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Útdráttur 

Grímsey er lítið eyjasamfélag norðan við Ísland þar sem flestar fjölskyldur byggja afkomu 

sína á sjávarútvegi. Breytingar í fiskveiðistjórnunarkerfi Íslands hafa haft mikil áhrif á 

uppgang og byggðafestu sjávarþorpa á síðustu árum. Bæði í fyrri og seinni tíma rannsóknum 

hefur hagsmunum og skoðunum kvenna í þessum samfélögum verið gefinn lítill gaumur og 

raddir þeirra lítið heyrst.  

Í eftirfarandi ritgerð verður skýrt frá niðurstöðum viðtala við fjórar konur frá Grímsey 

þar sem dregin verður upp mynd af stöðu kvenna í samfélaginu þar út frá þeirra sjónarhorni. 

Þau svör sem fengust verða skoðuð með tilliti til almennra hugmynda um líf í dreifbýli sem 

dregnar hafa verið upp í rannsóknum á því sviði og skoðað hvort þær eigi við upplifun 

kvennanna af lífinu í Grímsey. Einnig verður lögð áhersla á að greina frá skoðunum þessara 

kvenna á almennum málefnum líkt og fólksflutningum, þjónustu, samgöngum, almennri 

lífsánægju og hvaða framíðarsýn þær hafa fyrir samfélagið í Grímsey. 

 

 

Abstract in english 

Grímsey is a small society placed on an island north of Iceland where most of the families 

rely on fishing industries for their subsistence. Changes of the fisheries management system 

have had great impact on development and sustainability of settlement around the coast of 

Iceland in the last years. In both new and older studies the interest and opinions of women in 

these societies have not been given a lot of attention and their voices have not been raised. 

 The following essay reports results of interviews with four women from the island 

drawing up a picture of the status of women in the society from their own perspective. The 

responses received will be examined with regards to general ideas about rural live as have 

been cited in researches in the field with regard to if it applies to these womens experience 

living on the island. Also, the focus will be on the opinions of these women concerning public 

affairs, migration, services, transport, general life satisfaction, and what future prospects these 

women have for the society of Grímsey. 
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Inngangur 

Í lok nítjándu aldar og í byrjun þeirrar tuttugustu áttu lýðfræðileg umskipti sér stað á Íslandi 

þar sem sjávarþorp byrjuðu að vaxa og dafna víða um landið í kjölfar nútímavæðingar í 

sjávarútvegi. Vaxandi íbúafjöldi landsins setti aukinn þrýsting á samfélagslega uppbyggingu 

við sjávarsíðuna þar sem fólk byggði lífsviðurværi sitt á sjávarútvegi.  

Undanfarna áratugi hafa hins vegar orðið aðrar þjóðfélagsbreytingar þar sem þessi 

þróun hefur verið að breytast og samfélög sem byggðu afkomu sína á auðlindanýtingu hafa að 

miklu leyti þróast frá því að vera iðnaðarsamfélög yfir í þjónustu hagkerfi (Edward H. 

Huijbens, 2012). Þessar breytingar hafa haft mikil áhrif á líf og aðstæður fólks, ekki aðeins á 

einstakar fjölskyldur heldur einnig fólk sem býr á sama svæði. Þróun þessi hefur m.a. haft í 

för með sér aukna menntun fólks, bætt lífskjör, auknar kröfur um þjónustu og breytta 

atvinnuhætti (Hjördís Sigursteinsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2009).   

 Á meðan stærri þéttbýlissvæði dafna vel undir þessum nýju skilyrðum og laða til sín 

nýtt fólk með nýjum atvinnutækifærum, býr fólk í sjávarbyggðum Íslands við aukna óvissu 

um framtíð sína og svæðisins vegna þessara breytinga. Aflasamdráttur, samþjöppun og 

breytingar í fiskvinnslu vegna núverandi fiskveiðistjórnunarkerfis hafa einnig haft neikvæð 

áhrif á byggðafestu við sjávarsíðuna (Þóroddur Bjarnason, 2012).  

Þegar þéttbýli tók að myndast hérlendis mynduðust þau við sjávarsíðuna vegna 

nauðsynlegrar nálægðar við fiskimiðin. Tækniþróun nútímas hefur hins vegar skilað okkur 

skipum sem siglt geta lengri leiðir á skemmri tíma með afla án þess að hann skemmist. Þar að 

auki hafa framleiðsluhættir breyst, nú er hægt að vinna hluta aflans um borð og landvinnslan 

byggir á stærri framleiðslueiningum en áður fyrr. Við þetta fækkar störfum í fiskvinnslu sem 

leiðir til brottflutnings fólks af svæðinu, minnkandi verslun og versnandi þjónustu. Þeir sem 

eftir verða eru þá einnig líklegri til að flytjast á brott og til verður vítahringur brottfluttnings 

og hnignandi þjónustustigs. Stærri fiskvinnslubæir og bæir með fjölbreyttara atvinnulíf eiga 
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auðveldara með að halda í íbúa sína heldur en smærri staðir og staðir með einhæfara 

atvinnulíf (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002).  

Vorið 1990 voru gerðar breytingar á stjórnun fiskveiða þar sem ríkisstjórninni var gert 

kleift að setja reglugerð um heildaraflamark fisktegunda fyrir einstaka fiskistofna. Þetta var 

ákveðið eftir að ríkisstjórnin hafði fengið tillögur frá Hafrannsóknastofnun. Kvóta var 

úthlutað til útgerðarmanna og frekari breytingar á fiskveiðilögum hafa nú gert 

útgerðarmönnum kleift að selja og kaupa kvóta. Þetta gerir það að verkum að kvóta getur 

verið úthlutað í minna mæli en áður til svæða sem byggja afkomu sína á honum auk þess að 

einstaklingar geta selt kvóta sinn til annarra svæða (Helgi Grétarsson, 2011). 

 Rannsóknir á tengslum kvenna og auðlindastjórnunar í sjávarútvegi á Íslandi hafa sýnt 

að réttur þeirra til auðlindarinnar verður nær eingöngu til í gegnum hjúskap og vinnu við 

heimilisstörf og heimilisútgerð. Litið hefur verið framhjá hagsmunum kvenna og áhrifum 

kerfisins fyrir þær auk þess að störf þeirra í sjávarútvegi eru ekki metin til jafns á við störf 

karla (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004). 

 Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að lífið í dreifbýli sé meira aðlaðandi fyrir 

karlmenn og þeir almennt ánægðari með þau áhugamál sem þar er hægt að stunda heldur en 

konur. Konum finnst vanta frekari félagslega þjónustu og tómstundir við þeirra hæfi (Seyfrit, 

Bjarnason og Ólafsson, 2010) og flytja frekar og fyrr úr dreifbýli en karlar (Anna Kristín 

Gunnarsdóttir, 2009).  

Þetta efni vakti sérstakan áhuga minn eftir að hafa lesið greinar um stöðu kvenna í 

dreifbýlum, bæði á Íslandi og erlendis og ég tengdi það við skyldfólk mitt og kunningja í 

Grímsey. Þær þjóðfélagslegu breytingar sem ganga nú yfir Ísland hafa mikil áhrif á líf og hag 

þessa fólks og mikilvægt er að skoða raunverulegar aðstæður og skoðanir þess fólks sem 

upplifir þær hvað mest.  Þar sem oft virðist vera litið framhjá hagsmunum kvenna  við 

sjávarsíðuna var ákveðið að hafa þær í forgrunni rannsóknarinnar. 
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 Í eftirfarandi  ritgerð er skoðað hvort fyrrnefndar og fleiri hugmyndir um konur í 

dreifbýli eigi við í Grímsey þar sem tekin voru viðtöl við fjórar konur sem tengjast Grímsey á 

einn eða annan hátt. Rætt var um lífið og tilveruna í eyjunni, framtíð hennar og stöðu kvenna í 

samfélaginu út frá sjónarhorni þessara kvenna.  

 

Grímsey 
 

Grímsey rís úr hafi 41 kílómetra norður af landi og teygir sig frá NNV til SSA. Eyjan er 5,3 

ferkílómetrar að flatarmáli og Norðurheimskautsbaugur liggur þvert í gegnum eyjuna. Eyjan 

er lág að vestanverðu og suður um en hækkar öll til austurs. Lengst er hún 5,5 kílómetrar og 

hæsta bjarg hennar, Vænghóll, rís 105 metra yfir sjávarmáli. Eyjan er öll grasi gróin en 

sunnan til á eyjunni eru hólahryggir og smádalir á milli. Íbúðarhús í Grímsey standa flest öll í 

einni þyrpingu en standa gisið og sunnan megin við þorpið, á leið suður að vita, liggja auk 

þess nokkur hús (Helgi Daníelsson, 2003).        

Grímsey var sjálfstætt sveitarfélag sem tilheyrði Eyjafjarðarsýslu en sameinaðist 

Akureyrarbæ 2009. Flestar fjölskyldur í eyjunni byggja afkomu sína á sjávarútvegi en auk 

þess má nefna að þar er rekinn skóli, leikskóli, verslun, veitingastaður, gallerí, gistiheimili, 

sundlaug, banki og þar er starfræktur flugvöllur. Mikill fjöldi ferðamanna heimsækir eyjuna 

allt árið um kring, þó aðallega yfir sumartímann og hefur ferðamönnum fjölgað mikið á 

síðustu árum. Út frá því hefur skapast þó nokkur atvinna í kringum ferðamenn þar sem þykir 

vinsælt að ganga yfir Norðurheimskautsbaug, sigla hringinn í kringum eyjuna og skoða fugla- 

og mannlífið (Helgi Daníelsson, 2003).        

 Í dag eru skráðir 86 íbúar í eyjunni, 44 konur og 42 karlar. Þar býr mikið af ungu fólki, 

meðalaldurinn er 33 ár en hann hefur hækkað um átta ár síðastliðinn áratug, sem er mikil 

hækkun (Hagstofa Íslands, 2013). Það er áhugavert að líta til þess að með svona unga 

ábúendur séu konur fleiri en karlar í Grímsey í ljósi þess að ungar konur eru líklegri til flytja 



5 
 

fyrr og þar að auki fleiri úr dreifbýlinu heldur en karlar. Karlar á aldrinum 20-39 ára voru t.d. 

fleiri en konur á öllum landsbyggðasvæðum nema á höfuðborgarsvæðinu árið 2003 (Anna 

Kristín Gunnarsdóttir, 2009). 

 

Aðferðafræði 
 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Þegar gagna 

er aflað með eigindlegum aðferðum er meðal annars hægt að notast við viðtöl sem fela í sér 

samræður milli rannsakanda og viðmælanda. Hægt er að notast við stöðluð eða óstöðluð 

viðtöl. Í stöðluðum viðtölum er aflað gagna með fyrirfram ákveðnum spurningum en í 

óstöðluðum felast viðtölin í samræðum þar sem rannsakandinn hefur ákveðið rannsóknarefnið 

en ræðir það á jafnréttisgrundvelli við viðmælandann og innihald samræðanna því ekki 

fyrirfram ákveðið. Þar leitast rannsakandi eftir að skilja mannlega hegðun út frá sjónarhóli 

þátttakendanna sjálfra í rannsókninni. Markmiðið er að athuga upplifanir fólks, reynslu þess 

og tilfinningar og leita þannig að skilningi á reynsluheimi viðmælanda. Í hálfstöðluðum 

spurningalistum er búið að ákveða umræðuefnið fyrirfram og oft er stuðst við ákveðnar 

spurningar í grunninn en viðtölunum leyft að þróast áfram hvert á sína leið og nýjar 

spurningar út frá því (Helga Jónsdóttir, 2003). 

 Tekin voru fjögur einstaklingsviðtöl við konur sem eru eða hafa verið búsettar í 

Grímsey, stuðst var við hálfstaðlaðan spurningalista en viðtölunum leyft að þróast hvert á sína 

leið. Konurnar eru á aldrinum 32 til 61 árs og þeim voru gefin gervinöfnin, Eik, Laufey, Lilja 

og Sóley. Eik og Laufey fæddust og ólust upp í Grímsey en eru nú fluttar burt. Lilja fæddist 

og býr enn í Grímsey og Sóley er aðflutt en hefur búið í eyjunni í meira en 40 ár. Viðtölin 

voru öll tekin í febrúar 2013 á Akureyri, ýmist á heimilum þeirra eða í aðsetri kvennanna 

meðan þær dvöldust í bænum.   
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Leitast var eftir að ná fram skoðunum og áliti kvenna á málefnum Grímseyjar og fá 

þannig mynd af stöðu kvenna í samfélaginu út frá þeirra eigin sjónarhorni. Sérstök áhersla var 

lögð á daglegt líf þeirra, félagslíf, menntun og atvinnu, barnauppeldi, fólksflutninga og 

framtíðarsýn kvennanna fyrir Grímsey. 

 

Daglegt líf kvenna í Grímsey 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur í dreifbýli sinna að jafnaði mun fleiri heimilisstörfum 

og koma meira að uppeldi barna sinni en karlar (Dahlström, 1996). Í Grímsey hefur í gegnum 

tíðina talist eðlilegt að karlar sæki sjóinn frekar en konur. Hér áður fyrr var það svo að karlinn 

var fyrirvinnan á meðan konur huguðu að uppeldi barna, eldamennsku, þrifum og flest öllu 

því sem við kom heimilinu og þátttaka feðra lítil í uppeldi barna sinna. Í fyrstu virðist lítið 

hafa breyst í Grímsey í þessum efnum þar sem flestir karlar starfa enn við sjávarútveginn á 

meðan konurnar starfa í landi. Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni töluðu þó um að eftir að 

sjóferðir breyttust úr lengri túrum í dagtúra hafi feður fengið meiri áhuga á uppeldi barna 

sinna og taki nú meiri þátt í heimilishaldinu. Þá hafi það helst verið áhuginn á eldamennsku 

sem hafi vaknað. Þegar spurt var hvort konunum þættu störf karla og kvenna til jafns metin og 

hvort karlar tækju jafnan þátt í heimilishaldinu svaraði Sóley: 

„Þetta er að breytast eins og annað, það eru þarna ungir strákar eða menn og þeir eru 

ótrúlega duglegir að sinna börnunum og sérstaklega að elda, margir ungir menn duglegir að 

elda, það hefur breyst svo mikið.“  

Það er áhugavert að sjá að hún segir þá ótrúlega duglega líkt og að það sé óeðlilegt sem gefur 

til kynna að karlar hafi þá almennt ekki komið mikið að uppeldi barna sinna og það hafi talist 

eðlilegt að þeir væru fjarverandi þar. 

 Þar að auki nefndi Eik að alla þá tíð sem maðurinn hennar vann í landi hafi 

heimilisverkin verið mjög jöfn en eftir að hann byrjaði á sjó hafi hann tekið minni þátt í þeim. 
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Að sögn Eikar féll heimilishaldið meira á hennar hendur þegar eiginmaðurinn fór á sjó og að 

sama skapi tók hún við þeirri vinnu sem maðurinn hennar hafði sinnt í landi. Það virtist sem 

henni hafi fundist það eðlilegt að ábyrgð hennar á heimilinu ykist við að maðurinn hennar færi 

á sjó og fannst ekkert athugavert við það. Aðspurð um verkskiptingu kynjanna svaraði 

Laufey: 

„Já ég held að það sé nú meira að konur sjái meira um heimilið og börn og karlinn vinni úti 

sko, ég held að það sé ennþá, ennþá en ég náttlaa svo sem dæmi ekki um það hvort það sé 

eitthvað verri kostur sko. Þetta er held ég bara eitthvað sem þær hafa þá kosið sjálfar annars 

væru þær ekki þarna. Þær hljóta að vilja þetta og það eru margar þarna, margar konur þarna 

sem að eru líka meira útivinnandi, jafnt sem karlinn, kannski af því að þær kjósa að vera 

ekki bara heima þú veist. „Bara“ heima að sinna börnum og heimili, þar er, þær völdu 

þetta.“  

Af þessu má sjá að konur í Grímsey eru í auknum mæli að leita sér að vinnu utan heimilis en á 

sama tíma er ábyrgð heimilisins aðallega í þeirra höndum og minnkar lítið vegna aukins álags 

utan heimilisins. Áður fyrr pössuðu konurnar í Grímsey hver fyrir aðra þegar þurfti á að halda 

en nýlega var opnaður leikskóli í Grímsey sem hefur tekið við því hlutverki. Þannig hefur 

skapast meiri tími fyrir konur til að sinna annarri vinnu en barnauppeldi. Konur í Grímsey sjá 

um flest þau störf sem þarf að sinna í landi á meðan meirihluti karlmanna í eyjunni er á sjó. 

Þær reka t.d. verslun, gistiþjónustu, banka, pósthús, afgreiða flug og ferðamenn auk þess að 

kenna bæði í skólanum og leikskólanum, stokka upp línu og reka kvenfélag. Eins og Eik 

orðaði það: 

 „Það er nú bara þannig að konur í Grímsey stjórna öllu í landi held ég en konurnar stjórna 

öllu eins og búðinni, bankanum, póstinum og fluginu, eða að afgreiða flugið, það er karl 

sem að flýgur, en þær eru með allt sem að snýr að og stjórna öllu félagslífi.“  

Áður fyrr var eyjan mun einangraðri en hún er í dag. Einungis var flogið tvisvar í viku til 

eyjarinnar og vistir komu ekki nema hálfsmánaðarlega með ferjunni Drangi. Það gat því 
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nánast orðið skortur á vörum ef ferð féll niður vegna slæms veðurs eða annarra ástæðna. Í dag 

kemur bæði flug og ferja þrisvar sinnum í viku svo samgöngur hafa batnað til muna. 

Konurnar sögðust ánægðar með þær samgöngur sem væru í boði, sérstaklega í ljósi þess hvað 

Grímsey væri lítið samfélag og langt í burtu frá meginlandinu. Þær voru þó sammála um að 

gjald væri mjög hátt, bæði fyrir fargjöld og flutningskostnað. Þær nefndu að áður fyrr notaði 

fólk flugið mikið meira en vegna hárra gjalda notaði fólk ferjuna í meiri mæli nú en áður. 

Ferjugjöld höfðu þó einnig hækkað mikið og reglulega á síðustu árum, sem konurnar töldu 

hafa neikvæð áhrif á þjónustu við samfélagið. Aðspurð hvað henni þætti um samgöngumál til 

eyjarinnar svaraði Lilja: 

„Mér finnst bara fínt að fá ferjuna þrisvar í viku og flug þrisvar í viku, allt það, mér finnst það 

gott en mér finnst bara hryllilega dýrt að þurfa að nýta sér þessa þjónustu, bæði með farmiða 

og eins með að fá vörur sendar og svona sko. Þetta er bara eitthvað sem fer hækka á hverju 

ári, hækkar allt hver áramót, bæði fargjöld og sendingar undir, undir vörur.“ 

Ein kjörbúð er rekin í eyjunni og konurnar voru að mestu leyti ánægðar með hana þó þeim 

þætti verðið heldur dýrt. Konurnar sýndu því skilning að flutningskostnaður væri mikill og að 

þrátt fyrir hátt verð versluðu þær langtum mest heima fyrir. Þær nýttu sér einstaka sinnum að 

versla í Bónus ef þær væru með bíl á meginlandu en það væri í litlum mæli. Hins vegar þarf 

að sækja alla læknisþjónustu og mikið af almennri þjónustu á meginlandið. 

 Þrátt fyrir að  hafa ekki alla þá þjónustu sem finna má á stærri stöðum og að þurfa að 

sækja langt í hana fannst konunum ekki sem þær færu á mis við margt né að þeim vanhagaði 

um eitthvað. Konunum fannst sem fólk hefði þá hugmynd að í Grímsey væri lífið á einhvern 

hátt öðruvísi en annars staðar. Að þar byggi fólk líkt og í fortíðinni og fylgdi ekki 

samtímanum, að þar lifði fólk í einangrun og án nútíma þæginda en sú er alls ekki raunin. Þær 

viðurkenndu þó að ekki væri langt síðan mörg nútíma þægindi komu til Grímseyjar, sem fyrir 

löngu höfðu komið til meginlandsins, t.d. sími, rennandi neysluvatn, farsímasamband o.s.frv.  
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 Það eru í raun ekki mörg ár síðan vatn var sótt í brunna í Grímsey og þá voru brunnar 

við alla bæi og þeir áttu það meira að segja til að þorna svo vatni var einnig safnað af 

húsþökum (Helgi Daníelsson, 2003). Sóley sem er elsti viðmælandinn og rétt um sextugt,  

mundi vel eftir því hversu mikil breyting það var að fá rennandi neysluvatn í heimahús og 

hvernig það breytti öllu fyrir samfélagið. Aftur á móti töldu þær að í dag, með bættum 

samgöngum og þróun tækninnar, væri ekkert að finna á heimili í Reykjavík sem ekki væri til 

á heimili í Grímsey eða líkt og Eik komst að orði: 

„Mamma og pabbi voru bæði fædd í torfbæ fyrir aðeins 80 árum síðan en í dag finnur þú 

engan mun á því að búa í Grímsey eða Reykjavík, það eru öll þægindi.“ 

Sóley var á sama máli: 

„Við búum mjög vel þarna í Grímsey. Fólk er alveg undrandi sumt sem kemur til 

Grímseyjar, ég held að sumir haldi að við búum ennþá í einhverjum torfkofum eða, eða fólk 

talar stundum þannig, þeim finnst húsin svo flott  og fín og fólk búa svo flott. Ég veit ekki 

við hverju fólk býst eiginlega, við búum bara mjög svipað eins og fólk í landi.“  

Konurnar voru því allar mjög sammála um að búið væri vel í Grímsey og að í dag fylgi eyjan 

samtímanum þó það væri ekki langt síðan að það fór að vera svo.  

 

Félagslíf 

Fjöldi fræðimanna hefur bent á að lífið á landsbyggðinni sé meira aðlaðandi fyrir drengi en 

stúlkur og rannsóknir sýna að karlmenn á dreifbýlum svæðum séu ánægðari með þau 

áhugamál sem hægt er að stunda þar heldur en konur. Konum finnist vanta frekari félagslega 

þjónustu og tómstundir við þeirra hæfi (Seyfrit, Bjarnason og Ólafsson, 2010). 

Þetta á þó ekki við um konurnar í Grímsey sem segjast ekki finna fyrir neinum 

félagslegum hömlum. Þær töluðu mjög jákvætt um félagslífið og að það væri alltaf eitthvað 
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um að vera í Grímsey þannig að þær hefðu meira en nóg að gera. Þær höfðu orð á því að 

vinkonur þeirra í landi, t.d. ein í Reykjavík, nefndi það oft að konurnar í Grímsey væru mikið 

uppteknari en hún sjálf og að hún sinnti félagslífinu í Reykjavík í minna mæli heldur en konur 

í Grímsey félagslífinu þar. Eins og Lilja lýsti því: 

„Ein besta vinkona mín býr í Reykjavík og hún hefur alltaf sagt að ég stundi miklu meira 

félagslíf heldur en hún nokkurn tímann í Reykjavík. Hún segir að ég sé alltaf að gera 

eitthvað. Þannig að ég hef aldrei fundið fyrir sko einhverri svona félagslegri heftingu eða 

eitthvað þannig sko. Þú veist, einhver veginn hef ég, hefur maður alltaf haft nóg að gera.  

Konurnar sem fluttar voru frá Grímsey töluðu um dugnað grímseyskra kvenna í félagsmálum 

og hvernig þær nánast stjórnuðu öllum félagsmálum í eyjunni. Þeim fannst þær sinna 

félagsstörfum minna eftir að þær fluttu til meginlandsins og söknuðu mikið félagslífsins og 

fólksins í Grímsey. Eik, önnur þeirra brottfluttu sagði: 

„Mér finnst bara miklu miklu meira félagslífið í Grímsey, við gerum miklu minna hérna en 

við gerðum út í Grímsey. Það var alltaf eitthvað um að vera og maður var alltaf að hitta fólki 

og fara á spilavist, fara á bingó og, og bara svo þessar föstu hátíðir eins og þorrablót og 

árshátíðin hjá Kiwanes og böll yfir sumrið og maður var alltaf að sækja þetta. Við gerum 

ekki neitt hérna einhvern veginn, það er enginn svona kúltúr það er bara eins og þegar maður 

var út í Grímsey þá bara ef það var eitthvað um að vera þá fóru allir [...] ég sakna þess og 

bara félagslífsins og fólksins, maður verður, hvernig á ég að segja þetta, bara mikið minna 

númer að vera hérna á Akureyri eða í Reykjavík.“  

Þær töldu að til þess að getað stundað gott félagslíf væri ekki mikilvægast að hafa allt fyrir 

framan nefið á sér. Oft, þó að maður hefði allt til alls, þá stundaði maður það ekki ef enginn 

hvati væri til þess. Þær sögðu að íbúar samfélagsins í Grímsey væru mjög samrýmdir og að 

allir tækju þátt í því sem um væri að vera í eyjunni. Aðspurð hvort henni fyndist líf sitt í 

eyjunni frábrugðið frá því í landi svaraði Laufey: 
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„Nei, svo er það, þetta er, það er nefnilega akkúrat þar sem að misskilningurinn er því það 

þarf ekki endilega að hafa allt fyrir hendi. Maður er ekkert endilega að missa af neinu. Því 

að þó að þú búir á stað þar sem að allt er, bíó, veitingarstaðir og allt það, þá ertu ekkert 

endilega meira að sækja það heldur en ef að þú værir bara staddur, ég meina, það er alveg 

öflugt félagslíf og þau oft gera miklu meira heldur en bara ég geri nokkurn tímann hérna.” 

Konunum fannst það almenn hugmynd hjá fólki að það hlyti að vera erfitt að búa í Grímsey 

vegna þess hversu einangruð eyjan er en allar konurnar voru sammála um að þær fyndu ekki 

fyrir neinni einangrun. Þeim aðfluttu fannst þær jafnvel finna fyrir frekari einangrun í landi. 

Þær sögðu að í Grímsey væri hægt að kíkja í heimsókn hvenær sem er án þess t.d að þurfa að 

hringja á undan sér og að alltaf væri tekið vel á móti manni. Eik, sem býr á Akureyri, sagði að 

hún gæti gert þetta á Akureyri en gerði það í mun minna mæli heldur en í Grímsey því þar 

væri þetta mun algengara, hún sagði: 

„Það var alltaf verið að segja við mann, hvernig getur þú búið í Grímsey? Það er svo mikið 

einangrað. Mér fannst ég aldrei finna fyrir þessu nema þegar að ég var með börnin mikið 

veik. Mér finnst maður mikið einangraðri, bæði hef ég búið í Reykjavík og á Akureyri, og 

mér finnst maður meira einangraður þar. Það er svo mikil hefð að fara á milli bæja og ef 

maður hefur ekkert að gera að hlaupa i kaffi, maður gerir það ekki hér, ég veit ekki fyrir 

hvað, ekki það að það er ekki tekið vel á móti  manni ef manni dettur það í hug. Þarna ef 

maður er út að labba þá bara kíkkar maður í kaffi.“  

Margt í sambandi við félagslíf og einangrun hefur breyst hratt á undanförnum árum. Bættar 

samgöngur hafa orðið til þess að auðveldara og fljótlegra er að ferðast til meginlandsins en 

áður. Með tilkomu síma, tölvu og internetsins eru samskipti við fjölskyldu og vini einnig 

orðin mun aðgengilegri. Önnur kvennanna sem flutt var í land taldi að það væri konum í raun 

engin fyrirstaða að vera í Grímsey hvorki félagslega né að öðru leyti. Aðspurð hvort hún teldi 

konur í Grímsey vera að missa af einhverju með því að búa þar svaraði hún: 
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„Nei, ég meina, ég held að ég stundi ekki neitt sem að þær geta ekki gert sko. Ég meina, þær 

geta verið í félagsskap og eru í félagskap og þær  geta stundað nám, ég meina þú getur farið í 

nám núna í gegnum netið  og, þú veist,  verslað allt í gegnum netið ef þess væri. Þannig að ég 

sé í raun og veru bara ekki neina hindrun nema ég, ég bý hér og þau. Þú veist, ég lít ekki á 

neina hindrun, frekar ef, frekar ef það er eitthvað sem er að stoppa mann, hvernig getur 

maður fundið lausn á því.“ 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar erlendis á lykilhugmyndum um dreifbýlislíf hafa leitt í ljós 

að hugmyndir um hefðbundin kynjahlutverk, þar sem litið er á konur sem eiginkonur og 

mæður en karlmenn sem launþega og fyrirvinnur heimilisins, eru enn meira ríkjandi í 

dreifbýlum en þéttbýlum (Watkins og Jacoby, 2007). Konur á litlum dreifbýlisstöðum vinna 

oft ólaunaða vinnu við að hugsa um börn eða aldraða. Að sama skapi stofna þær líka félög og 

klúbba sem koma að mikilvægum uppákomum og starfsemi fyrir samfélagið. Á þessum 

stöðum er sífellt að verða erfiðara að finna og fá ungar konur til að taka þátt í þessari 

starfsemi (Dahlström, 1996).  

Í Grímsey reka konurnar kvenfélag sitt með miklu stolti og eru mjög virkar í starfsemi 

þess. Elsta konan var mjög ánægð með hvað ungu konurnar voru duglegar að taka þátt í 

félagsstarfinu og að nenna að vera með eldri konunum.  

 

„Jááá ég er bara, það er bara mjög mjög gott félagslíf þarna, bara mjög ánægð með það. Það 

er yfirleitt bara alltaf verið ágætis félagslíf þarna í Grímsey. Ótrúlega, ótrúlega gott sko og 

þessar stelpur, ungu konur,  stelpur eru duglegar að, að hérna, bara vinna með okkur og vera 

með okkur þessum eldri konum. Þetta er svona ágætis samfélag þannig, hefur alltaf verið.“ 

Í gegnum kvenfélagið sinna þær ýmissi ólaunaðri vinnu, aðallega í kringum félagsstarf í 

eyjunni. Þær sjá um og undirbúa viðburði, þær sjá um kaffi fyrir fundi Kiwanes, sem er 

karlaklúbbur eyjarinnar og elda mat fyrir aðrar uppákomur. Eins og fram hefur komið hefur 
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einungis nýlega verið opnaður leikskóli í Grímsey en fyrir það sáu konurnar um barnapössun 

hver fyrir aðra þegar á þurfti að halda. Önnur ólaunuð vinna var ekki nefnd í viðtölunum.  

  

Menntun/atvinnuhættir 

Rannsóknir hafa sýnt að tengsl kvenna við auðlindastjórnun í sjávarútvegi á Íslandi séu lítil og 

að réttur þeirra til auðlindarinnar verði nær einungis til í gegnum hjúskap, vinnu við 

heimilisstörf og heimilisútgerð. Ímyndir kvenna í sjávarþorpum hafa verið nátengdar 

sjómennsku eiginmanna þeirra. Virðing þeirra er fólgin í að vera „sjómannskonur“ en 

vinnuframlag þeirra við heimilisstörf og barnauppeldi sé vanmetið (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2004).  

Eins og fram hefur komið sinna konur í dreifbýlum að jafnaði mun fleiri heimilisstörfum 

og styrkja stoðir félagslegrar þjónustu samfélagsins með ólaunaðri vinnu, auk þess að þær 

koma meira að uppeldi barna sinna heldur en karlmenn (Dahlström, 1996). Þetta á nokkuð vel 

við í Grímsey en eins og fram kom í máli kvennanna þá hefur þátttaka karla í störfum sem 

viðkoma heimilinu aukist síðastliðin ár. Þó meginábyrgð á heimilinu sé enn á herðum kvenna 

virðist það þó hafa lítil áhrif að konurnar fari að vinna úti og virðast þær sinna heimilinu jafnt 

á við að vinna úti. 

Í dag er það orðið svo að mun fleiri konur flytja frá dreifbýlum svæðum eftir að 

grunnskóla lýkur í leit að meiri og betri menntun, starfi, hjúskap eða einfaldlega öðruvísi 

lífsstíl en þeim sem bíður þeirra í dreifbýlinu. Líf kvenna í dreifbýli virðist snúast um heimilið 

og fjölskylduna og það eru fá önnur áhugamál eða atvinna sem þær geta stundað (Watkins og 

Jacoby, 2007).  Þar að auki taka konur mikið tillit til framtíðar fjölskyldu og barna þegar þær 

velja sér menntun og atvinnu en slík sjónarmið hafa aftur á móti lítil áhrif á menntunar- og 

starfsval karlmanna (Dahlström, 1996). Önnur kvennanna sem er búsett í Grímsey nefndi m.a. 

að hún hefði að öllum líkindum ekki búið svo lengi í Grímsey ef að ekki væri fyrir börnin sín. 
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Bent hefur verið á að sjávarþorp hafa komið misvel út í breytingum á sjávarútvegi. Á 

meðan sum hafa getað nýtt sér hlunnindi af ferðaþjónustu, frístundabyggð eða öðrum störfum, 

glíma önnur við einhæft atvinnulíf, skort á verslun og þjónustu, erfiðar samgöngur og mikinn 

flutningskostnað. Á þeim svæðum hafa neikvæð áhrif kvótakerfisins veikt ennþá frekar stöðu 

þessara sjávarbyggða (Þóroddur Bjarnason, 2012). 

 Í Grímsey geta börn gengið í skóla frá fyrsta og upp í níunda bekk en til að ljúka 

skólaskyldu og til að stunda framhaldsnám verða þau að fara til meginlandsins. Þar af leiðandi 

flytja börn að heiman aðeins fimmtán ára gömul. Fram komi í máli kvennanna sem rætt var 

við að á sumum heimilum hafa foreldrar flutt í land til að vera með börnunum, á öðrum hefur 

móðirin fylgt börnunum og á enn öðrum heimilum hafa börn verið send til annarra 

fjölskyldumeðlima sem búa í landi. Ekkert dæmi var nefnt þar sem faðir flutti einn í land til 

að sjá um börnin. 

Konurnar sem ólust upp í Grímsey höfðu allar farið í land til að klára grunnskólamenntun  

sína og tvær höfðu farið í frekara framhaldsnám eftir það. Þær töldu sig báðar hafa menntað 

sig til starfa sem ekki væri hægt að sinna nema í mjög litlu eða engu mæli í Grímsey. Laufey 

sagðist hafa vitað það um leið og hún kom í land til að fara í skóla að hún ætti aldrei aftur eftir 

að búa í Grímsey. Aðspurð hvort hún héldi að skólaganga hefði áhrif á brottfluttning svaraði 

hún:   

„Já en margir koma aftur en þá með menntun sem að nýtist þeim þar en ég vissi að með því 

sem að ég myndi vilja læra að ég myndi aldrei koma aftur .“ 

Menntun hefur greinileg áhrif á brottflutning frá eyjunni en konurnar nefndu að ekki aðeins 

tækifæri til menntunar hefði áhrif á það hvort börn frá Grímsey kæmu aftur heldur skipti 

aðallega máli hvað þau lærðu. 

Þær nefndu að algengasta ástæðan fyrir því að fólk flytti á brott væri vegna atvinnu en 

sterk tengsl eru á milli menntunar og atvinnu. Þær nefndu að það hefði einnig mikil áhrif að 
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fólk, Grímseyingar sem og aðrir, fengu oft ekki nema tímabundna vinnu eða tímabundið 

húsnæði í Grímsey sem gerði það að verkum að fólk héldist ekki á staðnum. Húsnæðisskortur 

var annar áhrifaþáttur en þær töldu að með því að byggja meira húsnæði og skapa frekari 

atvinnu væri mögulegt að brottfluttir Grímseyingar kæmu til baka. Vandamálið skapast þegar 

fólk sér ekki fram á langtíma atvinnu og því ekki grundvöll fyrir að fjárfesta og byggja á 

staðnum. 

Konurnar voru ekki alveg á sama máli um atvinnutækifæri kvenna í Grímsey. Sumar 

töldu að það væru ekki mörg atvinnutækifæri fyrir konur í eyjunni og það væru hreinlega ekki 

lausar stöður fyrir fleiri konur í Grímsey, eins og Eik komst að orði: 

„Það er nú bara þannig að konur í Grímsey stjórna öllu í landi held ég og ég er  ekkert viss 

um að það komist mikið fleiri konur í þau störf“ 

Aðrar töldu að það væru næg atvinnutækifæri en þau væru frekar einhæf. Helstu störf sem 

þær nefndu voru afgreiðsla í búðinni, bankanum og sundlauginni eða við uppstokkun, 

skólann, leikskólann, galleríið, gistiheimilin og afgreiðslu við flug og pósthús. Nefnt var að 

fyrir þær konur sem ekki treystu sér á sjó, engin kona er á sjó í Grímsey, væri lítið annað sem 

þær gætu sinnt. Störf kvenna í Grímsey eru þó fjölbreyttari en störf karla þar sem þeir sinna 

aðallega störfum í sjávarútveginum meðan konur sinna öllu öðru. Taka skal þó tillit til þess að 

í litlu samfélagi þarf oft ekki nema eina manneskju í hvert starf sem að margir sinna á stærri 

stöðum. 

Áhugavert var að sjá að utan við uppstokk nefndu konurnar engin önnur störf sem 

snúa að sjávarútvegi. Farið hefur minna fyrir hefðbundnum störfum kvenna við fiskvinnslu og 

þau almennt notið minni virðingar en störf karla til sjávar. Áður fyrr voru konur stoltar af 

þessum störfum og töldu þau mikilvæg fyrir staðar- og þjóðarbúið. Í dag er talið að viðhorf til 

þessara starfa sé orðið neikvæðara og að konur vilji almennt ekki lengur gegna þessum 
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störfum. Af þessum sökum hefur erlent farandvinnufólk oft verið ráðið í þessi störf (Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir, 2004).  

Sóley nefndi að áður fyrr hefðu konurnar komið meira að útgerðinni en þar sem 

konurnar nefndu uppstokk einu starfsemina sem þær störfuðu við  í sambandi við sjávarútveg 

má sjá að þeim störfum hefur fækkað eða að konur vilja ekki lengur sinna þeim. Í dag starfa 

fjórir Pólverjar við fiskvinnslu í Grímsey sem verður að teljast hátt hlutfall erlendra 

starfsmanna miðað við fjölda vinnandi einstaklinga í eyjunni og niðurstöður rannsókna (sjá 

t.d. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004) endurspegla því vel þann veruleika sem á sér stað í 

Grímsey. 

Konurnar voru allar sammála því að skýr verkaskipting væri milli kynjanna í 

atvinnumálum en elsti viðmælandinn, Sóley, sagði að þetta væri að breytast. Ekki á þann hátt 

að konur færu að sinna störfum karlanna, sem í Grímsey virðist vera sjómennska, heldur að 

þær væru farnar að vinna meira utan heimilisins. Konurnar í Grímsey hafa m.a. skapað sér 

sjálfar atvinnutækifæri með því t.d. að opna gallerí og gistiheimili fyrir ferðamenn. Að sama 

skapi hefur störfum þeirra í fiskvinnslu fækkað og því greinilegt að konur í Grímsey sækjast 

ekki eftir þeim störfum. 

 Konurnar töldu að það væri mikill grundvöllur fyrir nýjum atvinnuvegum í eyjunni, 

þar nefndi ein t.d. heilbrigðisstarfsemi og taldi grundvöll fyrir því að fá hjúkrunarfræðing á 

staðinn. Oft yrðu slys á fólki sem hjúkrunarfræðingur gæti sinnt en nú þyrfti fólk að fara í 

land til að sækja alla læknisþjónustu. Efst á lista var uppbygging á ferðaþjónustu og allar 

nefndu þær hana sem uppbyggilegustu starfsemina og með mestu sóknarmöguleikana. Þær 

sögðu að mikil aukning hefði orðið á ferðamannastraumi til Grímseyjar og að það mætti vel 

standa betur að honum en gert væri í dag, þær nefndu jafnframt að margir möguleikar væru til 

staðar. Lilja nefndi að nýr atvinnuvegur myndi líka trekkja fólk að: 
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„Svo er náttla alltaf, þú veist hérna, einhver grundvöllur fyrir atvinnuvegi sem að væri 

atvinnuskapandi og til að trekkja fólk að, þú veist, sérstaklega myndi ég halda í 

ferðaþjónustu. Það er hægt að gera svo gríðarlega mikið en eins og staðan er í dag er ekkert 

gert.“  

Þeim fannst ekki mikið gert í ferðamálum en í dag eru rekin tvö gistiheimili auk þess sem 

flug- og ferjuferðum hefur fjölgað og nýlega var opnaður veitingastaður, allt eru þetta 

jákvæðar framfarir fyrir ferðamál í eyjunni. Hvort sem það er vegna þess að sjávarútvegur er 

að dragast saman eða vegna þess að konur í Grímsey sækja sífellt meira eftir atvinnu utan 

heimilisins, virðist sem svo að fólk fari að líta á ferðaþjónustu sem leiðina til betra atvinnulífs. 

Konurnar voru allar sammála um að án sjávarútvegs væri ekki grundvöllur fyrir 

áframhaldandi búsetu í eyjunni og þrátt fyrir að hægt væri að gera ferðaþjónustu að 

atvinnuvegi út af fyrir sig gæti samfélagið ekki eingöngu lifað af ferðamönnum, eins og 

Laufey orðaði það: 

„Það er ekki hægt að lifa eingöngu á ferðamönnum ég sé það ekki. Það mætti bæta það, 

þegar að ég var yngri kom einn og einn túristi, sem var agalega spennandi, yfir allt sumarið 

og sennilega hægt að telja það innan einnar handar en núna eru örugglega hundruðin sem að 

koma þarna og allt árið um kring. Nú eru tvö gistiheimili og flug öll kvöld á sumrin, 

vonandi verður bara meiri þróun í þessu ef einhver gefur sér tíma til þess, því ég held að 

það sé alveg sér atvinnuvegur út af fyrir sig.“  

Í kjölfar hrunsins hefur almennt verið litið á ferðaþjónustu sem lyftistöng atvinnulífsins og 

sem bjargvætt byggða þar sem sjávarútvegur hefur dregist saman (Dominic Alessio, Edward 

H. Huijbens, Anna Lísa Jóhannsdóttir og Lusine Margaryan, 2012). Í Grímsey á þetta aðeins 

við svo lengi sem sjávarútvegur er enn til staðar.  

 Konurnar töldu að samdráttur í sjávarútvegi og minni kvóti yki óvissu í 

sjávarútvegsmálum sem hefði mikil áhrif á framgang atvinnulífs og fólksflutninga í eyjunni. 

Þar nefndi ein t.d. að hún hefði aldrei fjárfest í neinu í Grímsey til þess að vera ekki bundin 
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einhverju ef til þess kæmi að þau flyttu í land. Allar voru þær sammála um að ef 

sjávarútvegsmál væru ekki uppistaðan í atvinnu yrði engin byggð í Grímsey í framtíðinni. 

Auk þess nefndu þær að áður fyrr hafi aldrei verið nein spurning um vinnu í Grímsey eða 

framtíð hennar en í dag lifði fólk í meiri óvissu. 

 Í Grímsey er einnig stundaður búskapur en hann stunda bæði kynin að jöfnu og þar er 

ekki mikil verkaskipting kynjanna. Rannsóknir hafa sýnt að því er reyndar almennt öfugt farið 

í íslenskum landbúnaði þar sem karlar sinna þeim störfum sem snúa að búskapnum en konur 

þeim sem snúa að heimilishaldinu eða vinna jafnvel utan heimilis (Hjördís Sigursteinsdóttir 

og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2009). 

 

Börn og uppeldi 

Margar rannsóknir hafa bent til þess að foreldrum finnist dreifbýlið öruggari staður til að ala 

upp börn heldur en þéttbýlið, þá sérstaklega borgir. Talið er að í þorpssamfélögum séu 

sterkari persónuleg tengsl þar sem börnum hlýst ekki hætta af ókunnugum einstaklingum auk 

þess að vera fjarri veraldlegum hættum þéttbýlisins. Dreifbýlisumhverfið er álitið vernda ungt 

fólk fyrir þrýstingi auglýsinga tískuheimsins, jafnaldraþrýstingi í að prufa vímuefni, kynlífi 

undir aldri, einelti, ofbeldisglæpum og vondu málfari. Þar að auki er talið að börnin hafi meira 

frelsi til athafna og að þau séu í meira sambandi við umhverfi sitt og náttúru í dreifbýlinu. Þar 

af leiðandi er talið að barnæska þeirra verði saklausari og hreinni heldur en þeirra barna sem 

alast upp í þéttbýlinu (Valentine, 1997). 

 Konurnar voru allar sammála um það að ákveðnir kostir fylgdu því að ala börn upp í 

Grímsey. Þar á meðal nefndu þær að börnin hefðu meira frelsi til athafna heldur en gengur og 

gerist í þéttbýlinu. Þær töldu einnig að börnin væru í meiri tengslum við náttúruna, að þau 

lærðu á hana og nýttu sér hana til leiks og starfs sem væri mikill ávinningur og bætti að mörgu 

leyti upp þá þætti sem börn í Grímsey færu á mis við. Þær nefndu t.d. að börn gætu ekki æft 
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neinar íþróttir eða stundað tónlistarnám og flestar voru sammála því að bæta mætti úr 

aðstæðum til íþróttastarfs og annarra tómstunda fyrir börn, jafnt sem fullorðna. Lilja nefndi að 

börnin hennar kvörtuðu þó ekki yfir því að geta ekki stundað íþróttir: 

„Þannig, svona kannski frekar börnin, bara eins og með íþróttir og annað sko en þau hafa 

aldrei kvartað yfir að þau séu ekki að æfa íþróttir eða langi til að læra íþróttir eða eitthvað 

þannig. Svo ég er svo sem róleg á meðan að þau eru ekki að væla yfir því að hafa ekki 

getað æft íþróttir. Þannig að á meðan að það er þá er ég alveg róleg sko.“ 

Sóley talaði um að það sem krakkar færu á mis við myndu þau bæta upp með tengslum við 

náttúruna og nýta sér umhverfi sitt til leiks: 

„Þau eru svo mikið frjáls og og svona margt sem að krakkar missa, auðvitað er margt sem 

að þau missa af í staðin eins og í sambandi við tómstundir og annað sko. Það er ekki eins 

mikið af því heima en það er þá líka bara náttúran sem að kemur upp á móti. Eins og bara 

ýmislegt, að geta hlaupið bara niður í fjöru þegar að þau langar til “ 

 

 Þeim fannst börn í Grímsey geta fylgst betur með umhverfinu og starfinu í kringum sig t.d í 

kringum veiðar og fugla sem væru forréttindi og allt of fá börn fengju að njóta. Af þessu 

lærðu börnin mikið og öðluðust auk þess meira sjálfstæði í hugsun og verki í Grímsey en 

annars staðar, Lilja sagði: 

„Ég hugsa að ég hefði aldrei búið þarna svona lengi ef að ég ætti ekki börnin mín, þetta er 

brjálæðislegt frelsi og samt líka öryggi að ala upp barn þarna. [...] Ég hef aldrei fundið fyrir 

hræðslu með að ala upp börnin mín þarna. Þau eru rosalega frjáls snemma, ung og 

einhvernvegin  fyrir vikið sé ég mikinn mun á börnum í Grímsey og bara annars staðar.“  

Sóley talaði um að hún hefði alls ekki hafa viljað missa af því að ala upp börnin sín í 

Grímsey: 
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„Mér finnst bara yndisleg að ala upp börn í Grímsey, alveg bara, ég hefði ekki viljað missa 

af því og mér finnst það vera þannig ennþá,  þau eru svo frjáls (...) En ungum mæðrum 

finnst að það mætti vera meira eitthvað svona íþróttastarf þarna en það er ekki alltaf á kosið 

þegar að maður býr út á landi, það er bara þannig, þú getur ekki fengið allt.“  

Bæði Laufey og Eik, sem fluttar eru frá eyjunni en ólust þar upp, sögðust alls ekki hafa viljað 

alast upp annars staðar. Í Grímsey hafi þægindin og frjálsræðið verið eins og best var á kosið. 

Laufeyju, sem ól börnin sín upp í landi, fannst þó ekki eins og þau hefðu átt að flytja til 

Grímseyjar einungis til að börnin gætu alist þar upp. Hún sagðist ekki vilja ala börnin sín upp 

í Reykjavík en að Akureyri væri nógu lítið samfélag til að hún fyndi ekki fyrir neinum 

hömlum. Hún nefndi að hún væru í miklu sambandi við fjölskylduna í Grímsey, þau færu 

mikið þangað og eyddu sumrunum þar svo börnin fengu einnig að kynnast lífinu í Grímsey: 

„Ég nýti mér það náttúrulega að foreldrar mínir búa þarna og við náttúrulega förum þarna 

oft á ári. Börnin mín geta farið þangað hvenær sem er og og gera það. Geta alltaf farið í 

öllum fríum og eru alltaf þarna öll sumur svo þau fá náttúrulega hálfpartinn svona að njóta 

þess að kynnast lífinu í Grímsey“ 

Líkt og áður var greint frá er grunnskólinn í Grímsey aðeins frá fyrsta og upp í níunda bekk. 

Eftir það verða börnin að fara í land til að klára skólaskyldu og fyrir alla frekari menntun. 

Þetta gerir það að verkum að börnin fara fyrr að heiman heldur en gengur og gerist og hefur 

einnig áhrif á það hvort börnin snúi aftur til eyjunnar.  

 Lilja, sem átti börn sem gengu í skólann í Grímsey, sagði að hún myndi gjarnan vilja 

að börnin gætu klárað skólaskylduna í Grímsey og farið svo í land en nefndi að krakkarnir 

væru oftast spenntir að fara á þessum aldri og þannig kynntust þau nýju fólki. Í jafn litlu 

samfélagi og Grímsey geta börn jafnvel verið ein í árgangi í skólanum. Eik nefndi það 

sérstaklega að ein af ástæðum þess að þau höfðu flutt í land var til að geta fylgt börnunum og 

séð um þau sjálf en ekki þurfa að vera án þeirra og reiða sig á aðra til að sinna þeim:  
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„Við vorum búin ákveða að flytja áður en að strákarnir færu í framhaldsskóla og það er 

eiginlega þess vegna sem að við fluttum í land, til þess að geta verið með þeim og hugsað 

um þá sjálf.“  

Þær nefndu það allar að betra símasamband og internet hafi breytt miklu síðan þær voru börn. 

Nú væri mikið auðveldara fyrir krakkana að koma og fara þegar þau ættu frí í skólanum og að 

foreldrar gætu talað við börn sín í gegnum símann og á netinu t.d. á Facebook og Skype alla 

daga. Fyrir aðeins örfáum árum þurfti að panta tíma til að geta talað við börnin í síma og að 

þetta hafi haft mikil áhrif á samskipti fólks og samband þess á milli. Tilkoma þessarar tækni 

gerði það að verkum að nú væri léttara að senda börnin frá sér heldur en áður var, Sóley sagði: 

„Já ég myndi segja að það hljóti vera mikið betra í alla staða fyrir hérna, eins og fyrir þetta 

fólk sem að þarf núna að senda börnin sín í burtu til dæmis. Þetta eru ekkert sambærilegir 

samskiptamátar sem að fólkið hefur. Nú getur þú bara talað við barnið þitt á tölvunni eða á 

fésinu eða talað við það á skypinu og þetta meiri nálgun miðað við að þú kannski heyrðir 

ekki  í þessu í marga daga þegar það var, hérna áður fyrr. Þurftir kannski að fá að panta til 

þess að fá að tala við þær þegar að þær voru í skólanum sko til þess að segja, sem sagt að 

segja að þú myndir hringja á þessum og þessum tíma. Þetta er þvílík breyting.“ 

Rannsóknir sýna að foreldrar og kennarar unglinga í dreifbýlum líta á netið sem frábæra leið 

til að minnka einangrun og fjarlægð þeirra frá upplýsingum og öðrum menningarheimum. 

Framtíðarsýn margra foreldra í dreifðari byggðum er að internetið muni auka fræðilega 

þekkingu og stækka sjóndeildarhring barnanna. Þau telja helsta kost netsins að það geti 

hjálpað unglingum að bæta sig í tíma og rúmi en á sama tíma leyft þeim að njóta góðs af því 

að búa í litlu samfélagi. Unglingarnir sjálfir nota internetið hins vegar til að auka þekkingu 

sína á hversdagslegum hlutum sem eru að gerast í þéttbýlissamfélögunum t.d. til að fræðast 

um stjörnurnar og líf þeirra (Valentine og Holloway, 2001). 

 Unglingum þykir internetið auka samskipti sín við umheiminn og að þau eigi 

auðveldara með að halda sambandi við vini og kunningja sem ekki búa í nálægð við þá. Þeim 
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finnst internetið vera góð afþreying og það dragi úr líkum þess að unglingar fari fyrr að 

drekka áfengi. Sumir unglingar hafa þó áhyggjur af útivist ungs fólks sem minnkar almennt 

við internetnotkun. Ein af ástæðum þess sem fólk nefnir fyrir því að hafa flutt í dreifbýlið er 

vegna þess að þar sé fólk í meiri návist við náttúruna og umhverfi sitt (Valentine og 

Holloway, 2001).  

 Ekki var rætt við neina unglinga úr Grímsey en þessar erlendu rannsóknarniðurstöður 

endurspegla vel hugmyndir kvennanna sem fram komu í viðtölunum. Konunum fannst sem 

internetið væri gott fyrir börnin þar sem þau nytu þess að vera í samskiptum við vini og 

fylgjast með því sem gerðist í umheiminum. Þær hrósuðu skólanum í Grímsey fyrir að vera 

mjög meðvitaður um tæknina og fyrir hvað kennarar væru duglegir að nýta hana til að kenna 

börnunum. Þær nefndu að gallinn við internetið væri að börn væru ekki eins dugleg að vera 

úti og nota umhverfi sitt til leiks. Aðspurð hvaða áhrif tæknin hefði á börnin svaraði Sóley:  

„Það litla sem ég veit, bara í gegnum barnabörnunum og frændsystkini mér sýnist þau nú 

alveg vera komin inn í þetta allt saman. Þau séu alveg í samskiptum við vini og já fylgjast 

svo vel með öllu, þetta er bara ótrúlegt, kannski eiginlega kannski má segja að þetta sé 

orðið of mikið í sambandi við hvað þau hanga mikið í tölvum í dag. Foreldrar mættu alveg 

fara að setja einhver takmörk á það sko þó þetta séu dásamleg tæki.“ 

Þær vou allar sammála því að tæknin hefði sína kosti, að börnin væru í frekari samskiptum við 

umheiminn en þær töldu það jafnframt galla að þau eyddu minni tíma í útileikjum heldur en 

áður. Þeim fannst þetta eiga við í Grímsey jafnt sem annars staðar.  

 

Fólksflutningar 
 

Eins og áður hefur komið fram eru helstu ástæður flutninga ungs fólks úr dreifbýlinu knúnar 

áfram af löngun þeirra til frekari menntunar og fleiri og fjölbreyttari atvinnumöguleikum í 

þéttbýlinu.  Að vilja fara í framhalds- eða háskóla þýðir ekki einungis að börnin verði að flytja 
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að heiman heldur einnig að þau þurfi að fara frá svæðinu sem þau ólust upp á. Það er mikið 

áhyggjuefni hvernig brottflutningur ungs fólks af landsbyggðinni getur leitt til efnahagslegrar 

stöðnunar og samfélagslegrar hnignunar (Seyfrit, Bjarnason og Ólafsson, 2010). 

Í rannsóknum á unglingum í dreifbýli kemur í ljós að meiri hluti þeirra býst við að 

yfirgefa heimasamfélagið þegar þau verða eldri. Flestar rannsóknir hafa sýnt að ungar konur 

eru hlutfallslega fleiri meðal þeirra sem flytja eða búast við að flytja brott úr dreifbýlinu. Fyrir 

unglingsstúlkur er dreifbýlið minna aðlaðandi tómstundalega séð og í þéttbýlinu eru 

menntunar- og starfsleiðir fjölbreyttari. Brottflutningur ungs fólks úr þessum samfélögum er 

mikið áhyggjuefni fyrir samfélögin og stefnumótun sveita- og ríkisstjórna og getur haft mikil 

áhrif á velsæmd þeirra sem eftir verða. Brottflutningur kvenna í auknum mæli getur haft mikil 

áhrif á tækifæri þeirra sem eftir verða á að gifta sig, stofna fjölskyldu og að viðhalda 

menningarlegum einkennum. Hann getur einnig haft víðtæk óbein áhrif, þ.á.m. aukin félags- 

og heilsufarsleg vandamál í tengslum við ógifta unga menn í dreifbýlum (Hamilton og Seyfrit, 

1994). 

 Í Grímsey búa nú 86 manneskjur, 44 konur og 42 karlar og meðalaldur þeirra er 33 ár 

(Hagstofa Íslands, 2013). Þar sem það eru oftast konur sem flytja fyrr og yngri úr dreifbýli en 

karlar er það áhugaverð staðreynd að í Grímsey búi fleiri konur en karlar (Anna Kristín 

Gunnarsdóttir, 2009).  

Konurnar töldu að það væru frekar karlar sem sneru aftur til Grímseyjar og kæmu þá 

oftar með aðfluttar konur með sér heldur en konur með aðflutta menn. Það væri þó einnig 

konur sem kæmu til Grímseyjar og að karlinn þeirra færi á sjó en báðar brottfluttu konurnar 

höfðu á einhverjum tímapunkti komið aftur til Grímseyjar og mennirnir þeirra unnið á sjó. 

Þær nefndu að af aðkomufólki væru bæði drengir og stúlkur sem kæmu en þar sem helsti 

atvinnuvegurinn væri sjórinn og enn væri það ekki svo að konur kæmu til með að fara á sjó 



24 
 

kæmu fleiri drengir. Konur kæmu aðallega til að kenna en það væri oft ekki nema tímabundið. 

Aðspurðar hvort það væru frekar konur eða karlar sem snéru aftur til Grímseyjar svaraði Lilja: 

„Það eru frekar mennirnir sem að koma heim sko, meira en konurnar finnst mér. Það er 

ekki, það eru miklu færri konur frá Grímsey sem að búa, miklu fleiri karlar sem hafa farið 

og komið aftur sko.“  

Sóley svarði sömu spurningu eftirfarndi: 

Já það eru frekar strákarnir sem að hafa sest að, já koma aftur,  ná sér í konur eða kærustur 

og, það er miklu meira um það heldur en það að stelpurnar komi til baka.“ 

Sóley sagði að hún hafi farið til Grímseyjar til að vinna fyrir frænda sinn og hafi einungis 

ætlað að stoppa stutt. Síðan hafi hún orðið ástfangin og ekki farið aftur í land eftir það nema í 

heimsóknir. Aðspurð hvort það hafi aldrei komið til greina að hann flytti í land með henni 

svaraði hún: 

„Jújú, við sömdum eiginlega um það fljótlega eftir að við settum upp hringana. Ég myndi 

vera fimmtán ár með honum út í Grímsey og hann myndi svo koma með mér í land, en það 

reyndi nú eitthvað voða lítið á það þegar að þessi fimmtán ár voru búin.“  

Þær nefndu atvinnu sem aðal ástæðu fólksflutninga og voru sammála um það að menntun 

spilaði mikið inn í hvort fólk flytti aftur til Grímseyjar. Þær sögðu að það færi mikið eftir því 

hvað fólk lærði hvort það kæmi aftur því spurning væri hvort það fengi vinnu í Grímsey við 

það sem það lærði. Báðar brottfluttu konurnar höfðu menntun sem gerði það að verkum að 

þær gætu ekki búið í Grímsey ef þær ætluðu að vinna við það sem þær höfðu menntað sig til. 

Eik sagðist getað stundað vinnu sína að einhverju leyti og að áður fyrr hefði hún gert sér ferðir 

í eyjuna til þess. Laufey aftur á móti sagðist ekki geta stundað sína vinnu að neinu leyti í 

Grímsey. 

Fram kom að fólk fengi oft ekki nema tímabundna atvinnu og húsnæði í eyjunni sem 

gerði það að verkum að það stoppaði ekki mjög lengi. Þær töldu að til þess að koma á 
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fólksfjölgun í eyjunni þyrfti að verða aukning við störf í sjávarútvegi. Sjávarútvegsmál í dag 

væru ennþá allt í lagi en að hann hefði þó skroppið saman á síðustu árum og meiri óvissa ríkti 

auk þess sem enginn gæti byrjað í sjávarútvegi í dag. 

 Þær nefndu að brottfluttir Grímseyingar væru duglegir að koma til eyjarinnar og að 

þeir héldu miklum tengslum við hana. Báðar aðfluttu konurnar töluðu t.d. um að þeim þætti 

mjög mikilvægt að komast til Grímseyjar þegar færi gæfist og að þær töluðu alltaf um 

Grímsey eins og heim þó að mörg ár væru síðan þær fluttu úr eyjunni. 

„Það er alveg óvanalega langt síðan að ég hef farið. Mér finnst alveg nauðsynlegt að 

komast þangað einu sinni til tvisvar sinnum á ári og maður fær alltaf svona fiðring á vorin 

þegar að maður veit að fuglinn er allur að koma og það er alltaf svona. [...] Ég tala alltaf um 

að fara heim.“ 

Konurnar töldu að með því að bæta húsnæðis- og atvinnumál myndu brottfluttir Grímseyingar 

flytja aftur í eyjuna. Sóley sagðist þekkja fólk sem vildi flytja til eyjarinnar en fengi ekki 

húsnæði og treysti sér ekki til að byggja. Laufey nefndi að hún gæti hugsað sér að flytja 

þangað aftur ef henni byðist starf við hennar hæfi en vissi að það væri óraunhæfur möguleiki. 

Eins sagðist hún geta séð börnin sín fyrir sér þar í framtíðinni því að það væru alltaf sérstök 

tengsl við eyjuna sem léti fólki líða vel þar og vilja koma aftur. Aðspurð hvort hún sæi börnin 

sín búandi í Grímsey í framtíðinni svaraði hún: 

„já af hverju ekki sko? Þar er náttla alltaf smá tenging. Það er eitthvað sem að eyjan hefur, 

það er eitthvað svona aðdráttarafl, því að allir þeir sem að ég þekki sem að fara þarna, það 

er eitthvað þú veist,  þeim líður vel að koma aftur. Ég meina eyjan eitthvað hefur hún. Þó að 

það getur verið skítaverður og allt það. Þá er eitthvað þarna sem að heillar mann og fær 

mann til þess að líða vel og vilja koma aftur.  

Eik á hins vegar ekki lengur neina ábúandi fjölskyldumeðlimi í Grímsey, þó fjölskyldan eigi 

hús þar. Hún sagðist ekki sjá fyrir sér að flytja aftur til Grímseyjar og nefndi hún fjarlægð við 
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börn og barnabörn aðal ástæðu þess, auk atvinnu. Hins vegar fannst henni mjög mikilvægt að 

vita af húsinu í Grímsey og að þangað gætu þau alltaf farið þegar þau langaði til.  

Lilja, sem býr í Grímsey, sagði að það væri ekki í þeirra framtíðarplönum að búa þar 

og taldi að ef tækifæri og húsnæði byðist myndi fjölskyldan að öllum líkindum flytja burt. 

Hins vegar sagðist hún vera ljómandi ánægð í Grímsey og að hún myndi aldrei vita hvað 

framtíðin bæri í skauti sér. Hún nefndi einnig að hún hafi aldrei ætlað sér að vera svona lengi í 

Grímsey og átti það við um báðar konurnar sem búsettar eru þar. Sóley taldi sig kannski ekki 

verða þar til eilífðar en taldi að ef þau gætu haldið áfram að stunda sjóinn þá væru þau þar 

allavega næstu tíu árin. Hún sagðist alltaf verða ánægðari og ánægðari í Grímsey og bætti 

hlægjandi við að þetta myndi líklega enda með því að hún myndi ekkert vilja fara þótt ótrúlegt 

væri.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að svæði með einhæfan atvinnuveg þar sem lítillar 

starfshæfni er krafist eigi erfiðara með að laða að nýtt fólk og halda í þá sem á staðnum eru 

fyrir (Stefán Hrafn Jónsson, 2004). Þar sem helsti atvinnuvegurinn í Grímsey er sjávarútvegur 

og aðallega karlar sem við hann vinna virðist þetta eiga vel við í Grímsey þar sem konurnar 

töldu það frekar karla sem settust að í Grímsey. Konurnar sem þangað flytja gera það ekki 

vegna eigin atvinnumöguleika heldur vegna atvinnumöguleika maka þeirra. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að konur flytji frekar heldur en karlar eftir því hvar maki þeirra er eða vill vera 

(Hjördís Sigursteinsdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2009) og það virðist eiga ágætlega 

við í Grímsey.   
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Framtíðarsýn 
 

Dreifbýlissamfélög á Íslandi hafa orðið fyrir miklum áhrifum af stefnu stjórnvalda um 

náttúruauðlindir. Má þar helst nefna breytingar á kvótakerfinu sem gerðar voru til þess að 

skapa stærri og hagkvæmari vinnslu í iðnaði. Einstaklingar og útgerðir geta nú selt fiskikvóta 

sem einkaeign sem leiðir til þess að mörg samfélög sem byggja afkomu sína á sjávarútvegi 

hafa misst stóran hluta, eða jafnvel alveg, veiðiréttindi sín. Þessar auðlindastefnur, auk 

lækkunar aflaheimilda og þróun tækni í sjávarútvegi minnkar þörfina fyrir fiskvinnslu sem 

leiðir til hækkandi atvinnuleysis, lækkaðs fasteignaverðs og hnignunar í sjávarbyggðum 

landsins. Á sama tíma og fólk sem vinnur við sjávarútveg bendir á mikilvægi hans fyrir land 

og þjóð vilja þau ekki að börnin sín starfi við hann (Seyfrit, Bjarnason, Olafsson, 2010). 

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að óvissa um aflaheimildir geri útgerðarfyrirtækjum afar 

erfitt fyrir um að taka ákvarðanir um fjárfestingar og uppbyggingu til framtíðar sem dregur 

mjög úr byggðafestu samfélaga (Þóroddur Bjarnason, 2012). Konurnar voru allar sammála um 

að sjávarútvegurinn réði því hvernig þróunin um búsetu í Grímsey yrði næstu árin. Lilja 

orðaði það svo: 

„Það fer náttla bara alveg, það fer bara algjörlega eftir því hvernig hérna, þessi sjávarútvegsmál 

fara. Hvernig sjávarútvegurinn verður í framtíðinni. Þú veist, það náttúrulega vita allir að ef að, 

ef að hann er ekki í lagi þá er, náttla verður ekki byggð í Grímsey sko. Þú veist, þetta 

náttúrulega, þetta bara snýst alveg algerlega um fiskinn. Á meðan að þeir geta róið, meðan að 

þeir geta þú veist, þá verður byggð þarna en ef það fer eitthvað að dragast saman þá verður 

ekki meir.“ 

Konurnar nefndu einnig að margt hafi breyst í sambandi við óvissu og atvinnuástand frá því 

að þær  ólust upp í Grímsey eða komu til Grímseyjar. Áður fyrr hafi fólk haft örugga atvinnu 

og alltaf næga vinnu að fá. Þær nefndu að í dag væri fólk ekki eins öruggt og sífellt aukin 
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óvissa ríkti um atvinnumál. Aðspurð hvort henni þætti ríkja meiri óvissa í samfélaginu um t.d  

atvinnumál en áður svaraði Laufey: 

„Já þegar að ég bjó í Grímsey þá var aldrei nein, það var aldrei spurning um, spurning um 

hvort fólk væri að fara að búa í Grímsey. Maður heyrði aldrei svona óvissu, þú veist,  það 

bara voru allir að vinna og það bara bjuggu fólk í Grímsey í sínum húsum, með sína vinnu 

en núna er þetta miklu meira svona óvissa mikið. Þú veist, fólk veit ekki hvernig framtíðin 

fer og þú veist fólk er óöruggt  og svona. Bara eins og í sambandi með vinnu og annað sko. 

Þetta var aldrei, maður heyrði aldrei svoleiðis í gamla daga sko. Það var bara, þetta var bara 

að allir sóttu sjóinn og hérna og höfðu það fínt sko.“ 

Aðspurð hvernig hún sæi framtíðina fyrir Grímsey svaraði Eik: 

„Maður vonar náttúrulega bara allt það besta fyrir Grímsey sko. Maður gæti bara ekki 

hugsað þá hugsun til enda að það yrði ekki búið þarna en það eru náttúrulega óvissuþættir í 

þessu eins og með bara  kvótann og þetta, hvernig fólk tekst að halda þessu gangandi, það 

er, mér finnst það aðalmálið“ 

Þar að auki vissu þær ekki hvaða tækifæri væru fyrir börn þeirra í framtíðinni í Grímsey en 

þær töldu það ólíklegt að án barnanna myndu þær búa þar. Laufey sagðist t.d. getað séð 

börnin sín fyrir sér þar því þau hefðu tengingu þangað en Lilja sagði: 

„Ég bara er ekkert endilega viss um að eftir þessi ár sem sagt sem að þau eiga eftir [af 

skólagöngu í Grímsey] þá er ég ekkert viss um að það vera einhver svona sérstök tækifæri 

fyrir þau í Grímsey en það verður náttúrulega bara framtíðin að sjá um.“ 

Þær töluðu um að ef kvótinn yrði skertur enn frekar myndi það hafa mikil áhrif á samfélagið 

en þær gætu í raun lítið annað gert en að bíða og sjá hvað næsta ríkisstjórn gerði og að erfitt 

væri að spá fyrir um framtíðina. Sóley orðaði það svo: 

„Ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja,  ég vona bara að alla vega  á svona næstu tíu, 

fimmtán, tuttugu árum verði þetta bara svona svipað og þetta er í dag. Ef að sko kvótinn 

verður þú veist, svipaður ef að það gangi, ef að það verður ekki breytt til hins verra, þá held 
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ég að þetta verði svona bara þokkalegt sko. En það, náttúrulega ef að það verður eitthvað 

farið að skerða það meira þá náttúrulega veit ég, vitum við ekki hvernig það fer. Við 

byggjum náttúrulega alla okkar afkomu af  sjónum. Svo þetta fer náttúrulega svolítið eftir 

hvernig, hvað næsta ríkisstjórn gerir.“ 

Þær nefndu allar óvissuþáttinn með kvótann sem úrslitakost samfélagsins en nefndu að í dag 

væri hann búinn að skreppa saman, að enginn gæti byrjað í sjávarútvegi og að sama skapi 

töldu þær aðra atvinnuvegi ekki vera næga til að halda samfélaginu á floti. Það þyrfti að 

styrkja við þá þætti en án sjávarútvegs í eyjunni væri enginn grundvöllur til að reyna að reka 

aðra atvinnuvegi.  

Það voru þó ekki allar athugasemdir á neikvæðu nótunum. Þær sögðust allar vera mjög 

ánægðar í Grímsey og að þeim þætti mikilvægt að halda tengslum við eyjuna. Samfélagið í 

Grímsey væri þar að auki ungt og maður vissi aldrei hvað framtíðin bæri í skauti sér. Meðan 

sjávarútvegur héldist svipaður og hann er í dag væri dásamlegt að vera í Grímsey og 

grundvöllur væri til að styrkja samfélagið. Þær nefndu að það væru margir sem kysu að búa 

ekki í stórum borgum og bæjum og sæju kosti þess að vera á litlum stað. Þær nefndu einnig að 

fólk sæi kosti þess að vera nær fjölskyldunni, það væru ekki þessar löngu vegalengdir og 

minni hraði sem gæfi manni líkt og fleiri klukkutíma í lífið  auk þess sem fólk fengi meiri 

stuðning frá samfélaginu. Aðspurð hvernig hún sæi framtíð Grímseyjar fyrir sér svaraði 

Laufey: 

„Framtíðin. Það er alla vega mikið af ungu fólki þannig að mér finnst náttúrulega framtíðin 

björt og aðallega það að það vilja ekki kjósa að búa í stórum borgum. Það er einhver, það er 

bara gildir um litla staði út á landi að unga fólkið er að sækjast þangað aftur af því að  það 

bara sér kosti þess að vera á litlum stað með, bara nær fjölskyldu og og lítið samfélag, meiri 

stuðningur og svo eru ekki allar þessu löngu vegalendir og hraði. Það er líka kannski bara 

það, maður, minni hraði, þar er augljóslega bara oft, þú veist, fólk bara með fleiri 

klukkutíma í líf sitt og þetta náttúrulega snýst náttúrulega alltaf um atvinnu þannig að 
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meðan það er sjávarútvegur, sjórinn og fiskurinn er hægt að búa þarna en en ef það er ekki 

væri ekki hægt að búa þarna.“ 

Það er því greinilegt að í Grímsey, þar sem flestir reiða afkomu sína á sjávarútvegi, að 

sjávarútvegsmál hafa haft mikil áhrif á samfélagið og eiga eftir að hafa enn frekari áhrif. Í 

raun stjórnast framtíðin öll á því hvað gerist í sjávarútvegsmálum og íbúum finnst sem framtíð 

samfélagsins sé í höndum þeirra sem þeim stjórna en ekki þeirra eigin. Konurnar vildu þó 

vera jákvæðar í garð framtíðarinnar, enginn geti í raun sagt til um framíðina heldur verður að 

bíða og sjá og njóta þess sem maður hefur meðan að maður getur. 
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Samantekt og umræður 

Í Grímsey er enn mikil verkaskipting milli kynjanna, bæði innan veggja heimilisins og á 

atvinnumarkaðinum. Eftir að veiðitúrar breyttust frá fjarveru sjómanna frá heimilum í langan 

tíma í senn í dagtúra eru karlar farnir að taka meiri þátt í uppeldi barna og við heimilishald, 

sérstaklega þá við eldamennsku. Erfitt er að segja til um hvort þessi skipting hafi verið vegna 

íhaldssamra hugmynda um sérstök kynjahlutverk innan heimilisins eða einfaldlega vegna 

fjarveru karlmanna frá heimilunum í lengri tíma. Konur hafa aldrei sótt sjó í Grímsey og gera 

ekki enn svo vel má telja að um áhrif frá báðum þessum þáttum sé að ræða. Þar að auki hefur 

aukin þátttaka kvenna í störfum utan heimilisins ekki minnkað ábyrgð þeirra innan heimilanna 

líkt og hjá körlum sem gefur sterkt til kynna að þessi verkaskipting hafi haldist vegna 

kynjakerfisins.  

 Í mótsögn við það sem fram hefur komið í rannsóknum um að konur í dreifbýli séu 

ekki ánægðar með félagslíf og tómstundir sem standa þeim til boða eru konur í Grímsey mjög 

ánægðar með félagslíf sitt. Öflugt kvenfélagsstarf er það sem heldur félagslífinu gangandi og 

án þess væri að öllum líkindum ekki mikið félagslíf í eyjunni. Ólíkt mörgum litlum 

dreifbýlisstöðum taka ungar konur í Grímsey jafn mikinn þátt í kvenfélagsstarfi og þær eldri.  

Konurnar, sem fluttar eru frá Grímsey, telja sig hafa stundað mun meira félagslíf á 

meðan þær bjuggu í Grímsey og að þar séu konur mun virkari í félagslífinu en í landi. Þær 

telja að til þess að stunda gott félagslíf þurfi ekki endilega að hafa allt til alls heldur þurfi að 

kunna að gera sér glaðan dag í góðum félagsskap. Þannig sé íbúafjöldi eða þjónustuframboð 

ekki forsenda fyrir félagslífinu og fáir íbúar því ekki til fyrirstöðu. Konunum finnst þær hafa í 

nógu að snúast og að þeim vanti ekki neitt til neins þó þar séu ekki kaffihús, bíó, 

skemmtistaðir o.s.frv. 

 Konurnar eru ekki allar á sama máli um atvinnutækifæri kvenna í Grímsey. Sumar 

telja að það séu ekki mörg atvinnutækifæri fyrir konur og að það séu hreinlega ekki til fleiri 
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lausar stöður fyrir  þær í Grímsey. Aðrar telja hins vegar að næg atvinnutækifæri séu fyrir 

konur í eyjunni en þau séu frekar einhæf. Þær eru sammála um að verkaskipting kynjanna sé 

mikil í atvinnustarfsemi í eyjunni. Karlar sækja sjóinn og konur eru heima með börn, heimili 

og sjá um þau störf sem sinna þarf í landi. Svona hefur þetta alltaf verið og þeim finnst ekkert 

athugavert við það né að því þurfi að breyta. 

Eina starfið sem þær nefna konur í sambandi við sjávarútveg er að stokka upp línu en 

við það er einungis hægt að starfa á ákveðnum tímabilum. Fjórir Pólverjar starfa í fiskvinnslu 

í Grímsey og því má telja að konur þar vilji ekki vinna við þau störf sem er í samræmi við 

rannsóknir á þessu sviði (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2004). Þær telja að sjávarútvegur sé og 

verði mikilvægasti atvinnuvegurinn í Grímsey en að vel sé hægt að bæta aðrar atvinnugreinar. 

Þær telja að helst megi styðja við frekari ferðaþjónustu en að illa sé staðið að henni eins og 

mál eru í dag.  Þær telja enga aðra atvinnugrein en útgerð nógu sterka til að halda uppi 

samfélaginu. Þetta er á skjön við það almenna viðhorf í íslensku samfélagi í dag þar sem litið 

er á ferðaþjónustu sem bjargvætt byggða á landsbyggðinni (Dominic Alessio ofl., 2012). 

Allar konurnar eru sammála um að það sé mjög gott að ala upp börn í Grímsey. Þær 

finna fyrir meira öryggi barna sinna auk þess að þeim finnst börnin frjálsari og í meiri 

tengslum við umhverfi sitt. Þetta er í samræmi við rannsóknir um hugmyndir um barnauppeldi 

í dreifbýlinu (Valentine, 1997). Konunum finnst börnin læra ýmislegt í Grímsey sem börn í 

þéttbýlinu fara á mis við t.d. varðandi fugla og sjóinn. Þeim finnst börnin öðlast meira 

sjálfstæði í hugsun og við leik og starf með því að umgangast sjóinn og náttúruna. Eina 

ókostinn nefna þær að ekki sé neitt íþrótta- og tómstundarstarf fyrir börnin en finnst samband 

þeirra við náttúruna vega upp á móti og jafnvel vera mikilvægara. Þær sáu það líka mjög 

jákvætt hvernig börnin notuðu sér tæknina til að vera í  samskiptum við vini og fjölskyldu 

sem ekki búa í Grímsey auk þess að fræðast um atburði umheimsins. Þeim fannst neikvætt við 
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tölvunotkunina að hún drægi úr leik barna í náttúrunni en að það væri líkt og alls staðar annars 

staðar.  

Í Grímsey búa nú 86 einstaklingar, 44 konur og 42 karlar en áhugavert er að sjá að þar 

búa fleiri konur en karlar þar sem konur flytjast oftast fyrr og í meira mæli úr dreifbýlinu en 

karlar. Konurnar telja að karlar séu líklegri til að snúa aftur til Grímseyjar og koma þá oft með 

konur með sér frekar en konur með sína menn, þó svo að það séu einnig til dæmi um það. 

Þetta ýtir ennþá  frekar undir þær hugmyndir sem fram hafa komið um að tengsl kvenna við 

sjávarauðlindina verði til í gegnum hjúskap og vinnu við heimilisstörf og heimilisútgerð 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir,  2004). 

 Helsta ástæða brottflutninga eru atvinnutækifæri og tengsl þeirra við menntun. Þar 

sem störf í Grímsey eru einhæf eru ekki margar menntaleiðir sem fólk getur valið sem leið til 

þess að það geti búið í Grímsey og unnið störf tengd menntun sinni. Ungt fólk hefur sí aukinn 

áhuga á því að mennta sig og því eykst brottflutningur og jafnframt minnka líkur á að það 

flytji aftur til eyjarinnar eftir að hafa menntað sig. Þetta á vel við rannsóknir þar sem fram 

kemur að svæði með einhæfan vinnumarkað sem krefst lítillar hæfni af starfsfólki eigi erfitt 

með að laða að nýtt fólk og halda í íbúa (Stefán Hrafn Jónsson, 2004). 

 Allar konurnar nefna að án barnanna muni þær ekki búa í Grímsey og af því má 

álykta að brottflutningur barna geti leitt til enn frekari brottflutnings fólks. Aðeins ein nefnir 

að með tilkomu tækninnar geti konur í Grímsey menntað sig og starfað við það sem þær vilja í 

gegnum netið og sú býr ekki í Grímsey. Þær í Grímsey virðast sjá það sem kost til þess að 

versla og vera í samskiptum en ekki til vinnu né náms.  

 Greinilegt er að núverandi fiskistjórnunarkerfi hefur haft mikil áhrif á samfélagið, 

dregið hefur úr úthlutuðum kvóta, kvóti hefur verið seldur úr eyjunni og breytingar í 

fiskvinnslu skapað óvissuástand um framtíð samfélagins. Konurnar finna allar fyrir aukinni 

óvissu í kringum sjávarútveg og samdrátt sem var ekki á svæðinu áður. Þær telja að til þess 
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að koma á fólksfjölgun í eyjunni þurfi að koma meira til en einungis sjávarútvegur þar sem 

hann er að skreppa saman og að óvissa í kringum hann geri það að verkum að fólk fjárfesti 

ekki á staðnum. Að sama skapi telja þær að það væri ekki hægt að halda samfélaginu á floti 

án hans. Forvitnilegt væri að rannsaka frekar hvort þetta viðhorf sé vegna þess að það eru 

karlar sem að mestu leyti koma að sjávarútveginum í Grímsey og hvort þeir flyttu þá frekar 

frá eyjunni en að starfa við annað t.d. ferðamál. 

  Þær telja það jákvætt fyrir framtíðina hvað íbúar samfélagsins eru ungir og fólkið 

duglegt og samrýmt. Þeim finnst Grímsey dásamlegur staður til að búa á og til að heimsækja 

og finnst mjög mikilvægt að halda tengslum við eyjuna. Þær telja einnig að með frekari 

uppbyggingu atvinnuvega og húsnæðis geti brottfluttir Grímseyingar vel séð það fyrir sér að 

setjast aftur að í Grímsey. Þær sjá jafnvel börnin sín fyrir sér þar í framtíðinni en segja að það 

stjórnist allt af því hvernig fer fyrir sjávarútvegi í eyjunni. Íbúar geta lítil áhrif haft á framtíð 

eyjunnar nema með því að reyna að styrkja aðra atvinnuvegi eins vel og þau geta. Þær telja þó 

að án sjávarútvegs sé ekki grundvöllur fyrir annarri starfsemi og búsetu í eyjunni og þar sem 

þær geta ekki stjórnar sjávarútvegsmálum finnst konunum sem framtíð þeirra sé ekki í þeirra 

eigin höndum heldur í höndum komandi ríkisstjórna. 
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