið 

en skilinn eftir dúnn fyrir fuglinn til að halda hita á eggjunum. Ekki var allur 

                                                
9 Á súluritinu sért hversu mikið hver eyja í Flateyjarhrepp aflaði af dún í pundum árið 1892. Hver 
súla sýnir heildarmagn hverrar eyju og litirnir í hverri súlu eiga að sína hvernig dúninum var skipt 
á milli ábúenda. Inn í þessum tölum eru ekki Bjarneyjar. Ástæðan fyrir því er að þar var hlutunum 
öðruvísi farið, mjög margir nytjuðu dúninn og fengu hver um sig mjög lítið í sinn hlut því heildar 
magn dúnsins í Bjarneyjum var töluvert minni en í hinum sex eyjunum. 
10 Síðasta leitin var kölluð hroðaleit því þá var allur dúnninn tekinn úr hreiðrunum sem áður hafði 
verið skilinn eftir og var það að öllu jöfnu versti dúnninn (ÞK.2007/5). 

Mynd 10 
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dúnninn tekinn úr hreiðrunum fyrr en fuglinn var farinn með unga sína og því 

urðu leitirnar þetta margar. (ÞK:2008/1, bls. 8).  

 Eftir að heim var komið með dúninn þurfti að þurrka hann og hreinsa og 

var það oft verk barna og gamalmenna. Eysteinn Gíslason (f. 1930) segir svo frá 

þessari hreinsun á dúninum: 
Það voru gjarnan rosknar konur sem ekki fóru í leitir orðnar of gamlar í það, 
þær voru í kalda dúninum. Það var þurrkaður dúnninn úti á seglum, þetta var 
mikið verk og ekki alltaf rétta veðrið, það var gripinn hver stund sem var 
hægviðri og sólskin... Þá sátu tveir með grind á milli sín fengum við í 
hendurnar svona hæfilega visk og muldu í þessu og börðum þetta saman þá 
muldi mikið af ruslinu úr dúninum, þetta var kallað að vera í kalda dúninum. 
Lokahreinsunin var heiti dúnninn, þá,, þá var dúnninn eftir þessa meðferð 
hitaður í stórum potti yfir eldi... þá var þetta stökkt og hægt að mylja þetta 
svona grindinni og hrista það úr og þá fór svona stór hluti af ruslinu þá var 
eftir lokahreinsunin, að krafsa dúninn sem kallað var. Þá var dúnninn hitaður 
í potti, þá voru kannski tveir að krafsa eða þrír og kona að hita dúninn og það 
var gert í stórum potti, þetta voru stórir pottar sem voru notaðir til þvotta í 
eldhúsum og og til slátursuðu og annars í gamladaga og þar var dúnninn 
hitaður og það þurfti alltaf að vera kona við pottinn og snúa þessu eftir 
þörfum því dúninn mátti ekki brenna, þetta var nákvæmnisverk. Þá var 
dúnninn krafsaður og ef ég sýni þér aðfarirnar við það, þá var þetta  önnur 
grind en heldur en ég nefndi áðan, þá var þetta mun stærri en þetta svo var 
rammi og strengt snæri svo þetta myndaði grind, og síðan grindin sett á 
undirstöður... krafsaður dúnninn á þessu, nuggaður á þessari grind þannig að 
þetta heita rusl og nú þurra molnaði og hrundi af grindinni og niður á gólf og 
þetta var kallað að krafsa og vera í heita dúninum... þá náði maður úr þessu 
ruslinu en varð þó að fara yfir það aftur og týna úr því fjaðrir sem að sátu 
eftir þegar eða eitthvað drasl (ÞK:2008/1, bls. 3-5). 

 

Aðalhreinsunin fór þó fram þegar mestu 

annirnar voru að baki og tími vannst til. 

Það var seinlegt verk og tímafrekt að full-

vinna allan dúninn. Öll þessi vinna við 

dúninn borgaði sig þó því mikil verðmæti 

lágu í dúninum. Verðið fyrir dúninn var 

oft 18-20 kr. fyrir pundið þegar vel áraði 

en þegar verð féll var það mikið minna 

(Guðmundur Eggerz, 1942:235-236). 

 Í sjöundu viku sumars sem er í byrjun júní, var svo venjan að hefja vor-

kópaveiðina og var sú veiði töluverð búbót fyrir eyjaheimilin eins og nefnt hefur 

verið. Net voru lögð á fyrirfram ákveðnum stöðum ár eftir ár, allt í kringum 

eyjarnar og nefndust selalagnir. Veiðarnar voru stundaðar jafnt nótt sem dag því 

netin voru lögð um fjöru og vitjað svo um þau aftur þegar næst fjaraði út. Ekki 

 
Mynd 11. Æðardúnn og dúnhreinsigrind 
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þótti gott að láta dauðan kóp liggja lengur en sólarhring í netunum, því annars 

gæti það spillt veiðunum (Ingibjörg Jónsdóttir, 1973:75). Þegar heim var komið 

þurfti að verka selinn, flá af honum skinnið og verka, ganga frá spikinu og kjöti. 

 Skinnið var flegið af kópnum, skafið af því spikið sem varð eftir við flán-

inguna. Skinnið var þvegið til að ná grútnum úr því og síðan spítt sem kallað var, 

en þá var það strengt með nöglum á plötu og látið þorna svoleiðis. Var selskinn 

hin besta söluvara (Lúðvík Kristjánsson, 1980:408-412).11  

 Kjötið af selkópum var skorið niður og ýmist borðað nýtt eða saltað, í 

bæði skiptin var eldunaraðferðin að sjóða það. Selspikið var rétt eins og 

selskinnið verðmæt sölu-

vara og lýsið sem fékkst 

af því talið mjög gott. Var 

spikið ýmist látið sjálf-

renna eða það brætt til að 

fá af því lýsið. Sjálfrunnið 

lýsi varð þannig til að 

spikið var skorið niður í 

smáa renninga og sett í 

tunnu sem höfð var opin. Spikið bráðnaði af sjálfu sér vegna þess hversu bráðfeitt 

það var og lýsið myndaði skjöld sem varnaði því að það þránaði (Lúðvík 

Kristjánsson, 1980:424).  

 Milli vorverka og sumarverka var svo vaninn að fara í kaupstaðarferð. Þá 

var skip notað til að flytja afurðir vorsins í Flatey þar sem þær voru seldar. Stórar 

tunnur með lýsi, selskinn og dún voru aðalsöluvaran auk ullar af sauðfé. Þessi 

ferð var eina ferðin sem húsmóðirin fór með í fyrir utan kirkjuferðir sem voru 

einu sinni á ári, það er að segja um Hvítasunnuna. Um leið og menn seldu sínar 

vöru voru aðrar vörur keyptar í kaupstaðnum sem áttu að duga fram á haustið 

þegar næst væri farið í kaupstaðinn. Mestur hluti af þeim tekjum sem eyjabóndinn 

aflaði yfir árið var þarna samankominn í einum bát og mátti því ekki mikið út af 

bregða til að árslaunin lentu ekki öll í sjónum. Vanir sjómenn kunnu þó vel til 

verka og ekki var lagt af stað nema sýnt þætti að sjólag væri gott (Eylenda I, 

1996:255). 
                                                
11 Í Íslenskum sjávarháttum 1 eftir Lúðvík Kristjánsson, er mjög góð og ýtarleg lýsing á því 
hvernig skinnið var verkað og vísa ég í það hér fólki til frekari fróðleiks (sjá bls. 408-412). 

 
Mynd 12. Selveiðar 
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 Bergsveinn Skúlason (f. 1899) fór ungur að árum í sýna fyrstu 

kaupstaðarferð, lýsir hann henni á eftirfarandi hátt:  

 
Í Skáleyjum, þar sem æskuheimili mitt stóð, var tvíbýli. Flestar meiriháttar 
ferðir lögðu bændurnir saman, mönnuðu aðeins eitt skip og var þá ferðin 
sameiginleg. Þjónaði jafnt báðum búum. Þannig var það í fyrstu 
kaupstaðrferðinni minni. 
 Nú höfðu þeir valið skip föður míns, sem hét Draupnir, til 
kaupstaðarferðarinnar. Henni skyldi ævinlega vera lokið áður en heyannir 
hæfust af fullum krafti. Þá var búið að sækja ullina af kindunum til lands, 
þvo hana og þurrka, hreinsa dúninn og verka selskinnin, bræða spikið af 
selnum og setja lýsið í olíutunnur, sem kaupmaðurinn hafði lagt til, og áður 
höfðu verið sóttar í kaupstaðinn. Tunnurnar með lýsinu voru þungar og 
illviðráðanlegur flutningur, enda ekki fluttar nema á áttæringsskipum. Þar var 
þeim komið fyrir í skut og barka og annari vöru eins og ullarpokum og 
skinnvöru raðað ofan á þær. Dúnpokarnir voru eftir. Þeir máttu ekki verða 
fyrir neinu hnjaski, svo hið „gráa“ gull eyjanna liti sem best út, þegar 
kaupmaðurinn færi að þukla það og meta við búðarborðið, Engin vara var þá 
svo stíft metin né nákvæmlega vigtuð sem æðardúnninn. Það gerðu 
kaupmennirnir ævinlega sjálfir (Bergsveinn Skúlason, 1984:47-48). 

 

 Eftir kaupstaðarferðina tók við sláttur, reynt var að byrja laugardag í 12. 

viku sumars (í kringum 12. júlí) til 

að heyskapurinn lukkaðist vel. Það 

tók einungis um átta daga að slá 

heimatúnin í Skáleyjum enda ekki 

mikil að stærð. Ekki var hey-

skapurinn búinn þó túnin á heima-

eyjunni væru slegin því þá tók við 

sláttur í úteyjunum. Þá var oft hafist 

við í tjöldum meðan verið var að slá allt, síðan var heyfengurinn bundinn og 

borinn í báta til flytja hann heim þar sem hann var breiddur aftur á heimatúnin, 

þurrkaður og síðustu gengið frá honum (Eylenda I, 1996:255-256). 

 Á svipuðum tíma og sláttur stóð sem hæst þurfti að fara í það sem kallað 

var kofnafar, þá var náð í unga lundans og teistunnar í holur þeirra rétt áður en 

þeir voru orðnir fleygir. Þessir fuglar héldu sig í mörgum eyjum Skáleyja og víða 

þurfti því að ganga og fara á bát til að hafa upp á ungum þeirra. Meðan á þessu 

stóð var slátturinn látinn bíða til að missa ekki af tækifærinu að ná ungunum á 

réttum tíma (Eylenda I, 1996:255-259). 

 Ljóst er að mikið var að gerast í eyjunum á vorin og sumrin og var það 

annasamasti tími ársins, rétt eins og á bæjum uppi á landi þó að verkin sem þar 

 
Mynd 13. Heyflutningar 
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þyrfti að vinna væru frábrugðin að mörgu leyti vegna aðstæðnanna eins og minnst 

var á. Eggert Ólafsson nefnir það í Ferðabók sinni og Bjarna Pálssonar frá 1752-

1757 að hvergi á Íslandi vinni konur eins mikið og í eyjunum (Eggert Ólafsson, 

1975:282). Það sýnir vel hversu mikil vinna það var í raun sem þurfti að vinna í 

eyjunum. 

 
III. B. 3. Haust og vetur í eyjunum 

 
Haustið í Skáleyjum var einn mesti sjóferðatími ársins, vegna þess að eyjabændur 

þurftu að fara upp á land til mæta í göngur og réttir á því svæði sem þeir fengu 

leigða hagagöngu fyrir sauðféð yfir sumartímann. Ekki var þó langt fyrir Skál-

eyinga að fara því ekki eru nema um 7 km þaðan og á fasta landið (Eysteinn 

Gíslason, 1989:188).12 Farið var á stærstu bátunum sem til voru til að koma sem 

flestu fé heim á bakaleiðinni. Áttæringar sem voru algengir í þessar ferðir tóku 

allt að 70 kindur fullfermdir. Rétt eins og um vorið þegar féið var flutt upp á land 

þurfti að sæta lagi að komast til baka í eyjarnar með svo mikinn farm, erfitt var 

ferðast á móti sjó og vindi með drekkhlaðið skipið (Eylenda I, 1996:287-288).  

 Eftir að allt fé var komið í eyjarnar að hausti tók við sláturtíð og vinnsla á 

afurðunum eins og á öðrum sauðfjárbúum. Nefnd hefur verið sú mikla flæðihætta 

sem var í eyjunum. Eftir að allt féð var komið til baka þurfti að hafa miklar gætur 

á því að það færi sér ekki að voða í fjörunum með því að verða strandaglópar á 

flæðiskerum sem koma upp úr þegar fellur frá en fara svo á kaf þegar fellur aftur 

að. Oftar en ekki var það í verkahring kvenna og barna að fylgjast með þessu því 

karlarnir voru uppteknir við fjárflutninga ef þeir stóðu ennþá og margir voru 

farnir á haustvertíð í verin. Misjaft var hvert menn fóru en margir fóru í Bjarn-

eyjar í róðra (Eylenda I, 1996:287-288).13 

                                                
12 Mislangt er upp á fastalandið eftir því í hvert ferðini er heitið, en í Árbók ferðafélags Íslands 
kemur fram að 7 km eru frá lendingunni í Skáleyjum að Hauganesi á Skálanesi, 10 km að 
Skálanesi og 12-13 km að Reykjanesi (Eysteinn Gíslason, 1989:188). Þessu til samanburðar eru 
um 12 km í beinni línu frá Skáleyjum út í Flatey, en ljóst er að sú ferð getur orðið lengri eftir því 
hvaða leið er hægt að fara þangað á milli eyja og skerja, en þrjár leiðir eru um að velja eftir því 
hvernig stendur á sjó (Bergsveinn Skúlason, 1984:38-42). 
13 Margar frásagnir eru til af Breiðafjarðarsvæðinu þar sem menn hafa talið sig sjá einhverja 
einkennilega skepnu í fjöruni og hefur að jafnaði verið talað um slíkar skepnur sem fjörulalla. Eiga 
þeir að vera ekki ósvipaðir sauðfé að stærð og mórauðir, en þeir draga á eftir sér lappirnar og eru 
oft með þara, skeljar og annan sjávargróður í feldinum. Margar af þessum frásögnum tengjast því 
þegar verið var að vitja um fé og voru menn oft einir á ferð í rökkrinu. Sögurnar endurspegla 
hræðsluna og reynsluna við að vera einn úti að kvöldi til í eyjunum. Við sem ekki þekkjum annan 
heim en þann sem allt lýsist upp með rafmagni eigum kannski erfitt með að ímynda okkur það 
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 Oft hefur það verið nefnt að veturinn hafi verið rólegheitatími í lífi bænda 

á Íslandi og þannig gert lítið úr allri þeirri undirbúningsvinnu og viðgerðum sem 

fóru fram í rökkrinu yfir veturinn. Veturinn kom með sínum verkum sem flest 

miðuðu að því að vinna úr því sem sumarið hafði gefið af sér og undirbúa sig fyrir 

næsta vor. Að ríða selanet og vinna úr ullinni voru dæmi um verk sem vinna 

þurfti í eyjunum. Bátar voru teknir á land því oftar en ekki lagði sjóinn allt í 

kringum eyjarnar og teppti ferðir á bátum. Nóg var við að vera eins og á öðrum 

bæjum í landinu, skepnum var sinnt og tóvinna unnin. Vissulega var þó annar 

bragur á vinnunni og ekki þörf á að keppa við meðan veður var gott eins og á 

sumrin (Eylenda I, 1996:74-78).  

 

III. B. 4. Efnismenning í Skáleyjunum á 19. öld 

 
Eins og bent var á í kafla I.B.2 þá er það góð mælistika á líf fólks að sjá hvaða 

hluti það á og hefur í kringum sig, hver þeirra habitus er eins og fræðimaðurinn 

Bourdieu hefur rannsakað og fjallað var um í kafla I. B. 2. Eignir fólks og skortur 

á nauðsynlegum munum getur sagt okkur töluvert um líf þess, einnig hvernig 

verðmætamati á þessum hlutum var háttað. Besta leiðin til að skoða þessa hluti 

aftur í tímann er að skoða uppskriftir af dánarbúum eða uppboðum. Þannig er 

hægt að sjá hvaða hluti fólk skildi eftir sig þegar það dó og vert var að skipta á 

milli þeirra sem eftir lifðu. Reglan var sú að meta allt sem verðmætt gat talist og 

skrá það til bókar. Í þessum kafla verða athugaðar eignir Skáleyinga sem 

endurspeglast í dánarbúum frá 19. öld. 

29. apríl árið 1874 var settur skiptaréttur í Skáleyjum til að leiða til lykta 

skipti á dánarbúi Sesselju Jónsdóttur (f. 1822) frá Skáleyjum sem dó 1. september 

1873. Erfingjar hennar voru nokkuð margir: fyrst var eftirlifandi eiginmaður 

hennar Magnús Sveinbjörsson og börn þeirra tvö Guðmundur og María Katrín. 

Auk þeirra voru sjö börn hennar af fyrra hjónabandi með Andrési Andréssyni sem 

fæddur var í Skáleyjum. Auk þess átti hún einn dreng, Svein Steinsson sem 

sagður er óskilgetinn. Í heildina eru þetta því 11 erfingjar. Ljóst er að Sesselja var 

                                                                                                                                
svartamyrkur sem haustið ber með sér. Ein lýsislukt getur því kallað fram undarlega hluti. Sögur 
af fjörulöllum sýna okkur hvað sjórinn var í hugum margra dularfullur og órannsakanlegur en 
einnig að fara verði með gát um fjörur og passa vel upp á sauðfé. Þær sagnir sem til eru um 
fjörulalla í eyjunum eru: Furðudýr í Hvallátrum, Kapphlaup við fjörulalla (Helgi Guðmundsson, 
1933:81-85), Skrímslið á Breiðafirði, Skrímslið í Stagley (Ólafur Davíðsson, 1978:130-132) og 
Skrímslið í Sviðnum (Þorsteinn M. Jónsson, 1964:219). 
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efnuð kona sem bæði átti í Skáleyjarjörð og landi í Hergilsey og til skiptanna 

komu eignir og annað að verðmæti 1046 ríkisdala. Þegar skoðað er aðeins það 

sem Sesselja hefur átt er hægt að gefa sér gleggri mynd, af því hvað fólk í hennar 

stöðu hafði í kringum sig og notaði. Fékk hver erfingi Sesselju arf að verðmæti 

rétt rúmlega 95 ríkisdölum, bæði í jarðarskikum sem hver um sig var 40 álnir að 

fornu mati, að verðmæti 66,4 rdl og munum sem hún lét eftir sig. Hér fyrir neðan 

er brot af þeim munum sem eftir hana lágu  

 
Lýsing á munum14 Rdl. Mörk Sk. 
Undirsæng með röndóttu boldangs veri, garmur 4   

2 rekkjuvoðir, forn og garmur 1 3  

Svunta og nýtt vaðmálspils 4   

Bómullarsjal, svart og lífstykki 2 3  

Eirketill garmur  3  

2 Borðdúkar   1 8 

2 gemlingar 7 4  

Undirsæng 5   

Flauelstreyja, blá og ullarsjal svart, gallað 1 5  

Skotthúfa blá með vírborða 1   

Hvítt borð með skúffu og stóll lítill  9  

Tjörutunna, heldur  4  

Koddi með bláröndóttum boðangrum nýlegt 2   

Bómullarkjóll, brúnrósóttur 1   

2 silfurskeiðar 4 8  

Vængjaborð rautt, lítill spegill og rúm 5 2 12 

Dúnsvunta, nýleg   4  

Brekán smáröndótt, slitin  2   

Undirsæng bláröndótt, forn15 7 3  

 

Ekki voru allir jafn vel stæðir og Sesselja en þó má telja að upp til hópa 

hafi bændur í eyjunum verið í ágætum efnum. Annað dæmi um eignir eyjamanna 

er þegar dánarbúi Jóns Guðmundssonar (f. 1822) ábúanda í Skáleyjum var skipt 

upp árið 1877. Jón var fæddur í Bjarneyjum og foreldrar hans voru Guðmundur 

                                                
14 ÞÍ. Skjalasafn Barðastrandarsýslu, XI, fylgiskjal 12  
15 Hér er ekki allt upp talið sem Sesselja lét eftir sig en hafa verður í huga að hún var efnuð kona 
og er þetta bara hluti af því sem hún átti: auk þessa og jarðarparta átti hún búfénað all mikinn.  
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Guðmundsson bóndi í Bjarneyjum og Krístín Pétursdóttir. Kona Jóns hét líka 

Kristín Pétursdóttir (f. 1833) og var dóttir Péturs Jónssonar bónda í Skáleyjum og 

Margrétar Magnúsdóttur en þau hjónin Krístín og Jón taka við búinu af þeim árið 

1861 þegar Pétur faðir Kristínar deyr. Aðeins eitt af þremur börnum þeirra komst 

til manns, Jóhannes sem seinna varð bóndi í Skáleyjum. Jóni var lýst sem mann-

vænlegum og gáfuðum, hann var talinn röskleikamaður og hinn nýtasti bóndi. 

Meiddist hann á fæti þegar hann var að sækja kofur í kletta og varð það hans 

banamein (Eylenda II, 1996:191). Hér að neðan sést hluti af þeim eignum hans 

sem skipt var upp við andlát hans: 

 
Lýsing á munum16 Verð. Lýsing á munum Verð. 
1 kvíga fengin af fyrsta kálfi 70 kr 8 ær loðnar og lembdar  112 kr 

10 gemlingar  90 -  2 sauðir  32 -  

1 bátur m/reiða, segli og árum 40 - Bók 1 - 

2 nýjar vaðmálsrekkjuvoðir 7 - Boldangssæng nýleg  20 - 

Brekán nýleg bláröndótt 9 - Ábreiða nýleg 9-  

Boldangursæng með nýlegu fiðri 17- Boldangskoddi 7 - 

Lítill kuti 1,50  Lagartunna úr eik 1,50 - 

Fatakista blámáluð 8 - Fatakista ómáluð 6 - 

 

 Af báðum þessum töflum má sjá hversu mikils virði dúnninn er á þessum 

tíma, þannig er nýleg sæng með dúni meira virði en einn sauður. Eignum fólks á 

þessum tíma má líka skipta í þrennt samkvæmt þessu: í fyrsta lagi kvikfénað, 

landskika og báta, í öðru lagi fatnað og sængurföt og í þriðja lagi húsmuni sem 

eru verðminnsti flokkurinn. Af þessu má sjá hvernig gildismats fólks endur-

speglast í efnisheiminum, dúnninn er það verðmætasta sem hægt er að fá í eyj-

unum og húsmunir eins og borð og stólar eru ekki hátt skrifaðar eigur.  

 Báðir þeir aðilar sem hér áttu í hlut voru ágætlega vel stæðir, þrátt fyrir 

það virðast þeir í raun ekki hafa skilið mikið eftir sig af veraldlegum hlutum, í það 

minnsta ekki á nútímamælihvarða. Því má telja að ríkidæmi fólks hafi legið í 

landareign og búpeningi en ekki í húsmunum eða öðru slíku. 

  

                                                
16 ÞÍ. Skjalasafn Barðastrandarsýslu, XI, fylgiskjal 12. 
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 Veikleikar þessara heimilda eru samt fyrst og fremst þeir að þær sýna 

aðeins velstætt fólk en ekki einstaklingana sem minna áttu eða þá sem lítið áttu. 

Skýr-ingu á því er einna helst að leita í því að efnaminna fólk skildi lítið eftir sig 

eins og gefur að skilja og kom því ekki til að skipta þyrfti dánarbúum þeirra 

formlega. Þar af leiðandi fæst ekki fullkomlega raunsæ mynd af efnisheimi í 

eyjunum á 19.öld. Þó fáum við í það minnsta að skyggnast inn í heim þeirra sem 

vel stóðu. 

 

III. B. 5. Samfélag og menning  

 
Meðan verslun var í blóma í Flatey og vegir voru ólagðir um byggðir meðfram 

Breiðafirði voru bátsferðir um fjörðinn tíðar eins og nefnt var í kafla II. C. Með 

þessu móti urðu Skáleyjar í alfaraleið og var ekki óalgengt að fólk kæmi við í 

eyjunum á ferð sinni út í Flatey eða á leið aftur heim. Samgöngur voru þannig 

miklar og ekki hægt að tala um einangrun í því sambandi þó vissulega hafi sjó-

leiðin lokast yfir háveturinn. 

 Gott hefur verið að koma í eyjarnar og lýsir Eggert Ólafsson eyjabændum 

sem gestrisnum í Ferðabók sinni, þar segir meðal annars: 

 
Þeir eru gestrisnir við aðkomumenn, sem koma af landi ofan og ýmist leggja 
leið sína yfir Breiðafjörðinn eða koma til að eiga við þá verslun. Ferðamenn 
þessir geta oft, er illa viðrar, orðið veðurtepptir 6-8 saman hjá einum bónda 
um vikutíma. Lætur hann þurrka vosklæði þeirra, fæðir þá og hýsir með 
fyllstu ánægju. Menn skemmta gestum með því að fá þeim fornar sögur til 
lestrar eða teflir við þá skák o.s.frv., en þetta er helzta dægradvöl manna hér í 
tómstundum þeirra. Þegar gestirnir loks fara, er engin greiðsla þegin fyrir 
veittan beina, en hinsvegar taka eyjamenn hátt gjald fyrir að flytja ferðamenn 
milli lands og eyja, því að þeir reikna sér vinnutap það, sem af því leiðir 
(Eggert Ólafsson, 1975:287). 

 

 Félags- og skemmtanalíf í Breiðafjarðareyjunum var á seinni hluta 19. 

aldar í miklum blóma. Kirkja var í Flatey og þangað var farið í það minnsta einu 

sinni á ári og var það helsti samkomustaður eyjamanna. Ljóst má telja að áherslan 

á að heyra guðsorðið hafi haft jafn mikla þýðingu og að hitta fólk úr hinum 

eyjunum. Fólki gafst þó oft ekki mikill tími til að bregða sér af bæ bara til 

skemmtana yfir sumartímann því það var annasamasti tími ársins. Veturnir voru 

betur til þess fallnir en þá var oft ekki fært á bátum eins og nefnt var. Um leið og 

ís lagði milli inneyjana og hann var orðinn mannheldur var hægt að leggja af stað 
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gangandi á ís á næstu eyjar og þótti það spennandi. Kom þar ungt fólk oft saman 

til dansleikjahalds þegar harðir vetur voru og ísalög héldust lengi (Eylenda I, 

1996:76). 

 Ekki var hægt að stóla á dansskemmtanir því til þess þurfti að vera mikið 

frost svo sjó myndi leggja og fært yrði á milli, en jólin komu alltaf hvernig sem 

viðraði. Jól og áramót voru miklar hátíðir í Skáleyjunum þó ekki væri vani að fara 

í kirkju því ekki var greiðfært til Flateyjar vegna ísalaga. Gert var vel við sig í mat 

og ef mannheldur ís var milli jóla og nýárs var reynt að slá upp balli. Mannmargt 

var í hverri eyju svo ekki var þörf á því að kalla alla saman úr eyjunum til að hafa 

skemmtun heldur söfnuðust íbúar hverrar eyju fyrir sig saman og spiluðu og eða 

dönsuðu eða fóru í aðra leiki. Hver eyja var því eins og smá þorp (Eylenda I, 

1996:76). Mikið var um leiki og 

söng í Skáleyjum og um aldamótin 

voru börnin sem þá voru að alast 

upp í Skáleyjum vön því að 

fullorðnir brigðu á leik með þeim á 

hátíðum eða stærri viðburðum. 

Glaðværð einkenndi oft á tíðum 

heimilishaldið (ÞK:2008/5 bls. 4). 

  

III. B. 6. Niðurstöður 
 
Hér að framan hef ég rakið helstu þætti í lífi fólks í Skáleyjum á 19. öld. 

Tímabilið er langt og óneitanlega urðu einhverjar breytingar á högum fólks á svo 

löngum tíma. Þrátt fyrir það ætti þessi yfirferð að gefa okkur ákveðna mynd af 

lífinu á þessum tíma, hvaða verk það þurfti að vinna, hvað það gerði sér til dægra-

styttingar og ekki síst hvað það átti og hafði í kringum sig. Sjórinn er í þessu 

sambandi í lykilhlutverki, hann er ekki til að einangra svæðið heldur eðlilegur 

hluti af daglegu lífi fólks. Sjálfsagður hlutur var að fara allar sínar ferðir með 

bátum þó það hafi gert samvinnu á milli eyja kannski erfiðari og samgöngur 

fátíðari. Niðurstaðan er sú að líf fólks var í föstum skorðum og tiltölulega 

fábrotið, vinnan var mikil og erfið en fólk hafði það samt gott í eyjunum og lifði 

vel. 

 

 
Mynd 14. Að sæka póst og fólk, ferjan Baldur að koma við 
í Skáleyjum að vetri til. 
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III. C. Lífið í Skáleyjum frá 1910-1970 
 

III. C. 1. Inngangur 
 
Erfitt er að tímasetja nákvæmlega samfélagslegar breytingar því þær gerast að 

jafnaði hægt og margir samverkandi þættir eru þar vanalega að verki. Ástæða 

fyrir því að tímabilið 1910-1970 er valið til að fjalla sérstaklega um í samhengi 

Skáleyja er sú að á þessum tíma er greinilega hægt að nema ákveðnar breytingar á 

samfélaginu í eyjum Breiðafjarðar og um leið breytt viðhorf til þess að búa á 

svæðinu. Fækkun á svæðinu er greinilega komin til að vera og eftir 1920 er útséð 

með að slík fækkun eigi eftir að ganga til baka. Seinni tímamörkin, marka þau 

tímamót þegar heilsársbúseta hættir í Skáleyjum og má því segja að það sé 

upphafið að þeim nútíma sem nú þekkist, þar sem aðeins er fólk í eyjunum yfir 

sumartímann. 

 Fólki fer hægt og rólega fækkandi í Skáleyjum. Í manntali frá 1920 eru 

heimilisfastir 35 einstaklingar í Skáleyjum og ábúendur af jörðinni eru tveir, Skúli 

Bergsveinsson (f. 1869) í Norðurbænum og María Gísladóttir (f. 1868) í Innri-

bænum en sonur hennar, Gísli Jóhannesson (f. 1901) var þá bústjóri. Auk þessara 

tveggja heimila eru tvö önnur sem lifa eingöngu á sjósókn (ÞÍ. Manntal 1920). 

Athuga verður að þegar hér er komið við sögu eru vélar komnar í marga báta sem 

 
Mynd 15. Loftmynd af heimaeyjunni í Skáleyjum í kringum 1940. 
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auðveldaði öll verk á sjó og gerir mönnum auðveldara um vik að ferðast á milli 

staða. 

 Búskapur eyjamanna var að mörguleyti að verða líkari því sem gerðist upp 

á ladi. Sauðfé hafði þannig fjölgað mikið í eyjunum og samkvæmt forðagæslu-

skýrslu frá 1934 voru um 120 kindur á fóðrum yfir veturinn hjá hvorum ábúanda 

fyrir sig og auk þess sjö kýr, sjö geldneyti og tvö hross í heildina. Þrjú önnur 

heimili sem þá voru í eyjunni voru líka með nokkrar kindur, eða samtals 40 gripi 

og samkvæmt skýrslunni átti heyfengur sumarsins að duga öllum þessum bústofni 

(ÞÍ. Skjalasafn Barðarstrandarsýslu. Flateyjarhreppur, fylgiskal 6).  

Athyglisvert er einning að þeir sem nýttu Skáleyjar voru ekki endilega 

eigendur af henni. Í fasteignamati ríkisins frá 1930 sést hvernig eignarhaldið á 

jörðinni og er jarðarpartur Innribæjarins í eigu Jófríðar Zoega að mestu, en hún 

átti ½ hlut af ábúðarhlut Maríu Gísladóttur, sjálf átti hún 1/7 ásamt fleirum og 

Jakob Þorsteinsson átti svo 1/
3. Hinn helming Skáleyja, Norðurbæjarhlutin, var í 

eigu Skúla Bergsveinssonar sem einnig var ábúandi, hann átti ¾ hluta og Steinunn 

Sveinbjarnardóttir ¼ (ÞÍ. Fasteignamat ríkisins. Fasteignarmat 1930) sem áður bjó 

með manni sínum Guðmundi Jónssyni á jörðinni (ÞÍ. Manntal 1890).17  

 Stærstan hluta þess tímabils sem í þessum kafla er til umfjöllunar eru 

aðeins tveir ábúendur, annarsvegar í Norðurbænum og hins vegar í Innribænum, 

en þegar byggt er nýtt hús í Innribænum fær það nafnið Sólheimar og verður það 

nafn að jafnaði notað hér. Ábúendur á hvorum part fyrir sig voru lengst af 

annarsvegar Gísli Jóhannesson, fæddur 1901 í Skáleyjum og kona hans Sigurborg 

Ólafsdóttir fædd 1904 í Hvallátrum. Þau tóku við búi af móður Gísla 1930 og 

nytjuðu eyjarnar þangað til að synir þeirra Jóhannes (f. 1938) og Eysteinn (f. 

1930) taka við árið 1977. Hins vegar voru það hjónin Skúli Bergsveinsson fæddur 

1869 í Sviðnum og seinni kona hans Kristín Einarsdóttir fædd 1876 í Svefneyjum. 

Bergsveinn var ábúandi í Norðurbænum í Skáleyjum frá 1899-1941. Árið 1945 

taka svo við búi í Norðurbænum hjónin Guðmundur Guðmundsson f. 1906 í 

                                                
17 Í fasteignamatinu kemur ýmislegt forvitnilegt fram, meðal annars hversu miklar afurðir falla til í 
Skáleyjum. Sem dæmi um það eru meðalkýrnytin á ári 2000 lítrar og ¼ af ánum bera tveimur 
lömbum. Dúntekja á hvorum bæ er 30 kg og um 100 kópar eru veiddir þar á hverju ári (ÞÍ. 
Fasteignamat ríkisins. Fasteignarmat 1930). Heildarmat hvorrar jarðar er um 15.000 kr. Þessi 
upphæð segir í raun ekki mikið því nauðsynlegt er að hafa samanburð eða framreikna þessa 
upphæð fram til dagsins í dag til að fá raungildi eignarinnar. Til að við áttum okkur aðeins á þessu 
þá voru aðrar eyjar í kring metnar á svipaða upphæð í fasteignamatsskjölum og annað íbúðarhúsið 
í Skáleyjum sem var 260m2 var metið á 2.500 kr. (ÞÍ. Fasteignamat ríkisins. Fasteignamat 1930). 
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Hvallátrum og Júlíana Sveinsdóttir f. 1902 á Gillastöðum í Reykhólahreppi 

(Eylenda I, 1996:353-368). 

 Þá sem rætt var við fyrir þessa ritgerð voru meðal annars börn Gísla og 

Sigurborgar og verður því af þeim sökum áherslan meiri á heimilishætti og líf 

þeirra ábúenda í Skáleyjum. Þeir sem skrifað hafa um Skáleyjar virðast allir vera 

sammála um það að sambúðin þar í gegnum tíðina hafi gengið með eindæmum 

vel og samvinna verið mjög mikil, því ætti ekki að koma að sök þó sjónarhornið 

verði meira á annan jarðarpartinn fremur en hinn.  

 

III. C. 2. Daglegt líf fólksins á fyrri hluta 20. aldar 

 
Lífið í eyjunum fyrst í stað eftir aldamótin hafði í grunninn ekki breyst mikið frá 

því á öldunum á undan. Hlunnindin voru ennþá til staðar og nýtt með svipuðum 

hætti og aldirnar á undan þó tæknin hafi smátt og smátt létt undir með fólki, fyrst 

bátsvélin og síðar rafmagnið. Á móti kemur að fólkinu í eyjunum var líka að 

fækka, færri voru þá sem tóku þátt í hverju verki sem þurfti að vinna. Stærsta 

breytingin var kannski sú að fiskistofninn við eyjarnar hafði að stórum hluta 

horfið, sem bæði hafði það í för með sér að fiskveiði eyjabænda dregst saman en 

sömuleiðis að þau heimili sem byggðu afkomu sína einvörðungu á fiskveiðum 

hurfu smátt og smátt. Því varð ekki lengur grundvöllur fyrir slíkum þurra-

búðarheimilum. Á móti kemur að svo virðist sem bændurnir sem nytjuðu 

eyjajarðirnar hafi aukið við sig sauðfé eins og bent var á í inngangi (kafli III.B1) 

og þá ef til vill til að koma til móts við missinn af fiskimiðunum. 

 Afkoma bænda í Skáleyjum á þessum tíma byggist einkum á þrennu: 

æðardún, selveiðum og hefðbundnum búskap. Hlutfallslega voru tekjurnar mestar 

af selveiðunum, skinnið af vorkópnum var mjög verðmætt og tíminn sem það tók 

á hverju vori að veiða og verka kópinn var ekki ýkja langur. Auk þess var lýsið 

sem féll til af kópnum hin fínasta söluvara (ÞK:2008/7, bls. 11-12). Dúnninn var 

líka góð tekjulind en vinnan var mikil og mannfrek í kringum hann. Vélar á borð 

við kröfsunarvél komu þó að góðum notum þegar líða tók á öldina. Hennar hlut-

verk var að hreinsa úr dúninum rusl, svo sem þang og sinu sem annars varð að 

gera í höndunum á þar til gerðri grind (ÞK:2008/1, bls. 11). Sauðfjarbúskapurinn 

var lang tímafrekastur, heyskapur var einnig erfiður og seinlegur, þar sem jarð-

næði eyjanna bauð ekki upp á víðáttumikil tún. Flytja þurfti á bátum það hey sem 
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ekki var slegið á sjálfri heimaeyjunni og flytja heim í hús. Auk þessara þátta voru 

öllu hefðbundnari bústörf eins og smalamennskur og sauðburður sem tók einnig 

drjúgan tíma (ÞK:2008/7, bls. 12). 
 Ýmsar nýjungar litu dagsins ljós á þessum árum í takt við það sem var að 

gerast annarsstaðar á Íslandi. Rafmagnið var þar stærsti þátturinn. Fyrst í stað 

voru eingöngu rafmagnsgeymar fyrir útvarp og talstöð sem farið var með í Flatey 

til að hlaða inn á en þar var lítil bensínvél fyrir loftskeytastöðina þar. Um 1941 

var svo sett upp vindrafstöð sem hafði það í för með sér að hægt var að hlaða 

geymana heima fyrir en einnig framleiddi rafstöðin 12 volta rafmagn sem lýsti 

upp Sólheimaheimilið. Þessi tækni hentaði þó ekki sem skyldi og entist illa og 

seinna tók við þessu lítil bensínvél sem gegndi sama hlutverki. Um 1960 var svo 

fengin stærri díselvél sem hafði það í för með sér að hægt var að fara að nýta sér 

rafmagnstæki ýmiskonar og leiða rafmagn í útihús. Slíkt fyrirkomulag er enn í 

eyjunum. Svipað fyrirkomulag og þetta var á báðum heimilunum þó hvort bú hafi 

verið með sína díselvél (ÞÞ. nr. 13184, kk, f. 1930). 

 Þessar framfarir höfðu það í för með sér að eyjabændur urðu enn meira 

háðir utanaðkomandi vörum, eins og díselolíu og varahlutum. Smátt og smátt 

eykst slík vöruþörf í samhengi við fastari fótfestu nývæðingarinnar í landinu í 

heild sinni vegna framfara á landsvísu og aukinna samskipta við umheiminn. 

 

III. C. 3. Efnismenning á fyrri hluta 20. aldar 

 
 Breytingar voru að eiga sér stað í aðbúnaði fólks og húsnæði: timburhús voru að 

taka við af torfbæjunum. Viðmælandi þjóðháttadeildar sem fæddur var 1917 og 

sendur var í fóstur út í 

Skáleyjar sem ungabarn 

vegna aðstæðna heima 

fyrir og var þar til 14 ára 

aldurs lýsir vel aðbúnaði 

og innanstokksmunum í 

einu af íbúðarhúsunum 

sem þá voru í Skáleyjum, Norðurbænum: 
Bærinn sem ég ólst upp í var torfbær, var baðstofa reisuleg, stóð til 1944.  
Það var rúmlengd afþiljað þar sem hjónin sváfu. Frammi í baðstofunni voru 6 
rúmstæði, þá sváfu alltaf tveir í rúmi, niðri voru stofa og kames. 1912 var 

 
Mynd 16. Norðurbærinn, viðbyggingin við torfbæinn. 
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byggt timburhús við austurenda, eldhús og búr niðri, 2 herbergi uppi, þessi 
bygging var 2 hæðir. Í allt voru þetta 6 herbergi, þarna var margt fólk á milli 
20-30 manns. Í baðstofunni voru 6 rúm, lítill kistill hjá hverju, inni í hjóna-
herbergi voru 2 kommóður sitt við hvort rúm. Frammi í eldhúsi var stór 
eldavél, borð hjá henni fast við vegg, annað borð fast undir glugga. Búrið, 
hátt borð innst svo hægt væri að setja tunnur, í þær var sett slátur tvö og þrjú 
föt.  Á vegg hékk rekkur stór undir leirtau og borð við glugga fast og skápur 
frá borði til lofts, líka á stóra borðinu, upp að lofti. Uppi voru tvö herbergi 
annað stofa, laust borð og stólar, skatthol, skraut kista. Í hinu herberginu bjó 
eldri sonur hjónanna þar var rúm, skrifborð og 3 bókaskápar (ÞÞ 11315, kk f. 
1917). 

 
 Hægt og rólega viku torfbæirnir fyrir timburhúsum og ásýnd eyjanna 

breyttist töluvert með þessum nýju háreistu húsum. Innanstokksmunum fjölgaði 

einnig í takt við tíðaranda og tækni. Eins og bent var á var árið 1912 byggt nýtt 

hús í Skáleyjum sem nefnt var Sólheimar í staðinn fyrir torfbæ sem kallaður var 

Innribær og búið var í því fram til loka árs 1983 þegar íbúðarhúsið sem nú er 

notað í Skáleyjum var tekið í notkun. Allir viðmælendur mínir sem ég ræddi við 

fyrir þessa ritgerð hafa á einhverjum tíma á ævi sinni búið í þessu húsi, 

Sólheimum, sumir lengur en aðrir. Eysteinn Gíslason fæddur 1930 í Skáleyjum og 

ólst þar upp lýsti húsinu á þessa leið: 
 Grunnflötur u. þ. b. 8 x 5,5 m = 44 m2.  Kjallari, stofuhæð, rishæð og 
háaloft, (hanabjálki). Kjallarinn niðurgrafinn til hálfs með inngangi á miðri 
vesturhlið (langhlið) þar var niðurgrafinn inngangur með tröppum, yfir-
byggður, en inni, gangur og 4 herbergi, eldhús, búr, innrabúr og geymslu-
kompa, sem síðar var gerð að þvottahúsi. Búrið var borðstofa, en innrabúrið 
mjólkurhús og matargeymsla. Úr ganginum lá snúinn stigi upp í samskonar 
gang á stofuhæð, og þaðan annar stigi upp á loft (rishæð). Forstofuinngangur 

 
Mynd 17. Íbúðarhús í skáleyjum, Ytribærinn til vinnstri sem Skúli Bergsveinsson byggði og til hægri Sólheimar, 

hér er búið að byggja við upprunalega húsið en það var gert 1948. 
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með útitröppum í ganginn á stofuhæð. Á stofuhæð voru 4 lítil herbergi, eitt 
þeirra, dagstofa, annað betri stofa (gestastofa) og 2 svefnherbergi. Uppi á 
lofti 3 svefnherbergi (ÞÞ 11472, kk f. 1930). 
 

Húsið þótti stórt og reisulegt, en kalt miðað við gömlu torfbæina. Reynt var að 

bæta fyrir það með kolaofnum í þremur herbergjum. Innandyra var þó ekki mikið 

meira en rúm, borð og stólar eða kistlar til að sitja á. Meðal hluta var þó lítið 

orgel, tvær stofuklukkur, sófi og dívan og sitt hvað fleira smálegt. 

 Ekki var samt mikið um nútímaþægindi, ekki síst vegna þess að rafmagnið 

kom ekki í húsið fyrr en eftir 1940. Allt vatn þurfti enn að sækja í brunn og bera í 

húsið og samkvæmt heimildamanni Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins var það 

mikill burður og töluverð manndómsraun fyrir unga pilta. Til eldunar var notaður 

mestmegnis heimafenginn eldiviður svo sem sauðatal, þang og torf en líka stund-

um viður og mór sem sóttur hafði þó verið upp á land því slíkt var lítið um í 

eyjunum (ÞÞ 11472, kk f. 1930). Skáleyjar voru þannig hægt og rólega að verða 

eftir á í þeirri efnislegu þróun sem var að verða annarsstaðar í landinu, sem 

kannski skýrist af því hversu aðdrættir vöru voru oft erfiðir: allur flutningur fór 

fram á bátum og þurfti að koma í bátana og úr þeim aftur. Það hlýtur að hafa verið 

oft erfitt, sér í lagi með stærri hluti. Fyrsti vélbáturinn kom til Skáleyja 1930, 

Kári, trébátur sem hafði verið smíðaður af Valdemari Ólafssyni fyrir Gísla 

Jóhannesson bónda og bar það með sér að sögn Jóhannesar Gíslasonar (f. 1938) 

að tæknin við að smíða vélbáta var á frumstigi, þar sem hann var nokkurskonar 

sambland af árabát og vélbát. Aðrir bátar sem voru í Skáleyjum um miðja 20. öld 

var auk Kára var Svanur, flutningskip sem Ólafur Bergsveinsson (f. 1867) 

smíðaði laust eftir 1900 fyrir föður Gísla, Jóhannes Jónsson (f. 1863). Svanur var 

stórt skip sem átta gátu róið, en einnig var hægt að notast við segl. Eftir að 

vélbátar komu var hann þá mestmegnis notaður sem dráttarskip og dró þá jafnan 

Kári Svan (sjá mynd 9). Kópur var minni gerðin af árabát (sjá mynd 8) og var 

hann einnig úr búi Jóhannesar. Þessi fjöldi báta var tiltölulega eðlileg bátaeign í 

eyjum Breiðafjarðar um þetta leyti og mætist þar gamli tíminn og nýji tíminn, árar 

og vélar (ÞK:2009/3). 

 Eyjarnar höfðu enn það forskot á marga aðra staði að alltaf var nógur 

matur  fyrir alla og allt til alls í þeim skilningi, þó að ekki væri það endilega það 

nýjasta og flottasta. Börn léku sér jöfnum höndum með heimatilbúin leikföng og 

aðkeypt. Dúkkur, dúkkulísur, bækur, upptrektir blikkbílar og tindátar voru meðal 
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annarra leikfanga sem börnin í Skáleyjum léku sér við og oftar en ekki fengið að 

gjöf um jólin. Heimasmíðaðir bátar, sleðar og annað voru líka leikföng sem mikið 

voru notuð, en leggur og skel voru líka enn við líði og notuð jafnt á við aðkeyptu 

leikföngin (ÞÞ. 13701, kk. f. 1930). 

 

III. C. 4. Menning og samfélag á fyrri hluta 20. aldar 

 
Gaman er að aftur skoða hvernig daglegt líf fólks var á þessum tíma og hvað 

hafði áhrif á það. Ljóst er að vinnan var áfram mikil en samt gaf fólk sér tíma til 

að lyfta sér upp og oftar en ekki tengdist það verkum sem þurfti að vinna. Einn af 

hápunktum ársins var þegar komið var heim úr kaupstaðarferð og þeir sem eftir 

voru heima fengu að líta augum kramið sem kallað var, sem verslað hafði verið í 

kaupstaðnum. María Gísladóttir sem fædd er í Skáleyjum 1932 lýsir því sem allt 

að því hátíð þegar móðir hennar Sigurborg kom heim úr kaupstaðarferð í Flatey 

og fór að sýna þeim það sem hún hafi keypt: 

 
Kom hún alltaf með heilmikið heim úr þessum kaupstaðarferðum, það var 
kramið sem kallað var. Þegar komið var heim úr kaupstaðnum og hún var 
hérna, það þurfti mikið að sauma og hún hafði mjög gaman af að kaupa efni 
og það þurfti að sauma á fólkið og þetta var eiginlega hátíðarathöfn þegar 
hún kom úr kaupstaðnum og var að sýna okkur allt sem hún kom með, og 
jafnvel konunum úr hinum bænum líka og svona. Hún hafði svo gaman af að 
velja efni og velja svona þetta og hitt, hún var ekkert að bruðla svo sem en 
það var svo sjaldan farið í kaupstaðinn. Þá var þetta bara meiriháttar athöfn 
að koma heim með þetta og sýna fólkinu, þetta ólst maður upp við og hafði 
gaman af að skoða þetta, það var svo mikið af allskonar efnum til og það var 
keypt í svuntur og kjóla og svo rúmföt og allt var saumað heima (ÞK:2008/5, 
bls. 13-14). 

 

Breiðafjarðareyjar gegndu enn ákveðnu samfélagslegu hlutverki, bæði í 

nærumhverfi sínu en líka í fjærumhverfinu. Eins og nefnt hefur verið var algengt 

að börn væru send í vist á sumrin til Skáleyja, bæði börn ættingja sem sjálfir 

höfðu jafnvel alist upp í eyjunum en einnig vandalaus börn sem komið hafði verið 

fyrir í eyjunum yfir sumartímann vegna erfiðra aðstæðna heimafyrir (ÞK:2008/5, 

bls. 2-3). Er þessi koma barna í vist í Skáleyjar hluti af því nýja samfélagi sem var 

að myndast á Íslandi samfara þéttbýlismyndun. Þetta fyrirkomulag kom sér ekki 

bara vel fyrir börnin og aðstandendur þeirra, heldur líka eyjabændurna sjálfa. Eftir 

því sem árin liðu varð erfiðara fyrir þá að afla vinnuafls í eyjunum og halda í við 

þær launakröfur sem voru í landinu. Því gátu börn og unglingar hjálpað heilmikið 
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til við bústörfin og hlaupið undir bagga með heimamönnum, auk þess sem þarna 

var komin enn frekari tenging við umheiminn. 

 Í Skáleyjum var líka annarskonar félagsleg þjónusta ef svo má að orði 

komast. Gamalt fólk sem ekki lengur gat séð um sig sjálft var þó nokkuð mikið á 

þessum tíma í Skáleyjum (algengt almennt í sveitum). Rétt eins og með börnin 

voru á heimilinu bæði gamlir ættingjar en líka vandalaust fólk sem t.d. hreppurinn 

þurfti að halda uppi og koma fyrir á bæjunum. Þetta fólk þurfti oftar en ekki mikla 

aðhlynningu og umönnun sem að mestu leyti féll á herðar kvenna og barna á 

heimilinu (ÞK:2008/5, bls. 2-3). Þessu aldraða fólki fylgdi aukið vinnuálag á 

heimilið en það hafði einnig upp á margt að bjóða. Það sinnti ýmsum verkum, sér 

í lagi við dúnhreinsun en líka við að uppfræða börn og sjá um uppeldi á þeim 

(ÞK:2008/4, bls. 2). 

Nútíminn náði inn í eyjarnar á þessum tíma þó að aðdrættir væru oft á 

tíðum erfiðir eins og áður hefur verið komið inn á. Þó varð það svo þegar líða fór 

á öldina að eyjarnar höfðu ekki í við þær hröðu breytingar sem áttu sér stað í 

þéttbýlinu og ýmsar nýjungar urðu eyjamönnum framandi. Útvarpið kom fljótt til 

eyjanna og færði þannig fólkinu fréttir af því sem var að gerast bæði innanlands 

og utan og voru fréttirnar oftar en ekki eyjamanninum frekar framandi, sér í lagi 

fyrir ungdóminn sem lítið annað hafði séð en heimahagana. Börn sem dvöldu í 

eyjunum yfir sumartímann meðal annars frá Reykjavík mótuðu líka hugmyndir 

barnanna í eyjunum um fasta landið og sér í lagi höfuðstaðinn sjálfann. Eysteinn 

segir svo frá í viðtali frá 2001 í tímaritinu Heima er bezt: 

 
Hjá mér þróaðist sú hugmynd um höfuðborgina að þar væri allt glæsilegt og 
fullkomið eins og í himnaríki, skartbúið fólk í skínandi höllum, stundaði fátt 
annað en akstur lúxusbíla um fáguð stræti og fögur torg, stundaði 
veitingahús, leikhús og bíó (Arnheiður Guðlaugsdóttir, 2001:249). 
 

Útvarpið var mikil breyting fyrir lífið í eyjunum og tengdi það enn frekar 

við umheiminn. Það sameinaði líka fólkið rétt eins og kvöldvakan hafði gert, 

heimilisfólkið safnaðist saman fyrir framan útvarpið og hlustaði á kvöldin meðan 

það vann. Heimildarmaður Þjóðháttadeildar segir svo frá: 

 
Útvarpið var í stofu og þar safnaðist fólkið saman á kvöldin við ylinn frá ofni 
og hengilampa og naut þess að hlusta á útvarpið. Það var beint framhald af 
gömlu kvöldvökunum, og eina breytingin sú að nú sá útvarpið um 
afþreyinguna í stað upplesara og kvæðamanna á staðnum. Á sunnudögum var 
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hlustað á messu, tekið undir sálmasönginn og full kirkjuleg alvara viðhöfð. 
Fyrst þegar ég man eftir var aðeins eitt útvarpstæki í Skáleyjum og kom þá 
gjarnan fólk úr öðrum bæjum að hlusta á fréttir og vinsæla þætti. Vinsælir 
dagskrárliðir á þeim árum voru t. d. kvöldvaka, útvarpssagan, laugardags-
leikritið, um daginn og veginn o. fl. Karlarnir komust fljótt upp á lagið að 
nota sér veðurfréttirnar, en til var að þær gátu verið torskildar (ÞÞ 11472, kk 
f. 1930). 

 

 Þeir sem alist hafa upp í Skáleyjum á þessum tíma og rætt var við eru 

sammála því að þar hafi verið gott að vera þó allir bæti líka við að engan hafi þeir 

samanburðinn. Þau segjast hafa átt góða foreldra og nágranna og mikil gleði og 

hamingja hafi ríkt alla jafna í eyjunum. Á sumrin var mikið af fólki í eyjunum og 

þótti sjálfsagt að ættingjar kæmu og dveldu nokkurn tíma yfir sumarið, jafnt börn 

sem fullorðnir.  

Já, við vorum nefnilega mikið í leikjum á sumrin, pabbi kenndi okkur leiki, 
við lékum okkur í útilegumannaleik og hlaupa í skarðið og stórfiskaleik og 
allt svona. Fengum að hlaupa á túninu þegar var búið að slá það og taka af 
því töðuna og það vantaði ekki að við lékum okkur mikið og vorum svo 
heppin að það voru alltaf fullt af krökkum, bæði aðkomukrakkar og, mömmu 
fannst svo sjálfsagt að frændfólkið kæmi alltaf, reyndar kom allt frændfólkið 
á sumrin í heimsókn því amma okkar var þarna, börnin hennar sem voru 
búsett í Reykjavík. Börn og barnabörn það kom allt á sumrin og mömmu 
fannst sjálfsagt að þetta fólk fengi að vera eins lengi og það vildi, það var 
ekkert vandamál sko að vera með fullt af krökkum, nema helst vatnið sagði 
mamma alltaf því að við urðum öll að vera hrein og fín og það var oft lítið 
um vatn í eyjunum á sumrin (ÞK:2008/4, bls. 2-3). 
 

Algengt var einnig að börn og fullorðnir sameinuðust í leikjum og 

skemmtun og ljóst af frásögn þeirra sem þennan tíma upplifðu að ættartengsl voru 

sterk sem sýnir sig í þeirri staðreynd hvað afkomendur Maríu Gísladóttur (eldri) 

voru dugleg að koma heim í eyjarnar þó ljóst sé að samgöngur hafi ekki verið með 

besta móti á þessum tíma.  

 Fleira var þó gert sér til gamans á sumrin en hópleikir og söngur: ekki var 

óalgengt að farið væri í það minnsta tvisvar yfir sumarið upp á land á ball í 

Bjarkalundi. Var slíkt ærið ferðalag, því bæði þurfti að sigla góðan spöl og síðan 

ganga til að komast á ballið. Ásta Sigríður Gísladóttir fædd 1935 í Skáleyjum 

segir svo frá þessum ferðum í viðtali sem tekið var við hana sumarið 2008: 

 
Á þeim tíma þá bara tíðkaðist það ekki og þekktist ekki að unglingar væru að 
fara einir á bát, það var bara ekki til í dæminu. Svo þegar maður eltist og 
varð unglingur, þá sko pabbi fór alltaf með manni til dæmis á ball í Bjarka-
lund og hann hafði gaman af þessu. Það var, alltaf farið á ball í Bjarkalund 
elskan mín og það var löng sjóleið og hérna í Bjarkalundi voru stúlkurnar 
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sem unnu þar, að ef það var ball, þegar leið á sunnudaginn þá, sögðu þær „ 
Jæja nú fer fólkið að koma úr eyjunum, farið að smyrja brauð“, því alltaf 
kom eyjafólkið glorhungrað, því það var svo löng leið sem við löbbuðum frá 
bátnum og inn í Bjarkalund. Einu sinni kemur það fyrir að þegar við komum 
í Bjarkalund þá var þetta einhver vitleysa, þá var ekkert ball en það var í 
Berufirði, sem var í sveitinni líka en mikið lengra sem við þurftum að labba 
og pabbi fer að stað og við á eftir honum labbandi í Berufjörð (ÞK:2008/8, 
bls. 3-4). 

 
Menning og félagslíf er mikilvægt öllum sama hvar þeir búa og lét fólkið vinnu 

og langar vegalengdir ekki stoppa sig í að lyfta sér upp og hafa gaman og hitta 

annað fólks. Erfitt er að leggja mat á það hvort félagslíf hafi verið minna eða 

meira í eyjum Breiðafjarðar en annarsstaðar á Íslandi á þessum tíma, en sú 

staðreynd að fækkun var að eiga sér stað í öllum eyjum í firðinum og þær smátt 

og smátt detta úr byggð hefur í för með sér að meiri þörf er hjá fólki að leita út 

fyrir sína eyju eftir félagslífi. 

 

III. C. 5. Viðhorf fólks til heimahaganna 

 
Þrátt fyrir það að líf og fjör hafi verið í eyjunum og fólkið sem þar ólst upp eigi 

bara góðar minningar frá þeim tíma sá það samt hag sínum betur borgið utan 

Breiðafjarðar. Mörgum þótti þó erfitt að yfirgefa eyjarnar og kveið þeim tíma 

mikið. Þannig lýsir Ásta því að hún hafi ekki farið frá Skáleyjum fyrir fullt og allt 

fyrr en hún var rúmlega tvítug og hafði kviðið þeim tíma mikið. Hún segir að hún 

hafi vitað sem var að hún gæti ekki verið alla sína tíð í Skáleyjum. Hún var 

ákveðin í að fara í ljósmóðurnám og því hafi hún látið verða af því að yfirgefa 

eyjarnar. Ekkert starf beið hennar í eyjunum og eftir ljósmóðurnámið varð það svo 

að hún kom eftir það aðeins í stuttar heimsóknir til eyjanna sinna (ÞK:2008/8, bls. 

8). 

 Fleiri voru það sem fundu sig knúna til að koma aftur í eyjarnar eftir að  

þeir fluttust frá þeim. Ljóst er að böndin við þær slitna ekki svo auðveldlega. 

Sumarið var alltaf aðaltíminn í eyjunum og varð það mikilvægt fyrir marga sem 

ólust þarna upp að komast á hverju sumri eitthvað út í Skáleyjar. Ólína Gísladóttir 

lýsir því þannig að eftir að hún hafi farið frá eyjunum hafi hún ekki getað hugsað 

sér sumrin án þess að komast út í eyjar. Síðan hafi tíminn liðið og komið sumur 

þar sem ekki gafst tækifæri til að heimsækja æskustöðvarnar og þó vissulega hafi 

það verið erfitt þá vandist það eins og annað (ÞK:2008/4, bls. 8). 
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 Sömu sögu höfðu flest systkinin sem ólust upp í Skáleyjum á þessum tíma 

og ég ræddi við. Kristín Gísladóttir fædd 1947 í Skáleyjum, lýsir þeirri upplifun 

svona þegar hún í fyrsta skipti var ekki í Skáleyjum yfir sumar og missti af 

dúnleitunum: 

 
Einhverntíma mundi ég alveg fyrsta sumarið sem ég kom ekki sko, ég er nú 
búin að gleyma því núna, en náttúrulega eftir því sem tíminn leið og 
börnunum hjá mér fjölgaði og varð meira mál að komast með allan hópinn og 
þá fór náttúrulega að detta úr sumar og sumar, eitt og eitt og kannski hafa 
komið einhverntímann tvö sumur sem ég hef ekki farið heim, heim í 
Skáleyjar. Reyndi alltaf á vorin [að koma] í varpið þá var ég mjög óróleg 
þegar ég vissi að það var kominn, varptíminn æðarkollan var farinn að verpa 
þá varð ég alltaf mjög óróleg og þurfti virkilega komast heim og ef ég komst 
ekki út í Skáleyjar og svo sá ég að æðarkollur voru komnar með unga og ég 
hafði ekki komist út í Skáleyjar þá kom viss tómleikatilfinning í mig. Ég var 
búin að missa af einhverju í ár (ÞK:2008/6, bls. 7). 
 

Unga fólkið sem sá ekki framtíð sína í eyjunum yfirgaf því fjörðinn þrátt fyrir 

sterkar taugar til staðarins.  

Það forystuhlutverk sem Breiðafjarðareyjur voru með, sér í lagi Flatey var 

hægt og sígandi að hverfa. Fólksfækkun í eyjunum varð æ meiri á þessum árum 

eins og nefnt hefur verið í kafla II og voru Skáleyjar þar engin undantekning. 

Smátt og smátt fækkaði fólkinu og þeir sem þó voru eftir var fólk komið á efri ár 

sem svo hætti að geta séð um alla hluti. Fyrst fóru hjónin í Norðurbænum upp á 

land og það var svo í desember 1967 að hjónin Gísli Jóhannesson og Sigurborg 

Ólafsdóttir gengu frá öllu fyrir veturinn í Skáleyjum og yfirgáfu þær og dvöldust í 

Stykkishólmi yfir veturinn. Þau höfðu þá verið ábúendur frá 1928 og Gísli í raun 

lengur því hann var þarna fæddur og uppalinn og rak búið með móður sinni Maríu 

Gísladóttur eftir að faðir hans féll frá (ÞK:2008/4, bls. 4). 

Við þessi tímamót breyttist margt, skera þurfti niður og eða koma fyrir 

sauðfénu og nautpeningi. Sonur hjónana, Jóhannes var þá búandi í Flatey og tók 

við hluta af sauðfénu og nytjaði þann heyfeng sem fékkst af eyjunum. Næstu 10 

árin er lífið með þessu sniði, Gísli og Sigurborg koma í eyjarnar í vorbyrjun til að 

undirbúa sumarið og dvelja í eyjunum fram á haust, auk þess sem afkomendur 

þeirra og frændfólk kemur til að hjálpa þeim. Flest þau verk sem vaninn var að 

þyrfti að vinna yfir þessa mánuði héldu sér, svo sem vorkópaveiði, dúnleitir og 

heyskapur (ÞK:2009/3). Heilsárbúseta eins og hún hafði verið um áraraðir lagðist 

út af. 
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III. D. Heilsárbúseta endurvakin í Skáleyjum 

 

Þriðja tímabilið í byggðasögu Skáleyja einkennist af vilja til að halda áfram þar 

sem frá var horfið þegar veturseta hætti í eyjunum. Árið 1977 ákveða bræðurnir 

Jóhannes og Eysteinn Gíslasynir að taka við búi foreldra sinna og taka við allri 

jörðinni og fara að búa þar aftur heilsársbúsetu tveir í von um að geta endurreist 

það samfélag sem áður einkenndi svæðið. Þeir eru báðir fæddir í Skáleyjum og 

ólust þar upp og höfðu verið að koma á sumrin og hjálpa foreldrum sínum. Fleiri 

stórhugar voru í svipuðum hugleiðingum: á þessu tímabili í kringum 1980 var 

búið í fjórum eyjum gamla Flateyjarhrepps, Skáleyjum, Hvallátrum, Svefneyjum 

og Flatey (ÞK:2009/3). 

 Þrátt fyrir að Skáleyjar hafi í raun aldrei farið í eyði hafði margt staðnað 

þar frá því heilsársbúsetan hætti, að minnsta kosti borið saman við það sem var að 

gerast í þéttbýlinu á sama tíma. Það sést kannski best í gegnum augu aðkomu-

manneskju sem búið hafði í Reykjavík þar sem nútíminn hafði náð góðri fótfestu 

með öllum þeim helstu þægindum sem því fylgdi og þóttu sjálfsögð. Þannig lýsir 

Vígdís Ágústsdóttir því þegar hún kemur til Skáleyja sem ráðskona til bræðranna 

þegar þeir taka við búi, að henni hafi liðið eins og hún væri komin 50 ár aftur í 

tímann. Þægindi eins og ísskápur og sjónvarp var ekki til staðar, komið var 

rennandi vatn en þvo þurfti allan þvott í höndunum. Salernisaðstaða var með þeim 

hætti að kamar var fyrir utan húsið og koppar undir rúmunum. Húsið sjálft hafði 

munað fífil sinn fegurri og einangrunin í því var orðin lítil vegna aldurs og hafði í 

raun aldrei verið góð. Því varð þar mjög kalt á veturna og kom fyrir að matur 

fraus á borðum ef hann var skilinn þar eftir yfir nótt (ÞK:2009/1).  

Helga María, dóttir Jóhannesar lýsir í viðtali sem ég tók við hana á heimili 

hennar 22. febrúar síðastliðinn hvernig húsbúnaður í íbúðarhúsinu á Sólheimum 

var á þeim tíma þegar hún var barn í eyjunum. Húsið hafði að geyma mjög 

fábrotna innanstokksmuni sem flestir voru heimasmíðaðir og ekki íburðarmiklir. 

Þó hlutirnir væru ekki það glæsilegast sem til var á þessum tíma þjónuðu þeir vel 

sínu hlutverki. Sem barn dáðist hún mikið að bökunarskáp ömmu sinnar þar sem 

hurðin á skápnum féll niður og þjónaði hlutverki vinnuborðs við bakstur. Ýmsar 

bökunarvörur voru svo geymdar í hillum skápsins þannig að allt var við hendina 
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við baksturinn. Hún segir að Talstöðin hafi verið nokkurskonar miðpunktur 

stofunnar og höfð á brúnum hansa-hillum. Ekki var kveikt á henni stöðugt heldur 

voru ákveðnir talstöðvartímar á hverjum degi sem þjónaði þeim tilgangi í raun að 

vera félagslegt öryggisnet á milli eyjanna því enn var ekki kominn sími í eyjarnar  

í þeirri mynd sem þekkist núna (ÞK:2009/2). 

 Margt hafði breyst almennt á Íslandi frá því um miðja öldina og ekki síst 

viðhorf fólks til samfélagsins. Þannig lýsir Vigdís því að hún hafi fundið fyrir 

mikilli einangrun og öryggisleysi yfir veturinn í Skáleyjum, sér í lagi vegna barna 

þeirra Eysteins sem þá voru lítil og að þurfa senda eldri son sinn frá sér í skóla í 

Flatey. Sú nærþjónusta sem farið var að líta á sem sjálfsagða, eins og verslun, 

læknisþjónusta og skólar voru auðvitað ekki við hendina í Skáleyjum. Þótt enn 

væri verslun í Flatey var vöruúrvalið ekki mikið á þess tíma mælikvarða. 

Sjálfsagðir hlutir voru ekki sjálfsagðir í eyjunum (ÞK:2009/1). 

Það var erfiður róður fyrir þá sem eftir sátu og einangrunin jóks sífellt. 

Barnaskólinn í Flatey kenndi börnum bara upp að 13 ára aldri og var honum 

sjálfhætt þegar ekki voru lengur börn á þeim aldrei í eyjunum. Senda þurfti börnin 

upp á land í skóla og fóru þær systur, Helga María og Hildigunnur, dætur 

Jóhannesar í Skáleyjum í Laugagerðisskóla á Snæfellsnesi til að klára sína 

skólagöngu. Þar voru þær meira og minna allan veturinn og komu bara heim um 

jól og páska (ÞK:2007/4, bls. 2-3).18 

 Eftir að Vigdís tekur saman við Eystein og verður bústýra í Skáleyjum má 

segja að hún hafi á vissan hátt nútímavætt heimilið, með kaupum á 

heimilistækjum og endurnýjun á öðrum. Vatn var leitt í húsið og salernisaðstaða 

færðist inn þó að í dag þætti það ekki endilega boðlegt að eina skilrúmið sem væri 

í kringum salernið væri efnishengi (ÞK:2009/1).  

 Eftir stutta búsetu þeirra bræðra var þó orðið útséð um að hægt væri að 

búa lengur í gamla íbúðarhúsinu og ráðist var í byggingu á nýju íbúðarhúsi. Við 

það urðu miklar breytingar á högum heimilismanna og segir Helga María að til 

dæmis hafi þær systur, hún og Hildigunnur þá fyrst fengið sitt eigið herbergi. 

Ekki var það sérherbergi heldur deildu þær herbergi en það var mikill munur frá 

                                                
18 Taka skal hér fram að dætur Jóhannesar, Helga María og Hildigunnur voru ekki vanar að dvelja 
mikið í Skáleyjum á veturna. Foreldrar þeirra vor skilin og bjó móðir þeirra Svanhildur Jónsdóttir í 
Flatey. Voru þær því hjá móður sinni í Flatey og komu bara í heimsókn inn í Skáleyjar yfir 
veturinn, oft um áramótin, en dvöldu meira í Skáleyjum yfir sumartímann. 
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því sem áður var þar sem ekkert herbergi var til staðar sem þær gátu kallað sitt 

eigið (ÞK:2009/2). 

 

 Þrátt fyrir að hér hafi ef til vill verið dregin nokkuð dökk mynd af 

ástandinu í eyjunum á þessum tíma er ekki hægt að segja að þar hafi ríkt algjör 

stöðnu: nýtt íbúðarhús var byggt eins og nefnt var og nýtt fjós einnig byggt eftir 

að þeir bræður tóku við. Ráðist var í stórframkvæmdir á sviði bryggjusmíði, 

lagður langur varnargarður til að auðvelda aðkomu stærri báta og tryggja að 

hvernig sem stóð á flóði og fjöru væri hægt að lenda bátum við eyjuna. Allar 

þessar framkvæmdir voru til að reyna að koma á móts við þau breyttu viðhorf sem 

voru til þeirra aðstæðna sem voru í Skáleyjum og til halda í við þá þróun sem átti 

sér stað í landinu (ÞK:2009/3).  

 Árið 1992 fjaraði endanlega undan byggð í gamla Flateyjarhrepp: þá fóru 

Hvallátur aftur í eyði og þá stóðu bara Skáleyjar og Flatey eftir sem byggðar eyjur 

í öllum firðinum. Svefneyjar höfðu lagt af heilsársbúsetu strax 1982 og byggðir 

Suðureyja fjarðarins höfðu flestar farið í eyði eftir 1950 (Eylenda I, 1996: 285 og 

325). 

 

III. E. Nútíminn í Skáleyjum 

 

Frá árinu 2003 hætti að vera heilsársbúseta í Skáleyjum, aðallega fyrir þær sakir 

að ábúendurnir Jóhannes og Eysteinn fundu að aldurinn var farinn að segja til sín 

 
Mynd 18. Gamla húsið Sólheimar og nýja húsið Ljósheimar vinstra megin. 
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og þeir höfðu ekki lengur tök á að sinna öllu því sem þurfti. Stóran hluta af 

vetrinum hefur því enginn verið í Skáleyjum undanfarin ár. Dvelja þeir uppi á 

landi yfir veturinn, Eysteinn á Dvalarheimilinu á Reykhólum og kemur í raun lítið 

út í eyjarnar yfir sumarið vegna heilsubrests. Jóhannes hefur verið meira í 

Skáleyjum og stundum bara dvalið rétt yfir háveturinn uppi á landi og þá í 

Reykjavík. Búskapurinn er þó ekki með öllu liðinn undir lok: Jóhannes er enn 

með nokkrar kindur sem ganga í eyjunum á sumrin en eru uppi á landi á veturna 

og er með því í raun búið að snúa við hlutunum. Eins og nefnt hefur verið í kafla 

III. B. 2. var vaninn að sauðfé væri í eyjunum frá hausti og fram yfir sauðburð en 

þá var farið með það upp á land í hagagöngu og það haft þar yfir sumarið til að 

hægt væri að heyja sem best í eyjunum. Hætt er að heyja túnin á eyjunum að 

stærstum hluta (enn heyjað aðeins til að geta gefið yfir sauðburðinn) og er 

sauðféð þá haft í eyjunum meðan fólk er þar til að fylgjast með því og það látið 

bíta grasmiklar eyjar til að forðast að sina og önnur órækt nái þar yfirhöndinni, 

því slíkt er lítið augnayndi auk þess sem það getur torveldað dúnleitir (ÞK:2007/4, 

bls. 8). 

 Afkomendur bændanna tveggja eru að mestu leyti búnir að taka við af 

þeim og koma á hverju vori til að nytja hlunnindin, margt þarf að gera í eyjunum 

þó hefðbundinn búskapur sé þar aflagður að mestu. Töluverð verðmæti liggja enn 

í þeim hlunnindum sem eftir eru. Bæði fiskimið og sellátur eru ekki svipur hjá 

sjón og ungar lunda og teistu ekki veiddir lengur. Æðarfuglinn situr þó enn sem 

fastast og gefur af sér töluverðar tekjur í venjulegu árferði. Auk þess hefur komið 

inn á seinni árum (frá 1978) þangsláttur í kringum eyjarnar fyrir 

Þörungaverksmiðjuna á Reykhólum 

sem gefur af sér ágætis tekjur.  

 Margt hefur þannig breyst í 

daglega lífinu á þeim rúmlega 100 

árum sem skoðuð hafa verið í þessari 

ritgerð, en margt er þó eins. Sem 

dæmi um það er enn farið í dúnleitir, 

þó eru aðeins farnar tvær yfirferðir en 

ekki þrjár eða fjórar eins og áður var. 

Allur dúnninn er tekinn úr hreiðrinu í 

fyrstu yfirferð og þurrt hey eða sina sett í staðinn og því ekki bara tekinn hluti af 

 
Mynd 19. Hreiður sem búið er að taka dúninn úr setja 

hey í staðinn. 
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dúninum eins og áður. Ekki er allur dúnninn fullunninn heima heldur sendur í þar 

til gerðar hreinsunarstöðvar sem sjá um að fullhreinsa dúninn (ÞK:2007/4, bls. 6).  

 Þrátt fyrir þessar breytingar á skipulagi dúntekjunnar hafa aðrir hlutir ekki 

breyst í gegnum árin og sem dæmi um það eru enn sömu gömlu léreftspokarnir 

notaðir undir dúninn sem safnast í hverri leit og enn er talið hversu mörg hreiður 

eru í hverri eyju fyrir sig og það skráð í sérstaka bók sem hefur gegnt því 

hlutverki í meira en 30 ár (ÞK:2007/4, bls. 5). Þetta eru dæmi um hluti þar sem 

hefðin er látin ráða för ásamt gömlum vana. 

 

III. E. 1. Skáleyjar í dag 

 
 Þeir sem núna sjá um eyjarnar að mestu, börn Jóhannesar og Eysteins telja sig 

ekki eiga eftir að byggja upp og hefja búsetu í eyjunum, því er ekki útlit fyrir að 

heilsársbúseta verði í eyjunum um ókomna framtíð. Ástæða þess liggur fyrst og 

fremst í þeirri einangrun sem eyjarnar eru í yfir vetrartímann vegna ótraustra 

samgangna og ísalaga sem geta komið. Þær grunnþarfir sem hefðbundin samfélög 

á Íslandi búa yfir vantar að stórum hluta á þetta svæði. Þá er átt við skóla, 

heilsugæslu, matvöruverslanir og félagslíf. Afkomendurnir hafa samt sterk bönd 

til svæðisins enda hafa þeir alist þar upp að hluta til, en sjá það samt sem áður 

ekki sem raunhæfan kost að setjast þar að með fjölskyldur sínar. Afkomendurnir 

vilja þó áfram geta komið í eyjarnar sínar til að sinna hlunnindum og njóta þess 

að vera þar fjarri ys og þys hversdagslífsins. Þeir eru tilbúnir að leggja töluvert á 

sig til að það gangi eftir þó ekki sé auðvelt í nútímanum að eiga tvö líf. Annars 

vegar að vera eyjabóndi á sumrin en eitthvað annað restina af árinu. Til þess þarf 

að koma sveiganleg vinna 

yfir sumarið eða í það 

minnsta sveigjanlegir vinnu-

veitendur og greið leið til og 

frá eyjunni til að geta sinnt 

báðum hliðum lífsins (ÞK: 

2007/5). 

  
Mynd 20. Verið að leika sér að beinum á Náttmálahól í 
Skáleyjum. 
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IV. Niðurstaða 

 
„Hver einn bær á sína sögu, sigurljóð og raunabögu“ segir Matthías Jochumsson í 

ljóði sínu Skín við sólu Skagafjörður. Þessi tilvitnun á vel við sem heiti á ritgerð-

inni og lýsir vel sögu svæðis eins og Breiðafjarðar. Svæðið átti sitt ris með glæsi-

brag en átti líka sína hnignun með því sem því fylgdi: atvinnuleysi og fólks-

fækkun. Nývæðingin átti stóran þátt í því hvernig fór fyrir samfélaginu í eyjunum 

þrátt fyrir að hennar kostir séu að mati fræðimanna framfarir og sífelld skref í átt 

að fullkomnu samfélagi. Eyjasamfélagið átti ekki samleið með þessari þróun. 

Hér að framan hef ég fjallað um þessa þróun og hvernig samfélagið tók á 

henni og hvaða áhrif það hafði á fólkið á svæðinu. Viðbrögð samfélaga við nið 

tímans eru ólík: sum taka breytingunum fagnandi og sogast inn í fjölbreyttari lífs-

hætti og venjur, önnur halda fast í sitt og sína fyrri skipan. Hagir íbúanna breytast 

þar af leiðandi lítið en verða síðan óhjákvæmilega nútímanum að bráð á endanum 

og eru þá jafnvel verr undir það búnir en þeir sem tóku breytingunum fagnandi.  

 Niðurstaða mín eftir þessa rannsókn er í raun einföld: nývæðingin hélt inn-

reið sína af fullum krafti eftir miðja 19. öld og við því var ekkert að gera. Það 

hafði það í för með sér að samfélag eins og Flateyjarhreppur sogaðist inn í hring-

iðu breytinga og nýrra viðhorfa án þess að fá rönd við reyst. Það varð að fylgja 

straumnum eins og það gat og í stað þess að vera leiðandi samfélag eins og áður 

átti það fullt í fangi með að reyna að halda í við þróun annarsstaðar. Þó varð 

raunin önnur og svæðið heltist úr lestinni og við það dróst úr þeim lífskrafti sem 

áður einkenndi samfélagið. 

 Dapurlegt er að sjá hversu hratt hnignunin varð þegar hún hófst í eyjunum 

á 20. öld. Fram að því höfðu Breiðafjarðareyjur, með Flatey í broddi fylkingar 

verið fremstar meðal jafninga og skarað fram úr á mörgum sviðum, til að mynda 

varðandi lestrarkunnáttu íbúa og menntun auk þess sem útgerð og verslun var 

mikil og góð. Margir merkismenn hafa annað hvort slitið barnsskónum í eyjunum 

eða komið þangað fullorðnir og haft djúp áhrif á menningu svæðisins. Ég hef áður 

nefnt Eggert Ólafsson í þessu sambandi, sem flestum ætti að vera kunnugur og 

lagði mikið til við uppbyggingu Íslands og nýrrar hugsunar meðal fólks. Eitt af 

þjóðskáldum Íslendinga, Matthías Jochumsson er líka einn af þeim sem ungur 

dvaldist í Breiðafirði og sem gamall maður kom þangað Gísli Konráðsson (f. 
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1808) sagnaritari til Flateyjar og vann fyrir Framfararstofnunina að því að 

skrásetja sögu svæðisins, eins og nefnt var áður. Þessir menn og fleiri voru 

nokkurskonar skrautfjaðrir samfélagsins og höfðu þar þó nokkur áhrif, aðallega í 

formi nýrrar hugsunar og framfarahugsunar (Andrés Straumland, 1943:79-80). 

 Með auknum samskiptum Íslands við umheiminn upp úr aldamótunum 

1900, ekki síst með komu erlendra herliða hingað til lands urðu miklar og hraðar 

breytingar á Íslandi. Þessar breytingar náðu líka til eyjasamfélagsins, ekki endi-

lega í formi meiri velmegunar á svæðinu heldur sem sendiboði nýrra tíma, nýrrar 

hugsunar og nýrrar sýnar á gildi og verðmætamat í lífi fólks. Unga fólkið í 

eyjunum vildi leita á nýrri mið, freista gæfunnar annarsstaðar, því það sá ekki 

tækifæri heima fyrir.  

Þegar ég spurði Jóhannes bónda í Skáleyjum hvað hafi valdið þessum 

fólksflótta frá eyjunum og af hverju engin endurnýjun varð á fólki, af hverju nýjar 

kynslóðir hafi ekki viljað setjast að þarna vitnar hann til gamals kennara síns frá 

Hvanneyri og segir: „Það vantaði alla rómantík, það var orðið svo margt í boði og 

allt auðveldara, svona búskapur verður að lífa á rómantíkinni“ (ÞK:2009/3). Þetta 

eru orð að sönnu: lífið í eyjum Breiðafjarðar var erfitt, það var strit frá morgni til 

kvölds og þau lífsgæði sem fólk lifði við í þéttbýlinu og þóttu sjálfsögð voru ekki 

til staðar í eyjunum og sum eru það ekki enn. Skólar og heilsugæsla eru ekki á 

næstu grösum í eyjunum og alla opinbera þjónustu og aðra þjónustu þarf að sækja 

langt að. Einnig er ekki hlaupið að því að nálgast hvers konar þjónustu yfir 

veturinn þar sem samgöngur milli eyja og lands eru erfiðar. 

 Lífið í eyjunum var samt ekki algjör eymd og vonleysi: það var uppfullt af 

lífi og lífshamingju þrátt fyrir stritið. Það sést best á því hvernir fólk sem þar ólst 

upp man og lýsir æsku sinni (sjá kafla III. C. 4.). Af þeim frásögnum er ljóst að 

það var gott að alast upp í eyjunum. Svæðið var á heildina litið tiltölulega efnað, 

sér í lagi í þeim skilningi að nóg var alltaf að borða þar og það var það sem skipti 

fólk fyrst og fremst máli.  

Eins og bent var á í kafla I. B. 2 og 3 er hverdagsmenning og efnis-

menning góð leið til að skoða hvernig fólk lifði. Til að átta sig sem best á lífinu í 

eyjunum tók ég Skáleyjar sérstaklega fyrir, aðallega vegna tengsla minna við þær. 

Helgaði ég III. kafla umfjöllun um daglegt líf í eyjunum og hvernig hægt er að sjá 

breytingar sem voru að verða á Íslandi og Flateyjarhrepp endurspeglast í daglegu 

lífi þessa fólks. Það sem einkenndi líf þess var mikil vinna sem allir þurftu að taka 
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þátt í, jafnt börn sem fullorðnir en líf þessara tveggja aldurhópa mættist bæði í 

vinnunni og leiknum sem hefur örugglega gert böndin þar á milli sterkari og 

traustari.  

 Þrátt fyrir að viðmælendum mínum hafi þótt gott og gaman að alast upp í 

Skáleyjum í kringum miðja 20. öldina þá sáu þeir sig ekki lifa og starfa þar á 

fullorðinsárum. Í þessu kristallast þessar breytingar á samfélaginu: þrátt fyrir 

sterkar taugar til staðarins og vilja til að dvelja þar yfir sumarið og vilja til að 

leyfa afkomendum sínum að njóta þess að geta komið þangað, þá höfðu eyjarnar 

ekki það upp á  að bjóða að fólk hafi séð sér fært á að búa þar á 21. öldinni. 

 Þessi viðhorf fólks til eyjanna breyttust ekki þegar fram liðu stundir. Hið 

sama er upp á teningnum hjá kynslóðinni sem á eftir kom: gott var að koma í 

eyjarnar en ekki hægt að búa þar allt árið. Þessi kynlóð fékk í raun lítið tækifæri 

til að búa þar yfir veturinn. Sem börn þurfti þetta fólk að vera frá eyjunum til að 

ganga í skóla og sem fullorðið fólk kaus það frekar að búa annarsstaðar enda hefði 

það annars þurft að senda börnin sín frá sér í skóla. Það upplifði sig einangrað frá 

umheiminum yfir veturinn í Skáleyjum en fannst gott að komast frá þessum sama 

umheimi á sumrin og í friðsældina í Skáleyjum. Þetta viðhorf er auðvelt að skilja 

fyrir þann sem þangað hefur komið bæði sumar og vetur. Mín upplifun af því 

þegar ég fyrst kom til Skáleyja að vetri til var allt önnur en þegar ég hafði komið 

þar nokkrum mánuðum fyrr um sumarið. Það var engu líkara en að staðurinn væri 

í dvala. Það kom fyrst og fremst til af því að lítið var sem þurfti að gera utan 

hefðbundinna verka. Það var ólíkt sumrinu þar sem dagurinn varla dugði til að 

gera allt sem gera þurfti. Fólkið var einnig mun færra í eyjunum líkt og farið hefur 

verið yfir og því ekki mikið líf og fjör eins og um sumarið. Skáleyjar eru í mínum 

augum eins og náttúran, sem leggst í dvala yfir veturinn en vaknar svo til lífsins 

og springur út eins og blóm um leið og sólin fer að skína og sumarið er á næsta 

leyti. 

 Sú þróun sem varð í Breiðafjarðareyjum og ekki síst í Skáleyjum er í takt 

við annað í samfélaginu: lífið í dag bíður ekki upp á að búið sé á stað eins og 

Skáleyjum, það skilur fólkið sem þar bjó áður og eða ólst þar upp. Gildi og 

lífsstíll fólks hefur í raun tekið stakkaskiptum á milli kynslóða og því var það 

óhjákvæmilegt að lífið og fólksfjöldinn breyttist á svona litlum stað eins og 

Skáleyjum. Það er líka skiljanlegt að fólk sæki enn þangað: hlunnindin eru enn 

fyrir hendi og liggja mikil verðmæti í þeim sem sjálfsagt er að fólk vilji nýta, og 
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eiga þau kannski stóran þátt í því að enn er farið í eyjarnar og dvalið þar um 

sumarið. 

Erfitt er að ætla spá um hvernig lífið í Skáleyjum eða öðrum eyjum 

Breiðafjarðar verður næstu árin. Tíminn einn getur leitt það í ljós. Tækifæri 

staðarins eru þó fjölmörg og margt sem telja má eftirsóknarvert í eyjunum. Það er 

í raun í höndum þeirra sem þar stjórna að ákveða hvernig ásýnd eyjanna verður. 

Blómleg byggð með fjölda fólks þar sem allt er til alls á staðum er þó tæpast inni í 

myndinni. Blómaskeið Breiðafjarðareyja hefur runnið sitt skeið og ástæða þess 

liggur fyrst og fremst í þeirri nývæðingu sem hófst hér á landi fyrir alvöru í upp-

hafi 20. aldar. 
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1938. 
 
ÞÍ. Skjalasafn Barðastrandarsýslu, XI, fylgiskjal 12 skiptabók 1873-1877 
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ÞÍ. Skjalasafn Barðastrandarsýslu, XXII, fylgiskjal 4 búnaðarskýrslur, 1877-1892 
 
ÞÍ. Skjalasafn Barðastrandarsýslu. XXIX.1 Æðardúnsgjald 1889-1894. 
 
ÞÍ. Skjalasafn sýslumanna og sveitarstjórna. Barð. XXXI.1. Jarðarmatsskjöl 1849. 
 
 
 
Spurningalistar á Þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins 
 

Skrá 86. Daglegt líf í dreifbýli og þéttbýli á 20. öld, frá 1994 
 
ÞÞ 11472 kk fæddur 1930 upprunastaður Breiðafjörður. 

ÞÞ 13701 kk fæddur 1917 upprunastaður Breiðafjörður. 
 
Skrá 96. Þegar rafmagnið kom, frá 1999 
 
ÞÞ 13184 kk fæddur 1930 upprunastaður Breiðafjörður. 
 

Skrá 100. Innileikir, frá 2000 
 
ÞÞ 13701 kk fæddur 1930 upprunastaður Breiðafjörður. 
 
 
 
Viðtöl 
 
ÞK:2007/4. Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Hildigunni Jóhannesdóttur í 
Skáleyjum 11. júní 2007. Viðtal í vörslu höfundar. 
 
ÞK:2007/5 Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Helgu Maríu Jóhannesdóttur í 
Skáleyjum 12. júní 2007. Viðtal í vörslu höfundar. 
 
ÞK:2008/1. Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Eystein Gísla Gíslason sem tekið 
var upp á Dvalarheimilinu Barmahlíð á Reykhólum 10. júní 2008. Upptakan 
ásamt uppskriftum er varðveitt á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
 

ÞK:2008/3. Viðtal Þórunnar Kjartandóttur við Jóhannes Geir Gíslason sem tekið 
var upp í Skáleyjum á Breiðafirði 11. júní 2008. Upptakan ásamt uppskriftum er 
varðveitt á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
 
ÞK:2008/4 Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Ólínu Jóhönnu Gísladóttur sem 
tekið var upp á heimili Ólínu í Borgarnesi 16. júní 2008. Upptakan ásamt 
uppskriftum er varðveitt á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
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ÞK:2008/5 Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Maríu Steinunni Gísladóttur sem 
tekið var upp í sumarhúsi Maríu í Borgarfirði 18. júní 2008. Upptakan ásamt 
uppskriftum er varðveitt á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
 

ÞK:2008/6 Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Kristínu Jakobínu Gísladóttur sem 
tekið var upp á heimili dóttur Kristínar í Reykjavík 25. júní 2008. Upptakan ásamt 
uppskriftum er varðveitt á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
 

ÞK:2008/7 Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Ólaf Aðalstein Gíslason sem tekið 
var upp á heimili Ólafs í Garðabæ 18. ágúst 2008. Upptakan ásamt uppskriftum er 
varðveitt á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
 

ÞK:2008/8 Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Ástu Sigríði Gísladóttur sem tekið 
var upp á heimili Ástu á Patreksfirði 9. júní 2008. Upptakan ásamt uppskriftum er 
varð-veitt á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 
 

ÞK:2009/1 Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Vigdísi Ágústsdóttur sem tekið var 
upp á heimili Vigdísar í Reykjavík 5. febrúar 2009. Viðtal í vörslu höfundar. 
 
ÞK:2009/2 Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Helgu Maríu Jóhannesdóttur sem 
tekið var upp á heimili Helgu Maríu í Grundafirði 22. febrúar 2009. Viðtal í 
vörslu höfundar. 
 
ÞK:2009/3 Viðtal Þórunnar Kjartansdóttur við Jóhannes Geir Gíslason sem tekið 
var á Landsspítalanum 24. febrúar 2009. Viðtal í vörslu höfundar. 
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VI. Myndaskrá  
 
Mynd 1.  Skáleyjar. Ljósmynd © Mats Wibe Lund, tekin 25. ágúst 1994. 

 
Mynd 2.  Æðarkolla á hreiðri. Ljósm. Þórunn Kjartansdóttir, tekin 12. júní 

2007. Í eigu höfundar. 
 
Mynd 3.  Dreifirit af Íbúaþróun í Flateyjarhreppi. Heimild: Hagskinna bls. 

68-69 (sjá heimildaskrá). 
 
Mynd 4. Línurit af íbúaþróun í Skáleyjum. Heimild: Manntöl frá 1835-1930 

(sjá heimildaskrá). 
 
Mynd 5. Flatey á Breiðafirði, nr. myndar: MAÓ 1839 Ljósm. Magnús 

Ólafsson, tekin um 1910-1920. Í eigu Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur. 

 
Mynd 6. Gustur hákarlaskip frá Flatey, nr. myndar: EFT 1347. Ljósm. 

óþekktur, tekin 1900. Í eigu Ljósmyndasafns Reykjavíkur. 
 
Mynd 7. Súlurit af skiptingu íbúa í Flateyjarhrepp niður á eyjur í hreppnum 

frá 1835-1930. Heimild: Manntöl frá 1835-1930 (sjá heimildaskrá). 
 
Mynd 8.  Báturinn Kópur frá Skáleyjum. Ljósm. Þorsteinn Jósepsson, tekið 

upp úr Eylendu I, bls. 365 (sjá heimildaskrá). 
 
Mynd 9.  Fjárflutningur frá Skáleyjum um 1980. Ljósm. Jóhannes Geir 

Gíslason, tekið úr Eylendu I, bls. 374 (sjá heimildaskrá). 
 
Mynd 10.  Línurit sem sýnir magn dúns í hverri eyju í Flateyjarhreppi árið 

1892. Heimild: ÞÍ. Skjalasafn Barðastrandarsýslu. XXIX (sjá 
heimildaskrá). 

 
Mynd 11. Dúnn og dúngrind, notuð til að hreinsa dún. Ljósm. Þórunn 

Kjartansdóttir, tekin 13. júní 2007. Í eigu höfundar. 
 
Mynd 12. Við selveiðar í Skáleyjum. Ljósm. Óskar Gíslason, tekið úr 

Eylendu I, bls. 330 (sjá heimildaskrá). 
 
Mynd 13. Heyflutningar. Ljósm. Óskar Gíslason tekið úr Eylendu I, bls.378 

(sjá heimildaskrá). 
 
Mynd 14. Sóttur póstur í ferjuna Baldur að vetri til í Skáleyjum. Ljósm. 

Jóhannes Geir Gíslason, tekið úr Eylendu I, bls. 341 (sjá 
heimildaskrá). 

 
Mynd 15. Loftmynd af heimaeyjunni í Skáleyjum í kringum 1950. Ljósm. 

Gunnar Geir Vigfússon. Í eigu Ólínu Jóhönnu Gíslasóttur. 
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Mynd 16. Norðurbærinn í Skáleyjum, viðbygging við torfbæinn. Ljósm. 
ókunnugur, tekið úr Eylendu I, bls. 343 (sjá heimildaskrá). 

 
Mynd 17. Ytribær og Sólheimar í Skáleyjum. Ljósm. María Gísladóttir, tekin 

eftir um 1950. Í eigu Maríu Gísladóttur. 
 
Mynd 18.  Íbúðarhúsin í Skáleyjum Ljósheimar og Sólheimar. Ljósm. Ólína 

Jóhanna Gísladóttir, tekin 1997. Í eigu Ólínu Jóhönnu Gísladóttur. 
 
Mynd 19. Hreiður sem búið er taka dúninn úr og setja hey í staðinn. Ljósm. 

Þórunn Kjartansdóttir, tekin 2007. Í eigu höfundar. 
 
Mynd 20. Jóhannes Geir Guðmundsson í búleik á Náttmálahól í Skáleyjum. 

Ljósm. Þórunn Kjartansdóttir, tekin 2000. Í eigu höfundar. 
 
Kort 1 Kort á milli bls. 12 og 13 af Breiðafirði er tekið upp úr Íslenskir 

Sjávarhættir 1, eftir Lúðvík Kristjánsson, bls. 397 (sjá 
heimildaskrá). 

 

Kort 2 Kort á milli bls. 23 og 24 af Skáleyjum er tekið upp úr Árbók 
ferðafélags Íslands 1989, bls. 180 (sjá heimildaskrá). 

 


