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Ágrip  

Eftirfarandi greinargerð er meistaraverkefni höfundar í hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands. Miðlunarleið sú, sem varð fyrir valinu, var gerð sögusýningar um 

ferjumanninn Jón Ósmann, sem ól manninn á árunum 1862-1914 við vesturósa 

Héraðsvatna í Skagafirði. Verkefnið hlaut vinnutitilinn „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“. 

Er ferlinu að baki hugmyndavinnu sýningarinnar lýst, og leitað svara við spurningum, er 

varða menningartengda ferðaþjónustu. Einnig er Jóni Ósmanni og ferjustörfum gerð skil í 

sérkafla. Afurðir hugmyndavinnu fylgja svo með í fylgigögnum.
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Inngangur 

Eftirfarandi handrit að sögusýningu og greinargerð er meistaraverkefni höfundar í hagnýtri 

menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Miðlunarleiðin, sem varð fyrir valinu, var sögusýning, 

safn eða setur um ferjumanninn Jón Ósmann (1862-1914), sem ferjaði fólk og skepnur við 

vesturósa Héraðsvatna í Skagafirði megnið af ævi sinni. Verkefnið hlaut vinnutitilinn 

Ferjumaðurinn á Furðuströndum. Hér á eftir verður ferlinu að baki hugmyndavinnu 

sýningarinnar lýst, leitað er svara við mikilvægum spurningum, er varða menningartengda 

ferðaþjónustu. Þá eru Jóni Ósmanni og ferjustörfum gerð skil í sérstökum kafla. Afrakstur 

hugmyndavinnu fylgja svo með í fylgigögnum. 

 

1. Sýningarsvæði og aðdragandi að verkefni 

Hugmynd að sýningunni „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“ kviknaði sumarið 2011, þegar 

höfundur heimsótti Furðustrandir, fjöruna þar sem Byrgi Jóns Ósmanns ferjumanns stóð. 

Höfundur hafði árið áður fjallað töluvert um ferjumanninn í verkefnavinnu í hagnýtri 

menningarmiðlun. Afrakstur þeirrar vinnu var útvarpsþáttur, fyrirlestur á nemendaráðstefnu 

og veggspjald.   

 Byrgi Jóns stóð í fjöru við vestari ós Héraðsvatna, sem hann nefndi sjálfur 

Furðustrandir. Fjaran er í um fjögurra kílómetra fjarlægð austur frá Sauðárkrók. Þar er fyrir 

kofi Hróbjarts Jónassonar, sem var ferjumaður á árunum 1922-1925. Sá kofi var mikið 

lagfærður árið 2000, en er nú í niðurníðslu. Stefnir byggðasafn Skagafjarðar á að gera hann 

upp sumarið 2012. Hugsanlega er grundvöllur fyrir því að samtvinna þessi verkefni, þ.e. 

viðgerð á kofa Hróbjarts og uppbyggingu á Byrgi Jóns. Göngustígur liggur niður á 

Furðustrandir; við upphaf stígsins er áningarstaður þar sem ferðamenn stoppa oft og snæða 

nesti sitt. Þar stendur stytta af Jóni, sem var reist árið 2009, ásamt upplýsingaskilti með 

almennum upplýsingum um Jón, dragferju og brúargerð. Frá áningarstaðnum er fallegt útsýni 

yfir fjörðinn, þar sem m.a. Drangey og Tindastóll prýða sjóndeildarhringinn. Frá áningarstað 

og niður að Furðuströndum eru um 220 skref. Furðustrandir sjálfar eru um 330 skref að lengd. 

Umhverfi og landslag við ströndina er magnþrungið. Þar sem Héraðsvötnin mæta brimi 

Atlantshafs myndast gífurlegur hávaði. Brattir klettar gnæfðu áður yfir strandlengjunni, en eru 

nú að mestu horfnir vegna umfangsmikils grjótnáms. Sögur um álfa og huldufólk, sem sagt er 

að byggi hvern klett í Hegranesi, gæða umhverfið dulúð. Jón Ósmann er vel þekkt persóna í 

Skagafirði og nærsveitum; enn í dag eru sagðar sögur af styrkleika og afrekum þessa sérstæða 
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manns. Vegna almenns áhuga á Jóni Ósmann í Skagafirði er það von höfundar að vel verði 

tekið í fyrirhugað verkefni af mögulegum samstarfs- og styrktaraðilum.    

 Lengi hefur verið til umræðu að endurreisa Byrgi Jóns Ósmanns eða ráðast í einhvers 

konar verkefni til að halda minningu hans á lofti. Á fundi sýslunefndar Skagafjarðar árið 1965 

var samþykkt að láta endurreisa Byrgi hans við Vesturós, en úr því varð þó ekki. Á fundi 

sýslunefndar Skagafjarðar árið 1972 setti Hjörleifur Sturlaugsson á Kimbastöðum í 

Borgarsveit fram tillögu um að Byrgið yrði endurbyggt. Tillagan fékk góðar undirtektir og var 

skipuð nefnd til að sjá um framkvæmdir. Hjörleifur var settur formaður hennar. Við nánari 

athugun kom í ljós að Byrgið yrði ekki endurbyggt í upprunalegri mynd að sinni, nefndin 

ákvað að minnast Jóns á annan hátt. Fyrir atbeina sýslunefndar Skagafjarðarsýslu kom árið 

1974 út bókin Jón Ósmann, ferjumaður eftir Krismund Bjarnason fræðimann á Sjávarborg í 

Skagafirði.
1
 

   

Mynd 1. Yfirlitsmynd af áningarstað Vegagerðarinnar, vesturós Héraðsvatna og Furðuströndum.  

 

 Í grein í Degi frá þriðjudeginum 19. september 1995 er fjallað um nýja brú yfir 

vesturós Héraðsvatna. Þar kemur fram að hugmyndir séu uppi um að endurbyggja Byrgi 

ferjumanns.
2
 Þann 3. júlí árið 2009 var reistur minnisvarði um Jón á áningarstað 

                                                           
1
 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 203 

2
 Áfangi í samgöngubótum á Tröllaskaga (1995, 19. september) bls. 2  



 

9 
 

Vegagerðarinnar við Vesturósinn. Áhugahópur um gerð höggmyndar af Jóni fól 

myndhöggvaranum Ragnhildi Stefánsdóttur verkið í hendur. Höggmyndin er í raunstærð og 

var ánöfnuð sveitarfélaginu til eignar. Í kjölfarið fæddist sú hugmynd að endurgerð Byrgi 

Jóns, en virðist svo ekki hafa náð flugi.   

 Hugmyndin er því ekki ný af nálinni. Hins vegar hefur verkefninu ekki enn verið hrint 

í framkvæmd. Safnafólk í Skagafirði hefur lýst yfir áhuga á verkefninu, svo að nú virðist vera 

rétti tíminn til að koma því á laggirnar, einkum í ljósi þess að árið 2014 verða 100 ár liðin frá 

andláti Jóns.  

 

1.1 Markmið miðlunarverkefnis 

Markmiðið með uppsetningu sýningarinnar „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“ er að kynna 

sem flesta fyrir Jóni Ósmanni ferjumanni. Margir eldri Skagfirðingar þekkja vel til Jóns og 

sagna af styrk hans, gáfum, orðfæri, yrkisefnum og drykkjuskap. Sögur af Jóni eru sagðar 

með stolti, sem stafar líklega af ánægju yfir tengslum við þennan sérstæða mann. Með sanni 

má segja að Jón sé tákngervingur Héraðsvatna. Sjálfur tók hann snemma að kalla sig eftir 

þeim, eða nánar tiltekið ós Héraðsvatna, þ.e. Ósmann. Hann var líkt og vötnin kraftmikill og 

fagur á að líta. Minning hans á þó á hættu að falla í gleymskunar dá ef ekki er unnið markvisst 

að því að varðveita og miðla þessari sögu. Og þá vaknar spurningin: Af hverju ætti breiður 

hópur fólks að hafa áhuga á lífi og störfum Jóns, þar á meðal erlendir ferðamenn sem hafa 

enga tengingu við sögusvæðið? 

 Saga Jóns er áhugaverð og merkileg fyrir margra hluta sakir. Á þeim tíma, sem hann 

ferjaði við vestari ós Héraðsvatna, var Byrgi hans vinsælasti áfangastaður þeirra ferðalanga 

sem lögðu leið sína um Skagafjörð. Ferðamenn jafnt sem heimamenn fóru jafnan að 

Furðuströndum gagngert til að heimsækja Jón, sem var þekktur fyrir einstaka gestrisni og 

velvild í garð ferðalanga, hvort sem um var að ræða frammámenn þjóðfélagsins, börn eða 

sveitarómaga. Sagnir af honum voru þekktar á landsvísu meðan hann lifði. Sumir töldu hann 

vera eina helstu táknmynd hins hrausta Íslendings þeirra tíma sem hann lifði. Margsinnis var 

honum líkt við hetjur Íslendingasagna.  

 Jón átti sér þó fleiri hliðar en þá sem sneri að styrkleika. Hann þótti undarlegur í 

háttum og tali og var ekki síður þekktur fyrir sérkennileg tilsvör og undarlega orðanotkun. 

Svo virðist sem hann hafi verið virtur, dáður og elskaður af flestum, sem hittu hann, þó að 

hann hafi kannski ekki verið allra. Oft er sagt að fyrri hegðun sé besta forspá. Margir hafa haft 

yndi af sögum og sögusögnum af framandleika og styrk Jóns í fortíð og nútíð. Því er ekki úr 
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vegi að gera ráð fyrir því að fólk, sem hefur litla sem enga tengingu við manninn, geti haft 

áhuga á að fræðast um hann.  

 Hin ástæðan, sem liggur að baki uppsetningu sýningarinnar, er kynning á ferjustörfum. 

Áður en vélknúin farartæki urðu almenn ferðuðust Íslendingar á hestum, bátum eða tveimur 

jafnfljótum. Ferjumenn og konur störfuðu víðsvegar um landið frá því að það byggðist og allt 

fram á 20. öld. Fyrir aldamót voru fáar brýr yfir stórfljót og straumþungar ár, ferjur voru í stað 

brúa og lögskipaðir ferjustaðir við flestar ár landsins. Eftir að flest stórfljót voru brúuð á 

Íslandi dó þessi starfsgrein út að mestu. Mikilvægi þessarar starfsgreinar fyrir samgöngumál á 

Íslandi er ekki orðum aukið og brýnt að gera henni greinargóð skil í sagnfræðilegri umfjöllun 

sem og með ítarlegri miðlun.  

 Hugmyndin að baki verkefninu er því tvíþætt; annars vegar að færa til lífs söguna af 

Jóni Ósmann og hins vegar að uppfræða fólk um ferjustörf. Fastasýning um líf hans og störf 

myndi stuðla að miðlun upplýsinga um ferjumanninn Jón og ferjustörf ásamt því að bæta við 

sýningasvæði á þessum vinsæla áningarstað. Með endurbyggingu Byrgis Jóns, 

upplýsingaskiltum, hljóðleiðsögn og útvarpsþætti verður saga Jóns og ferjustarfa gerð 

aðgengilegri fyrir breiðan hóp fólks sem hefur áhuga á sögu Skagfjarðar eða á leið um 

Sauðárkrók og Hegranes. 

 

1.2 Efnistök og uppbygging greinargerðar 

Greinargerðinni er skipt upp í fjóra kafla, auk viðauka. Í inngangi er fjallað um aðdraganda að 

verkefninu og markmið með uppsetningu sögusýningar um Jón Ósmann, þann heimildagrunn 

sem verkefnið byggist á og miðlunarleiðir sem notast verður við.  

 Annar kafli er helgaður Jóni Ósmanni og ferjustörfum. Komið er inn á sögu ferjumála 

í Hegranesi og því lýst hvernig ferjumálum var háttað. Þar var ferjað frá upphafi byggðar og 

fram á 20. öld. Sagt er frá aðstæðum, kaupi og vinnutíma ferjumanna. Ævi Jóns Ósmanns er 

dregin saman í stuttu máli. Æviágripið hefst þegar Jón er unglingur og lýkur við dauða hans 

árið 1914. Stiklað er á stóru og tilteknir helstu viðburðir ævi hans og persónu hans lýst eins 

vel og unnt er.  

 þriðji kafli er fræðileg greinargerð, þar sem grundvallarhugtök tengd menningartengdri 

ferðaþjónustu eru skilgreind, t.a.m. menningararfur og sanngildi. Einnig er fjallað almennt um 

menningartengda ferðaþjónustu, sem og menningartengda ferðaþjónustu í Skagafirði. Fjallað 

verður í stuttu máli um sýningar, söfn og setur í Skagafirði og fornleifarannsóknir sem þar 

hafa farið fram á undanförnum árum. Lítillega er rætt um tilgátuhús og hvort þau eigi almennt 
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rétt á sér ef litlar heimildir er að finna um viðkomandi byggingu. Munur á söfnum, setrum og 

sýningum er skilgreindur ásamt markhópi mögulegra sýningargesta. Einnig er farið yfir 

hagtölur tengdar menningarferðamennsku. Sögusýningin „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“ 

er byggð á fræðilegum grunni og unnin var út frá rannsóknum og hugmyndum sem koma 

fram í þriðja kafla.  

 Fjórði kafli er tileinkaður hugmyndum að uppsetningu sýningar. Þar eru vænlegar 

tillögur settar fram og útskýrðar. Í byrjun var gerð SVÓT-greining á sýningasvæðinu með 

hugmynd að sögusýningu í forgrunni. Greindir voru styrkleikar, veikleikar, ógnanir og 

tækifæri í umhverfi og innri gerð verkefnis. Út frá þeirri greiningu voru sett fram markmið og 

áfangamarkmið og tillögur að hönnun.   

 Í fylgigögnum er að finna sögur og sögusagnir af Jóni Ósmann, ásamt viðtali frá 1913, 

drög að leiðsögn, drög að hljóðleiðsögn, drög að texta fyrir upplýsingaskilti, og drög að útliti 

upplýsingaskilta. Einnig er þar að finna útvarpsþátt og nemendafyrirlestur um Jón Ósmann, 

sem höfundur vann á námskeiðum í hagnýtri menningarmiðlun árin 2010-2011. Í upphafi er 

rétt að kynna Jón Ósmann til sögu, starfssvæði hans og ferjumannastarfið. 

 

2. Héraðsvötn 

Héraðsvötn eru stórfljót, sem verða til þegar Jökulsá eystri og Jökulsá vestri koma saman og 

renna um Skagafjörð. Fljótið greinist við Hegranes í Vestur- og Austurós og rennur í 

Atlantshafið. Hegranes er í raun eyja í örmum Héraðsvatna og stundum nefnt Mesópótamía 

Íslands.
3
 Héraðsvötn voru eitt mannskæðasta vatnsfall á landinu, einkum meðan þau voru 

óbrúuð. Vestari ós Héraðsvatna er í um fjögurra kílómetra fjarlægð austur af Sauðárkrók. 

Ströndina vestan megin í Hegranesi kallaði Jón Ósmann ávallt Furðustrandir, og þar stóð 

Byrgi hans. Furðustrandir er sandströnd sem liggur meðfram klettabelti. Farvegur 

Héraðsvatna er síbreytilegur og sömuleiðis landslagið þar í kring. Oft hafa vötnin flætt yfir 

bakka sína. Flóðin hafa haft mikil áhrif á umhverfi og búsetuskilyrði bænda. Að norðan teygir 

Hegranesið sig til hafs. Norðvesturhorn kallast Landsendi, fyrir innan hann er Naustavík. Eins 

og nafnið gefur til kynna var útræði þar á árum áður og gott færi til sjósóknar. Um aldamótin 

1900 voru þrjár verbúðir í Naustavík.
4
 Bændur úr Hegranesi réru þaðan, þó ekki að staðaldri, 

                                                           
3
 Kristborg Þórsdóttir (2005) bls. 3 

4
 Ólafur Sigurðsson (1959, 23 mars) bls. 4 
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heldur þegar veiði og veður var gott og 

tími gafst til frá öðrum störfum. Frá 

Naustavík eru björg og hamrar með 

sjónum.  

 Héraðsvötnin hafa tekið mörg 

mannslíf í aldanna rás.  Í ræðu 

sýslumanns Skagafjarðar við vígslu 

brúar yfir Vesturós árið 1926, segir að á 

árunum 1824-1925 hafi 42 menn látið 

lífið í Héraðsvötnum, þar af 12 í 

fljótsarminum. Með eru ekki taldir þeir, 

sem létu lífið í Jökulsánum, sem eru 

uppspretta vatnanna.
5
 Nokkur dauðsföll urðu í ósnum í tíð Ósmanns. Oftast voru tildrög slysa 

þau að menn gerðu tilraun til að sundríða ósinn, sumir undir áhrifum áfengis. Jón þurfti oftar 

en einu sinni að horfa á eftir vinum, sem fóru ekki að með gát, í Ósinn. Með snarræði sínu 

tókst honum þó einnig að bjarga ófáum lífum.
6
  

 

2.1 Ferjustæði í Hegranesi 

Ferjustaðir og vöð breyttust reglulega í takt við breytingar á flæði Héraðsvatna. Á  síðustu 

áratugum 19. aldar voru lögferjur á um tíu til tuttugu bæjum, þó ekki samtímis. Að auki var 

ferjað frá nokkrum bæjum, þótt ekki væru lögferjur þar. Örnefni benda til þess að ferjað hafi 

verið yfir Héraðsvötn öldum saman. Í skjali frá 1295 kemur fram bæjarheitið Ferjuhamar, sá 

bær er talin hafa staðið í landi Kárastaða. Líklega var ferjustæði við Ferjuhamar áður en 

bærinn byggðist og eftir að hann lagðist í eyði á 17. öld. Síðan var ferjað frá Kárastöðum.
7
 

Ferjustæðin við Ferjuhamar og Kárastaði voru ekki háð breytingum á stefnu og straumum 

Héraðsvatna, og því var líklega ferjað frá sömu ferjustæðum.
8
 Talið er mögulegt að ferjustæði 

hafi einnig verið við suðurenda Hegraness, við bæina Egg og Eyhildarholt. Óvíst er hvar það 

var staðsett.
9
 Eftir að Austari-Héraðsvötn voru brúuð árið 1895 og dragferju komið fyrir við 

vestur Ósinn, var ekki lengur þörf fyrir nema einn ferjustað í Hegranesi. Jón Ósmann frá 

                                                           
5
 Sigurður Sigurðsson (1926, 22 ágúst) bls. 6 

6
 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 138-140 

7
 Byggðasaga Skagafjarðar. Rípurhreppur, Viðvíkurhreppur (2010) bls. 154 

8
 Byggðasaga Skagafjarðar. Rípurhreppur, Viðvíkurhreppur (2010) bls. 154 

9
 Kristborg Þórisdóttir (2005) bls. 20 

Mynd 2. Séð yfir á Borgarsand. Í vinstra horni glittir í steininn 

sem dragferjan var fest við. Vinstra megin við hann stóð Byrgi 

Ósmanns. Mynd tekin í september 2011. 
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Utanverðunesi mannaði þá stöðu lengst af. Rennsli Héraðsvatna hafði gríðarleg áhrif á það 

hvaðan var ferjað. Erfitt er að segja til um hvernig landslagið í kringum vötnin var áður en 

farið var að teikna uppdrætti og kortleggja svæðið. Því er vandkvæðum háð að finna út hvar 

sumir ferjustaðirnir voru nákvæmlega og ummerki um þá flesta hafa Héraðsvötnin borið á 

brott með sér.  

 Kristborg Þórsdóttir kortlagði vegi og ferjustæði í Hegranesi við gerð verkefnisins 

Movement through Hegranes. The „Icelandic Mesopotamia“. Að hennar mati skipti 

staðsetning bæja meira máli en auðlegð, hvað val á ferjustæði snerti. Voru þau höfð við bæði 

stórbýli og kot. Félagsleg staða og völd voru því ekki aðaláhrifavaldar við val á ferjustað, 

heldur hentugleiki og vegalengd frá vötnunum.
10

 Umferð gat verið mikil við þá bæi sem 

ferjað var frá. Ágangur ferðamanna og hesta hefur mögulega verið bændum til óþæginda, 

nema þeir hafi treyst á ferjutoll sem búbót. Sumir bændur litu á það sem ok fremur en kost að 

búa á lögbundnum ferjujörðum. 

 

2.2 Ferjumál við Héraðsvötn 

Vorið 1740 skipaði Skúli Magnússon (1711-1793) sýslumaður svo fyrir að lögferja skyldi 

vera á Vesturósi Héraðsvatna. Kom í hlut ábúenda á bænum Utanverðunesi að annast hana. 

Hafði lögferja ekki áður verið tengd þeim bæ. Mörg ferjustæði voru fyrir í Hegranesi en illa 

búið að þeim. Víða var ferjumálum illa sinnt og leitaðist Skúli við að koma reglu á þau mál. 

Þegar hann lét af störfum sem sýslumaður árið 1750 fóru ferjumál við Héraðsvötn aftur í 

ólestur. Skipti litlu þó gefin væru út konungsbréf með fyrirskipunum um bætur á vegum, 

brúm og ferjum, ásamt nákvæmum fyrirmælum um skyldur ferjumanna, sem ekki var hlýtt.
11

  Á fyrsta lögskipaða sýslufundinum, sem haldinn var á Sauðárkrók í október árið 

1874, voru samgöngumál rædd. Sett var í forgang að brúa hættulegustu vatnsföll í nágrenni 

kaupstaðarins, þ.e. Gönguskarðsá, Valagilsá og Kolku. Á tímabilinu frá 1875-1900 voru alls 

níu brýr smíðaðar í Skagafirði. Ferjumál við Héraðsvötn bar einnig á góma, en þau höfðu 

lengi verið í ólestri. Ferjur voru báðum megin við Héraðsvatnaós eystri og að austanverðu við 

Vesturós. Þaðan ferjaði Magnús, faðir Jóns. Brýn þörf þótti á ferju við Vesturósinn að 

vestanverðu. Á sama fundi var samin reglugerð og gjaldskrá um ferjuhald. Þar segir svo:  

                                                           
10

 Kristborg Þórisdóttir (2005) bls. 23 
11

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 73 
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„Þegar tvær eru lögferjur á einum ferjustað, sín hvoru megin ár, eiga ferðamenn að snúa sér til 

ferjumannsins þeim megin, er þeir koma að, nema þeir hafi áður samið við hinn ferjumanninn 

um að  sækja sig, þó hafa þessir ferjumenn ekki neinn einkarétt hvor á móts við annan, og er 

hvor um sig skyldur að gegns, þá kallað er á ferju eða annað teikn gjört frá hinum 

bakkanum....Ferjumenn eru skyldir til að hafa ferjur sínar í gildu standi að lögum.... Bannað er 

að taka ferju leyfislaust undir sektir að lögum. Ferjumenn eru ekki skyldugir að ferja nema 

ferjutollur sé borgaður út í hönd, þó vonar nefndin, að þeir beiti því ekki stranglega fyrr en búið 

er að auglýsa almenningi reglugerð þessa og yfir höfuð sýna linkindi [svo], þegar ástæður eru 

til....“
12

       

Í reglugerð frá 1874 ákvað sýslunefnd ferjutolla á hinum ýmsu ferjustöðum. Ferjur á þessum 

stöðum skyldu vera lögferjur, þ.e. þær var ekki hægt að leggja niður nema með samþykki 

amtsráðs.
13

  

 Í bókinni Samgöngur um Skagafjörð eftir Sölva Sveinsson er birt gjaldskrá yfir 

ferjutoll í skildingum. Á fyrsta fundi sýslunefndar Skagafjarðarsýslu haustið 1874 var nokkuð 

rætt um tilhögun og fargjald ákveðið í framhaldi af fundinum.
14

 

Bæir Fyrir hvern mann ásamt 
reiðtygjum 

Fyrir klifjar með reiðingi Fyrir hverja kind, 
haustlömb eins 

Húsey, Eyhildarholt 4 skildingar 2 skildingar 2 skildingar 

Vellir, Miðgrund, 
Kárastaðir, Ás 

8 skildingar 8 skildingar 2 skildingar 

Hofsstaðir, Lón, 
Utanverðunes 

16 skildingar 8 skildingar 2 skildingar 

Garður 20 skildingar 8 skildingar 2 skildingar 

Sjávarborg, Sauðá 24 skildingar 8 skildingar 2 skildingar 

 

Á sýslufundi árið 1878 kemur fram að enn sé ekki komin ferja á Vesturósinn, 

sýslunefndarmanni Sauðárhrepps var falið að útvega ferjumann. Tækist það ekki skyldi hart 

látið mæta hörðu og amtsráði falið málið.
15

 Um 1890 hafði umferð yfir Ósinn margfaldast frá 

því sem áður var. Sauðárkrókur var þá orðinn höfustaður sýslunnar og margir áttu erindi 

þangað. Ferjumenn náðu tæplega að anna eftirspurn og oft mynduðust biðraðir. Ferðamenn og 

ferjumenn voru að vonum ekki sáttir við stöðu mála. Sýslunefnd sá um að bæta yrði úr 

ástandinu. Tvær leiðir þóttu vænlegastar; annaðhvort að brúa Vesturósinn eða taka upp nýja 

                                                           
12

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 75 
13

 Sölvi Sveinsson (1978) bls. 94 
14

 Sölvi Sveinsson (1978) bls. 92 
15

 Kristmundur Bjarnason (1969) bls 253-255 
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hætti við ferjuhald.
16

 Niðurstaðan varð sú að setja dragferju á Vesturósinn. Frekar verður sagt 

frá því hér á eftir.  

 Á ofanverðri 19. öld tekur Magnús Árnason frá Utanverðunesi við starfi ferjumanns 

við Vesturós Héraðsvatna. Jón sonur hans sá þó um það starf fyrir hann lengst af með hjálp 

bræðra sinna. Fljótlega kom til deilna um ferjuhald á Ósnum. Eins og áður segir var 

sýslunefndarmanni Sauðárhrepps falið að finna ferjumann til að ferja austan megin við Ósinn. 

Leita varð amtsúrskurðar í málinu. Úr varð að Pétur Sigurðsson, bóndi á Sjávarborg, leigði 

land undir grasbýli við Flæðitjörn, sunnan við Borgarsand. Kotið, sem fékk nafnið Tjörn, var 

ekki lögbýli og var ferjuhaldið á ábyrgð Péturs. Ábúendur á Tjörn ferjuðu á móti feðgunum 

frá Utanverðunesi. Ferjumenn á Tjörn kvörtuðu yfir því að Nesfeðgar væru of greiðviknir, en 

fólk leitaði frekar til þeirra.
17

 Kunnugir vissu að Magnús var með útræði við Ósinn og því 

hægara að ná athygli hans og sona hans, sem voru við veiðar allar lausar stundir, sérstaklega 

þó Jón. Auk þess höfðu feðgarnir ferjað fólk um árabil, meðan samgöngumál voru ekki í 

föstum skorðum. Því hefur mörgum þótt hægara að leita til nesfeðga á ferðalögum sínum.
18

 Með tilkomu brúar á Austurós 

Héraðsvatna árið 1895, og dragferju á hinn 

vestari árið 1892, breyttust samgöngumál við 

Héraðsvötn til batnaðar. Lögferjan við Tjörn 

var lögð niður, einnig þær við Velli, 

Syðstugrund, Ás, Hofsstaði, Garð og Lón. 

Tveimur árum síðar var lögferjan við 

Kárastaði lögð niður.
19

 Dragferjan reyndist 

vel og hægt var að ferja fleiri menn og dýr á 

skemmri tíma.  

 

2.3 Ferjumál, aðstæður og 

vinnutími ferjumanna 

Þrátt fyrir að gefið hafi verið út konungsbréf 

um ferjumál var þessum málaflokki enn 

                                                           
16

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 79 
17

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 76-77 
18

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 77 
19

 Sölvi Sveinsson (1978) bls. 100-102 

Mynd 3. Jón Ósmann. Ártal og ljósmyndari óþekkt. 
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ábótavant er komið var fram á 19. öld. Jón Bjarnason (1807-1892), fyrrum alþingismaður frá 

Hraunum í Fljótum, skrifaði í Ísafold þann 24. ágúst 1880 pistil um fyrirhugaðar brúarsmíðar 

á Íslandi. Brúargerð þótti honum heldur stór fjárfesting miðað við notkun og lagði til að þess í 

staðinn yrði komið fyrir dragferjum á helstu ám. Dragferjur á stórám myndu gera sama gagn 

og brýr, og væru jafnvel hentugri, þar sem þær kostuðu lítið. Auðveldlega var hægt að setja 

þær á flestar ár þar sem yfirferð var mikil. Samgöngur voru mestar yfir sumartímann og því 

þyrfti aðeins að hafa ferjumenn í vinnu yfir þann tíma. Þeir þyrftu að hafa eitthvert skjól yfir 

sig, kofa eða skýli á ferjunni sjálfri. Jón benti á að slíkt fyrirkomulag hafi gengið vel í 

Ameríku og fleiri löndum.
20

  

 Þáttaskil urðu í ferjumálum Skagfirðinga upp úr 1890, sennilega að áeggjan Einars 

Guðmundssonar á Hraunum, alþingismanns. Alþingi veitti 2400 króna styrk til þess að koma 

svokölluðum svifferjum, eða dragferjum, á ósa Héraðsvatna gegn því að sýslufélagið legði 

fram það fé sem vantaði upp á. Á þessum tíma var á ábyrgð ferjumanna að leggja út fyrir ferju 

og halda henni við á eigin kostnað. Ferjur löskuðust eða eyðilögðust oft af ísreki. Var þá á 

ábyrgð ferjumanns að útvega nýja.
21

 Svo var ekki í þessu tilfelli, enda kostnaðurinn við smíði 

dragferjunar töluverður fyrir meðalbónda. Til verksins voru fengnir Einar Guðmundsson á 

Hraunum og Sigurður Ólafsson á Hellulandi, báðir nafntogaðir smiðir. Sigurður fékk 

viðurnefnið Edison Skagafjarðar. Fann hann meðal annars upp „rekstrarkonuna“ svonefndu 

og smíðaði einnig spilverkið í dragferjuna.
22

 Hvor um sig lagði fram teikningu og 

kostnaðaráætlun. Einar reiknaði með 1651 kr til verksins en Sigurður 1500 kr. Afráðið var að 

þeir ynnu verkið í samstarfi. Árið 1892 var dragferja færð Magnúsi bónda Í Utanverðunesi. 

Ferjuna nefndi Magnús Botnu. Henni er líst svo:  

„Rétt þar ofan við, er jökulvatnið féll í sjó, var gildur stálvír strengdur yfir ósinn, festur við 

akkeri hvorum megin, honum var brugðið einn eða tvo snúninga um láréttan vinduás með sveif á 

enda. Þegar ásnum var snúið, vatt hann vírinn upp á sig öðrum megin, en ofan hinum megin. 

Þannig mjakaðist ferjan milli stranda. Hún var flatbotna, fleygmynduð til endanna, breið og bar 

mikinn þunga. Á miðjum hvorum borðstokk var hleri, hár, en ekki breiður, líkur mikilli hurð. 

Stóð hann upp á endann og var á hjörum við neðri brún. Milli landa var honjum krækt aftur sem 

hurð. Neðri hluti fyllti skarð það í borðstokkinn, er fyrir hann var gert, en meginpartur hans stóð 

langt upp fyrir öldustokk. Þá er að landi kom, var efri endanum hleypt út og upp á bakkann eða á 

                                                           
20

 Jón Bjarnason (1880, 24, ágúst) bls. 83 
21

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 77 
22

 Jónas Árnason (1961) bls. 33 



 

17 
 

ská niður í grunnt strandborðið. Síðan gengu menn eða riðu úr ferjunni eftir þessum skáfleka og 

á land.“
23

  

Samkvæmt Hróbjarti Jónassyni, sem var ferjumaður við Vesturósinn á árunum 1922-1925, 

bar Botna eldri átta hesta fullhlaðin.
24

 Árið 1908 var farið að sjá á Botnu eldri. Páll Árnason 

skipasmiður á Ysta-Móa í Fljótum smíðaði staðgengil hennar; sú ferja bar um helmingi meira 

en sú eldri.
25

 Botnu yngri lýsir Hróbjartur svo: „Stærðina má nokkuð ráða af því að ég lét oft 

16-18 hesta í hana ásamt kannski klyfjum af 10-14 hestum og 6-8 manns, þegar gott var, en 

nokkru minna í vondu. Ferjan bar þennan þunga vel, en þegar ókyrrð var á yfirborði vatnsins 

og straumþungi mikill, þótti vísara að hlaða hana ekki um of.“
26

 Ferjunum var þannig komið 

fyrir að kaðall og síðar stálvír var strengdur yfir vötnin og festur báðum megin, öðrum megin 

í stein en hinum megin í akkeri. Ferja var fest í strenginn og síðan undin fram og til baka með 

vindu eða sveif.
27

 Jón sneri sveifinni á ferjunni fullhlaðinni einsamall, en þrjá til fjóra menn 

þurfti í það verk að Jóni fjarverandi.   

 Eins og fyrr segir starfaði Hróbjartur Jónasson (1893-1979), bóndi og 

húsasmíðameistari frá Hamri í Hegranesi, sem ferjumaður á árunum 1922-1925. Hann lýsir 

störfum sínum við Ósinn. Dragferjan var sett á vötnin á vorin þegar ísa leysti og var ferjað þar 

til frost á haustin voru orðin það mikil að ferjunni var hætta búin vegna ísreks. Þá var ferjað á 

handferju þangað til ísar voru færir og hægt að ganga yfir vötnin. Ferja varð á handferju 

hvaða tíma árs er ísar voru ekki færir.
28

 Hallgrímur Jónasson (1894-1991), kennari fæddur að 

Fremri-Kotum í Skagafirði, skrifaði pistil um Jón Ósmann í Morgunblaðið árið 1970. Um 

starf ferjumannsins segir þar: 

 „Á haustin áður en ísar lögðust að, var 

ferjan dregin í naust og ekki sett fram á 

ný, fyrr en Vötnin höfðu rutt sig að vori. 

Þá ferjaði Jón á pramma og reri á milli 

landa, meðan ísalög voru ótrygg. En 

erfiður starfi var það og ekki hættulaus, 

einkum er jakaburður var mikill í ósnum 

og náttmyrkur á. En hvernig sem á stóð, 

kom Jón Ósmann öllum til lands heilum, 

                                                           
23

 Hallgrímur Jónasson (1987) bls. 188 
24

 Hróbjartur Jónasson (1979) bls. 58 
25

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 133 
26

 Hróbjartur Jónasson (1979) bls. 60 
27

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 85 
28

 Hróbjartur Jónasson (1979) bls. 59 

Mynd 4. Selaskytta. Málverk eftir Jón Stefánsson 1935. Jón 

Ósmann var fyrirmynd selaskyttunar. 
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sem stigu um borð í ferju hans eða bát. Með aðdáanlegri fimi vatt hann prammanum innan um og 

á milli hrönglandi jakabáknanna, stjakaði sér fram eða reri tröllefldum áratökum.“
29  

 

Árstíðir og veðurfar höfðu áhrif á vinnutíma ferjumanna. Vinnudagur Hróbjarts hófst 

venjulega klukkan átta á morgnana og endaði að jafnaði átta á kvöldin. Þetta gekk þó ekki 

alltaf eftir og stundum lauk vinnudeginum ekki fyrr en upp úr miðnætti. Jón Normann 

Jónasson (1898-1976) frá Selnesi á Skaga sinnti dragferjunni í um sex vikur árið 1924, tíu 

árum eftir andlát Jóns Ósmanns. Hann var við Ósinn síðari hluta ágúst og september. 

Vinnudagur hans hófst níu á morgnanna og lauk níu á kvöldin. „Sigurði Helgasyni á 

Sauðárkróki, ferjumanni um skeið eftir 1920, farast meðal annars svo orð um ferjustarfið á 

Vesturósi: „Jú, það var erfitt. Það var þrælaverk, ef flóð var eða brim, sérstaklega á vorin.“ Þá 

var þó í stað vindunnar komið í ferjuna tannhjólaspil, er hafði verið sett upp ári eftir lát Jóns 

Ósmanns; létti það starfann, svo að ekki var sambærilegt við það, sem áður var.“
30

   

 Í Lesbók Morgunblaðsins þann 22. ágúst 1926 birtist ræða Sigurðar Sigurðssonar, 

sýslumanns Skagafjarðar, er hann hélt við brúarvígslu á Vesturósnum árið 1926. Honum var 

tíðrætt um samgönguhætti og samgöngubætur. Um ferjumál segir hann: „Alt fram að árinu 

1892 var farangur og vara manna ferjað á litlum prömmum yfir ósinn, en hestum og öðrum 

fjenaði sundlagt yfir hann, þegar það á annað borð var fært. En þá var dragferja sett á ósinn og 

hefir hún verið starfrækt af sýslufjelaginu til þessa árs. Þetta var að vísu mikil bót frá því, sem 

áður hafði verið, en örðugleikarnir og hættan fyrir líf og eignir vegfarenda var þó enn næsta 

mikil.“
31

 

                                                           
29

 Hallgrímur Jónasson (1970, 27. janúar) bls. 7 
30

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 174 
31

 Sigurður Sigurðsson (1926, 22 ágúst) bls. 6 

Mynd 4. Jón Ósmann. Ártal og ljósmyndari óþekkt. 

Mynd 5. Haglabyssa Jóns Ósmanns. Byssa þessi er varðveit á Byggðasafninu í Glaumbæ. 
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2.4 Æviágrip Jóns Ósmanns 

ferjumanns  

Jón Magnússon (1862-1914) fæddist á bænum 

Utanverðunesi í Hegranesi, sem er í botni 

Skagafjarðar. Foreldrar Jóns voru Magnús 

Árnason og Sigurbjörg Guðmundsdóttir. Hann 

var næstelstur fimm barna þeirra hjóna sem 

komust á legg. Faðir Jóns sá um lögferju við 

Vesturós Héraðsvatna, en löngum fylgdi 

ferjumannastarfið tilteknum jörðum. Jón hjálpaði 

honum við það starf frá því að hann var unglingur 

og sá alfarið um ferjuna á fullorðinsárum allt til 

dauðadags. Jón var mjög bráðþroska og var strax 

á unglingsárum með hæstu mönnum. Segir sagan 

að hann hafi verið um og yfir tvo metra. Þegar 

Jón fermdist fékk hann eftirfarandi vitnisburð frá 

prestinum: „Kann dável, skilur vel, les vel; hegðar sér dável.“
32

 Jón var talinn með fríðustu og 

karlmannlegustu mönnum sem Ísland hafði alið af sér. Margir höfðu á orði að hann minnti á 

hetjur og afreksmenn fornaldar; þá var Skarphéðinn nefndur til samanburðar. Til eru lýsingar 

vina og samferðamanna Jóns af líkamsbyggingu og persónu hans. Steinunn Jónsdóttir Inge 

(1874-1974) var í vist á bænum Garði í Hegranesi, skammt frá Utanverðunesi, frá 1889-1891. 

Hún lýsir Jóni svo: „Jón var yfir sex fet á hæð, herðabreiður mjög og svaraði sér vel, teinréttur 

á velli, ágætur sundmaður og með afbrigðum góður glímumaður, snar í snúningum. Hann 

hafði sérstaklega falleg og góðmannleg augu, hátt enni og dökkjarpt hár. Þegar ég þekkti 

hann, rakaði hann sig en hafði skegg á efri vörinni. Hann var alltaf glaður og spaugsamur, en 

spaug hans líka oft alvöruþrungið. Hann var hagmæltur og hafði gott vit á skáldskap. Hann 

var listaskytta og skaut margan selinn.“
33

   

 Jón byrjaði sem unglingur að aðstoða föður sinn við ferjustarfið. Ungur að árum tók 

hann alfarið við starfinu og sinnti því þar til hann lést 52 ára gamall. Starfið var erfitt og 

vandasamt að sinna búskap meðfram því yfir háannatímann, sem var vor og sumar. Það 

hentaði Jóni vel, þar sem hann var aldrei mikill búmaður og öll tilbreyting við vinnu honum 
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Mynd 6. Jón Ósmann. Mynd tekin um 1910. 



 

20 
 

kær. Lengst af var hann skráður sem vinnumaður hjá foreldrum sínum í Utanverðunesi. 

Snemma hneigðist hugur Jóns til veiðimennsku. Frá unga aldri reis hann upp fyrstur allra og 

hélt til veiða, án efa hefur aflinn verið kærkomin búbót fyrir heimilisfólk í Nesi. Jón þótti 

örlátur mjög og gaf gjarnan frá sér dagsveiðina, sérstaklega ef hann hitti fyrir efnalítið fólk og 

hungraða ferðalanga. Það var þekkt í héraðinu hversu vel var veitt af mat og drykk á 

Furðuströndum.
34

 Jón var landskunn selaskytta og átti tvær selabyssur svo að vitað sé; önnur 

var svo stór að stundum var vísað til hennar sem fallbyssu. Flestir áttu erfitt með að halda 

byssunni í réttu miði, en það reyndist Jóni leikur einn.
35

 Margar sögur eru til um tilburði Jóns 

við veiðar og flestar þeirra eru lyginni líkastar: „En ein frægasta sagan af honum er þó sú, er 

hann lenti í fangabrögðum við gamlan sel og ultu þeir báðir af skerinu í sjóinn, en þegar þeim 

skaut úr kafinu, sló Jón selinn í hausinn með hnefanum -og dauðrotaði hann. „Og þá sló ég 

fast,“ sagði Jón, er ella var fáorður um afl sitt.“
36

   

 Sagt var að Jón hafi notið kvenhylli, þó erfitt sé að staðfesta það. Þegar Jón var 23 ára 

gamall réði hann sig í vist á bæinn Ystugrund, þar sem rúmlega þrítug ekkja, Dýrleif 

Gísladóttir, hafði búforráð. Fljótlega felldu þau hugi saman og eignuðust soninn Pál Magnús 

árið 1887; hann lést sama ár. Stuttu síðar fór að draga saman með Jóni og hinni 22 ára gömlu 

Guðnýju Pálsdóttur, sem var stjúpdóttir Dýrleifar og bjó einnig að Ystugrund. Þurfti Jón að 

velja á milli kvennana tveggja og fór svo að hann valdið að eiga Guðnýju. Þó var hann tregur 

til að ganga í hjónaband og gekk ekki að eiga hana fyrr en árið 1897. Mikið var rætt um 

hversu lengi hún sat í 

festum. Áður en að 

giftingu kom var hún í 

mörg ár skráð sem 

vinnukona og Jón sem 

vinnumaður í Nesi. Eitt 

barna Jóns og Guðnýjar 

komst á legg, 

stúlkubarn sem skírt var 

Sigurbjörg Agnes. Þau 

misstu tvo drengi mjög 
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unga. Guðný varð snemma heilsuveil og lést úr tæringu 1902.
37

  

 Lítið segir af frekari kvennamálum Jóns fyrr en hann er hálffimmtugur. Þá tekur hann 

að fella hug til Elínar Jónsdóttur (1888-1950), sem var honum mun yngri, tuttugu og sex ára 

að aldri. Þessar tilfinningar reyndust honum erfiðar, því að ekki hvarflaði að honum að ung og 

efnileg stúlka gæti borið tilfinningar til eldri manns. Á meðan á tilhugalífi þeirra stóð ritaði 

Jón í minnisbók sína: ,,Ávallt elska mennirnir lífið og auðinn, en gamall maður ann ungri 

konu sinni meira en lífinu.“
38

 Elín endurgalt tilfinningar Jóns og flutti til hans í Nes árið 1911. 

Jón hélt þó háttum sínum; þau Elín gengu ekki í hjónaband og var hún skráð sem húskona.
39

 

Árið 1912 eignuðust Jón og Elín son, sem hlaut nafnið Jónas Ósmann. Um hann orti Jón þann 

25. desember árið 1913, í bréfi til vinar síns Páls V. Bjarnasonar (1873-1930), sem var 

sýslumaður á Sauðárkrók á árunum 1905-1912. „Er mín bón og Ellu von, að eignast dreng 

með príði, fríður í sjón um fjölnis kvon, sem frægur Jónas Kristjánsson.“ Í sama bréfi lýsir 

hann drengnum: „Nú Ella orðin jafngóð, en strákurinn er með príði, bygging og heilsa, læt 

hann lifa á Nýmjólk, Hrossakjöti, Selspiki og bráðum læt ég snáða drekka volgt Selablóð, af 

þeirri fæðu verður mjer bezt.“
40

  

 Jón tók ungur að glíma við gátur tilverunnar og ritaði sitthvað í Minnisbók sína. Einna 

mest gætti hugleiðinga um konur. Á einum stað segir hann: ,,Konan er eins og olíuker, en 

maðurinn eins og glóandi kol. Vitur maður lætur ekki eld og olíu á sama stað.“
41

 Jón safnaði 

skáldskap og hafði gaman af því að rita vísur; í þeirri list þótti hann ágætur. Einnig átti hann 

fjölmarga pennavini víðs vegar um land. Í ársreikningi Jóns við verslun eina á Sauðárkróki 

kemur fram að hann kaupir 24 penna ásamt pappír og umslögum.
42

 

 Þegar Jón var um fertugt fór að bera á einkennilegu orðavali í máli hans. Einnig varð 

hann undarlegur í fasi. Sérstaklega beitti hann óvanalegu orðfari við ókunnuga og áttu sumir í 

stökustu erfiðleikum með að skilja við hvað hann átti. Theódór Friðriksson (1876-1948) 

rithöfundur nefnir orðkringi Ósmanns í æviminningum sínum Í verinu: „Langeinkennilegasti 

maðurinn var raunar heljarmennið Jón Magnússon Ósmann... Orðbragð Jóns var svo skrýtið, 

að það vakti mörgum hlátur í hug. Hafði hann orðatiltæki sín á hraðbergi undireins og komið 

var að Ósnum. Skildu sumir ekki, við hvað hann átti með orðflúri sínu, fyrr en þeir kynntust 

honum betur. Fór þetta orðaflúr hans alltaf vaxandi, var þó mest þegar hann var kenndur, og 
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ekki dró hann úr því, er hann hitti þá fyrir höfðingja.“
43

 Flest nýyrði hans og orðatiltæki eru 

nú gleymd. Sum lifa þó enn í minni Skagfirðinga, s.s. „skuddi“, sem var heiti á grænum 

sýrukút sem Jón geymdi áfengi í. Hann var greiðugur á veitingar og bauð gestum og gangandi 

sopa úr skudda. í Skagafirði festist orðið skuddi við áfengi og drykkjufélagar voru kallaðir 

skuddabræður.
44

 Einnig má nefna orðin „eldgrimmur“ og „fjallgrimmur“; beitti hann þeim 

yfir hluti sem full vissa var fyrir. Jón kallaði fjöruna austan óss Furðustrandir. Ekki er vitað 

með vissu hvernig nafngiftin er komin til. Líklegt þykir að Jón hafi fengið það úr Eiríks sögu 

rauða. Þar er minnst á veiðimann að nafni Þórhallur, sem var ekki ólíkur Ósmanni í lýsingu.
45

 

Hann kallaði börn gjarnan „ljósalinga“ og „angalinga“. Orðasamband, sem Jón notaði mikið, 

var „halló í deildinni“; þegar hann kom í verslanir á Sauðárkróki heilsað hann gjarnan með 

þessum orðum. Kristmundur Bjarnason heldur því fram að Jón hafi jafnvel verið fyrstur 

Íslendinga til að nota orðið halló í kveðjuávarpi.
46

 „Þykkildi“ var eitt eftirlætisorð Jóns og 

notaði hann það yfir ýmsa hluti, t.d. fiskimið; hann talaði um að „róa út á þykkildið“. Til er 

saga af frú einni stórvaxinni sem átti í erfiðleikum með að koma sér yfir í dragferjuna. Jón 

gerði sér lítið fyrir ogt lyfti frúnni yfir í bátinn, sagði: „Halló, Jesús guðsonur, Ósmann hefur 

tekið á þykkildinu fyrr.“
47

   

 Á Furðuströndum stóð ferjumannakofi sem ávallt var kallaður Byrgið, í síðari tíð 

stundum Emanúel. Tildrög þessa nafns má rekja til seglskips, sem strandaði við Sauðárkrók 

árið 1906 í fárviðri, og hét Emanuel. Jón hirti nafnfjöl skipsins og hengdi yfir dyr byrgis síns, 

líklega fremur til skrauts en að gefa Byrginu það nafn.
48

 Jón var þekktur fyrir einstaka 

gestrisni og velgjörðir. Ludvig R. Kemp (1889-1971), bóndi á Illugastöðum, lýsir heimsókn 

sinn á Furðustrandir í bókinni Sagnir um slysfarir í Skelfisstaðahreppi 1800-1950:  

„Þetta var á sunnudegi. Ósmann sótti okkur yfir Ósinn og leiddi okkur inn í byrgi sitt. Þó að 

þarna væri þröngt, var allt hreinlegt inni. Við félagar höfðum nægilegt áfengi í tösku, sem ég 

hafði meðferðis inn til Ósmanns. Tók ég upp flösku og ætlaði að rétta félögum mínum. Ósmann 

bregzt þá við, þrífur flöskuna, stingur í hana tappanum, lætur hana síðan í töskuna aftur og segir 

um leið: „Þið eyðið ekki af ykkar nesti, á meðan þið eruð í mínum húsum“.-Var þá karl 

aðsópsmikill.“ „Ekki veit ég, hvaðan Ósmanni hefur komið fé til að halda uppi slíkri risnu, sem 

hann gerði þennan dag, hafi þetta verið daglegur viðburður á Furðuströndum.-Kunnugir menn 

fullyrða, að svo hafi verið. Mér er líka sagt, að Ósmann hafi alltaf verið fremur vel stæður, þótt 

aldrei yrði hann ríkur, og margur hafi komið svangur á Furðustrandir, en farið þaðan saddur og 
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hress. Vel má vera, að vinir Ósmanns, sem voru margir og sumir vel stæðir, víðsvegar um 

Skagafjörð, hafi skotið að honum mat í viðlögum.“
49 

  

Þegar Jón var um fimmtugt var starfið farið að taka sinn toll á líkama og sál. Hann var ekki 

lengur eins rammur af afli og á ungdómsárum sínum; engu að síður var hann enn öflugustu 

mönnum sterkari. Trúlega þjáðist Ósmann af gigt. Einnig hafði áralöng misnotkun á áfengi og 

tóbaki haft eitthvað með heilsubrest hans að gera.
50

 Árið 1912 hætti Jón alfarið að drekka og 

reyndist það honum mikil þrekraun. Hann hafði löngum átt erfitt með svefn; þegar drykkjunni 

sleppti kom honum vart dúr á auga. Góðvinur hans, Jónas Kristjánsson (1870-1960) 

héraðslæknir á Sauðárkrók vildi þá að hann gætti hófs í bindindinu. Bauðst hann til að áskrifa 

Jóni brennivín út á lyfseðil. Hundaskammtinn neitaði Jón að taka og sagði Jónasi að Jón 

Ósmann bryti ekki lög.
51

  

 Þunglyndi Jóns ágerðist með árunum og á erfiðustu stundunum gældi hann við þá 

hugmynd að hverfa í Ósinn. Aðspurður taldi hann það stafa af því að hann hefði frá unga aldri 

drukkið blóð úr selum sem hann veiddi.
52

 Mögulega hefur hann talið að eðli þeirra yfirtæki 

sig. Sumarið 1913 fékk Jón til aðstoðar við sig Hróbjart Jónasson (1893-1979), 

múrarameistara frá Hamri, sem síðar varð ferjumaður við Ósinn. Haft er eftir honum að Jón 

hafi sagt í eins manns hljóði: ,,Hann er fallegur hann nafni minn núna, og líklega á ég að 

lokum eftir að hverfa til hans.“
53

   

 Um miðjan apríl 1914 gerði Jón samning við sýslunefnd til fimm ára. Hann fann fljótt 

að vinnulúinn líkaminn var ekki í stakk búinn til að ferja; vorið hafði áður fyrr haft hressandi 

áhrif á Ósmann en sú var ekki raunin að þessu sinni. Hann þurfti að hafa sig allan við til að 

halda fornri reisn. Jón hélt í sína hinstu ferð föstudaginn fyrsta í sumri. Hann kvaddi 

heimilisfólk eins og venjulega og hélt af stað niður á Furðustrandir. Á borði í Byrginu lá 

guðsorðabók. Jón hafði skrifar þrjú orð á hvítan pappír og lagt á bókina: „Í Jesú nafni.“ Sex 

eða sjö vikum síðar fundu feðgarnir á Skelfingsstöðum á Skaga sjórekið lík af manni stórum 

vexti. Þeir töldu sig þar þekkja Jón. Líkið var fullklætt og óskaddað að öðru leyti en því að 

það var sem andlit og hár væru strokin burt. Líkið var með kaðallykkju um hálsinn. Pétur 

Hannesson verslunarmaður og ljósmyndari skrifaði í dagbók sína eftir að hafa fylgt Jóni til 

grafar:  
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„Jón Magnússon ósmann var jarðaður hér í dag, fjöldi fólks fylgdi líkinu að moldarrúminu þar sem 

dauðinn geymir það. Hann bar að landi úti á Skaga. Öldurnar skiluðu honum undir 

Skelfisstaðarbökkunum sjö vikum eftir að hann fórst í Hérðasvatnaósinum. Allann þann tíma 

fóstruðu þær hann og vögguðu honum á milli sín, svo báru þær hann á fjörur óskemmdan, rændu 

hann ekki  nokkurri spjör, en settu aðeins eðlilegt merki sitt á andlitið, og skeggið og hárið var eins 

og þær hefðu kysst það burtu.“
54  

Örlög Jóns urðu á þann veg sem hann spáði fyrir.  

3. Menningartengd ferðaþjónusta 

Nauðsynlegt er að skilgreina hugtakið menningartengd ferðþjónusta (e. cultural tourism), sem 

er grundvallarhugtak við vinnu þessa verkefnis. Menning er flókið og víðfeðmt hugtak, sem 

margar og mismunandi skilgreiningar eru til á. Menningartengda ferðaþjónustu er að sama 

skapi erfitt að skilgreina. Bob McKercher og Hilary du Cros halda því fram í bókinni Cultural 

Heritage að ekki sé til ein lýsandi skilgreining á menningartengdri ferðaþjónustu, um sé að 

ræða opið hugtak, svokallað „regnhlífarhugtak“, sem nær yfir afþreyingu í ferðaþjónustu sem 

byggir á sögu og menningu. Að mati þeirra nær menningartengd ferðaþjónusta yfir skylda 

starfssemi, s.s. sögu-, þjóðernis-, lista-, arfleifðar- og safnatengda ferðaþjónustu.
55

 Til 

hægðarauka verður hugtakið menningartengd ferðaþjónusta notað hér þó svo að hugtakið 

sögutengd ferðaþjónusta (e. history tourism) eigi einnig vel við. Frekar er vísað til 

menningartengdrar ferðaþjónustu í orðræðu en söguferðaþjónustu eða arfleifðarferðaþjónustu.

  Hugtakið menningartengd ferðaþjónusta kom fyrst fram við lok sjöunda áratugarins. 

Ferðaþjónustuaðilar og markaðsfræðingar sáu að stór hópur fólks ferðaðist gagngert til að 

fræðast um menningu og menningararf þess svæðis sem þeir skoðuðu. Erfitt er að reikna út 

hversu hátt hlutfall ferðamanna eru „menningarferðamenn“. Víst er að um allmikinn fjölda er 

að ræða. Samkvæmt rannsókn, sem gerð var af MMR/Markaðs- og miðlunarannsóknir ehf. 

fyrir Ferðamálastofu sumarið 2011, greiddu 46,2% ferðamanna, sem komu til Íslands, inn á 

söfn og sýningar.
56

 Af þessum tölum að dæma er mikil ásókn á söfn og sýningar. Á flestum 

þeirra er að finna upplýsingar um þætti tengda sögu Íslands.   

 Löngum voru hugtökin menningarstarfsemi og ferðamannaiðnaður aðskilin og þóttu 

lítið eiga skylt hvort við annað. Talið var að fjöldi gesta gæti valdið árekstrum við 

verndarstefnu stofnanna, þar sem ferðamannaiðnaður byggist á gróða, en stofnanir á borð við 
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söfn sinna víðtæku fræðsluhlutverki og hafa skyldum að gegna við íbúa samfélagsins. Við lok 

20. aldar tóku þó menningarstofnanir í auknum mæli að leitast við að laða til sín ferðamenn. 

Menningartengd ferðamennska óx mest af öllum tegundum ferðamennsku.
57

   

 Nú má spyrja sig að því að hvaða leyti hafi verið stuðlað að framgangi 

menningartengdrar ferðamennsku á Íslandi. Mest hefur borið á menningartengdri 

ferðamennsku, ásamt náttúrutengdri ferðamennsku, síðasta áratug. Náttúra og saga landsins 

eru meðal þess sem ferðamenn sækjast helst eftir að sjá og upplifa samkvæmt fyrrnefndri 

rannsókn. Samkvæmt könnuninni greiddu 70,5% erlendra ferðamanna fyrir sund eða 

náttúruböð, 46,2% fyrir söfn eða sýningar, 35,5% fyrir skoðunarferð með leiðsögn, 34,0% 

fyrir hvalaskoðun og 22,0% fyrir dekur og vellíðan. Fyrir hestaferð greiddu 17,3%, bátsferð 

16,5%, jökla- eða vélsleðaferð 15,2% og göngu- eða fjallaferð með leiðsögn 14,5%.
58

 Því er 

ekki að undra að menningar- og náttúruferðamennsku hafi vaxið fiskur um hrygg.  

 Mörg skref og markviss hafa verið tekin í átt að frekari uppbyggingu í þessum geira. 

Helst ber að nefna skýrsluna Menningartengd ferðaþjónusta sem kom út á vegum 

Samgönguráðuneytisins árið 2001. Nefnd var skipuð til að fjalla um möguleika og 

framtíðarhorfur menningartengdrar ferðaþjónustu, og niðurstöður nefndarinnar síðan 

tilgreindar í skýrslunni. Tómas Ingi Olrich, fyrrum alþingismaður og formaður 

Ferðamálaráðs, var í forsvari nefndarmanna. Lagt var til að menningartengd ferðaþjónusta 

yrði skilgreind sem sérstök grein ferðaþjónustu. Markmið með svonefndum menningarferðum 

sé að kynna og auka skilning á menningarlegri sérstöðu þjóðarinnar í nútíð og fortíð. Íslensk 

menning og íslensk náttúra ættu í framtíð að vera tvær meginstoðir íslenskrar ferðaþjónustu.
59

 

Skýrslan hefur verið stefnumarkandi og vel tengd innan stjórnkerfis, bæði við áætlanagerð og 

styrkveitingar, eins og Önnu Þorbjörgu Þorgrímsdóttur verður að orði í greininni 

„Menningararfur með strípur“. Jafnframt gagnrýnir hún þá einföldu sýn á menningu og 

menningararf sem er að finna í skýrslunni. Að mati hennar er lögð of mikil áhersla á 

staðalmyndir og einfaldaðar skilgreiningar. Anna gagnrýnir áherslu á einfaldan boðskap, sem 

byggist á staðalímyndum. Við markaðssetningu sé hamrað á slagorðum sem grípa athygli 

fólks fljótt og auðveldlega, líkt og gamla slagorðið „Ísland, land elds og ísa“.
60

   

 Gagnrýni Önnu er réttmæt. Vel má vera að betur hafi mátt standa að gerð skýrslunnar. 

Nauðsynlegt er að endurskilgreina hvað felst í menningartengdri ferðaþjónustu og benda á 
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þær fjölbreyttu leiðir sem færar eru við uppbyggingu á menningarferðaþjónustu. Skýrslan 

virðist hafa haft jákvæð áhrif fyrir greinina sem heild. Þau áhrif má helst sjá í gríðarlegri 

grósku í safna-, setra-, og sýningarstarfi undanfarin ár. Auknir fjármunir í formi styrkjakerfa 

hins opinbera hafa tvímælalaust greitt fyrir framgangi ýmissa menningartengdra verkefna um 

land allt. Þegar á heildina er litið hefur skýrsla Samgönguráðuneytis aukið veg 

menningartengdrar ferðaþjónustu svo að um munar. Ekki má þó gleyma því að endurskoða 

skýrsluna og gera áherslubreytingar eftir því sem aukin reynsla fæst í þessum geira. 

 

3.1 Menningartengd ferðaþjónusta í Skagafirði 

Árið 2006 kom út yfirgripsmikil skýrsla um ferðaþjónustu í Skagafirði, unnin af nemendum 

við ferðamálafræðideild Hólaskóla í samstarfi við sveitarfélagið Skagafjörð. Tilgangur með 

gerð skýrslunnar, sem ber heitið Gæði og gleði, var að vinna að stefnumótun í ferðaþjónustu á 

svæðinu árin 2006 til 2010. „Stefnumótunin snýst um að móta framtíðarsýn fyrir Skagafjörð 

sem vænlegan áfangastað ferðamanna er skili sér í öflugri og þróttmikilli atvinnugrein sem 

styrkir samfélagið. Afurð stefnumótunarvinnunnar á að vera n.k. leiðarlýsing að því hvernig 

hægt er að gera þessa framtíðarsýn að veruleika.“
61

 Í skýrslunni er að finna greinargóða úttekt 

á ferðaiðnaði í Skagafirði, ásamt hugmyndum að framþróun í ferðamálum. Notuð var SVÓT-

greining til að greina kosti, galla, tækifæri og ógnanir í þróun ferðaþjónustu í Skagafirði. 

Rannsóknir á vegum Hagstofu Íslands hafa leitt í ljós að ferðamenn, innlendir sem erlendir, 

leita helst eftir því að skoða náttúru landsins og fara í heitar laugar. Þar á eftir eru ferðamenn 

áhugasamastir um söfn og sýningar.
62

 Því er mikilvægt að hlúa að þeim markaði með 

fjölbreyttu safna- og sýningarstarfi í Skagafirði, sem og á landsvísu. Á vefsíðunni 

www.visitskagafjordur.is segir: „Óvíða er sýningar- og safnastarf með jafn miklum blóma og 

í Skagafirði, þar sem menningararfurinn er bæði ríkulegur og sögustaðir fjölmargir.“
63

  Lagt 

verður mat á það hvort þessi staðhæfing fái staðist skoðun.  

 Rétt er að sögustaðir eru fjölmargir í Skagafirði. Fjörðurinn var höfuðból Ásbirninga á 

13. öld og baksvið bardaga og átaka milli valdaætta á Sturlungaöld. Grettir Ásmundsson 

þreytti Drangeyjarsund og baðaði sig í Grettislaug eftir sundið. Sú laug stendur enn og er 

vinsæll áfangastaður. Mikið og gott starf er unnið í Skagafirði við að gera söguna, sem birtist í 

Sturlungu, sýnilega og aðgengilega fyrir ferðalanga og heimamenn. Félagið Á Sturlungaslóð 
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er myndað af ferðaþjónustuaðilum og áhugafólki um Sturlungu. Félagið leitast við að gera 

sögu Sturlungaaldar í héraðinu sýnilega. Helsta markmið félagsins er að gera Skagafjörð að 

„lifandi landakorti“, þ.e. leitast er við að setja söguna á svið með ýmiss konar viðburðum og 

verkefnum, til að opna heim Sturlungu fyrir áhugasömum. Hvert sumar er boðið upp á 

skipulagðar gönguferðir um Sturlungaslóðir. Einnig hefur félagið unnið að því að merkja 

helstu sögustaði með upplýsingaskiltum, sem greina frá atburðum á viðkomandi stað. Að 

Hólum í Hjaltadal var annar tveggja biskupastóla Íslands stofnaður árið 1106. Upphaf 

prentverks á Íslandi má einnig rekja til Hóla, þegar Jón Arason setti á fót prentsmiðju árið 

1530. Hóladómkirkja þykir merkileg og þá ekki síst fyrir sérstöðu sína í íslenskri 

byggingasögu. Hólar eru sögusvið merkra atburða Íslandssögunar, s.s. siðaskipta sem urðu 

árið 1550. Víðimýrakirkja og Grafarkirkja, sem færð var í upprunalegt horf árið 1953, eru 

tvær af sex torfkirkjum sem enn standa á landinu.   

 Mörg áhugaverð og vel heppnuð söfn, sýningar og setur eru í Skagafirði. Ekki verða 

þeim öllum gerð skil hér, einungis nokkur dæmi tekin. Þar ber helst að nefna Glaumbæ, sem 

er samstæða þrettán húsa, og meðal vinsælustu áfangastaða Skagafjarðar. Gestir fá þar innsýn 

í líf yfirstéttafólks á 19. öld. Fyrsta sýning safnsins var opnuð árið 1952. Bærinn er torfríkasti 

bær landsins, en grjót er vart að finna í Glaumbæjarlandi. Bærinn var friðlýstur árið 1947. 

Sama ár fluttu síðustu ábúendur á brott. Byggðasafn Skagfirðinga var stofnað árið eftir og 

fékk safnið bæinn fyrir starfsemi sína.
64

 Á Vesturfarasetrinu á Hofsósi er að finna 

sögusýningar um ferðir Íslendinga til Vesturheims á árunum 1870-1914. Í Minjahúsinu á 

Sauðárkróki eru sýningar tileinkaðar gömlum verkstæðum. Þar er hægt að skoða söðla-, 

úrsmíða-, trésmíða- og vélaverkstæði, sem flutt voru nánast í heilu lagi í Minjahúsið á 

Sauðárkrók. Sum þeirra voru flutt í minjasafnið í heild sinni. Á Suðurgötunni á Sauðárkrók er 

ein af fáum eldsmiðjum sem eftir eru á landinu. Í sútunarverksmiðjunni Loðskinn er starfrækt 

Gestastofa sútarans, sem er önnur tveggja hagleikssmiðja sem starfrækt er á Íslandi. Rétt 

sunnan við Hofsós er Samgönguminjasafn Skagafjarðar. Á Hólum í Hjaltadal er Sögusafn 

íslenska hestsins og Theodórstofa, sem er sýning um Theodór Arnbjörnsson 

hrossaræktarráðunaut. Nýibær er dæmi um miðlungsstóran torfbæ af norðlenskri gerð. Hann 

var byggður árið 1860, er staðsettur á Hólum og vel sóttur. Einnig er þar að finna tilgátuhúsið 

Auðunarstofu sem var endurreist árið 2001. Auðunarstofa hin forna var heimili og 

vinnuaðstaða Hólabiskupa allt til ársins 1810.   

 Ljóst er að mikil gróska er í safna- og sýningarstarfi í Skagafirði. Sérlega öflugt starf 
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hefur verið unnið undanfarin ár í tengslum við fornleifarannsóknir. Síðustu misserin hafa farið 

fram uppgreftir víðs vegar um Skagafjörð, t.d. við Kolkuós, Hóla, Glaumbæ og Keldudal í 

Hegranesi. Hluti þeirra muna, sem fundust á Hólum, eru til sýnis í skólabyggingu þar. Í 

Keldudal er upplýsingaskilti um fornleifar sem þar fundust. Í Minjahúsinu á Sauðárkróki var 

sett upp sýningin „Margt býr í moldinni“ árið 2006, þar sem kynntar voru fornleifarannsóknir 

í Skagafirði undanfarna áratugi.   

 Í áðurnefndri skýrslu Samgönguráðuneytis er dregin sú ályktun að menningararfur 

Íslendinga sé óhlutbundinn, ólíkt því sem gildir um nágrannaþjóðir okkar.
65

 Starfsfólk 

Fornleifavernd ríkisins felst ekki á þessa fullyrðingu. Að mati þess má túlka gnótt haldbærra 

fornminja sem hlutbundinn menningararf. Á landinu eru um 800 friðaðra fornleifa og gætu 

orðið allt að 200 þúsund.
66

 Í Skagafirði er stór hluti menningararfs bundinn við fornleifar, sem 

eru áhugaverðar í sjálfu sér og sérlega áhugavert skemmtilegt að fara á söguslóðir í för með 

leiðsögumönnum eða einstaklingum sem þekkja vel til sagna á bak við fornminjar. Þó vantar 

fleiri sjónræn atriði sem gleðja augað, s.s. upplýsingaskilti og endurgerðar minjar.   

 Forstöðumaður Byggðasafns Skagfirðinga, Sigríður Sigurðardóttir, hélt ræðu um 

samstarf byggðasafna í Farskóla íslenskra safna og safnamanna 2011, sem að þessu sinni var 

haldinn í Varmahlíð. Þar nefndi hún að vilji sé meðal safnafólks í Skagafirði til að byggja 

frekar á þeim grunni sem þegar er kominn. Jarðvegurinn er frjór og vilji fyrir því að auka 

hlutdeild Skagafjarðar á vettvangi safna- og sýningamála. Sigríður telur að samstarf milli 

safna, skóla og ferðaþjónustuaðila sé mikilvægt. Samstarf hefur verið mjög gott á milli safna, 

setra, sýninga, stofnana og ferðþjónustuaðila í Skagafirði.
67

 Í Safnastefnu á sviði 

þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014 segir: „Efla þarf samstarf safna við opinber samtök og 

félög sem móta stefnu í ferðamálum, eins og Ferðamálaráð, ferðamálastofur, Samtök 

ferðaþjónustunnar og Samtök um menningar- og sögutengda ferðaþjónustu. Söfn eru hvött til 

að taka virkan þátt í stefnumótun ferðamála hvert á sínu svæði.“
68

 Þetta hefur tekist í 

Skagafirði. Sigríður tók í ræðu sinni dæmi um farsæl samstarfsverkefni sem ýtt hefur verið úr 

vör:  

„Við höfum fengið ýmsa til að vinna með okkur og fyrir okkur. Handbókina Á Sturlungaslóð 

skrifuðum við Árni Daníel Júlíusson saman og var hún gefin út sameiginlega af Hólaskóla, 

byggðasafni og Héraðsskjalasafni, sem þá voru saman í verkefni, sem var fyrirrennari 

Hólarannsóknarinnar, og laut að því að efla sögurannsóknir í Skagafirði. Bókina skreyta málverk 
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úr Sturlungaseríu Jóhannesar Geirs listmálara, sem Árskóli á og lánaði okkur á sýningu í 

Minjahúsinu í sumar, en þá var enn og aftur dustað rykið af þeirri sígildu sögu, Sturlungu, og 

þess minnst hvernig þeir Sturlungarnir höguðu sér í samskiptum við Ásbirninga hér í Skagafirði. 

Munarannsóknir hafa ratað inn í bækur annarra og það er sannarlega gaman þegar slíkar 

rannsóknir verða að gagni með þeim hætti. Gísli Bj. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, ásamt 

Sögusetri íslenska hestsins, gáfu út bókina um íslenska hestinn, Þjóðminjasafnið gaf út 

Hlutaveltu tímans og margir voru um Kirkjur Íslands, þar á meðal Þjms, Fornlv., húsafriðunarn, 

Biskupsstofa ásamt BSk.“
69

 

Í fyrrnefndri skýrslu, Gleði og gæði, segir: „Byggðasafn Skagfirðinga hefur með sýningum 

sínum víðs vegar um héraðið lagt grunninn að sterkri menningartengdri ferðaþjónustu en 

mjög fá fyrirtæki einbeita sér þó að menningu sem aðdráttarafli fyrir gesti.“
70

 Í sömu skýrslu 

kemur fram að tækifæri í ferðaþjónustu í Skagafirði felist helst í stuðningi fræðimanna og 

stofnanna við uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu og jákvæðu viðhorfi til 

samstarfs við ferðaþjónustuaðila af hálfu menningarstofnanna. Helstu veikleikar séu 

aðstöðuleysi til gestamóttöku á helstu minja- og sögustöðum héraðsins. Einnig vanti sérhæfða 

aðstöðu til að sýna forngripi og minjar sem tengjast sögu svæðisins. Sárlega þarf að 

betrumbæta og fjölga áningarstöðum, vegmerkingum, upplýsingaskiltum og leiðsögnum um 

sögusvæði.
71

   

 Kannanir á vegum Hagstofu og Ferðamálaráðs benda til þess að ferðamenn sæki 

Skagafjörð í miklum mæli. Á vef Ferðamálastofu kemur fram að 41,8% erlendra ferðamanna 

ferðist til Norðurlands,
72

 en 17,9% íslenskra ferðalanga fara til Skagafjarðar.
73

 Að mati 

höfundar er ekki nægilega mikið af sýningum, setrum og söfnum til að koma til móts við þann 

markhóp, sem hefur áhuga á sögu og menningu Skagafjarðar, ef miðað er við þann fjölda sem 

leggur leið sína um héraðið. Svæðið bíður upp á mikla möguleika í ferðamannaiðnaði og við 

því verður að bregðast. Sýningum hefur fjölgað í héraðinu á undanförnum árum og áhugi er á 

að standa vel að þessum málaflokki. Menningar- og sagnaarfur er ríkulegur, mjög vel hefur 

verið staðið að uppbyggingu í safna-, setra- og sýningastarfi og einnig hvað varðar 

fornleifauppgröft og miðlun upplýsinga sem koma fram við uppgröft. Að mati höfundar fer 

mikið af því góða starfi, sem unnið er í safna- og sýningamálum, fram hjá almenningi vegna 

vöntunar á umfjöllun og upplýsingum. Mikill áhugi er á samstarfi safnafólks og 
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ferðaþjónustuaðila, sem er forsenda fyrir áframhaldandi uppbyggingu á sviði safna- og 

sýningastarfs, sem og í ferðamannaiðnaði. Ljóst er að bæði vilji og áhugi standa til þess að 

bæta við söfnum, setrum eða sýningum í hjarta héraðsins, og því tilvalið að kynna sýninguna 

„Ferjumaðurinn á Furðuströndum“ fyrir forkólfum safnamála í Skagafirði.  

 

3.2 Menningararfur og sanngildi  

Annað grundvallarhugtak, sem nauðsynlegt er að gera grein fyrir, er menningararfur (e. 

cultural heritage). Í stuttu máli er menningararfur nútímaskilgreining og notkun á fortíðinni til 

að miðla því, sem okkur þykir mikilvægt, til afkomenda okkar. Getur þá ýmist verið um að 

ræða haldbæra hluti, eins og fornbókmenntir, eða óhaldbært fyrirbæri, svo sem tungumálið.
74

 

Fornbókmenntir og íslensk tunga eru einmitt þeir tveir þættir sem fólk tengir helst við 

íslenskan menningararf. Helgi Þorláksson sagnfræðingur vísar til skoðunar Davids 

Lowenthals í grein sinni „Sagnfræðin í heimi menningararfs“, og kveður David leggja áherslu 

á að menningararfur og sagnfræði séu ekki einn og sami hluturinn. Hann telur að það sem 

einkenni menningararf sé að einhverju úr fortíðinni sé hampað, og ekki lögð áhersla á hvernig 

hið umrædda var í raun. Sagnfræðingar endurskoða söguna og setja tilgátur eða sannindi fram 

með fyrirvara.
75

 David Brett ritar um menningararf í ritinu The Construction of Heritage, sem 

kom út árið 1996. Þar segir hann að menningararfur sé ekki nýr af nálinni. Fólk naut hans 

áður í sögulegum skáldsögum og ævisögum, en í dag er lögð meiri áhersla á að gera 

menningararfinn sýnilegan, t.d. með tilgátuhúsum, söfnum og sýningum. Einnig heldur Brett 

því fram að menningararfur beri oft í sér flótta frá raunveruleikanum og sýni löngun til 

tengsla við horfið samfélag og fortíð.
76

   

 Sama viðhorf birtist í grein Eggerts Þórs Bernharðssonar, „Miðlun sögu á sýningum“, 

frá árinu 2003. Hann nefnir hversu mikil áhersla var lögð á varðveislu sveitasamfélagsins og 

sjósókn fyrr á öldum við uppsetningu sýninga um miðbik 20. aldar. Ástæðan kann að vera sú 

að miklar þjóðfélagsbreytingar áttu sér stað á stuttum tíma og Íslendingar óttuðust að missa 

tengsl sín við sveitasamfélagið og þá lífshætti sem tíðkuðust innan þess. Rík varðveisluþörf 

virðist hafa gripið um sig. Reið á að grípa til aðgerða áður en minjar hyrfu og minningar 

eyddust, og var áhersla lögð á að miðla þessum minjum og minningum til yngri kynslóða.
77
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Er hafist var handa við verkefnið „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“ er líklegt að höfundur 

hafi verið með snert af þessum einkennum. Um er að ræða sögu og sögusvæði sem höfundi 

þætti þungbært að félli í gleymskunnar dá. Einnig er mikilvægt að halda í heiðri starfsgrein 

sem betur þarf að fjalla um og miðla, þ.e. ferjustörfum.     

 Helgi Þorláksson nefnir í fyrrnefndri grein, „Sagnfræðin í heimi menningararfs og 

minninga“, að mikið hafi verið lagt upp úr því að byggja upp tilgátuhús á liðnum árum. Með 

því er leitast við að gera söguna bæði sýnilega og áþreifanlega.
78

 Verkefni, þar sem ráðist er í 

að endurgera söguna á áþreifanlegan hátt, s.s. með gerð tilgátuhúsa, eru oft umdeild. Það 

getur verið óljóst hvort að um tilbúning sé að ræða og eða hvort tiltekið mannvirki sé byggt í 

samráði við fornleifafræðinga og sagnfræðinga. Í flestum tilvikum hér á landi er leitast við að 

gefa raunsanna mynd af þeim mannvirkjum, sem eru endurbyggð, þrátt fyrir að snúið sé að 

byggja nákvæmar eftirlíkingar þegar rústir finnast ekki og heimildir eru af skornum skammti.

  

 Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal, sem var vígður árið 1977, er dæmi um byggingu þar 

sem leitast var við að byggja tilgátuhús eins nákvæmlega og unnt var. Farið var eftir leifum 

bæjarrústanna á Stöng, sem talið er að hafi lagst í eyði árið 1109, eftir mikið öskugos í Heklu. 

Hugmyndin var að gefa trúverðuga mynd af húsakynnum íslenskra höfðingja á þjóðveldisöld. 

Farið var eftir legu, lagi og stærð rústanna. Einnig var höfð hliðsjón af allri innréttingu, að svo 

miklu leyti sem rústirnar veittu vísbendingar þar um. Þeir þættir, sem rústirnar gátu ekki sagt 

til um, s.s. tréverk og húsbúnaður, voru hafðir með eins líku lagi frummyndarinnar og 

mögulegt var. Skálda þurfti í eyðurnar. Var til að mynda farið eftir smíðalagi 

Valþjófsstaðarhurðarinnar við gerð fordyra. Hún er talin vera frá því um 1200 en bærinn að 

Stöng er hins vegar talin hafa verið reistur um 1100.
79

   

 Agnes Stefánsdóttir og Kristín Huld Sigurðardóttir nefna í greininni „Fornleifar og 

eftirlíkingar“ að Þjóðveldisbærinn sé vissulega barn síns tíma og byggist á hugmyndum sem 

fræðimenn höfðu á þeim tíma um efnisnotkun og veggjahæð.
80

 Þá komum við að mikilvægri 

spurningu um endurgerð og uppbyggingu tilgátuhúsa: Er mikilvægt að tilgátuhús séu 

raunsönn birtingarmynd af því mannvirki, sem leitast er við að endurgera, eða er ásættanlegt 

að skálda í eyður og byggja mannvirki eins og líklegt þykir að það hafi litið út? 

 Í því sambandi er gott að skilgreina hugtak, sem er miðlægt í umfjöllun um upplifun 

ferðamanna á stöðum, þar sem menningin er höfð til sýnis. Hugtakið sanngildi (e. authencity) 
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vísar til áreiðanleika og upprunaleika. Fræðimenn hafa deilt um þetta hugtak. Merking þess 

hefur breyst töluvert í orðræðu síðustu tvö hundruð ára. Á 18. og 19. öld tók uprunaleiki að 

skipta miklu máli í sambandi við forvörslu listmuna og sögulegra minnisvarða. 

Englendingarnir William Morris og John Ruskin hvöttu eindregið til þess að upprunaleika 

væri viðhaldið hvað forvörslu bygginga snertir. Hugmyndir þeirra gátu þó gengið of langt. 

Dæmi voru um að nýrri hlutar bygginga væru rifnir til að færa bygginguna til upprunalegs 

horfs, þrátt fyrir að þeir hlutar, sem rifnir voru, hafi haft sögulegt gildi vegna aldurs og sögu, 

þótt ekki væru þeir upprunalegir.
 81

 Á síðari árum hefur þessi hugmyndafræði verið á 

undanhaldi. Frekar er leitast við að halda þeim stað eða hlut, sem verja á gegn klóm tímans, í 

óbreyttu horfi. Auðvitað er aldrei er hægt að endurgera fortíðina. Ekki ætti að gera breytingar 

á sögusvæðinema að vel athuguðu máli og í samráði við fagaðila.  

 Anna Karlsdóttir talar um upplifanir ferðamanna, í sambandi við upplifun á sanngildi 

ferðalaga þeirra, í greininni „Ferðamálafræðilegar vangaveltu um Þjóðminjasafnið“. Þar segir 

hún meðal annars:  

 „Þær ástæður sem helst hafa verið nefndar fyrir því að ferðamenn vilji í meira mæli kynnast 

menningu þeirra svæða sem þeir heimsækja, er almennur reynsluþorsti; skjávætt og tæknisveipað 

líf velflestra Vesturlandabúa (stærsta ferðamannhópsins enn sem komið er) skilji eftir tómarúm 

sem auki þeim list á upplifunum sem séu sprottnar úr „ósviknum“ aðstæðum. Þannig sýni fleiri 

ferðamenn áhuga á menningararfi svæða sem þeir heimsækja fyrir þær sakir að hann endurspegli 

raunverulegan anda tiltekins staðar fremur en yfirborðslega, manngerða afþreyingu sem kennd 

hefur verið við þemagarða.“
82

  

Í bókinni Cultural Tourism segir um sanngildi að ferðamenn greini ekki alltaf á milli þess sem 

er upprunalegt annars vegar og sviðsett hins vegar. Oft hafa þeir ekki forsendur eða þekkingu 

til að greina þar á milli. Þeir fá tilfinningu fyrir því að tiltekinn munur, bygging eða svæði sé 

upprunalegt, og það nægir flestum. Ferðamenn sækjast eftir upprunaleika, en gera þó ekki 

alltaf mun á því sem er upprunalegt og því sem er tilbúningur.
83

    

 Er þá hugsanlegt að menningararfurinn verði settur á svið með sýningunni 

Ferjumaðurinn á Furðuströnd? Einn stærsti þáttur við uppsetningu sýningarinnar verður án efa 

Byrgi Jóns Ósmanns, sem byggt verður frá grunni eftir teikningum og ljósmyndum. Má með 

sanni segja að sagan sé sett á svið í því tilviki. Ekki er svo mikið sem grunnur, hvað þá 

steinhnullungur, eftir af Byrgi Jóns. Byrgið og umhverfi þess yrði því endurgert frá grunni 
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eftir fyrirliggjandi heimildum og myndefni. Þýðir það að sýningin sé tilbúningur? Gestir þeir, 

sem koma til með að fara um svæðið, munu líkast til telja upplifun sína sanngilda og 

upprunalega, enda þótt Byrgi og munir séu endurgerðir eftir fyrirliggjandi heimildum. Þegar 

lagt er í byggingu tilgátuhúss liggja í mörgum tilvikum ekki fyrir eins greinargóðar 

upplýsingar og myndefni um tiltekið mannvirki eins og raunin er með Byrgi Ósmanns. Má 

því staðhæfa að endurbyggt Byrgi Ósmanns verði mjög líkt hinu upprunalega. Við alla 

hugmyndavinnu að sögusýningunni voru sanngildi og upprunaleiki heimilda höfð í hávegum. 

Þrátt fyrir að leikmenn geri ekki greinarmun á því sem er upprunalegt og því sem er 

tilbúningur, ber að hafa sagnfræðileg vinnubrögð að leiðarljósi. Eins þarf að hafa samráð við 

fagaðila, sem þekkja sögu svæðisins og kunna til verka, þegar hafist verður handa við að 

hlaða og innrétta Byrgið.  

 Óhætt er að fullyrða að saga ferjustarfa og ferjumannsins Jóns Ósmanns sé sett á svið 

með uppsetningu sýningarinnar „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“. Þrátt fyrir að byggt sé á 

heimildum við endurgerð Byrgis Ósmanns verður byggingin og svæðið aldrei nákvæmlega 

eins og það var á meðan Jón ferjaði yfir Ósinn. Út frá forsendum sagnfræði og fornleifafræði 

er nauðsynlegt að fylgja heimildum í þaula, eftir því sem kostur er, svo að sögunni sé skilað 

óbrenglaðri til komandi kynslóða. Sagan verður ekki endurtekin en sviðsetning hennar er 

nauðsynleg til þess að fólk fái tækifæri til að kynnast munum og sögusvæðum úr horfinni tíð 

sjónrænt, ekki eingöngu huglægt. 

 

3.3 Söfn, setur og sýningar 

Flestir leikmenn gera ekki greinarmun á söfnum, setrum og sýningum, enda kannski ekki 

ástæða til af þeirra hálfu. Innan fræðanna er hins vegar gerður skýr greinarmunur á þessu 

þrennu. Í Safnastefnu 2010-2014 er munurinn á söfnum, setrum og sýningum áréttaður. Söfn 

eru mennta- og þjónustustofnanir. Lögbundið hlutverk þeirra er að safna, varðveita, skrásetja 

og miðla menningararfinum. Einnig eru söfn mikilvæg undirstaða starfs ýmissa stofnana sem 

fjalla um menningararf, s.s. menntastofnana. Söfn hafa víðtækara samfélagshlutverki að 

gegna en setur og sýningar, starfsfólk þeirra setur upp sýningar, leggur fræðimönnum og 

áhugafólki lið sitt, annast safnafræðslu og ýmis kynningarstörf. Samkvæmt 3. grein safnalaga 

eru söfn varanlegar stofnanir, sem starfa í þágu almennings, og eru ekki rekin í 

hagnaðarskyni.
84
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 Setur gegna engu lögbundnu hlutverki. Starfsemi þeirra er á sviði rannsókna og 

miðlunar, og oftar en ekki bjóða þau upp á sýningar sem tengjast rannsóknarstarfsemi þeirra. 

Sýningar sinna miðlun þekkingar um menningu, menningararf og samfélag. Þær geta verið 

sjálfstæðar rekstrareiningar. Á setrum fer yfirleitt ekki fram rannsóknarvinna.
85

 Í 5. grein 

safnalaga er annars konar safnatengd starfsemi skilgreind; setur skulu sinna rannsóknum og 

miðlun fremur en söfnun og varðveislu; sýningar eru sjálfsstæðar rekstrareiningar sem sinna 

miðlun frekar en söfnun, varðveislu og rannsóknum.
86

 Samkvæmt þessum skilgreiningum 

flokkast sýningin „Ferjumaðurinn á Furðuströnd“ undir sýningu sem sinnir miðlun. 

Rannsóknir koma ekki til með að vera þáttur í starfsemi sýningarinnar.  

 Til eru margar tegundir af söfnum, sýningum og setrum. Á undaförnum hundrað árum 

hefur hlutverk safna breyst mikið og hefur hugtakið safn nú fleiri birtingarmyndir en áður. Á 

17. öld beindist hlutverk safna einkum að rannsóknum, lærdómi og varðveislu. Í dag eru söfn, 

setur og sýningar í flestum samfélögum í Evrópu og Norður-Ameríku. Varðveisla muna og 

sögu er nú í forgrunni safnastarfs. Einnig skiptir miklu máli að ferðamenn sæki þær sýningar 

sem boðið er upp á.
87

 Söfn, setur og sýningar standa oft illa undir sér og því er mikilvægt að 

fá inn sem mest fjármagn með aðgangseyri til þess að safnið sé ekki eins háð duttlungum 

styrkveitenda.  

 Sýningum er hægt að grófflokka í gripamiðaðar (e. object based) eða 

upplifunarmiðaðar (e. experience based). Gripamiðaðar sýningar byggja á uppstillingu og 

túlkun gripa, til að mynda safni höggmynda. Hönnuður leggur þá megináherslu á 

höggmyndirnar, sem eru þungamiðja sýningarinnar. Upplifunarmiðaðar sýningar miða að því 

að ná fram hughrifum hjá gestum, ekki endilega með því að nota muni, heldur endurgerð á 

sögu eða með einhverskonar miðlun. Gripir eru ekki í forgrunni á slíkum sýningum, fremur 

notaðir til að skerpa upplifun á öðru formi.
88

  

 „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“ verður upplifunar- og textamiðuð sýning. 

sýningargripir verða einnig fjölmargir, t.a.m. tvö byrgi, ferja, bytnur og jafnvel naust, auk 

upplýsingaspjalda og hljóðleiðsagnar. Gestir eiga að geta gengið um svæðið og fengið á 

tilfinninguna að þeir séu komnir aftur til þess tíma er Jón starfaði sem ferjumaður. Miðlun á 

sögu Jóns Ósmanns og ferjustörfum verður í forgrunni en rannsóknum og annars konar 

safnastarfi verður ekki sinnt nema að litlu leiti og eftir föngum.   
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3.4 Sýningargestir 

Sýningarhönnuðir þurfa að spyrja sig hverjir komi til með að sækja þá sýningu sem þeir setja 

upp. Þessari spurningu er oft vandsvarað. Söfn og sýningar laða ekki eingöngu að sér gesti, 

sem ákveða sérstaklega að fara á tiltekna sýningu, heldur einnig gesti sem koma fyrir tilviljun 

eða í fylgd með öðrum. Til að mynda fylgja foreldrar og ættingjar börnum á sýningar sem er 

beint að yngri markhóp. Því getur verið gagnlegt að skipta markhópnum í aðalmarkhóp (e. 

primary audience) og aukamarkhóp (e. secondary audience).
89

 Gestahópurinn, sem kemur til 

með að skoða sýninguna „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“, yrði fjölbreyttur, líkt og við á 

um flestar sýningar. Fyrst ber að nefna áhugafólk um Jón Ósmann og ferjustörf, síðan 

heimamenn og áhugafólk um sögu Skagafjarðar og sögu almenns eðlis, þá ferðamenn, 

íslenska sem erlenda, sem eiga leið hjá sýningarsvæðinu. Loks eru það vinir, vandamenn og 

samferðafólk áhugamanna um sögu, þar á meðal börn og unglingar.  

  Í skýrslunni Gleði og gæði eru birtar rannsóknir á ferðamynstri ferðamanna sem sækja 

Skagafjörð:  

„Meðalaldur erlendra ferðamanna í Skagafirði er 45 ár og stærstur hlutinn er háskólamenntaður. 

Flestir erlendu ferðamannanna eru á bílaleigubíl og ferðast þá gjarna tveir saman. Ekki er mikið 

um að börn séu tekin með í ferðalagið en Íslendingar ferðast yfirleitt með alla fjölskylduna og áhrif 

þess endurspeglast m.a. í vali á ódýrari gistingu. Erlendu ferðamennirnir eru flestir að ferðast um 

landið og eiga því aðeins leið um Skagafjörð. Einn þriðji Íslendinga telur sig hins vegar vera að 

koma sérstaklega til Skagafjarðar.“
90

  

Þegar í Skagafjörðinn er komið þá fer stór hluti ferðamanna í gönguferðir, borðar á 

veitingastöðum, skoðar söfn og sögustaði og fer á hestbak. Ferðir á söfn og sögustaði er ein  

vinsælasta afþreyingin og almennt er um helmingur ferðamanna sem það gerir.
91

 

Sauðárkrókur liggur ekki í þjóðbraut, og þeir sem þangað sækja eiga því jafnan erindi þangað 

eða í nærliggjandi bæi og sveitir, hvort sem um er að ræða ferðamenn eða heimamenn. 

Furðustrandir eru á leiðinni yfir til Hóla, Hofsóss og Siglufjarðar. Þessir áfangastaðir eru 

vinsælir meðal ferðamanna. Skipulagðar rútuferðir eru fjölmargar, sérstaklega yfir 

sumartímann. Einnig ferðast ferðamenn mikið um á einkabílum, og því ætti ekki að vera 

vöntun á ferðalöngum sem eiga leið hjá og gætu haft áhuga á að koma við á Furðuströnd. 

 Nauðsynlegt er að skilgreina markhóp sýningarinnar eftir áhugasviði, aldri, stétt og 

menntun. Með því að skilja forsendur gesta fyrir því að sækja tiltekna sýningu getur höfundur 
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aðlagað hana að þörfum og áhuga aðalmarkhóps. Einnig þarf að taka tillit til mismunandi 

þarfa sýningargesta, s.s. þeirra sem eru sjónskertir og hreyfihamlaðir.
92

 Hvert safn og setur 

tekur á móti ólíkum gestum með mismikla þekkingu á þeim efni þeirra sýninga sem safnið 

hefur upp á að bjóða. Philip Hughes skipti sýningagestum í fjóra meginhópa í bókinni 

Exhibition Design: 

 Sérfræðingurinn (e. The expert). Þessi hópur sýningagesta hefur yfirgripsmikla 

þekkingu á viðkomandi efni og leitast við að auka við þekkingu sína. Ítarupplýsingar 

þurfa að vera til staðar fyrir þennan hóp.
93

 

 Ferðalangurinn (e. The frequent traveller). Þessi hópur sýningagesta þekkir vel til 

efnis sýningarinnar og vill auka við þekkingu sína. Forvitni rekur þennan gestahóp 

áfram. Til að fullnægja þörfum hans er nauðsynlegt að hafa nóg af rituðum 

upplýsingum, hljóðleiðsögn og ítarefni.
94

 

 Skátinn (e. The scout). Þessi hópur sýningargesta þekkir ekki vel til efnis 

sýningarinnar og vill fá grunnfræðslu um viðkomandi efni. Upplýsingar þurfa að vera 

aðgengilegar og auðlæsilegar til að þessi gestahópur nái samhengi án vanda.
95

  

 Byrjandinn (e. The orienteer). Þessi hópur sýningargesta veit lítið sem ekkert um 

sýninguna, þessir gestir koma gjarnan með einhverjum sem þekkir betur til 

viðfangsefnisins. Börn eru talin til þessa flokks. Gagnvirkni getur fallið í kramið hjá 

þessum hópi. Sjónrænir þættir eiga vel við, sem og aðgengilegar upplýsingar.
96

 

Fólk lærir og skynjar veröldina með afar ólíkum hætti. Philip Hughes heldur því fram að fólk 

læri mest með augum, eyrum og snertingu.  

1. Sjónrænt (e. The visual learner). Þessum gesti henta best upplýsingar á sjónrænu 

formi. Hann er ekki líklegur til að lesa mikið af texta. Ljósmyndir, kvikmyndir, línurit, 

töflur og þrívídd eru miðlar sem höfða til þessa hóps.
97

 

2. Hljóðrænt (e. The auditory learner). Þessum gesti hentar best að læra með notkun 

hljóða, samskipta og umræðu. Honum líkar best að skilgreina hluti í töluðu máli. Til 
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að koma til móts við þarfir þessa gests er nauðsynlegt að hafa hljóðleiðsögn, leiðsögn 

og gagnvirka miðlun, s.s. skjái og borð. Hefðbundin söfn henta þessum gesti ekki 

vel.
98

 

3. Snerting (e. The kinaesthetic learner). Þessi gestur lærir best með því að taka virkan 

þátt í sýningunni. Hann vill halda á hlutum og snerta þá. Gagnvirkar vísindasýningar 

myndu henta þessum gesti vel. Hann forðast að jafnaði sýningar þar sem gripir eru 

handan við pexígler og ekki er gert ráð fyrir þátttöku gesta.
99

 

Með þessa flokkun í huga getur sýningarhöfundur þjónað þörfum flestra gesta ef efni og 

staðsetning bjóða upp á fjölbreyttar miðlunarleiðir. Hughes gerir þó ekki nógu góða grein 

fyrir þeim hópi gesta sem sækist eftir rituðum upplýsingum. Eggert Þór Bernharðsson 

sagnfræðingur talar um að sýningar á Íslandi byggi einkum á vitsmunalegri upplifun. 

Lykileinkenni slíkra sýninga er tryggð við ritaðan texta.
100

 Hann bætir við:  

 „Á sögusýningum er vitaskuld hægt að beita ýmsum aðferðum við miðlun og framsetningu efnis, m.a. 

 rituðum texta, kyrrmyndum, hreyfimyndum, hljóði, snertiskoðun og margmiðlun. Hægt er að fara 

 mismunandi leiðir þegar sett er upp sýning og um landið eru þræddar ólíkar slóðir í þeim efnum. 

 Safngripir, myndir og texti virðast samt yfirleitt ráðandi í byggðasöfnum en þar er þó ýmislegt sett á 

 svið með gripum úr fórum viðkomandi safns þannig að úr verður samstæð heild en einnig eru stundum 

 notaðar leikmyndir.“
101   
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Gestir þeir, sem koma til með að heimsækja sýninguna „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“, 

verða af ólíkum toga, á ólíkum aldri og með ólíkar áherslur, eins og á við um gesti flestra 

safna og sýninga. Tekið er mið af rannsóknum Philips Hughes við greiningu á markhópi 

„Ferjumannsins á Furðuströndum“. Leitast verður við að gera sýninguna aðgengilega fyrir 

sem flesta. Samkvæmt rannsóknum, sem vísað er til hér að ofan, er meðalaldur ferðalanga, 

sem fara til Skagafjarðar, 45 ár. Eru flestir þeirra háskólamenntaðir. Aðalmarkhópur 

sýningarinnar verður því á þessu árabili. Flestir vita ekki um hvað hún snýst og eru líklega 

ekki búnir að grennslast fyrir um hana áður en á Furðustrandir er komið. Lítill hluti gesta, 

einkum heimamenn og þeir sem kynnt hafa sér sögu Jóns Ósmanns, munu þekkja vel til.  

 Sýningin kemur til með að henta þeim vel sem kjósa sjónræna upplifun, og eins þeim 

sem hrifnir eru af útskýringum á textaspjöldum. Sýningin mun byggjast á þessum tveimur 

þáttum. Einnig hafa þeir, sem mestan áhuga sýna Jóni og ferjustörfum, kost á því að hlaða 

niður hljóðleiðsögn á síma eða tónhlöðu. Sýningin hentar því fjölbreytilegum hópi gesta, og 

jafnt þeim, sem kjósa að ganga um svæðið, sjá umhverfið og skynja andrúmsloftið, sem og 

þeim sem vilja ítarlega fræðslu. 

 

3.5 Miðlunarleiðir  

Hér að framan segir að hræðslan við að tapa tengslum við „gamla“ sveitasamfélagið hafi 

knúið fólk til þess að varðveita minjar og sögulegan fróðleik, áður en vitneskja, sem var þá til 

staðar, glataðist. Þetta forvörsluviðhorf á einnig við um „Ferjumanninn á Furðuströndum“. 

Fjallað er um starfsgrein, sem er liðin undir lok, og einstakling sem var tákngervingur þeirrar 

starfsgreinar. Sýningin byggir á margvíslegum heimildum, sögusögnum, viðtali, ljósmyndum, 

teikningum, æviminningum og blaðagreinum. Höfundur velktist ekki lengi í vafa um hvaða 

miðlunarleið væri heppilegust til að koma þeim heimildum, sem til eru, vel til skila. Nú þegar 

hefur verið skrifuð bók og þáttur fluttur í útvarpi. Til greina kom að miðla heimildum með 

sjónvarpsþætti, heimildamynd eða ljósmyndasýningu en sögusýning varð ofan á. Að reisa 

Jóni veglegan minnisvarða á ströndinni, sem hann unni svo mjög, virtist verðugt verkefni. 

Bentu allar forsendur til þess að vel yrði tekið í þá hugmynd, sem varð og raunin. Þegar 

formið hafði verið ákveðið kom að því að velja miðlunarleiðir og útlit sýningar. Úr vöndu var 

að ráða. 

 Fjölbreytni í miðlun hefur færst í aukana undanfarin ár. Margmiðlun og gagnvirkni eru 

tvö orð sem mikið er hampað í sýningargerð. Auðvitað er þó misjafnt hvers konar 
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miðlunarleiðir henta hverri sýningu fyrir sig. Hönnuðir eða aðrir sérfræðingar vinna í 

samstarfi við sagnfræðinga og safnafólk að gerð sýninga í auknum mæli. „Í dag er ekki nóg 

að hengja upp myndir og stilla munum undir gler – sýning á safni þarf augljóslega að hafa 

miklu fleira til að bera, og það er leiðin til að laða að gesti.“
102

 Svo varð Birni G. Bjarnasyni 

sýningahönnuði að orði í viðtali sem tekið var við hann af Bergþóru Jónsdóttur fréttamanni. 

Fjölbreytni í miðlunarleiðum virðist eiga upp á pallborðið hjá íslensku safnafólki. Þróunin er á 

sama veg erlendis.  

 David Andersson hjá Victoria and Albert Museum í London var boðið að taka þátt í 

málþingi á vegum Safnaráðs um menntunarhlutverk safna þann 21. október 2005. Hann 

svaraði nokkrum spurningum fyrir tímaritið Sögu. Um miðlun á söfnum segir Andersson að 

þróunin hafi verið í átt að aukinni gagnvirkni og þátttöku safngesta. Fólk gerir sífellt sterkari 

kröfur um þátttöku, því nægi ekki lengur að vera áhorfendur. Gerð var könnun á Victoria and 

Albert Museum. Fólk var spurt hvort að það kysi að hafa gagnvirkni á sýningum. Niðurstaðan 

var sú að 93% gesta töldu gagnvirkni auka gildi heimsóknarinnar. Aðeins 1% gesta af 

mörgum hundruðum, sem spurð voru, hugnuðust gagnvirkir þættir sýningar illa.
103

 Þó er 

margmiðlunarþáttum ekki ætlað að koma í stað texta, muna og ljósmynda, heldur sem viðbót 

við það sem fyrir er.  

 Að öllum líkindum verður „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“ opinn gestum og 

gangandi endurgjaldslaust árið um kring og sýningin eftirlitslaus að mestu. Því hentar flókin 

og tæknileg miðlun illa. Miðlunarleiðir þær, sem notast verður við, mega hvorki vera 

viðhaldsfrekar né viðkvæmar fyrir ágangi manna og náttúruafla. Þær miðlunarleiðir, sem urðu 

fyrir valinu að vel athuguðu máli, eru tilgátuhús og upplýsingaspjöld með texta, ljósmyndum, 

uppdráttum og slitrum úr blaðagreinum. Leitast verður við að gera sýningarsvæðið eins líkt 

því sem var er Jón var þar við störf. Þungamiðja sýningarinnar yrði Byrgi Jóns Ósmanns, 

endurgert frá grunni. Þar að auki verður byrgi Hróbjarts Jónassonar ferjumanns fært til fyrra 

horfs. Á Furðuströndum koma til með að standa endurgerðir munir sem tengjast ferjustarfi og 

sjósókn. Upplýsingaskilti verða fimm víðsvegar um Furðustrandir, og við göngustíg sem 

liggur niður í fjöruna. Á þeim verða upplýsingar um Jón Ósmann, Hróbjart Jónasson, starf 

ferjumanna, dragferju, staðhætti og mikilvægi ferjumála á fyrri tíð. Staðreyndir verða 

kryddaðar með sögum og sögusögnum af hreystiverkum og veiðikænsku Jóns. Einnig verður 

boðið upp á hljóðleiðsögn sem ferðamenn geta hlaðið niður af veraldarvefnum. Við sérstök 

tækifæri verður leiðsögn með leiðsögumanni. Þar að auki verður útvarpsþáttur, sem höfundur 
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gerði árið 2010, aðgengilegur gestum á stafrænu formi.  

 Auðvitað hefði önnur miðlunarleið en sú, sem höfundur valdi, verið fær. Með útfærslu 

á sögusýningu fannst höfundi gestir hins vegar eiga mesta möguleika á að setja sig í fótspor 

ferjumannsins og upplifa persónu hans og lífsskilyrði. Persóna ferjumannsins er svo nátengd 

vestari ós Héraðsvatna að vart verða þau skilin að, maðurinn og fljótið.  

 

3.6 Markaðsumhverfi 

Markaðsrannsóknir eru nauðsynlegar og ákaflega gagnlegar við stofnun nýrra safna, setra og 

sýninga. Mikilvægt er að þekkja markhóp sýningargesta til að geta þjónað þörfum hans. 

Markaður safna er misjafn og margar breytur hafa áhrif á aðsókn. Rannsóknir hjálpar til við 

að skilgreina hvort boðið sé upp á rétta þjónustu, rétt samsetta, rétt staðsetta á réttum tíma og 

á réttum grundvelli.
104

 Þegar markaðsrannsókn er lokið ættu að vera komin svör við 

eftirfarandi spurningum: Hverjir skoða safnið? Hvers vegna skoðar fólk safnið? Hvenær og 

hversu oft koma þeir á safnið? Hve miklum tíma verja þeir á safninu? Hverjir eru 

samkeppnisaðilar safnsins? Hverjir eru styrkleikar samkeppnisaðila og veikleikar? Hver er og 

verður markaðshlutur safnsins? Er markaður safnsins að minnka eða aukast? Samkvæmt 

könnun, sem fyrirtækið Media and Market Research gerði á ferðaþjónustu á Íslandi fyrir 

Ferðamálastofu, hefur aukning erlendra ferðamanna til Íslands verið um 5,3% að meðaltali 

undanfarin tíu ár. Árið 2010 komu tæplega 495.000 gestir til landsins, eða um 200.000 fleiri 

en árið 2000.
105

 Á þessum útreikningum sést að fjöldi ferðamanna eykst töluvert á milli ára. 

Gert er ráð fyrir að svo verði áfram. Ferðamálastofa hefur reiknað út mögulega aukninguna 

fram til ársins 2015. Sé gert ráð fyrir 3% aukningu gætu ferðamenn orðið 478.639, með 6% 

aukningu 637.813, eða með 9% aukningu 843.144. Ef þessir útreikningar standast er auðséð 

að tækifæri í ferðamannaiðnaði eru og koma til með að verða fjölmörg. Samkvæmt Hagstofu 

var hlutfall ferðaiðnaðar af vergri landsframleiðslu árið 2008 4,6%.
106

 Samkvæmt 

útreikningum Seðlabanka Íslands voru heildartekjur af erlendum ferðamönnum 30.459 

milljónir árið 2000. Árið 2008 voru þessar tekjur komnar upp í 73.061 milljónir.
107

 Eftir 

miklum fjármunum er því að slægjast, þó að söfn og setur séu oft ekki arðbær geta byggðalög 

í kring hagnast af þeim. Ef ferðamenn koma sérstaklega til að fara á tiltekin söfn eru þeir 

líklegri til að eyða fjármunum í verslun og þjónustu í nánasta nágrenni.   
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 Árið 2009 var fjöldi starfa í ferðaþjónustu og tengdum greinum um 8.500, sem er 

svipaður fjöldi og árið 2007. Þar af voru störf í ferðaþjónustgreinum s.s. gisti- og 

veitingaþjónustu, farþegaflutningum og ferðaskrifstofustörfum, um 5.350. Störf í tengdum 

greinum, þ.e. afþreyingu, smásölu, verslun, menningu, tómstundum og þjónustu tengdri 

farþegaflutningum, voru um 3.200 talsins. Störf í ferðaþjónustu voru því um 5,1% af 

heildarfjölda starfa á landinu árið 2009.
108

 Í könnun Media and Market Research eru birtar 

tölur um innanlandsferðalög Íslendinga árið 2010, sem vörðu eina nótt eða lengur. Þar kemur 

fram að flestir fóru um norður- og suðurhluta landsins, eða þrír af hverjum fimm. Flestir fóru 

um Norðurland, eða 59,8%. Af þeim lögðu flestir leið sína um Akureyri, eða 43,6%, 

Skagafjörður var næstvinsælasti áfangastaðurinn á Norðurlandi. Þangað komu 17,9% 

íslenskra ferðamanna. Sex prósent íslenskra ferðamanna voru í menningar-, heilsu- eða 

dekurferð. Á eftir sundi og jarðböðum voru söfn og sýningar sú afþreying, sem landsmenn 

greiddu mest fyrir á ferðalögum árið 2010, eða 37,7%. Árið áður var þetta hlutfall 32,9%.
109

 

Ekki eru til tölulegar upplýsingar um fjölda erlendra ferðamanna, sem fara um Skagafjörð. Til 

eru tölur um fjölda gistinátta. Út frá þeim er hægt að áætla gróflega hversu margir erlendir 

ferðamenn fara um svæðið. Samkvæmt útreikningum Hagstofu voru gistinætur ferðamanna 

frá maí fram í ágúst árið 2010 á Norðurlandi vestra 98.655 talsins.
110

 Þar eru ekki taldir með 

þeir sem eiga leið hjá og stoppa á hinum ýmsu áfangastöðum í héraði.  

 Sumarið 2010 komu 5.417 manns í Minjahúsið á Sauðárkróki. Af þeim voru 2.015 

erlendir ferðamenn. Alls skoðuðu 29.712 manns gamla bæinn í Glaumbæ. Safngestir voru alls 

35.129 yfir sumartímann.
111

 Af þessum tölum sést að Glaumbær er eitt helsta aðdráttarafl 

ferðamanna í Skagafirði. Ferðamannastraumur til Íslands eykst ár frá ári, sem leiðir til þess að 

gestum safna og sýninga fjölgar. Því er ekki úr vegi að fjölga söfnum og sýningum víðsvegar 

um land, sérstaklega í ljósi þess að stór hluti ferðamanna sækist eftir afþreyingu í formi 

upplýsinga um land og þjóð.   
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4. Miðlunaráætlun  

Miðlunaráætlun (e. interpretive planning) er kerfi sem Freeman Tilden, skáldsagna- og 

leikritahöfundur, hannaði um miðbik tuttugustu aldar. Markmiðið með þessari aðferð er þróun 

árangursríkrar framkvæmdaáætlunar, þ.e. að leggja grunnlínur að framkvæmd, stjórnun og 

viðhaldi verkefnis.
112

 Freeman Tilden setti fram sex vinnureglur sem gagnast til að koma 

hugmynd í framkvæmd á skipulegan og skynsamlegan hátt. Hugmyndir hans eru nú miðlægar 

í gerð miðlunaráætlana um allan heim.
113

 Með því að vinna eftir sex þrepa kerfinu verður til 

skýr og greinargóð vinnuáætlun, sem auðveldar markmiðasetningu og framkvæmd 

verkefnis.
114

 Skrefin sex skiptast í 1. markmiðsetningu; 2.  greiningu á aðstæðum og söfnun 

upplýsinga; 3. greiningu og úrvinnslu á gögnum; 4.tillögur; 5. framkvæmd; 6. mat og 

eftirfylgni. Nánar er fjallað um hvert skref í bókinni Heritage Tourism eftir Dallen J. 

Thimothy og Stephen W. Boyd:  

1. Markmiðasetning (e. goal and objective formulation). Grundvöllur að allri vinnunni er 

lagður á þessu stigi. Fyrsta skrefið er að setja fram skýr heildarmarkmið (e. goal) og síðan 

áfangamarkmið (e. objectives). Markmið eiga að vera sett fram þannig að þau séu til 

hliðsjónar við vinnu á öllum stigum verkefnis. Markmið eru vanalega afstæð, en 

áfangamarkmið eru afmörkuð og tilgreina hvaða skref þarf að taka til að uppfylla markmið.
115

 

2. Greining á aðstæðum og söfnun upplýsinga (e. situation analysis/data collection). 

Greinargóð rannsókn þarf að fara fram á grunnaðstæðum þeim, sem fyrir hendi eru; 

félagslegum, náttúrufarslegum og menningarlegum. Einnig þarf að rannsaka hvort að 

markaður er fyrir verkefninu á tilteknu svæði, auk þess fjármagn og áhugi.116
 Við greiningu á 

aðstæðum var notað svokallað SVÓT-greiningarkerfi. Tilgreindir verða þættir sem ástæða 

þykir til að kanna nánar eða útskýra frekar. 

3. Greining og úrvinnsla á gögnum (e. analysis and synthesis of data). Á þessu stigi fer 

hugmyndin að taka á sig heildstæða mynd, með úrvinnslu gagna kemur betur í ljós hvaða 

þáttum verkefnisins er mögulegt að koma í framkvæmd og hvaða ljón standa í veginum. 

Mikilvægt er að skilja til hlítar aðstæður og umhverfi verkefnis og vinna með þær, jafnvel 
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vera með varaáætlun ef fyrsta val bregst. Fara þarf vandlega yfir heimildir og gögn og bera 

þau saman við fyrirliggjandi gögn.
117

   

4. Tillögur (e. recommendations/the plan). Á þessu stigi eru tillögur settar fram í skrefum út 

frá fyrirliggjandi upplýsingum og greiningu á staðháttum. Ítarleg heimildavinna hefur farið 

fram á þessu stigi um Jón Ósmann og ferjustörf og mun öll miðlun byggja á þeim 

rannsóknum. Miðlun sú, sem varð fyrir valinu fyrir sýninguna „Ferjumaðurinn á 

Furðuströndum“, eru upplýsingaskilti, leiðsögn, hljóðleiðsögn, gripir, tilgátuhús, leiðsögn, 

útvarpsþáttur og fyrirlestur. Tímaáætlun er sett fram, tilgreina þarf hvenær hver þáttur 

verkefnis verður tilbúin, hverjir sjá um framkvæmdir og hver kostnaður hvers verkþáttar muni 

verða.
118

 Í þessu tilfelli er hvorki gerð tíma- né kostnaðaráætlun, þar sem að um er að ræða 

tillögu að sýningu og ekki komið á hreint hvort henni verði hrint í framkvæmd. 

5. Framkvæmd (e. implementation). Höfundur verður að ákveða hvenær og á hvaða hátt 

verkþættir verða framkvæmdir. Oft tefja fjármál og önnur ófyrirséð vandamál fyrir 

framkvæmd verkefnis. Skipulagningu verður því að samþætta með þessa þætti í huga og 

samvinnu við sjálfboðaliða og starfsmenn.
119

 

6. Mat og eftirfylgni (e. evaluation and monitoring). Nauðsynlegt er að fylgjast með þróun 

og framtíðarhorfum verkefnis eftir að það er orðið að veruleika. Fylgjast verður náið með 

framgangi þess, og því hvað fer vel, hvað megi bæta. Þetta má til dæmis gera með 

gestakönnunum og markaðsrannsóknum. Verkinu er alls ekki lokið þegar sýningin er komin á 

laggirnar; stöðugt þarf að endurmeta hana. og í því felst langtímaskuldbinding. Aðstæður geta 

breyst og bregðast verður við því.  

 

4.1 Markmiðasetning 

Markmið (e. goals): 

 Efla ferðaþjónustu í Skagafirði með viðbót í sýningarflóru Skagafjarðar. 

 Reisa Byrgi Jóns Ósmanns í upprunalegri mynd. 

                                                           
117

 Timothy. Dallen J. og Boyd. Stephen W (2003) bls. 210 
118

 Timothy. Dallen J. og Boyd. Stephen W (2003) bls. 211 
119

 Timothy. Dallen J. og Boyd. Stephen W (2003) bls. 211 



 

44 
 

 Gera Furðustrandir að áhugaverðum og spennandi áfangastað fyrir ferðamenn og 

heimamenn. 

 Kynna fyrir gestum aðbúnað og aðstæður ferjumanna á Íslandi. 

Áfangamarkmið (e. objectives): 

 Gera tillögu að fimm til sjö upplýsingaskiltum sem verða staðsett á Furðuströnd. 

 Safna saman ljósmyndum sem til eru af Jóni og Furðuströndum. 

 Skrifa ágrip af sögu Jóns Ósmanns. 

 Skrifa um ferjumál í Hegranesi. 

 Safna rituðum og munnlegum heimildum um Jón. 

 Gera drög að gripaskrá. 

 Gera útvarpsþátt um Jón. 

 Gera drög að fyrirlestri um Jón. 

 Skipuleggja leiðsögn og hljóðleiðsögn um Furðustrandir. 

 Útbúa lista af styrkjum sem verkefnið hefur kost á að sækja. 

 Fjalla um menningartengda ferðaþjónustu. 

 

4.2 Greining á aðstæðum og söfnun upplýsinga 

Á þessu stigi er gögnum safnað saman og unnið úr þeim upplýsingum sem fyrir hendi eru. Til 

að greina innri og ytri aðstæður við gerð „Ferjumaðurinn á Furðuströnd“ var notast við 

SVÓT-greiningarkerfi, sem er hjálplegt við greiningu á því hversu raunhæf 

viðskiptahugmynd er. SVÓT-greining er aðferð til að draga saman með skilvirkum hætti 

styrkleika- og veikleika í innri gerð og ógnanir og tækifæri í ytra umhverfi þess fyrirbæris 

sem til skoðunar er. Gerður er listi yfir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri umrædds 

verkefnis. Styrkleikar og veikleikar snúa að verkefninu sjálfu, þ.e. þeim atriðum sem 

höfundur getur haft áhrif á. Ógnanir og tækifæri snúa hins vegar að þeim þáttum og aðstæðum 

sem höfundur getur ekki breytt, til að mynda umhverfi. Leitast verður við að vinna með 
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aðstæður og umhverfi, breyta ógnum í tækifæri.
120

 SVÓT-greining er gott hjálpartæki á fyrstu 

stigum verkefnis, heildarmyndin kemur betur í ljós og yfirsýn næst yfir komandi verkefni. 

SVÓT-greining á sýningu um Jón Ósmann 

 

 

Hér að neðan eru atriði, sem tekin voru saman við SVÓT-greiningu, útskýrð nánar og flokkuð 

eftir styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum. 

Sterkar hliðar  

Áhugi á Jóni Ósmanni í Skagafirði: Árið 2014 verða 100 ár frá dauða hans, því er tilvalið 

að heiðra minningu hans með sögusýningu. 

Gott aðgengi og nestisaðstaða: Núverandi aðstaða er með ágætis móti. Stutt frá Byrginu er 

vinsæll áningarstaður. Þar stendur minnisvarði um Jón Ósmann. Nestisaðstaða er mjög góð og 

algengt að sjá ferðamenn sitja að snæðingi yfir sumartímann. Tveir trébekkir og ruslafata eru 
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Sterkar hliðar 
Áhugi á Jóni Ósmann í Skagafirði 
Gott aðgengi og nestisaðstaða 

Vinsæll áfangastaður 
Stytta af Jóni 

Upplýsingaskilti með upplýsingum um Jón, dragferju og 
brúarsmíði 

Göngustígur 
Svæðið er merkt sem áhugaverður áfangastaður 

Samtarf við Byggðasafn Skagfirðinga og ferðaþjónustu 

Fornverkaskóli starfræktur á Sauðárkróki 
Samkeppni og nærliggjandi söfn 

Veikar hliðar 
Aðgangseyrir, umsjón og opnunartími 

Engin salernisaðstaða 
Erfitt að finna út grunnmál Byrgis 

Ógnanir í umhverfi 
Slæmt aðgengi fyrir hreyfihamlaða 

Farvegur Héraðsvatna er breytilegur 
Hjólför eru eftir allri Furðuströnd 

Mikill veðurofsi og ágangur manna á 
sýningarsvæði takmarkar miðlunarleiðir 

Grjótnám 

Tækifæri í umhverfi 
Jákvætt styrkjakerfi gagnvart 

menningartengdum verkefnum og 
uppbyggingu á svæðinu 

Áhugi á sögu og menningu Íslands, innanlands 
og utan 

Þörf er á  viðbót í sýningaflóru Skagafjarðar 
Náttúrufegurð, góður útsýnisstaður 

Aukin ferðamannastraumur er til Íslands eftir 
efnahagshrun, að sama skapi ferðast 

Íslendingar frekar innanlands 
Kofi Hróbjarts ferjumanns er fyrir á 

Furðuströnd 
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á staðnum. Huga þarf að því að viðhalda 

áningarstaðnum, gera hann aðlaðandi, planta 

blómum á hringtorg og slá gras; ekki hefur verið 

nógu vel að því staðið.  

Fornverkaskóli starfræktur á Sauðárkróki: 

Fornverkaskólinn er samstarfsverkefni Byggðasafns 

Skagfirðinga, Fjölbrautaskóla Norðurlands-vestra og 

Háskólans á Hólum. Fornverkaskólinn stendur fyrir 

námskeiðshaldi í ýmsum handverksaðferðum, sem 

tengjast einkum byggingararfi okkar, en getur einnig tekið til fleiri „fornverka“. Helgi 

Sigurðsson sér um kennslu á þeim torf- og grjóthleðslunámskeiðum sem í boði eru. Samstarf 

við Fornverkaskólann er mikilvægt, enda ekki á færi margra að hlaða Byrgið í upprunalegri 

mynd. Ef samstarf næst getur það dregið töluvert úr kostnaði við gerð Byrgisins. Jafnframt 

getur verkefnið reynst þeim nemendur, sem að því koma, lærdómsríkt. 

Samstarf við Byggðasafn Skagfirðinga: Gott samstarf er á milli safna og ferðaþjónustuaðila 

í Skagafirði. Samstarf við Byggðasafn Skagfirðinga er nauðsynlegt skilyrði fyrir tilurð 

sýningarinnar. Þörf er á að fólk, búsett í nágrenni við sýninguna, sé reiðubúið að halda henni 

við, þar sem höfundur er búsettur á Suðurlandi. 

Stuðningur frá samfélaginu og stofnunum innan 

þess er forsenda fyrir framgangi menningartengdra 

verkefna sem tengast sögu héraðsins.   

Samkeppni og nærliggjandi söfn: 

„Ferjumanninum á Furðuströndum“ er ekki ætlað 

að fara í samkeppni við þau söfn sem fyrir eru í 

Skagafirði og á Sauðárkrók. Sýningin yrði viðbót 

við safnaflóru svæðisins, en sambærilega sýningu 

er ekki að finna í nágrenninu. Ákjósanlegast væri 

ef samstarf næðist við nærliggjandi söfn og 

ferðaþjónustuaðila, s.s. Byggðasafn Skagafjarðar. 

Svæðið er merkt sem áhugaverður 

áfangastaður: Skilti sem á stendur Mynd 9. Höggmynd af Jóni Ósmann sem reist var 

árið 2009. Mynd tekin í apríl 2012. 

Mynd 8. Upplýsingaskilti á áningarstað við 

Vestur-Ós Héraðsvatna. Mynd tekin í apríl 

2012 
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„Ferjumaðurinn“ beinir umferð inn á bílastæði. Þar stendur höggmynd af Jóni og 

upplýsingaskilti. 

Upplýsingaskilti: Áningarstaðurinn er merktur sem áhugaverður staður. Á skilti sem beinir 

umferð inn á áningarstaðinn er ritað „Ferjumaðurinn“, þ.e. merkingin gefur til kynna að um 

áhugaverðan stað sé að ræða. Einnig er upplýsingaskilti með ljósmyndum, upplýsingum um 

ferjumanninn, brúargerð og dragferjuna.  

Vinsæll áfangastaður: Furðustrandir eru vinsæll áfangastaður ferðamanna og heimamanna. 

Vegna mikils umgangs gefur auga leið að gaman væri að hafa sýningu í fjörunni. 

Veikar hliðar 

Aðgangseyrir, umsjón og opnunartími: Líklega er ekki forsenda fyrir því að hafa 

aðgangseyri á sýninguna. Ef niðurstaðan verður á þá leið að Byrgið sé lokað gestum og engir 

munir til sýnis verður ekki aðgangseyrir á sýninguna. Ef Byrgið verður aftur á móti haft opið 

þarf að ráða einn til tvo starfsmenn í fullt starf við að rukka inn og hafa umsjón með miðasölu 

og sýningarsvæði. 

Engin salernisaðstaða: Úr því ætti að vera hægt að bæta með litlum tilkostnaði. 

Grunnmál Byrgis: Ekki eru til nákvæmar mælingar á Byrginu, en þó teikning eftir Hróbjart 

Jónasson ferjumann frá árinu 1923, af innviðum og útveggjum Byrgis. Stuðst verður við þær 

teikningar við endurgerð Byrgis.  

Ógnanir  

Farvegur Héraðsvatna er breytilegur: Vötnin hafa oft flætt yfir bakka sína, þó að ekki hafi 

það gerst á Furðuströndum. Brýrnan tvær, 

sem liggja fyrir ofan Furðustrandir, mynda 

eins konar síu sem veldur því að svæðið 

hefur sloppið við flóð, og því óhætt að 

byggja upp sýningu þar. Þó er töluverður 

munur á flóði og fjöru, sem ber að athuga við 

endurgerð Byrgis og uppsetningu 

upplýsingaskilta. 

Grjótnám: Mikið grjótnám hefur farið fram Mynd 10. Séð niður að Furðuströndum. Mynd tekin í apríl 2012. 
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á þessu svæði, sérstaklega þegar gamla brúin var byggð á árunum 1925-1926. Ásýnd 

svæðisins breyttist töluvert við grjótnámið. 

Hjólför: Eftir Furðuströnd liggja hjölför. 

Slæmt aðgengi fyrir hreyfihamlaða: Leiðin niður að Furðuströndum er ekki fær öllum. 

Aðgengi er erfitt fyrir hreyfihamlaða og þá sem eiga erfitt með gang. Bæði er stígurinn 

malarborinn og eins tekur nokkrar mínútur að ganga að Byrginu. Lítið er hægt að gera til að 

bæta úr aðgengi, en mögulegt er að fara yfir gömlu brúna, sem liggur rétt hjá Furðuströnd og 

styttir vegalengdina fyrir þá sem eiga erfitt með gang. Fjaran sjálf er þó farartálmi út af fyrir 

sig fyrir hjólastólabundna og fótafúna.  

Veðurofsi og ágangur manna á sýningarsvæði takmarkar miðlunarleiðir: Að öllum 

líkindum verður „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“ eingöngu opinn yfir sumartíma og 

eftirlitslaus að mestu. Þessari tilteknu sýningu hentar ekki flókin og tæknileg miðlun. 

Miðlunarleiðir þær, sem notast verður við, mega hvorki vera viðhaldsfrekar né viðkvæmar 

fyrir ágangi manna og náttúruafla. Á Furðuströnd getur verið töluvert vindasamt og gripir geta 

skemmtst vegna veðurofsa. 

Tækifæri  

Aukin ferðamannastraumur er til Íslands eftir efnahagshrun. Að sama skapi ferðast 

Íslendingar frekar innanlands: Eftir kreppu hefur færst í vöxt að Íslendingar ferðist um 

landið í stað þess að sækja út fyrir landsteinana. Að sama skapi heimsækja erlendir ferðamenn 

landið í auknum mæli, þar sem töluvert ódýrara er að ferðast til landsins eftir fall krónunar. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að ferðamenn sækjast helst eftir að skoða náttúru og heitar laugar, 

en næst koma sögusvæði og sögutengdar sýningar. Mæta þarf auknum fjölda ferðamanna með 

aukinni fjölbreytni í afþreyingu. 

Áhugi á sögu og menningu Íslands: Mikill áhugi er á sögu Íslands meðal innlendra og 

erlendra ferðamanna. Söfn, setur, sýningar og sögustaðir eru vel sóttir í héraðinu. Því er ekki 

úr vegi að bæta við sýningu við vestari ós Héraðsvatna, sem nú þegar er vel sóttur 

áningarstaður. Aðeins um fjögurra kílómetra keyrsla er frá Sauðárkróki að Furðuströndum. 

Ferðamenn, sem eiga leið á Hóla, Hofsós og Siglufjörð, keyra veginn yfir Hegranes og því 

ætti ekki að vera skortur á fólki sem gæti hugsað sér að stoppa við Furðuströnd.  
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Göngustígur: Göngustígur, sem liggur 

niður að Furðuströndum, er bæði 

greiðfær og snyrtilegur. Honum er vel 

við haldið. Stikum og köðlum hefur 

verið komið fyrir þar sem bratt er niður 

í fjöru.   

Jákvætt styrkjakerfi: Á síðustu árum 

hafa styrkveitingar til 

nýsköpunarverkefna og verkefna, sem 

tengjast menningu og sögu landsins, 

aukist. Hægt er að sækja styrki í ýmsa 

sjóði, innan héraðs og utan. Þeir sjóðir og stofnanir, sem „Ferjumaðurinn á Furðuströndum“ á 

kost að sækja styrk til, eru til að mynda Pokasjóður, Ferðamálastofa, Menningarráð 

Norðurlands vestra, Menningarsjóður Visa, Vegagerð ríkisins, Menningarsjóður Sparisjóðs 

Skagafjarðar og Menningarsjóður Kaupfélags Skagfirðinga. 

Kofi Hróbjarts: Kofinn stendur steinsnar frá þeim stað sem Byrgi Jóns Ósmanns stóð. Það 

var fært til fyrra horfs árið 2012, en er þó í niðurníðslu. Til eru teikning og mælingar eftir 

Hróbjart Jónasson af þeim kofa, ásamt lýsingu á innviðum.  

Náttúrufegurð: Áningarstaðurinn við Furðustrandir er vinsæll meðal ferðamanna og 

heimamanna. Þar sér vel yfir Skagafjörð, bæði út fjörðinn og inn. Fólk fer gjarnan í bíltúr út í 

Hegranes og göngutúr niður á Furðustrandir.   

 

4.3 Greining og úrvinnsla á gögnum  

Til er gnægð heimilda um Jón Ósmann; ljósmyndir, viðtöl og frásagnir fólks sem þekkti hann 

persónulega, frásagnir fólks sem heyrði sögur af honum, viðtal við Jón sjálfan og skrif hans. 

Fjölmargar greinar er að finna í dagblöðum, eftir kunningja og áhugamenn um líf og störf 

Jóns. Margar frásagnir eru af honum í æviminningum og ævisögum einstaklinga, sem ýmist 

þekktu til hans eða höfðu af honum afspurn. Jón átti mikið af pennavinum og nokkurt magn 

bréfa hefur varðveist. Flest eru þau í einkaeign. Jón ritaði minnisbækur. Einhverjar þeirra hafa 

varðveist og eru í einkaeign. Höfundur tók viðtal við fjóra ættingja Jóns og Hjalta Pálsson, 

sagnfræðing, sem þekkir til sögu hans. Við gerð sýningarinnar verður að mestu stuðst við 

Mynd 11. Gamla brúin. Með tilurð hennar 1925 lagðist ferjuhald 

niður við vesturós Héraðsvatna. Mynd tekin í september 2011. 
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tímaritsgreinar, æviminningar og bók Kristmundar Bjarnasonar Jón Ósmann, ferjumaður. 

Bókin byggist á viðtölum og þeim heimildum sem Kristmundur safnaði saman.  

 Engar sýnilegar minjar um Byrgi Ósmanns hafa varðveist, en til eru teikningar, 

ljósmyndir og lýsingar á því, ásamt nokkuð nákvæmri staðsetningu þess. Ljósmyndir og 

lýsingar eru af umhverfi og munum sem voru á Furðuströndum. Mörgum heimildamönnum 

verður tíðrætt um dragferjur og bátakost Jóns. Þær lýsingar, ásamt ljósmyndum og 

teikningum, ættu að nægja til að hægt sé að endurgera annaðhvort dragferjuna Botnu yngri 

eða eldri, og bytnur tvær sem voru í eigu ferjumanns.  

 Miðlun sýningarinnar verður í formi textaspjalda, leiðsagnar, hljóðleiðsagnar, 

útvarpsþáttar og endurgerðra minja. Staðsetning og umhverfisaðstæður eru ekki hentugar fyrir 

flókna stafræna miðlun, þar sem kostnaðarsamt verður að hafa eftirlit með sýningunni, og hún 

því eftirlitslaus að mestu. Þeir miðlar, sem valdir eru, mega ekki vera viðkvæmir fyrir hnjaski 

og ágangi fólks, veðurs og vinda. Nú þegar er fyrirhuguð staðsetning merkt með skilti sem 

áhugaverður staður til að skoða; þar er aðstaða fyrir fólksbíla og rútur, nestisaðstaða og 

göngustígur sem liggur niður á Furðustrandir. Aðgengi er þó ekki gott fyrir fótafúna og fólk í 

hjólastól, og úr því er erfitt að bæta vegna umhverfisaðstæðna.  

 Mikill áhugi er á sögu ferjumannsins í Skagafirði. Efniviðurinn ætti þó einnig að höfða 

til annarra gesta, innlendra sem erlendra. Hugmyndin um að endurreisa Byrgi Jóns hefur 

margoft komið upp, en þó aldrei komist á framkvæmdarstig. Sýningin yrði þörf viðbót í 

safna- og sýningarflóru Skagafjarðar, þar sem mikið og gott starf hefur verið unnið í 

sambandi við fornminjar og sýningar. Sýningunni er ekki ætlað að fara í samkeppni, við söfn 

og sýningar, sem til staðar eru, heldur í samvinnu. Til að sýningin komist á laggirnar er 

nauðsynlegt að stofna til samstarfs við söfn, safnafólk, Sveitarfélagið Skagafjörð og 

ferðaþjónustuaðila. Ekki er á færi margra að endurgera grjótbyrgið, vinna með tréverk og 

tyrfa. Starfræktur er fornverkaskóli á Sauðárkróki, og sú verkkunnátta, sem þar er kennd, er 

nauðsynleg til að endurgera Byrgið í upprunalegri mynd.  

Ritaðar heimildir: Margt hefur verið skrifað um Jón Ósmann. Þar ber helst að nefna bókina 

Jón Ósmann ferjumaður eftir Kristmund Bjarnason fræðimann á Sjávarborg, sem kom út árið 

1974. Bókin var gefin út að tilstuðlan sýslunefndar Skagafjarðarsýslu. Kristmundur safnaði 

saman rituðum og munnlegum heimildum við gerð bókarinnar. Hann vann gott forvörslustarf 

að því leyti að viðmælendur hans, sem voru margir hverjir samtíða Jóni, voru komnir á háan 

aldur er viðtölin fóru fram. Frásagnir margra þeirra hefðu ekki varðveist nema fyrir tilstuðlan 

Kristmundar. Viðtölin eru ómetanleg heimild um Jón Ósmann.  
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 Margir samferðamenn Jóns hafa skrifað um kynni sín af honum í æviminningum, 

sjálfsævisögum eða sjálfstæðum frásögnum. Þar ber helst að nefna Endurminningar Þóris 

Bergssonar, sem komu út árið 1984, Í Verum, saga Theódórs Friðrikssonar eftir Theódór 

Friðriksson, sem kom út árið 1941, Sagnir um slysfarir í Skelfingsstaðahreppi á sjó og landi, 

frá 1800-1950 eftir Ludvig R. Kemp frá árinu 1963 og Tekið í blökkina. Endurminningar 

Jóngeirs Davíðssonar Eyrbekk eftir Jónas Árnason, rituð 1961.  

 Fjölmargar greinar, þar sem minnst er á Jón, hafa verið skrifaðar í dagblöð og tímarit, 

til að mynda tvær greinar eftir Hallgrím Jónasson, „Ógleymanlegur staður og maður“, sem 

birtist í tímaritinu Lögberg-heimskringla 13. október 1966, og „Sem Charon fyr við fljótið 

Styx“, sem birtist í Morgunblaðinu 27. janúar 1970. Einnig ritaði Hróbjartur tvær greinar um 

Jón Ósmann; þær eru „Þáttur Jóns Magnússonar Ósmanns“, sem birtist í Heima er bezt í 

október 1963 og „Af ferjustarfi við Vesturvötnin“, sem birtist í Riti sögufélags Skagfirðinga 

árið 1979. Töluvert af skrifum Jóns hefur varðveist í formi bréfa og minnisbóka. Flestar þær 

heimildir eru í einkaeign. Vitnað verður í eitt sendibréf og eitt viðtal sem tekið var við Jón ári 

áður en hann féll frá. 

Munnlegar heimildir: Höfundur tók viðtal við fjóra frændur Jóns, þá Svein Guðmundsson, 

Stefán Guðmundsson, Árna Ragnarsson og Sigurð Haraldson. Fundinn sat einnig Hjalti 

Pálsson sagnfræðingur, sem hefur undanliðin ár ritað Byggðasögu Skagafjarðar. Tilefnið var 

útvarpsþáttur um Jón Ósmann sem höfundur gerði í lok ársins 2010. Fundurinn fór fram yfir 

kaffibolla á veitingastaðnum Ólafshúsi á Sauðárkróki, og afraksturinn um 40 mínútna 

upptaka. Fundurinn stóð yfir í rúma þrjá klukkutíma. Viðmælendur lýstu hugmyndum sínum 

um Jón Ósmann, og þær lýsingar fléttuðust saman við afrekssögur og upplýsingar um 

ferjustarf. Einnig tók höfundur viðtal við Kristmund Bjarnason. Viðtöl þessi voru notuð við 

gerð útvarpsþáttar um Jón Ósmann, en hann verður gerður gestum aðgengilegum á 

veraldarvef og er einn af miðlunarþáttum verkefnis. 

Ljósmyndir: Til eru nokkrar ljósmyndir af Jóni Ósmanni. Flestar sýna þær hann fyrir utan 

Byrgið eða um borð í dragferju. Einnig eru til seinni tíma ljósmyndir af Byrginu og dragferju. 

Á mörgum myndanna eru vinir og vandamenn Jóns með honum. Á tveimur þeirra hafði Jón 

fyrir því að stilla upp sel, harmonikku og fleiri gripum, sem hann hélt upp á, fyrir framan 

Byrgið, þegar þýski bókmenntafræðingurinn Carl Kűchler átti leið hjá. Hann tók einnig mynd 

af Jóni og fleirum í dragferjunni við sama tilefni. Höfundur fékk leyfi frá Héraðsskjalasafni 

Sauðárkróks til að nota ljósmyndir í þeirra eigu við vinnslu verkefnis. Meðal þeirra, sem 

mynduðu Jón, voru Stefán Pedersen, Carl Kűchler, Arnór Egilsson á Bjarnastöðum, Pétur 
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Mynd 12. Nokkrir vinir Jóns og vandamenn við Byrgið á Furðuströndum. Aftari röð talið f.v.: Elín Jónsdóttir 

ástkona Jóns Ósmanns, Anna S. Gunnarsdóttir frá Keflavík, Sigurbjörg A. Jónsdóttir dóttir Jóns Ósmanns, 

Ólína Jónasdóttir, Sigurbjörg Gunnarsdóttir frá Keflavík, Margrét Gunnarsdóttir frá Keflavík, Magnús 

Vigfússon. Fremri röð: Jón Ósmann, Halldór Þorleifsson járnsmiður, mágur Jóns. Barnið fyrir miðri mynd er 

Jón, sonur Ólínu Jónasdóttur og Halls Þ. Jónssonar. Myndin tekin 1912 

Hannesson og Jón Dahlmann. Jón Stefánsson listmálari málaði verkið Selaskyttan, en 

fyrirmynd þess er Jón Ósmann. 

4.4 Tillögur  

Við hugmyndavinnu verkefnisins komu fram fjölmargar hugmyndir að miðlun og 

uppsetningu sýningar. Eftir greiningu á aðstæðum voru valdar úr þær sem þóttu heppilegastar 

miðað við aðstæður:  

Byrgið: Byrgi Jóns Ósmanns verður endurbyggt. Grunnmál þess eru ekki til, mögulegt er þó 

að áætla hlutföll út frá öðrum byrgjum, ljósmyndum, lýsingum og teikningum. Lýsing 

Hróbjarts Jónassonar, ferjumanns á Byrginu er að finna í bókinni Jón Ósmann, ferjumaður 

eftir Kristmund Bjarnason: 

„Þetta var sem hver annar uppreftur kofi, uppreftið allt óunninn rekaviður úr fjörunni, veggir 

hlaðnir  úr grjóti nema austurveggur, hann myndaði Óskletturinn, og er hann nú horfinn. 

Upphaflega var Byrgið veiðarfærageymsla, síðar notað sem afdrep eða skýli fyrir ferjumanninn. 

Bálkur var þvert yfir það, tók hann fast að einum þriðja af gólfrýminu. Á þessum bálki gátu sex 

menn legið í skinnklæðum, ef þeir biðu t.a.m. færis að komast út úr Ósnum á sjóinn.“
121
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Hróbjartur ferjumaður 

dvaldi í Byrginu um 

skeið og lýsti aðbúnaði 

þar: „Aðbúðin var 

náttúrulega fyrir neðan allar 

hellur. Aldrei hafði verið til 

þarna neitt afdrep fyrir 

ferjumann að hafast við í, 

þegar á milli varð, eða hann 

beið fram á nótt eftir 

ferðafólki, nema gamla 

sjóbúðin frá Nesi, gerð úr torfi 

og grjóti. Uppreftið á þakinu óunninn rekaviður beint úr fjörunni, ein gluggabora á suðurhliðinni; 

einföld hurð á vesturstafni vissi að Ósnum. Lengstum var sú hurð sperrt opin, annars næstum myrkur 

inni. Kofi þessi, sem kallaður var Byrgi, var upphaflega gerður til að geyma veiðarfæri frá þeim tíma 

að, útræði og selveiðar voru stundaðar frá Ósnum, áður en lögferja kom þar.“
122

 

Kofinn var kallaður Byrgið. Nafnið vísar til grjótbyrgja sem notuð voru sem verbúðir í 

Drangeyjarfjöru. Í síðari tíð tók fólk upp því að kalla það Emanúel eftir skútu sem strandaði 

við Sauðárkrók árið 1906. Jón festi nafnfjöl skútunnar yfir dyr Byrgis. Gerði hann það til 

skrauts, fremur en að hann hafi ætlað því nafnið Emanúel.
123

 Byrgið stóð um tólf metrum 

norðan við ferjumannaskýli sem Hróbjartur reisti sér vorið 1923.
124

 Til eru ljósmyndir af 

framhlið og hægri hlið Byrgisins, á þeim kemur vel fram útlit og stærð þess. Útlit þess verður 

hannað út frá þessum ljósmyndum. Þær sýna glögglega hvernig umhverfi og aðstæður voru, 

einnig hvaða munir voru við Byrgið. Við hægri hlið hafði Jón einhvers konar fleka eða spýtu, 

sem lá á steinum; það borð hefur hann notað til að gera að bráð sinni. Útveggir verða hlaðnir á 

gamla mátann, úr torfi og grjóti. Fengnir verða til þess sérfróðir menn í þeirri iðn, þakið 

verður tyrft og gólfið úr mold.Leitað verður samstarfs við Fornverkaskólann sem er 

samstarfsverkefni Tréiðnadeildar Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, Byggðasafns 

Skagfirðinga og Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum.  

                                                           
122

 Hróbjartur Jónasson (1979) bls. 64 
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Mynd 13. Veiðiklóin Jón Ósmann við Byrgi sitt. Mynd tekin 1908. 



 

54 
 

  

Mynd 14. Drangeyjarbyrgi, einstætt (1:100), Lýsing Sölva Jónssonar og Páls Jónssonar. Teikninguna er að finna í 

Íslenskum sjávarháttum II (1982). 

Starfsemin miðar að því að efla og halda við hverfandi handverki, torfskurði og hleðslu, 

grjóthleðslu, fornum vinnsluaðferðum og meðferð á tréverki. Til eru lýsingar á umhverfi og 

stemningu í Byrginu við Furðustrandir: 

,,Lestamenn, sem komu austan yfir, fengu sér morgunhressingu í Byrginu. Venjulega bar þá að í 

morgunsárið með ullarlestir, því daginn þurfti oftast að taka snemma í verzlunarferðum. Yfirleitt 

voru þetta vinnulúnir menn, ekki við drykkjuskap kenndir, en brjóstbirtan hressti, hýrgaði 

svipinn. Þeir urðu örir og orðslyngir, vöðluðu tóbakið, því að flestir voru þeir liðtækir við hvers 

konar tóbaksbrúkun á góðu dægri, spýttu því kunnáttusamlegar sem þeir stútuðu sig örar á 

sjótruntu gestgjafans. Stybban frá olíubrennaranum blandaðist kaffieim, brennivínsþef og ýmiss 

konar lykt af hverjum og einum. Að lokum var tekin stemma, síðan haldið vestur yfir.“
125
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 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 124 

Mynd 15. Uppdráttur af Byrgi Jóns Ósmanns 

gerður af Hróbjarti Jónassyni. Ártal vantar. 
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Jóngeir Davíðsson Eyrbekk lýsir gestkomum í Byrgið:  

 „Helstu menn sveitarinnar komu líka stundum í heimsókn á Furðustrandir birgir af skudda og 

 matföngum og lágu þar við um skeið. Það var breiður bálkur í byrginu öðrumegin og var sagt, að þar 

 hefði stundum mátt sjá þrjá og fjóra stórbændur liggja hlið við hlið. Matur var allur eldaður í einum 

 potti, og þá vanalega soðnar saman allar tegundir, sem til voru, svo sem eins og hangiket, nýtt selket, 

 rúllupylsa og laxahausar. En hákarlabeita hékk jafnan á stoðinni handa gestum að gæða sér á milli 

 mála.“
126

  

Þessar lýsingar verða hafðar til hliðsjónar við gerð sýningarinnar. Innandyra verða 

endurgerðir munir sem tengjast ferjumanninum, ferjumannastarfi og veiðimennsku. Meðal 

muna verða rúmstæði Jóns, borð og stólar, hákarl, skreið og annað matarkyns, sem Jón bauð 

gestum upp á, áfengisflöskur Jóns Brúnka og Skuddi. Heitið skuddi festist við áfengi í 

Skagafirði eftir áfengisflösku ferjumanns og oft var vitnað til hennar Brúnku, sem var 

dökkbrún brennivínsflaska sem Jón átti. Munir í umhverfi Byrgisins verða tengdir veiðum og 

ferjustarfi; klæði, veiðarfæri og hlutir sem notaðir voru til daglegs brúks, s.s. 

steinolíubrennari, pottar og dallar, net, hjallar, naust og borð til að gera að bráð. Til er ágæt 

lýsing á klæðaburði Jóns. Ólafur Lárusson hreppstjóri í Skarði í Gönguskörðum vandi komur 

sínar reglulega til Jóns síðustu misseri fyrir dauða hans, um klæðaburð Jóns sagði Ólafur: 

„Hann gekk í innlendum vormeldúksbuxum, brúnum með allbreiðum svörtum langröndum, 

klæddist efnismiklum jakka, grængulum, stórköflóttum. Þegar hann talaði glatt, nuggaði hann 

oft báða hnjákollana og reri í gráðið.“
127

 Einnig eru til ljósmyndir af Jóni við ýmis tækifæri í 

mismunandi klæðnaði. 

Dragferja: Dragferjan Botna eldri eða Botna yngri verður endurbyggð eftir ljósmyndum. 

Botnu eldri lýsti Friðriki Jónsson frá Ytri-Bakka við Eyjafjörð í Árbók Ferðafélags Íslands 

eftir að hann ferðaðist um Skagafjörð árið 1894: 

„Rétt þar ofan við, er jökulvatnið féll í sjó, var gildur stálvír strengdur yfir ósinn, festur við 

akkeri hvorum megin, honum var brugðið einn eða tvo snúninga um láréttan vinduás með sveif á 

enda. Þegar ásnum var snúið, vatt hann vírinn upp á sig öðrum megin, en ofan hinum megin. 

Þannig mjakaðist ferjan milli stranda. Hún var flatbotna, fleygmynduð til endanna, breið og bar 

mikinn þunga. Á miðjum hvorum borðstokk var hleri, hár, en ekki breiður, líkur mikilli hurð. 

Stóð hann upp á endann og var á hjörum við neðri brún. Milli landa var honum krækt aftur sem 

hurð. Neðri hluti fyllti skarð það í borðstokkinn, er fyrir hann var gert, en meginpartur hans stóð 

langt upp fyrir öldustokk. Þá er að landi kom, var efri endanum hleypt út og upp á bakkann eða á 
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ská niður í grunnt strandborðið. Síðan gengu menn eða riðu úr ferjunni eftir þessum skáfleka og 

á land.“
128

 

Botnu eldri lýsir Hróbjartur Jónasson svo: „Stærðina má nokkuð ráða af því að ég lét oft 16-

18 hesta í hana ásamt kannski klyfjum af 10-14 hestum og 6-8 manns, þegar gott var, en 

nokkru minna í vondu. Ferjan bar þennan þunga vel, en þegar ókyrrð var á yfirborði vatnsins 

og straumþungi mikill, þótti vísara að hlaða hana ekki um of.“
129

 

Einar B. Guðmundsson, höfuðsmiður dragferjunnar Botnu eldri, ritaði ítarlega lýsingu á stærð 

ferjunar og öllu ummáli hennar í tímaritið Ísafold þann 12. apríl 1893:  

„Dragferjan á vestri Hjeraðsvatnaósnum í Skagafirði er 12 ál. Lengd að ofan og tæpar 6 ál. á breidd; 

 stefni í báðum endum með nokkrum lotum. Botninn, 10 ál. á lengd og hjer um bil 3 ½ á breidd um 

miðjuna, er stokkbyggður úr 1 ½ þuml. borðum og kalfatrað neðan í allar fellingar með stálbiki yfir 

 (botninn náttúrulega marflatur). Ofan í botninum eru böndin úr 2 þuml. plönklum með fullri breidd. 

 Utan á botninum er svo súðbyrt úr 1 ¼ þuml. borðum neðst og 1 þuml. borðum að ofan, 7 umför, en 

 töluverð kringing eða áhlaup er á þeim öllum, af því þau eru undin frá báðum endum til að fá útlagið 

 (skábyrðing) sem mest um miðjuna, svo að ferjan yrði skerstöðug; dýptin á sjálfum ferjuskrokknum, 

 þegar lögð er þverslá yfir hann, þannig ekki meira en nálægt 20 þuml. Böndin í hliðunum eru úr 3 þuml. 

 plönkum og ganga alstaðar niður í bortnborðin við hlið botnplankanna.   
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 Hallgrímur Jónasson (1987) bls. 188 
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 Hróbjartur Jónasson (1979) bls. 60 

Mynd 16. Botna eldri. Mennirnir eru taldir f.v.: Stefán Hannesson, Utanverðunesi, Árni Magnússon, bróðir 

Ósmanns, Þórður Gunnarsson, Lóni. Jón Ósmann stendur við vinduna. Í baksýn sést Byrgið á Furðuströndum.  

Bytnur nesfeðga eru festar aftan við Botnu. Mynd tekin um 1903. 
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  Ofan á botnplankana kemur innra fóðrið úr sterkum borðum, en úr flettum borðum er 

 garneringin (innra fóðrið) til hliðanna. Ofan á byrðinginn kemur skjólborð. 3 borðbreiddir úr flettu, og 

 ganga stytturnar innan í því niður í byrðinginn eins og á þilskipum. Skjólborð þetta stendur mikið til 

 lóðrjett upp og eru í báðum hliðum um miðjuna dyr í gegn um það með vel sterkum stuðlum (fullkomin 

 plankabreidd) til beggja hliða, er ná nokkuð upp fyrir skjólborðið, og eru í dyr þessar gerðir hlerar, 

 tæpar 2 ál. á hæð, sem leika á þreföldum, mjög sterkum járnhjörum að neðan. Þegar hlerum 

 þessum er hleypt niður, mynda þeir bryggju til að fara á upp í ferjuna og út úr henni við bæði 

 löndin, en meðan yfrum er dregið, er þeim krókað upp að  dyrastuðlunum. Nálægt endanum á 

hlerum þessum er lítíð hjól í annari röðinni, er trássa leikur í, svo ljettara sje fyrir ferjumanninn, að 

draga hlerann upp og hleypa honum niður.  

  Í framstafni ferjunnar er vinda og 1 sveif á apturenda hennar, sem snúið er til beggja hliða, 

 eptir því, hvort farið er austur eða vestur yfir ósinn. Vinda þessi er upphækkandi til beggja enda, með 2 

 brögðum utan um sig af dráttarfærinu, og hlaupa brögðin jafnharðan að miðjunni þegar snúið er, en 

 dráttarfærið leikur í hjólum ofan á keipnum báðum megin við, eða rjettara sagt milli tveggja hjóla 

 hvoru megin, sem liggja lárjett á keipnum og snúa röðunum saman innan í hlýranum, svo þó ferjan 

 dragist hálf-skakkt yfir-sem að öðru leyti horfir beint í strauminn þegar hún liggur kyr-þá liggja þó 

 brögðin beint frá vindunni út á keipinn.        

  Á báðum löndum er 3 ál. háir trjebúkkar og í þá er dráttarfærið fest; aftur af þessum búkkum, 

 sem þá að öðru leyti eru fylltir með grjóti, eru 2 stagir úr járnþráðakaðli, 5 faðma langir hvorum megin, 

 er liggja á ská, svo þeir halda á móti átakinu af dráttarkaðlinum, hvort sem það kemur ofan frá eða 

 neðan frá (þa kemur nefnilega opt mikill innstraumur í ósinn), en endarnir á þessum vírstöngum eru 

 þannig festir í sandinum, að grafin eru niður þvertrje, sem þeir standa í gegn um, og borði grjót á þau 

 að ofan. Stagir þessir mega ekki vera úr hampkaðli, af því væta og þurkur hefur svo mikil áhrif á, að 

 gera hann slakan og stríðan.   

  Dálítið fram í vötnin er lagt akkeri með hlekkjum og kaðli við; kaðlinum er haldið ofan á 

 vatninu með duflum, og er sá kaðall ætíð fastur í ferjunni, þegar hún ekki er brúkuð, til að varna því, að 

 hún fari úr úr ósnum, ef dráttarfærið kynni að bila, og fleira er gert til tryggingar, t.d. að ræði eru á 

 ferjunni og árar til taks að bjarga sjer að landi með, ef dráttarfærið kynni að bila, meðan verið er að 

 ferja. –Dráttarfærið er 2 þuml. kaðall, og var áformið upphaflega að það yrði tvöfalt, þannig, að 

 endarnir væru festir í stefnið á ferjunni frá báðum hliðum og það ljeki svo í blökkum á búkkunum, en 

 straumþunginn lagðist þá svo mikið á kaðalinn, að erfitt var að snúa sig yfir með vindunni, enda þykir 

 það nú helzti ókosturinn, að nokkuð er þungt að snúa sig yfir með vindunni, þó að dráttarkaðallinn sje 

 að eins einfaldur, og er því búið að fá spilahjól með drífara, er verður sett í ferjuna á næsta vori. - í 

 apturendanum er dálítið upphækkað innra fóðrið og þar eru bekkir settir til að sitja á, en allur 

 miðpartur ferjunnar er ætlaður fyrir hestana, og voru þeir hafðir þar 8 í einu, þegar mikið var að flytja, 

 enda var það sögn ferjumannanna, að umferðin hefði verið þar fullum helmingi meiri yfir ósinn 

 næstliðið sumar en nokkurn tíma hefði áður verið. Allt járn í ferjunni er galvaníserað“.
130
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Bytnur eða prammar: 

Nesfeðgar höfðu við 

Ósinn tvær bytnur, eða 

pramma, sem notaðar voru 

við veiðar og til flutninga 

á ferðalöngum þegar 

Botna var ekki í notkun. 

Erfitt reyndist að ferja á 

dragferjum er ís var á 

vötnum, vegna hættu á hnjaski. Var þá gripið til þess að ferja yfir ósinn á handferjum, sem 

einnig kölluðust bytnur eða byttur.
131

 Í Íslenskum sjávarháttum II segir um byttur að 

Norðlendingar hafi fyrst um 1878 tekið að útbúa slíka báta. Hvorki var á þeim segl né 

stýrisbúnaður.
132

 Til er ljósmynd af bytnunum. Þær verða endurgerðar eða þá að fundnir verða 

árabátar til að hafa á sýningasvæðinu.  

Byrgi Hróbjarts: Við Furðustrandir stendur byrgi Hróbjarts Jónassonar, fyrrverandi 

ferjumanns, sem hann reisti árið 1923. Það var gert upp árið 2000, en er nú illa farið vegna 

veðurs og ágangs manna. Viðgerðir á því munu fara fram sumarið 2012. Þak og útveggi þarf 

að treysta, tyrfa og hlaða að nýju, mögulega í samvinnu við Fornverkaskólann. Teikning 

Hróbjarts, ásamt málum af byrginu, 

verða notaðar til hliðsjónar. Lýsing 

Hróbjarts á byrginu er svohljóðandi: „Ég 

byggði svo byrgið, gerði það bjart og 

hlýtt, hitaði upp þegar kalt var, hafði 

þarna borð og sæti og rúm, sem hægt var 

að hvílast í, og fékk mér bækur að lesa, 

þegar tími vannst til. Þetta var allt annað 

líf, en auðvitað gerði ég þetta á eigin 

reikning. Áður var ferjumaðurinn 

eiginlega eins og hver annar 

útigangshestur. Þegar kunningjarnir 

spurðu mig, hvað þetta hefði kostað, 
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 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 99 
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 Lúðvík Kristjánsson (1982) bls. 357 

Mynd 18. Uppdrátttur af Byrgi Hróbjarts Jónassonar. Rissað 

upp árið 1925, líklega af Hróbjarti sjálfum. 

Mynd 17. Bytta Björns danskara sem er að finna í Byggðasafninu á Reykjum.  
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svaraði ég því til: „Það kostaði það að 

brjóta gamlar venjur.““
133

 Byrgið er 

strípað að innan og þyrfti að gera það 

vistlegra ef leyfi fæst til. Þar inni og við 

byrgið verða ljósmyndir og upplýsingar 

um Hróbjart og ferjustarfið almennt.  

Naust: Hugsanlega verður naust hlaðið 

við gömlu brúna. Naustið, sem var utan 

um dragferjuna, var á þeim stað sem 

brúin er nú. Naustin voru misjöfn eins og 

þau voru mörg. Ekki hafa fundist heimildir eða lýsingar á nausti nesfeðga. Ýmist voru naust 

opnar tóftir eða yfirbyggðar, og þá úr torfi eða grjóti, nema hvortveggja væri.
134

  

Uppdrættir: Sýningarsvæðið verður teiknað gróflega upp. Hróbjartur Jónasson gerði 

uppdrátt af Byrgi Ósmanns, hann teiknaði upp framhlið og suðurhlið ásamt innviðum séð ofan 

frá. Mælieiningar fylgja ekki með. Þessar teikningar ásamt ljósmyndum verða hafðar til 

hliðsjónar við byggingu Byrgisins. Einnig gerði hann uppdrátt af byrgi sínu, sem verður til 

hliðsjónar við lagfæringu þess. 

Upplýsingaskilti: Tillögur að fimm upplýsingaskiltum verða útfærðar. 1) Eitt verður við 

Byrgi Hróbjarts; þar verða almennar upplýsingar um Hróbjart og ferjumannastarfið. 2) Annað 

skiltið verður staðsett hjá Byrgi Jóns Ósmanns; þar munu koma fram upplýsingar um Jón og 

Byrgið ásamt hreystisögum af Jóni. 3) Þriðja skiltið verður við ferjustein sem dráttartaug 

dragferju var fest við. Almennar upplýsingar um dragferjurnar koma þar fram, ásamt 

ljósmyndum og sögu um að Jón hafi verið þriggja eða fjögurra manna maki. Gat hann einn 

síns liðss snúið spilinu á dragferjunni. 4) Fjórða skiltið verður við Ósklettinn; þar verða 

ljósmyndir og sögur af veiðisnilli Jóns Ósmanns. 5) Fimmta skiltið verður við vegslóðann á 

leið niður á Furðuströnd; þar verða upplýsingar um ferjumál á Íslandi. 

Útvarpsþáttur: Höfundur hefur nú þegar gert útvarpsþátt um Jón Ósmann. Hann verður hluti 

af miðlun verkefnis. Gestum mun gefast kostur á að hlaða honum niður á stafrænt form af 

Internetinu. Þátturinn er 40 mínútur að lengd. Farið var almennt yfir sögu Jóns Ósmanns frá 

því að hann var unglingur og þangað til hann svipti sig lífi árið 1914, þá 52 ára gamall. Viðtöl 
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Mynd 19. Byrgi Hróbjarts Jónassonar. Mynd tekin í apríl 2012. 
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voru tekin við nokkra frændur Jóns, þá Stefán Guðmundsson, Svein Guðmundsson, Sigurð 

Haraldsson og Árna Ragnarsson, einnig sagnfræðingana Hjalta Pálsson og Kristmund 

Bjarnason. Þátturinn fór í loftið þann 1. febrúar 2011.
135

  

Fyrirlestur: Höfundur útbjó tíu mínútna fyrirlestur um Jón Ósmann í tengslum við 

nemendaráðstefnu í hagnýtri menningarmiðlun. Fyrirlesturinn var fluttur í Öskju þann 13. 

nóvember 2010.
136

  

Leiðsögn: Útbúin verður leiðsögn um Furðustrandir, svæðið sem Jón dvaldist á við ferjustörf. 

Almennum upplýsingum ásamt gamansögum verður miðlað til gesta. 

Hljóðleiðsögn: Útbúin verður hljóðleiðsögn. Áhugasamir geta hlaðið henni á stafrænt form af 

Internetinu. Leiðsögnin byggist upp af sögum af Jóni sem og staðreyndum um hann og 

ferjustörf.
137

  

 

4.5 Þrjár tillögur að sýningu um Jón Ósmann ferjumann 

Hvernig staðið verður að sýningu um Ferjumanninn á Furðuströnd fer eftir þeim 

styrkveitingum sem verkefnið fær. Með það í huga setti höfundur fram þrjár tillögur að 

mögulegum leiðum. Hver og ein tekur tillit til fjármagns. Sú fyrsta miðar að því að 

lágmarksfjármagn fáist og aðeins nauðsynlegustu og kostnaðarminnstu þættir teknir til greina; 

í annarri tillögu verður kostnaðarmestu liðum verkefnisins sleppt; í þeirri þriðju er miðað að 

því að mikið fjármagn fáist. Í öllum leiðum verður gert ráð fyrir endurgerð Byrgis Jóns og 

kofa Hróbjarts, skiltum og hljóðleiðsögn. 

1. Fyrsta tillaga: 

Starfsmenn: Engir starfsmenn verða ráðnir, eftirlit með svæðinu verður í samstarfi 

við söfn á svæðinu.  

Byrgi Jóns Ósmanns: Byrgi Jóns Ósmanns verður endurbyggt. Til eru greinargóðar 

lýsingar á innviðum og útliti Byrgis í frásögnum, teikningum og ljósmyndum. Byrgið 

mun standa opið fyrir gestum. Gripir og húsgögn verða endurgerð og mega verða fyrir 

hnjaski og ágangi gesta. Við Byrgið verða ýmsir endurgerðir mundir tengdir 
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ferjustarfi, veiðum og sjósókn. Til að mynda hjallar, borð til að gera að bráð og 

veiðarfæri. 

Skýli Hróbjarts Jónassonar ferjumanns: Á Furðuströnd er skýli, sem Hróbjartur 

reisti árið 1923, og var endurbyggt fyrir nokkrum árum, en er nú í niðurníðslu og 

þarfnast töluverðra lagfæringa. Nákvæmar teikningar og mál skýlisins eru til. Farið 

verður eftir þeim við viðgerð. Við skýlið verða endurgerir munir tengdir ferjustarfi, 

sjósókn og veiðimennsku. 

Upplýsingaskilti: Fimm upplýsingaskilti verða á Furðuströnd og við göngustíg á leið 

niður að ströndinni. Á þeim koma fram staðreyndir um Jón Ósmann, Hróbjart 

Jónasson og ferjustörf. Einnig verða ljóð, sögur og sögusagnir af Jóni ásamt 

ljósmyndum, blaðaúrklippum og teikningum á skiltunum. Skiltin verða staðsett á 

eftirfarandi stöðum: 1) Við Byrgi Hróbjarts er hann reisti árið 1923. Á því koma fram 

almennar upplýsingar um Hróbjart og ferjumannastarfið. 2) Annað skiltið verður 

staðsett hjá Byrgi Jóns Ósmanns. Þar koma fram upplýsingar um Jón, Byrgið og 

hreystisaga af Jóni. 3) Þriðja skiltið verður við ferjusteininn sem dráttartaugin var fest 

við. Upplýsingar um dragferjuna koma þar fram, ásamt ljósmyndum og sögunni um að 

Jón hafi verið þriggja eða fjögurra manna maki.  4) Fjórða skiltið verður við 

Ósklettinn,  með ljósmyndum og frásögnum af veiðisnilli Jóns Ósmanns. 5) Fimmta 

skyltið verður við vegslóðann á leið niður á Furðustrandir. 

Upplýsingaskilti með stórum ljósmyndum af dragferju og bytnum: Í stað þess að 

endurgera dragferju og bytnur verður upplýsingaskilti útbúið með stórri mynd af botnu 

og bytnum ferjumanns. Á skiltinu verður útliti Botnu eldri og yngri lýst. Ennig verða 

þar upplýsingar um hvernig dragferjan virkaði. 

Hljóðleiðsögn: Útbúin verður hljóðleiðsögn. Áhugasamir geta hlaðið henni niður á 

stafrænu formi af Internetinu. Leiðsögnin byggist á sögum af Jóni, sem og 

staðreyndum um hann og ferjustarfið. Sagt verður í stuttu máli frá álfum og 

huldufólki. Mikil trú á dulin öfl hefur löngum verið tengd Hegranesi og margar 

skemmtilegar sögur eru til af samskiptum manna og huldufólks. 

2. Önnur tillaga: 

Allir þeir þættir sem tilgreindir eru í tillögu eitt verða hafðir með í tillögu tvö; 

viðbætur eru tilgreindar nánar hér á eftir. 
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Dragferja og bytnur: Dragferja verður endurbyggð frá grunni, annaðhvort Botna 

yngri eða Botna eldri. Farið verður eftir teikningum og ljósmyndum. Spil Botnu, sem 

dró ferjuna yfir vötnin, verður einnig endurgert. Stálstrengir koma til með að vera 

strengdir yfir vötnin, vestan megin í akkeri og austan megin í ferjustein. Nesfeðgar 

höfðu tvær bytnur við Ósinn, sem notaðar voru til veiða og einnig til að flytja farþega 

þegar að dragferja var ekki í notkun. Aðstæður voru á þann veg að ekki var ávallt hægt 

að ferja á Botnu vegna ísa og veðurs. 

Leiðsögn: Við sérstök tilefni verður farið með gesti í leiðsagnir. Farið verður frá 

áningarstað, gengið stíginn niður á Furðuströnd. Staldrað verður við skilti, dragferju, 

Byrgi Ósmanns, skýli Hróbjarts og naust. Leiðsögumaður blandar staðreyndum saman 

við gamansögur. Upplifunin á fyrst og fremsta að vera skemmtileg, en jafnframt 

fræðandi. 

3. Þriðja tillaga:  

Í þriðju tillögu verða allir þættir hafðir með sem tilgreindir eru í tillögu eitt og tvö, auk 

eftirfarandi viðbóta. 

Naust: Dragferjan var höfð í nausti yfir vetrartíma. Upphaflega stóð naustið þar sem 

gamla brúin er nú. Hægt er að endurgera það norðan við brúnna. Önnur bytnan eða 

dragferja mun standa í naustinu. 

 Skólahópar: Tekið verður á móti skólahópum eftir eftirspurn. Leiðsögumaður í  gervi 

 Jóns Ósmanns fer með þau sömu leið og ferðamenn, en aðlagar leiðsögnina eftir 

 áhuga og aldri barna. 

 

 

Ferjumaðurinn 

á Furðuströnd 

Skilti Byrgi 

Jóns 

Byrgi 

Hróbjartar 

Dragferja 

og bytnur 

Starfsfólk Hljóðleiðsögn Naust  Leiðsögn Skólahópar 

Tillaga 1 x X X   x    

Tillaga 2 x X X X  x    

Tillaga 3 x X X X x x x X X 
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Mynd 20. Tillaga að hönnun sýningarsvæðis. Lengst til vinstri er upplýsingaskilti um veiðimennsku, þar við hlið liggur 
bytta ferjumanns og dragferja. Síðan kemur upplýsingaskilti um dragferju, því næst Byrgi Jóns Ósmanns, upplýsingaskilti 
með lesmáli um Byrgi Jóns Ósmanns og byrgi Hróbjarts, annað upplýsingaskilti þar sem lesa má um Jón Ósmann og síðast 
naust sem seinni byttan liggur í. (Athuga ber að fimmta upplýsingaskilti er ekki á sjálfu sýningarsvæðnu). 

 

4.6 Framkvæmdaáætlun  

Þar sem verkefnið „Ferjumaðurinn á Furðuströnd“ er enn aðeins á hugmyndastigi verður ekki 

ráðist í útreikninga á mögulegum kostnaði. Þess í stað fylgir greinargóð úttekt á því hvernig 

höfundur sér verkskipulagið fyrir sér. Einnig verða tilteknir mögulegir framkvæmdaaðilar og 

þeir styrkir sem hugsanlega gætu fengist. Ljóst er að höfundur mun ekki ráðast í framkvæmd 

verkefnis á eigin spýtur, til þess er það of yfirgripsmikið. Þekking þarf að koma frá ýmsum 

fagaðilum. Einnig þarf til einstaklinga með þekkingu á aðstæðum, umhverfi og fornu 

verklagi. Farsælast væri að koma á samstarfi við ferðaþjónustuaðila í héraði, söfn og 

safnafólk, Sveitarfélagið Skagafjörð og sjálfboðaliða. 

 Höfundur átti fund með Sigríði Sigurðardóttur, forstöðumanni Byggðasafns 

Skagafjarðar, í febrúar 2012. Sigríður hefur mikla þekkingu á umhverfi og aðstæðum við 
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ósinn. Hún tók vel í fyrirhugað verkefni og sagði það oft hafa komið til umræðu að ráðast í 

viðlíka framkvæmd, en ekki orðið úr. Fyrirhugað er að laga byrgi Hróbjarts í sumar. 

Byggðasafn Skagafjarðar hefur séð um viðhald á því. Að Sigríðar mati ætti hvorki að vera 

tímafrekt né erfiðleikum háð að endurreisa Byrgi Jóns Ósmanns. Fornverkaskólanum skortir 

hleðsluverkefni og því tilvalið að Byrgið yrði reist í samstarfi við hann. Kostnaður þarf ekki 

að vera mikill; helst er þá um að ræða efniskostnað þar sem öll vinna Fornverkaskólans yrði 

unnin aðstandendum að kostnaðarlausu. Þó er vandkvæðum háð að leggjast í framkvæmdir á 

þessum slóðum; mikill vindstrengur skapast á Furðuströnd og hefur byrgi Hróbjarts hlotið 

skaða af veðri og vindum, þrátt fyrir að hafa upphaflega verið hannað til að standast ágang 

náttúruafla.   

 Sigríður tjáði höfundi að skilti við áningarstað hafi verið hannað að frumkvæði 

Vegagerðarinnar, sem er eigandi og umsjónaraðili með áningarstaðnum. Hugsanlega væri 

hægt að stofna til samstarfs við Vegagerðina um gerð og uppsetningu upplýsingaspjalda. Hún 

útbýr öll spjöld sín og mögulega væri hægt að lækka kostnað við gerð þeirra ef samstarf næst. 

Þar sem sýningin er nátengd samgöngumálum, nánar tiltekið ferjumálum, gæti verið áhugi til 

samstarfs.  

 Höfundur viðraði hugmyndina við Unnar Ingvarsson, héraðsskjalavörð á 

Héraðsskjalasafni Skagfirðinga. Hann er tilbúinn að styðja við þetta verkefni ef til kastanna 

kemur.  

 

4.7 Styrkveitingar 

Forsenda þess að verkefnið „Ferjumaðurinn á Furðuströnd“ komist í framkvæmd er fjármagn. 

Til eru fjölmargir styrkir sem hægt er að sækja um, bæði hjá hinu opinbera og einkaaðilum. 

Þeir styrkir sem aðstandendur sýningarinnar eiga kost á að sækja um eru eftirfarandi:  

 Framkvæmdasjóður Ferðamálastofa: Ferðamálastofa veitir styrki til verkefna sem 

tengjast ferðamennsku og ferðamannastöðum. Framkvæmdasjóður Ferðamálastofu 

leggur sérstaka áherslu á verkefni þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða 

og ferðamannaleiða. Einnig er hægt að sækja um styrki fyrir áætlanagerð, 

hönnunarvinnu og undirbúningsvinnu. Styrkir eru veittir til úrbóta í umhverfismálum á 

ferðamannastöðum og til uppbyggingar á nýjum svæðum fyrir ferðamenn. 

Styrkupphæð getur að hámarki orðið 50% af kostnaðaráætlun,. Mögulegt er að 
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áfangaskipta verkefnum og styrkveitingu í þrjá til fimm áfanga á jafnmörgum árum.

   

 Við skipulag og hönnun mannvirkja er höfð til hliðsjónar „Menningarstefna í 

mannvirkjagerð“, sem gefin var út af Menntamálaráðaneytinu í apríl 2007. Sé sótt um 

styrk til byggingar mannvirkja eða annarra framkvæmda, verða skipulag, 

fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. Styrkþegi er ábyrgur fyrir 

eðlilegu viðhaldi og rekstri svæðis og mannvirkja, er tengjast viðkomandi verkefni, 

eftir að framkvæmdum lýkur.
138

  

 

 Menningarráð Norðurlands vestra:  Menningarráð Norðurlands vestra skipa 

sveitarfélögin á Norðurlandi vestra. Á starfssvæði Menningarráðsins eru eftirtalin 

sveitarfélög: Akrahreppur, Blönduósbær, Húnaþing vestra, Húnavatnshreppur, 

Sveitarfélagið Skagaströnd, Skagabyggð og Sveitarfélagið Skagafjörður. 

Menningarráð  er samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Norðurlandi vestra fyrir 

menningarmál og stendur meðal annars fyrir þróunarstarfi í menningarmálum og 

úthlutun fjármagns til menningarverkefna á Norðurlandi vestra. Áhersla er lögð á 

uppbyggingu klasa og framgang rannsókna og vöruþróunar. Sérstök áhersla er lögð á 

uppbyggingu í ferðaþjónustu og menningartengdum verkefnum og uppbyggingu 

þekkingarsetra, auðlindalíftækni og eflingu ferðaþjónustu á Norðurlandi. 

Iðnaðarráðuneytið veitir árlega 30 milljónir í framkvæmdarsjóðinn.
139

 

 

 Pokasjóður: Pokasjóður úthlutar styrkjum sem heyra undir almannaheill. Sjóðurinn 

fær tekjur af sölu plastburðarpoka í verslunum. Í dag greiða 160 verslanir um allt land 

í sjóðinn. Styrkveitingum Pokasjóðs er skipt í fjóra flokka; umhverfismál, menningu 

og listir, íþróttir og útivist og mannúðarmál. 
140
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 Ferdamálastofa (2012, 10. mars) http://ferdamalastofa.is/Category.mvc/Display/611 
139

 Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (2012, 10. mars) www.ssnv.is/Menningarráð.aspx 
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 Pokasjóður (2012, 10. mars) www.pokasjodur.is  
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 Menningarsjóður VISA: Hlutverk samfélagssjóðs Valitor er að styðja við margvísleg 

menningar-, líknar- og samfélagsmál.
141

 

  

 Menningarsjóður Sparisjóðs Skagafjarðar: Menningarsjóður Sparisjóðs 

Skagafjarðar veitir styrk til menningar-, lista- og framfaramála ár hvert. Markmið 

sjóðsins er að styrkja hvers kyns menningarstarfsemi í Skagafirði, sem er 

aðalviðskiptasvæði Sparisjóðsins.
142

 

 

 Menningarsjóður Kaupfélags Skagfirðinga: Hefur starfað í yfir 40 ár og styrkt 

margs konar menningarstarfsemi í Skagafirði.
143

  

 

 Vegagerð Ríkisins: Aðilar innan og utan Vegagerðarinnar geta sótt um fjárframlög til 

rannsóknaverkefna. Rannsóknarráð stofnunarinnar sér um úthlutun.
144

  

 

4.8 Mat og eftirfylgni 

Fylgjast verður náið með framvindu „Ferjumannsins á Furðuströndum“. Höfundur mun sinna 

þeirri vinnu í samvinnu við söfn í nágrenninu. Líkast til verður sýningin byggð upp á þann 

veg að þörf á eftirliti verði í lágmarki. Að mörgu er að hyggja. Fylgjast verður vel með 

húsakosti, snyrtingum, göngustígum, skiltum og sýningargripum. Mikilvægt er að umhverfi 

sé snyrtilegt og aðlaðandi. Mikil umferð er um Furðustrandir og því verður reglulegt eftirlit að 

vera til staðar.  

 Einnig skiptir máli að fylgjast með fjölda gesta; því hversu margir koma á ári, yfir 

sumartímann og yfir vetrartímann. Nokkrar leiðir eru til að kanna gestakomur. Auðveldast er 

að telja gesti og flokka þá eftir þjóðerni, og taka þátt í gestakönnun á vegum Safnaráðs sem 

farið hefur fram í júlí undanfarin ár. Niðurstöður þeirra kannana yrðu greindar og gæti það 

hjálpað til við að skilgreina markhóp, þarfir og langanir gesta.  
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 Hér að framan var farið skref fyrir skref yfir tillögur að framkvæmd sögusýningar um 

Jón Ósmann ferjumann og ferjustörf. Þessi miðlunaráætlun verður miðlæg við uppsetningu 

sýningarinnar, komist hún á koppinn. 

 

5. Fylgigögn 

5.1 Viðtal við Jón Ósmann ferjumann 

Steingrímur Matthíasson læknir tók viðtal við Jón Ósmann sem birtist í tímaritinu Norðurland 

þann 6. desember 1913. Í þessu viðtali fær undarlegt orðfæri Ósmanns að njóta sín. 

Heilsa og langlífi. Ósmann ferjumaður.  

„Jón Ósmann frá Furðuströndum hefir dvalið hér á Akureyri undanfarna daga. Hann er 

kallaður Ósmann af því að hann er ferjumaður við ós Héraðsvatnanna í Skagafirði. 

„Við sérhvert handtak frár og fix, 

á flestu hefir gætur,  

sem Karon fyr við fljótið Styx,  

hann ferjar daga og nætur. 

Þannig lýsir honum eitt skáldið, sem hann hefir ferjað yfir Ósinn.“  

 Mér leizt hraustlega á manninn, enda er hann bæði stór og sterklegur, knálega vaxinn 

og minnir á hetjur og afreksmenn fornaldar. Duttu mér í hug orð Guðmundar ríka um 

Skarphéðinn, „ok lízt mer maðrinn svá skjótligr til allrar karlmennsku, at heldr vilda ek hans 

fylgi hafa en tíu annarra.“  

 „Er það satt Ósmann,“ spurði ég, „að þú klæðir þig úr öllum fötunum kl. 4 á morgnana, þegar 

þú kemur á fætur, og kaffærir þig í sjónum, þér til hressingar?“ (Við urðum strax dús.)  

„Það er nú líkast til,“ sagði hann. „Á meðan ég hef dvalið hér í veitingahúsinu, hef ég ekki 

brugðið þeirri venju, heldur farið beint niður í fjöru, klætt mig þar úr öllu og vaðið upp í 

axlir.“  

„Finnst þér þú hafa nokkuð gott af þessu?“ spurði ég. „Það er nú líkast til,“ sagði Ósmann. 

„Annars mundi ég ekki gera það. Já, blessaður sjórinn er góður. Það er vissa fengin fyrir því.“ 

„En hvernig stendur á því, að þú ert svona hás núna? Svona karlar ættu þó ekki að fá kvef,“ 



 

68 
 

segi ég.  

„Satt er það, en ég varð svona í bölvuðum garðinum á dögunum. Ég þurfti að bjarga ferjunni 

og stóð í vatni allan daginn í grimmdarfrostinu, einn míns liðs að bisa við ferjuna og 

strengina, sem höfðu slitnað.“  

„Hefurður fengið nokkurn sel nýlega?“ spurði ég, því ég hafði heyrt, að Jón væri afbragðs 

skytta og natinn veiðimaður, jafnt á sel, síld sem silung.  

„Það er nú líkast til. Og hann fremur lögulegan,“ sagði Ósmann og sýndi mér óðara mynd af 

nýdregnum sel, sem lá á jörðinni við fætur honum, 10 feta langur kampur, en Ósmann sjálfur, 

vígamannlegur á svipinn, á myndinni, stóð þar og axlaði byssuna, sem mér sýndist líkari 

fallbyssu, svo stór var hún og ægileg.  

„Ferlegt vopn þetta, Ósmann,“ segi ég. „Slær hún þig ekki stundum utan undir byssan sú 

arna?“ 

„Byssan er prýði. Það er eldgrimm vissa fengin fyrir því. En viðvíkjandi því skaltu sjá,“ sagði 

Ósmann um leið og hann sýndi mér örherzli á vanganum hægri, sem smám saman hafði 

myndazt eftir löðrunga frá byssuskeftinu.  

„Gott er selsblóðið, læknir,“ sagði Ósmann.  

„Finnst þér það virkilega?“ segi ég.  

„Það er vissa fengin fyrir því,“ svaraði Ósmann. „Það fyrsta sem ég geri vanalega við selinn, 

er að opna brjóstholið, stinga í hjartað og teyga síðan úr sárinu, heitt selsblóðið. Já, selsblóðið 

er gott,– það er prýði. Það er fjallgrimm vissa fengin fyrir því.“  

Ég kvaddi Ósmann í kvöld, því nú fer hann á „Ingólfi“ vestur að Furðuströndum aftur. – Mér 

þótti maðurinn furðulegur og óskaði þess að margir Íslendingar væru líkir honum að 

vænleik.“
145

 

 

5.2 Sögur og sögusagnir af Jóni Ósmann 

Þrjár þekktar og vinsælar sögur af Jóni Ósmann 

„Eitt hið mesta jötunmenni, er uppi var um síðustu aldamót og fram á þessa öld, hefur 

vafalaust verið Jón Magnússon frá Utanverðunesi-Jón Ósmann, ferjumaðurinn við 

Héraðsvötn. Dragferja sú, sem hann stýrði, var svo gerð, að hún var dregin áfram með því að 

snúa sveif með handafli. Svo segja þeir, er sjálfir reyndu, að ekki hafi þrír seiglingsmenn 

orkað að snúa sveifinni, er kvika var og straumur þungur í vötnunum, en móti straumi að 
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sækja með handafli einu. Það gat Jón ósmann einn, hverju sem fram fór.  

 Sextán eða seytján ára gamall tók hann af hjörum dómkirkjuhurðina á Hólum-

eikarhurð, járnslegna og stóra mjög og þykka-og bar hana léttilega kringum kirkjuna og setti 

síðan á hjarir aftur, án þess að hún næmi við jörð. Öðru sinni tók hann dauðadrukkinn mann 

upp af götu sinni á Hofsós, stakk honum í handarkrika sér og tróð hendinni síðan í 

buxnavasann. Gekk hann með náungann um kaupstaðinn, lenti í viðræðum við ýmsa 

kunningja, en varð ekki meira var við byrði sína en svo, að hann gleymdi að koma 

skjólstæðingi sínum í húsaskjól, þar til farið var að spyrja hann, hvað hann væri að dragnast 

með þennan mann í handarkrikanum.  

 En ein frægasta sagan af honum er þó sú, er hann lenti í fangbrögðum við gamlan sel 

og ultu þeir báðir af skerinu í sjóinn, en þegar þeim skaut úr kafinu, sló Jón selinn í hausinn 

með hnefanum-og dauðrotaði hann, „Og þá sló ég fast,“ sagði Jón, er ella var fáorður um afl 

sitt.“
146

 

Fjögurra manna maki 

Theódór Friðriksson fór eitt sinn yfir Ósinn ásamt nokkrum kunningjum sínum: „Hugðumst 

við þá taka ómakið af ferjumanninum og gengum þrír að því að snúa sveifinni. Gekk þetta 

vel, þar til við komum þangað, sem straumurinn var harðastur. Þá komumst við ekki lengra og 

gátum ekki hnikað sveifinni. Ósmann var að rjála við brennivínsflösku aftur í ferjunni hjá 

kunningja sínum. En er hann veitti því eftirtekt, hvernig okkur gekk, kom hann á augabragði. 

„Halló“, sagði hann. „Þið hafið ekki lag á þessu, það er fjallgrimm vissa fyrir því“. Tók hann 

þá við sveifinni og sneri henni, eins og ekkert væri.“
147

 

Jón kemst í hann krappan  

„Ingibjörg Guðmundsdóttir frá Ási í Hegranesi, síðar kona séra Bjarna Pálssonar í Steinnesi, 

var við nám í kvennaskólanum að Ytri-Ey veturna 1886-1888. Að skólavist lokinni annað 

hvort árið var hún sótt frá Skíðastöðum í Laxárdal og flutt niður að Vesturósi, en Jón ferjaði 

hana yfir á pramma. „Þennan dag var áköf leysing og eikna aurar. Ingibjörg segist ekki geta 

lagt upp að vaða þessa for og biður Jón að fara fyrir sig heim að Nesi og sækja sér hest. Hann 

segir, að engir hestar séu nálægir; svo muni henni leiðast að standa þarna ein á meðan; forin 

sé ekki nema vel í skóvörp; segist ætla að halda á henni upp á brekkuna, tekur hana á 

handlegg sér og röltir af stað. Ekki stanzaði hann og ekki setti hann hana niður fyrr en í 
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bæjardyrunum í Utanverðunesi. Ingibjörg var stærðar kvenmaður, vegalengdin á annan 

kílómetra.“ Frá þessu atviki hefur sagt fósturbróðir Ingibjargar, Guðmundur í Ási. Almenn 

sögn er, að Ingibjörg hafi ekki fengizt til að halda um háls Jóni honum til hagræðis, og var 

þetta því meiri þrekraun en ella, og er haft eftir honum, að hann hafi ekki í annan tíma komizt 

í hann krappari.“
148

 

Grjótburður í Drangeyjarfjöru og glíma við prest 

„Það var um allangt skeið venja að hafa útræði við Drangey. Var þaðan stutt á fiskimið. Hófst 

sú vertíð á því að sjómenn reistu sér grjótbyrgi í fjörunni á einum stað undir björgum. 

Eitt skipti reru þeir saman, m.a. Jón og Jóhann bóndi í Stóru-Gröf á Langholti. Jóhann var risi 

að vexti og talinn afarmenni til burða og fann nokkuð til sín. Gengu þeir að byrgishleðslunni 

ásamt öðrum og skyldu bera grjót á handbörum. Þóttu þeir ærið stórtækir. Jóhann var 

kappsmaður mikill og vildi gjarnan að það sæist, að ekki skyldi sinn hlutur eftir liggja.  

 Ósmann dró heldur úr, að þungt væri borið og vildi að þeir gættu hófs jafnan. Þótti 

Jóhanni sem til sín væri talað eins og smádrengs og þykktist við. Ruddi hann heljarbjargi á 

börurnar, og blöskraði flestum, er á horfðu. Ósmann var hinn hægasti og réð heldur frá að 

færast það í fang, sem fyrir lá að bera bjargið. Varð Jóhann reiður og rykkti upp 

börukjálkunum sín megin. Tók nú hvor undir sinn enda. Um leið og þeir réttu sig upp með 

börurnar, kallar Jón:  „Halló, Jesús guðs sonur! Þetta er allt of þungt fyrir þig Jóhann minn.“ 

„Helvíti þykir mér það hart,“ svaraði hann á móti. Er þeir höfðu stigið fáein skref mælti Jón á 

ný: „Láttu börurnar niður, svo við meiðum okkur ekki Jóhann minn.“ Ekki sinnti Jóhann því. 

Rölti þá Jón af stað og á undan þangað, sem byrgið átti að standa og nam ekki staðar á 

leiðinni. En er þar kom og Jón vildi hella af börunum, sást Jóhann ekki og ekki heldur bjargið. 

Varð þá Jóni að orði, er hann sá aftar kjálkana dragast við jörðu: „Jesús Guðs sonur! Jóhann 

er farinn og steinninn líka.“  

 Einn meðal margra kunningja Jóns Ósmanns var séra Hallgrímur Thorlacius í 

Glaumbæ. Hann var stór, myndarmaður og talinn þrekmenni mikið. Mun honum sem fleirum 

þótt skuddi nothæfur drykkur. Og þá var gott að heimsækja bóndann að Furðuströndum-og 

glettast við hann.   

 Svo var það eitt sinn, er þeir voru þar staddir, að Hallgrímur segir: „Heyrðu Jón! Það 

er leiðinlegt, að jafn sterkur maður og þú ert, skulir ekki kunna neinar íþróttir. Á ég ekki að 

kenna þér íslenska glímu?“ Jón tók því vel; glímdu þeir um stund í sandinum og féll Ósmann 
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auðveldlega fyrir presti. Þá er Jóni þótti hæfa að ljúka æfingunni, mælti hann með hægð: „Ég 

held, að þetta bragð sé ekki alveg rétt.“ Um leið lagði hann það á klerkinn, og lá prestur á 

augabragði. Hann stóð upp í skyndi, snaraðist að hesti sínum, er þar var rétt hjá, vatt sér á bak 

og kallaði um leið til Ósmanns: „Ertu að gera narr að mér, helv... þitt?“ Jón anzaði því engu, 

en sagði mæulega eins og við sjálfan sig: „Jesús góður, guðs sonur, að ég skyldi gera þetta.“ 

 Annað skipti var það, er Jón Ósmann átti hvíldarstund og hallaði sér út af á rúmbálki 

sínum. Heyrir hann þá, að riðið er heim að byrginu og síðan brölt upp á þekjuna. Því næst 

verður hann þess var að tekið er að bora einhverju niður í gegn um rjáfrið. Jón þykist kenna, 

hver kominn er og segir stundarhátt: „Þetta mun vera séra Hallgrímur.“  Eftir litla stund 

kemur svipuhnúður niður um rjáfrið og fylgir moldarköggull með, sem lendir framan í Jóni. 

Um leið heyrir hann sagt úti á þekjunni: „Getur þú ekki tekið í, strákskratti?“ Reis þá Ósmann 

upp við dogg, seildist seinlega til og greip um svipuhnúðinn. Í næstu andrá kom svipuskaftið 

inn um þakið, en ólin slitnaði við kenginn. Hafði prestur gert þetta af glettni. Var hann á 

fjórum fótum, hafði margvafið langri ólinni um hendur sér og sparn við af öllum mætti. Þótti 

klerkur hafa vel sloppið, að þekjan skyldi ekki brotna inn með sjálfan hann ofan á byrgisbúa, 

sem annars tók þessu kunningjagamni vel að vanda.  

 Þessi atvik um séra Hallgrím Thorlacius eru hér ekki dregin fram honum til áfellis. Ég 

þekkti hann næstum ekki neitt, en fannst hann myndarmaður og klerkur. Ég ímynda mér, að 

honum hafi þótt gott að bragða vín, sem sjá má af þessum smásögum um þá Jón Ósmann. En 

gamasöm og græskulaus „viðskipti“ manna á milli tel ég til ótvíræðra mannkosta.“
149

 

Maðurinn í fjörunni 

 „Eins og fyrr er fram tekið í þessari grein, var Jón Ósmann hverjum manni hjálpsamari, gat 

ekkert aumt séð, án þess að leggja lið til hjálpar. Það var að vorlagi, að hann var staddur úti í 

Hofsós ásamt fleirum bændum innan úr sveitum. Þar rakst hann á dauðadrukkinn mann í 

fjörunni, er lá þar ósjálfbjarga með öllu. Þetta var meðalmaður að vexti, fremur grannur og 

Ósmanni alókunnugur. Samúð hans gagnvart þessum ósjálfbjarga vesaling vaknaði. Hann 

varð að hjálpa honum á einhvern hátt. Hann gekk að hinum meðvitundarlausa manni, grípur 

hann upp og stingur í handakrika sinn og heldur svo upp á verzlunarplássið. Þar rakst Jón á 

einhverja kunningja sína og sló í samræður millum þeirra. Reikuðu þeir nokkra stund um 

þorpið, niðursokknir í umræðuefni sín. Loks innir einhver eftir því, hvaða mannslytti það sé, 

er hann beri undir hendi sér. Hrökk Jón þá heldur en ekki við og bað guð að fyrirgefa sér það 
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að hafa gleymt hinum nauðstadda bróður um stund. Skundaði hann strax að nálægu húsi og 

fékk þar komið inn manninum til aðhlynningar og hressinga.“
150

 

Jón sveiflar 250 kg. hamri 

 „Einu sinni var ég niðri í fjöru með einhverjum strákum að rembast við hamarinn. [Hamar 

þessi var niðri í fjöru á Sauðárkróki og notaður til að ramma niður bryggjustaura; strákar um 

fermingu þóttu góðir ef þeir gátu reist hann upp. Einstaka fullorðinn maður fleytti undir hann 

vatni með því að taka báðum höndum um hölduna og hafa hnén eða lærin um hamarinn. 

Hamarinn hefur verið um 250 kíló, skv. Kristmundi Bjarnasyni]. Þá kom þar fremur hár 

maður og feikilega þrekvaxinn með mikið jarpt skegg. Við bárum allir mikla virðingu fyrir 

þessum manni. Hann tók hægri hendi í hölduna á hamrinum og sagði: „Jesús minn, er það nú 

þetta, sem þeir berja með!“ Síðan vingsaði hann hamrinum svona með annarri hendi fram og 

aftur nokkrum sinnum og kastaði honum loks frá sér. Þetta var Jón Ósmann.“
151

 

Veiðieðli Ósmanns 

„Jón þoldi ekki að sjá sel. Einu sinni var hann á leið frá Sauðárkróki austur Borgarsand, þegar 

selur skaut upp hausnum skammt frá landi. Jón var byssulaus og kominn alllangan spöl austur 

sandinn, en þó var styttra fyrir hann að hlaupa aftur á Krókinn að fá lánaða byssu en heim á 

Furðustrandir að sækja þá stóru. Ég var staddur í búðinni hjá Ísleifi, þegar Jón snaraðist þar 

inn og bað hann að lána sér byssu. Ísleifur gerði það og sagði mér að hlaupa með karlinum og 

koma með byssuna til baka. Ég hef þá líklega verið 11 ára. En Jón hljóp svo hratt, að ég gat 

ekki fylgt honum eftir. Þá þreif hann utan um mig og hljóp svo með mig í handarkrikanum. 

Og nú hljóp hann ennþá hraðar en áður. Síðan komum við þar sem selurinn var, og Jón lét 

mig felast bak við fjörukamb, en lagðist sjálfur til skots og drap selinn og óð eftir honum og 

snaraði honum á bak sér og hélt áfram heim á Furðustrandir, en ég fór aftur með byssuna til 

Ísleifs.“
152

 

Jón segir skipstjóra til syndanna 

„Einhverju sinni var erlent skip statt á Sauðárkrókshöfn og var unnið við uppskipun úr því, en 

uppskipunin fór þá fram á bátum. Skipstjórinn á skipinu var stór og mikill rumur og eftir því 

mikillátur. Gerði hann lítið úr Íslendingum og hafði mörg orð um dáðleysi þeirra og 
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aumingjaskap. Mönnunum, sem við uppskipunina unnu, sárnaði þetta mjög og ræddu um sín á 

milli, að illt væri að liggja undir ámæli sem þessu og geta ekki rekið af löndum sínum 

slyðruorðið.   

 Einu sinni þegar bátur þeirra kom að landi, urðu þeir þess varir, að Jón Ósmann var 

kominn á Krókinn. Fóru einhverjir bátverja nú til hans og sögðu honum frá svigurmælum 

skipstjóra og kváðu illt undir að liggja. Ræddu þeir eitthvað um, að gaman væri ef færi gæfist 

að reyna eitthvað að lægja rostann í skipstjóra og töldu hann manna líklegastan til þess. Tók 

Jón lítt undir þetta og sagði á sinn yfirlætislausa hátt, að lítið mundi þýða fyrir sig að vera 

nokkuð að abbast upp á þennan berserk og eyddi þessu tali.  

 Síðar um daginn fór skipstjóri í land og var að spígspora um „verzlunarplássið“ á 

Króknum, drembinn og yfirlætislegur. Jón Ósmann var ennþá á Króknum og hafði nú fengið 

einhverja „hressingu“. Nú atvikaðist það svo, að hann átti leið um þar sem skipstjóri var á 

gangi. Víkur hann sér þá skyndilega að honum, grípur annarri hendi í bringu skipstjóra og 

hefur hann á loft jafnhátt höfði sér, horfir þar á hann og lætur beljakann síga til jarðar og 

segir: „Jesús góður, ekki ertu nú þungur!“ Skipstjóra varð svo mikið um þetta, að hann hafði 

sig hið bráðasta um borð í skip sitt og hafði ekki fleiri orð um aumingjaskap Íslendinga.“
153

 

Jón sýnir skotsnilli sína 

„Það var öðru sinni, er Jón var að selveiðum fyrir Borgarsandi, að erlent herskip lá þar 

skammt undan. Jón lónaði í námunda við það, og varð sjóliðum starsýnt á veiðimanninn og 

hið ferlega vopn hans. Kom þar að skipherra, bað Jón að stíga um borð með byssu þá hina 

miklu og mæltist til þess, að hann sýndi hæfni sína með því að skjóta í mark. Jón var í fyrstu 

tregur til, lagði þó að lokum byssuna til hæfis, en skipherra lét gullpening ofan á hlaupið. 

Segir sagan, að peningurinn hafi ekki haggazt við skotið, er Jón hlunkaði á markið. Þá hann 

síðan peninginn að gjöf. Starsýnt varð Jóni á fallbyssur og fór um þær mjúkum höndum. Var 

því fleygt, að hann mundi hafa ágirnzt svo sem eina.“
154

 

Kraftar í kögglum 

„Selabytta Jóns var svo þung í setningi, að hana leiddu í fjöru ekki færri en fjórir meðalmenn. 

Þegar Jón kom að landi, einn á byttunni, tók hann hægri hendi undir gaflokið í framstafni, en 

vinstri hendi um hnífilinn og leiddi byttuna í land í einu átaki. Þetta gekk fljótt og virtist létt. 
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En kunnugir vissu, hvílíkt átak þurfti til þess af einum manni. Það var á einskis manns færi 

nema Jóns í Utanverðunesi.“
155

  

Af gjafmildi Jóns Ósmanns 

 „Jón leysti gesti sína tíðum út með gjöfum. Á harðindaárunum eftir aldamótin var víða þröngt 

í búi, jafnvel búsvelta, útmánaðahungur. Þá lét hann engan fátækling svo frá sér fara, að hann 

bugaði ekki að honum silungakippu, vænni sneið af selkjöti eða hákarli og öðru góðgæti. Oft 

gaf hann alla dagsveiðina. Jafnvel fötin utan af sér gaf hann, er mikils þurfti við. Eitt sinn 

ferjaði Jón kotbónda nokkurn og varð starsýnt á fótabúnað hans, sem honum þótti órífilegur í 

næðingskulda á haustdegi, og fór þá úr skóm sínum eða stígvélum og bað manninn eiga, því 

að ekki væri vit að ferðast svo lítt búinn til fótanna, er allra veðra væri von. Ferðamaður þá 

gjöfina, en ekki fylgir sögunni, hvernig honum gekk að hemja á fótum sér. Þegar svo Jón kom 

heim á sokkaleistunum, spurði móðir hans, hverju slíkt sætti, en hann sagði sem var. Líkaði 

henni vel.“
156

 

Skuddabræður bregða sér til Hofsóss 

 „Óljósar sagnir eru um, að eitt sinn hafi þeir skuddabræður setið við þurra brunna á 

Furðuströndum, því að ekki var dropa að fá í kaupstað, og tóbak mjög á þrotum. Þetta var 

snemma vors, allra veðra von; íshroði á Skagafirði. Þótti Jóni og félögum hans illt að þruma 

af sér, bíða vorskipa. Þeir urðu því ásáttir um að sækja brennivínstunnu til Siglufjarðar. 

Bjuggu þeir vel ferð sína, létu í haf og komust til Siglufjarðar. Þar hlóðu þeir skip sitt 

vínföngum og annarri gæzku. Á heimleiðinni lentu þeir í hafvillum og miklum hrakningum 

vegna ísa og höfðu langa útivist, voru jafnvel taldir af, komu þó skipi sínu heilu í höfn. Þótti 

för þessi hin frækilegasta og Jóni ljúft að minnast hennar.“
157

 

Hákarlaveiðar 

Árið 1901, þegar Þorsteinn Jónasson (1885-1970), betur þekktur undir dulnefninu Þórir 

Bergsson, var sextán ára, fór hann ásamt sveitungum sínum úr Hegranesi á hákarlaveiðar. Á 

fyrsta áratug síðustu aldar voru vetur harðir og mikill hafís fyrir Norðurlandi. Hákarlar voru 

veiddir í gegnum vök á ís um kílómetra frá landi. Segir Þorsteinn svo frá:  
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„Þegar út á ísinn kom, sá ég, að Jón í Nesi hafði byssu sína með sér. Sagði hann mér, að hann 

hefði séð seli liggja á ísskörinni, en frá vökunum, þar sem við vorum, var spölkorn þangað. 

Kvaðst hann ætla að ganga þangað og mætti ég koma með sér, ef ég vildi. Jú, ég var nú ekki á 

móti því.  

 Brátt fundum við að ísinn fór að verða varasamur. Gekk Jón á undan og fór mjög 

varlega. Var hann þó dálítið „hýr“ og hafði brennivínsflösku í vasanum. Var honum 

sérstaklega umhugað um mig og bannaði mér að ganga nema í spor sín. Vakir sáum við á 

milli jaka, gutlaði sjórinn þar, golgrænn, djúpt niðri. –Selina sáum við brátt. Voru þeir tveir, 

stórir selir og lágu á flötum jaka í ísröndinni við auða sjóinn. Gætti nú Jón þess að fara þar, 

sem háan jaka bara á milli okkar og selanna. Fleiri seli sáum við þar, fram með ísröndinni.

 Ísinn gisnaði eftir því sem nær dró auða sjónum, og fór að verða mjög hættulegur. Jón 

settist niður, lét hvellhettu á púðurpinna byssunnar og hamphnoða á milli pinnans og bógsins; 

hinn gætni og þaulvani veiðimaður gleymdi engri varfærni. Svo þokuðumst við fram ísinn, að 

stóra jakanum, sem við vissum, að var rétt hjá selunum. Þegar þangað var komið, var ísinn 

lítið eitt farinn að hreyfast undir okkur, var ekki frosinn saman. Gægðist nú Jón upp fyrir 

jakann, með byssuna spennta. „Guð almáttugur, það er ekki til nokkurs hlutar,“ sagði hann. 

„Líttu á drengur.“  

 Ég gægðist þá líka upp fyrir. Flati jakinn var ekki nema svo sem 10 metra frá okkur, 

og þar lágu selirnir og virtust ekki taka eftir neinni hættu. Tveir stórir, gráir landselir. En á 

milli þeirr og okkar var smá íshröngl, sem sjórinn lyfti með hverri smábáru í 

norðangjóstinum. Það var ekki viðlit að ná í sel úti á jakanum, þótt hann væri drepinn.  

 „Guð almáttugur í himins-himninum,“ sagði Jón (það var orðtæki hans), „að sjá 

skepnu-kvikindið liggja þarna í drápsfæri og geta ekki náð í það.“  

 Mér sýndist hann skjálfa af veiðihuga, og svitinn spratt út á enni hans. 

 „Kannski jakann reki upp að seinna í dag,“ hvíslaði ég skjálfandi af spenningi og 

veiðigræðgi. 

 „Nei, nei,“ sagði Jón, „farðu upp á jakann og styggðu skepnurnar, áður en ég skýt.“ 

 Ég fór upp á jakann, og selirnir létu þá ekki á sér standa að steypa sér í sjóinn. Svo fór 

um þá veiðiferð.“
158
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„Þið hafið ekki lag á þessu“ 

 „Það var ekki á nokkurs manns færi að fara yfir Vesturvatnaósinn, ef Ósmann lagði ekki út í 

það. Svifferjan þarna yfir var heljarmikið bákn, og gat hún flutt í einu marga hesta undir 

áburði. Dregin var ferjan yfir ósinn eftir gildum vírstrengjum, en til að knýja hana áfram var 

snúið mikilli sveif. Þurfti til þess mikla krafta og mikið lag, og ekki á annarra færi en 

Ósmanns, þegar straumþungi og kvika var í ósnum. Eg minnist þess, að ég fór eitt sinn yfir á 

ferjunni ásamt nokkrum kunningjum mínum. Hugðumst við þá taka ómakið af ferjumanninum 

og gengum þrír að því að snúa sveifinni. Gekk þetta vel, þar til við komum þangað, sem 

straumurinn var harðastur. Þá komumst við ekki lengra og gátum ekki hnikað sveifinni. 

Ósmann var að rjála við brennivínsflösku aftur í ferjunni hjá kunningja sínum. En er hann 

veitti því eftirtekt, hvernig okkur gekk, kom hann á augabragði. „Halló“, sagði hann. „Þið 

hafið ekki lag á þessu, það er fjallgrimm vissa fyrir því.“ Tók hann þá við sveifinni einn og 

sneri henni, eins og ekkert væri.“
159

 

Björgunarafrek 

„Dag nokkurn, er Jón Ósmann var sem oftast staddur í byrgi sínu, sá hann ríðandi mann koma 

vestan sandinn að ósnum. Var það sveitungi ferjumanns, en lítill vinur. Jón bjóst þegar að 

stíga á ferju sína og sækja mann og hest. En er ferðamaðurinn kom að ósnum, keyrði hann 

hestinn þegar út í og á kafsund. Gesturinn var auðsjáanlega drukkinn. Þá er þeir förunautar 

komu úr fyrsta kafinu, greip hesturinn sundið austur um ósinn. Kvika var nokkur, og var 

klárnum sundið erfitt, þótt stólpagripur væri. En það, sem verst var og hættulegast, var það 

tiltæki hins ölvaða manns að kippa hestinum í kaf hvað eftir annað.  

 Þá er maður og hestur steyptust í ósinn, snaraðist Jón eldhratt upp úr ferjunni, hljóp að 

pramma þar í fjörunni, hratt fram og settist undir árar og reri jötuntökum þangað, sem hestur 

og maður svámu í hálfu kafi. Um leið og pramminn renndi að þeim, þreif Jón eldsnöggu taki í 

hinn sökkvandi mann og svipti honum leifturhratt inn í bátinn. Lá hann þar sem dauður væri. 

Því næst náði Jón í tauma hestsins og reri síðan til lands. – Þetta sagði mér sjónarvottur að 

atburðinum.“
160
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„Ósmann hefur tekið á þykkildinu fyrr“ 

 „Það var á síðari árum Jóns Ósmanns, að hann ferjaði eitt sinn sem oftar ferðafólk út 

Reykjavík, sem kom lausríðandi austur Borgarsand. Jón sá til ferða þess og var kominn með 

dragferjuna yfir, er það bar að. Mikil ólga var í Ósnum. Greiðlega tókst þó að teyma hestana 

fram, en vegna ylgju gekk yfir gönguflekann, og þurfti því að sæta lagi til þess að komast um 

borð þurrum fótum. „Þarna var í förinni frú ein mikil vexti og þung, og treysti hún sér ekki til 

þess að komast þetta. Kom þá Ósmann í klofháum leðurbússum og bauð henni að halda á 

henni fram í ferjuna. Var frúnni um og ó að lenda í höndunum á tröllinu. En Ósmann gerði sér 

þá lítið fyrir, greip frúna og sagði um leið: „Halló, Jesús guðssonur, Ósmann hefur tekið á 

þykkildinu fyrr.“ En þykkildi var eftirlætisorð ósmanns, og kallaði hann svo marga hluti, 

jafnvel fiskimið,- hann reri út á þykkildi.““
161

 

 

5.3 Leiðsögn um Furðustrandir  

1. Upphafspunktur við upplýsingaskilti við áningarstað rétt fyrir ofan Furðustrandir 

Velkomin í Hegranes. Við erum stödd á einum vinsælasta áninga- og útsýnisstað í Skagafirði. 

Helstu kennileiti eru Tindastóll, fjallið sem gnæfir yfir Sauðárkrók, Molduxi og Drangey. 

:aðan þreytti sund einn þekktasti útlagi Íslandssögunnar, Grettir Ásmundsson, og þótti mikið 

afrek. Hér er skilti sem segir í stuttu máli frá Jóni Ósmanni ferjumanni, dragferju og 

brúarsmíði við vesturós Héraðsvatna.   

 Áhugamenn um Jón Ósmann fólu myndhöggvaranum Ragnhildi Stefánsdóttur það 

verkefni að gera styttu af Jóni Ósmann í raunstærð. Árið 2009 var styttan síðan reist og 

ánöfnuð sveitarfélaginu Skagafirði. Deilur risu um hvernig gera ætti styttuna úr garði. Sveinn 

Guðmundsson, frændi Jóns, valdi staðsetninguna. Jóni varð tíðrætt um að hann vildi verða 

grafinn á þessum slóðum, svo varð þó auðvitað ekki. Sveinn vildi einnig að Jón héldi hægri 

hendi upp að enni, en hann stoppaði ávallt á leið sinn út í Utanverðunes til að athuga hvort 

einhverjir væru á leiðinni sem vanhagaði um far. Jón heldur á silungakippu. Ekki voru allir á 

eitt sáttir um hversu margir silungar ætti að vera í kippunni; fyrst voru þeir þrír, en síðar var 

tveimur bætt við. Sagan segir að Jón hafi aldrei komið heim með færri en fimm silunga. 

Mörgum finnst að Jón eigi að hafa selabyssu sína í miði eða á baki. Aðstandendur að gerð 
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styttunnar sammældust um að það væri of ógnandi að maður með byssu tæki á móti fólki á 

þessum slóðum! Ósmann var reyndar alls ekki ógnandi maður. 

2. Gengið vegslóða niður að Furðuströndum, sagt frá álfum, huldufólki og vegagerð við 

Tröllaskarð í Hegranesi 

Þessa leið gekk Jón Ósmann jafnan á milli Furðustranda og Utanverðuness, sem var býli 

foreldra hans. Oft svaf Jón í Byrginu, ef mikið var að gera, en annars hélt hann til í 

Utanverðunesi. Margir trúa því að álfar búi víða í Hegranesi og ekki var óalgengt að börn hér 

áður fyrr ættu sér álfa að leikfélögum. Margar sögur eru til af samneyti manna og álfa. Ein sú 

þekktasta frá síðari tíð fjallar um það þegar Vegagerð ríkisins hætti við að sprengja niður 

blindhæð á nýjum vegi í Hegranesi árið 1978. Samningaviðræður við öfl úr öðrum heimi 

mistókust og Vegagerðin fékk ekki að sprengja klöpp í svökölluðu Tröllaskarði. Bannhelgi 

hvílir yfir þessum stað og eftir viðvaranir frá huldufólki og látnum bændum um hefnd ef 

sprengt yrði, héldu yfirmenn Vegagerðar á fund Hafsteins Björnssonar miðils og reyndu að 

semja um veginn í sátt og samlyndi við hin duldu öfl. Jafnvel verkstjóri við framkvæmdirnar 

varð að gefa draumveru loforð um að ekki yrði sprengt. Vegagerðin hætti við að sprengja á 

þessum slóðum í þeirri trú að huldufólkið héldi hlífiskildi yfir vegfarendum.
162

 

3. Stoppað við skýli Hróbjartar  

Hróbjartur Jónasson, húsasmíðameistari frá Hamri, tók við ferjustarfi árið 1922 og sinnti því 

fram til ársins 1925, eða þangað til ferjustarf lagðist niður við vestari ós Héraðsvatna. Hann 

byggði nýtt byrgi á eigin kostnað þar sem honum þóttu aðstæður í Byrgi Ósmanns 

óásættanlegar. Þar var bæði kalt og dimmt inni.  

4. Stoppað við Byrgið 

Jón Ósmann fæddist árið 1862 og lést árið 1914. Hann starfaði sem ferjumaður við vesturós 

Héraðsvatna frá unglingsaldri og þangað til hann lést 52 ára gamall. Jón var goðsögn í lifanda 

lífi, og svo rammur af afli að leitun var að öðru eins heljarmenni á Íslandi. Hann var höfðinu 

hærri en hæstu menn og þótti fallega skapaður og karlmannlegur að öllu leyti. Sagt var að 

konur fengju í hnén í návist hans. Jón sýndi snemma góða tilburði í íþróttum. Hann var mikill 

sund- og skautamaður. Einnig var móðir hans feikigóð í glímu og kenndi syni sínum vel.   

 Eitt sinn var Jón staddur á Hólum í Hjaltadal sextán eða sautján ára gamall. Hurðin á 
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kirkjunni þar er járnslegin, stór og þung. Menn þóttu góðir ef þeir gátu tekið hana af hjörunum 

og sett aftur á. Jón lék það léttilega eftir; að auki bar hann hurðina hringinn í kringum kirkjuna 

án þess að setja hana niður.  

 Megnið af ævi Jóns var drykkjuöld í Skagafirði og átti Jón ófáa drykkjufélaga, sem 

hann kallaði skuddabræður. Sýrublöndunarkút, sem hann geymdi áfengi í, kallaði hann 

skudda. Nafnið festist við áfengi í Skagafirði. Oft var glatt á hjalla í Byrgi Ósmanns á 

ströndinni við Ósinn. Ströndina nefndi hann Furðustrandir, og er nafn þetta komið úr Eiríks 

sögu rauða. Jón var þekktur fyrir einstaka gestrisni, hvort sem hann tók á móti 

frammámönnum þjóðfélagsins eða kotbændum. Höfðingskapur hans var rómaður og talið 

ótrúlegt að ferjumaður gæti haldið uppi þvílíkri risnu. Ávallt veitti hann vel af víni og mat. 

Sagt er að hann hafi soðið allan mat saman í einum potti, meðal annars selkjöt, laxahausa, 

rúllupylsu og hangikjöt.   

Ein saga er þekkt af þeim skuddabræðrum. Sátu þeir þá við þurra brunna á Furðuströndum, 

því að ekki var dropa að fá í kaupstað og tóbak mjög á þrotum. Þetta var snemma vors og allra 

veðra von. Þótti Jóni og félögum hans illt að þurfa að bíða vorskipa. Þeir urðu því ásáttir um 

að sækja brennivínstunnu til Siglufjarðar. Bjuggu þeir vel ferð sína, létu í haf og komust til 

Siglufjarðar. Þar hlóðu þeir fley sitt vínföngum og annarri munaðarvöru. Á heimleiðinni lentu 

þeir í hafvillum og miklum hrakningum vegna ísa og voru jafnvel taldir af. Komu þeir þó 

fleyi sínu heilu í höfn. Þótti för þessi hin frækilegasta og var Jóni ljúft að minnast hennar. 

 Þegar áfengisbindindi gekk í garð árið 1912 hætti Jón alfarið að drekka. Reyndist það 

honum mikil þrekraun. Löngum hafði Jón átt erfitt með svefn, og nú, þegar drykkjunni 

sleppti, kom honum vart dúr á auga. Góðvinur hans, læknir einn nefndur Jónas, vildi þá að 

hann gætti hófs í bindindinu. Bauðst hann til þess að áskrifa Jóni brennivín út á lyfseðil. Jón 

neitaði að taka við „hundaskammtinum“ svokallaða og sagði Jónasi að Jón Ósmann bryti ekki 

lög.   

 Byrgið var upphaflega veiðarfærakofi eða verbúð fólksins í Utanverðunesi. Var það 

ávallt kallað Byrgið. Nafnið er dregið af grjótbyrgjum þeim, sem reist voru í Drangeyjarfjöru 

þegar útræði var þaðan. Inni í Byrginu er bálkur, sem rúmar sex fullvaxna karlmenn í fullum 

sjóklæðum, og er sagt að stundum hafi mátt sjá þrjá eða fjóra stórbændur liggja þar og spjalla 

við ferjumanninn. Þó þröngt sé inni bera lýsingar þeirra, sem heimsóttu Jón, það með sér að 

Byrgið hafi verið eins og töfraheimur. Gestgjafinn var engu síður líkt og stiginn út úr 

goðsögu-; hann var sérvitur, undarlegur og jafnvel barnslegur í háttum. Hann var vel viti 

borinn og hafði áhuga á skáldskap og sagnfræði. Í minnisbók sína skrifaði hann hugleiðingar 
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sínar og átti einnig í bréfaskrifum við fjölmarga kunningja sína víðs vegar um landið.   

 Með árunum gerðist Jón sífellt undarlegri í háttum. Margir áttu í stökustu erfiðleikum 

með að skilja hann.  Hann var þekktur fyrir að nota undarleg orð yfir ýmsa hluti. Mörg þeirra 

eru nú gleymd, en nokkur orð og orðatiltæki hans lifa enn. Skuddi var orð hans yfir áfengi; 

Furðustrandir ströndin sem hann ferjaði frá; ljósalingar eða angalingar gæluorð hans yfir börn. 

Einnig notaði hann hugtakið fjallgrimm vissa yfir eitthvað sem var alveg víst; þykkildi notaði 

hann yfir fiskimið og þéttar konur, auk annars. Kristmundur Bjarnason telur að hugsanlegt sé 

að Jón hafi verið fyrstur Íslendinga til að nota orðið halló sem kveðjuávarp. 

5. Stoppað við ferjusteininn 

Mikil umferð var um Ósinn. Sauðárkrókur var á þessum tíma að ryðja sér til rúms sem 

aðalkaupstaður Skagafjarðar. Ferjumenn önnuðu ekki eftirspurn á handferjum lengur og 

mikið álag var á þeim, sem og ferðalöngum sem þurftu að bíða í lengri eða skemmri tíma eftir 

fari.  

Héraðsvötnin höfðu alltaf verið farartálmi. Þau voru eitt mannskæðasta vatnsfall landsins og 

má gróflega áætla að allt að 500 manns hafi farist þar síðan land tók að byggjast. Á 100 ára 

tímabili, frá 1824 til ársins 1925, létust 42 í Héraðsvötnum og þá eru þeir ekki taldir með sem 

fórust í jökulsánum, uppsprettu vatnanna.   

 Árið 1892 var dragferju komið fyrir á Ósnum og þótti mikil samgöngubót. 

Umsjónarmaður hennar var Magnús Árnason, faðir Jóns, þó svo að Jón hafi nánast einn séð 

um að ferja lengst af. Ferjuna nefndi Magnús Botnu. Hún var flatbotna og fleygmynduð til 

endanna. Á miðjum borðstokknum voru háir hlerar, sem gengu langt upp fyrir öldustokka. 

Þeir voru áþekkastir hurðum og léku á hjörum að neðan og féllu vel í borðstokkana. Þegar að 

landi kom, var hleranum hleypt á ská niður í strandborðið og notaður sem landgöngubrú. Gátu 

menn að vild gengið eða riðið úr ferjunni eftir brúnni og teymt áburðarhesta með fullum 

klyfjum. Ferjunni var þannig komið fyrir að strengur, fyrst kaðall en síðar stálstrengur, var 

strengdur yfir vötnin og festur báðum megin, austan megin í stein en vestan megin í gamalt 

akkeri. Ferjan var fest í strenginn og síðan undin fram og til baka með sveif. Jón sneri 

sveifinni á ferjunni fullhlaðinni einsamall, en þrjá til fjóra menn þurfti í það verk í fjarveru 

hans. Svo segja þeir, er sjálfir reyndu, að ekki hafi þrjú hraustmenni orkað að snúa sveifinni, 

er kvika var og straumur þungur í vötnunum.  

 Samkvæmt Hróbjarti Jónassyni, fyrrverandi ferjumanni, bar Botna eldri átta hesta 

fullhlaðin. Haustið 1910 var Botnu eldri skipt út fyrir Botnu yngri. Sú ferja bar um helmingi 

meira en sú eldri; um 16-18 hestar komust í hana ásamt klyfjum af 10-14 hestum og 6-8 
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manns. Betra var að ofhlaða hana ekki þegar veður var slæmt.   

 Erfitt gat reynst kvenfólki að stíga í og úr ferjunni án þess að vökna í fætur. Ferjumenn 

við Vesturósinn báru því stundum dömur í og úr ferjum. Í eitt skiptið kom þar kona stór og 

mikil um sig. Hún hikar við að ganga um borð í ferjuna. Fát kemur á hana þegar Jón tekur 

hana í fangið. Þá segir hann: „Halló, Jesús Guðssonur, Ósmann hefur tekið á þykkildinu fyrr.“ 

Ein sú mesta þrekraun, sem Jón lenti í, var þegar hann ferjaði nágrannakonu sína, Ingibjörgu 

Guðmundsdóttur frá Ási. Þetta var um 1886-1888, þegar Jón var ungur. Ingibjörg var stór og 

mikill kvenmaður. Mikil aurbleyta og leysingar voru þennan dag. Af þeim sökum treystir 

Ingibjörg sér ekki til að ganga heim og biður Jón um að sækja sér hest. Jón segir að engir 

hestar séu nálægir og henni muni leiðast biðin. Hann tekur hana á handlegg sér og ber hana 

alla leið í Utanverðunes án þess að stansa eða hvílast. Leiðin sem um ræður er hátt í tveir 

kílómetrar.6. Stoppað við upplýsingaskilti á Furðuströnd 

Jón var landskunnur veiðimaður og selaskytta. Byssu átti hann svo stóra að fáir gátu valdið. 

Svo mikill var slagkraftur byssunnar að Jón var á gamals aldri með örhersli á hægri vanga 

eftir löðrunga frá skeftinu. Byssan er nú varðveitt á Byggðasafninu í Glaumbæ. Síðari eigandi 

minnkaði þó töluvert hlaupið til að ráða betur við gripinn, sem í núverandi mynd er 147 sm. 

að lengd. Til eru fjölmargar sögur af tilburðum Jóns við veiðar, og erum margar lyginni 

líkastar. Ein sú frægasta er af átökum hans við geisistóran kampsel. Selurinn lá á skeri nokkuð 

frá landi. Jón skaut selinn, óð út á skerið og tók um hreyfa hans, hugðist draga kvikindið í 

land. Ekki var selurinn dauður, heldur rís upp á afturhreifana og hjó kjaftinum í brjóst Jóns. 

Það var Jóni til happs að hann var með trefil um hálsinn sem vöðlaðist upp í gin kobba, sem 

ella hefði veitt honum svöðusár. Jón greip selinn hryggspennutökum og ultu þeir báðir út í 

sjó. Þegar þeim skaut upp sló Jón selinn svo fast í hausinn að hann dauðrotaðist. „Og þá sló ég 

fast,“ er haft eftir Jóni. Hann mátti ekki sjá sel án þess að hann reyndi að ná honum.  

 Eitt sinn var hann á leið frá Króknum inn á Furðustrandir þegar hann sér sel. Hann var 

byssulaus og hleypur því aftur á Krókinn, fær lánaða byssu í kjörbúð. Þar var staddur ellefur 

ára drengur, Jóngeir Eyrbekk, og var sendur með Jóni svo að hann gæti komið með byssuna 

til baka. Drengurinn hélt ekki í við tröllið svo að Jón tekur hann undir handlegginn og leggur 

á rás þangað sem hann sá selnum bregða fyrir. Ekki virtist honum hafa munað um byrðina 

undir handleggnum. Hann skaut selinn og hélt heim í Byrgið, líklega með bráðina á bakinu. 

Jón veigraði sér ekki við að bera seli langar vegalengdir. Jón veiddi einnig mikið af fiski og 

fugli, og oftar en ekki gaf hann frá sér dagsveiðina sýndist honum einhver vera matarþurfi. 

Eins gaf hann jafnvel fötin utan af sér ef svo bar undir.  
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 Eitt sinn var bóndi einn á leið um Furðustrandir. Jóni þótti hann ekki skóaður eftir 

veðri. Gaf hann því bónda stígvél sín. Þegar hann kemur heim í Utanverðunes skólaus spyr 

móðir hans hvernig standi á þessu. Hann sagði henni eins og var og líkaði henni vel. Hjónin í 

Utanverðunesi voru einnig þekkt fyrir að taka vel á móti gestum. Aldrei voru svo margir í 

húsinu að ekki væri rými fyrir þá sem þurftu á gistingu eða góðgerðum að halda.  

 Þegar Jón nálgaðist fimmtugt var starfið farið að taka sinn toll á líkama og sál. Hann 

var ekki lengur eins rammur að afli og á ungdómsárum sínum, þótt enn væri hann flestum 

sterkari. Þungi sótti á hug hans þegar hann sá ekki fram á að geta sinnt starfi sínu mikið 

lengur. Þunglyndi Jóns ágerðist með árunum. Á erfiðustu stundunum gældi hann við þá 

hugmynd að hverfa í ósinn. Aðspurður taldi hann þetta stafa af því að hann hafði frá unga 

aldri drukkið blóð úr selum sem hann veiddi. Jón hélt í sína hinstu ferð föstudaginn fyrsta í 

sumri árið 1914. Sex eða sjö vikum síðar fannst sjórekið lík af manni stórum vexti. Líkið var í 

öllum fötum og óskaddað að öðru leyti en því að það var sem andlit og hár væru strokin burt. 

Líkið var með kaðallykkju um hálsinn, sem bendir til þess að Jón hafi ákveðið að sameinast 

nafna sínum, Ósnum. 

 

5.4 Hljóðleiðsögn um Furðustrandir 

Hljóðleiðsögn er einföld og auðveld í 

notkun. Gestir geta hlaðið leiðsögn niður á 

eigin tæki sér að kostnaðarlausu og hlustað á 

þegar komið er á vettvang. Hljóðleiðsögnin 

byggir fyrst og fremst á sögum af Jóni 

Ósmann og staðreyndum um staðhætti og 

ferjumál.  

1. Fyrsta stopp við upplýsingaskilti á 

áningarstað 

 

Áhugamenn um Jón Ósmann ferjumann fólu myndhöggvaranum Ragnhildi Stefánsdóttur það 

verkefni að gera höggmynd af Jóni í raunstærð. Árið 2009 var höggmyndin síðan reist á 

áningarstað Vegagerðarinnnar við vesturós Hérðasvatna og ánöfnuð Sveitafélaginu Skagafirði 

til eignar.   

Mynd 21. Upplýsingaksilti á áningarstað Vegagerðarinnar við 
Furðustrandir. Mynd tekin í september 2011. 
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 Deilur risu um hvernig gera ætti styttuna úr garði. Sveinn Guðmundsson, frændi Jóns, 

valdi staðsetninguna. Vildi Jón helst vera jarðsettur á þessum slóðum. Hægri hönd Jóns ber 

við enni en hann stoppaði ávallt á leið sinni frá Vesturósnum heim að Utanverðunesi, þar sem 

hann bjó ásamt foreldrum sínum, til að athuga hvort hann sæi til mannaferða. Honum var 

mjög umhugað um að fólk færi sér ekki að voða í Ósnum. Jón heldur á silungakippu. Ekki 

voru allir á eitt sáttir um hversu margir silungar ættu að vera í kippunni. Fyrst voru þeir þrír 

en seinna var tveimur bætt við. Sagan segir að Jón hafi aldrei komið heim með færri en fimm 

silunga. Mörgum finnst að Jón eigi að hafa selabyssu sýna í miði eða slíðraða á baki. 

Aðstandendur að gerð höggmyndarinnar sammældust um að það væri of ógnandi að maður 

með byssu tæki á móti fólki. Ósmann var alls ekki ógnandi maður.  

 Jón Magnússon, kallaður Jón Ósmann, fæddist árið 1862 á bænum Utanverðunesi í 

Hegranesi, sem er í botni Skagafjarðar. Foreldrar Jóns voru Magnús Árnason og Sigurbjörg 

Guðmundsdóttir. Hann var næstelstur fimm barna þeirra hjóna sem komust á legg. Faðir Jóns 

sá um lögferju við Vesturós Héraðsvatna, en löngum hafði ferjumannastarfið fylgt tilteknum 

jörðum. Jón byrjaði sem unglingur að aðstoða föður sinn við ferjustarfið. Ungur að árum tók 

hann alfarið við starfinu og sinnti því þar til hann lést 52 ára gamall. Starfið var erfitt og þess 

eðlis að vandasamt reyndist að sinna búskap meðfram því yfir háannatíma, sem var vor og 

sumar. Það hentaði Jóni vel þar sem hann var aldrei mikill búmaður og öll tilbreyting við 

vinnu var honum kær.  

 Jón var mjög bráðþroska og strax á unglingsárum með hæstu mönnum. Sagan segir að 

hann hafi verið um og yfir tvo metra. Þegar Jón fermdist fékk hann eftirfarandi vitnisburð frá 

prestinum: „Kann dável, skilur vel, les vel; hegðar sér dável.“ Jón var talinn með fríðustu og 

karlmannlegustu mönnum sem Ísland hafði alið af sér. Margir höfðu á orði að hann minnti á 

hetjur og afreksmenn fornaldar. Þá var Skarphéðinn gjarnan nefndur til samanburðar. Af 

vitnisburði samtímamanna Jóns virðist hann hafa verið mörgum kostum gæddur. Hann var 

góðmannlegur, með hátt enni og dökkjarpt hár, herðabreiður og samsvaraði sér vel. Ávallt 

glaður og spaugsamur, hagmæltur og hafði gott vit á skáldskap. Líklega er þó Jón Ósmann 

þekktastur fyrir líkamsburði sína og styrk. Fáir voru jafnokar hans í íþróttum. Jón var bæði 

góður sundmaður og glímumaður. Sagt var að móðir hans hafi verið feikiglímin og líkast til 

hefur hún veitt syni sínum tilsögn í þeirri íþrótt. Einnig var Jón öflugur veiðimaður og mátti 

ekki sjá sel án þess að þurfa að fella hann. Einnig var hann vel fiskinn á silung og lax sem 

gnótt var af í Héraðsvötnum.  
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2. Annað stopp við upplýsingaskilti á leið niður á Furðuströnd 

Þessa leið gekk Jón Ósmann á milli Furðustranda og Utanverðuness sem var býli foreldra 

hans. Oft svaf Jón í Byrginu, ef mikið var að gera, en annars hélt hann til í Utanverðunesi. 

Ferjusamgöngur hafa skipt miklu máli í samgöngusögu Íslendinga og líkur benda til að ferjað 

hafi verið yfir fljót á Íslandi allt frá því að land byggðist. Mikil umferð var um Ósinn, og var 

Sauðárkrókur á þessum tíma að ryðja sér til rúms sem aðalkaupsstaður Skagafjarðar. 

Ferjumenn önnuðu ekki eftirspurn á handferjum lengur og mikið álag hvíldi á þeim sem og 

ferðalöngum sem þurftu að bíða í lengri eða skemmri tíma eftir fari.   

 Héraðsvötnin höfðu alltaf verið farartálmi. Þau voru eitt mannskæðasta vatnsfall 

landsins og má gróflega áætla að allt að 500 manns hafi farist þar síðan land tók að byggjast. 

Á 100 ára tímabili, frá 1824 til ársins 1925, létust 42 í Héraðsvötnum og þá eru þeir ekki taldir 

með sem fórust í jökulsánum, sem eru uppspretta vatnanna.  

3. Þriðja stopp. Saga af erfiðustu þolraun sem Jón lenti í, þ.e. þegar hann bar þéttvaxna 

konu frá Furðuströndum að Utanverðunesi og sagan af því þegar hann lyfti gildri konu í 

dragferju 

Eitt sinn á árunum 1886-1888 ferjaði Jón grannkonu sína Ingibjörgu Guðmundsdóttur frá Ási. 

Þennan dag var áköf leysing og feikna aurar. Ingibjörg segist ekki geta lagt upp að vaða þessa 

for og biður Jón að fara fyrir sig heim að Utanverðunesi og sækja sér hest. Hann segir, að 

engir hestar séu nálægir, svo muni henni leiðast að standa þarna ein á meðan. Forin var ekki 

nema vel í skóvörp og segist Jón ætla að halda á henni upp á brekkuna. Hann tekur hana á 

handlegg sér og röltir af stað. Ekki stansaði hann og ekki setti hann hana niður fyrr en í 

bæjardyrunum í Utanverðunesi. Ingibjörg var stærðar-kvenmaður og vegalengdin á annan 

kílómetra. Ingibjörg fékkst ekki til að halda um háls Jóns honum til hagræðis, og var þetta því 

meiri þrekraun en ella, og er haft eftir Jóni, að hann hafi ekki í annan tíma komist í hann 

krappari.  

 Önnur saga af samskiptum Jóns við digran kvenmann er á þessa leið: „Það var á síðari 

árum Jóns Ósmanns, að hann ferjaði eitt sinn sem oftar ferðafólk út Reykjavík, sem kom 

lausríðandi austur Borgarsand. Jón sá til ferða þess og var kominn með dragferjuna yfir, er 

það bar að. Mikil ólga var í Ósnum. Greiðlega tókst þó að teyma hestana fram, en vegna ylgju 

gekk yfir gönguflekann, og þurfti því að sæta lagi til þess að komast um borð þurrum fótum. 

„Þarna var í förinni frú ein mikil vexti og þung, og treysti hún sér ekki til þess að komast 

þetta. Kom þá Ósmann í klofháum leðurbússum og bauð henni að halda á henni fram í 
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ferjuna. Var frúnni um og ó að lenda í 

höndunum á tröllinu. En Ósmann gerði sér 

þá lítið fyrir, greip frúna og sagði um leið: 

„Halló, Jesús guðssonur, Ósmann hefur 

tekið á þykkildinu fyrr.“ En þykkildi var 

eftirlætisorð hans, og kallaði hann svo 

marga hluti, jafnvel fiskimið,- hann reri út á 

þykkildi.““ 

 

 

4. Fjórða stopp við gömlu brúna 

Byggingu gömlu brúarinnar lauk árið 1926 og þótti hún mikil samgöngubót. Við gerð hennar 

var notast við grjót úr klettum við Furðustrandir. Vegna grjótnámsins er umhverfi við 

Vesturósinn töluvert breytt frá því sem áður var. Endi brúarinnar, sem við stöndum við, var 

byggður á svokölluðum Óskletti. Áður fyrr var þar naust sem dragferjan var geymd í yfir 

vetrartímann. Jón var mikill stuðningsmaður brúargerðar við Ósinn, enda þótt slíkt þýddi 

vinnumissi fyrir hann. Eitt sinn átti Hannes Hafstein leið um Skagafjörð á ráðherraárum 

sínum. Hann stoppaði við í Byrginu og fékk sér í staupinu með ferjumanni. Jón bað Hannes 

um að sjá til þess að brú kæmi á Ósinn ef hann yrði við stjórnvölinn áfram. Hannesi varð á 

orði þegar hann var gestkomandi hjá Páli Vídalín sýslumanni á Sauðárkróki hve Jóni var tamt 

„annarra nauðsyn líta á“, fremur en eigin hag. Daginn eftir barst Hannesi sending frá Jóni. Um 

var að ræða stóran lax sem hann hafði veitt um nóttina. Þau skilaboð fylgdu að hann legði á 

borð með ráðherra.
163

 

5. Fimmta stopp við Byrgi Hróbjartar 

Hróbjartur Jónasson, húsasmíðameistari frá Hamri, tók við ferjustarfi árið 1922 og sinnti því 

fram til ársins 1925, eða þangað til ferjustarf lagðist niður við vestari ós Héraðsvatna. Hann 

byggði nýtt byrgi á eigin kostnað þar sem honum þóttu aðstæður í Byrgi Ósmanns 

óásættanlegar. Þar var bæði kalt og dimmt inni. Byrginu lýsti Hróbjartur með þessum orðum: 

„Ég byggði svo byrgið, gerði það bjart og hlýtt, hitaði upp þegar kalt var, hafði þarna borð og 

                                                           
163

 Kristmundur Bjarnason (1974) bls. 125  

Mynd 22. Upplýsingaskilti á áningarstað Vegagerðar við 
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sæti og rúm, sem hægt var að hvílast í, og fékk mér bækur að lesa, þegar tími vannst til. Þetta 

var allt annað líf, en auðvitað gerði ég þetta á eigin reikning. Áður var ferjumaðurinn 

eiginlega eins og hver annar útigangshestur. Þegar kunningjarnir spurðu mig, hvað þetta hefði 

kostað, svaraði ég því til: „Það kostaði það að brjóta gamlar venjur.““
164

 

 

6. Sjötta stopp við Byrgi Ósmanns  

Byrgið var upphaflega veiðarfærakofi eða verbúð fólksins í Utanverðunesi, og var ávallt 

kallað Byrgið. Nafnið er dregið af grjótbyrgjum þeim sem reist voru í Drangeyjarfjöru þegar 

útræði var þaðan. Inni í Byrginu er bálkur sem rúmar sex fullvaxna karlmenn í fullum 

sjóklæðum. Sagt er að stundum hafi mátt sjá þrjá eða fjóra stórbændur liggja þar og spjalla 

við ferjumanninn. Þó að þröngt sé inni bera lýsingar þeirra sem heimsóttu Jón það með sér að 

Byrgið hafi verið eins og töfraheimur. Gestgjafinn var líkt og stiginn út úr goðsögu; hann var 

sérvitur, undarlegur og jafnvel barnslegur í háttum. Hann var vel viti borinn og hafði áhuga á 

skáldskap og sagnfræði. Í minnisbók sína skrifaði hann hugleiðingar sínar og átti einnig í 

bréfskriftum við fjölmarga kunningja sína víðs vegar um landið.  

7. Sjöunda stopp við ferjustein 

Árið 1892 var dragferju komið fyrir á Ósnum og þótti mikil samgöngubót. Umsjónarmaður 

hennar var Magnús Árnason, faðir Jóns, þrátt fyrir að Jón hafi nánast einn séð um að ferja 

lengst af. Jón sneri sveifinni á ferjunni fullhlaðinni einsamall, en þrjá til fjóra menn þurfti í 

það verk í fjarveru hans. Svo segja þeir, er sjálfir reyndu, að ekki hafi þrjú hraustmenni orkað 

að snúa sveifinni, er kvika var og straumur þungur í vötnunum.   

 Ferjan var kölluð Botna vegna sköpulags hennar. Hún var flatbotna og fleygmynduð 

og vel til þess fallin að sigla yfir straumharðan Ósinn. Samkvæmt Hróbjarti Jónassyni, 

fyrrverandi ferjumanni, bar Botna eldri átta hesta fullhlaðin. Haustið 1910 var Botnu eldri 

skipt út fyrir Botnu yngri. Sú ferja bar um helmingi meira en sú eldri, um 16-18 hestar komust 

í hana ásamt klyfjum af 10-14 hestum og 6-8 manns. Brýnt var að ofhlaða hana ekki þegar 

veður var slæmt.   
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8. Áttunda stopp við kletta á 

Furðuströnd þar sem upplýsingaskilti 

um veiðifærni Ósmanns verður 

Jón var landskunnur veiðimaður og 

selaskytta. Byssu átti hann svo stóra að fáir 

gátu valdið. Svo mikill var slagkraftur 

byssunnar að Jón var á gamals aldri með 

örhersli á hægri vanga eftir löðrunga frá 

skeftinu. Byssan er nú varðveitt á 

Byggðasafninu í Glaumbæ. Seinni eigandi 

minnkaði þó töluvert hlaupið til að ráða betur við gripinn, sem í núverandi mynd er 147 sm. 

að lengd. Fræg er sagan af skotsnilli Ósmanns. Það var eitt sinn, er Jón var að selveiðum fyrir 

Borgarsandi, að erlent herskip lá þar skammt undan. Jón lónaði í námunda við það, og varð 

sjóliðum starsýnt á veiðimanninn og hið ferlega vopn hans. Skipherra bað Jón að stíga um 

borð með byssu þá hina miklu og mæltist til þess, að hann sýndi hæfni sína með því að skjóta 

í mark. Jón var í fyrstu tregur til, lagði þó að lokum byssuna til hæfis, en skipherra lét 

gullpening ofan á hlaupið. Segir sagan, að peningurinn hafi ekki haggazt við skotið, er Jón 

hlunkaði á markið. Þá hann síðan peninginn að gjöf. Starsýnt varð Jóni á fallbyssur og fór um 

þær mjúkum höndum. Var því fleygt, að hann mundi hafa ágirnzt svo sem eina.“
165

 

 Til eru fjölmargar sögur af tilburðum Jóns við veiðar, og eru lyginni líkastar. Ein sú 

frægasta er af átökum hans við geisistóran kampsel. Selurinn lá á skeri nokkuð frá landi. Jón 

skaut selinn, óð út á skerið og tók um hreyfa hans, hugðist draga kvikindið í land. Ekki var 

selurinn dauður, heldur rís upp á afturhreifana og hjó kjaftinum í brjóst Jóns. Það var Jóni til 

happs að hann var með trefil um hálsinn sem vöðlaðist upp í gin kobba, sem ella hefði veitt 

honum svöðusár. Jón greip selinn hryggspennutökum og ultu þeir báðir út í sjó. Þegar þeim 

skaut upp sló Jón selinn svo fast í hausinn að hann dauðrotaðist. „Og þá sló ég fast,“ er haft 

eftir Jóni. Hann mátti ekki sjá sel án þess að hann reyndi að ná honum. Eitt sinn var hann á 

leið frá Króknum inn á Furðustrandir þegar hann sér sel. Hann var byssulaus og hleypur því 

aftur á Krókinn, fær lánaða byssu í kjörbúð. Þar var staddur ellefur ára drengur, Jóngeir 

Eyrbekk, og var sendur með Jóni svo að hann gæti komið með byssuna til baka. Drengurinn 

hélt ekki í við tröllið svo að Jón tekur hann undir handlegginn og leggur á rás þangað sem 

hann sá selnum bregða fyrir. Ekki virtist honum hafa munað um byrðina undir handleggnum. 
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Hann skaut selinn og hélt heim í Byrgið, líklega með bráðina á bakinu. Jón veigraði sér ekki 

við að bera seli langar vegalengdir. Jón veiddi einnig mikið af fiski og fugli, og oftar en ekki 

gaf hann frá sér dagsveiðina sýndist honum einhver vera matarþurfi. Eins gaf hann jafnvel 

fötin utan af sér ef svo bar undir.  

Eitt sinn var bóndi einn á leið um Furðustrandir. Jón þótti hann ekki skóaður eftir 

veðri. Gaf hann því bónda stígvél sín. Þegar hann kemur heim í Utanverðunes skólaus spyr 

móðir hans hvernig standi á þessu. Hann sagði henni eins og var og líkaði henni vel. Hjónin í 

Utanverðunesi voru einnig þekkt fyrir að taka vel á móti gestum. Aldrei voru svo margir í 

húsinu að ekki væri rými fyrir þá sem á gistingu eða góðgerðum að halda.   

   

5.5 Tillögur að hönnun og útliti upplýsingaskilta 

Eins og áður segir geta veður verið válynd á Furðuströndum. Því þarf að taka tillit til vindáttar 

við val á staðsetningu, hönnun og legu upplýsingaskilta. Vegna hinnar sterku norðanáttar sem 

alla jafna blæs inn Skagafjörð er heppilegra að upplýsingakilti snúi öðrum enda í norður en 

hinum í suður. Farið verður eftir útliti þess skiltis sem nú er á áningarstað Vegagerðar við 

Furðustrandir. Þó verða skiltin á Furðuströndum minni í sniðum. Fyrirtækið Teikn er alhliða 

skipulags-, arkitekta- og hönnunarstofa, sem hefur sérhæft sig í hönnun upplýsinga- og 

leiðbeiningarskilta meðal annars, og á heimasíðu þeirra má finna viðmið og stærðir staðlaðra 

upplýsingaskilta með skýringarmyndum. Miðað er við að hluti upplýsingaskilta á 

Furðuströndum verði í hlutföllunum: skilti: 90 X 120 sm: rammi: 171 X 142 sm. Önnur verða 

í hlutföllunum: 100 X 80 sm og hvíla skáhallt á steini.
166

 Á seinni stigum mun texti 

upplýsingaskilta verða þýddur yfir á ensku.   
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Mynd 25. Upplýsingaskilti í hlutföllunum 
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5.6 Tillögur að texta fyrir upplýsingaskilti 

Hér á eftir eru tillögur að myndefni og texta fyrir upplýsingaskilti sem verða á 

Furðuströndum. Hugmyndin er að textinn verði einnig á ensku. 

1. Fyrsta upplýsingaskilti: Botna flýtur brims við rönd 

 

Ljóð samið um Jón Ósmann  

Við sérhvert handtak frár og fix, 

á flestu hefir gætur,  

sem Karon fyr við fljótið Styx,  

hann ferjar daga og nætur. 

 

Botna flýtur brims við rönd 

Sýslunefnd Skagafjarðar lét smíða dragferju árið 1892, sem ætlað var að hafa á Vesturósi 

Héraðsvatna. Þá var Sauðárkrókur ört vaxandi kauptún og þeim fjölgaði ár frá ári sem áttu 
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erindi þangað. Má segja að Jón hafi flutt dvalarheimili sitt að miklu leyti niður á Furðustrandir 

þegar dragferja var sett á Ósinn.  

Dragferjur voru flatbotna og fleygmyndaðar til endanna. Á miðjum borðstokknum voru háir 

hlerar, áþekkir hurðum. Þegar að landi kom, var hleranum hleypt á ská niður í strandborðið og 

notaður sem landgöngubrú. Gátu menn að vild gengið eða riðið úr ferjunni eftir brúnni og 

teymt áburðarhesta með fullum klyfjum.  

Ferjunni var þannig komið fyrir að strengur, fyrst kaðall en síðar stálstrengur, var strengdur 

yfir vötnin og festur báðum megin, austan megin í stein en vestan megin í akkeri. Ferjan var 

fest í strenginn og undin fram og til baka með sveif. Botna eldri bar átta hesta fullhlaðin. 

Haustið 1910 var henni skipt út fyrir Botnu yngri. Sú ferja bar um helmingi meira en sú eldri, 

eða um 16-18 hesta ásamt klyfjum af 10-14 hestum og 6-8 manns. 

Fjögurra manna maki 

Svo segja þeir, er sjálfir reyndu, að ekki hafi þrjú hraustmenni orkað að snúa sveifinni á 

dragferju Ósmanns, alla jafna sneri Jón sveifinni einsamall. Theodór Friðriksson (1876-1948) 

fór eitt sinn yfir Ósinn ásamt nokkrum kunningjum sínum. Hugðust þeir taka ómakið af 

ferjumanni og gengu þrír að því að snúa sveifinni. Gekk það vel, þar til við komum þangað, 

sem straumurinn var harðastur. Þá gátu þeir ekki hnikað sveifinni. Ósmann var að rjála við 

brennivínsflösku aftur í ferjunni hjá kunningja sínum. „Halló“, sagði hann. „Þið hafið ekki lag 

á þessu, það er fjallgrimm vissa fyrir því“. Tók hann þá við sveifinni og sneri henni, eins og 

ekkert væri.  

 

2. Upplýsingaskilti: Byrgi Jóns Ósmanns og skýli Hróbjartar 

Byrgið var upphaflega veiðarfærakofi eða verbúð ábúenda í Utanverðunesi. Nafnið er dregið 

af grjótbyrgjum sem reist voru í Drangeyjarfjöru þegar útræði var þaðan. Árið 1906 strandaði 

seglsskip við Sauðárkrók. Jón hirti nafnfjöl skipsins og hengdi yfir dyr Byrgisins. Í kjölfarið 

var það oft kallað Emanúel. Inni í Byrginu var bálkur, sem rúmaði sex fullvaxna karlmenn í 

fullum sjóklæðum. Stundum mátti sjá þrjá eða fjóra stórbændur liggja þar og spjalla við 

ferjumanninn. Þó að þröngt væri inni bera lýsingar þeirra, sem heimsóttu Jón, það með sér að 

Byrgið hafi verið eins og töfraheimur. Gestgjafinn var líkt og stiginn út úr sagnaheimi 

Íslendingasagna.  
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Kristmundur Bjarnason , fræðimaður á Sjávarborg lýsir komu í Byrgið í bókinni Jón Ósmann, 

ferjumaður;  

,,Lestamenn, sem komu austan yfir, fengu sér morgunhressingu í Byrginu. Venjulega bar þá að í 

morgunsárið með ullarlestir, því daginn þurfti oftast að taka snemma í verzlunarferðum. Yfirleitt 

voru þetta vinnulúnir menn, ekki við drykkjuskap kenndir, en brjóstbirtan hressti, hýrgaði 

svipinn. Þeir urðu  örir og orðslyngir, vöðluðu tóbakið, því að flestir voru þeir liðtækir við hvers 

konar tóbaksbrúkun á góðu dægri, spýttu því kunnáttusamlegar sem þeir stútuðu sig örar á 

sjótruntu gestgjafans. Stybban frá olíubrennaranum blandaðist kaffieim, brennivínsþef og ýmiss 

konar lykt af hverjum og einum. Að lokum var tekin stemma, síðan haldið vestur yfir.“
167

 

  

Hróbjartur Jónasson var ferjumaður á árunum 1922 til 1925. Hann byggði skýli árið 1923 á 

eigin kostnað þar sem honum þótti aðstaða í Byrgi Ósmanns ekki mönnum bjóðandi. Árstíðir 

og veðurfar höfðu áhrif á vinnutíma ferjumanna. Vinnudagur Hróbjarts hófst venjulega 

klukkan átta á morgnana og enduðu að jafnaði átta á kvöldin. Þetta gekk þó ekki alltaf eftir og 

stundum lauk vinnudeginum upp úr miðnætti. 
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3. Upplýsingaskilti: Vösólfur og veiðikló  

Jón var landskunnur veiðimaður og selaskytta, byssu átti hann svo stóra að fáir gátu valdið. 

Svo mikill var slagkraftur hennar að Jón var á gamals aldri með örhersli á hægri vanga eftir 

löðrunga frá skeftinu. Ein þekktasta veiðisagan af Jóni er af átökum hans við geisistórann 

kampsel, selurinn lá á skeri nokkuð frá landi, Jón skaut selinn, óð út á skerið og tók um 

hreyfar hans og hugðist draga í land. Ekki var selurinn dauður, rís upp á afturhreifana og hjó 

kjaftinum í brjóst Jóns. Það var Jóni til happs að hann var með trefil um hálsinn sem vöðlaðist 

upp í gin kobba sem ella hefði veitt honum svöðusár. Jón greip selinn hryggspennutökum og 

ultu þeir báðir út í sjó, þegar þeim skaut upp sló Jón selinn svo fast í hausinn að hann 

dauðrotaðist, „og þá sló ég fast“ er haft eftir Jóni.  

 

Selaskytta 

Jón mátti ekki sjá sel án þess að hann reyndi að ná honum, eitt sinn var hann á leið frá 

Sauðárkróki inn á Furðustrandir þegar hann sér sel, hann var byssulaus og hleypur því aftur á 

Krókinn og fær lánaða byssu í verslun einni. Ellefur ára drengur, Jóngeir Eyrbekk, var sendur 

með Jóni til að koma byssunni til baka. Drengurinn hélt ekki í við tröllið svo að Jón tekur 

hann undir handlegginn og leggur á rás þangað sem hann sá selnum bregða fyrir. Ekki virtist 
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honum hafa munað um byrðina undir handleggnum. Hann skaut selinn og hélt heim í Byrgið, 

líklega með bráðina á bakinu. 

Ein saga er þekkt af þeim skuddabræðrum er þeir sátu við þurra brunna á Furðuströndum, því 

að ekki var dropa að fá í kaupstað og tóbak mjög á þrotum. Þetta var snemma vors og allra 

veðra von. Þótti Jóni og félögum hans illt að þurfa að bíða vorskipa. Þeir urðu því ásáttir um 

að sækja brennivínstunnu til Siglufjarðar. Bjuggu þeir vel ferð sína, létu í haf og komust til 

Siglufjarðar. Þar hlóðu þeir fley sitt vínföngum og annarri munaðarvöru. Á heimleiðinni lentu 

þeir í hafvillum og miklum hrakningum vegna ísa og voru jafnvel taldir af, þó komust þeir 

heilir til hafnar. Þótti för þessi hin frækilegasta og Jóni ljúft að minnast hennar.    

4. Upplýsingaskilti: Ferjumaðurinn Jón Ósmann  

 

Ljóð eftir Jón Ósmann 

Starir hissa og hreint mín önd, 

hrafnar og rissur krunka. 

Fjallgrimm vissa á Furðuströnd, 

fallega pissar Brúnka. 
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Jón Magnússon (1862-1914) af flestum kallaður Jón Ósmann starfs síns vegna fæddist árið 

1862 í Utanverðunesi í Hegranesi. Hann starfaði sem ferjumaður við vesturós Héraðsvatna frá 

unglingsaldri og þangað til hann lést 52 ára gamall. Jón var goðsögn í lifanda lífi, hann var 

svo rammur af afli að leitun var að öðru eins heljarmenni á Íslandi á sama tíma. Hann var 

höfðinu hærri en hæstu menn og þótti fallega skapaður og karlmannlegur að öllu leiti. Sagt 

var að konur fengi í hnéin í návist hans. Jón sýndi snemma tilburði í íþróttum, hann var góður 

sundmaður og skautamaður, móðir hans var feikigóð í glímu og kenndi syni sínum vel.  

Jón Ósmann safnaði skáldskap og ritaði vísur, í þeirri list þótti hann ágætur. Þegar Jón var um 

fertugt varð hann undarlegri í fasi og fór að bera á einkennilegu orðavali í máli hans. 

Sérstaklega beytti hann óvanalegu orðfari við ókunnuga og áttu sumir í stökustu erfiðleikum 

með að skilja hann. Flest orðatiltæki Jóns eru nú gleymd en sum lifa í minni skagfirðinga, 

skuddi svar grænn sýrublöndunarkútur sem Jón geymdi áfengi í. Orðið skuddi festist við 

áfengi og drykkjufélagar voru kallaðir skuddabræður. Orðunum eldgrimmur og fjallgrimmur 

notaði Jón yfir hluti sem full vissa var fyrir. Fjöruna austan óss kallaði hann Furðurstrandir, 

líklegt þykir að Jón hafi fengið það nafn úr Eiríks sögu rauða. Hann kallaði börn gjarnan 

ljósalinga og angalinga. Þegar Jón kom í verslanir á Sauðárkróki heilsað hann gjarnan halló í 

deildinni. Jafnvel var hann fyrstur Íslendinga til að nota orðið halló í kveðjuávarpi.  

Þykkildi var eitt eftirlætisorða Jóns og notaði hann það yfir ýmsa hluti, jafnan talaði hann um 

að róa út á þykkildið þ.e. fiskimið. Til er saga af frú einni stórvaxinni sem átti í erfiðleikum 

með að koma sér yfir í dragferjuna, Jón gerði sér lítið fyrir og lyfti frúnni yfir í ferjuna og 

sagði „Halló Jesús guðsonur, Ósmann hefur tekið á þykkildinu fyrr,,. 

  

5. Upplýsingaskilti: Ferjumál 

Á Ísland hafa ferjusamgöngur tíðkast allt frá landnámi fram á 21. öldina. Áður en vélknúin 

farartæki urðu almenn ferðuðust Íslendingar á hestum, bátum eða tveimur jafnfljótum. 

Ferjumenn og konur störfuðu víðsvegar um landið frá því að það byggðist og allt fram á 20. 

öld. Fyrir aldamót voru fáar brýr yfir stórfljót og straumþungar ár, ferjur voru í stað brúa og 

lögskipaðir ferjustaðir við flestar ár landsins. Eftir að flest stórfljót voru brúuð á Íslandi dó 

þessi starfsgrein út að mestu. 

Við lok 19. aldar var Sauðárkrókur að ryðja sér til rúms sem höfuðkaupsstaður Skagafjarðar, í 

kjölfarið jókst umferð um Hegranes töluvert. Héraðsvötnin höfðu alltaf verið farartálmi á vegi 
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ferðalanga ásamt því að vera eitt mannskæðasta vatnsfall landsins. Svo var komið að 

ferjumenn önnuðu ekki eftirspurn á handferjum. Árið 1892 var dragferju komið fyrir á Vestari 

ós Héraðsvatna, hún fékk nafnið Botna og þótti mikil samgöngubót. Ferjurnar voru eingöngu 

notaðar um sumar og haust, að voru olli ísrek en að vetri frusu vötnin.  

 

 

5.7 Handrit af útvarpsþætti um Jón Ósmann ferjumann 

Eftir Írisi Gyðu Guðbjargardóttur 

Atriði  Tími  Texti 

Tónlist 

Diskur 3 

Spor 12 

Inn á 00:00 

Út á  00:31 

00:00-00:34 Inngangsstef 

Brot úr: Vals í Vesturbænum 

Lag no. 12 á: 

Guðjón Matthíasson: Kveðja til átthaganna 

INN: 00:00 

ÚT: 00:31  
Diskur 1 

Spor 22 

Inn á 00:10 

Út á  40:00  

 

00:34-00:43 

? 

,,Hljóð“,Öldugljáfur, tónteppi undir öllum þættinum, upp við upplestur. 

INN: 00:10 

ÚT: 00:40 

Lesari 00:43-00:54 Við sérhvert handtak frár og fix, á flestu hefur gætur, sem Karon fyr við 

fljótið Styx, hann ferjar daga og nætur. 
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Þulur (ÍGG) 00:55-02:30 Svo orti Ólafur Á. Vigfússon um Jón Ósmann.  

Jón Magnússon ávallt kallaður Jón Ósmann fæddist  árið 1862 og er líklega 

þekktasti ferjumaður Íslands. Hann var fyrir margra sjónum líkt og stiginn 

út úr þjóðsögu eða goðsögu, svo stórbrotinn var hann og sérstæður á flesta 

lund. Að líkamsburðum og karlmennsku átti hann sér vart jafningja á sinni 

tíð. Jón ólst upp á bænum Utanverðunesi sem er ysti bærinn í Hegranesi. 

Hegranes liggur fyrir botni Skagafjarðar og er í raun eyja í örmum 

Héraðsvatna. Hérðasvötnin eru eitt mannskæðasta vatnsfall á landinu. Jón 

ferjaði þar fólk og skepnur við háskalegar aðstæður í hátt í fjögurtíu ár, frá 

unglingsaldri og þar til hann lést 52 ára gamall.  

Einn kaldan vetrardag í nóvember settist ég niður með frændum Jóns, þeim 

Stefáni Guðmundssyni, fyrrum alþingismanni, Sveini Guðmundssyni 

hrossaræktanda, Sigurði Haraldssyni bónda og Árna Ragnarssyni arkitekt. 

Einnig sat okkur til samlætis Hjalti Pálsson sagnfræðingur. Þeir fræddu mig 

heilmikið um merkismanninn Jón Ósmann. Hjalti lýsti í stuttu máli fyrir 

mér hversu hættuleg Héraðsvötnin voru áður en þau voru brúuð.  

Viðtal (HP) 

Diskur 1 

Spor 19   

Inn á 00:48 

Út á  01:30   

02:30-03:59 HP: Og, Héraðsvötnin, má segja að skipti Skagafirði í tvennt, þau voru 

nátturulega gríðalegur tálmi á samgöngum. Og það segir kannski dálítið að 

Skagafjörður var eiginlega tvö málsvæði sem skiptust um Héraðsvötn. Það 

var austanvatna að minnstakosti á 19.öld og fyrri hluta 20. Aldar var töluð 

nokkurnvegin hreinn norðlenska en vestan megin er meira blandað tal. Og, 

Héraðsvötnin voru gríðarlegur farartálmi, menn urðu náttúrulega að fara 

yfir vötnin, menn fóru ríðandi eða ferjuðu. Þau tóku einnig mikinn toll, það 

er vitað um fimmtíu manns sem drukknuðu í Héraðsvötnunum bara á 19. 

öld. og eru þá öruglega ekki allir taldir. Ef við höfum þessi 100 ár þá getum 

við reiknað útfrá því hvað margir eru búnir að drukkna í Héraðsvötnunum á 

þessum ellefu öldum Íslandsbyggðar, þeir eru sennilega ekki undir 500 

hundruð 

Þulur (ÍGG) 04:00-04:35 Þáttaskil urðu í ferjumálum skagfirðinga upp úr 1890, sennilega að áeggjan 

Einars Guðmundssonar á Hraunum alþingismanns. Alþingi veitti 2400 

króna styrk til þess að koma svokölluðum svifferjum eða dragferjum á ósa 

Héraðsvatna. Árið 1892 var dragferja afhent Magnúsi bónda Í Nesi föður 

Jóns. Sauðárkrókur var á þessum tíma vaxandi kaupstaður og umferð um 

ósinn óx samhliða. 

Viðtal (ÁR) 

Diskur 1 

Spor 7  

Inn á 00:02 

Út á  01:20 

04:35-05:53 ÁR: Mér finnst það svolítið flott í þessu öllu saman, það var sýsluembætti 

Skagfirðinga sem ákvað að bæta samgöngur í Skagafirði, yfir þessi fljót er 

renna í botni Skagafjarðar og ákváðu að senda menn til Noregs til að skoða 

hvernig þar væri reynt að leysa þessi mál. Sendu Einar á Hraunum í Fljótum 

sem að var brúasmiður og góður smiður. Þeir skoðuðu kláfa ma. í Noregi og 

komust að því að vænlegast hér væri að byggja kláfferju svona dragferju. 

Einar smíðaði þessa ferju ásamt Sigurði Ólafssyni frá Hellulandi. Þeir munu 

hafa farið þessa ferð í aðdragandanum að ferjusmíðinni 1891 eða svo. Þetta 

var s.s. markviss undirbúningur og vandamálinu lýst og það leist mjög vel.  

Þulur (ÍGG) 05:54-06:00 Hjalti lýsti fyrir mér á hvaða veg var ferjað yfir ósinn og því hvernig 

svokölluð dragferja virkaði.  
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Viðtal (HP) 

Diskur 1 

Spor 6   

Inn á 00:06 

Út á  03:06 

06:01-08:54 HP: Þetta var gríðarlega mikil samgöngubót á þessum tíma. Fram að þeim 

tíma þá höfðu menn verið með pramma sem þeir réru á árum yfir og í þeim 

prömmum gátu þeir ekki flutt hesta, það var kannski hægt að taka 

sauðkindur og einhvern smá varning og menn. En með tilkomu 

dragferjuninnar var um mikið stærra skip að ræða og það gat flutt hesta. 

Menn gátu komið með hestanna og teymt þá upp í ferjuna með öllum 

klifjum. Ég man ekki hvort að fyrri ferjan tók fjóra eða átta hesta í einu eða 

fjóra eða sex. Síðan var þarna eftir aldamótin, hvenær var það 1906 1907, 

sem er smíðuð stærri ferja sem tók fjórtán hesta í einu. Þetta var náttúrulega 

gríðarleg samgöngubót að fá þessa ferju. 

ÍGG: Hvernig virkaði dragferjan? 

Hún virkaði þannig að það var stálstrengur, fyrst var það held ég kaðall 

síðan var það stálstrengur, sem var strengdur og festur í Ósklettinn austan 

megin og svo var hann festur með akkeri sem var grafið ofan í sandinn 

vestan megin. Það var spil í enda ferjunnar sema vírinn var vafinn utan um, 

þegar menn snéru spilinu þá vafðist vírinn uppá keflið öðrum megin og ofan 

af því hinum megin og þannig dróst ferjan yfir úti á hlið. 

ÍGG: Þetta hefur verið þungt fyrir einn mann að snúa? 

HP: Já þetta var mjög þungt og var ekki heiglum hent að gera þetta. Ósmani 

veitist þetta létt eða virtist veitast þetta létt. Þetta mátti heita tveggja manna 

tak að gera þetta, og sérstaklega þungt eða erfitt eða sjólag var erfitt eða var 

þungt í Ósnum, straumur í Ósnum þá var þetta mjög erfitt. 

Þulur (ÍGG) 08:54-09:00 Sveinn Guðmundsson frændi Jóns Ósmanns sagði mér tvær þekktar sögur 

af aflsmunum Jóns. 

Viðtal (SG) 

Diskur 1 

Spor 3 

Inn á 01:07 

Út á  02:26 

09:01-10:18 SG: Það er meira að segja sagt frá því að einu sinni í vondu veðri, 

hvassviðri, þá voru tveir eða þrír komnir á spilið og þeir tommuðu ekki. Jón 

stjakaði þeim frá og fór einn á sveifina og þá var allt í lagi. 

ÍGG: Heldur þú að þarna sé komin sagan að hann sé fjögurra manna 

maki? 

SG: Ég held að það þurfi ekki þessa sögu til þess. Þú hefur nú heyrt talað 

um þegar hann var í Hofsós á kendreíi með kunningjum sínum. Hann tók 

eftir því að það vantaði einn í hópinn, drykkjan var komin dálítið vel af 

stað, þá sagði hann Guð almáttugur hef ég nú gleymt honum, ég man nú 

ekki hvað hann hét, hann vissi hvar hann var niður í fjöru og þegar hann 

kom ofaní þá var byrjað að falla að honum. Hann tók hann bara og setti 

hann undir hendina og setti hendina í vasann. Fór til kunningja sinna og hélt 

áfram að drekka, þegar hann er búinn að vera dálitla stund með þeim þá 

spurðu þeir hvað hann væri með undir hendinni. Jesús þarna hef ég gleymt 

honum. Þetta er satt. Hann maðurinn hefur verið alveg óhemju sterkur.  

Viðtal (SG) 

Diskur 1 

Spor 12 

Inn á 2:15 

Út á 2:46 

10:18-10:44 ÍGG: Ætli Jón hafi séð sig sem þetta mikla hraustmenni sem aðrir lýstu 

honum? 

SG: Ég hef trú á að Jón hafi vitað af kröftum sínum, þó menn hafi sagt að 

ekki væri hægt að mæla þá. Þetta var náttúrulega bara heljarmenni og hann 

var meira en hraustur, hann var fimur, það bætti töluvert upp fyrir honum 

líka að haf það með og áræðinn. 

Viðtal (SG) 

Diskur 1 

Spor 12 

Inn á 3:22 

Út á 3:47 

10:44-11:04 SG: Hann var með allra hæðstu mönnum, þrekinn mjög og vel vaxinn og 

mjög myndarlegur og svo hefur hann verið skemmtilegur. Það sér maður 

hvað eftir honum er haft, bráð fyndinn, orðhagur. 

Viðtal (SG) 

Diskur 1 

Spor 12 

Inn á 4:31 

Út á 4:48 

11:04-11:20 ÍGG: Þú trúir að hann hafi verið vel yfir tvo metrana? 

SG: Það er enginn vafi að hann hafi verið meira en tveir metrar, en hvað 

það var mikið á þriðja þori ég ekki að segja. Hann var rúmir tveir metrar á 

hæð það er alveg fjallgrimm vissa fyrir því. 
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Þulur (ÍGG) 11:21-12:30 Jón kallaði fjöruna austan óss Furðurstrandir. Ekki er vitað með vissu 

hvernig á nafngiftinni stendur, en líklegt þykir að Jón hafi fengið það nafn 

úr Eiríks sögu rauða. Þar er minnst á veiðimann einn Þórhall að nafni sem 

var ekki ólíkur Ósamanni. Á Furðuströndum stóð ferjumannakofi sem ávallt 

var kallaður Byrgið. Í þessum kofa dvaldi Jón langdvölum, sumar, vor og 

haust. Jón var annálaður fyrir gestrisni og var oft gestkvæmt í Byrgi hans. 

Þar tók hann á móti framámönnum þjóðarinnar sem og kotbændum. Jón 

kom fram við alla af sömu góðmennsku og gestrisni.  

   Kristmundur Bjarnason skrifaði bók um Jón Ósmann sem kom út árið 

1974, hún var að miklu leiti byggð upp af frásögnum fólks sem þekkti Jón á 

einn eða annan hátt. Þar er að finna lýsingu á því hvernig það hefur verið að 

heimsækja Byrgi Ósmanns. 

Lesari 12:31-13:20 (Úr bókinni Jón Ósmann ferjumaður eftir Kristmund Bjarnason, bls. 124) 

,,Lestamenn, sem komu austan yfir, fengu sér morgunhressingu í Byrginu. 

Venjulega bar þá að í morgunsárið með ullarlestir, því daginn þurfti oftast 

að taka snemma í verzlunarferðum. Yfirleitt voru þetta vinnulúnir menn, 

ekki við drykkjuskap kenndir, en brjóstbirtann hressti, hýrgaði svipinn. Þeir 

urðu örir og orðslyngir, vöðluðu tóbakið, því að flestir voru þeir liðtækir við 

hvers konar tóbaksbrúkun á góðu dægri, spýttu því kunnáttusamlegar sem 

þeir stútuðu sig örar á sjótruntu gestgjafans. Stybban frá olíubrennaranum 

blandaðist kaffieim, brennivínsþef og ýmiss konar lykt af hverjum og 

einum. Að lokum var tekin stemma, síðan haldi vestur yfir.“   

Þulur (ÍGG) 13:20-13:34 Jón bragðaði oft vín en aldrei sást það á honum nema að því leitinu að 

meira bar á orðskrúði í máli hans. Drykkjufélaga átti hann marga en megnið 

af ævi Jóns var drykkjuöld í Skagafirði.  

Viðtal (HP) 

Diskur 1 

Spor 20 

Inn á 00:16 

Út á  02:26 

13:34-15:44 Það er talað um að Jón hafi kannski verið dálítið ölkær. Við verðum að gá 

að því að það var alltaf vín í kringum Ósmann. Þegar bændur fóru í 

kaupstaðinn þá náttúrlega reyndu þeir að kasta af sér hversdagsleikanum og 

leiðindum heima hjá sér með því að fá sér í staupinu. Menn sem fóru þarna 

um voru alltaf með vín með sér og gáfu Ósmann. Sjálfur átti hann alltaf 

skudda einsog hann kallaði vínið í Brúnku sinni og veiti mönnum. Þannig 

að hann varð óhjákvæmilega alltaf með vín um hönd, sjálfsagt meira og 

minna. En hann var náttúrlega gríðarlegur þrek skrokkur og þoldi þetta með 

eindæmum vel. Þetta kom ekki niður á vinnu hans en auðvitað bitnaði þetta 

á þreki hans. Svo skulum við líka gá að því að vosbúðin og slarkið sem 

hann varð fyrir, oft hefur hann reynt að fá líf í æðarnar með því að fá sér 

pínu skudda og þetta hefur að hluta til haldið honum gangandi. Jón var 

áræðanlega ekki drykkjumaður einsog við túlkum það orð núna, en hann 

hefur kannski smakkað vín flesta daga eitthvað. Án þess að ég viti það en 

ég bíst við því á seinni árum. Vegna þess að starfið bauð upp á þetta. 
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Þulur (ÍGG) 15:45-18:21 Þegar áfengisbindindi gekk í garð árið 1912 hætti Jón alfarið að drekka og 

reyndist það honum mikil þrekraun. Löngum hafði Jón átt erfitt með svefn 

en þegar drykkjunni sleppti kom honum vart dúr á auga. Góðvinur hans 

Jónas læknir vildi þá að hann gætti hófs í bindindisseminni. Hann bauðs til 

þess að áskrifa Jóni brennivíni út á lyfseðil, Jón neitaði að taka við 

hundaskammtinum svokallaða og sagði Jónasi að Jón Ósmann bryti ekki 

lög.  

   Jón var aldrei mikill búamaður, stórann hluta ævi sinnar var hann 

húsamaður hjá foreldrum sínum. Jón vildi ógjarnan sinna föstum starfa og 

því átti veiðimennskan og ferjumannastarfið vel við hann. Jafnvel eftir að 

hann giftist fyrrum konu sinni og átti með henni dóttir hélt hann háttum 

sínum og vann lítið við bústörf. Jón tók ungur að glíma við gátur tilverunnar 

og ritaði sitthvað í Minnisbók sína. Einna mest gætti hugleiðinga um konur. 

Á einum stað segir hann ,,Konan er eins og olíuker, en maðurinn eins og 

glóandi kol. Vitur maður lætur ekki eld og olíu á sama stað.“ Á gamals aldri 

tók Jón að fella hug til Elínar Jónsdóttur sem var honum mun yngri. Þessar 

tilfinningar reyndust honum erfiðar, ekki datt honum í hug að ung og 

efnileg stúlka bæri tilfinningar til eldri manns. Jafnvel þó að Jón hafi ávallt 

notið kvenhylli og víða hafi sést vottur þess að konur fengju í hnéiin í návist 

hans. Á meðan á tilhugalífi Jóns og Elínar stóð ritaði hann. ,,Ávallt elska 

mennirnir lífið og auðinn, en gamall maður ann ungri konu sinni meira en 

lífinu.“ Ótti Ósmanns reyndist ástæðulaus og Elín andurgalt tilfinningar 

hans. Sambúð þeirra var farsæl þó að Jón stæði við orð sín um að giftast 

aldrei aftur.  

   Jón safnaði kveðskap, ásamt því að rita sitt hvað um ævina þó einkum 

ljóð og launvísur. Hann þótti vel lesinn og kunni ágætis skil á skáldskap og 

sagnfræði. Á sama tíma var hann á stundum barnslegur og einfaldur í fasi. 

Það kann að stafa af einlægni þeirri sem einkenndi persónuleika hans.  
Viðtal (ÁR) 

Diskur 1 

Spor 10 

Inn á 00:07 

Út á  00:25 

18:21-18:40 Eins og ég skil söguna þá var hann kannski barnslegur að því leiti að hann 

var hrekklaus, góðviljaður, kannski einfaldur í umgengni og stutt í þessa 

gjafmildi.  

Viðtal (ÁR) 

Diskur 1 

Spor 10 

Inn á 00:47 

Út á  01:05 

18:41-18:57 Þannig að það má kannski segja að hann hafi verið barnslegur að þessu 

leitinu. En hann var auðvitað og vildi auðvitað vera heimsmaður og 

umgekkst alla jafnt, börn og ráðherra. 

Þulur (ÍGG) 18:57-19:37 Jón var örlátur með meiru og mátti ekkert aumt sjá svo hann reyndi ekki að 

bæta úr. Hann taldi að það væri skylda þess sem meira mætti sín að hjálpa 

þeim minni máttar. Jón leysti gesti sína oftar en ekki út með gjöfum, hann 

gaf jafnvel frá sér dagsveiðina, eða fötin af baki sér ef svo bar undir. Eitt 

sinn ferjaði Jón kotbónda einn og varð starsýnt á fótabúnað hans, sem var 

ekki boðlegur í köldu haustveðri. Hann fór úr skóm sínum og bað manninn 

að eiga. Ekki fylgir sögunni hvernig bónda gekk að ganga í stígvélum 

tröllsins.  

Viðtal (HP og 

ÁR) 

Diskur 1 

Spor 11 

Inn á 00:56 

Út  á 01:40 

19:37-20:22 ÁR: Þeir sem hefðu átt að borga honum ferjutollinn, hann gaf þeim sem 

hann ferjaði. 

HP: Ég er viss um að hann hafi ekki gengið hart eftir borguninni oft á 

tíðum. Það hafa margir sleppt því að borga ferjutollinn. 

ÍGG: Heldur þú að hann hafi ekki fengið mikið upp úr starfi sínu? 

HP: Það hugsa ég ekki. Ég held að það hafi verið þannig að sýslunefnd 

borgaði eitthvað ákveðið kaup, það var lítið. En ég veit að Jón hefur ekki 

gengið hart eftir greiðslu. Það var ekki hans, hans manngerð var þannig að 

hann hefur sleppt mörgum. 

Þulur (ÍGG) 20:22-20:45 Þegar Jón var um fertugt fór að bera á einkennilegu orðavali í máli hans, 

einnig varð hann undarlegur í fasi. Sérstaklega beytti hann óvanalegu 

orðfari við ókunnuga og áttu sumir í stökustu erfiðleikum með að skilja við 

hvað hann átti. Flest orðatiltæki hans eru nú gleymd en sum lifa enn í minni 

Skagfirðinga.  
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Viðtal (HP) 

Diskur 1 

Spor 8 

Inn á 00:01  

Út á  05:14 

20:46-25:38 Maður hefur s.s. heyrt talað um ýmislegt sem Jón lét sér um mun fara. Það 

er auðvitað staðreynd að hann fann upp ýmis orð sem hafa lifað allt fram á 

þennan dag. Hann t.d. kallaði athafnasvæði sitt Furðustrandir, svæðið 

austan við Ósinn sem hann hafði Byrgið. Og hann nefndi hluti ýmsum 

sérkennilegum nöfnum. Hann átti, brennivínsflöskuna sína kallaði hann 

Brúnku og brennivínið kallaði hann skudda og skuddi er nú lifandi en meðal 

manna hér í Skagafirði, fyrir þetta fyrirbæri og drykkjubræður voru 

skuddabræður.  

   Það er einnmitt til skemmtileg vísa sema þessi orð koma nú fyrir. Á 

þessum tíma voru náttúrulega allir með vísur og Ósmann gerði vísur líka og 

ein vísan hans er svona: Starir hissa hreint mín önd / Hrafnar og rissur 

krunka / Fjallgrimm vissa á Furðuströnd / Fallega pissar Brúnka. Þarna 

kemur líka eitt orð fyrir, það er fjallgrimmur, það er fjallgrim vissa fyrir því 

sagði Ósmann. Það er eitthvað sem er alveg fullkomlega öruggt.  

   Eitt einkenni hjá Jóni var það að hann var mikið með guðsorð á vörunum. 

Það er nú talið að þetta hafi verið að einhverju leiti heimanfylgja frá honum, 

kannski frá móður sinni. Þetta var dálítið ríkt í fólki frá Utanverðunesi. Það 

var trúhneigt og hafði guðsorðum hönd. Jón byrjaði oft setningar á svona 

hálfgerðri upphrópun; Jesús Guðs sonur.  

   Það er sagt frá því einhverntíman úti í Drangey. Þá byrjuðu menn á því 

þegar þeir komu á vorin að hlað upp byrgin sem sjómenn voru í á 

Drangeyjarfjörunni, þá þurftu menn að bera grjót til að hlað upp byrgin. 

Þeir voru saman í félagi við að bera grjót Jón Ósmann og Jóhann bóndi frá 

Stóru-Gröf sem var talinn vel hraustur. Hann var náttúrulega ekki jafnoki 

Ósmanns og gramdist honum það, hann var ekki vanur að var eftirbátur 

manna, þannig að hann ætlaði sér mikið. Það var farið að síga í hann og 

hann ruddi einhverju heljar bjargi upp á börurnar, þeir eru með börur á milli 

sín. Ósmann tekur upp börurnar og Jóhann rífur þær upp fyrir aftan hann og 

þegar Ósmann tekur upp börurnar finnur hann að þetta er þungt og segir; 

Jesús Guðs sonur þetta er nú þungt fyrir þig Jóhann minn. Jóhann reiddist 

náttúrulega yfir þessu að talað var við hann einsog krakka og segir; það 

þykkir mér helvíti hart. En skjögraði fáein skref áfram og þá missti hann 

börurnar niður því þetta var náttúrulega alltof þungt fyrir hann. En þetta var 

oft upphrópun hjá Ósmanni; Jesús Guðs sonur er eitthvað var sem honum 

þótti mikið fyrir um.     

Þulur (ÍGG) 25:38-26:03 Jón var landskunnur veiðimaður og selaskytta, byssu átti hann svo stóra að 

fáir gátu valdið. Svo mikill var slagkraftur hennar að Jón var á gamals aldri 

með örhersli á hægri vanga eftir löðrunga frá byssuskeftinu. Byssan er nú 

varðveitt á byggðasafninu í Glaumbæ. Seinni eigandi hefur þó minnkað 

hlaupið til að ráða betur við gripinn.  

Viðtal (HP) 

Diskur 1 

Spor 11 

Inn á 00:00 

Út á  00:45 

 

26:04-26:54 Það var náttúrulega einn þáttur í hans manngerð þessi gjafmildi og að hjálpa 

náunga sínum. Hann var líka annálaður veiðimaður bæði með byssu sem 

hann skaut seli í Ósnum og veiddi lax og silung. Þarna var náttúrulega mikil 

veiðistöð, Ósinn. Og það kom oft fyrir að hann var búinn að gefa úr 

höndum sér allan dags aflann að kvöldi þó hann hefði veitt töluvert, þá gaf 

hann þetta mönnum sem hann taldi vera þurfandi, bæði sel, silung og lax. 

Þulur (ÍGG) 26:54-27:33 Þunglyndi hafði á stundum þjáð Jón en það jókst með árunum, á erfiðustu 

stundunum gældi hann við þá hugmynd að hverfa í ósinn. Aðspurður taldi 

hann það stafa af því að hann hafði frá unga aldri drukkið blóð úr selum 

sem hann veiddi. Sumarið 1913 fékk Jón til aðstoðar við sig Hróbjart 

Jónasson sem síðar varð ferjumaður við ósinn. Haft er eftir honum að Jón 

hafi sagt í eins manns hljóði: ,,Hann er fallegur hann nafni minn núna, og 

líklega á ég að lokum eftir að hverfa til hans.“ 
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Viðtal (HP) 

Diskur 1 

Spor 13 

Inn á 00:22 

Út á  06:52   

27:34-34:04 Sko í sambandi við hvernig Jón endar þetta allt saman, þá er náttúrulega 

áræðanlega að því langur aðdragandi. Jón er náttúrulega sem ungur maður 

afbragð annara manna bæði fyrir sakir atgerfis og allra líkamshreysti, 

fjallmyndalegur maður. Það er enginn furða þó að konum hafi litist vel á 

hann og hann er þetta afburðar hraustmenni. Síðan náttúrulega þegar að. 

Hann er nánast frá unglingsaldri hefur hann verið þarna við Ósinn og hefur 

auðvitað gengið mjög nærri sér oft. Við getum nú bara rétt ímyndað okkur, 

það er ekki alltaf gott veður þegar hann er að ferja þarna. Í hrakvirði og 

bleytu, kulda, vosbúð og í öllum veðrum er hann þarna og getur kannski 

leitað skjóls annað slagið inni í skýlinu. En allt þetta hlýtur náttúrulega að 

orðið þess valdandi að gengur á þrek sitt og heilsu. Svo þegar hann fer að 

eldast og er kominn yfir fimmtugt þá finnur hann það að heilsan er að bila. 

Honum finnst hann ekki vera fær um að sinna starfi sínu, þetta legst þungt á 

hann, svo bætist það við hann verður fyrir þeim ósköpum að vinir hans, þeir 

drukkna þarna fyrir augunum á honum. Til dæmis Jón Hallsson sem að var 

faðir Ólínu skáldkonu, hann kemur eitt sumarkvöld úr Króknum ríðandi og 

ríður beint í Ósinn og Jón fær ekkert að gert og hann drukknar þar fyrir 

augunum á honum. Og bara á sama ári minnir mig þá missir hann annan vin 

sinn Skapta Ólafsson frá Hellulandi, það var nú sýnu átakanlegra og Jón 

kenndi sér um það. Það stóð þannig á að þeir voru með bát 

Hellulandsbræður  sem þeir höfðu geymt úti á vötnunum við akkeri. Þeir 

fara þeir bræður á Hellulandi út í bátinn og ætla að reyna bjarga honum þ.e. 

hann er farinn að leka. Og það fer þannig að annar þeirra fer heim til að 

sækja hjálp en Skapti verður eftir, Jón veit af þeim og fer að huga að þeim, 

báturinn er að sökkva þegar Jón kemur þarna að. Jón ætlar að reyna ná í 

hann og veður út í vötnin og Skapti kemur á móti honum en það verður þá 

dýpri áll sem verður á milli þeirra. Þeir eru rétt í því að ná saman höndunum 

þegar að Skapti missir fótanna og húfan hans flýtur niður vötnin. Jón þrífur 

með heljar afli ofaní húfuna og ætlar að grípa hann en þá er það bara húfan 

tóm. Og Skapti týndist þarna undir augunum á Jóni og Jón kenndi sér um 

þetta. Skapti var vinur hans og  hann tók þetta mjög nærri sér. Allt þetta 

virkar þannig á Jón að hans þunglyndi fer að verða meira íþyngjandi, 

heilsan er að bila og þetta spilar allt saman til þeirra endaloka sem hann 

valdi sér. 

ÍGG: Þannig að þú telur að hann hafi ákveðið að sökkva í Ósinn? 

HP: Já honum fannst, sennilega hefur honum fundist að hann yrði sjálfur að 

hverfa í Ósinn þar sem hann hafði unað eða þar sem hans lífsstarf var og 

það færi best á því að, þar endaði hann með vinum sínum sumum, já ég held 

það. 

ÍGG: Heldur þú kannski að sjálfsmynd hans hafi verið svolítið tengd 

starfinu og Ósnum sjálfum? 

HP: Ég held það sé enginn vafi því að hann byrjar þarna unglingur hjá föður 

sínum. Faðir hans er raunar ferjumaður, hann tekur að sér ferjustarfan og 

Jón vinnur þarna, hann er þarna næri í fjóra áratugi. Líf hans var svo 

samgrófið þessu starfi, starfið og voru kannski eiginlega óaðskiljanlegir 

hlutir og í hugum manna þá var kannski Jón hinn einni og sanni ferjumaður               

Þulur (ÍGG) 34:04-34:11 Pétur Hannesson verslunarmaður og ljósmyndari skrifar í dagbók sína eftir 

að hafa verið viðstaddur jarðaför Jóns Ósmanns. 

Lesari (??) 34:12-34:49 Lesari: ,,Jón Magnússon Ósmann var jarðaður hér í dag, fjöldi fólks fylgdi 

líkinu að moldarrúminu þar sem dauðinn geymir það. Hann bar að landi úti 

á Skaga. Öldurnar skiluðu honum undir Skelfisstaðarbökkunum sjö vikum 

eftir að hann fórst í Hérðasvatnaósinum. Allann þann tíma fóstruðu þær 

hann og vögguðu honum á milli sín, svo báru þær hann á fjörur 

óskemmdan, rændu hann ekki nokkurri spjör, en settu aðeins eðlilegt merki 

sitt á andlitið, og skeggið og hárið var eins og þær hefðu kysst það burtu.“  
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Þulur (ÍGG) 34:50-35:16 
Stytta af ferjumanninum var afhjúpuð á áningarstaðnum við Vesturós 

Hérðasvatna sunnudaginn 5. júlí árið 2009. Það var hópur manna sem tók 

sig saman um að reisa Jóni Ósmanni veglegan minnisvarða á Utanverðunesi  

Sveinn Guðmundsson var forgangsmaður þessa verkefnis. Árni Ragnarsson 

segir hér frá tilurð styttunnar. 

Viðtal (ÁR) 

Diskur 1 

Spor 15 

Inn á 00:13 

Út á  01:40 

35:16-36:32 Tilurðarinnar má vætanlega rekja til að Sveinn er upphafsmaðurinn og hann 

er náttúrulega búinn að vera í sporum Jóns Ósmanns í kringum Ósinn og í 

Hegranesinu lengi og búinn að velta þessum málum fyrir sér. Og þarna við 

Vestur-Ósinn er mjög fallegt og þar er áningarstaður og var áður en við 

fórum að pæla í þessari styttu. Sveinn safnaði að sér liði og fékk góða menn 

til að hjálpa sér við að reisa þessa styttu. Við fengum, þetta byrjaði árið 

2007, hann hafði fengið mælt með myndhöggvara sem heitir Ragnhildur 

Stefánsdóttir og býr í Reykjavík. Hún vann þetta með okkur í upphafi og 

náði mjög góðri styttu að okkar viti sem við kölluðum Ferjumanninn. 

 

  

Viðtal (SG) 

Diskur 1 

Spor 15 

Inn á 4:44 

Út á 06:30 

36:33-38:18 SG: Það er ákveðin hvati að ég fór í þetta þó ég hafi ekkert verið að flaga 

því eða sagt neinum frá því að Jón Björnsson dóttursonur hans, Nonni í 

Nesi við vorum mjög góðir kunningjar. Þetta er nú dálítið persónulegt ; 

þegar ég er að byrja mína hestamennsku þá þurfti ég að byggja hesthús hér 

innfrá, ég fór til Jóns í Nesi og hann tók það að sér. Hann gekk alveg frá því 

og reisti húsið, með honum vann einn maður sem að hafði unnið með 

honum áður. Svo ætla ég að fara gera upp við Jón, við þekktustum og 

vorum góðir vinir, þá sagði hann að þú skuldar mér ekkert Sveinn ekki neitt 

en spyr um leið; tók hann Guðmundur eitthvað fyrir það sem hann gerði? Já 

hann gerði það segi ég og ég er búinn að gera upp við hann. O helvítis 

ormurinn.  

   Þetta var það. Mér fannst að ég gæti ekki gert þetta betur upp við Jón 

heldur en að beita mér fyrir því að afi hans yrði þarna við Ósinn það sem 

eftir væri. Og ég stend í þeirri meiningu að það hafi verið rétt ákvörðun. 

Viðtal (ÁR og 

SG) 

Diskur 1  

Spor 15 

Inn á 6:52 

Út á 8:11 

38:18-39:37 ÁR: En þetta er líka að við töldum að þetta ferjumannsstarf sem var 

mikilvægt á sínum tíma væri að gleymast. Þetta mikilvæga starf sem að Jón 

sinnti og gerði svona vel og algjörlega. Hann bæði lifði þessu starfi og dó 

því. Þú ert nú búinn að vera Sveinn á þessu svæði þarna og kljást við þetta 

svæði, með hrossin í Hegranesinu, það er nú eins og þú sért búinn að hugsa 

þetta mikið. Jón Ósmann hafði látið þá ósk uppi að hann yrði jarðsettur 

þarna uppi á klettinum, þú kannt þá sögu. 

SG: Það er ekkert að kunna hana. Hann var búinn að láta í ljós að hann vildi 

fara þarna upp og hvíla þar. Það náttúrulega gekk ekki. Sennilega er það 

ekki tilviljun að leiðið hans uppi á Nöfunum í kirkjugarðinum er alveg við 

austur gaflinn s.s. blasir við Nesið         

Viðtal (SG og 

ÁR) 

Diskur 1 

Spor 18 

Inn á 00:00 

Út á  00:29   

39:38-40:08 SG: Mjög vel lukkað þetta verk, ég stend í þeirri meiningu og myndin er 

nauðalík Jóni, alveg nauðalík honum. 

ÁR: Þú sást hann nú aldrei. 

SG: Það eru það góðar myndi af Jóni til, ljósmyndir, að það er enginn vandi 

að gera sér í hug hvernig Jón leit út, það er ekki spurning. Og sá maður sem 

líkist honum í dag hann er ekki til hér.     

Tónlist  

Diskur 2 

Spor 23 

Inn á 00:00 

Út  á  00:52 

 

40:09-42:38 Lokastef 

Brot úr: Hraustir menn 

Lag no. 23 á: 

Karlakór Reykjavíkur: Vor 2000 

INN: 00:00 

ÚT: 02:29  
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5.8 Nemendafyrirlestur um Jón Ósmann, fluttur í Öskju þann 13. 

nóvember 2010 

Jón Ósmann, ferjumaður við Vesturós héraðsvatna í Skagafirði, var fyrir margra sjónum líkt 

og stiginn út úr þjóðsögu eða goðsögu, svo stórbrotinn var hann og sérstæður á flesta lund. Að 

líkamsburðum og karlmennsku átti hann sér vart jafningja á sinni tíð.  

 Jón byrjaði sem unglingur að ferja fólk yfir Hérðasvötn sem var eitt mannskæðasta 

vatnsfall á landinu. Hann ferjaði við háskalegar aðstæður í hátt í fjögurtíu ár, frá unglingsárum 

og þar til hann lést 52 ára að aldri. Fyrst hefur hann róið á árabát en árið 1892 var dragferju 

komið fyrir á ósnum og þótti mikil samgöngubót. Ferju þessari  var þannig komið fyrir að 

strengur var strengdur yfir vötnin og festur báðum megin. Ferjan var fest í strenginn og 

báturinn síðan undinn fram og til baka með sveif. Jón sneri sveifinni á ferjunni fullhlaðinni 

einsamall, en þrjá til fjóra menn þurfti í það verk að Jóni fjarverandi. Jón varð á unglingsaldri 

með hæstu mönnum.En sagan segir að hann hafi verið um og yfir tvo metra, sem þótti mikið í 

þá tíð. Hann var talinn með fríðustu og karlmannlegustu mönnum sem Ísland hafði alið af sér. 

Margir höfðu á orði að hann minnti á hetjur og afreksmenn fornaldar, og var honum oft líkt 

við Skarphéðinn í Njálu. Fólk dáðist af fullkominni líkamsbyggingu Ósmanns og víða sást 

vottur þess að konur fengju í hnéin í návist hans. Jón giftist einu sinni fósturdóttur fyrrum 

ástkonu sinnar og sagðist aldrei muna festa ráð sitt aftur.  

 Jón safnaði kveðskap ásamt því að rita margt um ævina, þó einkum ljóð og launvísur. 

Hann þótti vel lesinn og kunni góð skil á skáldskap og sagnfræði. Á sama tíma var hann á 

stundum barnslegur í fasi. Jón tók ungur að glíma við gátur tilverunnar og ritaði mikið í 

Minnisbók sína. Einna mest gætti hugleiðinga um konur. Á einum stað segir hann ,,Konan er 

eins og olíuker, en maðurinn eins og glóandi kol. Vitur maður lætur ekki eld og olíu á sama 

stað.“   

 Jón var landskunnur veiðimaður og selaskytta, byssu átti hann svo stóra að fáir gátu 

valdið. Svo mikill var slagkraftur byssunar að Jón var á gamals aldri með örhersli á hægri 

vanga eftir löðrunga frá skeftinu. Byssan er nú varðveitt á byggðasafninu í Glaumbæ. Seinni 

eigandi minnkað þó töluvert hlaupið til að ráða betur við gripinn, sem í núverandi mynd er 

147 cm að lengd.      

 Megnið af ævi Jóns var drykkjuöld í skagafirði og átti Jón ófáa drykkjufélaga sem 

hann kallaði skuddabræður,  áfengi kallaði hann ávallt skudda og festist það orð í almannatali. 

Oft var glatt á hjalla í byrgi Ósmanns á ströndinn við ósinn, ströndina nefndi hann 

Furðustrandir en það nafn er komið úr Eiríks sögu rauða. Jón var þekktur fyrir einstaka 
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gestrisni, hvort sem hann tók á móti framámönnum þjóðfélagsins eða kotbændum. Ávallt 

veitti hann vel af víni og mat, sagt var að hann hafi soðið allann mat saman í einum potti, 

meðal annars selkjöt, laxahausa, rúllupylsu og hangikjöt.  Þegar Jón var um fertugt fór að 

bera á einkennilegu orðavali í máli hans. Hann varð undarlegur í fasi, þá einkum þegar hann 

var ölvaður. Sérstaklega beytti hann óvanalegu orðfari við ókunnuga og áttu sumir í stökustu 

erfiðleikum að skilja hann. Flest orðatiltæki hans eru nú gleymd en sum lifa í minni eldri 

skagfirðinga, eins og skuddi, eldgrimmur og fjallgrimmur, gæluorð yfir börn eins og 

angalingur og ljósalingur. Þó var eftirlætisorð Jóns þykkildi en hann notaði það yfir ýmsa 

hluti, til dæmis talaði hann um að róa út á þykkildið. Til er saga af frú einni stórvaxinni sem 

átti í erfiðleikum með að koma sér yfir í ferjuna, Jón gerði sér lítið fyrir ogt vippaði frúnni yfir 

í bátinn og sagði ,,Halló Jesús guðsonur, Ósmann hefur tekið á þykkildinu fyrr,,.  

 Þegar áfengisbindindi gekk í garð árið 1912 hætti Jón alfarið að drekka og reyndist 

það honum mikil þrekraun. Góðvinur hans Jónas læknir vildi þá að hann gætti hófs í bindindi 

sínu. Hann bauðs til að skrifa upp á hundaskammt fyrir hann, en á þessum tíma gátu læknar 

áskrifað áfengi til lækninga. Jón neitaði að taka við skammtinum og sagði Jónasi að Jón 

Ósmann bryti ekki lög.   

 Þegar Jón var að nálgast fimmtugt var starfið farið að taka sinn toll á líkama og sál, 

hann var ekki eins rammur af afli og á ungdómsárum sínum þó að hann væri flestum sterkari. 

Þungi sótti á hug hans þegar hann sá ekki fram á að geta sinnt starfi sínu mikið lengur.  

Þunglyndi Jóns ágerðist með árunum, á erfiðustu stundunum gældi hann við þá hugmynd að 

hverfa í ósinn. Aðspurður taldi hann það stafa af því að hann hafði frá unga aldri drukkið blóð 

úr selum sem hann veiddi. Jón hélt í sýna hinstu ferð föstudaginn fyrsta í sumri árið 1914. Sex 

eða sjö vikum síðar fannst sjórekið lík af manni stórum vexti. Líkið var í öllum fötum og 

óskaddað að öðru leyti en því að það var sem andlit og hár væru strokin burt. Líkið var með 

kaðallykkju um hálsinn en það bendir til þess að Jón hafi ákveðið að sameinast nafna sínum 

Ósnum. 

 

5.9 Gripaskrá 

Menjar um sjósókn varðveitast oft illa vegna nálægðar við hafið. Sú er raunin á 

Furðuströndum, engar minjar standa eftir utan byrgis Hróbjartar Jónassonar. Aðrar ástæður 

fyrir slæmum varðveisluskilyrðum eru umfangsmikið grjótnám, sem farið hefur fram á 

ströndinni, en einnig má nefna hversu illveðrasamt er á þessum stað. Til þess ráðs var því 
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gripið að útbúa hugmynd að munum sem verða endurgerðir í og við Byrgi Jóns Ósmanns. 

Tillaga að gripaskrá er svohljóðandi: 

Byrgi Jóns Ósmanns: Skýli þau, sem sjómenn höfðust við í við veiðar er þeir reru frá 

Drangey, voru kölluð byrgi. Byrgi Jóns dregur nafn sitt frá þeim byrgjum. Gróflega má ætla 

að einhver líkindi hafi verið með þessum byrgjum. „Byrgin voru hlaðin úr móbergi, er hrunið 

hafði úr bjarginu en í misfellurnar sett möl. Veggir voru ekki hærri en svo í sumum 

byrgjunum, að þegar skrínan var opnuð, náði lokið, sem næst upp undir veggbrún. Byrgin 

voru með tvennu móti: Sum voru með risi, dyr á gafli og hlóðir í horninu til vinstri þegar inn 

var komið. Víða stóðu tvö byrgi með sameiginlegum millivegg, en fjórði veggurinn var 

bjargið og hallaði þakinu frá því eins og á skúr. Hlóðir voru í þessum byrgjum eins og í hinni 

ferðinni, dyraumbúnaður sá sami, en dyrnar vissu ætíð til sjávar. Reykháfur var á báðum 

byrgjagerðunum, en gluggar þekktust ekki á þeim. Dyr voru því ætíð hafðar opnar, þegar 

verið var inni og vel viðraði.“
168

 „Menn sváfu í einni flatsæng og lágu andfætis, en undir sér 

höfðu þeir sinu, sem sótt var upp á eyjuna eða reiðingstorfur fluttar úr landi en á síðustu árum 

hálm í pokum. Í stað hlóða komu einhólfa eldavélar í nokkur byrgi og í þau minnstu olíuvél 

eða prímus.“
169

  

 Menn fluttu með sér torfur í þak byrgjanna sem öll voru hlaðin úr grjóti. Einnig þurftu 

menn að flytja með sér allan við, mæniás, árefti, dyraumbúnað og hurðir.
170

  

Sýrukútur: Skuddi var sýrukútur sem Jón hafði með sér í sjóróðra. Seinna fékk hann 

hlutverki brennivínskúts. Kútinn kallaði Jón skudda. Brennivín var jafnan nefnt svo í 

Skagafirði og þekkist sú orðnotkun enn í dag. Drykkjufélaga kallaði Jón skuddabræður.
171

 Um 

sýrukúta er sagt í Íslenskum sjávarháttum II: „Drykkjarílátið hafði ýmis nöfn: blöndunarkútur, 

drykkjarkútur, sýrukútur, biðill, náungi, legill, kægill, og drykkjarrússa, „hann drekkur úr 

rússu sinni“. Blöndukútar voru misstórir og fór stærðin á þeim eftir stærð skipanna. 

Sexæringskútur tók 10-12 potta. Kútarnir voru yfirleitt úr eik og á þeim tvö göt, annað á 

bumbu, kallað diviki, hitt á botni. Drukkið var um divikann, en til þess að betur gæfi um hann 

var losað um botntappann. Blöndukútar voru oft merktir upphafsstöfum eigandans, sem 
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vanalega var skipseigandi.“
172

 Ekki finnast heimildir um stærð, gerð né lögum sýrukúts Jóns, 

geta verður í eyður hvað það varðar. 

Brúnka: Flaska undir áfengi. 

Hjallar: Oft finnast hleðslur undan hjöllum við verbúðir. Engar leifar af hjöllum er að finna á 

Furðuströndum. Hægt er að gera sér í hugarlund að þeir hafi verið við Byrgið sem áður var 

notað sem verbúð. 

Önglar: Eftirlíkingar af önglum í og við Byrgi. 

Net: Nesfeðgar sóttu sjóinn frá Naustavík, sem liggur norður af Furðuströndum. Einnig var 

dágóð veiði við Vesturósinn. Jón geymdi við kofa sinn net og aðra hluti tengda sjósókn. Bæði 

voru net notuð til að fiska í Héraðsvötnum og í Skagafirðinum 

Riffill: Jón átti að minnsta kosti tvo riffla sem hann notaði við veiðar. Annar þeirra var 

kostagripur og margar sögur fóru af stærð og skotkrafti hans. Stærri riffill Jóns er enn til og 

varðveittur á Glaumbæjarsafni. Ef tekst að útvega riffil verðu hann undir plexígleri inni í 

Byrgi. 

Rúmfleti: Í Byrginu var bálkur sem tók fast að einum þriðja af gólfrýminu. Sagt var að sex 

manns í skinnklæðum gætu lagt sig þar, t.d. ef ef þeir biðu færis að komast út úr Ósnum á 

sjóinn
173

. Þar svaf Jón er hann dvaldi yfir nótt að Furðuströndum. Slíkur bálkur verður í Byrgi 

Jóns að austanverðu. 

Borð og stólar: Jón hafði stóla og borð í Byrginu fyrir gesti, skv. teikningu Hróbjartar 

Jónassonar. Þessir munir verða endurgerðir. 

Fatnaður: Eftirlíking af sjóklæðum Jóns til sýnis Í Byrgi. 

Nafnfjöl: Jón festi nafnfjöl seglskipsins Emanuel, sem strandaði við Sauðárkrók, yfir kofadyr 

sínar til skrauts.
174

 Fjölin verður gerð eftir ljósmynd og hengd yfir munna Byrgisins. 

Naust: Einfaldar vegghleðslur sem bátar voru lagðir á milli úr torfi, grjóti eða hvoru tveggja, 

stundum yfirbyggð, annars opin. Sagt er að naust nesfeðga hafi staðið við gömlu brúnna. Ekki 

hafa fundist heimildir eða upplýsingar um útlit og gerð þessa nausts.  
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Net: Á ljósmynd einni af Byrginu sést hvar net liggur á Byrginu.  

Skreið: Mun hanga á hjalli. 

Eldunaraðstaða: Steinolíubrennari og hlóðir einhvers konar til að sjóða mat á. Um og eftir 

aldamótin 1900 var ýmist eldað og hitað með kamínum, olíuvélum eða síðar prímus.
175

 

Heimildir eru um að Jón hafi haft einhvers konar olíuvél eða steinolíubrennara í Byrgi sínu.
176

 

Myndir á veggjum inn í Byrgi: Í sendibréfi, sem Jón ritar til Páls V. Bjarnasonar 

sýslumanns  þann 25. desember 1913, segir að Jón hafi skreytt alla veggi Emanúels með 

myndum.
177

 Veggir Byrgis verða skreyttir með ljósmyndum sem vitað er að Jón hafði í sínum 

fórum. T.d. þær myndir sem hann lét sjálfur taka af sér, konu sinni og börnum og myndir sem 

Karl Kűchler tók við Furðustrandir. 

Ritföng: Til eru viðskiptareikningar nesfeðga við verslun eina á Sauðárkróki árin 1884-86. 

Árið 1885 kaupir Jón 24 penna auk skrifpappírs og umslaga.
178

 Jón skrifaði mikið um ævina, 

sendibréf, ljóð og margt ritaði hann í minnisbækur. Hægt væri að hafa nokkur sendibréf og 

ljóð, plöstuð og kyrfilega fest á borði í Byrgi ásamt ritföngum. 
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Myndaskrá: 

Myndaskráin vísar á blaðsíðutal myndar, myndefni, ljósmyndara, ef hann er þekktur, ártal og 

loks eiganda myndar. 

Bls. 8: Yfirlitsmynd af áningarstað Vegagerðarinnar, Vesturósnum og Furðuströndum. Sótt 

(2011, 15. september) af   http://www.skagafjordur.is/upload/images/large/48805.jpg 

Bls. 12: Héraðsvötn mæta Atlantshafi. Ljósmyndari: Íris Gyða Guðbjargardóttir (2011, 

september). Eign höfundar. 

Bls. 15: Jón Magnússon Ósmann. Ljósmyndari: óþekktur (ártal óþekkt).  Ljósmynd í eigu 

Héraðsskjalasafns Skagfirðinga. 

Bls. 17: Selaskytta. Ljósmynd af málverki eftir Jón Stefánsson (1935). 

Bls. 18: Haglabyssa Jón Ósmanns. Teikningu er að finna í Íslenskum sjávarháttum I (1980).  

Bls. 19: Jón Magnússon Ósmann. Ljósmyndari: óþekktur (1910). Ljósmynd í eigu 

Héraðsskjalasafns Skagfirðinga. 

Bls. 20: Blöndukútar: Teikningu er að finna í Íslenskum sjávarháttum II (1982).  

Bls 46: Upplýingaskilti við Áningarstað Vegagerðarinnar. Ljósmyndari: Ingi Elvar Árnason 

(2012, apríl). Ljósmynd í eigu höfundar. 

Bls. 46: Höggmynd af Jóni Magnússyni Ósmann. Ljósmyndari: Ingi Elvar Árnason (2012, 

apríl). Ljósmynd í eigu höfundar. 

Bls. 47: Séð yfir Furðustrandir. Ljósmyndari: Ingi Elvar Árnason (2012, apríl). Ljósmynd í 

eigu höfundar. 

Bls. 49: Gamla brúin við Vesturós Héraðsvatna Ljósmyndari: Íris Gyða Guðbjargardóttir 

(2011, september). Ljósmynd í eigu höfundar. 

Bls. 52: Jón Magnússon Ósmann með vinum og vandamönnum við Byrgið á Furðuströndum. 

Ljósmyndari: óþekktur (1912). Ljósmynd í eigu Héraðsskjalasafns Skagfirðinga.  

Bls. 53: Jón Magnússon Ósmann við Byrgi sitt. Ljósmyndari: Karl Kűchler (1908). Ljósmynd 

í eigu Héraðsskjalasafns Skagfirðinga.  

http://www.skagafjordur.is/upload/images/large/48805.jpg
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Bls. 54: Drangeyjarbyrgi, einstætt (1:100). Teikninguna er að finna í Íslenskum sjávarháttum 

II (1982).  

Bls. 54: Uppdráttur af Byrgi Jóns Magnússonar Ósmanns eftir Hróbjart Jónasson (1925). 

Uppdráttur í eigu Héraðsskjalasafns Skagfirðinga.  

Bls. 56: Botna eldri, Jón Magnússon Ósmann stendur við spilið. Ljósmyndari: óþekktur (um 

1903). Ljósmynd í eigu Héraðsskjalasafns Skagfirðinga. 

Bls. 58: Teikning af byttu Björns danskara. Teikningu er að finna í Íslenskum sjávarháttum II 

(1982). 

Bls. 58: Uppdráttur af byrgi Hróbjartar Jónassonar ferjumanns eftir hann sjálfann. (1925).  

Bls. 59: Byrgi Hróbjartar Jónassonar ferjumanns. Ljósmyndari: Ingi Elvar Árnason (2012, 

apríl). Ljósmynd í eigu höfundar. 

Bls. 63: Tillaga að hönnun sýningarsvæðis. Hannað af Ingibjörgu Áskelsdóttur (2012, apríl). Í 

eigu höfundar. 

Bls. 82: Upplýsingaskilti við áningarstað Vegagerðar við Furðustrandir. Íris Gyða 

Guðbjargardóttir (2011, september). Ljósmynd í eigu höfundar.  

Bls. 85: Upplýsingaskilti við áningarstað Vegagerðar við Furðustrandir. Íris Gyða 

Guðbjargardóttir (2011, september). Ljósmynd í eigu höfundar.  

Bls. 87: Upplýsingaskilti við áningarstað Vegagerðar við Furðustrandir. Íris Gyða 

Guðbjargardóttir (2011, september). Ljósmynd í eigu höfundar.  

Bls. 88: Tillaga að hönnun upplýsingaskiltis sótt 2. apríl 2012 af  

http://teikn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Askiltastaereir&catid=

16%3Askiltastaereir&Itemid=21&lang=is  

Bls. 88. Tillaga að hönnun upplýsingaskiltis sótt 2. apríl 2012 af   

http://teikn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3Askiltastaereir&catid=

16%3Askiltastaereir&Itemid=21&lang=is 
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