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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er rannsökuð saga systkinanna og fjölskyldu frá Sléttu í 

Jökulfjörðunum frá aldamótunum 1900 og til 1950, er þau búa á Ísafirði. Þau ásamt 

öðrum sem bjuggu á þessum slóðum upplifa það að byggðin fer í eyði og þau flytja á 

Ísafjörð. Mikil breyting verður á lífinu á Sléttu frá því að afi þeirra og amma hefja þar 

búskap og þar til þau systkinin eru flutt á Ísafjörð. Systkinin áttu föt til að skýla sér og 

skipta, einnig spariföt, ekki nýjustu tísku en hlý og góð föt. Þau fóru í skóla en það 

var farskóli sem var í Aðalvík og Hesteyri. Systkinin höfðu vinnuskyldu og reyttu 

kartöflu- og kálgarðinn, sátu yfir ásamt því að sendast og smala. Vinnuálagið var 

meira en í dag en þau segjast sátt og þeim hafi verið kennt að vinna í gegnum leik. 

Mesta breytingin varð er fjölskyldan flutti á Ísafjörð. Þá fara þau úr góðu lífi á Sléttu 

þar sem var nógur matur í það að þau voru heppin að þau voru með búfé og fengu 

kjöt og mjólk. Húsið á Ísafirði var minna en það á Sléttu. Fyrirvinnur heimilisins 

verða atvinnulausar, enga atvinnu að fá, báturinn seldur og lítið um að vera. Þetta eru 

miklar breytingar á stuttum tíma. 
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 Myndayfirlit 
01.01 

Yfirlitsmynd af friðlandinu 

Hornstrandir.  

Myndin er fengin af 

http://www.vestfirdir.is/index.php?page

=hoindex&web=4 þann 10.ágúst 2008 

 
01.02. 

Bjarnarnúpur sem afmarkar Jökulfirðina 

að sunnanverðu. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 21. júní 

2008 

 
01.03. 

Drangajökull séður frá Sléttu. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 28. júlí 

2007 

 
01.04. 

Grænahlíð séð frá sjó, þarna má sjá 

vitann á Sléttunesinu, slysavarnarskýlið 

og brot úr togaranum Agli rauða. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 21. júní 

2007 

 

http://www.vestfirdir.is/index.php?page=hoindex&web=4
http://www.vestfirdir.is/index.php?page=hoindex&web=4
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01.05. 

Séð inn í Hesteyrarfjörð og við blasir 

fjallið Lásinn.  

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 26. júlí 

2007 

 
01.06. 

Hesteyri tekin af hjallanum á leið frá 

Sléttu. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 26. júlí 

2007 

 
01.07. 

Hulda að tína rabarbara úr kálgarði 

Emilíu, rústir gamla íbúðarhússins er 

vinstra megin við hana. Vel sést hversu 

mikið hvönnin hefur vaxið. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 18. júní 

2008 

 
01.08. 

Sandfjaran sem liggur frá Sléttunesinu 

að vestan og út að urðinni við 

Grænuhlíð. Þarna er mjög aðdjúpt og 

auðvelt að leggjast að. Gömlu 

verbúðirnar í Höfnum liggja þarna útfrá. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 25. júlí 

2007 
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01.09. 

Sumarbústaðurinn á Sléttu, Steinhúsið 

rétt sleppur út úr myndinni. Myndin 

tekin af Sléttunesinu. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 25. júlí 

2007 

 
01.10. 

Merkurhorn en efsti hluti þess gengur 

undir nafninu Maríuhorn en þetta fjall 

er norðan megin við Grunnuvíkina. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 18. júní 

2008 

 
01.11. 

Árabáturinn Tjaldur í bátalæginu á 

Sléttu árið 1981, í dag sést lítið sem 

ekkert eftir af honum. Tekið eftir 

ljósmynd sem Hulda á. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekið 

26.07.2007 

 
01.12. 

Grásteinninn margumtalaði þar sem 

álfarnir búa, en hann er beint upp af 

bænum. 

Mynd: Guðni Jónsson 
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01.13. 

Skileríið í stofunni sem Emilía flosaði, 

en það er í eigu Huldu. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekið 

26.07.2007 

 
01.14. 

Systkinin á Sléttu er Ingvi fermdist og í 

röð: Guðni, Hulda, Hanna, Gísli, 

Hermann og Ingvi, fyrir framan sitja 

Emilía María og Jón. 

Mynd í eigu Hönnu Jónsdóttur 

 
 

01.15 

Elísabet Albertsdóttir systir Emilíu og 

Hilaríus Haraldsson uppeldisbróðir Jóns 

fyrir utan heimili Jóns og Emilíu í 

Kópavogi. Með þeim á myndinni er 

tengdadóttir þeirra Helga Sveinsdóttir. 

Mynd: Guðni Jónsson 

 
01.16. 

Friðmey Guðnadóttir systir Jóns, þarna 

er hún á Bræðraborgarstígnum en hún 

bjó með Elísabetu og Hilaríusi þar. 

Mynd frá Guðna Jónssyni. 
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01.17. 

Hulda heima í stofu. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekið 

26.07.2007 

 
01.18. 

Hanna heima í stofu.  

Mynd: Selma Guðnadóttir tekið 

03.03.07 

 
01.19. 

Gísli heima í stofu hjá Hönnu. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekið 

03.03.07 

 
01.20. 

Hermann Jónsson í eldhúsinu heima hjá 

sér, sitjandi við gluggann. 

Mynd: Selma Guðnadóttir 18.08.2008 
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01.21. 

Ingvi Jónsson á sjötugs afmæli Huldu. 

 

Mynd frá Guðna Jónssyni. 

 
01.22. 

Jón Guðnason ásamt elstu börnum 

sínum, Guðna og Huldu, til hægri er 

íbúðarhúsið en fyrir ofan sjást fjárhús 

og hlöður. 

Mynd í eigu Hönnu Jónsdóttur 

 
 

01.23. 

Sölvi Guðnason ásamt elstu 

barnabörnum Jóns, Gunnar Arnórsson, 

Dagný Guðnadóttir og Jóna Emilía 

Arnórsdóttir. 

Mynd í eigu Hönnu Jónsdóttur 

 
 

01.24. 

Dagmey Jónsdóttir fóstra þeirra 

systkina og vinnukona á Sléttu. Gekk 

almennt undir nafninu Meyja. 

Fyrri myndin ef af henni ungri en hin af 

henni á áttræðis afmæli sínu.          

Mynd frá Guðna Jónssyni. 
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01.25. 

Guðni í fermingarfötunum, en myndin 

er tekin sumarið eftir ferminguna. 

Mynd frá Guðna Jónssyni. 

 
01.26. 

Emilía María Albertsdóttir um tvítugt 

eða í þann mund sem hún var að gifta 

sig. 

Mynd í eigu Hönnu Jónsdóttur 

 

 
01.27. 

Systurnar Hulda og Hanna í einum af 

fínu kjólunum sem Imba saumaði. 

Mynd í eigu Hönnu Jónsdóttur 

 

 
01.28. 

Systkinin Guðni, Hulda og Gísli fyrir 

utan íbúðarhúsið á Sléttu. 

Mynd í eigu Hönnu Jónsdóttur 
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01.29. 

Jón með elstu barnabörnin son Huldu 

Gunnar og dóttir Guðna Dagnýju þarna 

situr hann á túni við Strýtu á Ísafirði og 

sést í fjárhúsin. 

Mynd í eigu Hönnu Jónsdóttur 

 
 

01.30. 

Gamli bærinn á Sléttu þar sem þeir 

Brynjólfur og Guðni bjuggu með 

fjölskyldum sínum. 

Mynd tekin af bækling Guðna 

Jónssonar og Guðrúnar Sæmundsen 

 
01.31. 

Íbúðarhúsið á Sléttu rétt áður en það var 

rifið 1972. 

Mynd frá Guðna Jónssyni. 

 
01.32. 

Málverk af Sléttu. Hægra megin sést í 

fjósið og þar á milli er móskúrinn. Bein 

fyrir ofan húsið er sáðsléttan og þar 

fyrir ofan Skjóluhlíðin. Myndin er í eigu 

Hermanns.                                      

Mynd: Selma Guðnadóttir 18.08.2008 

 
 

01.33. 

Mynd af mynd af Sléttu, lengst til 

vinstri er Bólhúsið, lengst til hægri er 

salthúsið og þar til hægri er Steinhúsið. 

Hin húsin eru fjárhúsið hjá Jóni og 

Jónasi. Myndin er í eigu Hermanns. 

Mynd: Selma Guðnadóttir 18.08.2008 
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01.34. 

Húsið Strýta á Seljalandsvegi á Ísafirði 

en þarna er búið að byggja við húsið 

eftir að þau flytja inn. 

Mynd: Guðni Jónsson 

 
01.35. 

Hanna í fínu kápunni sem Imba 

saumaði og húfan góða frá Frakklandi. 

Mynd í eigu Hönnu Jónsdóttur 

 

 

01.36. 

Guðni klæddur upp á franskan máta. 

Mynd í eigu Hönnu Jónsdóttur 

  
01.37. 

Guðni í matrósafötunum frá Frakklandi 

trúlega þriggja ára. 

Mynd í eigu Selmu Guðnadóttur 

 
 

01.38. 

Heiðar Ásgeirsson mynd tekin heima í 

stofu móður hans Hönnu. 

Mynd: Selma Guðnadóttir tekin 

03.03.07 
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Formáli 
Fyrst af öllu langar mig að þakka leiðbeinenda mínum Gísla Sigurðssyni prófessor á 

Árnastofnun sem hefur stutt mig í gegnum þessi ritgerðarsmíð og kennt mér margt 

varðandi söfnun þjóðfræða og munnlega hefð sem ég hefði ekki vilja missa af. Síðast 

en ekki síst eru það föðursystkini mín, Hulda, Hanna, Gísli, Hermann og Ingvi 

Jónsbörn sem ég vil einnig þakka. Þakka þeim þá helst fyrir stuðning og hversu 

óþreytandi þau voru að svara spurningum mínum og tala við mig, án þeirra hefði 

þessi ritgerð aldrei orðið til. Einnig vil ég þakka eiginmanni mínum, Karli Rosenkjær 

og börnunum mínum Skarphéðni, Guðna og Eydísi og þeirra fjölskyldum fyrir 

hjálpina, þolinmæðina og andlegan stuðning við ritgerðarsmíðina. Þá vil ég einnig 

þeim Gunnvöru Karlsdóttir og Dagnýju Guðnadóttur sem hafa verið óþreytandi í að 

hlusta og lesa yfir. Þá vil ég einnig þakka móður minni Eddu Magnúsdóttur fyrir lán á 

myndum. Ekki má ég gleyma hundunum mínum tveimur sem hefur verið gott að fara 

með út og viðra til að fá súrefni og orku til að halda áfram. 

Ritgerð þessa vil ég tileinka föður mínum Guðna Jónssyni sem lést 8. október 2001 

langt um aldur fram.  
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I Inngangur                                                                                                                                                                                         
 „Á Sléttu, þar er alltaf sól!“ sagði faðir minn við mig eitt sinn er ég kom frá Sléttu 

eftir viku dvöl í norðaustan rigningu og viðeigandi roki og leyfði mér að kvarta undan 

veðrinu. Síðan þá hefur blundað í undirmeðvitundinni hjá mér forvitni um lífið á 

Sléttu þar sem faðir minn, Guðni, fæddist og ólst upp til 16 ára aldurs. Fannst hinum 

systkinunum fimm Huldu, Hönnu, Gísla, Hermanni og Ingva, alltaf hafa verið sól þar 

eða var það bara faðir minn sem hafði þessa skoðun? Hulda er næst elst af þeim 

systkinum, Hanna kemur næst í röðinni, þá Gísli, Hermann og Ingvi.   

Slétta er yst í norðanverðum Jökulfjörðunum en þeir tilheyra friðlandinu 

Hornströndum norðan megin á Vestfjarðakjálkanum. Slétta var í byggð fram til ársins 

1947, en þá fór hún í eyði, þegar allir íbúarnir fluttu á Ísafjörð. Hvernig var lífið í 

Bólhúsi Sléttu og hvernig var að vera barn á þessum stað þar sem ekkert mannlíf 

finnst í dag nema sumarhúsaeigendur á sumrin. Var þetta eins afskekkt og í dag eða 

var þarna fjörugt mannlíf eins og annarsstaðar á landinu? Hvað varð til þess að þessi 

partur landsins fór í eyði, var það eitthvað eitt eða voru orsakirnar fleiri? Voru 

minningar þeirra systkinanna um lífið ólíkar eða fannst þeim öllum það hafa verið 

einstakt og hvergi hnjóður á? Hvernig var að flytja til Ísafjarðar, voru það mikil 

viðbrigði til góðs eða ills? Þetta eru þær spurningar sem leituðu á huga minn þegar ég 

fór að  hugsa um þessa ritgerð og ákvað að hafa þær að leiðarljósi.  

Grunnvinnuna að þessari ritgerð vann ég með viðtölum við þau systkinin frá 

Sléttu, viðtölin tók ég ýmist við þau ein eða tvö saman eftir því sem ég kom því við, 

en tvö þeirra búa á Ísafirði. Við viðtölin notaði ég eigindlega rannsóknaraðferð. Í júní 

í fyrra fór ég ásamt manni mínum norður á Sléttu með þeim systkinum, en fært er 

eingöngu þangað á sjó. Þar sem þetta var skipulögð vinnuferð og eingöngu ein helgi 

varð ekki mikið úr viðtölum í það sinnið.  Farin var önnur vinnuferð í sumar og náði 

ég þá einu viðtali. Í ferðum mínum norður á Sléttu notaði ég tækifærið og skoðaði 

kennileiti og tók myndir. Þá las ég bækur sem gefnar hafa verið út um lífið á þessum 

slóðum og athugaði hvort hægt væri að finna einhverja umfjöllun um þennan part 

Íslands í Íslendingasögunum.  

Ritgerð skiptist í fjóra hluta; í fyrsta hlutanum fjalla ég almennt um 

Hornstrandir, landslag, gróðurfar og lífið þar, síðan hvaða heimildir ég fann um 

Hornstrandir í gömlum ritum eins og til dæmis Íslendingasögunum, Ferðabók Eggerts 

Ólafssonar, Hornstrendingabók ásamt fleiri ritum. Þá skoða ég búskaparlag og hverjir 

bjuggu á Sléttu í tíð þeirra systkinanna foreldra þeirra og afa og ömmu. Þvínæst tek 
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ég fyrir viðtölin, greini þau og skoða hefðirnar á heimilinu. Var þetta hefðbundinn 

búskapur eða var þarna eitthvað sérstakt, hvernig var ábúðin miðað við aðra staði á 

landinu? Einnig geri ég í viðtölunum grein fyrir skoðunum og frásögnum þeirra 

systkina á lífinu á Sléttu. Að lokum skoða ég þær sögur sem þau segja, eru þetta 

sögur sem fleiri hafa sagt og finnast þær annarsstaðar á landinu? Að lokum geri ég 

grein fyrir niðurstöðum mínum á þessari rannsókn og tek fyrir dagbók þá er ég hélt á 

meðan á henni stóð. 

 

 



16 

 

II Rannsóknin 
Ég fór af stað með þessa rannsókn í námskeiði hjá Gísla Sigurðssyni í söfnun 

þjóðfræða á vormánuðum 2007, þar sem við áttum að finna okkur viðfangsefni til 

þess að við gætum lært að nota eigindlegar söfnunaraðferðir. Ég ákvað að velja þetta 

verkefni þar sem ég var mjög forvitnin um lífið norður á Sléttu. Það sem ég man eftir 

að hafa heyrt um þaðan í barnæsku minni er fjölbreytt og skemmtilegt og að þar hafi 

alltaf verið gott veður. Ég hef alltaf skynjað að rætur systkinanna fyrir norðan eru 

mjög sterkar og hafði það sín áhrif á verkefnavalið.  Til dæmis fara Hermann, Hulda 

og Gísli á hverju sumri norður eða eins oft og þau geta og dvelja í sumarbústaðnum. 

Sumarbústaðinn á Sléttu, sem er í eigu stórfjölskyldunnar, byggðu þau systkinin, en 

faðir minn sá að hluta um verkið en hann dvaldi þarna á sumrin í nokkur ár. Hanna 

hefur talað fallega um Sléttuna en þarf ekki að fara þangað og sama má segja um 

Ingva sem virðist síður eiga þar rætur. Ég segi nánar frá þeim systkinum og 

fjölskyldunni í kafla 7. 

 Ég tók viðtöl við þau systkinin sem fyrr segir, en talaði við Hönnu og Gísla 

saman og er það eina viðtalið sem er slíkt. Ég byrjaði á að tala við Hönnu, fór heim til 

hennar og sátum við saman í stofunni, í byrjun var Hanna töluvert stressuð en komst 

samt fljótt á flug og fékk ég töluvert af efni um lífið fyrir norðan og sjónarmið 

hennar. Mér fannst þetta töluvert einsleitt og ákvað því að biðja föðurbróðir minn, 

Gísla, um að koma í viðtal næst þegar hann kæmi í bæinn, en hann býr á Ísafirði. Það 

varð úr að Hanna og Gísli sem sátu saman í stofunni hjá Hönnu ásamt mér og elsta 

syni Hönnu, Heiðari Ásgeirssyni
1
 en hann sat með okkur undir viðtalinu. Það viðtal 

gaf mér verulega mikið efni og breytti sjónarhorninu á lífið fyrir norðan og gerði það 

litríkara.   

Þegar ég var síðan búin að ákveða að gera lokaritgerð úr þessu efni ákvað ég 

að tala við Hönnu aftur, því mér fannst mig vantar sögurnar sem þau Hanna og Gísli 

sögðu að vinnukonan og fóstra þeirra Dagmey hefði sagt þeim og það vantaði ekki að 

Hanna væri til í að segja mér þær. Við sátum því enn og aftur í stofunni hjá Hönnu en 

vorum einar í þetta sinn.  

Þá fór ég tvær vettvangsferðir á Sléttu, aðra í júní 2007 og hina júní 2008, 

töluvert bras er að komast því þangað liggur enginn bílvegur heldur verður að sigla 

frá Ísafirði eða Bolungarvík. Þessar ferðir voru farnar til sjá með mínum eigin augum 

                                                      
1
 Sjá mynd 01.38. í myndaskrá. 
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fegurðina sem þarna er. Í ferðinni á síðasta ári fór Hanna með okkur í vettvangsferð 

og sýndi okkur það helsta. Ennþá mótar fyrir bátavörinni fyrir neðan Steinhúsið á 

Sléttu og þá eru örfáar tréflísar eftir af sexæringnum Tjaldi, sem faðir þeirra gerði út, 

og þá má sjá grunninn af Bólhúsinu ásamt kjallaranum. Við fengum í bæði skiptin 

gott veður og þá meina ég sól og bjart. 

Seinni vettvangsferðina var einnig farin í júní og þegar við lögðum af stað frá 

Ísafirði var logn en um leið og við komum fyrir Bjarnarnúp fór að gefa á bátinn. Við 

fengum því aðeins að kynnast því að vera háður sjónum með ferðir, en töluvert gaf á 

þegar við komum og urðum við að lenda fyrir utan nes.  Reynt var að lenda í fjörunni 

fyrir neðan sumarbústaðinn því umtalsvert lengra er að bera úr sandfjörunni heim að 

húsi. Að vísu var þetta einnig vinnuferð en færra fólk var með að þessu sinni og við 

Hulda einu frúrnar og höfðum því betri tíma, notaði ég hann til að tala við Huldu. Það 

var notalegt að sitja í alrúminu í sumarbústaðnum og hlusta á gnauðið í Sóló 

eldavélinni sem stendur þar og hitar bústaðinn upp. Emilía móðir þeirra systkinanna 

keypti þessa vél og gaf þeim systkinum í minningu um Jón föður þeirra. Þetta gaf 

skemmtilegan anda, skapaði ákveðna stemmningu. Það eina sem truflaði var að Hulda 

reyndist feimin við hljóðnemann og viðtalið komst aldrei á flug, en slíkt er ekki 

óalgengt hjá fólki sem er ekki vant viðtölum. 

Haustið 2007 veiktist Ingvi af krabbameini og varð ég því að sæta lagi á milli 

meðferða til að ná tali af honum. Hann gaf sér góðan tíma þegar ég hitti hann og bauð 

mér upp á nýbakaða hjónabandssælu, vínarbrauð og kaffi í stofunni. Ég komst að því 

að hann á nánast engar minningar frá Sléttu og megnið af því sem hann veit er 

eitthvað sem hann hefur heyrt, en hann gat frætt mig um lífið á Ísafirði eftir 

flutninginn. 

Hermanni var ekki auðvelt að ná tali af því hann dvelst mikið í 

sumarbústaðnum sínum við Laugarvatn og einnig fer hann töluvert utan. Við hittumst 

nú samt á endanum heima hjá honum og sátum við í eldhúsinu við gluggann og 

horfðum út á Keili og Búrfellið og spjölluðum. Hann hafði frá mörgu að segja en 

samt var viðkvæðið yfirleitt hjá honum: „hefur þú ekki heyrt þetta áður“? Hann var 

mjög hreinn og beinn í lýsingum sínum og sagði mér töluvert um ferðir þeirra Sölva 

föðurbróður hans til Sléttu til að heyja og lífinu á Ísafirði eftir flutninginn.  

Með viðtalinu við Hermann var hringnum lokað, en Guðni lést árið 2000 rétt sjötugur 

að aldri. Ég kem orðum Guðna að með því að nota heftið Slétta ábúð og ábúendur 

1886-1925, sem hann útbjó ásamt Guðrúnu Sæmundsen. Það sem ég reyndi að fá út 
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úr viðtölunum var viðhorf þeirra til lífsins þarna, var gott að alast upp sem barn í 

Jökulfjörðunum og voru þau sammála um það? Í viðtölunum við Hönnu kemur fram 

mikil löngun til að gera allt sem fallegast þarna fyrir norðan, hún talar um fjölbreytt 

mataræði, gott húsnæði, góð föt og segir ekki frá salernisaðstöðunni eða með hverju 

þau þurrka sér og gerir grín að Huldu fyrir það. Hún segir frá sögunum hennar Meyju 

og hefur gaman að. Hulda er meira náttúrubarn og talar um að hún hafi verið mest úti, 

þótt gaman að druslast þar og sérstaklega að tína ber, hún hafi alltaf verið blaut í 

fætur og því ekki þurft að þvo þær, eins segir hún frá að hún hafi fengið lús er hún var 

í skólanum.  

Gísli talar mest um skepnurnar og búskapinn, honum finnst þeir bræður Jón og 

Sölvi ekki hafa verið mjög miklir búmenn að því leyti að allt var gert eins og það 

hafði verið gert síðustu áratugina og fáu breytt til að hagræðingar varðandi 

skepnuhirðingu. Hann talar feimnislaust um „helvítis saltfiskinn“ sem var í matinn 

alla daga. Hermann er sama sinnis og Gísli, hann fer síðan eftir að þau flytja vestur á 

Ísafjörð á hverju sumri með Sölva föðurbróðir sínum til þess að heyja og segir frá 

mikilli vinnu þar. Hermann segist hafa verið gikkur á mat og er ekki hrifinn af 

hausastöppunni eins og þau systkin, hann nefnir einnig slátrið og að saltkjötið á 

sumrin hafi ekki verið lystugt. Hann á töluvert af minningum miðað við að hafa flutt 

brott sjö ára að aldri. 

Ingvi er yngstur og eingöngu fjögurra ára þegar þau flytja, hann á mjög fáar 

minningar og telur að megnið hafi hann heyrt en ekki upplifað. Hann fræddi mig mest 

um lífið á Ísafirði, hann man ekki eftir hausastöppu eða öðrum kræsingum sem eldri 

systkinin nefna. 

Það kom mér á óvart hvað þau systkinin muna frá barnæskunni og er ég þeim 

mjög þakklát fyrir að vilja deila þessum minningum með mér. 

 

III Hornstrandir  
Í þessum kafla er sagt frá landfræðinni  á Hornströndum og einnig skoða hluta af því 

sem skráð hefur verið í hin ýmsu rit um þennan stað í gegnum aldirnar. 
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III. 1 Landfræðin  

Jökulfirðirnir
2
 eru á Vestfjarðakjálkanum norðanverðum og liggja á milli 

Bjarnarnúps
3
 að vestan og Grænuhlíðar

4
 að norðan, þeir tilheyra friðlandi sem 

almennt gengur undir nafninu Hornstrandir. Friðland á Hornströndum var stofnað 

1975 og eru landamörkin  við Skorarheiði milli Hrafnsfjarðar og Furufjarðar og nær 

friðlandið því yfir Hornstrandir og hluta af Jökulfjörðum, eða Sléttuhrepp og hluta af 

Grunnavíkurhreppi (Umhverfisstofnun 2002).  

Reglur friðlandsins kveða skýrt á um að heimilt sé að fara um svæðið fótgangandi en 

hestaferðir og ferðir vélknúinna ökutækja bannaðar, þá er ætlast til að lífríki, 

jarðmyndanir eða mannvirki skaðist ekki, ekki er heimilt að veiða og einnig verður að 

tjalda á merktum tjaldstæðum (Umhverfisstofnun, 2002) 

Vestfirðirnir eru taldir með elstu jarðlögum á Íslandi og er berggrunnurinn að 

mestu úr hraunlögum sem eru regluleg og er hvert lag hraunflóð að uppruna en þau 

eru að mestu úr Basalti (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994:11). Síðar lagðist jökull yfir 

svæðið og ber það því þess merki með u-laga jökulsorfnum dölum og síðan hefur 

landið mótast af veðri, sjó, vindi og frosti enda má sjá þarna lítið undirlendi, 

vogskorna firði, brattar hlíðar og þar fyrir ofan flöt nakin öræfi með kletthryggjum, 

tjörnum, vötnum, urðum og fannalágum (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994: 13). Þarna á 

svæðinu er að finna jökul, Drangajökul
5
, sem ris hæst í 925m hæð en firðirnir draga 

nafn sitt af þessum jökli (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994: 20).  

Á svæðinu má finna fjölda af plöntum sem vex að mestu á láglendi en það eru 

að mestu leyti lágvaxnar plöntur eins og maríustakkur, blágresi og brennisóley svo 

fátt eitt sé nefnt (Guðrún Ása Grímsdóttir, 1994: 15).  

Dýralíf mótast töluvert af björgunum sem þarna eru enda er þar að finna 

mikinn fjölda bjargfugla eins og langvíu, álku, ritu og fýl, en einnig mófugla eins og 

lóur, spóa, steindepil, álftir á tjörnum upp til heiða og æður í flæðarmálinu. (Guðrún 

Ása Grímsdóttir, 1994: 17). Þá má finna refi en þeir eru friðaðir, þarna þrífast líka 

hagamýs, þá eru í sjónum selir bæði útselur og landselur (Umhverfisstofnun, 2002). 

Hvítabirnir munu hafa gengið þarna á land á miklum hafísárum og hvalreki þar sem 

                                                      
2
 Sjá mynd 01.01. í myndaskrá. 

3
 Sjá mynd 01.02. í myndaskrá. 

4
 Sjá mynd 01.04. í myndaskrá. 

5
 Sjá mynd 01.03. í myndaskrá. 
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bæði stóra og smáa hvali rak á land hefur verið kærkominn atburður (Guðrún Ása 

Grímsdóttir, 1994: 17). 

„Dregið hafði hríðarmökk yfir núpa og tinda, og svartir 

óveðursflókar umkringdu víkina eins og í tangarsókn..., það dimmdi 

á glugga, snjó hlóð niður, bærinn lækkaði og hvarf í fönn“ 

(Þórleifur Bjarnason, 1960: 52). 

Þessar lýsingar á veðrinu segja mikið um veðrið eins og það getur verst orðið 

og kannski ekki skrítið þó veðurfar sé kallað erfitt á þessum slóðum miðað við þessa 

lýsingu, en sumrin  eru oft votviðrasöm með fáum sólardögum og tíðum þokum en 

veturnir snjóþungir með miklu vetrarríki (Þórleifur Bjarnason, 1943: 17). Hnattræn 

hlýnun virðist vera að koma fram hér á landi þannig að veðurfar hefur breyst töluvert 

síðustu árin á þessum slóðum sem og annarsstaðar á landinu, því má segja að 

veðurlýsingar Þórleifs Bjarnasonar, séu fremur eins og þetta var heldur en í dag 

(http://vedur.is/loftslag/breytingar/fra1800/Hitabreytingar/, sótt af netinu 02.09.08). 

Það mun vera munur á hvort um er að ræða norður Strandir eða Jökulfirði, þannig 

getur verið þoka og rigning fyrir norðan en sól og hiti í Jökulfjörðum. Norðan- og 

austanáttir eru kaldastar en sunnan- og vestanáttir heitastar á þessum slóðum (Guðrún 

Ása Grímsdóttir, 1994: 18). 

III. 2 Eldri textar um Hornstrandir 

Töluvert má finna af skráðu efni um Hornstrandir og þar er fyrst að nefna Landnámu.  

Sagt er frá að Geirmundi heljarskinni hafi þótt landnám sitt í Dölunum það lítið að 

hann hafi farið vestur á Strandir og numið land frá Rytagnúp sem kallast Ritur í dag 

og vestur til Horns og þaðan austur til Straumness hins eystra, hann gerði fjögur bú, 

eitt í Aðalvík, annað í Kjaransvík, þriðja á Almenningnum vestrum og hið fjórða í 

Barðsvík. Hann mun hafa farið á milli búa sinna sem höfðingi hinn mesti 

(Landnámabók, 1953: 154). Geirmundur heljarskinn mun hafa gefið Örlygi 

Böðvarssyn bú sitt í Aðalvík og lönd þau er að lágu. Örlygur eignaðst þá einnig Sléttu 

og Jökulfirðina (Landnámabók, 1986: 197).  

Þess getið í Sturlungu að Órækja Snorrason hafi róið út fyrir Jökulfjörðu og að 

Sléttu árið 1235 með förunautum sínum þeirra erinda að hefna harma sinna gegn 

Snorra Magnússyni í Aðalvík, sem hafði svikið hann (Sturlungasaga, 1953: 258). 

Síðan mun Þorvaldur Eiríksson og sonur hans Eiríkur rauði hafa komið frá 

Noregi og numið land á Hornströndum sagt er að þeir hafi búið að Dröngum og 

Þorvaldur látist þar, en Eiríkur flutt búferlum vestur í Haukadal og þaðan til 

http://vedur.is/loftslag/breytingar/fra1800/Hitabreytingar/
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Grænlands (Landnámabók, 1953: 130). Þá er þess einnig getið að Skjaldar-Björn hafi 

numið land frá Straumnesi og austur að Dröngum í Árneshreppi þannig að hluti af 

hans svæði er innan Hornstrandasvæðisins (Landnámabók, 1953:  197). 

Í fleiri Íslendingasögum er minnst á Hornstrandir og má þar til dæmis nefna 

Bandamanna sögu þar sem Oddur Ófeigsson er sagður hafa ráðist til flutninga norður 

á Strandir og auðgaðst fljótt, eins er Fóstbræðra sögu talað um að þeir fóstbræður 

Þormóður Kolbrúnarskáld og Þorgeir Hávarðsson hafi sótt á Strandir, hrakst undan 

veðrum og endað í Jökulfjörðum hjá Sigurfljóð ekkju nokkurri í Hrafnsfirði 

(Fóstbræðrasaga, 1943:139, 189). Þá er Hornstranda einnig getið í Eyrbyggju 

(Þórleifur Bjarnason, 1943: 29-30). 

Þá er einnig til nokkuð af öðrum ritum þar sem menn fóru um, skoðuðu og 

skráðu eins og til dæmis Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín sem er frá 

1710. Í þeirri bók eru góðar heimildir um jarðir og ástand þeirra á þessum slóðum 

sem og annarsstaðar á landinu. Á þeim tíma mun kirkjan ásamt efnamönnum hafa átt 

flestar jarðir landsins, en konungur eigast þær eftir siðaskiptin er Lútherstrú var tekin 

upp (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1940: 249-317). Þá má finna í bókinni lýsingar 

á veðri. Segja þeir m.a. að í Jökulfjörðunum sé mikið vetrarríki, mikil snjóalög sem 

komi snemma og taki seint upp og af þeim orsökum lítil grasspretta. Undirlendi lítið 

vegna snarbrattra hlíða og ekki mun nálægðin við Drangajökul hafa bætt úr ástandinu. 

Ekki er landgæðum Sléttu fallega lýst og talað um sandfok, eldiviðarskort, skriður úr 

brattlendi og kaldavatni (Árni Magnússon og Páll Vídalín, 1940: 262-281).   

Árið 1847 lýsir Sr. Jón Sléttu þannig í sóknarlýsingu: 

„Bærinn stendur á sjóarbakka við Jökulfirði fyrir utan Sléttuá. Tún er 

því nær ónýtt, og veit ekki nær af muni taka, með öllu, af sandfoki úr 

fjörunni. Útheysslægjur eru nokkrar að vöxtum, en reitingslegar og 

ósamanhangandi. Útigangur bregzt þar varla. Sjósókn er þar hin 

hægasta þegar brim leyfa. Mótak nær því þrotið. Skaðaveður koma þar 

aldrei, en næðingssamt mjög“.  (Kristinn Kristmundsson og Þórleifur 

Bjarnason, 1971: 340). 

Eggert Ólafsson mun hafa ferðast um Hornstrandir árið 1754 og skrifað um 

það í bók sína, Ferðabók Eggerts Ólafssonar. Hann segir Strandamenn fátæka þrátt 

fyrir að mikið sé um reka og þar í kringum helst að finna byggð. Þeir komast að þeirri 

niðurstöðu að hægt væri að halda úti byggð þarna ef íbúarnir gætu tileinkað sér 

framfarasinnaðan hugsunarhátt, en þeir eru líka meðvitaðir um það að fátæktin á 
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svæðinu sé þó helsta hindrunin fyrir framförum (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson 

1981: 295-298). 

Þá mun einnig Ólafur Ólafsson, öðru nafni Ólafur Olavíus, hafa farið um 

Hornstrandir árið 1775. Ferðin var farin til þess að athuga hvort hægt væri að hagnýta 

rekavið og byggja upp eyðibýli í héraðinu og atvinnuvegi, hann mun hafa lagt til að 

samgöngur yrðu bættar og býlum fjölgað (Ólafur Olavius, 1964-65: 180-84).  

Úr þessum ferðabókum má lesa að fátækt hefur verið mikil á svæðinu og það 

harðbýlt, einangrað og erfitt yfirferðar, sérstaklega á veturna, enda víkurnar umluktar 

háum fjöllum og illfærum jafnvel svo að hestar áttu erfitt með að fóta sig á góðum 

sumardögum. Þannig hafa leiðir Hornstrendinga legið um hafið.  

 

IV Slétta  
Í þessum kafla eru kynnt til sögunar þau systkini frá Sléttu, foreldrar þeirra ásamt afa 

og ömmu. Þá er einnig sagt frá öðrum íbúum og ábúendum á Sléttu, búskaparháttum 

og landgæðum.  

 

IV. 1 Íbúar Sléttu í tíð þeirra systkinanna 

Í Bólhúsi á Sléttu bjuggu í tíð þeirra systkinanna, Jón Guðnason
6
, fæddur 18. 

desember 1889, faðir þeirra og bróðir hans Sölvi
7
, fæddur 8. júlí 1885. Jón var 21 ári 

eldri en kona hans María Emilía Albertsdóttir
8
, alltaf kölluð Emilía, fædd 14. febrúar 

1911, en hún var frá Hesteyri. Jón og Emilía giftast 14. apríl 1930 og eignuðust sex 

börn, Guðna fæddan 1. mars 1931
9
, Huldu fædda 16. ágúst 1933

10
, Hönnu fædda 10. 

maí 1935
11

, Gísla fæddan 8. janúar 1937
12

, Hermann fæddan 12. apríl 1940
13

 og 

Ingva fæddan 22. september 1943
14

. Þá bjuggu þar einnig uppeldisdóttir Guðna 

Hjálmarssonar, Ingibjörg Árnadóttir frá Látrum, kölluð Imba, fædd 29. desember 

                                                      
6
 Sjá mynd 01.22. í myndaskrá. 

7
 Sjá mynd 01.23. í myndaskrá. 

8
 Sjá mynd 01.26. í myndaskrá. 

9
 Sjá mynd 01.01. í myndaskrá. 

10
 Sjá mynd 01.17. í myndaskrá. 

11
 Sjá mynd 01.18. í myndaskrá. 

12
 Sjá mynd 01.19. í myndaskrá. 

13
 Sjá mynd 01.20. í myndaskrá. 

14
 Sjá mynd 01.21. í myndaskrá. 
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1916 og vinnukonan og fóstra þeirra Dagmey Jónsdóttir, kölluð Meyja, fædd 16. júní 

1877
15

. 

Í Steinhúsinu bjuggu Jónas Dósóþeusson fæddur 6. október 1871 og kona 

hans Þórunn Brynjólfsdóttir fædd 16. janúar 1884, börn þeirra eru Sigurjóna fædd 5. 

mars 1906, Fanney fædd 6. maí 1913, Margrét fædd 14. september 1915, Kristján 

fæddur 8. apríl 1918 og svo Brynhildur fædd 8. maí 1920. Ekki er mér kunnugt um 

vinnufólk þar. 

V. 2 Ábúðin á Sléttu 

Í þessum kafla ætla ég að segja frá ábúðinni og ábúendum sem þau systkinin frá 

Sléttu tala um í viðtölunum og þær upplýsingar hef ég úr hefti er Guðni Jónsson útbjó 

ásamt Guðrúnu Sæmundsen um ábúendur og ábúðarhætti á Sléttu frá 1886-1925. 

Guðni var elsta barn Jóns og Emilíu og Guðrún var barnabarn Jónasar og Þórunnar. Í 

hefti þessu er sagt frá þeim bændunum á Sléttu, Guðna Hjálmarssyni ættuðum frá 

Látrum, afa þeirra systkina og Brynjólfi Þorsteinssyni uppeldissyni Hermanns 

Sigurðssonar á Sléttu. Þá er einnig sagt frá föður þeirra Jóni Guðnasyni, Sölva bróður 

hans og Jónasi Dósóþeussyni tengdasyni Brynjólfs og búskap þeirra á Sléttu.  

Guðni giftist Karítas Friðriksdóttur ekkju Sigurðs Hermannssonar frá Sléttu, 

en Sigurður drukknaði rétt fyrir framan Sléttu eftir tveggja mánaða hjónaband. Guðni 

og Karítas hófu sinn búskap á Látrum en fluttu síðan að Búðum í Hlöðuvík, þar 

bjuggu þau í tvö ár uns þau fluttu að Sléttu 1888. Þar eignast þau Jón og Friðmey, en 

Sölvi og Júdit fæðast á Búðum. Fyrir átti Karítas dóttur sína Sigríði en hún var vanfær 

að er Sigurður maður hennar fórst. 

 Brynjólfur giftist fóstursystir sinni Ingibjörgu Hermannsdóttur og eignuðust 

þau saman fimm dætur, Gunnvöru, Magðalenu, Þórunni, Veróniku og Hermaníu. 

Brynjólfur og Ingibjörg hefja sinn búskap á Látrum. Þau flytja ásamt Guðna og 

Karítas að Búðum og þaðan á Sléttu eftir að Hermann var orðinn ekkill og einn þar og 

hefja félagsbúskap.  

 Guðni og Brynjólfur bjuggu saman félagsbúi frá 1888 til 1920, allar land- og 

sjávarnytjar voru sameiginlegar og  öllum afrakstri skipt jafnt. Þeir lögðu inn og tóku 

jafnt út til heimilisins, húsfreyjur þeirra voru með sama matseðil en elduðu sitt á 

hvað. Vinnufólki var skipt jafnt á heimilin og ef oddamaður var við störf þá borðaði 
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hann til skiptis hjá húsbændum sínum. Þegar þeir félagar Brynjólfur og Guðni hófu 

búskap á Sléttu
16

 var íbúðarhúsið farið að gefa sig, því hófu þeir stuttu seinna 

byggingu nýs húss. Grjótið í hleðsluna sóttu þeir upp í Tröllahjalla og trúlega mun 

timbrið hafa verið rekaviður, bæði frá Sléttu og Ströndum. Nýja húsið var sjö stafna 

og bjuggu fjölskyldurnar hvor í sínum endanum á baðstofunni, fjölskylda Guðna í 

norðurendanum og fjölskylda Brynjólfs í suðurendanum. Í byrjun voru hlóðir í 

eldhúsinu en síðan fengu húsfreyjurnar sína eldavélina hvor, en þær munu hafa verið 

fyrstu eldavélarnar í hreppnum. Fjárhús voru efst í túninu, fjósið áfast bæjarhúsinu og 

hesthúsið uppi á bæjarhólnum. 

Árið 1906 eignuðust Guðni og Brynjólfur jörðina en hún hafði áður verið í 

eigu Vatnsfjarðarprestakalls. Það sama ár flutti Þórunn dóttir Brynjólfs að Sléttu með 

eiginmanni sínum Jónasi Dósóþeussyni en þau höfðu áður búið að Görðum hjá 

foreldrum Jónasar. Jónas og Þórunn reistu sér lítið hús á Bólinu og mun það hús hafa 

verið pantað frá Noregi. Jónas réri með tengdaföður sínum en hann var menntaður 

búfræðingur frá Ólafsdal og sinnti ýmsum leiðbeiningarstörfum varðandi jarðarbætur 

og búskaparhætti í hreppnum. Jónas og Þórunn flytja síðan 1919 að Stakkadal og við 

það verður að ráði að Guðni kaupi Bólhúsið
17

 fyrir sig og fjölskyldu sína, sem þá taldi 

Sölva, Friðmeyju, Jón, Ragnar og Hilaríus en þeir tveir síðast nefndu voru 

uppeldissynir Guðna. Þarna var Hilaríus
18

 kominn með konu, Elísabetu Albertsdóttir 

frá Hesteyri og varð að ráði að byggja við Bólhúsið fyrir unga parið, en Elísabet var 

systir Emilíu konu Jóns. Elísabet og Hilaríus flytja heimili sitt á Hesteyri að tveimur 

árum liðnum og bjuggu þar síðan til ársins 1946 er þau fluttu til Hnífsdals, þaðan til 

Ísafjarðar og síðan til Reykjavíkur (Kristinn Kristmundsson og Þórleifur Bjarnason, 

1971: 382).  

Guðni deyr í febrúar 1931 viku áður en nafni hans Guðni fæðist, en Karítas 

deyr í apríl 1929. Brynjólfur er látinn er þau systkini fæðast en Ingibjörg lifði til 

ársins 1935 (Kristinn Kristmundsson og Þórleifur Bjarnason, 1971: 349-52).  
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V. 3 Landkostir Sléttu 
Útræðri var alltaf frá Sléttu og er þar að finna verbúðatóftir og hleðslur sem notaðar 

hafa verið við saltfiskþurrkun, en þetta munu þó hafa verið verbúðir frá Vatnsfirði 

(Kristinn Kristmundsson og Þórleifur Bjarnason 1971: 341). Jörðin á Sléttu var 

svokölluð kristfjárjörð og mun Vatnsfjarðarstaður, að sögn Sr. Jóns Eyjólfssonar, hafa 

átt að fá tvö kúgildi og sex vætti, þar af  fimm í fiski og einn í riklingi, frá Sléttu. Auk 

þess þurftu ábúendur að ala upp ómaga fram að 14 ára aldri. Aflausn frá þessu fékkst 

1905 með konungsbréfi og í kjölfarið kaupa þeir jörðina, ábúendur hennar Guðni og 

Brynjólfur (Kristinn Kristmundsson og Þórleifur Bjarnason, 1971: 338-39).  

Þeir félagar Guðni og Brynjólfur munu alltaf hafa stundað útgerð, þeir gerðu 

fyrst út sexæringana Tjald
19

 og Vilmund og voru formenn hvor á sínum bátnum. Þeir 

réru frá Sléttu á haustin á meðan tíð leyfði, síðan frá Sæbóli á veturna frá byrjun 

febrúar til lokadags í maí. Í byrjun tuttugustu aldar eignuðust þeir vélbátana Hermann 

og Arthúr, þá varð Jón sonur Guðna formaður á Hermanni og Sölvi Andrésson 

uppeldissonur Brynjólfs formaður á Arthúr. Er bátarnir stækkuðu fluttu þeir verbúð 

sína í Aðalvík og byggðu að Sæbóli Sléttumannabúð, en heimilin á Sléttu sáu um alla 

aðhlynningu við aðkomusjómenn. Fiskurinn er veiddist var bæði seldur blautsaltaður 

og þurrkaður til Ísafjarðar og einnig notaður til heimilisnota. Er bændur og 

vinnumenn voru á vetrarvertíð á Sæbóli tóku húsfreyjur ásamt börnum sínum og 

öðrum heimilismönnum við allri búsýslu. Bændur notuðu síðan hvert tækifæri er 

gafst til að hlaupa heim yfir Skarðadalinn til að sinna búum sínum og fjölskyldu  

(Guðrún Sæmundsen og Guðni Jónsson, 1995: 4) 

Landbúnaður var með hefðbundnum hætti á Sléttu, bændur voru með fé, kýr 

og hestar, snjólétt mun hafa verið á Sléttu miðað við aðrar jarðir í Sléttuhreppi og var 

þar góð fjörubeit. Á búinu var um 100 fjár og fært frá á vorin og ær hafðar í kvíum. 

Sauðamjólkin var notuð til matargerðar, ekki voru gerðir ostar á Sléttu, hvorki úr 

sauða- né kúamjólk. Hestar voru ekki margir í Sléttuhreppi og voru oft lánaðir á milli 

bæja ef mikið lá við eins og í heyskap. Á Sléttu voru 5-6 hestar og voru þeir bændur 

sjálfum sér nógir í þessu eins og svo mörgu öðru, en mikið var um slátt á engjum.  

Allt var smíðað heima nema einstaka keröld sem fengin voru af Ströndum. Þá 

var mikil ullarvinnsla á Sléttu alveg frá því ærin var rúin þar til ullin varð að flík eða 

voð, enda þurfti mikið þar sem heimilisfólk var á bilinu 25-29 manns. Allt vaðmál var 
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ofið heima og voru það nafnarnir Sölvi Andrésson og Sölvi Guðnason sem sáum um 

þann starfa, en vefnaður þessi fór fram að haustinu og stóð fram að vetrarvertíð. Þá 

var vaðmálið þvegið og þæft með fótum og sáu vefararnir sjálfir um þann starfa, 

síðan var það brotið saman og pressað undir fargi. Allt var saumað og prjónað heima, 

Þórunn dóttir Brynjólfs fór ung til Ísafjarðar til að læra að sauma og var það hennar 

verk þar til hún flutti að heiman, en saumavél kom á heimilið rétt fyrir aldamótin 

(Guðrún Sæmundsen og Guðni Jónsson, 1995: 6). Þannig var búskapnum háttað  

fram að því að þeir skiptu upp búinu þeir félagar Guðni og Brynjólfur.  

Eftir að fyrri ábúendur, Brynjólfur og Guðni, hættu samyrkjubúskap flutti 

Guðni með sína fjölskyldu í Bólhúsið, en tildrögum þess lýsi ég í kafla 6. Eftir skiptin 

byggði Brynjólfur fljótlega Steinhúsið sem kostaði mun meira en hann réði við og 

varð hann nánast gjaldþrota á þessari húsbyggingu (SG 2007/1:4). Gísli segir frá því 

að hann hafi erft „kassann hans Sölva“ eftir hans dag, en þessi kassi geymdi helstu 

pappíra sem Sölvi hafði eignast yfir ævina. Í þessum kassa fann hann m.a. bréf yfir 

skiptin á búinu og bátunum (SG 2007/2:6), en skiptin höfðu tekið töluverðan tíma og 

voru ekki að fullu frágengin fyrr en 1921 (Guðrún Sæmundsen og Guðni Jónsson, 

1995: 7). Þessir pappírar sýna vel að við skiptin hafði allt verið sett í einn pott, skuldir 

og eignir, og síðan skipt upp til helminga. Skuld var á bátnum Arthúri sem Jónas 

stýrði upp á 7000 krónur, en báturinn Hermann sem þeir bræður gerðu út átti inneign 

upp á 400 krónur, Gísli greinir frá því að Sölvi hafi oft haft orð á því að faðir hans 

hafi skuldað yfir 4000 krónur þegar hann lést og það hafi ekki þótt gott (SG 

2007/2:6).  

Síðan var jörðinni skipt upp í misstóra reiti eftir sandfoki og landgæðum 

þannig að ekkert varð úr nema ræmur hér og þar. Það eina sem þeir áttu saman, Guðni 

og Brynjólfur, eftir skiptin var Sléttumannabúð að Sæbóli í Aðalvík (Guðrún 

Sæmundsen og Guðni Jónsson, 1995: 7). Þannig taka Jónas, Jón og Sölvi við búinu. 

 

VI Viðtölin 
Í þessum kafla er greint frá viðtölum við þau systkinin, byrjað er á heimilinu og þá 

skoðaðar fyrstu minningar þeirra frá lífinu á Sléttu. Síðan er fjallað um fatnað þeirra 

systkinanna, matinn, vinnslu hans, það að vera barn í Jökulfjörðunum og merkisdaga í 

lífi þeirra.  
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VI. 1 Heimilið 

Bólhúsið á Sléttu var að sögn þeirra systkina tveggja hæða bárujárnsklætt timburhús 

með góðum kjallara. Neðri hæðin samanstóð af fremra eldhúsi sem var svipað og 

þvottahús, innra eldhúsi, borðstofu, stofu og herbergi innaf stofunni, sem var notað 

sem fataherbergi, og spariinngangi. Á efri hæðinni voru fjögur herbergi undir súð, 

Sölva herbergi, Meyju herbergi, inn af því Imbu herbergi og hjónaherbergi, gengið 

var upp í Sölva herbergi inn í hin herbergin (Munnleg heimild safnað í gegnum síma 

11. mars 2007, Gísli Jónsson).  Gengið var úr eldhúsinu upp á loftið og þótti þeim 

systkinum notalegt að sitja í tröppunum og fá volga mjólk og horfa á Meyju elda 

hafragrautinn á morgnana, enda var heitast þarna uppi í tröppunum þegar búið var að 

loka hleranum upp á loftið. Ekki var salerni eða baðherbergi í húsinu heldur voru 

notuð náttgögn eða farið út í fjós til að sinna kalli náttúrunnar (SG 2008/3:12).  

 Áfast húsinu var móskúrinn og þar við hliðina fjósið, innangengt var í gegnum 

móskúrinn inn í fjósið og gangur þar á milli sem var með hurð út þar sem kýrnar 

gengu um. Ekki var innangengt þegar búið var að fylla móskúrinn af mó síðsumars og 

varð heimilisfólk að fara út til að komast í fjósið. Um leið og farið var að brenna 

móinn mynduðust göng sem voru notuð og þótti kostur að þurfa ekki að fara út á 

veturna (SG 2008/3:11).  

Stofan var ekki til daglegra nota heldur var hún eingöngu notuð spari, hún var 

kynt með kolaofni þegar þurfti. Húsbúnaðurinn í stofunni var dívan með teppi sem 

var franskt, borð með frönskum dúk og fjórir stólar, kommóða og servantur undir 

sparistellið. Síðan voru tvö skilirí upp á vegg annað með áletruninni „Drottinn blessi 

heimilið“, en Jón hafði teiknað og Emilía saumað og síðan var flosmynd af svani
20

, sú 

mynd var einnig unnin af Emilíu. Þá voru einnig litlar myndir af Matthíasi 

Jochumssyni, Hallgrími Péturssyni og lítið málverk af Þingvöllum (SG 2007/2:27). 

Þá var og einnig útvarp í stofunni en útvarp mun hafa náðst á Sléttu strax í 

kringum 1930 og mikið verið hlustað á það. Hlustað var á messur á sunnudögum og 

þær teknar mjög alvarlega. Staðið var upp á sömu stöðum og í kirkjunni, eins og til 

dæmis hinni postullegu blessun, áttu allir að gera slíkt hið sama og fengu bágt fyrir ef 

ekki (SG 2007/8:10). 

Rennandi vatn var í húsinu en eingöngu í einum vaski sem var staðsettur í 

eldhúsinu og þóttu þetta hin mestu þægindi, en Jón og Sölvi  munu hafa lagt 
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galvaniseruð rör upp í hjallann þar sem þeir höfðu einnig grafið fyrir tunnu sem rörin 

lágu í (SG 2008/3:12). Rafmagn var einnig í húsinu síðustu árin en þeir bræður munu 

hafa sett upp eina vindmyllu og lagt inn kapla í geyma til hægt væri að kveikja ljós, 

síðar settu þeir upp aðra vindmyllu og lögðu ljós í megnið af húsinu (SG 2008/3:14). 

Hulda man eftir þessu undri að kviknað hafi ljós við að ýta á takka, þó það hafi verið 

rússneskar ljósakrónur (SG 2008/2:6). 

Undir húsinu var góður niðurgrafinn kjallari þar sem Emilía geymdi skyr er 

hún bjó til, súr- og saltkjötstunnurnar og önnur matvæli eins og mjöl og grjón (SG 

2007/1:20). 

VI. 2 Fyrstu minningarnar 

Ein af spurningunum sem ég lagði fyrir þau systkin var: Hvað manstu fyrst eftir lífinu 

fyrir norðan? Það er mjög misjafnt hvað þau systkinin minnast á sem fyrstu 

minningar, til dæmis segir Hulda frá því er hún var send yfir að Sæbóli til að vera hjá 

Friðmeyju föðursystur sinni, sem bjó þar, henni til skemmtunar. Hulda talar um að 

það hafi ekki verið skemmtilegt að hlaupa burtu frá systkinunum, Hulda telur sig hafa 

verið sjö ára gamla þegar þetta var. Hún man eftir að á Sæbóli var torfbær og fannst 

henni ekki spennandi að búa í slíkum húsakosti en þar komst hún í bók með 

þjóðsögum, „rosa þykkur doðrantur“, og hún man eftir að hún las hana og vildi 

gjarnan eiga í dag (SG 2008 2:1-2). 

Fyrstu minningar Hönnu eru þegar Ragnar uppeldisbróðir Jóns föður hennar 

kemur í heimsókn að Sléttu, en Ragnar mun hafa verið meinstríðinn. Hann tekur 

Hönnu og spyr hana hvort hann megi snýta sér í prjónaklukkuna hennar og Hanna 

hélt það ekki. Næst spurði hann hvað með pilsið hennar, nei ekki mátti hann það. 

Vildi hún frekar syngja fyrir hann? Já hún gerði það og söng: „Sofðu unga ástin mín“, 

Hanna mun hafa verið þriggja ára er þetta var. (Munnleg áður óbirt heimild safnað í 

gegnum síma 02.09.08, Hanna Jónsdóttir). 

  Gísli talar um fæðingu Hermanns sem sína fyrstu minningu, en við þann 

atburð var hann fluttur í rúmið hjá Sölva og var ekki ánægður með það. Barnið grét 

mikið, var í rúminu hans og hann vildi losna við það. Svo mikill var viljinn að þegar 

ljósmóðirin fór og taskan hennar sett í hvítan poka sem Gísla var sagt að barnið væri 

í, lagði hann það á sig þriggja ára gamall að hlaupa með pokann upp fyrir túngarð og 

var víst ansi léttstígur á heimleiðinni. Þegar barnið fór síðan að gráta í miðjum 



29 

 

kaffitíma runnu á hann tvær grímur, hann fraus og missti alveg matarlystina. Hann 

hafði verið alsæll að losna við kvikindið (SG 2007/2:29). 

Hermann segir frá því að það fyrsta sem hann man var þegar Ingvi fæddist og 

er sú minning aðallega fólgin í því hversu mikið hann öskraði. Síðan minnist hann 

þess er móðurafi hans, Albert á Hesteyri, deyr og þá voru þeir skildir eftir, Gísli, 

Hermann og Ingvi og Sölvi föðurbróðir þeirra til að passa þá. Sölvi var úti að slá og 

hann var alltaf að senda þá inn til að gá að Ingva því hann var að fá sér 

miðdegislúrinn (SG 2008/3:1). 

Ingvi talar um að hann muni eftir að eitt sinn er hann var að koma út  að 

aftanverðu og þá stóð hann þar hesturinn Rauður. Hann hafði verið geltur, það hafði 

ekki tekist nægjanlega vel og var hann froðufellandi greyið af sársauka. Ingvi segir að 

hann hafi aldrei getað hugsað sér að fara á hestbak síðan. Ingvi er eingöngu fjögurra 

ára þegar hann flytur frá Sléttu og man því ekki mikið frá þeim tíma (SG 2008 1:1). 

 

VI. 3 Fatnaður 

Í byrjun búskapar þeirra Jóns og Emilíu keypti Jón prjónavél, Emilía var fljót að læra 

á hana og þótti verulega lagtæk sem prjónakona. Var víða að leitað til hennar 

varðandi prjónaskap, frá Aðalvík, Hesteyri og Ströndunum, og kom fólk og gisti í 

nokkrar nætur á meðan verið var að prjóna á það (SG 2007/2:2).  

 Ullinn var unnin heima, kembd, lituð með jurtalitum og spunnið úr henni band 

sem hún síðan notaði í flíkur. Stundum var bandið litað í það sem Hanna kallar reyrt 

band, þá var bandið tekið fyrir litun og bundið fast um það snæri. Við þetta litaðist 

það ekki í gegn á þeim stöðum er bandið var þannig að litbrigði mynduðust í bandinu 

sem komu vel út þegar farið var að prjóna úr því og urðu úr því skemmtilegar peysur 

(SG 2007/1:16). Vefstóll var á heimilinu og var hann settur upp á vormánuðum og 

notaði Sölvi hann til að vefa klæði úr þessu heimaunna bandi, klæðið var notað í 

vaðmálsbuxur á karlmennina á heimilinu og rekkjuvoðir. Sölvi mun sjálfur hafa þæft 

vaðmálið sem hann óf og man Hermann eftir því er hann lá í rúminu sínu með 

vaðmálið blautt til fóta upp á einhverju og sparkaði, sparkaði og sparkaði til að þæfa 

það og minnist Hermann þess hversu skrítinn honum hafi þótt karlinn vera (SG 

2008/3:19, SG 2007 2:15).  
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 Til spari áttu þær systur fína kjóla með vöfflusaumum og leggingum
21

, efnin í 

spariflíkurnar voru keypt í verslunarferðum á Ísafjörð. Imba sá um að sauma, en hún 

mun hafa verið einstaklega handlagin og flink við kjóla- og kápusauminn. Emilía 

mun hafa séð um buxnasauminn á karlmenn heimilisins sem hún hafði lært sem ung 

stúlka af Þorsteini klæðskera sem bjó um tíma á Ísafirði (SG 2007/1:43). Þá voru 

einnig voru pöntuð á þau föt úr frönskum pöntunarlistum, við það tækifæri voru 

teknar myndir af þeim systkinum
22

 (SG 2007/2:42).  

 Börnin gengu hversdags í heimaprjónuðum nærskyrtum, brókum, 

prjónklukkum, koti til að halda prjónasokkunum uppi og utan yfir voru þau í 

ullarpeysum, systurnar í ofnum pilsum sem náðu niður á hné og bræðurnir í ofnum 

buxum. Prjónklukka, útskýrir Hanna fyrir mér, er síður nærbolur sem var víður að 

neðan, þrengdist upp og með 3ja cm breiðum hlýrum á öxlunum, í þessar klukkur 

voru prjónaðir mynsturbekkir úr jurtalituðu bandi allt eftir því hvað fólk átti til (SG 

2007/1:2, SG 2008/3:11).  Segir Hanna að hún hafi alltaf verið mjó en á þessum tíma 

hafi hún verið búttuð af fötum (SG 2007/1:2). Hermann talar um að hann hafi kviðið  

því í hvert skipti sem hann þurfti að fara í nýja nærskyrtu því hann hafi klæjað svo 

mikið undan ullinni (SG 2008/3:11). Hulda segir um fatnaðinn að hún hafi ekki verið 

að drepast úr kulda því allt hafi þetta verið ágætis föt sem voru unnin úr ull og heima 

(SG 2008/2:10). 

  

VI. 4 Matur 

Allur matur var unninn heima sama hvort það var mjólk, kjöt eða fiskur.  Emilía var 

þekkt um alla sveit fyrir sitt góða skyr, en þau systkinin telja það að þakka góðum 

kjallara og hversu laghentir bræðurnir Jón og Sölvi voru í smíði sáa en í þeim var 

skyrið geymt (SG 2007/1:8). Segist Hulda muna eftir sumrum þar sem hún fékk skyr 

og rjóma með berjum út á sem var einnig veitt sem gestamatur á sumrin (SG 

2007/1:12, SG 2008/2:17). Systkinin segja að á Sléttu hafi alltaf verið til nægur matur 

og þá fyrst og fremst fiskur, saltaður og hertur. Síðan var slátur, hafragrautur og 

saltkjöt sem var saltað að haustinu og geymt lengi fram eftir sumrum (SG 2008/3:6, 

SG 2008/2:13, SG 2007/1:5). 

                                                      
21

 Sjá mynd 01.27. í myndaskrá. 
22

 Sjá mynd 01.27, 28  og 29. í myndaskrá. 
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Allur fiskur sem veiddist var notaður, sama hvort það var ýsa, þorskur, lúða, 

steinbítur eða annar fiskur. Ef fiskurinn var hertur var hann fyrst skolaður upp úr sjó, 

við það varð sætt saltbragð af honum, atriði var að hengja hann síðan upp í frosti 

þannig að það kæmi á hann skel, með þessu móti var hann ýmist þurrkaður í harðfisk 

eða látið síga úr honum og hann síðan soðinn (SG 2007/1:7).  

Helsta vinnsluaðferð þeirra bræðra á fiski var að salta hann, bæði til 

heimilisnota og til að selja, því má kannski segja að ekki var skrítið þó að saltfiskur 

væri aðalmaturinn á heimilinu, en hádegismaturinn mun oftast hafa verið saltfiskur 

eða siginn fiskur (SG 2007/2:20). Gísli segir að í hádegismatinn hafi verið hafður 

saltfiskur og aftur saltfiskur (SG 2007/2:16). Allt var nýtt, ef hausarnir voru til dæmis 

það litlir að ekki tæki því að herða þá var þeim kastað út á túnið ásamt hryggnum 

þegar búið var að flaka fiskinn og notað sem áburður. Þessu var síðan safnað saman á 

vorin geymt til vetrarins og þetta þá soðið og gefið kindunum (SG 2008/3:13). 

Eini ferski fiskurinn sem var borðaður nýr var hrognkelsi, steinbítur, silungur 

og lax, en nýmeti mun fyrst og fremst hafa veiðst á vorin, sumrin og haustin þegar 

þeir bræður réru á sjó frá Sléttu. Þá voru þau systkin send niður í fjöru til að sækja 

þorskhausa í hina margrómuðu hausastöppu sem Emilía bjó til af snilld, hausastappan 

var búin til úr þorshausum og þorsklifur sem soðið var saman í potti, vatninu helt af 

og síðan stappað saman í nokkurskonar graut og kryddað með salti, einungis stærstu 

beinin voru dregin úr pottinum (SG 2007/1:7/14, SG 2007/2:16-17). Þorskhausarnir 

sem voru hertir voru stundum bleyttir upp í sjónum með því að þræða þá upp á snæri, 

festa við stein og látnir liggja í einhvern tíma. Þeir voru soðnir heilir en oftar borðaðir 

eins og harðfiskur. Þorskhausarnir voru brotnir í sundur og hafði hvert bein sitt nafn 

og var leikur að geta nefnt sem flest nöfnin á beinunum, stundum voru hafðar yfir 

einhverjar vísur í sambandi við það að rífa þorskhausana og borða þá (SG 2007/1:14). 

Á veturmánuðum var borðuð hausastappa, hertir hausar, kútmagar fylltir með 

þorsklifur og rúgméli og hrogn og lifur, síðan á vormánuðum var borðaður steinbítur, 

hrognkelsi bæði steikt og soðið (Munnleg áður óbirt heimild safnað á heimili Hönnu 

Jónsdóttur 05.09.2008) .  

Allt brauð var bakað heima,  rúgkökur, rúgbrauð, hveitibrauð, klattar, 

jólakaka, kleinur og stundum pönnukökur. Meyja mun hafa bakað allt matbrauð og til 

dæmis bakaði hún rúgbrauðið í járndunkum sem komu undan smjöri sem Bretarnir 

höfðu verið með uppi á Straumnesfjalli. Jóni höfðu áskotnast þessir járndunkar þar, 
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en hann mun síðan hafa útbúið þá þannig að hægt var að setja þá saman (SG 

2007/2:13, SG 2008/3:7). 

Fínni mat og kökur sá Emilía um en því tilheyrði að baka til jólanna og 

páskanna. Fyrir þær hátíðir bakaði hún lagkökur, ýmist með sultu eða kremi og þá 

brúna, hvíta með rabarbarasultu hversdags og sveskjusultu til spari, hálfmána, 

vanilluhringi og gyðingakökur (SG 2008/2:11), (Munnleg heimild safnað í gegnum 

síma 16. apríl 2007, Hanna Jónsdóttir).  

Allt smjör var strokkað heima og hafði Jón útbúið sveifarstrokk sem auðvelt 

var að nota, það auðvelt að jafnvel krakkarnir gátu snúið strokknum. Á haustin var 

notuð sauðamjólk í smjörið eftir að lömbin voru færð til slátrunar, en hún þótti ekki 

góð til drykkjar því hún var of þykk. Almennt var það kúamjólk sem var notuð í 

smjörið (SG 2007/1:7). Stundum var notaður bræðingur sem viðbit á kvöldin á 

veturna, en bræðingur er samsettur úr tólg og lýsi, telur Hanna að þetta hafi verið 

borðað sökum hollustu (SG 2007/1:14). 

Öllu fé til heimilisnota var slátrað heima og var mest allt nýtt, barki og vélinda 

sem var fylltur af mör og soðinn, svo fátt eitt sé nefnt (SG 2007/2:21). Munu þau 

systkin hafa snemma farið að hjálpa til við slátrunina og gert það sem til féll eins og 

til dæmis rífa innan úr fénu og safna blóðinu (Munnleg áður óbirt heimild safnað á 

heimili Hönnu Jónsdóttur 05.09.2008). Öll fita var nýtt og þá annað hvort unnin í tólg 

eða hnoðmör og var hnoðmörinn og tólgin geymd í sérstökum kistum út á hjalllofti 

(SG 2007/1:8/12). Allt kjöt var einnig verkað heima, hvort sem það var saltað, súrsað 

eða reykt. Ekki var mikið reykt af fiski en töluvert af kjöti eins og til dæmis 

rúllupylsur, magáll, hangikjöt þá bæði læri og annað. Magállinn var þó verkaður 

þannig að hann var hengdur upp og látinn mygla, þetta þótti afskaplega gott því þá 

var fitan búin að ryðja sig og orðin svo góð, segir Hanna. Öll fita var nýtt og þá annað 

hvort unnin í tólg eða hnoðmör og var hnoðmörinn og tólgin geymd í sérstökum 

kistum út á hjalllofti (SG 2007/1:8/12).  

Blóðmörinn og lifrarpylsurnar voru lagðar í súr sem var sýrublandaður, en 

kjötmeti, til dæmis lundabaggar, svið, sviðalappir og bringukollar sem var sýrt, var 

lagt í sáa í ósíað skyr og var sá matur borðaður á hátíðisdögum (SG 2007/1:8). Einnig 

var hvalur, ef hann rak á land, tekinn og  sýrður, en Hanna man eftir að hafa heyrt af 

tveimur hvalrekum í sinni barnæsku. Segir hún að þá hafi visst margir mátt koma frá 

hverju heimili og fá hval og fór magnið eftir hversu mikið þeir gátu haft heim með 

sér. Sumir komu með magasleða eða dragsleða til að hafa sem mest með heim á 



33 

 

meðan af fátækari heimilum komu kannski bara krakkar innan við fermingu. Sumir 

sáu aumur á þessum krökkum sem lítið gátuð borið og hjálpuðu þeim að taka meira 

með heim. Af hvalnum var hirt kjöt og rengi og borðað. (SG 2007/1:9). 

„Mamma stóð líka fyrir mikilli garðrækt þar sem hún ræktaði spínat, grænkál, 

næpur, rófur, radísur, rabarbara, sallöt fyrir utan allar kartöflurnar” sagði Hanna, en 

þau systkinin þurftu að reyta arfa úr kartöflugarðinum og var það erfitt og leiðinlegt 

verk. Kartöflurnar voru geymdar í góðri geymslu og héldust góðar yfir veturinn, 

geymslan var þó ekki það köld að þar geymdist nýtt kjöt lengi (SG 2007/1:14, SG 

2008/2:4). 

Hefðbundinn jólamatur á Sléttu var súrmatur á aðfangadagskvöld, „sá matur 

hafði verið sýrður úr ósíuðu skyri og var hann ekkert toi“ að sögn Hönnu. Á jóladag 

var síðan hangikjöt sem soðið hafði verið eftir skötuveisluna á Þorláksmessu og kælt 

og borðað kalt, í eftirrétt voru einhverjir fínir, rauðir grautar. Þorláksmessuskatan var 

alltaf lóðskata, en hún er minni en tindabikkjan, og með henni var alltaf borðaður 

hnoðmör (SG 2007/1:14, SG 2008/3:17). Oftast var afgangurinn stappaður saman í 

skötustöppu sem saman stóð af skötu, kartöflum og hnoðmör og stundum hafragraut 

til að drýgja, borðað í þunnum sneiðum með rúgbrauði og þótti herramannsmatur 

(Munnleg heimild safnað í gegnum síma 29. mars 2007, Hulda Jónsdóttir).  

Á hverju vori fengu þau send egg frá Horni á Ströndum, trúlega í skiptum fyrir 

fisk eða annað, ekki þóttu Emilíu og Sölva það skaða að eggin væru úldin eða 

stropuð, en systkinin vildu fá þau ný eins og Jón.  

Það var misjafnt hvað þeim systkinum fannst um matinn en Hermanni fannst 

hausastappan ekki góð og borðaði hana helst ekki (SG 2008/3:18). Huldu fannst hún 

góð og borðaði, en hefur ekki sjálf búið hana til og treystir sér ekki til þess (SG 

2008/2:17). Gísla fannst Emilía vera algjör snillingur í að búa til hausastöppu og 

Hanna er honum ekki sammála um hversu vel hausastappan bragðaðist (SG 

2007/2:16-17). Helsta skemmtunin við að borða hausastöppuna var að nefna öll 

beinin sem í þorskhausnum var og helst muna þau eftir meyjarsæti og gellum (SG 

2007/2:21). Eitt voru þau sammála um og það var rúgbrauðið hennar Meyju og í huga 

Hönnu var rúgbrauðið hennar heimsins besta rúgbrauð og ekki hægt að fá það í dag 

nema ef vera kynni í Sveinsbakaríi. Huldu fannst rúgbrauðið hennar Meyju einnig 

rosalega gott (SG 2008/2:17), Hermann talar um rúgbrauðið, hvað það hafi verið gott 

(SG 2008/3:7) og Gísla fannst rúgbrauðið algjör snilld (SG 2007/2:13). Ingvi minnist 

ekki á rúgbrauðið enda spurning hvort hann muni eftir því. Þá fannst Huldu saltkjötið 
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ekki gott þegar líða fór á sumarið og það farið að þrána (SG 2008/2:4). Gísli talar um 

saltfisk, siginn fisk og harðfisk á meðan Hanna talar um fjölbreyttan mat með miklu 

nýmeti. Hermann segir einnig frá að honum þótti súrt slátur ekki gott og kallar 

„helvítis slátrið“ sem var orðið gallsúrt að sumrinu eftir vetrarlanga dvöl í súr (SG 

2008/3:7). 

 

VI. 5 Að vera barn í Jökulfjörðum 

Að vera barn í Jökulfjörðunum segir Hanna að hafi verið einangrað líf, ekki man hún 

eftir að þeim hafi leiðst en segir þar sem barn á heima sé gott að vera. Hún man ekki 

eftir öðru en góðu veðri, töluvert hafi verið um skemmtanir þar sem börnin fengu að 

vera með. Á hverju sumri var róið yfir í heimsókn í Grunnuvík og tók klukkutíma að 

róa þangað í góðu veðri. Síðan mun hafa verið töluvert um gestagang, sérstaklega á 

sumrin (SG 2007/3:9). Eftir að Hanna fór í skóla á Hesteyri voru þar aðrar stelpur til 

að leika við en Hulda systir hennar (SG 2007/1:1). Skólaganga þeirra systkina 

byggðist á því að þau fóru ýmist í skóla á Stað í Aðalvík eða Hesteyri, en það voru 

farskólar. Kennarinn mun hafa farið á milli á þriggja vikna fresti, en kennt var í 

Hornvík, Aðalvík og Hesteyri. Þá voru þau systkin að heiman í nokkrar vikur í senn 

og bjuggu þá hjá ættingjum (SG 2007/1:8).  

Þær systur áttu dúkkulísur sem þær léku sér mikið með og teiknuðu á þær ný 

föt og annað er hin gömlu slitnuðu. Hanna eignaðist einar þrjár brúður sem barn, 

fyrstu keypti Jónas maður Kristjönu frænku hennar en hann mun hafa siglt á togurum. 

Næstu átti hún að fá í jólagjöf frá foreldrum sínum en Jón faðir þeirra gaf þeim 

brúðuna þegar hann kom heim úr kaupstaðarferðinni, en það var dúkka í 

hjúkrunarkonubúning. Þriðju brúðuna fékk Hanna síðan þegar hún var á Sjúkrahúsinu 

á Ísafirði yfir jól með botnlangabólgu, allar þessar brúður átti hún lengi en 

hjúkrunarkonan var ekki úr endingargóðu efni. Töluvert saumuðu þær systur sjálfar af 

fötum á dúkkurnar sínar (SG 2007/1:15). Hulda segist einu sinni hafa fengið brúðu í 

hjúkrunarkonubúningi í jólagjöf og að hún hafi einnig átt dúkkulísur. Hulda segir 

Hönnu hafa verið meira fyrir að sauma á brúðurnar en sjálf hafi mest verið fyrir að 

druslast úti við (SG 2008/2:11). 

Bræðurnir áttu báta sem þeir léku sér með og bolta, síðan smíðaði faðir þeirra 

handa þeim sleða til að renna sér á, eins áttu þau systkinin töluvert af bókum og 

blöðum sem þau lásu (SG 2007/1:15).  
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Þau systkinin fengu gott atlæti á Sléttu, móðir þeirra, sú sem var strangari í 

uppeldinu, þurfti lítið annað að gera en að byrsta sig við þau systkinin til að þau 

gegndu. Faðir þeirra, sem var minna heima, var aldrei harður við þau. Gísla og Hönnu 

finnst eins og þeim hafi verið kennt að vinna í gegnum leik og aldrei hafi annað 

hvarflað að þeim en að hlýða. Sölvi föðurbróðir þeirra átti það til að gefa þeim 

sykurmola eða kandís upp í sig, enda talinn barngóður. Meyja átti það til að færa 

þeim spenvolga mjólk upp á stigapallinn á morgnana til að vekja þau (SG 2007/2:18).  

Töluvert voru þau systkinin látin vinna, sendast eftir hestum, sitja yfir kindum 

á vorin í sauðburðinum og smala, sendast inn á Hesteyri og finnst Gísla að þetta hafi 

verið mikil vinna fyrir unga krakka. Níu ára gamall var hann sendur einn í erindi á 

Hesteyri, Gísli telur að svona lagað yrði varla gert í dag (SG 2007/2:31). Einnig voru 

þau systkin notuð til að gefa lömbunum lýsi á morgnana áður en þau fóru úr húsi, eitt 

hélt lambinu, annað lýsisflöskunni og hitt mokaði upp í lömbin og var þetta talið hafa 

orðið til þess að lítill lambadauði var á Sléttu.  

Öll áttu þau systkinin fé, yfirleitt ekki nema eina kind og fengu síðan verðið 

fyrir lömbin að haustinu (SG 2007/2:22). Gísli sagði mér norður á Sléttu í sumar af 

vísu sem alltaf varið farið með þegar kindurnar voru rúnar. Ekki mundi ég hana svo 

ég spurði Hönnu út í vísuna hvort hún þekkti vísuna og gerði hún það;  

Gangtu vel fram í haga, 

vaxi þér mör í maga, 

ull á bak og kjöt á bein, 

komdu svo ætíð heil heim.                                                                                                                

(Munnleg áður óbirt heimild safnað á heimili Hönnu Jónsdóttur 05.09.2008) . 

Ein af skyldum þeirra systkinanna var að reita arfa í kartöflu- og kálgarðinum 

og eru þau sammála um að það hafi verið leiðinlegt starf. Frá ræktun Emilíu segi ég í 

kafla V.4. Þó munu þau systkinin hafa verið það heppin að tröllamjöl var notað á 

göturnar og upp á beðin seinni árin, en það hindrar að arfi vaxi þar sem því er stráð 

(SG 2008/3:16). Þótti þeim systkinum í Steinhúsinu það verulega öfundsvert þar sem 

þau þurftu að reita allan garðinn (SG 2008/3:16). Gísli talar um helvítis arfann og þau 

hafi verið skríðandi eins og maurar um allt, Hanna segir að garðana hafi þau þurft að 

reita og hún hafi hatað það (SG 2007/2:17). Hulda segist hafa verið að reita arfa fram 

að heyskap (SG 2008/2:4).  

Aðalskemmtunin hjá þeim systkinum á Sléttu var að lesa, spila og hlusta 

útvarpið á kvöldin, þá var hlustað á til dæmis Fornaldarsögur Norðurlanda, Pál 
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Ísólfsson og kórana hans og svo minnist Hanna á hvað Árni Hjörleifsson hafi verið 

einstakur upplesari (SG 2007/3:2). Þá áttu þau að hlusta á messur á sunnudögum og 

syngja með (SG 2007/3:1). Spilin sem þau spiluðu voru Marías, Rakki og Hjónasæng 

eftir því hversu forfrömuð þau voru í spilamennskunni (SG 2007/3:3). 

Ekki munu þau systkin hafa fengið að fara með í innkaupa- og söluferðir á 

Ísafjörð nema vera skyldi að þau þyrftu að fara til læknis, en þeir sem áttu ekkert 

erindi höfðu ekkert þangað að gera. Slíkar ferðir voru farnar vor og haust (SG 

2007/1:5). 

 

VI. 6 Merkisdagar 

Öll voru þau systkinin fermd, þau tvö elstu meðan þau voru á Sléttu en Hanna 

fljótlega eftir að þau flytja á Ísafjörð. Guðni fermist frá Hesteyri, fékk ný föt og skó
23

 

sem voru það stórir að hann stækkaði aldrei upp í þá, bræðurnir notuðu einnig sömu 

fötin á fermingardaginn sinn. Jón og Emilía fóru með Guðna til fermingarinnar en 

töluverður gangur er að Hesteyri og því ekki á allra færi að fara með (SG 2007/1:9). 

Hulda fermdist líka á Hesteyri, hún mun hafa fengið fermingarkjól og 

eftirfermingarkjól eins og tíðkaðist þá. Eitthvað fékk hún af gjöfum en hún man eftir 

bók og 50 krónum (SG 2008/2:10-11). 

Á jólunum fyrir utan aðfangadag var mikið spilað á spil, á jóladag var gengið í 

kringum jólatréð en það var heimasmíðað. Guðni bróðir þeirra vafði tréð lystilega 

með lyngi og skreytti ár hvert með fléttupokum (Munnleg heimild safnað í gegnum 

síma 29. mars 2007, Hulda Jónsdóttir). Á aðfangadagskvöld var drukkið súkkulaði 

inni í stofu og var það mikil hátíðarstund. Átti hvert þeirra sinn súkkulaðibolla. Aftur 

var súkkulaði drukkið úr þeim á jóladagsmorgun inni í stofu (SG 2007/2:27, SG 

2007/1:10). Alltaf var séð til þess að þau systkinin eignuðust ný nærföt fyrir jólin til 

að fara í eftir jólabaðið (SG 2007/1:2), þá voru þau böðuð í bala inni í eldhúsi því 

ekki var baðherbergi í húsinu (SG 2007/1:3).  

Föstudagurinn langi var einn af þeim dögum sem systkinunum þótti erfiður 

því þá mátti ekkert gera nema hlusta á messu. Hanna segir frá að hún hafi ekki einu 

sinni mátt sauma föt á dúkkuna sína hvað þá fara út að leika, ef systkinin fóru út í 

leiki voru þau kölluð inn til að gera ekki neitt. (SG 2007/2:26, SG: 2007/1:10). 
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Á öskudaginn voru saumaðir öskupokar, settir steinar í þá sem áttu að fara á  

strákana og aska í bréfi fyrir stelpurnar. Mikil vinna var lögð í öskupokana og voru 

þeir ýmist útsaumaðir eða málaðir, reynt var að hengja á hitt kynið. Þeir pokar sem 

voru hvað fallegastir voru geymdir til næsta árs. Hanna segir að vandinn hafi verið að 

komast hjá því að fá á sig öskupoka (SG 2007/1:10). Hermann segir skemmtilega 

sögu um öskudaginn og Meyju; „Ég man einu sinni eftir að ég var voðalega reiður við 

hana, það var á öskudegi, ég veit ekkert hvað hún var að gera mér, eitthvað að 

skamma mig eða ég hef verið að gera eitthvað sem ég mátti ekki gera, en ég var svo 

reiður að ég fór út í, út í þarna hlöðu, og fann þar stóran strigapoka, út í öskuhaug og 

mokaði í hann ösku og svo þarna var ég búinn að moka svo mikið í helvítis pokann að 

ég, að ég bara gat ekkert hreyft hann og hérna við það að basla við helvítis pokann þá 

rann mér reiðinn og ég orðinn góður þegar heim var komið, þetta er svona það sem 

upp úr stendur. Ég veit ekkert hvað ég var gamall svona 5-6 ára eitthvað svoleiðis“ 

(SG 2007/3:4). 

Siður var á fyrsta degi í einmánuði að strákarnir færðu stelpunum í rúmið, 

heima voru alltaf pönnukökur, jólakaka eða eitthvað sem var á diskinn og það hafði 

verið hitað kakó og strákarnir færðu okkur kvenfólkinu upp, en aftur á móti á fyrsta 

dag hörpunnar, þá áttum við að færa þeim í rúmið og fengu þeir svipað í rúmið og við 

stelpurnar (SG 2007/1:10). Sumardagurinn fyrsti hefur alltaf verið sérstakur í hugum 

sveitafólks, við hann voru bundnar vonir um betri tíð og bjartari daga. Lékum við 

okkur alveg sérstaklega mikið þann dag og var það mikill gleðidagur. Ekki mundi 

Hanna eftir að hafa fengið gjafir þann dag, sagði lítið gjafastand hafa verið á Sléttu 

(SG 2007/1:10). 

Fyrir 17. júní 1944 var faðir þeirra, Jón, búinn að vinna töluverðan tíma að því 

að búa til fánastöng, svo hægt væri að flagga á sjálfan lýðveldisdaginn. Hermann 

segir að hann hafi tekið tré, rúnnað það sjálfur og heflað til og málað hvítt. Þetta hafi 

þótt rosalega flott (SG 2008/3:10). Með þessari fánasögu lýk ég umfjölluninni um 

merkisdaga í lífi þeirra systkina og hef nú umfjöllun mína um Dagmey. 

 

VII Dagmey 
Dagmey mun hafa komið á heimilið sem vinnukona er Guðni var á fyrsta ári og verið 

einstaklega ljúf og góð. Hún var á heimilinu í 17 ár, þannig að öll þekkja þau til 
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Meyju eins og hún var alltaf kölluð. Í köflunum hér á eftir er sagt frá henni og 

sögunum hennar. 

VII. 1 Sagan hennar Meyju 

Dagmey Jónsdóttir
24

, eða öðru nafni Meyja, er ein þeirra sem þau systkin minnast 

með hvað mestri hlýju, Guðni mun aldrei hafa kallað hana annað en Æju og skírði 

hann fyrsta barn sitt í höfuðið á henni. Dagmey fæðist 16.júní 1877 og deyr 18. júní 

1964 rétt rúmlega áttatíu og sjö ára gömul, hún var fædd af fátækri vinnukonu sem 

átti hana með giftum manni þannig að hún fékk enga skólagöngu og þurfti snemma 

að fara að vinna. Meyja mun hafa verið læs en ekki skrifandi, gat þó skrifað nafnið 

sitt.  

Meyja kom sem vinnukona á heimilið 1931 er Guðni var á fyrsta ári. Hún mun 

áður hafa verið vinnukona á ýmsum heimilum á Hornströndum, síðast á Höfn í 

Hornvík. Hún var sú sem þær systur deildu oft rúmi með, hún fór snemma á fætur og 

minnast bæði Hulda og Hermann á hvað það var notalegt að koma niður til hennar í 

hlýjuna og fá hafragraut og slátur og volga mjólk (SG 2008/2:3 og SG 2008/3:11).  

Öll systkinin tala um rúgbrauðið hennar Meyju, hvað það hafi verið 

einstaklega gott. Meyja mun einnig hafa verið sá einstaklingur er sagði þeim sögur en 

sögurnar fjölluðu um álfa, Tyrki, tröll, Nykur eða Nenninn og fjörulallann og koma í 

næsta kafla.  

Aðalstarf Meyju var að hugsa um kýrnar, mjólka þær og fóðra, hún mun 

einnig hafa farið fyrst á fætur og kveikt upp og eldað hafragraut. Þá mun hún þar fyrir 

utan hafa séð um grófari störf eins og þrif á húsinu, bakstur á brauðum, eldun á 

hversdagsmat og annað er til féll, eins og vinnslu á kjöti í sláturtíð og fleira (SG 

2008/1:1, SG 2008/3:11, SG 2008/2:3,  SG 2007/2:15).  

Þegar fjölskyldan flutti til Ísafjarðar var húsið þar það lítið að  Meyja gat ekki 

farið með þeim og var það þung ákvörðun. Hún flutti til Hesteyrar og varð þar 

vinnukona og félagsskapur fyrir Sigrúnu Bjarnadóttur konu Sölva Betúelssonar, en 

Meyja hafði verið vinnukona hjá foreldrum hans er hann var að alast upp (SG 

2007/3:10). Rúna og Sölvi, eins og þau voru kölluð, bjuggu á Hesteyri til 1952 er þau 

síðan flytja til Bolungarvíkur og fer Meyja með þeim þangað (Þórleifur Bjarnason, 

Hornstrendingabók, 1943:387). 
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VII. 2 Sögurnar hennar Meyju 

Ein af sögunum sem Meyja sagði þeim systkinunum er sagan um Nennirinn í 

Teistavatninu og mun Meyja hafa talið þeim trú um það að það væri varhugavert að 

vera á ferli ef það væri ekki nógu bjart yfir, því hún hafði heyrt um það að héldi til 

Nykur í vatninu og hann væri varhugaverður því að ef fólk ekki passaði sig þá gæti 

hann hlaupið með það í vatnið. Hér á eftir vil ég leyfa orðum Hönnu að lifa; „Nú, 

þessi Nykur leit þannig út að hægt var að taka feil á honum og hestum, en hann var 

grár á lit og bara mjög líkur hesti nema eitt einkenni var sem fólk skyldi taka vel eftir, 

hófarnir snéru öfugt. Þá var það ef að það var þannig að það var örugglega Nykur. 

Það kom nú fyrir að það var kannski komið á bak og ef það var svo óheppið 

að hrópa yfir sig; Nennirinn, Nennirinn. Þá bara stökk hann af stað og hljóp með það í 

vatnið, en ef það bað Guð fyrir sér og renndi sér af baki og reyndi að koma sér burtu 

þá, þá bjargaðist það og það hafði komið fyrir að smaladrengur hafði - verið, það 

hafði verið svona hálfgerð þoka og hann sér hestahóp þarna og hann stekkur til og sér 

einn gráan sem hann stekkur á bak, nú svo verður honum litið niður með síðunni á 

hestinum og þá sér hann að hófarnir snúa aftur og hann verður svo hræddur og hrópar 

upp yfir sig; Nennirinn, Nennirinn og  það verður ekkert meira með það að hann 

stekkur með hann út í vatnið og hann sást aldrei meir, svoleiðis að og það voru sagðar 

sögur af því og öðrum sem höfðu bjargast þess í milli“. 

Ein af sögunum sem Meyja sagði þeim systkinum fjallaði um Tyrkjaránið en 

eitthvað eftir það munu ribbaldar og óþjóðalýður hafa siglt í kringum landið og hafa 

átt það til að koma í land á afskekktum stöðum og ræna og rupla. Mun fólk haf verið 

á varðbergi gagnvart skipaferðum á þeim tíma. Hér vil ég einnig leyfa frásögn Hönnu 

njóta sín; „Svo er það einhverju sinni að mennirnir eru á sjó og þeir voru, þeir voru í 

sem var kallað verið og það voru náttúrulega konur og unglingar bara heima - 

svoleiðis og þá er það að smalinn sér í fjarska að það er torkennilegt skip þarna á 

siglingu það var ekkert líkt þessum bátum - heimabátum sem voru en það voru svona 

árabátar og í mesta lagi með segl. Þetta var svona stór skúta og það var alveg 

greinileg að þetta var einhver sem var með ófriði svo það voru nú góð ráð dýr, það 

var, það var svona hugsað málið og það var ekki um neitt annað að ræða en að reyna 

að forða sér. Svo það var tekið á það ráð að reka kindurnar til fjalla og dálítið svona í 

fjarska þá var stórt holt sem talið var að allir mundu komast á bak við, til að geta falið 

sig en það var töluvert frá bænum og svolítil ganga og til þess að ekki, til þess að þeir 

myndu ekki átta sig á að þeir höfðu verið að fara þangað snéru þau skónum öfugt, 
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hælarnir snéru fram þannig að það var eins og allir væru að ganga heima að bænum 

en ekki frá bænum og þannig forðuð þeir sér en það var ein konan ófrísk og komin 

langt á leið og það var ekki talið mögulegt að hafa hana með, þannig að það var rifið 

svona smá þil í baðstofunni og fært til og hún var sett þarna á milli þilja, þar var hún 

látin standa á milli þilja og - afgirt þar þannig að hún fyndist ekki og þegar þeir, svo 

höfðu þeir njósnir af því þegar skipið fór og þá var náttúrlega, þá var farið heim að 

bænum aftur og þá voru þeir búnir að ganga um allt og - eyðileggja svo, svo mikið en 

aumingja konan hafði bjargast, þessi sem var sett á milli þiljanna og þeir sem höfðu 

nú gengið þarna og á öfugum skónum, þeir urðu allir óhultir, en það var heilmikið 

sem þeir voru búnir að eyðileggja og þeir voru búnir að taka þarna kýrnar úr fjósinu 

og eyðileggja heilmikið af amboðum, en það voru allir glaðir yfir því að bjargast. Svo 

sáu þeir ekki þessa ræningja meir“ (SG 2008/3:5). 

Þau systkinin munu hafa lifað sig þannig inn í frásögnina að þeim fannst þetta 

hafa skeð á Sléttu og þeir hefðu farið upp fyrir Bulluholtin. Hanna mun í eitthvert 

skiptið þegar Meyja er að segja þessa sögu fara að hugsa út í að það er skrítið með 

þessa íslensku skó sem eru eins aftur eða fram og spyr Meyju hvernig þetta fólk hafi 

getað platað með slíkum skóm. Meyja var nú aldeilis ekki alveg á því að það ætti að 

vera eitthvert vandamál og sagði „Þú sérð það nú líklega á því að tærnar á mér eru 

öðruvísi en hælarnir“. 

Á Sléttu er steinn sem heitir Grásteinn og allt fram á þennan dag hafa börn 

trúað því að í Grásteini
25

 byggju álfar, en þeir voru allir svo ljómandi góðir, þó þótti 

nú oft rétt að gleðja þá með einhverjum smá bita eða öðru. Svo undarlega vildi til að 

bitinn var alltaf horfinn þegar komið var að næst, en hvort tófan át það eða álfarnir 

það vissi enginn. Meyja hafði sagt þeim að þau yrðu að sýna álfunum virðingu og 

vera vinaleg í viðmóti við þá og ekki trufla þá. 

Meyja mun einnig hafa sagt þeim frá Hrafninn, hann væri þvílíkur fyrirboði, 

að hann krunkaði á mismunandi vegu eftir því hvernig tíðindi hann væri að boða. 

Hann sagði fyrir mannsláti, fyrir veðri að sjálfsögðu, góðri afkomu og góðum 

tíðindum. Þó mun hann oftar hafa krunkað og látið vita um dapurleg tíðindi. Hanna 

man eftir er hún var átta eða níu ára að Hrafninn hafi krunkað svo dapurlega. Síðan 

komu fréttir um að það hefði maður í sveitinni dáið, mikið tengdur fjölskyldunni. 

Meyja mun ekki hafa verið hissa og hafa sagt við Hönnu; „Nú tókstu ekki eftir því að 
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Hrafninn var að segja þér frá þessu, áðan, þá þegar hann krunkaði dapurlega“. (SG 

2007/3:4-7). 

Önnur saga sem Meyja sagði þeim og það var um Frakkana sem voru á hennar 

tíma á veiðum í kringum landið á skútum og komu í land til að hafa vöruskipti. Þessi 

saga var skemmtisaga, var sögð til að gleðja þau systkin en Meyja mun hafa skemmt 

sér mest af öllum og gat hlegið í hvert sinn er hún sagði söguna (Munnleg áður óbirt 

heimild safnað í gegnum síma 15.08.2008, Hulda Jónsdóttir). Það sem Frakkarnir 

vildu gjarnan fá var mjólk, vatn og jafnvel mat og höfðu gjarnan með sér kex eða 

annað fáséðara góðgæti til skiptanna og hér vil ég líka leyfa frásögn Hönnu að lifa; 

„Það var nefnilega, það var nefnilega, það var í eina tíð þá voru Fransmenn sem komu 

svo mikið og voru á siglingu þarna, veiddu mikið þarna við landið og komu svo 

mikið í land. Svo, - þeir komu í land til að ná sér í vatn og þeir voru að fá sér mjólk 

og voru kannski að fá sér svona einhverjar matarbirgðir aðrar heldur en þeir höfðu. 

Og í staðinn þá gáfu þeir svolítið kex, svo er það einhverju sinni það að Fransmenn 

koma í land og þá er það kona sem Listalín hét og hún var þarna og kemur að 

barnahópnum sem hafði safnast saman í kringum Fransmennina og hún gengur að 

manninum sem er að gefa börnunum kexið, og hún náttúrulega taldi sig nú svona vera 

búna að ganga, umgangast það Fransmennina að hún gæti örlítið spjallað við þá. Svo 

hún snýr sér að manninum og segir; „Den bliver minn mann, sparið honum 

brauðkið“. Þá var það, þá var það Svíalín, sem kemur þarna og skálmandi að og finnst 

hin ekki vera nógu fær í frönskunni og þá byrjaði hún; „Allabadderí fransí biskví og 

benti á kexið“(SG 2007/3:11). 

Huldu minnti að Meyja hefði einnig sagt þeim sögur um tröll sem bjuggu í 

hömrunum á Horni en ekki mundi hún söguna til þetta að geta farið með hana sjálf 

(Munnleg áður óbirt heimild safnað í gegnum síma 15.08.2008, Hulda Jónsdóttir). 

Hermann rifjar upp sögu  af Meyju og fjörulallanum og leyfi ég orðum hans að lifa; 

„Meyja fór út á nes, ég man bara eftir þessu, en hún fór alltaf á hverju vori og náði sér 

í kríuegg, henni fannst þau æðislega góð svo kemur hún alveg á sprettinum heim og 

segist hafa séð fjörulalla, það varð uppi fótur og fit, karlarnir voru ekki heima, hvorki 

pabbi né Sölvi, ég held þeir hafi verið út á sjó. En, en Guðni hann hérna, hérna hann 

var hugaðastur og hann var náttúrulega elstur, hann fór og þetta hefur sennilega verið 

46 eða 47 um vor, þetta var á vortíma þannig hann hefur verið 15-16 ára. Hann nær í 

skíðastaf að vopni til að fara á móti helvítis fjörulallanum. Og ég man að ég mátti 

ekki fara nema út að kirkju, kirkju nei hérna kartöflugarðinum segi ég, og Ingvi og 
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Gísli, við máttum ekki fara lengra. Guðni fór þarna út eftir og hann kemur með lítinn 

selkóp þá var það fjörulallinn“ (SG 2008/3:6). Hermann segir einnig frá því að Sölvi 

hafi komið eitt sinn heim af sjónum alveg með það á hreinu að hann hefði séð 

fjörulalla, en það var inn undir Teistanum. Hermann man að hann spurði hann 

hvernig þessi fjörulalli hefði litið út, en Sölvi sagði að sér hefði fundist hann vera 

líkur hrút, ekki ísbirni heldur líkur hrút en hann hefði farið í sjóinn því var Sölvi 

ákveðinn í að þetta væri fjörulalli (SG 2008/3:6).   

 

VIII Ísafjörður 
Í þessum kafla er sagt frá flutningnum á Ísafjörð og hvernig var að hefja nýtt  líf þar. 

Þangað flytja þau 22. september 1947 og var eingöngu það helsta tekið með, annað 

var skilið eftir til að sækja síðar.  

VIII. 1 Flutningurinn 

Ástæður flutninga til Ísafjarðar munu hafa verið ýmsar og vil ég gefa Hönnu orðið 

varðandi flutninginn; „Hún er afskaplega einföld, það fór, Bretinn var búinn að vera 

þarna og þá fór bæði var það fyrst síldin og síðan var það Bretinn og þá fékk fólk í 

vinnu, þá fékk fólk vinnu og smá pening fyrir það. Svo þegar hann fer þá fer fólk að 

fara suður, mikið til Keflavíkur og annað eða hérna bara suður og ráða sig í vinnu til 

að hafa einhvern pening því þetta var ekkert við að vera þannig lagað, það var enginn 

peningur í umferð. Þetta bara gekk í vinnuskiptum á milli manna meira, svoleiðis að 

það var. Nú til að mynda með okkur, við vorum nú með þeim síðustu sem fórum úr 

hreppnum, ég er ekki að tala um þessar sárafáu hræður sem urðu eftir, það var enginn 

búskapur. Það var eftir í tveimur húsum á Hesteyri þegar við fórum og álíka í 

Aðalvík, tvö eða þrjú hús og það svona smá dó út. En aðallega það að sér hver fyrir 

sjálfan sig að fimmta barnið var að byrja í skóla, það var enginn kennari og það voru 

svo fáir að það fékkst enginn kennari til að kenna þessu því það þurfti að borga 

kennaranum. Nú og kosta okkur öll til Ísafjarðar það náttúrulega gekk ekki upp því þó 

þetta væri efnað heimili þá voru efnin ekki þau að það væri hægt að kosta fimm börn 

og hvar að koma þeim fyrir, niður í sjö ára aldur. Það náttúrulega gekk ekki upp, svo 

er það nú ekki allt árið eða allan veturinn þá gengur það ekki að koma börnum fyrir 

þetta lengi að heiman frá sér, ég mundi halda að í dag þó ég hafi ekki hugleitt það þá, 

en ég held að það hafi nú gert, þeir hefðu verið lengur á Sléttu kannski ef það hefði 

ekki þetta skólamál snúið við þeim.  Það var eitt, nú svo var annað að það var ekki 
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bara lifað á þessum kindum þó þær gætu verið 70-80 upp í 100 fjár sem við vorum 

með og alltaf þrjár kýr og svo voru alltaf einhverjir kálfar, en það var alveg sama að 

það var útgerðin sem var, þeir voru útvegsbændur og það var útgerðin sem gerði það 

að þeir höfðu gott bú“ (SG 2007/1:17). Dagný elsta dóttir Guðna mun hafa heyrt faðir 

sinn segja „að þó presturinn hafi farið, læknirinn og kaupmaðurinn skipti það ekki 

máli fyrr en kennarinn fór, þá var ekkert eftir nema pakka saman, flytja og vera fljótur 

að því (Munnleg áður óbirt heimild safnað í síma 11.09.2008, Dagný Guðnadóttir). 

Framkvæmdin á flutningunum var nánast þannig að staðið var upp úr 

rúmunum og hlutirnir skildir eftir, lítið tekið nema það nauðsynlegasta (SG 

2007/2:37). Fyrst munu þau hafa farið Jón, Hulda, Hermann og Ingvi ásamt tveimur 

beljum, Emilía og Hanna mun hafa komið næsta dag. Þegar komið var til Ísafjarðar 

að nóttu var komið við og fenginn kjötsúpa og kaffi hjá Hilaríusi og Elísabetu áður en 

lagt var af stað upp á Seljalandsveg daginn eftir (SG 2008/3:8). Þessi flutningur var 

öllum erfiður og munu margir hafa tárast í fjörunni við brottförina. Guðni hafði verið 

að vinna við vitann sem var verið byggja á Sléttu þá um sumarið og var farinn með 

þeim flokk til að vinna annarsstaðar og kom ekki til Ísafjarðar fyrr en í endaðan 

september og fór beint í gagnfræðaskólann. Guðni átti þá eftir eitt ár af skólanum 

(Munnleg áður óbirt heimild safnað í gegnum síma 05.09.08, Hanna Jónsdóttir). 

Þeir bræður höfðu með sér sem fyrr segir allt búféð, það var allt rekið inn að 

Hesteyri því þar var bryggja því þar var hægt að reka það beint í bátinn fjöru og því 

ákveðið að taka það með. Jón og Emilía höfðu keypt húsið Strýtu
26

 sem stendur við 

Seljalandsveg en við það hús var töluvert tún og útihús. Þannig að þau gátu tekið með 

sér kindur og kýr (SG 2008/2:14). Lömbin og megnið af fénu höfðu fyrir flutninginn 

verið seld á fæti í aðra landshluta þá hafði sauðfjárveikin hafði geisað, féð fellt og því 

skortur þar á fé. Þannig að það voru bara 15 kindur og tvær kýr eftir sem fóru með til 

Ísafjarðar (SG 2007/2:37, SG 2007/1/18). Það sem mun það hafa bjargað 

fjölskyldunni um mat eftir komuna til Ísafjarðar voru stórinnkaup Emilíu en hún 

keypti mjölpoka og grjónapoka til heimilisins eins og venjulega. Síðan höfðu þau 

annað sem þau höfðu ekki á Sléttu og það var nýr fiskur (SG 2007/2:39, SG 

2008/3:15). Samheldnin á milli íbúanna á Sléttu hafa haldist og munu þau Þórunn og 

Jónas íbúar Steinhússins hafa keypt lambakjöt af Jóni, því lömb af Sléttukyninu 

brögðuðust einfaldlega best (SG 2007/3:38) 

                                                      
26

 Sjá mynd 01.34. í myndaskrá. 
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Systkinin tala um viðbrigði við að flytja til Ísafjarðar, Ingvi segir lífið hafa 

verið allt öðru vísi. Hermann segir frá því er hann og Gísli sváfu fyrst er þeir komu til 

Ísafjarðar undir prjónavélinni, síðan mun hann hafa flakkað á milli rúma hjá þeim 

systkinum (SG 2008/3:20). Hann segir frá undruninni við að sjá bíla og hjól en það 

var klósettið sem vakti mesta undrun. Sérstaklega þegar sturtað var niður úr því og 

segir Hermann „þá hélt ég að það myndi ekki stoppa þegar helvítið fór allt á fullt“. 

Segist hafa vanist þægindunum fljótt (SG 2008/3:15) Hulda segir að það hafi verið 

mikil viðbrigði að fara til Ísafjarðar og verið erfitt (SG 2008/2:14). Hanna segir að 

þetta hafi verið mikil viðbrigði og þá sérstaklega að flytja í minna húsnæði. Gísli 

segir frá því að fólk hafi orðið að byrja upp á nýtt eins og krakkar sem eru að byrja að 

búa og það sé ekki gott og þetta hafi verið skrítið (SG 2007/2:38/39). Af þessu má sjá 

að flutningurinn hefur ekki verið góður og þau að fara úr alsgnægtum í lítið, en frá 

lífinu á Ísafirði segi ég í næsta kafla. 

 

VIII. 2 Lífið á Ísafirði 

Er á Ísafjörð var komið og búið að koma sér fyrir blasti raunveruleikinn við 

fjölskyldunni á þann hátt að Jón faðir þeirra og Sölvi bróðir hans voru atvinnulausir, 

húsnæðið lítið og miklar breytingar. Jón og Sölvi fóru á hverjum degi niður á bryggju 

til að athuga með vinnu og voru starfsmennirnir handpikkaðir út úr hópnum sem 

mætti daglega. Kreppan var komin til Ísafjarðar og varði hún til 1950, verst var hún 

árið 1948 (SG 2007/3:17). Jafnvel svo slæm að Sölvi skellti sér á síld til Siglufjarðar 

sjötugur maðurinn til að fá einhvern pening til heimilisins (Munnleg áður óbirt 

heimild safnað í gegnum síma 02.09.08, Hanna Jónsdóttir). Kreppan hafði í för með 

sér skömmtunarseðla með miklum skorti á flestum hlutum eins og til dæmis skóm og 

fataefni, sem jafnvel var klofið í miðju, til að geta selt fleirum. Þurfti fólk að standa í 

biðröðum í tímavís upp á von og óvon um að fá þann hlut er það vantað, á þessum 

tíma var ekki spurning um tísku eða útlit heldur þörf (SG 2007/1:18). 

 Þau systkinin fóru öll í skóla fyrsta árið, nema Ingvi sem var fjögurra ára, en 

síðan kom „Akureyrar veikin“ og skólanum var lokað í hálft ár, við það flosnar Hulda 

upp úr skóla og fer að vinna. Emilía móðir þeirra fær veikina og er mikið veik þann 

vetur og bar þess æ merki í göngulagi, en hún haltraði eftir það (Munnleg áður óbirt 

heimild safnað í gegnum síma 02.09.08, Hanna Jónsdóttir). Lífið var skrítið, engin 

vinna og engar skyldur nema búfénaðurinn, hvorki hjá börnum eða fullorðnum. 
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Þannig gátu þau systkinin spilað við Sölva þegar þau komu heim úr skólanum og 

þurftu ekki að gæta kinda eða annað (SG 2007/2:40).  

Þeir bræður Jón og Sölvi seldu bátinn Hermann fljótlega eftir komuna til 

Ísafjarðar, hann var úr sér genginn og lítið eftir nema vélin (SG 2007/2:39). Þeir voru 

atvinnulausir fyrstu árin en fengu þó vinnu um síðir, unnu við fiskvinnslu, Sölvi við 

að flaka í saltfisk og Jón við að taka úr gellur (SG 2008/1:8).  

Lífið hjá Emilíu breyttist mikið við flutninginn, þar sem hún missti 

vinnukonuna, Meyju, þurfti hún að sjá um heimilið sjálf og hefur það verið mikil 

vinna. Á Sléttu fór hún sjaldnast á fætur fyrr en klukkan 10 á morgnana er Meyja var 

búin að laga kaffi og færa henni (SG 2007/2:15). Hún mun aldrei hafa mjólkað, gefið 

kindunum eða sinnt öðrum bústörfum nema að marka kindurnar. Þó var eitt hennar 

verk og það var að vinna mjólkina, skilja og búa til skyr, sem hún gerði svo vel að 

sögur fóru af (SG 2007/2:19). Hanna og Gísli tala um að hún hafi haft gaman af því 

marka lömbin, hún gerði gat í eyrun og þræddi garnvöndul þar í gegn. Þau áttu öll 

sinn lit af garni og þannig þekktu þau sín lömb. Þá mun Emilía eingöngu hafa komið 

út í heyskap er gott var veður og minnast þau þess að hún hafi sönglað á meðan (SG 

2007/2:40-41). Prjónaskapur fyrir annað fólk var áfram lifibrauð hjá henni er komið 

var til Ísafjarðar, hún hafði nóg að gera og mun gjarnan hafa verið að prjóna fram 

eftir nóttu (SG 2008/1:3). Þvottadagar voru hálfsmánaðarlega og varð Jón að lengja 

snúrurnar svo hún gæti þvegið allt á einum degi, systkinin munu hafa hjálpað við að 

hengja á snúruna og taka niður (SG 2008/1:7). Þá hélt hún áfram með kál- og 

kartöfluræktun á Ísafirði. 

Emilía fer síðan að vinna í rækjuverksmiðjunni er Ingvi er 14 ára gamall en þá 

eru hann og Hermann einir eftir heima. Jón fær síðan vinnu í Íshúsinu, einnig við það 

að flaka í saltfisk. Ingva fannst það mikil viðbrigði er Emilía fór að vinna og hefur 

alltaf haft samúð með börnum sem þurfa að upplifa það að koma heim og enginn 

heima (SG 2008/1:9).  

Fyrstu árin eftir búferlaflutninganna frá Sléttu fer Sölvi ásamt Gísla og 

Hermanni þangað til að heyja, þá sló hann og þeir rökuðu og hjálpuðu til við að koma 

heyinu ofan í fjöru. Hermann mun hafa farið með honum öll árin og Ingvi mun hafa 

fengið að fara í eina viku síðasta árið. Eingöngu var slegið heimatúnið er þeir fóru að 

sumrinu en verið var að heyja ofan í rollurnar á Ísafirði. Í þessum ferðum eldaði 

Hermann og er honum einstaklega minnisstæðar Ora fiskibollurnar í hveitisósunni 

sem hann matreiddi (SG 2008/3:14).  
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IX Greiningin 
Nú víkur sögunni að því sem ég hef verið að leita að með þessum viðtölum en það er 

viðhorf þeirra systkina. Voru þau öll jafn hrifin af lífinu í Jökulfjörðunum? Var alltaf 

sól spyr ég í upphafi þessarar ritgerðar. Þegar saga þeirra er skoðuð kemur margt á 

óvart og það helsta er hvað lífið hefur verið gjöfult á þessum slóðum, þó þykist ég 

þess fullviss að það hafi ekki verið svo allstaðar. Annað er að þau tala lítið sem ekkert 

um veðrið.   

Hanna hefur fyrsta viðtalið á því að tala um áhyggjulaust og gjöfult líf og 

leggja þessi orð hennar línuna fyrir hennar álit. Hún fegrar lífið á Sléttu og vill gera 

það. Hanna talar til dæmis um fjölbreyttan mat og mikið af nýmeti. Það eina sem hún 

nefnir að sér hafi ekki þótt gott var hausastappan sem Emilía gerði úr þorskhausum og 

lifur. Á sama tíma talar Gísli um saltfisk, saltfisk, sigin fisk og harðfisk. Gísla fannst 

hausastappan virkilega góð og nánast lostæti. Hulda talar um hausastöppuna og 

kútmagana sem Meyja gerði sem eitthvað gott og síðan sparimatinn og kökurnar. 

Hermann minnist á að súrt slátur hafi verið vont og þá hafi hann ekki viljað 

hausastöppuna. Ingvi talar ekki um annan mat en rúgbrauðið hennar Meyju, enda ná 

minningar hans ekki svo langt aftur þar sem hann er eingöngu fjögurra ára er þau 

flytja.  Eitt eru þau þó sammála um og það er rúgbrauðið hennar Meyju sem hvergi er 

hægt að fá jafn gott og var algjört lostæti. Þannig varðandi matinn hafa þau haft 

misjafnan smekk eins og gengur og gerir með krakka, en það sem upp úr stendur er 

þessi ljómi sem maður heyrir er þau tala um hausastöppuna, þó hún hafi ekki verið 

góð að allra mati. Rúgbrauðið hennar Meyju færir sérstakan glampa í augun á þeim 

og hefur verið eitthvað einstaklega gott. Er þetta ekki oft svona með krakka hvað var 

gott og vont það er það sem maður man. 

Það var eitt sem systkinin þurftu að gera og það var að vinna og í þeim efnum 

er Hanna samkvæm sjálfri sér og segir að sér hafi verið kennt að vinna í gegnum leik. 

Gísli segir að börn yrðu ekki látin vinna svona í dag, sendast yfir heiðar fótgangandi 

eins og hann fór inn að Hesteyri átta ára gamall. Hermann segir frá því er hann fór á 

Sléttu og eldaði átta ára gamall, matreiddi Ora fiskibollur í sósu. Einnig segir hann frá 

því er hann og Gísli báru vatn inn í fjárhús að vetrarlagi er snjór var yfir öllu sem ekki 

hefur verið létt verk, en þurfti að sinna þar sem Jón og Sölvi voru á sjó. Öll munu þau 

hafa þurft að reyta kál- og kartöflugarðana sem engu þeirra þótt skemmtilegt. Lífið 

hefur mótast örugglega töluvert af því að Jón og Sölvi voru á sjónum hluta af árinu og 

börnin urðu að vinna, það var ekkert öðruvísi. Í gegnum þessa litlu endurtekningu hér 
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fyrir ofan má sjá að þetta hefur ekki verið auðvelt líf, þau hafa þurft að vinna mikið 

og vera að. Að vísu þurftu þau ekki að vinna mikið inni við því þar sá Meyja um 

verkin.  

Trúlega hafa Gísli og Hermann þurft að vinna meira úti við en Hulda og 

Hanna því þeir segja meira frá fénu og heyskap en systurnar eða einfaldlega haft 

meiri áhuga á búfénu og því viðkomandi. Gísli hefur alla tíð haldið sauðfé og heldur 

enn, er með fjárhús inn í Skutulsfirði. Sömuleiðis verkar hann enn harðfisk sem hann 

þurrkar í hjalli á Ísafirði. Systkinin munu hafa fengið að vera þau sjálf því eins og 

Hulda, henni fannst gaman að druslast útivið og gerði mikið af því, þá sérstaklega að 

tína ber að sumrinu og langt fram eftir hausti, því það sé svo gaman að tína ber. Hulda 

hefur enn gaman af því að tína ber og gerir mikið af því. Hún hefur alla tíð þurft að 

vinna mikið auk þess að sjá um heimili sitt því maður hennar var sjómaður þar til 

hann veiktist og dó. Hanna hafði gaman af að sauma föt á brúðurnar sínar, hún fór 

síðan í Kennaraháskólann og lærir handavinnukennslu og starfaði við það framan af 

ævinni. Hún hefur alla tíð verið lagin í höndum og saumar meðal annars upphluti sér 

til ánægju auk annarra flíka. Hermann talar um vinnulag þeirra bræðra, föður síns og 

Sölva og finnst þeir ekki alveg vera að standa sig þrátt fyrir nýjungagirni. Hann varð 

síðar trésmiður og rak innréttingaverkstæði fram á síðasta ár og virðist hafa að 

minnsta kosti fengið hagleik þeirra í vöggugjöf. Ingvi þarf að sjá um sig sjálfur er 

móðir hans fór að vinna, fékk hann þá áhuga á eldamennsku og lærði að verða 

kokkur. Hann hefur í gegnum árin haldið þorrablót þar sem allar veitingar eru unnar 

af honum og hefur þá boðið þeim systkinum sínum. Þetta hafa verið nánast helgar 

stundir hjá þeim, því þorramaturinn hans Ingva er svo góður.  

Í viðtölum þessum sér maður að ljómi æskunnar er allsráðandi, er Hanna segir 

frá fjölbreytni í mat og miklu af nýmeti. Ég er ekki viss um að henni þætti þetta góður 

matur í dag ef henni yrði boðið upp á hann. Hulda segir frá því að hún hafi ekki þurft 

að þvo sér um fæturna því hún hafi alltaf verið blaut í skónum. Í dag þætti engin 

sérstakur ljómi yfir því að vera blautur í fæturna alla daga og jafnvel frekar óþægilegt. 

Hermann talar um þessar ferðir á Sléttu með Sölva sem einstakar, í hinu orðinu segir 

hann frá því hvernig hann, krakkinn, varð að vinna eins og fullorðinn maður og það 

sama segir Gísli um féð. Á þessari upptalningum má sjá að það hafi aldrei verið 

slæmt að vera á Sléttu í þeirra augum, mikil vinna og allt unnið með gleði. Ég spyr 

þegar ég lít á viðtölin, var gleðin eins mikil og sum þeirra vilja láta í skína? Gísli 

bölvar til dæmis helvítis kartöflugarðinum það að þurfa reyta arfann. Hulda segist 
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hafa verið að reyta fram að heyskap. Hermann og Gísli tala um gömul vinnubrögð 

sem hefði mátt bæta eins og síðan þessi endalausi saltfiskur og úldna saltkjöt sem þau 

fengu á sumrin. Í gegnum má sjá að þetta hefur verið eins og Gísli orðar svo pent í 

viðtalinu; „Ég er alveg hissa Selma hvað fólk sendi mann. Manni myndi ekki detta í 

huga að senda börn svona í dag“. 

Það er töluverður munur á frásögnunum eftir kynjum þeirra systkina þar sem 

systurnar eru meira að fegra og gera lítið úr því sem hefði betur mátt fara heldur en 

bræðurnir. Hermann er til dæmis sá eini sem segir frá hvert þau fóru á salerni. Gísli 

talar mest um skepnurnar og segir mér frá vísu sem alltaf var farið með við rúningu á 

kindunum. Á meðan Hulda er mun hrárri í frásögninni og segir meira einfalt frá lífinu 

eins og um fatnaðinn þá segir hún einfaldlega að sér hafi ekki verið kalt. Hanna talar 

aftur á móti af meiri fjálgleika um hversu fínir kjólarnir voru, um fallega bandið í 

peysunum, mynsturbekkina í prjónklukkunum þó svo hún segi frá hversu búttuð hún 

hafi verið í þessum fötum. Sá eini sem talar um föt af bræðrunum er Hermann og 

segir hann frá hversu illa sig hafi klæjað undan nýjum nærskyrtum. Þetta lýsir 

kannski meira hugsanagangi þeirra systkinanna í dag og áhugasviði heldur en lífinu 

þarna fyrir norðan og bendir til kynbundins mismunar á sjónarmiðum þeirra.   

Það sem ég hef verið að velta fyrir mér er hvað er það sem þau muna og hvað 

er það sem þau hafa rifjað upp með hvert öðru. Það sem ég lagði upp með var að fá 

þau systkinin til að segja frá lífinu fyrir norðan eins og þau gerðu þegar þau komu 

saman. Ég man eftir kvöldum er ég var stelpa heima hjá foreldrum mínum þar sem 

þau voru að rifja upp sögur og skemmtu sér vel. Ég gleymdi alveg svona hlutum eins 

og feimni við hljóðnema og veikindum sem gætu haft áhrif.  

Þegar ég skoða viðtölin sé ég að þau mótast mest af mér og hefði ég á vissan 

hátt viljað gera þetta öðruvísi í dag. Hafa fastari spurningar og einnig viljað getað 

spunnið aðeins meira út frá þeim, taka eftir þegar tækifæri komu til að elta frásögnina 

eins og þegar Hulda nefnir sögurnar hennar Meyju. Stað þess að þurfa að hringja í 

hana til að fá þær upplýsingar. Hefði einnig mátt vera með meira af spurningum um 

hvernig var móðir þín og þessi eða hinn, þó svo að hægt sé að lesa slíkt í gegnum 

viðtölin. Þá hefði verið tilbreyting í að hafa beinar spurningar, samt finnst mér 

umræðuviðtalið við Hönnu og Gísla mjög fræðandi. Þegar ég skoða viðtölin þá eru 

bestu viðtölin síðasta viðtalið við Hönnu og viðtalið við Hermann, þar þurfti ég ekki 

svo mikið að spyrja heldur náðu þau að leyfa frásögnunum að fljóta. Viðtalið við 

Huldu var frekar einsleitt enda hún óörugg við hljóðnemann eins og ekki óeðlilegt er, 
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því viðtali náði ég aldrei á flug. Enda sést það á textanum að það lítur út eins og 

leikrit. Viðtalið við Ingva mótast af því hann man ekki hlutina þarna fyrir norðan 

enda ungur er hann flytur, en mjög nauðsynlegt fannst mér að hafa það sjónarmið 

líka.  

Ef ég held áfram að skoða viðtölin sé ég að ég gleymi alveg elta fólk með 

spurningum eins og „Getur þú sagt mér frá þessu?“ og „Hvað finnst þér um þetta?“ 

Þessar spurningar hefðu trúlega fengið þau til þess að velta þessu fyrir sér og jafnvel 

halda áfram. Eitt af því sem ég forðaðist í viðtölunum var að leggja fólki orð í munn 

heldur að segja uhm, en ég fann að ef ég sagði ekkert þá varð fólk óöruggt eins og 

það hefði ekkert að segja, þagnaði og varð óöruggt. Ég reyndi stundum í lok 

viðtalanna, þegar ég fann að fólk var farið að þagna, að fá þau til að ræða eins og til 

dæmis ömmu Emilíu og lánaðist það einstaklega vel með Ingva. Þar náði hann að tala 

um hana eins og hún var í lokin, passasöm með mat og þurfa að eiga nóg, sem er 

efalaust mótun frá fyrra lífi. 

Í tímum í Söfnun þjóðfræða horfðum við á mynd sem heitir An Oral 

Historians work. Þar var sýnt hvað helst þarf að vera með í huga áður en farið er af 

stað eins og kynna sér tækið svo ekkert óvænt komi uppá, ekki er gaman þegar 

upptökurnar fara ekki af stað eins og ég lenti í viðtalinu við Hermann og það vantar 

framan á viðtalið. Eins er sagt þar frá að kynna sér heimildir um efnið, lesa bækur og 

jafnvel ræða við aðra sem hafa komið að efninu. Ég var alin upp við sögur að norðan 

þó þær séu ekki eins ítarlegar og þessi viðtöl. Síðan las ég bækurnar hans Þórleifs 

Bjarnasonar en þær eru einar af heimildunum sem til eru um lífið þarna eins og það 

var, sérstakalega bókin, Hjá afa og ömmu. Hanna frænka lagði mikla áherslu á þá bók 

við mig sem heimild um lífið þarna og lánaði mér hana. Í myndinni var einnig fjallað 

um að hafa nóg af öllu eins og batteríum og kom það sér vel þegar ég tók viðtalið við 

Hermann en þá kláraðist batteríið svo ég varð að skipta. Þá reyndi ég líka að gera eins 

og sagt er frá í þessari mynd að lýsa myndrænt því sem fyrir bar og hvar við vorum, 

hverjir voru, hverjir komu og skeði eitthvað á meðan við vorum að spjalla. 

Það er þó þetta að vera með lifandi þjóðfræðiefni sem er vandmeðfarið og eru 

sögurnar hennar Meyju alveg einstakt dæmi hvað það varðar. Þær eru sagðar í 

samtímanum, eru ekki heimild um fortíðina heldur hluti af hefð og jafnframt 

einstaklingsbundnar því það skiptir ekki máli hvert þeirra systkinanna segir sögurnar, 

þær yrðu aldrei eins, þó kjarninn yrði sá sami því þær eru partur af lifandi munnlegri 

hefð. 
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X Lokaorð 

Hér hefur verið rakin saga ábúenda á Sléttu í Jökulfjörðunum og afkomenda þeirra frá 

því um aldamótin 1900 og fram til 1950 er þau fluttu á Ísafjörð. Þau ásamt öðrum 

sem bjuggu á þessum slóðum upplifa það að byggðin þeirra leggst af, fer í eyði og 

þau verða að flytja á brott. Komst ég því að læknis-, prest- og kaupmannslaus gat 

byggðin verið en þegar kennarinn fór þá voru góð ráð dýr, sérstaklega hjá fjölskyldu 

með fimm börn á skólaskyldualdri. Rannsókn mín leiddi í ljós að mikil breyting 

verður á lífinu á Sléttu frá því að afi þeirra og amma, Guðni og Karítas,  flytja þangað 

og hefja búskap og þar til þau systkinin eru flutt á Ísafjörð. Fyrsta breytingin er að afi 

þeirra og amma búa félagsbúi ásamt Brynjólfi og Ingibjörgu á Sléttu þar sem 

heimilisfólk býr allt í einum bæ. Félagsbúinu er síðan skipt upp og afi þeirra og amma 

flytja í Bólhúsið og Jón faðir þeirra systkina og Sölvi bróðir hans taka við búinu. Þeir 

reka sinn hluta jarðarinnar og gera jafnframt út á sjó, eru langdvölum að heiman á 

vertíð. Á meðan rekur Emilía móðir þeirra og Meyja fóstra þeirra og vinnukona búið. 

Í viðtölunum við þau systkinin kemur í ljós að þau áttu föt til að skýla sér og til 

skipta, eins áttu þau spariföt, kannski ekki eftir nýjustu tísku en hlý og góð föt. Þau 

fóru í skóla en það var farskóli eins og þá tíðkaðist, skólinn var staðsettur í Aðalvík 

og á Hesteyri. Voru þau að heiman í þrjár til fjórar vikur á önn og urðu að búa hjá 

ættingjum á meðan. Systkinin höfðu vinnuskyldu heima við og sáu um ákveðin 

verkefni eins og reyta kartöflu- og kálgarðinn, gefa lömbunum lýsi ásamt því að 

sendast og smala. Vinnuálagið var meira en við eigum að venjast í dag en þau segjast 

sátt og þeim hafi jafnvel verið kennt að vinna í gegnum leik. Mesta breytingin kemst 

ég að er sú er fjölskyldan flytur á Ísafjörð. Þá fara þau úr góðu lífi á Sléttu þar sem 

lífið hafði að mestu verið sjálfsþurftarbúskapur, en þau höfðu nóg að borða þó svo 

fjölbreytnin í mataræði væri misjöfn eftir árstíðum, í það fara að lifa í samfélagi við 

fólk sem brauðfæddi sig með vinnu. Þau töldu sig heppin að bústofninn hafði verið 

fluttur með til Ísfjarðar til að fá kjöt og mjólk, því Jón faðir þeirra og Sölvi bróðir 

hans fengu ekki atvinnu og enga atvinnu var að fá, báturinn seldur og lítið um að 

vera. Húsið á Ísafirði var mun minna en það sem þau bjuggu í á Sléttu og þurftu þeir 

bræður Hermann og Ingvi að sofa undir prjónavélinni í byrjun. Akureyrarveikin 

geisar árið eftir að þau koma og móðir þeirra veikist og er veik allan þann vetur, við 

það flosnar meðal annars Hulda úr skóla. Þrátt fyrir allar þessar breytingar á lífi þeirra 



51 

 

þá eru þau þakklát fyrir það sem þau fengu í uppeldinu og er ég viss um að þrátt fyrir 

að þau tali ekki um veðrið, að ef ég hefði spurt þau þá hefði alltaf verið sól á Sléttu. 
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Viðauki I 
Dagbók fyrir söfnun þjóðfræða fyrir Selmu Guðnadóttur 

28.01.2007 

Byrjaði á að setja niður fyrir mig hvernig ég ætlaði að gera þetta verkefni, hvað ég vil 

fá að vita og við hvern ég ætla að tala. Reikna með að tala við Hermann og Hönnu, 

Gísli og Hulda eru fyrir vestan og eini möguleikinn á að ná að tala við þau er í síma 

eða ef þau koma í afmælisveisluna mína. 

 

29.01.2007 

Skráði niður áætlun til þess að skila í skólann og ákvað hvað ég vildi fá að vita: 

Hvernig var lífið, hvernig léku þau sér, þurftu þau að vinna mikið. Hvar sóttu þau 

skóla. Atvinna foreldra þá spurning um hefðbundinn búskap eða blandaðan búskap. 

Hvernig voru hátíðir. 

 

04.02.2007 

Spurningar: 

Hvernig var lífið þarna? 

Hvað var borðað? 

Klæðnaður? 

Hátíðir? 

Skólaganga? 

Af hverju fóru Jökulfirðir í eyði? 

 

Viðmælandi:  

Föðursystir mín Hanna Jónsdóttir, Furugrund 58 Kópavogi, fædd og uppalin að Sléttu 

í Jökulfjörðum. Viðtalið tekið við Hönnu að heimili hennar. Viðtalið fjallar um æsku 

hennar á Sléttu í Jökulfjörðunum í Norður Ísafjarðarsýslu.  

 

Þeir sem talað er um:  

Hjálmar Jónsson: Langafinn.  

Guðni Hjálmarsson: Afinn. 

Jón Guðnason og María Emilía Albertsdóttir: Foreldrarnir. 

Sölvi Guðnason, Friðmey Guðnadóttir: Föðursystkinin. 

Ingibjörg [Imba] Árnadóttir: Fósturdóttir Sölva. 
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Dagmey [Meyja] Jónsdóttir: Fóstra [pabbi kallaði hana alltaf fóstru sína] 

Guðni Jónsson, Hulda Jónsdóttir, Hanna Jónsdóttir, Gísli Jónsson, Hermann Jónsson, 

Ingvi B. Jónsson: Systkinin á Sléttu. 

Hilaríus [Hilli] Hansson og Elísabet [Beta] Albertsdóttir: Beta systir Emilíu og synir 

þeirra Gunnar Hilaríusson, Sigurjón Hilaríusson 

Brynjólfur..., Kristján...: Ábúendur í Steinhúsinu. 

Gísli Árnason: Fósturfaðir Emilíu. 

 

04.02.2007 

Hanna var búin að baka vöfflur þegar ég kom og byrjaði á að bjóða upp á kaffi með 

þeim. Hún var óstyrk og hafði áhyggjur af viðtalinu. Það kom mér mjög á óvart í 

viðtalinu hvað ísskápurinn hjá henni hafði hátt. Hún róaðist með kaffinu, en hafði 

áhyggjur af því eftir á að hún væri óðamála og færi úr einu í annað. Mér fannst hún 

hafa töluverða þörf fyrir að fegra lífið þarna. 

 

Það sem mér finnst skemmtilegt við að hafa tekið þetta viðtal er að ég hef kynnst 

nánar þessu lífi sem ég hef heyrt svo mikið um en samt ekkert. Mínar helstu 

minningar um frásagnir um lífið þarna er allt svo gott og eins og hún segir í viðtalinu 

var jafnvel veðrið alltaf gott! 

Ég var ferlega svekkt vegna þess hvernig klúðraði viðtalinu á mjög viðeigandi hátt! 

Slökkti á Sony tækinu til að finna út dagsetninguna og klúðraði að kveikja á tækinu 

aftur, en fattaði það fyrir rest. Það sem bjargaði fyrri hluta viðtalsins var litla tækið. 

Gleymdi að láta hana kynna sig.  

 

16. 02.2007 

Ég byrjaði á því að skrifa upp viðtalið við Hönnu i dag. Ég var mjög ánægð með 

hversu mikið hún talaði, varð töluvert fróðari um lifið þarna. Það heyrist aðeins í 

gegn í byrjun hversu stressuð hún er yfir míkrófóninum, en það lagaðist þegar á leið. 

Ísskápurinn hjá henni hafði verulega hátt og heyrist það vel inn á spólurnar. 

 

17.02.2007 

Kláraði að skrifa viðtalið við Hönnu og varð mjög ánægð með hversu mikið ég fékk 

upp úr henni, þó svo að mér finnist hún hafa mikla þörf fyrir að fegra lífið þarna, 

getur líka verið að henni finnist í minningunni að lífið hafi verið í svona gott þarna. 
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Mér finnst líka alveg með ólíkindum hvað ég virðist hafa þurft að segja uhm og 

humm í hvert skipti sem ég hef hreyft á mér höfuðið, gerði mér enga grein fyrir þessu 

og ákvað í uppskriftinni að sleppa þessum uhmum og hummum, sem voru út í eitt. 

 

03.03.2007 

Spurningarnar voru þær sömu og í fyrra viðtalinu því ég vildi fá ítarlegri umfjöllun 

um lífið í Jökulfjörðum og sjónarmið þeirra systkina á lífinu þar og umræðu þeirra á 

milli.   

 

Viðmælendur: 

Gísli Jónsson, Fjarðarstræti 56 Ísafirði, fæddur á Sléttu í Jökulfjörðum.  

Hanna Jónsdóttir, Furugrund 58 Kópavogi, fædd og uppalin að Sléttu í Jökulfjörðum. 

Í heimsókn kemur síðan sonur Hönnu Jónsdóttur, Heiðar Ásgeirsson og á hann 

nokkrar spurningar í viðtalinu.  

 

Viðtalið 

Það sem mér fannst erfitt í þessu viðtali var að ég var varla búin að taka upp tækin 

þegar þau voru byrjuð að segja frá, síðar kom síðan Emil sonur Hönnu inn í viðtalið 

og fór að segja frá flensuveikindum sínum sem höfðu varað alla vikuna, allt náðist 

þetta inn á Olympus. Eydís dóttir mín kemur með myndavél, en ég hafði gleymt 

henni heima. Hún á þarna nokkur innskot með því að kenna mér á vélina, síðan fer 

Hanna í það að sýna henni myndir af niðjum sínum og talar hátt [heyrir ekki vel]. Ég 

skrifaði þessar aukaupplýsingar ekki inn í viðtalið því Gísli var að segja mér frá á 

meðan og vildi ég frekar leggja áherslu á það en nöfnin á barnabörnum Hönnu. Síðar 

kom Heiðar sonur Hönnu í heimsókn og settist niður og spurði spurninga, sem mér 

fannst líka bara gott því honum finnst þetta ekki síður forvitnilegt en mér. 

 

Ég reyndi síðan að koma inn í viðtalið grunnupplýsingum hver væri að tala og við 

hvern og dagsetningunni, ekki náði ég að fá þau til að kynna sig. Ótrúlegt hvað þau 

töluðu upp í hvort annað, en samt kom töluvert út úr þeim. 

 

Hanna fær eitthvað ofnæmiskast í byrjun viðtalsins og hóstar og hnerra af miklum 

krafti, ég ákvað að hafa þetta skráð í enda hverrar setningar en ekki í hvert skipti. 
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Ég og Hanna vorum báðar hóstandi út og suður um viðtalið enda báðar búnar að 

liggja í flensu í rúma viku. Mér fannst það æra óstöðugan að skrá öll þessi hóstaköst 

þannig að ég sleppti þeim að mestu leyti, tek þau fram í byrjun en finnst þau of mörg 

til þess að taka þau fram. 

 

Það sem skemmtilegast var við þetta viðtal er að öll umfjöllun verður dýpri, Gísli 

hefur ekki þessa þörf fyrir að fegra lífið þarna svo það verður raunverulegra og mér 

finnst ég þekkja í gegn í viðtalinu þá ömmu og afa sem ég þekkti sem barn og skil 

betur þetta yfirboðara eðli ömmu, en hún átti það til að skipa stundum fyrir og skil 

ennþá frekar nú fyrst hún gat gert upp á milli barnanna sinna að hún gat gert það líka 

við barnabörnin. 

 

09.03.2007 

Byrja að skrifa uppskriftina, en varð að hætta og fara með tíkina Spice í keisaraskurð 

þar sem komu sex hvolpar. 

 

10.03.2007 

Held áfram með uppskriftina og kemst að því að þetta er miklu meiri vinna að vera 

með svona marga í viðtali, þau tala hátt og ofan í hvort annað. 

 

11.03.2007 

Klára uppskriftina og er þokkalega sátt við árangurinn, finnst þetta samt ganga 

svolítið mikið út á matinn. Kannski ekki skrítið því það hefur alla tíð verið mikið 

matfólk í minni ætt. Rifjaðist líka upp fyrir mér að ég sem barn hafði einhvern tímann 

verið að baka fyrir ömmu og eitt eggið var fúlt og ætlaði ég að henda því, hún 

Jesúsaði sig og sagði mér að setja það í deigið það væri ekkert að þessu eggi, skil 

þetta eftir að hafa heyrt þau lýsa smekk hennar á fúlum svartfuglseggjum. 

 

Ég hringi vestur í Gísla til að fá að vita svör við spurningum sem höfðu vaknað þegar 

ég var að gera uppskriftina en það voru spurningar um:  

Föðurnafnið á Dagmey, sem var Jónsdóttir, faðir hennar bjó á Naustunum á Ísafirði.  

Hvað var í kassanum hans Sölva, geymdi aurana sína í þessu, útskorið í lokið að 

innan SG.  
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Hvaða starf hafði Imba Árna, hún varð vinnukona hjá Sölva, en hann hafði sótt hana 

þriggja vikna og alið önn fyrir henni og haft hana á sínum vegnum, eftir að hún 

fermist, en fram að því hafði hún verið skóla. Hún var mjög flink í höndunum.  

Húsið: Tvær hæðir, bárujárnsklædd timburhús með góðum kjallara. Neðri hæðin stóð 

af: Fataherbergi, fremra eldhús svipað og þvottahús, innra eldhús, borðstofa, stofa og 

herbergi innaf. Efri hæð: Þrjú herbergi undir súð, Sölva herbergi, Meyju herbergi inn 

af því var herbergi, Imbu herbergi, Gengið í gegnum Sölvaherbergi inn í 

hjónaherbergið. 

 

13.03.2007 

Hringi í Hönnu og spyr um Dagmey hvað hennar hlutverk hafði verið, en hún kemur 

á Sléttu sem vinnukona árið sem pabbi fæðist 1931.  

Hanna fer að segja mér það að Gísli hafi verið alveg undrandi á því þegar ég sagðist 

vera búin að spyrja þau út í lífið á Sléttu, en honum fannst hann bara vera að rifja upp 

lífið þarna með sér. Kannski gerir þetta viðtalið enn sannara að þau hafi ekki verið í 

einhverjum stellingum við að segja mér frá eða hann og þessi tilfinning hjá mér að 

hann hafi ekki þurft að fegra lífið þarna hafi komið hjá honum vegna þess að hann 

hafi ekki tekið eftir að ég var að taka upp við hann viðtal. 

 

20.04.2007 

Skila ritgerð til Gísla. 

 

Maí 2007 

Hef verið að fá hugmyndir um að gera þetta verkefni að BA ritgerð og ræði við Gísla 

um það sem tekur vel í málið. Ég legg línurnar með viðtöl og hugsa mér að taka þau í 

júní er við förum norður á Sléttu í vinnuferð. Fer og fæ tæki og undirbý mig. Ætla 

ekki að birta aftur nöfn þeirra sem við tölum um því það er sama fólkið og síðast.  

Ákvað að halda í sömu spurningar og sjá hvort ég eigi að vera með þær fastar eða 

leyfa viðtölunum að fljóta og hvort ég nái ekki að stýra þessu. 

Það sem mig langar að vita meira er: 

Sögurnar hennar Meyju, hún virðist hafa sagt þeim eitthvað af sögum. 

Hvað gerði amma fyrir utan að búa til skyr, baka og elda fínni mat. 

Hver gekk í störfin þegar þeir voru á sjó afi og Sölvi. 

Þurftu systkinin að vinna meira en þau segja og er það misjafnt eftir kynjum. 
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Var gott að vera barn á Sléttu.  

Er misjafnt eftir þeim systkinum hvað þeim finnst. 

 

 20. júní 2007 

Við förum norður á Sléttu í vinnuferð, meðferðis er tækið. Fjöldi manns var í 

ferðinni: Gísli og Fía, Hermann og Svana, Hulda, Hanna, Heiðar sonur Hönnu og 

sonur hans Oddur, mágur minn Árni, Jón bróðir, Jónsi sonur Gísla og sonur hans, ég, 

Kalli maðurinn minn og hundarnir Vinur og Spice. Öll helgin fór bara í vinnu og náði 

ég ekki mínútu í spjall hvorki við Hermann, Huldu, Hönnu eða Gísla. Hanna náði þó 

að fara með okkur og sýna helstu staðina eins og vörina, leifarnar af Tjald, 

húsarústirnar, Grásteininn og sagði okkur frá helstu kennileitum eins og hvar 

Bulluholtin væru, Skjóluhlíðin, Grænahlíðin og sáðsléttan er. 

Gísli fór síðan að fræða mig á leiðinni til Bolungarvíkur, en við sigldum þaðan, um 

landsvæðið hvernig það væri allt saman í bútum. Hann var að reyna að fá mig til að 

sjá lóðamerkingarnar, en þar sem allt er gróið hvönn sést ekki mikið nema þú vitir 

hvar þau eru. 

Ég ákvað því að fá Hönnu einu sinni enn í viðtal og sjá hvað hún hefði að segja. 

Hringi í hana og við ákveðum að hittast einu sinni enn og mælum okkur mót hjá 

henni föstudaginn 20. júlí. 

 

Viðmælandi: 

Hanna Jónsdóttir fædd á Sléttu í Jökulfjörðum. Viðtalið fer fram heima hjá Hönnu og 

sitjum við í stofunni, hún er búin að baka vöfflur og gefur mér kaffi. Sama suðið er í 

ísskápnum og síðast, en það venst. 

 

20.07.2007 

Ég mæti aðeins of seint og fæ bágt fyrir og heila ræðu í viðtalinu um hversu fólk var 

nákvæmt í tíma fyrir norðan. Að þeim hafi verið kennt að bera virðingu fyrir tíma 

annarra þannig að ef þú ætlaðir að koma klukka 11.00 þá komst þú klukkan 10.58 

ekki seinna. Ég þekki hana frænku mína og þykir bara vænt um þetta.  

Svo kemur ræðan um ritgerðina þar sem ég fór ekki með rétt mál, ég brosi við og 

hugsa hvort hún muni ekki ég skrifaði þetta orðrétt eftir þeim systkinum. Jæja, ég 

útbý bara eintak sem heitir ritgerð, leiðrétt eftir Hönnu og gef henni hún hlýtur að 

vera ánægð með það.  
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Svo hófst viðtalið og nú var gaman, Hanna var í einskonar ham yfir þessu öllu og 

sagði svo listilega vel frá að ég þurfti nánast ekkert að spyrja hana. Ég fór upphaflega 

til þess að biðja um sögurnar hennar Meyju og fékk þær sem Hanna mundi, þvílíkar 

snilldar sögur. Ég varð öll uppveðruð yfir þessum sögum og finnst gaman af því að 

sjá hversu mikinn sess þessi kona virðist eiga hjá Hönnu. Hanna segir frá er þau 

systkinin sátu á rúminu hennar Meyju á kvöldin þegar hún var að segja þeim 

sögurnar.  

Ég veit frá pabba að hann svaf alla tíð í sama rúmi og Meyja, enda þótti honum það 

vænt um hana að hann skýrir Dagný systir í höfuðið á henni.  

 

15.-28.08.2007 

Byrja á uppskriftinni og það er bara gaman að skrifa upp eftir henni frænku, ég er 

eiginlega komin á þá skoðun að ég vildi óskað mér ég verði svona 72 ára gömul. Klár 

í kollinum, fljót að svara og hláturmild, bara skemmtileg. Ég hringdi í hana og sagði 

henni hversu skemmtilegt þetta viðtal hefði verið og hvað hún væri frábær. 

Það sem mér finnst svo fyndið er að Hönnu finnst alveg ómögulegt að Hulda skyldi 

hafa sagt mér frá að þau hefðu farið úr í fjós til að hægja sér og notað hey til að skeina 

sig. Á einum stað kemur hún með glósu um Huldu varðandi það að hún hafi sagt mér 

þetta og læt ég það hér með svo ég gleymi því ekki. „Já ég á nú von á því. Hulda er jú 

tveimur árum eldri en ég hún hlýtur að kunna eitthvað meira en að skeina sig [HJ 

hlær], ég held að það hljóti að vera“. 

Oft minnir Hanna mig á ömmu að því leyti hvað hún er alveg klár í kollinum og 

fylgdist með öllum, allir fengu jóla- og afmælisgjafir og hún var fín.  

 

Jæja ég loksins komin af stað aftur eftir miklar annir á síðustu önn, sé heldur ekki 

fram á að ég nái að klára í vor því ég var veik á einu jólaprófinu og upptökuprófið er í 

ágúst. Ákveð að hringja í Ingva og athuga hvernig stendur á hjá honum en hann var 

að greinast með illkynja heilaæxli í ennisblaðinu og því ekki spurning um að byrja 

þar. Hann er búin að vera í geislameðferð og ber þess merki. Hann býður mig 

velkomna og við ákveðum að hittast á miðvikudaginn. 

 

Viðmælandi: 

Ingvi Jónsson fæddur á Sléttu í Jökulfjörðum. Viðtalið fer fram á heimili hans að 

Hnotubergi 23 í Hafnarfirði.  
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13.02.2008 

Ég mætt með tækið og Ingvi að baka hjónabandssælu og tebollur, en hann er með 

sykursýki og bakar því sitt brauð sjálfur.  

Við setjumst niður og byrjum að spjalla, í bakgrunninum heyrist í stofuklukkunni 

tikk, takk en bara notalegt. Ég kemst fljótt að því að hann man mest lítið frá Sléttu en 

aðeins frá Ísafirði. Við náum ekki að fara á flug í viðtalinu enda stutt í klökkva hjá 

honum eins og skiljanlegt er, minnir mig á pabba. Hann varð svona eftir fyrsta 

heilaáfallið. Á einhvern hátt upplifi ég mig stressaða og þá verð ég frekar málglöð 

(hefði viljað hafa aðra stressfactora) og mér finnst ég hafa dóminerað viðtalið.  

 

15.-27.02.2008 

Byrja að skrifa viðtalið við Ingva og er ekki sátt, finnst ég hafa talað of mikið. 

Hringdi og athugaði með ástandið en fljótlega eftir þetta fór Ingvi í lyfjameðferð því 

geislarnir voru ekki að virka og hann virkilega veikur, þannig áframhaldandi viðtal 

var ekki inni í myndinni. Svo ég verð að gera mitt besta út úr þessu, en það sem 

skiptir máli er að ég gat spurt hann um hvað hann myndi og út í einstök atriði eins og: 

Grásteininn, ferðir hans norður með Sölva þegar þeir fór að heyja og lífið á Ísafirði. 

 

Maí 2008 

Þá tóku við próf og ritgerðir en ég hef verið að hugsa um að fara vestur og spjalla við 

þau systkin Gísla og Huldu, en viti menn Gísli farin út í nokkrar vikur og þegar hann 

kemur til baka þá er komið að vinnuferðinni svo ég reyni að spjalla við þau þá. 

 

Viðmælandi: 

Hulda Jónsdóttir fædd á Sléttu í Jökulfjörðum. Viðtalið fer fram á Sléttu. 

 

20.06.2008 

Við komin á Sléttu, ég, Kalli maðurinn minn, hundarnir Vinur og Halite, Gísli, Hulda, 

Hermann, Einar og Jón bróðir sem sagt fámennt og góðmennt. Veðrið var afleitt í 

sjóinn og við urðum að lenda fyrir utan nes sem gerir allan burð á nauðsynjum og 

þakjárni verulega erfiðan. Allur föstudagurinn fór í burð á járni og þakpappa en 

kominn var tími á að skipta um járn á þakinu. Ég tók eftir að Gísli var eitthvað 

skrítinn og fór oft inn til að leggja sig, í ljós kom að hann var verulega slappur og 

treysti sér ekki í mikið. Hann er með sykursýki eins og Ingvi og pabbi var með, hafa 
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það frá Jóni afa sem var líka með sykursýki og pabbi hans. Þannig ég ákveð að tala 

við Huldu þegar næði gefst á laugardeginum og sleppa Gísla. Verð bara að vinna 

betur úr viðtalinu við hann og Hönnu. 

Mér fannst aðstæður frábærar, Slétta, Sólóeldavélin í gangi og mikill trekkur þannig 

að heyrist vel í henni í viðtalinu, karlarnir úti að vinna, ég og Hulda. Þar með nánast 

endar það, Hulda fór alveg í flækju yfir tækinu og ég bara náði ekki að fá hana til að 

spjalla, ég kannski líka of stíf. Á heimleiðinni gefur Hulda mér þessa fínu sultu úr 

aðalbláberjum, sú besta sem ég hef smakkað. Hún sagðist eiga fulla frystikistu af 

berjum en hún tínir, tínir og aftur tínir alveg frá því berin sjást og þangað til í fyrstu 

frostum. Hún er svo frábær. 

 

25.06-15.07.2008 

Byrja að skrifa uppskriftina af viðtalinu við Huldu og kemst að ég fékk ágætis 

upplýsingar þrátt fyrir að þetta væri kannski ekki alveg eins og ég hefði viljað. Hún er 

svolítið farin að gleyma, síðan er annað að hún heyrir ekki vel og var ekki með 

heyrnartækið, en á einhvern hátt er ég ekki ósátt. Hafði meiri áhyggjur af ástandinu á 

Gísla og hringdi vestur til að athuga það og komst að því hann hefði drifið sig í bæinn 

og niðurstaðan væri komin að hann væri með kölkun í hjartaloku. Á að mæta aftur til 

læknis í október og fær þá að vita hvað verður í framhaldinu.  

Byrja á að reyna ná sambandi við Hermann og kemst að því að hann er erlendis, er 

hættur að vinna og nýtur lífsins. Næ loksins í hann í endaðan júlí en þá er hann með 

iðnaðarmenn í vinnu við að klæða svalirnar og verður úr að við ákveðjum að hittast 

að því loknu mánudaginn 18.08. Það er að vísu svolítið seint upp á að ná að vera búin 

með allt fyrir september en betra en ekki.  

 

15.08.2008  

Ég byrja á ritgerðinni og þarf að hringja í Huldu og spyrja út í sögurnar hennar 

Meyju. Hún talar um það í viðtalinu að Meyja hafi sagt þeim sögur en segir síðan 

ekkert meir og ég ... spyr ekki. Þetta sem átti að vera svo gott viðtal! Hún man þær 

ekki nema eitthvað um tröll á Horni, en hún gat sagt mér söguna um Frakkana sem 

komu og höfðu vöruskipti á Hesteyri. Hún segir mér frá hversu Meyju hafi þótt sú 

saga skemmtileg, en mér finnst sú saga minna mig á flökkusögu og væri gaman 

einhvern tíman að athuga hvort hægt sé að finna hana annarsstaðar á landinu. 

Frakkarnir komu jú víða við á siglingum sínum.  
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15.08.2008  

Held áfram að skrifa og reyni að grafa upp skrifaðan texta um Hornstrandir, þá 

sérstaklega hér áður. Fór á bókasafnið og fann þar í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og 

eins bók Ólafs Octavius smá lýsingar á svæðinu. Þá fann ég á nokkrum stöðum þessa 

landsvæðis getið í Íslendingasögunum og skráði það inn. Þá var að finna heimildir um 

landfræðina og fann ég í bestu bókinni og það er Árbók Ferðafélags Íslands 1994. 

 

Viðmælandi: 

Hermann Jónsson fæddur á Sléttu í Jökulfjörðum. Viðtalið fer fram á heimili hans að 

Álfkonuhvarfi 39 í Kópavogi. 

 

18.08.2008 

Flott dagsetning. Fer til Hermanns og við setjumst í eldhúsið en  hann er frábært 

útsýni þar yfir Helgafellið, Búrfellið og Keilir og bara kósí. Hermann byrjar á að 

segja hann muni ekki neitt, en ég spyr hann að því hvað hann muni. Hverjar eru fyrstu 

minningar hans og þar með brast stíflan og það flæddu út úr honum ýmsar 

skemmtilegar minningar, sérstaklega frá þeim tíma er hann var með Sölva í heyskap.  

 

18.08.-23.08.2008 

Byrja strax á að skrifa upp viðtalið og kemst að því að mér hefur þótt það 

skemmtilegt, því þetta er eina viðtalið þar sem ég er flissandi út um allt. Ekki það 

Hermann er og hefur alltaf verið skemmtilegur persónuleiki og hann er sá sem kom 

með jólin heim á Suðurbraut. Hann býr í Kópavogi er ný fluttur en bjó áður rétt hjá 

heima einnig í Kópavogi og á aðfangadag kom  hann alltaf við með gjafirnar um 

fjögur leytið og þá sátu þeir pabbi og hann og reyktu vindla. Sú lykt ásamt ilminum af 

heimasoðna rauðkálinu hennar mömmu er mjög föst við jólaminningarnar. Er mjög 

ánægð með útkomuna á þessu viðtali. Undirbý mig fyrir próf hjá Aðalheiði samhliða 

því að skrifa uppskriftina úr viðtalinu við Hermann. 

 

21.08.2008 

Fer í prófið og gekk ágætlega. Fer alveg á flug með ritgerðina búin að skrifa og skrifa 

í dag. 
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22.08.2008 

Hitti Gísla upp á Árnastofnun og við leggjum línurnar með hvernig ég á að leggja 

þetta upp, svo eitthvað verði úr þessu. Les yfir glósurnar frá mér úr tímunum hjá 

Gísla og reyni að hafa það að leiðarljósi þegar ég set þetta upp, hefði átt að lesa þetta 

fyrir viðtölin, man það næst. 

 

24.08.-02.09.2008 

Held áfram að skrifa, dreymi um þetta og er alltaf að hugsa um þetta. Uppgötva það 

síðan þegar ég set upp kaflana að ég hef aldrei spurt Hönnu um hennar fyrstu 

minningar. Tek mig til og hringi í Hönnu og spyr um fyrstu minningar hennar, því ég 

uppgötva það þegar ég er að skrifa að hún er sú eina sem ég hef aldrei spurt að þessu. 

Hún segir mér söguna af því þegar Ragnar uppeldisbróðir afa kemur og vill fá að 

snýta sér í prjónklukkuna hennar. Gaman að upplifa svona minningar og minnir mig á 

þegar Ási fyrrverandi maður hennar vildi alltaf vera frændi minn og ég hélt ekki, 

fannst hann ekki spennandi sem frændi! 

 

26.08.2008 

Hef mikið verið að velta nafni fyrir mér eða hvað á barnið að heita og er helst á að 

nota setninguna hans pabba um þegar við komum frá Sléttu úr slagveðursrigningu og 

hann sagði mér að á Sléttu væri alltaf sól. Sendi Gísla tillögu og hann botnaði svo 

flott; Á Sléttu er alltaf sól; Rannsókn á lífi systkinanna frá Bólhúsi á Sléttu í 

Jökulfjörðum. 

 

05.09.2008 

Fer til Hönnu með ritgerðina og leyfi henni að lesa yfir, svo ég sé ekki að birta 

einhverja staðreyndavitleysu. Mætti á réttum tíma eða klukkan 10.02, náði ekki 

þessum tveimur mínútum fyrir. Hanna var búin að laga kaffi og baka vöfflur, við 

fórum yfir og það var ekki margt sem þurfti að laga. Einn áfangi kominn í viðbót. 

 

02.09.-11.09.2008 

Má segja að hver stund sem ég hef haft aflögu hefur farið í ritgerðina, Gísli hefur 

verið ótrúlega þolinmóður að svara tölvupóstum og leiðbeina mér með bara allt. Ég 

hef ekki gert þetta áður og þekki svo sem ekki marga sem ég get spurt að svona 

hlutum. Hann benti mér á þessa síðu með upplýsingunum um svona ritgerðir, frábært.   
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Sendi Gunnvöru ritgerðina fyrir helgina og hún þessi elska las hana yfir og leiðrétti 

þar sem ég hafði fest í orðalagi, ótrúlegt hvað maður uppgötvar sjálfan sig í gegnum 

svona skrif. Sendi Gísla síðan ritgerðina um helgina og hann benti mér á að ég mætti 

dýpka hana og gera ítarlegri. Þá er bara greiningin eftir, en ég var svo heppin að geta 

lesið yfir allt sem ég hafði skrifað í námskeiðinu um söfnun þjóðfræða og vona að 

það sjáist að ég hef tileinkað mér það. Vona bara að ég hafi gert rétt. 

 

11.09.2008 

Sit hér og skrifa síðustu dagbókarfærsluna, en dagbókin hefur ekki verið ítarleg 

síðustu daga enda tíminn farið í önnur skrif. Líður skringilega en er sátt og nú er bara 

að trúa að eins og Clas Thor hefur eftir Isaac Bshevis í bókinni Text í tryk  en þar 

segir hann „Ég verð að vera sannfærður um að ég sé sá eini sem geti skrifað þessa 

sögu“. 

  

 

 

 

  


