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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um lundaveiði, sögu hennar, þróun, hefðir og hópa. 

Lundaveiði hefur verið stunduð í Vestmannaeyjum lengur en elstu menn muna og hefur 

þróast mikið með tímanum. Ritgerðinni er skipt upp í þrjá megin kafla. Í fyrsta kafla 

hennar verður farið yfir rannsóknaraðferðina sem og gagnaöfluninni verður lýst en 

rannsakandi studdist fyrst og fremst við viðtöl sem hann aflaði með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Í öðrum kafla verður farið yfir hið sérstaka tungutak veiðimanna, 

sögu lundaveiðanna og þróun veiðarfæranna. Þriðji og síðasti megin kaflinn fjallar um 

lundaveiði í ljósi kenninga en þar verður farið inn á hefðir sem tengjast lundaveiðum, 

hópaskiptingu, hátíð veiðimannanna, lundaveiði sem flutning, konur í lundaveiði og 

hætturnar sem fylgja veiðunum. Að lokum er  saga og þróun lundaveiða dregin saman 

og niðurstöður ritgerðarinnar eru kynntar. 

 Rannsókn þessi leiddi í ljós að lundaveiðar eru uppfullar af allskyns hefðum sem 

reynt var að gera skil. Lundaveiðimennirnir reyna eftir bestu getu að viðhalda þeim sem 

og búa til nýjar. Rannsakandi komst einnig að því að veiðarnar hafa þróast úr því að 

vera nytjaveiðar yfir í sportveiðar. Veiðimennirnir tilheyra sérstökum hópi einstaklinga 

sem viðheldur þessum gömlu hefðum sem hafa verið við lýði í langan tíma og þróa þær 

í takt við breytt samfélag.  
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Sigurðsson og Valur Oddsson sem og þeir sem hjálpuðu mér að verða út um efni. 

Einnig vil ég þakka þeim Auði Freyju Bolladóttur, Auði Guðríði Hafliðadóttur og 

Júlíusi Ingasyni fyrir yfirlesturinn.  

Ég vil sérstaklega þakka unnusta mínum Leifi Jóhannessyni fyrir alla aðstoðina 

og þolinmæðina sem og foreldrum, tengdaforeldrum, ömmum og öfum en án þeirra 
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1. Inngangur 

Lundaveiði hefur verið stunduð í Vestmannaeyjum lengur en elstu menn eyjanna muna. 

Ekki eru til neinar sögulegar heimildir um hvenær veiðarnar hófust en margir vilja 

meina að þær hafi verið stundaðar allt frá því að byggð hófst á Heimaey. Lundaveiði er 

stunduð í flestum úteyjum Heimaeyjar sem og á Heimaey. Lundaveiðar eru félagsveiðar 

en veiðifélög eyjanna sjá um að allt fari vel fram og hafa yfirumsjón með veiðunum. 

Áður fyrr voru menn í nafni jarðarleigenda Heimaeyjar við veiðar í úteyjum en það 

breyttist árið 1952 þegar Vestmannaeyjabær eignaðist allt landið. Veiðarnar, 

veiðiaðferðirnar og hefðir tengdar veiðunum hafa breyst mikið í tímans rás. Markmið 

rannsakanda með þessari ritgerð er að fjalla um þróun lundaveiða frá því að þær hófust. 

Sérstök áhersla verður lögð á að skoða hverskonar hefðir lundaveiði hefur að geyma og 

hverjir það eru sem taka þátt í hefðinni.  

 Rannsóknin byggist fyrst og fremst á gögnum sem rannsakandi hefur safnað að 

sér með eigindlegri rannsóknaraðferð, þar á meðal viðtölum í blöðum og sem höfundur 

tók sjálfur. Einnig verður stuðst við útgefnar heimildir en þrátt fyrir að veiðarnar séu 

lítið sem ekkert rannsakaðar er samt sem áður til mikið efni um þær sem nær aftur á 19. 

öld. Ritgerðin byggist fyrst og fremst upp á viðtölum en rannsakanda fannst rétt að nota 

þá aðferð svo hægt væri að fanga lífið og hefðina sem fylgir lundaveiðinni. 

Viðmælendur mínir voru þeir Hávarður Sigurðsson og Valur Oddsson.  

Ritgerðinni er skipt upp í þrjá hluta. Fyrst verður farið yfir 

rannsóknaraðferðirnar sem og gagnaöflunina sem er nauðsynlegt að fara yfir sökum 

þess hve lítið veiðarnar hafa verið rannsakaðar. Sögulegur kafli um lundaveiðar fylgir 

svo í kjölfarið til þess að varpa ljósi á uppruna og þróun veiðanna í tímans rás og til að 

þess að fá betri yfirsýn yfir efnið. Í síðasta kaflanum mun ég fara yfir eðli veiðanna, 

aðferðir og hefðir og tengja við kenningarnar sem munu sýna viðfangsefnið í 

þjóðfræðilegu ljósi. Niðurstöður og samantekt verða svo kynntar í lokakaflanum. 
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2. Aðferðarfræði  

Lundaveiðar í Vestmannaeyjum hafa verið stundaðar mjög lengi og hafa skapað sitt 

eigið samfélag með hefðum, mismunandi hópum og menningu. En lundaveiði hefur 

ekki hlotið náðarauga annara rannsakenda fyrr og hefur því lítið verið rannsökuð. Vegna 

þess hve fáar heimildir eru til um lundaveiði, sérstaklega í samtímanum, varð eigindleg 

rannsóknaraðferð fyrir valinu í þessari ritgerð. 

 Í þessum kafla verður farið yfir þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru sem og 

aðferðum við gagnaöflun en einnig verða viðmælendur kynntir. 

2.1 Rannsóknaraðferðir  

Ritgerðin er fyrst og fremst byggð á gögnum sem aflað var með eigindlegri aðferð. 

Rannsakandi ákvað strax að hann vildi fá álit fólks á viðfangsefninu og taldi sig geta 

fengið betri upplýsingar sem og endurminningar viðkomandi einstaklinga með því að 

taka viðtöl við þá.   

Rannsóknaraðferðir félagsvísinda skiptast gjarnan í eigindlegar- og megindlegar 

rannsóknir. Eigindlegar rannsóknir byggjast á því að rannsakandinn gefur viðmælendum 

sínum nokkuð frjálsan taum þó svo að spurningarnar séu samdar af rannsakanda. 

Spurningarnar eru hafðar nokkuð opnar svo að rannsakandinn fá sem mest út úr sínum 

viðmælanda. Það hefur þó ýmsa galla í för með sér þar sem viðmælendur geta misskilið 

spurninguna og því gefið röng svör. Þegar notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir 

verður rannsakandinn að passa sig að alhæfa ekki um svör viðmælenda. Ástæðan er sú 

að viðmælandinn getur hafað misskilið spurninguna, reynt að hafa áhrif á rannsóknina 

og haft aðrar upplifanir en aðrir sem taka þátt í sömu rannsókn. Rannsakandinn getur 

einnig lent í því að viðmælandi fari út um víðan völl í svari sínu og verður 

rannsakandinn því að reyna að leiðbeina viðkomandi aftur á þá braut sem upphaflega 

átti að fara. Rannsakandi má þó ekki grípa inn í heldur leyfa viðkomandi að klára svar 

sitt og koma svo aftur inn með spurningu sem leiðir viðkomandi á rétta braut (Yow, 

2005: 5-7). 

Lundaveiðar hafa verið lítið rannsakaðar. Helsta efni sem rannsakandi nýtti sér 

voru endurminningar veiðimanna, bréf, greinar í blöðum sem og viðtöl sem hafa birst í 

gegnum tíðina. Einnig tók rannsakandi 2 viðtöl við þá Hávarð Sigurðsson og Val 

Oddsson Eyjamenn en þeir eru vel tengdir lundaveiðum í Vestmannaeyjum.  
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Athyglisverða lýsingu á öðrum viðmælandanum, Hávarði Sigurðssyni
1
 má finna 

í bók tileinkuð verkum Árna Árnasonar. Árni Árnason sem um ræðir var formaður 

Félags bjargveiðimanna í Vestmannaeyjum. Þegar hann tók við því starfi hóf hann að 

skrá niður æviágrip allra félagsmanna sem og þeim sem hann mundi eftir frá unga aldri. 

Árni náði ekki að klára þessa skrá sína en hún hefur mikið heimildargildi um þá menn 

sem stunduðu lundaveiði (Árni Árnason, 2012: 18). Árni skráði einnig æviágrip 

Hávarðar Sigurðssonar en þar segir að hann fór fyrst til veiða í Elliðaey árið 1948 en 

mikil þróun hefur verið í lundaveiðinni síðan hann byrjaði. Hann var einnig svo 

lánsamur að dvelja úti í Elliðaey með eldri mönnum sem nutu þess að segja sögur af 

aðstæðum þeirra á árum áður. Í lýsingu Árna á Hávarði segir:  

 

Hann er svarthærður, fremur lágur vexti og smáger en liðlega vaxinn og lipur 

í hreyfingum, hlaðinn seiglu, snar og eftirfylginn. Er vafalaust ekki enn 

fullþroskaður. Hann er léttlundaður og fær bestu drengskaparorð frá 

viðlegufélögum sínum í Elliðaey, dagfarsprúður og orðvar. Hann hefir verið 

frá barnæsku í Elliðaey, sagður besta veiðimannsefni, áhugasamur og gætinn 

við veiðar, vinnuglaður og ósérhlífinn (skrifað samkvæmt vitnisburði félaga). 

Lífsstarf Hávarðar er ýmiss konar landvinna, nú síðast í Hraðfrystistöð 

Vestmannaeyja. Hávarður á vafalaust eftir að halda á lofti merki þeirra 

Elliðaeyinga ef hann heldur áfram sem veiðimaður (Árni Árnason, 2012: 

121).  

 

Þessi lýsing á Hávarði á svo sannarlega vel við að mati rannsakanda. Hann varð hinn 

mesti veiðimaður og mjög áhugasamur um lundaveiðar. Hann er Elliðaeyingur í húð og 

hár og ljómar í viðtalinu þegar hann talar um eyjuna sína.  

Í júlí 2013 auglýsti rannsakandi eftir viðmælendum fyrir ritgerðina í bæjarblaði 

Vestmannaeyja, Eyjafréttum. Tveim dögum síðar hafði Hávarður samband og vildi 

leggja rannsakanda lið. Hann bauð rannsakanda í heimsókn á hlýlegt heimili sitt í 

Vestmannaeyjum þar sem hann tjáði dálæti sitt á lundaveiði. Á heimilinu voru 

uppstoppaðir lundar sem Hávarður hafði veitt í gegnum tíðina. Sem dæmi um áhuga 

hans á veiðunum má nefna að hann lýsti því fyrir rannsakanda hvernig hann háfaði 

hvern og einn fugl. Hávarður er fæddur þann 27. júlí 1934 og er alls ekki sestur í helgan 

stein hvað varðar lundaveiðina. Hann tjáði að hann hefði nýverið farið út í eyju til að 

skoða aðstæður en sumarið 2013 voru lundaveiðar leyfðar á nýjan leik eftir veiðibann. 

Hávarður veiddi þó ekkert það sumar heldur vildi einungis fara og njóta þess sem 

                                                      
1
 Sjá mynd 1.11 í myndayfirliti 
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Elliðaey hefur upp á að bjóða. Hávarður sem og Valur, hinn viðmælandinn, gátu sagt 

rannsakanda mikið um úteyjarlífið og allar þær hefðir sem tengjast lundaveiðinni.   

Valur Oddsson er fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum. Hann hafði samband 

við rannsakanda líkt og Hávarður, eftir að hann sá auglýsingu í Eyjafréttum. Valur er 

fæddur 27. júlí 1942. Hann fór út í Álsey í fyrsta sinn árið 1948 og hélt upp á 6 ára 

afmælið sitt þar. Hann var með foreldrum sínum þar en það var sumarfríið þeirra það 

árið. Valur var 14 ára þegar hann veiddi fyrstu kippuna af lunda en það var einnig í 

Álsey. Öll fjölskyldan var í Álsey, en Oddur Sigurðsson faðir Vals tók alla drengina 

sína út um leið og þeir höfðu aldur til, en þeir voru þrír bræðurnir. Valur var fyrst um 

sinn í Álsey en færði sig yfir í Suðurey um tvítugt. Honum fannst hann ekki nógu 

velkominn í Álsey og ákvað að söðla um, fljótlega komu svo æskuvinir hans Benedikt 

Grétar Ragnarsson og Hermann Einarsson í Suðurey og voru þar með honum.  

Rannsakandi hitti á Val á fallegu heimili hans í Mosfellsbænum. Eftir smá spjall 

okkar á milli kom í ljós að hann og afi rannsakanda, Benedikt Grétar Ragnarsson voru 

æskuvinir en Benedikt lést langt fyrir aldur fram. Valur hafði einnig verið við veiðar í 

stuttan tíma með föður rannsakanda en hann færði sig svo úr Suðurey, yfir í Ystaklett. 

Gerði það viðtalið enn persónulegra og áhugaverðara fyrir ransakandann. 

Nú hef ég farið yfir rannsóknaraðferðina og gagnaöflunina. Áður en farið verður 

nánar í greiningu á veiðunum í ljósi kenninga þarf að fjalla um lundaveiðar í sögulegu 

samhengi og hvers vegna menn stunda veiðarnar yfir höfuð og hvaða merkingu slíkar 

veiðar hafa.  
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3. Lundaveiðar í Vestmannaeyjum 

Lundaveiði hefur verið stunduð í Vestmannaeyjum lengur en elstu menn muna. Ekki er 

hægt að rekja lundaveiði aftur til ákveðins árs, en ætla má að þær hafi verið stundaðar 

frá því að byggð hófst í Vestmannaeyjum. Vestmannaeyjar eru eyjaklasi suður af 

Íslandi. Þær samanstanda af 15 eyjum og 30 skerjum og dröngum.
2
 Heimaey er eina 

byggða eyjan allt árið um kring. Í öðrum eyjum, eða úteyjum eins og þær eru kallaðar, 

eru veiðikofar sem eru í eigu bjargveiðimanna. Þar „búa“ þeir í nokkrar vikur á ári og 

veiða, en í dag eru þó veiðarnar af skornum skammti sökum fækkunar í lundastofninum. 

Lundi er veiddur í um helming eyjanna, en þær eru; Heimaey (heimalandið), Elliðaey, 

Bjarnarey, Álsey, Suðurey, Brandur og Hellisey (landfræði eyjanna e.d). Ystiklettur á 

sér sérstakt veiðifélag en er þó staðsettur á Heimaey.
3
   

 Í þessum kafla verður fjallað um sögu lundaveiða, upphaf þeirra, veiðiaðferðir, 

tungumál veiðimanna og þróun í gegnum tíðina. Að lokum verður saga Elliðaeyjar tekin 

fyrir, en hún er önnur tveggja eyja sem verður fjallað um í ritgerðinni ásamt Suðurey.
4
 

Fyrst verður þó fjallað um hið sérstaka tungumál sem lundaveiðimenn nota. 

3.1 Tungutak veiðimanna 

Innan hvers samfélags og hópa er oft sérstakt tungutak við völd sem utanaðkomandi 

aðilar skilja ekki og taka ekki þátt í. Hið sérstaka tungutak getur verið leikur að orðum, 

málvenjur eða setningar. Lundaveiðimenn eiga svo sannarlega sitt tungumál sem hinn 

almenni borgari getur ekki alltaf tekið þátt í. Mörg orð koma fram í daglegu tali 

veiðimanna sem erfitt er að skilja. Í Andvara, tímariti Hins íslenzka þjóðvinafélags frá 

árinu 1928, birtist mjög greinargóður listi með öllum þeim orðum sem lundaveiðimenn 

nota sín á milli. Í formálanum segir meðal annars að engar orðabækur nái yfir þetta 

sérstaka tungutak Eyjamanna og því sé listinn birtur (Sigfús M. Johnsen, 1928: 89). Hér 

verður farið yfir helstu málvenjur og orðanotkun sem lundaveiðimenn notast við. 

 Lundinn
5
 er í flestum fjöllum Heimaeyjar og einnig í um helming úteyjanna. 

Mörg nöfn eru þó til yfir lundann: Holulundi er lundi sem heldur sig í holu sinni, en 

                                                      
2
 Sjá myndir 1.2-1.7 í myndayfirliti. 

3
 Allar eyjar Vestmannaeyjaklasans eru eftir stærð; Heimaey, Surtsey, Elliðaey, Bjarnarey, Álsey,    

Suðurey, Brandur, Hellisey, Súlnasker, Geldungur, Geirfuglasker, Hani, Hæna og Hrauney  

(Landfræði eyjanna, e.d). 

4
 Vert er þó að taka fram að engar sögulegar heimildir var að finna um Suðurey. Hins vegar verður  

farið yfir lundaveiðihefð i eynni í samtímanum byggt á viðtölum en um það verður fjallað í 4. kafla.
 

5
 Sjá mynd 1.1 í myndayfirliti 
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hann grefur holuna í jörðina og er holan hans hreiður sem hann notar svo til að fæða og 

ala upp unga sinn, pysjuna eða lundapysjuna. Sílislundi er lundi sem er með síli í 

goggnum til að næra pysjuna sína, því hún er ósjálfbjarga. Sílislunda er alltaf sleppt því 

veiðimennirnir vilja ekki skilja pysjuna eftir foreldralausa. Pysjan er aldrei veidd nú til 

dags heldur er henni bjargað af börnum sem og fullorðnum þegar hún flýgur til byggða. 

Hún nefnist flugpysja þegar hún yfirgefur holu sína og flýgur út á sjó til að leita sér ætis. 

Ef hún nær ekki til sjávar heldur lendir í byggð þá getur hún ekki flogið á nýjan leik 

nema með aðstoð. Börn og fullorðnir fara því á pysjuveiðar til að leita af hjálparlausum 

pysjum og sleppa þeim svo á nýjan leik í sjóinn til að vera örugg um að hún snúi aftur 

nokkrum árum seinna sem lundi (Sigfús M. Johnsen, 1928: 97).  

Lundarnir eru þó mismunandi útlits. Flestir þekkja þann hvíta og svarta en það 

eru til mörg litarafbrigði, til dæmis er Lundakóngur alhvítur eða hvítflekkóttur. Þessi 

tegund af lunda er mjög eftirsótt en þeir eru rosalega sjaldgæfir. Þegar veiðimaður háfar 

slíkan lunda, stoppa þeir hann oftast upp til sýna fram á fenginn. Þegar talað er um að 

háfa lunda er átt við að veiða lunda, vegna þess að háfurinn er veiðarfærið sem 

mennirnir nota. Lundadrotting er einnig mjög hvít líkt og kóngurinn en þó er hvíti 

liturinn í minni kantinum miðað við kónginn. Lundaprins er hvítdröfnóttur og er svolítið 

dekkri útlits en kóngurinn og drottningin. Kolapiltur er ársgamall lundi, hann er mun 

dekkri en þeir sem eru fullvaxta, sérstaklega á nefi og löppunum (Sigfús M. Johnsen, 

1928: 102-103). 

 Þegar lundinn snýr til baka eftir vetrardvöl þá er sagt að lundinn sé tekin heima. 

Þá fara menn að huga að veiðum. Griðastaður lunda eru lundaholurnar en þær skipta oft 

þúsundum og kallast lundabyggð. Lundabyggðin er staðsett í grasbrekkum eða upp á 

fjöllunum. Veiðimenn tala oft um að veiða í byggð, en þá er átt við að veiða með háf í 

miðri lundabyggðinni. Það getur þó reynst snúið því sílislundi er mun algengari í 

byggðinni en á öðrum veiðistöðum svo sem í skorum og nefjum frammi á bjargbrúninni. 

Lundinn sem er á bjargbrúninni er yngri og nefnist geldfugl. Hann á ekki pysjur og því 

er hann veiddur frekar en sílislundinn sem er í uppeldishlutverki (Kristján Eiríksson, 

1990: 76).  

Margir veiðimenn eiga sinn uppáhalds veiðistað, þegar vel viðrar til veiða og 

veiðiáttin er góð. Við slík skilyrði keppast veiðimenn við að ná „bestu“ veiðistöðunum 

og hinir ungu og óreyndu þurfa þá oftast að lúta fyrir þeim reynslumeiri. Þegar talað er 

um veiðiátt er átt við smá vindgolu: þá er hagstæður og mátulegur vindur sem og þurrt 

veður, en í þeim skilyrðum flýgur fuglinn ört. Illa veiddist til dæmis í norðanátt, þegar 
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rigndi mikið eða logn var úti. Þegar vel gengur er talað um að lunda vel en þegar illa 

gengur er talað um að lunda illa. Veiðimenn eyða oft miklum tíma úti í eyjum og þá er 

talað um að liggja við en margir eru úti allan tímann sem veiða má, eða yfir 

lundatímann. Þar búa menn í svokölluðum lundabólum, sem eru kallaðir veiðikofar í 

dag, en þeir fengu þetta nafn vegna þess að áður fyrr höfðust menn  við í fjár- eða 

heybólum áður en kofarnir voru byggðir. Þegar menn lágu við settu þeir upp veifur til að 

gefa merki um að þeir væru úti í eyju og að þeir vildu fá aukaferð frá bátsmanninum á 

lundajullinum, sem nefnist sókningsbátur í seinni tíð, annað hvort til að fá meiri mat eða 

senda aflann til byggða. Venjulega var farið tvisvar í viku út í eyju með mat og fuglinn 

sóttur, en ef margir voru í eyjunni eða mikill afli, varð að fara aukaferðir á 

sókningsbátnum. Það nefndist ein sókn, tíminn milli þess sem sókningsbáturinn sótti 

aflann. Þá voru kippurnar teknar, en á hverri kippu voru eitt hundrað lundar bundnir 

saman. Snæri var sett um hálsinn á þeim og 5-10 fuglar bundnir í hvern hnút á snærinu.
6
 

Menn bundu þó ekki lundann í kippur fyrr en komið var í lundabólið eða þegar um 100 

fuglum var náð, en til að geyma lundann á meðan á veiðum stóð voru veiðimenn með 

sérstakt belti
7
 á sér. Lundinn var drepinn eða snúinn, hausnum var smeygt undir beltið 

og lundinn geymdur þar þangað þangað til þeir bundu hann í kippur. Þegar talað er um 

að snúa lunda, er átt við að snúa hann úr hálslið, en þannig er og hefur lundinn alltaf 

verið drepinn (Sigfús M. Johnsen 1928: 97-102). 

 Til þess að veiðar gengju sem best hafa menn reynt ýmsar aðferðir, bæði til þess 

að lokka lundann til sín en einnig hefur mismunandi veiðiaðferðum verið beitt í gegnum 

aldirnar. Í dag er hins vegar einungis veitt með háfum.  

3.2 Veiðarfærin í gegnum aldirnar 

Veiðiaðferðirnar hafa breyst í tímans rás en ávallt er talað um fjórar veiðiaðferðir sem 

hafa verið notaðar mest megnis. Þær eru greflaveiðar, hjálmaveiðar/snöruveiðar, 

netaveiðar og veiðar í háf. Greflaveiðar voru fyrsta aðferðin sem notast var við. 

3.2.1 Greflaveiðar 

Þegar notast var við grefil
8
 fóru veiðarnar þannig fram að lundinn var kræktur út úr 

holunum með greflinum sem var einhverskonar goggur. Greflaveiðarnar hófust stuttu 

eftir að lundinn tók heima og lauk í byrjun júlí. Á þessum árum var holulundinn veiddur 

                                                      
6
 Sjá mynd 1.12 í myndayfirliti 

7
 Sjá mynd 1.10 í myndayfirliti 

8
 Sjá mynd 1.17 í myndayfirliti 
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en ekki  geldfuglinn. Þegar pysjan hafði náð góðum þroska í ágústbyrjun veiddu menn 

hana (Jón Austmann, 1938: 145). 

 Til voru tvær tegundir af greflum, stuttgrefill og langgrefill. Greflarnir voru 

báðir eins í útliti eini munurinn var lengdin á þeim. Meðal lengd skaftsins á 

langgreflinum var 54,5  sentimetrar og stuttgrefillinn var 31,5 sentimetrar. Lengdin 

hefur þó verið nokkuð misjöfn eftir smiðum. Á annan endann var festur járngoggur sem 

var mjög beittur og blikkhólkur hélt honum á sínum stað. Á hinum enda skaftsins gekk 

skaftið út í egg að aftan, þvert á stefnu króksins. Það var aðeins breiðara en skaftið. 

Þetta var gert til þess að auðvelda notkunina til að stinga og grafa í holurnar. Oft 

reyndist erfitt að komast í lundaholurnar því þær voru oft á tíðum nokkuð langar eða 

mjög krókóttar. Þá þurftu veiðimennirnir að beita ýmsum brögðum en algengast var að 

hoppa upp í loft og stíga svo holurnar niður með hælnum. Þegar veiðimennirnir voru 

búnir að ná lundanum þurftu þeir að snúa lundann (Kristján Eiríksson, 1990: 66). Í 

bókinni Bjargnytjar í Vestmannaeyjum er mjög góð lýsing á atburðinum: 

 

Lundann snéru menn úr hálsliðnum eins og svartfuglinn. Var það oftast gert 

þannig að menn taka um bak fuglsins með vinstri hendi og styðja með 

vísifingri í holuna aftan við hálsinn, taka svo hálsinn upp við hausinn á milli 

vísifingurs og löngutangar hægri handar, snúa örlítið upp á og kippa svo í um 

leið og þeir snúa áfram. Margir gamlir menn snúa svona en annars eru til 

fleiri aðferðir og vilja handtökin oft verða nokkuð persónubundin (Kristján 

Eiríksson, 1990: 66). 

 

Þessi aðferð virðist vera nokkuð grimm en þetta tekur lítinn tíma og því telja menn að 

þessi aðferð sé best. Þegar búið var að snúa lundann úr stungu þeir honum í beltin sín og 

héldu áfram veiðinni. Þegar veiddist vel voru oft komin mikil þyngsli og þá reyndist of 

erfitt að hoppa til að ná holunum niður.  

Greflaveiðar hafa líklega verið stundaðar allt frá því að lundaveiði hófst og fram 

til 1876. Þær lögðust af fljótlega eftir að háfurinn var kynntur fyrir veiðimönnum í 

Vestmannaeyjum. Greflaveiðar voru stundaðar samhliða bæði hjálm- og netaveiðum en 

það dróg þó úr þeim þegar netaveiðarnar komu fram á sjónarsviðið upp úr 1850-1869 

(Kristján Eiríksson, 1990: 64).  

3.2.2 Hjálmaveiðar 

Þegar greflaveiðum sem lýst var hér að ofan var lokið á miðju sumri ákváðu menn að 

prufa nýjar veiðiaðferðir. Markmiðið var að reyna lengja veiðitímabilið, því þegar líða 
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fór á sumrið fór lundinn að sitja mun þéttar í grasinu og þá var erfiðara að athafna sig 

með grefilinn. Í lýsingu hjá Gizuri Péturssyni á þessum hjálmaveiðum segir: 

 

Það eru ólar vel spannar langar, með tveimur fingurs löngum hælum, sínum á 

hvorum enda, og tveimur eða þremur snörum upp úr ólinni, af hesthári 

snúnum, á sigurð við seglgarn. Þessa hæla reka þeir niður í þúfukollana, en 

láta snörurnar standa upp egndar, og sem fuglinn vappar um þúfukollana, 

hleypur kappmella að fæti hans (Gizur Pétursson, 1938: 101).  

 

Hér er aðferðinni sem sagt lýst á þann hátt að snæri eða ól var strengd milli tveggja 

hæla. Hælarnir voru reknir niður í þúfur í lundabyggðinni, tvær eða þrjár snörur voru 

settar á ólina. Þegar lundinn fór að fara um byggðina festist löppin í snörunni með þeim 

afleiðingum að hann gat ekki flogið í burt. Með því að nýta sér þessa aðferð gátu menn 

framlengt veiðitímabilið fram að 20. júlí. Ekki er vitað með fullu hvenær þessi tiltekna 

veiðiaðferð hófst eða hvenær henni lauk. Þegar netaveiðar hófust, en þær verða kynntar 

hér á eftir, voru hjálmaveiðar ekki lengur iðkaðar en öðru máli gegnir um fyrrnefndar 

greflaveiðar sem tíðkuðust þá enn (Kristján Eiríksson, 1990: 67). 

3.2.3 Netaveiðar 

Netaveiðar voru stundaðar á árunum 1850-1869 en þá voru veiðarnar bannaðar. 

Veiðibannið var sett á vegna þess hve fámennur lundastofninn var orðinn en þegar veitt 

var í net var það mest holulundi sem veiddist (Sigfús M. Johnsen, 1946: 61-63).  

Mismunandi aðferðir voru til við netaveiðar. Hægt var að veiða í lagnet, 

fyrirsláttarnet, uppistöðunet, fyrirdrátt og hleypinet (Kristján Eiríksson, 1990: 67-69). Í 

bókinni Sögur og sagnir úr Vestmannaeyjum sem gefin var út árið 1966 er þremur 

fyrsttöldu tegundum neta lýst: Lagnet voru 12-14 faðmar að lengd. Þau voru fest yfir 

lundaholurnar með hælum. Með því að nota lagnet náðu menn að drepa nánast allan 

lunda í þeirri byggð sem netið var lagt yfir. Notkun þessara neta gekk mjög nærri 

lundastofninum. Aðferðin þótti mjög grimm því ekki var alltaf hægt að sækja aflann 

samstundis og var aðkoman því ekki alltaf til fyrirmyndar. Fyrirsláttarnet voru hins 

vegar hengd í fjallbrúnirnar þar sem lundinn tyllir sér oft. Netin héngu í snæri niður fyrir 

brúnina. Það þurfti tvo til þegar þessi aðferð var notuð. Veiðimennirnir komu netunum 

fyrir en fóru svo á meðan fuglinn settist aftur í bjargið því hann styggist mjög 

auðveldlega þegar menn nálgast hann. Þegar nóg af lunda var sestur að mati 

veiðimannanna, læddust þeir að sitthvorum endanum, drógu upp á netið og upp fyrir 

fuglinn sem sat á brúninni. Þeir styggðu svo fuglinn með þeim afleiðingum að hann 
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flaug upp og lenti í netinu. Að lokum voru svokölluðum uppistöðunetum komið fyrir í 

hlíðunum helst í miðri lundabyggð. Þá voru settu upp tvö tré og gott bil haft á milli. 

Hjólum með snæri eða mjóum kaðli var komið fyrir í toppinn á uppistöðutrjánum eins 

og þau voru kölluð. Þá var taug fest í bæði efri horn netsins en neðri partur netsins var 

festur með hælum. Taugin var höfð mjög löng svo veiðimennirnir gætu verið í 

töluverðri fjarlægð. Þegar öllu hafði verið komið fyrir í uppistöðutrjánum, netið komið 

niður og veiðimennirnir farnir á sinn stað, var beðið eftir að fuglinn settist milli 

uppistöðutrjánna og fyrir ofan þau. Þegar nóg af fugli var komið var netið dregið upp og 

kallað að fuglinum til að láta hann fljúga í netið (Jóhann Gunnar Ólafsson, 1966: 202-

203).  

Bókum ber þó ekki alveg saman um hvernig uppistöðunetin voru notuð. Í sögu 

Eldeyjar-Hjalta er uppistöðunetum lýst sem netum sem stóðu uppi og voru fest á stangir 

á bjargbrúninni þar sem lundinn var á flugi til og frá holunni. Hann flaug svo í netin og 

festist þar (Guðmundur Gíslason Hagalín, 1939: 167). Þarna ber lýsingum greinilega 

ekki saman, þar sem Guðmundur segir að netin standi uppi allan tímann en Jóhann 

Gunnar talar um að þau séu dregin upp. Telja má að jafnvel hafi nafnið á 

veiðiaðferðinni brenglast eilítið en Guðmundur talar svo um aðferð sem nefnist 

fyrirdráttur sem lýsir sér nákvæmlega líkt og Jóhann Gunnar talar um uppistöðunet. 

Þetta er einnig líkt aðferð sem Sigfús M. Johnsen kallar hleypinet, en þeim netum er 

hleypt upp skyndilega en útskýring á hleypinetum hefur einnig verið líkt við lýsingu 

Jóhanns Gunnars á fyrirsláttarnetum sem var lýst hér að ofan (Sigfús M. Johnsen, 1946: 

62). 

 Eins og sjá má eru aðferðirnar flestar mjög áþekkar en þær gengu mjög nærri 

lundastofninum og því voru netaveiðar bannaðar árið 1869. Menn fóru þá að líta í 

kringum sig eftir nýjum veiðiaðferðum en það var ekki fyrr en árið 1876 eða 1877 sem 

háfurinn kom fram en heimildir um það eru af skornum skammti.  

3.2.4 Veiðar í háf 

Árni Árnason (f. 1901- d.1962) var veiðimaður mikill og byrjaði ungur að fara með 

föður sínum út í Álsey til veiða. Í bréfum og pistlum sem hann skrifaði um ævina er að 

finna mikið efni um lundaveiði en hann talar meðal annars um fyrsta veiðiháfinn.
9
 Verk 

Árna voru gefin út nýverið af Sögufélagi Vestmannaeyja en bókin Eyjar og úteyjalíf er 

mjög góð heimild um eldri tíma í Vestmannaeyjum. Þar segir að fyrsti háfurinn hafi 
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komið um 1865-70 og hafi Árni Diðriksson eignast hann (Árni Árnason, 2012: 265). Í 

vasabók Árna Diðrikssonar eru hins vegar upplýsingar í athugasemd frá árinu 1877 um 

háfinn. Því er talið að það sé árið sem háfurinn kom fyrst til Vestmannaeyja, en þó ber 

að hafa í huga að Árni Árnason er að skrifa endurminningar frá unga aldri og því geta 

ártöl glatast við slíkan gjörning (Kristján Eiríksson, 1990: 71). Ekki er því hægt að 

fullyrða um að háfurinn hafi fyrst komið 1877. Í bókinni um verk Árna Árnasonar segir 

að hann hafi komið fyrr eins og fram hefur komið og að mönnum hafi gengið illa að 

aðlagast veiðarfærinu: 

 

Háfurinn kom hingað frá Færeyjum um 1865-1870 og mun Árni Diðriksson 

hafa fengið þann fyrsta. Mönnum gekk hálfilla að venjast honum og læra að 

meðhöndla hann svo allt að fram undir 1885 höfðu margir enn sínar gömlu 

aðferðir, grefilinn og holustungurnar. En fyrir aldamótin hefur þó háfurinn 

algjörlega útrýmt öðrum veiðitækjum og menn þá orðnir slyngir veiðimenn. 

Þá voru og þeir sem gamlir voru þegar hann kom og voru vegna getuleysis 

síns og stirðleika, innilega á móti honum, farnir að sjá ágæti hans sem 

veiðiáhalds og hve mikla mannúðlegri meðferð fuglinn hlaut í honum en með 

greflinum (Árna Árnason, 2012: 265). 

 

Háfurinn hefur því þurft einhvern aðlögunartíma, sérstaklega hjá eldri kynslóðinni en 

þeir sem yngri eru eiga oft auðveldara með að aðlagast breytingum. Þetta eru þó nokkrar 

breytingar frá fyrri veiðiaðferðum þar sem ekki reyndi eins mikið á líkamlegan styrk líkt 

og þegar háfnum er sveiflað. Háfurinn er mjög langur, skaftið er um 3,5 metrar og svo 

er netið þar framan á. Háfurinn gat því verið allt að 4 metrar og það gefur auga leið að 

erfitt er að sveifla slíku upp í loftið
10

 (Kristján Eiríksson, 1990: 71). Veðurfar þurfti 

einnig að vera hagstætt en ekki er hægt að veiða með háfnum í hvaða veðri sem er. 

Háfurinn hefur ekki tekið miklum breytingum, það sem breyst hefur aðallega er efnið 

sem notað er við gerð háfsins. Í árbók Ferðafélags Íslands frá árinu 1948 er háfnum lýst 

þannig:  

 

Veiðafæri þetta er 6 álna lagt skaft nokkru mjórra að framan en að ofan (þ.e. 

nær veiðimanni) og eru framan á skaftinu festar tvær spækur úr eskivið 

nálægt 2 álnir á lengd. Spækurnar eru annaðhvort festar við skaftið þannig, að 

bæði endanum á skaftinu og spækunum er stungið í sérstaklega gerðan 

látúnshólk með 2 pípum út úr honum fyrir spækurnar og er slíkur hólkur 

nefndur lás eða á endanum á skaftinu er sett svonefnd högld, er hún venjulega 

höfð úr eik eða öðrum ókleyfu tré, á henni eru 3 göt, eitt fyrir skaftið og tvö 
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fyrir spækurnar, eru svo gerðar skorur í spækurnar fyrir ofan högldina og 

síðan er margvafið um með seglgarni en í gegnum endann á skaftinu er 

rekinn nagli fyrir framan högldina. Um fremri endann á spækinni er bundið 

snæri og þær nokkuð beygðar saman með því svo þær verði nokkuð 

sporöskjulegar á spækurnar og milli þeirra er svo fest net (háfur) sem er 

mikið fellt (Jóhann Gunnar Ólafsson, 1948: 31).  

 

Þessi lýsing á háfnum er mjög lík því hvernig háfurinn er í dag nema að nú er notast við 

„fiber“ efni í bæði skaftið og spækurnar. Í spækarlásin er notast við ál (Pétur 

Steingrímsson, e.d). Ákveðin aðferð fylgir því hvernig á að sveifla háfnum en einnig 

þurfa sérstakar aðstæður að vera til staðar svo hægt sé að nota hann.  

3.2.5 Nánari lýsing á veiðiaðferðum 

Ekki er nóg fyrir þann sem ætlar að veiða lunda að fá háf til afnota eða eignast einn 

slíkan. Veðrið spilar stóra rullu og þarf rétt veiðiátt að vera til staðar. Besta veiðiveðrið 

er þegar það golar og blæs því þá flýgur geldfuglinn við brúnina á móti veðrinu og fær 

uppstreymið með berginu. Lundaveiðimaðurinn staðsetur sig því þannig að hann er 

nógu nálægt brúnni en ekki það nálægt að lundinn sjái hann. Háfinn reyna 

veiðimennirnir að fela eða láta sjást lítið til og oft eru sköftin máluð græn til að þau falli 

vel inni í grasið. Margar leiðir eru notaðar til að slá til lundans. Sumir vilja slá til hans 

aftan frá, aðrir undir hann eða upp fyrir höfuð. Veiðimenn geta lent í því að reyna að 

háfa lunda sem eru fyrir aftan hann eða beint fyrir ofan en það reynir mikið á líkamann. 

Veiðimenn reyna eftir bestu getu að fá góðan veiðistað því á sumum stöðum veiðist 

meira (Kristján Eiríksson, 1990: 74).  

Veiðimenn reyna einnig ýmislegt til að lokka lundann til sín, stundum er brugðið 

á það ráð að stilla upp dauðum lundum til að vekja forvitni annara lunda. Þeir þræða þá 

trépinna eða tein í gegnum lundann, oft upp um endaþarminn og upp í haus og reka svo 

endann á prikinu í jörðina en þá er eins og lundinn sitji í brekkunni (Kristján Eiríksson, 

1990: 74-75). Í dag reka þó flestir rafsuðupinna undir kverkina í hálsinum, til þess að 

verja innyflin, því lundinn skemmdist fyrr ef endaþarmsaðferðin var notuð (Óskar Örn 

Ólafsson, munnleg heimild, 25. feb. 2014). Lundanum er svo annað hvort stillt upp fyrir 

framan eða aftan veiðimanninn. Aðrir hafa stillt upp rauðum veifum til að vekja athygli 

lundans sem dregur hann þá nær veiðimanninum. Hundar voru einnig taldir góðir í 

lundaveiðina. Þá var hundinum leyft að leika lausum hala í brekkum fyrir ofan 

veiðimanninn en lundinn er mjög forvitinn að eðlisfari og því sækir hann að hundum 

(Kristján Eiríksson, 1990: 74-75). Þegar höfundur var við lundaveiðar í Grímsey í 
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Steingrímsfirði sumarið 2013 var brugðið á það ráð að fara á tuðru
11

 hringinn í kringum 

eyna til að reka lundann á flug. Það hafði mjög góð áhrif á veiðarnar, en þá varð 

mokveiði. Bátar geta því einnig nýst vel við lundaveiði.  

 Veiðitímabilið stendur í 5 vikur og hefst um mánaðamótin júní júlí (Kristján 

Eiríksson, 1990: 77). Áður fyrr hafa menn líklega þurft að veiða sem mest vegna þess 

að þeir voru að ná sér í soðið. Lundaveiði var hluti af sjálfsþurftarbúskap fólks í 

Vestmannaeyjum hér áður fyrr en í dag eru þetta frekar orðnar sportveiðar sagði 

Kristinn Ástgeirsson í samtali við Alþýðublaðið (Leikari, sjósóknari og listmálari: rætt 

við Kristinn Ástgeirsson, vigtarmann í Eyjum 1963: 9). Fólk þarf ekki lengur að veiða 

allan sinn mat í soðið líkt og tíðkast í sjálfsþurftarbúskap. Í dag eru veiðarnar, stundaðar 

til þess að fá þennan góða mat sem tilheyrir menningararfi Vestmannaeyja en nánar 

verður farið í menningararfshugmyndir í kafla 4. Mörgum þykir lundi nauðsynlegur 

matur á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og að engin hátíð sé nema borðaður sé reyktur 

lundi.  

Tilgangur veiðanna, veiðarfærin og veiðihættirnir hafa því breyst mikið í 

gegnum árin eins og fram hefur komið. Lítið hefur þó verið fjallað um aðstæður 

veiðimanna í úteyjunum en þær hafa tekið stakkaskiptum líkt og annað sem tengist 

þessum aldagamla sið. 

 

3.3 Saga lundaveiða 

Lundaveiði hefur sem fyrr segir verið stunduð í Eyjum í tugi ára.  Fyrst um sinn var það 

jarðarleigendur
12

 á Heimaey sem áttu rétt til að veiða í úteyjum. Þeir gátu því sent sína 

fulltrúa til veiða og fengið mat í búið. Í seinni tíð var þessu breytt og stofnuð voru 

veiðifélög. Þann 19. júní 1952 var Félag bjargveiðimanna í Vestmannaeyjum stofnað. 

Árni Árnason var formaður þess félags allt fram til dauðadags. Í bókinni Ellirey
13

 eftir 

Pétur Guðjónsson kemur fram að í  Elliðaey hafi verið 16 jarðir af Heimaey sem áttu 

tilkall til eyjunnar. Jarðirnar tilnefndu svo veiðimann sem veiddi fyrir þeirra hönd. 

Fyrsta verk útnefndra veiðimanna úti í eyju var að gera veiðikofann kláran. Þegar allir 

höfðu komið sér fyrir var farið að slá grasið sunnan við kofann. Þá var svæðið gert klárt 

fyrir lundann, en lundinn var geymdur sunnan við kofann þegar búið var að bera hann úr 

                                                      
11

 Gúmmíbátur með mótor. 
12

 Ríkið átti allar jarðar á Heimaey, en Vestmannaeyjabær eignaðist þær 1952 
13

 Pétur Guðjónsson, höfundur bókarinnar vill meina að eyjan heiti Ellirey en ekki Elliðaey. 



  

19 

veiðistöðunum. Þegar veiðimennirnir höfðu lokið við slátt var grasið borið inn í kofann 

til að búa til svefnstæði, grasið var sett á gólfið og teppi eða dúkur lagt yfir. Menn sváfu 

því í flatsæng lengi vel. Kofinn var ekki stór og því voru þrengslin nokkur. Menn höfðu 

með sér bitabox sem geymt var fyrir ofan  höfuð því aðeins ein hilla var inni í kofanum 

sem var notuð fyrir prímus og hitunartæki. Menn fengu sinn kost þegar sókningsdagar 

voru, en það var tvisvar í viku. Matur mannanna var oft misjafn enda voru heimilin mis 

efnuð. Aflinn sem veiddur var, var eign hverrar jarðar og skiptist því eftir sóknum. 

Daginn fyrir sókningsdag var fuglinum skipt upp á jarðirnar og svo fékk 

sókningsbáturinn einn hlut. Síðar fór þetta að verða félagsveiði en þá leigðu félögin af 

jarðareigendunum. Þá var lundanum skipt upp í fjóra parta og eigandi jarðarinnar fékk 

einn partinn (Pétur Guðjónsson, 1980: 25-28). Vestmannaeyjabær eignaðist svo 

úteyjarnar 3. apríl 1952 og leigir Elliðaeyjarfélagið eyna sína fyrir smá aur (Haraldur 

Guðnason, 1991: 346).  

 Árið 1930 var ráðist í endurbætur á kofanum í Elliðaey. Í hann var sett trégólf og 

veggir klæddir með panel. Kojur voru settar upp til að fá meira svefn pláss. En árið 

1953 var ákveðið að byggja nýjan kofa. Gamli kofinn
14

 hafði verið staðsettur þannig að 

lítið sem ekkert útsýni var úr honum og því var ákveðið að færa hann neðar og austar í 

eyjuna þar sem útsýnið var gott. Það var mikil bylting þegar nýi kofinn kom en þá var 

sett upp sameiginlegt mötuneyti svo dæmi sé tekið. Gamli kofinn stendur enn þann dag í 

dag og er notaður sem geymsla fyrir lundann. Þegar ekki lengur þurfti að borga fyrir 

jarðirnar fékk félagið lundann eins og fram hefur komið. Hagnaðurinn af sölu hans var 

meðal annars notaður til að byggja núverandi veiðikofa. Hver veiðimaður mátti þó taka 

100 fugla með sér heim í soðið (Pétur Guðjónsson, 1980: 28-30). Þegar veiðitímabilinu 

var lokið var ávallt haldið upp á það með tilheyrandi hátíðarhöldum en um þau verður 

fjallað í 4. kafla. 

  Í flest öllum gögnum og frásögnum sem höfundur skoðaði er talað um drengir 

fari fyrst með föður sínum út í eyju á unga aldri, þó er vert að taka fram að konur hafa 

einnig verið partur af úteyjalífinu en um það verður fjallað í kafla 4. Það má kannski 

segja að lundaveiði gangi í ættir að einhverju leyti, þó ekki öllu. Eins og sjá má er mikil 

saga og siðir sem tengjast lundaveiðinni og sérstaklega þegar kynslóð eftir kynslóð er í 

sömu eynni.  

                                                      
14
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Nú hefur saga lundaveiða í Vestmannaeyjum verið rakin. Því næst verður reynt að 

varpa ljósi hvernig lundaveiðum er háttað í samtímanum byggt á viðtölum við 

veiðimenn. Kenningar sem kynntar voru í 2. kafla og sögulegt yfirlit hér að framan 

verða notaðar til túlkunar og greiningar á nútíma lundaveiði, siði þeim tengdum og gildi 

þeirra sem þær stunda.   
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4. Lundaveiði í ljósi kenninga 

Lundaveiðar hafa verið stundaðar í langan tíma líkt áður hefur komið fram. Margur 

Eyjamaðurinn hefur notið góðs af veiðunum en lengi vel var lundinn veiddur til matar. 

Ýmsar breytingar hafa þó orðið á, veiðarnar eru í dag stundaðar til að hafa gaman af. Þó 

svo að lundans sé neytt, er það ekki spursmál um að fá sem mest af honum, heldur er 

hann borðaður vegna hefða að einhverju leyti og vegna góðs bragðs.  

 Í dag eru menn einnig að stunda veiðarnar vegna félagsskapar en í eyjunum hafa 

myndast vinabönd sem líklega munu halda um ókomna tíð. Félagslífið er stór partur af 

þeirra lífi og að vera í úteyjum með félögunum er engu líkt að mati viðmælenda minna. 

Þar er sungið, leikið, spilað og haft gaman og telja þeir það ómetanlegt. Lundaballið er 

einnig stór viðburður ár hvert í Vestmannaeyjum, en þar koma veiðimennirnir saman að 

loknu veiðitímabili og gera sér glaðan dag og bjóða Eyjamönnum að sameinast með sér 

í gleðinni. 

 Í kaflanum verður lundaballinu gerð skil, en áður að því kemur verður farið yfir 

helstu hefðirnar í lundaveiðinni sem og hópanna sem henni tilheyra.  

4.1 Hefðir í lundaveiði 

Lundaveiði er mjög gömul hefð (e. tradition) sem lengi hefur verið haldið í. Hvatinn 

fyrir lundaveiðum hefur færst frá því að vera lífsnauðsynleg yfir í sportveiðar. Hefð 

getur annars vegar verið forn og hinsvegar nýleg en vísar þá oftar en ekki til fortíðar en 

Henry Glassie, bandarískur þjóðfræðingur orðaði það mjög vel í grein sinni Tradition. 

Þar segir hann: ,,tradition is the creation of the future out of the past“ eða „hefð er það 

sem framtíðin skapar úr fortíðinni“ (Glassie, 2003: 176). Hefðir eru hluti af daglegu lífi 

fólks og einstaklingar geta einnig mótað nýjar hefðir. Hefð hefur ekki ákveðin líftíma, 

sumar deyja út á meðan aðrar ná að skapa sér sess innan mismunandi hópa. Hefðir eru 

ekki náttúrulegt fyrirbrigði, þær koma ekki að sjálfum sér, þær eru ekki sjálfgefnar og 

fastar fyrir heldur eru þær háðar túlkun samtímans, sem sagt hver hópur þróar með sér 

þá hefð sem honum finnst við hæfi á hverju tímabili fyrir sig (Handler og Linnekin 

1984: 273, og Hyltén-Cavallius 2007: 229). Hefðir eru tengdar meðal annars fæðingum, 

gelgjuskeiði, hjónabandi og dauða. Hefðir geta einnig verið mun minni í sniðum til 

dæmis það að panta sér alltaf pizzu á föstudögum. Skilgreiningin á hefð í bókinni Living 

Folklore sem gefin var út árið 2005 eftir höfundana Marta Sims og Martine Stephens 

felur í sér að hefð sé eitthvað sem er sífellt endurtekið. Oftast eru þær mjög skipulagðar, 
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þeim er stjórnað og notaðar til að bjóða fólk velkomið í hópinn. Hefðir eru oft trúarlegs 

eðlis (Sims og Stephens, 2005: 94-96).  

Hefðir eru mjög styrkjandi fyrir sjálfsmyndina og myndar tengsl í hópum. 

Lundaveiðimenn hafa margar hefðir og þeir líta allir á sig sem lundaveiðimenn. Þeir 

endurspegla sig í því samfélagi sem þeir hrærast í og það er hluti af þeirra sjálfsmynd. 

James Lacan einblíndi mikið á hugtakið sjálfsmynd og vill hann meina að við 

uppgötvum spegilmynd okkar á unga aldri. Þá förum við fyrst að upplifa okkur sem 

einstakling og aðskilin frá umhverfinu. Hann heldur því fram að eftir því sem við 

eldumst förum við að horfa á samfélagið sem spegilinn sem við speglum okkur í 

(Lacan, 1977: 1-2). Við endurspeglum okkur sjálf í gjörðum okkur. Mjög mismunandi 

er hvernig hver og einn lítur á sjálfan sig. Hefðir eru mjög styrkjandi fyrir sjálfsmyndina 

og myndar tengsl í hópum. Lundaveiðimenn  hafa margar hefðir og þeir líta allir á sig 

sem lundaveiðimenn. Þeir endurspegla sig í því samfélagi sem þeir hrærast í og það er 

lundaveiðin.  

Lundaveiði snýst fyrst og fremst um að veiða lunda eins og nafnið gefur til 

kynna. En það er svo margt annað á bak við veiðina sem aðeins þeir sem lifa og hrærast 

í veiðunum vita um. Þeir sem veiða lunda eru einn stór hópur. Í hópum eru mismunandi 

hefðir, oft tengjast þær því að bjóða nýja einstaklinga velkomna í hópinn. Að veiða 

lunda er hefð út af fyrir sig vegna þess hve gamall sá siður er. Hefðirnar hafa breyst með 

tímanum en nýjar hefðir hafa þá tekið við. Hópur sem framkvæmir hefð gerir hana oft á 

sama stað. Allar úteyjarnar eru því staður þar sem hefð eða hefðir fara fram. Þá er oft 

ætlast til sérstakrar hegðunar af þeim sem taka þátt í hefðinni og má segja að 

einstaklingarnir sem eru úti í eyju séu að framkvæma slíka hegðun en þeir hegða sér 

öðruvísi þar en heima hjá sér . Í úteyjunum er ekki nýjustu tækni að finna og má jafnvel 

segja að menn hörfi aðeins aftur til fortíðar þegar þeir stíga fæti á eyjuna sína og upplifa 

að þeir séu hluti af einhverju stærra samhengi.  

 Hávarður talar um að hefð hafi verið fyrir því að veiðarnar hæfust á 11. viku af 

sumri. En þegar sækja átti um undanþágu frá Alþingi um að fá að halda áfram veiðum 

eftir að Vestmannaeyjar eignuðust eyjarnar hafi orðið smá misskilningur því lundinn er 

friðaður á þessu tímabili sem veiðarnar fóru fram. Bjargveiðifélagið óskaði þá eftir því 

að fá að halda áfram veiðum á sama tíma og alltaf hefði verið. Misskilningurinn varð sá 

að það var túlkað sem veiðarnar hæfust frá og með 11. viku og því hefjast þær í dag 1. 

júlí og eru til 15. ágúst, þær færðust í raun fram um eina viku (GÓ_2013/1). 
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Á árum áður átti hver veiðimaður sinn veiðistað í  Elliðaey en í dag reyna menn 

að skiptast á og á endanum eiga allir að fá jafnt. Þeir veiðimenn sem koma nýir inn 

ganga ekki fyrir á góðu veiðistaðina, en það telst til ákveðinnar vígsluathafnar að  þurfa 

byrja á verri stöðum og vinna sig svo upp. Áður veiddu menn í nafni jarðarleigjanda, 

síðar þurftu menn að láta fjórða hvern lunda til jarðarleiganda en í dag skiptist aflinn 

jafnt á milli veiðimannanna eins og fram kom í kafla 3.3. Hávarður sagði að það væri 

fastur liður hjá honum sem og öðrum að slá aldrei á fugl sem bæri síli. Ef mönnum varð 

á, var lundanum sleppt. Fyrsta lundanum sem einstaklingur veiðir ár hvert er einnig 

sleppt eins og Hávarður segir: „Manni var sagt þetta og ég gerði þetta þá líka“ 

(GÓ_2013/1).  

 Þegar aflinn hafði verið veiddur var hefð fyrir því að sókningsbáturinn kæmi 

tvisvar í viku, en með auknum búnaði fóru menn að koma oftar út í eyju og því hægt að 

fara með aflann örar í land. Þar var hann hamflettur. En á árum áður var hefð fyrir því 

að konur reyttu lundann en fiðrið af honum var mjög verðmætt. Þá var fiðrið flokkað og 

selt, en eftirspurn eftir bringufiðri var mjög mikil. Síðar var farið að hamfletta
15

 fuglinn 

þegar fiðrið var ekki lengur nýtt. Hamflettingin hefur verið í stöðugri þróun og nú er 

bara bringan hirt. Þá er annar vængurinn brotin af, hinn vængurinn er tekin í  hendina og 

togað því þá kemur bringan út.  Ekki er hefð fyrir því að hamfletta úti í eyjunum en það 

var gert ef lá á að fá fuglinn og enginn í landi var til taks. En félögin eru flest svo stór að 

alltaf er mannskapur til taks fyrir hamflettinguna (GÓ_2013/2).  

 Þegar haldið er til veiða verður að taka mið af ýmsu. Veðrið spilar stóra rullu en 

klæðnaður veiðimanna mátti ekki vera of áberandi þegar reynt var að háfa gamla 

fuglinn. Hinsvegar þegar geldfuglinn kom reyndu menn að vera áberandi, setja til 

dæmis flögg fyrir ofan veiðistaðina eða vera með uppstillta lunda því geldfuglinn var 

svo forvitinn. Það eru þó aðrar hefðir sem menn hafa haldið í og búið til sem snúast ekki 

eingöngu um veiðarnar (GÓ_2013/1). Þegar veiðitímabilinu lauk var haldin ákveðin 

uppskeruhátíð en hún nefndist lundaveisla. Það var geysilega gömul hefð að koma 

saman í heimahúsi eftir tímabilið og hafa gaman saman (Sigfús M. Johnsen, 1946: 167). 

Hátíðin þróaðist svo í lundaball árið 1952, sem haldið er á hverju ári en nánar verður 

fjallað um það hér á eftir.  

 Í Elliðaey er haldinn fjölskyldudagur á hverju ári, þar sem sungið er saman, 

varðeldur tendraður og mikið fjör viðhaft. Einnig fara Elliðaeyingar í hópferð upp á land 
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á hverju ári og halda stundum skemmtun milli jóla og nýárs (GÓ_2013/1). Mismunandi 

er eftir félögum hvað þau aðhafast utan veiðanna. Annar viðmælandi minn, Valur 

Oddsson hafði orð á því að þeir í Suðurey haldi miklar veislur á haustin, en þeir eru 

einnig með sauðfjárbúskap í eynni sem hefur gefið þeim mikið í gegnum tíðina 

(GÓ_2013/2). Allt sem hér hefur verið talið upp á það sameiginlegt að það gæti talist 

vera menningararfur Vestmannaeyja.   

Menningararfur er öllum samfélögum mikilvægur en hann geymir mikilvæga 

sögu viðkomandi samfélags. Menningararfur getur bæði verið áþreifanlegur (e. 

tangiable cultural heritage) og óáþreifanlegur (e. intangiable cultural heritage). Hlutir 

og staðir eru áþreifanlegur menningararfur en þeir eru til staðar sem áminning um liðna 

tíma. Þeir eru oftar en ekki varðveittir og þá helst á söfnum. Óáþreifanlegur 

menningararfur getur verið hreyfing og verklag. Dæmi um það má nefna dans eða 

gamlar veiðiaðferðir. Oftar en ekki þegar fjallað er um óáþreifanlegan menningararf er 

athöfnin römmuð inn að einhverju leyti. Dæmi um það gæti verið sýning á gömlum 

lundaveiðiaðferðum (Elsa Ósk Alfreðsdóttir, 2013: 39).Menningararfur getur einnig 

skapað samstöðu innan ákveðins hóps. Þá eykst samheldni hópsins og sjálfsmynd hans 

styrkist og slíkt virðist eiga við um lundaveiðimenn í Eyjum (Lowenthal, 1998: 101-

102).  

Menningararfur getur breyst með tímanum líkt og hefðirnar. Hefðir tengdar 

lundaveiðum hafa verið í stöðugri þróun og hafa þær margar breyst á meðan aðrar hafa 

haldið sér. Hefðirnar myndu ekki viðhalda sér eins ef lundaveiðimennirnir myndu ekki 

halda þeim við, en lundaveiðimennirnir eru partur af stórum hóp.  

4.2 Hópar 

Hópur samanstendur af tveim eða fleiri einstaklingum. Flestir hópar innihalda þó fleiri 

einstaklinga en þeir þurfa alls ekki að þekkjast persónulega þó þeir tilheyri sama 

hópnum. Þó að einstaklingar þekkist ekki persónulega vita þeir hvaða hefðir tilheyra 

hópnum og hvað það er sem tengir þessa tvo ólíku einstaklinga í hann (Dundes, 1980: 

7). Til að vera þátttakandi í hóp þarftu að læra tungumál hópsins, hegðun hans og reglur. 

Mikil þjóðfræði gengur milli manna í hópum og er hún annaðhvort lærð eða kennd 

innan hans. Hver einstaklingur er partur af mörgum hópum, sem dæmi má nefna: 

Fjölskylda, vinir, skóli, tómstundafélagar, allt eru þetta hópar sem eru frábrugðnir hvor 

öðrum. Hins vegar  tengjast hóparnir oft innbyrðis. Til dæmis eru kannski vinirnir í 

sömu tómstundum en það gilda samt allt aðrar reglur innan hópanna tveggja (Sims og 
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Stephens, 2005: 31). Hópar eru einnig mis mikilvægir. Fjölskyldan og vinir eru taldir 

mikilvægustu hóparnir en þangað leita flestir þegar erfiðleikar steðja að. Skólafélagar 

eru svo allt annar hópur þar sem við hegðum okkur gjarnan öðruvísi. Þegar karlarnir 

fara út til lundaveiða þá haga þeir sér allt öðruvísi en heima hjá sér, þar sem aðrar reglur 

gilda innan þess hóps.  

Starfstéttarhópar (e. occupational groups) er hugtak sem á vel við um 

lundaveiðimenn. Starfstéttarhópar eru hópar sem flestir eru hluti af einhvern tímann á 

ævinni. Þetta eru hópar sem fólk getur verið tímabundið hluti af, í stuttan tíma eða yfir 

langt tímabil. Sumir einstaklingar segja að fjölskyldan sé hópurinn sem þeir finna mestu 

tengslin við en þó eru nokkrir sem segja að starfstéttarhópar séu sá hópur sem þau finna 

fyrir mestum tengslum við. Starfsstéttarhópar geta bæði verið formlegir sem og 

óformlegir. Innan starfsstéttarhópa er oft að finna fleiri hópa til dæmis í stóru fyrirtæki. 

Fiskvinnslufyrirtæki geta verið með marga hópa, starfsmenn og eigendur eru í sérhópum 

en eru einnig partur af stóra hópnum. Lundaveiðimenn eru einn stór hópur en innan þess 

hóps skiptist hann enn frekar niður því lundaveiðimenn skiptast einnig í hópa eftir 

eyjunum sem þeir veiða í og tilheyra (Sims og Stephens, 2005: 50-51). 

4.2.1 Hópar í lundaveiði 

Félag bjargveiðimanna er stærsti  hópurinn í kringum lundaveiðar. Innan félagsins 

skiptast svo veiðimennirnir í minni hópa eftir eyjum eða heimalandi. Innan þessa 

einstöku hópa er skiptingin jafnvel enn meiri, jafnvel í eldri, yngri og svo fjölskyldur, 

því á árum áður voru þetta oft sömu fjölskyldurnar sem voru í eyjunum. Hávarður sagði 

að þegar hann hafi verið að koma inn í Elliðaey, hafi  það verið eftir smá krókaleiðum. 

Hávarður hafði mikla löngun til að komast út til veiða. Bróðir Hávarðs var tengdasonur 

Kristófers Guðjónssonar sem var mikil Elliðaeyingur. Hávarður bar undir Kristófer 

hvort að hann mætti slást í för með þeim út í eyju. Kristófer bar það undir félaga sína og 

fékk jákvæð viðbrögð og mátti Hávarður fara á milli ferða hjá sókningsbátnum og 

dvelja í 3-4 daga. Þegar þessir dagar voru liðnir bauðst Hávarði að vera lengur sem hann 

þáði. Hann fékk að koma á hverju sumri en var utan félagsins þangað til árið 1953 þegar 

byggja átti kofann, þá fékk Hávarður að ganga í félagið. Hávarður hefur verið síðan þá 

og notið þess til hins ítrasta, en enginn í fjölskyldu hans hafði lagt háf eða séð lunda 

veiddan. Þetta var því alveg nýtt fyrir honum en Hávarður sagði: „Það er engin svo 

lélegur að hann geti ekki náð sér í lunda í soðið ef hann vill ná í hann á annað borð“ 

(GÓ_2013/1). 
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 Lundaveiðimenn eru einnig hluti af starfsstéttarhóp en það eru hópar sem fólk 

getur verið tímabundið hluti af, í stuttan tíma eða yfir langt tímabil eins og kom fram 

hér að ofan. Lundaveiðimenn eru einn stór félagshópur sem skiptist svo niður í smærri 

einingar og er því mjög hefðbundin starfstéttarhópur. Flestir eru hluti af hópnum um alla 

tíð, en lundaveiði er ekki allra og hafa einhverjir hætt vegna ýmissa ástæðna. Þá eru 

þessir aðilar ekki lengur hluti af þessum starfstéttarhóp. Einnig eiga sumir til með að 

skipta um eyju á einhverjum tímapunkti og þá breytist hópurinn sem þeir umgangast og 

einstaklingurinn verður hluti af nýjum hóp (GÓ_2013/2).  

Hóparnir í lundaveiðinni geta verið eftir ýmsum stærðum og gerðum. Veiðarnar 

hafa þróast mikið og hópmyndun breyst sömuleiðis. Eins og talað var um í kafla 3.3 

voru hóparnir áður fyrr þeir sem leigðu landið og þeir sem veiddu fyrir þá. Þegar 

eignarhaldi á úteyjunum var breytt og Vestmannaeyjabær eignaðist eyjarnar breyttist 

einnig hópmynduninn gríðarlega. Þá fóru menn að kenna sig við ákveðnar eyja í mun 

meiri mæli en áður og nýliðun í eyjunum hófst. 

Lundinn og lundaveiðin er það sem sameinar þennan ákveðna hóp 

lundaveiðimanna saman og afmarkar þá um leið frá „hinum“. Þeir veiðimenn sem 

tilheyra hópnum einangra sig úti í eyju og lifa þar í 5 vikur á ári í smækkuðu samfélagi 

(e. microcosmos). Dr. Terry Gunnell prófessor í þjóðfræði við Háskóla Íslands hefur 

mikið velt fyrir sér hugtakinu microcosmos og þar segir hann meðal annars í grein sinni: 

„Dimmission: Nútímabúningasiður í íslenskum framhaldsskólum“ að microcosmos sé 

ákveðið samfélag afmarkað frá ytra samfélagi. Þar gilda eigin reglur, yfirvald, 

stéttaskipting og hátíðir (Gunnell, 2003: 473). Lundaveiðin er samfélag sem er 

frábrugðið hinu „venjulega“ samfélagi. Þar búa mennirnir í nokkrar vikur í úteyjum og 

búa til sitt eigið samfélag, með eigin reglum, stéttaskiptingu og enda með 

uppskeruhátíð.  

Í dag er ekki eins erfitt að komast inn í samfélag lundaveiðimanna eins og var 

áður. Í Elliðaey og víðar hefur orðið talsverð nýliðun og þá oft í tengslum við 

kofabyggingar (GÓ_2013/1). Kofinn er mjög mikilvægur fyrir veiðimennina því fyrst 

og fremst er hann húsaskjól en á kvöldin þegar engin veiði fer fram, er kofinn 

samkomustaður þeirra og má segja að þar sé haldin  ákveðin kvöldvaka.     

4.3 Kvöldvakan  

Á Íslandi voru kvöldvökurnar fyrirferðamiklar fram á 20. öldina en þær lögðust af í 

byrjun hennar. Þá kom húsfólkið saman við vinnu sína, karlmenn kembdu og prjónuðu á 
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meðan konurnar spunnu. Sumar konur nýttu kvöldvökurnar til að klára dagsverkin. Á 

meðan þessu stóð voru oft kveðnar rímur eða sögur sagðar, það er að segja ef missa 

mátti mann frá vinnu til þessarar iðkunar (Jónas Jónasson, 2011: 7). Þegar fram liðu 

stundir lagðist þessi siður að mörgu leyti af í þessari mynd. Hægt er þó að færa rök fyrir 

því að kvöldvakan hafi einungis breytt um form og nú fari hún fram fyrir framan 

sjónvarp eða tölvur á kvöldin.  

Það sem einkennir úteyjalífið er að nýjustu tæki og tól eru ekki til staðar í 

kofunum. Báðir viðmælendur mínir voru sammála um að á kvöldin, þegar menn voru 

úti í eyju, færi fram ákveðin kvöldvaka. Oft komu menn frá Eyjum um helgar, sem ekki 

höfðu tök á að koma á virkum dögum. Þá var komið með eina flösku með sér, lagið 

tekið og sögur sagðar. Oft var mjög fjölmennt í Elliðaey um helgar og mikið fjör var þá 

á kvöldin. Stundum áttu menn það til að bregða á leik. En mikill prakkarasvipur kom á 

Hávarð og hóf hann frásögn sína af prakkarastriki þeirra félaga eitt kvöldið: 

 

Skátarnir komu reglulega til okkar í útilegu við hjálpuðum þeim að koma upp 

dótinu og einu sinni voru þeir með rosa mikið tjald, eins og indíánatjald, 

kallast þórstjaldið, allir sváfu þarna, og um kvöldið var foringinn að segja 

draugasögur og við vorum búnir að veiða nokkrar svölur ég og annar. Við 

læddumst að tjaldinu og hlustuðum á draugasögurnar, og draugurinn var að 

ganga upp stigann og það marraði í stiganum og hann gekk að hurðinni þar 

sem stúlkan lá vakandi inni í herberginu í því þá smeygjum við nokkrum 

svölum inn í tjaldið undir það og það varð uppi örg mikið og svölurnar flugu 

upp og það urðu mikil læti og við hlógum og hlógum og tókum sprettinn í 

burtu (hlær mikið) og svo var okkur sagt daginn eftir af þessu og við þóttumst 

ekkert vita og ég held þeir hafi ekki komist að þessu enn (GÓ_2013/1).   

 

Tekið var upp á ýmsu úti í Elliðaey, þarna er gott dæmi um kvöldvöku sem var heldur 

betur trufluð af uppátækjasömum mönnum.  

 Valur Oddsson hafði svipaða sögu að segja frá tómstundum þeirra Suðureyinga 

á kvöldin. Hann gaf mikið út á hópandann sem væri rosalega góður og hópurinn 

samanstæði af einstaklega skemmtilegum mönnum. Þá má nefna til dæmis Hallgrím 

Tryggvason, Ólaf Tý Guðjónsson og Þorstein Sigurðsson. Valur sagði: „Kvöldvökurnar 

með þeim eru alveg ógleymanlegar þetta eru miklir sögumenn og leikarar og eiga létt 

með að segja frá. Eru hagmæltir líka, geta gert mjög góðar tækifærisvísur, alveg 

einstakar að mínum dómi. Kvöldin eru alveg ógleymanleg“ (GÓ_2013/2). Báðir 

viðmælendurnir sögðu að söngur hefði verið fyrirferðamikill en það hefur ekki alltaf 

verið svoleiðis í öðrum eyjum.   
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 Í Þjóðhátíðarblaði Vestmannaeyja árið 2005 birtist viðtal við Sigurgeir Jónasson 

sem Skapti Örn Ólafsson tók. Sigurgeir er veiðimaður mikil og hefur stundað þær lengi 

í Álsey. Sigurgeir sagði að það hafi lengi vel ekki tíðkast að syngja mikið í Álsey. En í 

dag er það breytt og söngelskir menn komnir í félagið. Einnig eru spiluð spil en 

Sigurgeiri er það minnisstætt að á kvöldin var alltaf lesið upp úr bók (Skapti Örn 

Ólafsson, 2005: 33). Eins og sjá má eru tengsl við kvöldvökuna forðum tíðar mikil.  

Nú hefur verið fjallað um hvað veiðimennirnir gerðu á kvöldin, en dagarnir 

snérust að miklu leyti um veiðina.  Stundum voru veðurguðirnir ekki hliðhollir og þá 

þurftu menn að finna sér eitt og annað til dægrastyttingar en lífið í úteyjum hafði líka 

sinn vanagang.  

4.4 Lífið í úteyjum 

Þegar ekki var hægt að veiða á daginn tóku menn sér ýmislegt fyrir hendur. Á slíkum 

dögum verða menn einfaldlega að finna sér annað að gera því ekki er hægt að fara í land 

nema hitta á sókningsdag. Báðir viðmælendur mínir töluðu um að á slíkum dögum hefði 

verið dyttað að kofunum og sérstaklega þegar var verið að byggja þá. Valur talaði um að 

sérstakar vinnuhelgar hafi verið haldnar til að flýta fyrir þegar veiðitímabilið var ekki 

hafið (GÓ_2013/2). Annars var gripið í spil og talaði Hávarður sérstaklega um að þegar 

hann var ungur peyi eyddi hann oft dögunum í að skoða fuglalífið í eyjunni sem og 

landslagið en það er mjög fjölbreytt í Elliðaey. Menn voru mjög duglegir að finna sér 

eitthvað til dundurs en Hávarður fór oft í söl. Menn lásu einnig mikið og hafa 

Elliðaeyingar komið sér upp ágætis bókasafni úti í eyju (GÓ_2013/1). Í bók Árna 

Árnasonar frá Grund segir að þessir dagar séu hinir fínustu hvíldardagar því það er 

mikið erfiði að vera við lundaveiðar og hörðustu menn eru sofnaðir um leið og þeir 

leggjast á koddann. Árni hefur þetta að segja um hvíldardagana:  

 

Notaðir til mikils svefns og matar, til lagfæringar á háfunum og til að daga í 

slag. Þá er spilað af hjartans lyst síðasta stikk um stúlkur, hlegið dátt og 

gamnað  sér að ýmiss konar sögum, fyndni og söngvum sem passa aðeins 

fyrir fámennan vinahóp karlmanna sem ekki kalla allt ömmu sína í orðaleik. 

Ekki skuluð þið samt halda að alltaf sé legið inni yfir slíku þótt rigining eða 

stormur sé, nei, ef nokkur leið er að ráða við háfinn vegna veðurs og ef 

fuglinn er við, er farið að veiða, algallaður frá toppi til táar ef með þarf vegna 

rigningar (Árni Árnason, 2012: 274).  

 

Allt er gert til að halda áfram við veiðarnar enda er tímabilið stutt. Ef ekki er hægt að 

veiða þá er ýmislegt sem menn hafa tekið sér fyrir hendur en vilja oft ekki láta það 
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koma fram í dagsljósið en eins og Sigurgeir sagði: „Það sem gerist út í eyju verður eftir 

úti í eyju.“ (Skapti Örn Ólafsson, 2005: 34). Eru það orð að sönnu en einnig verða 

veiðimennirnir að láta sér nægja það sem er úti í eyju.  

 Í dag eru veiðikofarnir orðnir eins og hinir fínustu sumarbústaðir. Áður var 

engin vatnsveita og menn urðu oft vatnslausir. Menn komu alltaf með vatn frá Eyjum 

með sér þegar farið var út (GÓ_2013/1). Það fer reyndar mikið eftir eyjunum hversu 

gott aðgengi er að vatni. Í Álsey rennur ferskt vatn úr berginu, það rennur í ákveðið gil, 

Vatnsgil. Þar hafa Álseyingar komið fyrir tunnu, sem fleytir vatninu í vatnstank og í 

leiðslu yfir í húsið. Það er mikil kostur að þurfa ekki að spara vatnið en Álseyingar hafa 

meðal annars komið sér upp útisturtum (Skapti Örn Ólafsson, 2005: 33). Aðstæður í 

Suðurey eru allt aðrar en þar var erfitt að ná í vatn. Menn tóku þá upp á ýmsu svo sem 

að safna dögg á nóttunni einnig þótti mönnum sniðugt að hella sjó á mold og láta síast í 

gegn og setjast. Þá fór seltan að miklu leyti úr en þetta var þó aðeins gert í neyð (Sigfús 

M. Johnsen, 1928: 99-100). Eitt sinn þegar Árni Árnason var á ferð í Brandinum ásamt 

fleirum, kom það upp að þeir urðu vatnslausir. Þá vildi Árni Johnsen frá Vertshúsinu 

synda yfir í Álsey með brúsa og fá vatn hjá þeim. Náðu þá félagar Árna Johnsen að telja 

hann af þessu enda hefði sú för getað farið mjög illa (Árni Árnason, 2012: 209).  

Í dag eru menn komnir með rafmagnsgeyma fyrir kofana, saunaböð, stór og góð 

eldhús og allt til alls. „Ég held að sjarminn minnki ekkert með þessum þægindum, ég 

myndi ekki vilja hoppa aftur í gamla tímann. Tímarnir breytast og mennirnir með.“ 

(Skapti Örn Ólafsson, 2005: 33). Hávarður tekur einnig í sama streng og Sigurgeir: 

„Þetta er kósí hjá okkur, ekki lengur orðið úteyjarlegt eins og einn sagði við mig. Þetta 

er bara eins og heilsárs hús.“ (GÓ_2013/1).  

 Það má segja að lundaveiðin sé númer eitt hjá þessum mönnum en Sigurgeir 

sagði í viðtali við Skapta Örn að þetta væri það sem menn hugsuðu um allt árið um 

kring. Veiðimennirnir hafi alltaf tekið mikinn kipp eftir áramót, farið að ganga um 

bæinn og í maí var dótið gert klárt þó að veiðar hæfust ekki fyrr en í júlí (Skapti Örn 

Ólafsson, 2005: 33). Greinilegt er að allir hlakka mikið til að komast út í eyju á hverju 

sumri jafnvel þótt veiðar séu bannaðar eins og staðan er í dag. En hætturnar eru þó 

margar í eyjunum og hafa því miður þó nokkrir látið lífið við lundaveiði.   

4.5 Hætturnar leynast víða 

Lundaveiði er alls ekki hættulaus og hafa of margir hrapað við þessa iðju. 

Veiðimennirnir fara algjörlega út á ystu brún, sveifla háf sem nær langt upp fyrir þá og 
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upp í loft. Eitt feilspor og gamanið gæti endað illa. Því miður hefur of oft farið illa og 

sannar það hættuna við veiðarnar. Sem betur fer hafa þó nokkrir komist lífs af eftir að 

hafa hrapað úr veiðistöðunum.  

Í bók Árna Árnasonar er að finna tölur yfir þá skráða menn sem hafa hrapað úr 

úteyjum við lundaveiði og eggjatöku frá fyrri hluta 19. aldar. Alls eru það 52 

einstaklingar sem hafa látið lífið. 7 hafa fallið úr Heimakletti, 3 úr Ystakletti, 4 úr 

Stóraklifi, 3 úr Hánni, 1 úr Lágenni, 4 úr Dalfjalli, 12 úr Ofanleitishamri, 10 úr 

Stórhöfða, 1 úr Hellisey, 2 úr Bjarnarey, 1 úr Geirfuglaskeri og 4 úr Elliðaey (Árni 

Árnason, 2012: 263).  Þann 1. ágúst 1953 var minnismerki
16

 reist um hrapaðan mann. 

Það var í Bjarnarey, en merkið var reist til minningar um Sigurgeir Jónsson frá 

Suðurgarði sem hrapaði í Bjarnarey árið 1935. Margir voru samankomnir fyrir þennan 

einstaka atburð en aldrei fyrr hafði verið reist minnismerki um hrapaða. Lesin voru upp 

minningarorð, ættjarðarljóð voru sungin og í lok athafnar sameinuðust allir í þjóðsöng 

Íslands (Óskar Kárason, 2012: 198-199).  

Áður fyrr voru menn ekki bundnir í öryggislínu við veiðar, þó svo að þeir hafi 

staðið úti á brúninni. Það var ekki fyrr en fyrir 25-30 árum síðan að félagar í Álsey tóku 

sig til og voru alltaf bundnir því veiðistaðirnir eru oft tæpir, úti á brún og oft er vel 

sleipt. Það hefur leitt af sér aukið öryggi fyrir veiðimanninn sem og betri og meiri veiði 

(Skapti Örn Ólafsson, 2005: 32-33).  

 Margir myndu ætla að þetta sport væri svo hættulegt að konur myndu ekki taka 

þátt í slíkri iðju, raunin er þó sú að konurnar fara oft á tíðum út í eyju, en veiðarnar eru í 

minni kantinum.  

4.6 Konur í lunda 

Áður fyrr var það algjörlega óþekkt að konur hæfust við í úteyjum nema þegar 

heyskapur var. Þær stunduðu sumar hverjar veiðar á heimalandinu en ekki fór mikið 

fyrir því í úteyjum. Síðari árin hafa konur farið að fjölga komum sínum í úteyjar. Þar 

sáu þær meðal annars um matseldina fyrir veiðimennina og gistu stundum. Aðstæðurnar 

voru ekki beint aðlaðandi fyrir alla, þó trufla þær suma ekki neitt og láta konurnar það 

ekki stoppa sig. Segja má að það þýði ekki að vera feimin þegar maður dvelst í útey. 

Konurnar komu og koma enn þó aðallega sér til skemmtunar en eru flestar lítið fyrir að 

veiða en sumar gefa ekkert eftir
17

 (Árni Árnason, 2012: 289-291).  

                                                      
16

 Sjá mynd 1.8 í myndayfirliti 
17

 Sjá mynd 1.16 í myndayfirliti 
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 Í Eyjafréttum birtust endurminningar hjóna sem höfðu eytt 

hveitibrauðsdögunum í Suðurey. Þetta voru hjónin Hilmir Högnason og Alda 

Björnsdóttir. Hilmir vildi fara í eftirminnilega brúðkaupsferð og því var Suðurey fyrir 

valinu, þau veiddu saman og nutu lífsins og alls þess sem eyjan hafði upp á að bjóða 

(Hilmir Högnason, 2012: 8-9).  

 Valur sagði að konur væru ekki mikið í Suðurey enda sé eyjan mjög erfið 

uppgöngu, en það þarf að fara upp 60 metra lóðréttan stiga til að komast í eyjuna. 

Konurnar koma aðallega þegar verið er að smala kindunum. Hann segir sumar konur 

koma frekar út í eyju og koma þá til að hjálpa til við að dytta að kofanum. Hann segir 

enn frekar að þær séu velkomnar til að koma og veiða (GÓ_2013/2).  

Þó að karlarnir séu mun fyrirferðameiri en konurnar hvað varðar veiðina mæta 

þær þó oftast með sínum mönnum á lundaballið, sem er þeirra uppskeruhátíð og eru 

konurnar því einnig virkur partur af samfélaginu þeirra. 

4.7 Lundaballið  

Lundaballið var fyrst haldið eftir að bjargveiðimannafélagið var stofnað. Stjórn 

félagsins hélt alltaf ballið alveg fram undir 1970 en þá fór það að detta upp fyrir. Árni 

Johnsen fyrrverandi alþingismaður ákvað að halda lundaball og var vel tekið í það. 

Þegar ballið var búið fór Árni upp á svið og sagði að næst myndi Álsey sjá um ballið og 

svo gengi það í stafrófsröð. Hann á þessa hefð alveg skuldlaust og hefur hún haldist 

síðan. Hver eyja heldur því ball á sjö ára fresti, en heimalandið heldur ekki ball. 

Lundaballið sem haldið er síðustu helgina í september hefur haldið áfram þrátt fyrir að 

veiðarnar hafi verið í minna mæli síðustu árin, en reynt er  að halda í allar hefðir sem 

tengjast veiðunum og lundaballið er svo sannarlega hluti af þessari menningu 

veiðimannanna. Skemmtiatriðin á ballinu hafa einnig þróast með tímanum. Fyrst voru 

þau alltaf leikin en í dag er tæknin orðin mikil og skemmtiatriðin hafa fylgt að einhverju 

leyti með, til dæmis í formi glærusýninga og myndbanda. Söngur er einnig stór partur af 

lundaballinu sem og lífinu í úteyjunum eins og áður kom fram. Sérstök lög hafa verið 

samin um hverja eyju sem eru alltaf sunginn á ballinu en textarnir af lögunum fylgja 

með í viðauka ritgerðarinnar (GÓ_2013/2).   

 Lundaballið er uppskeruhátíð lundaveiðimannana þar sem veiðitímabilið er gert 

upp. Hátíð er skilgreind samkvæmt orðabók sem „Vegleg samkoma, oft í tilefni 

tímatalstengdra trúarlegra eða þjóðminningarlegra atburða“ (Mörður Árnason, 2007: 

370). Þjóðfræðingurinn Kristín Einarsdóttir fjallar mikið um hugtakið hátíð í 
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meistaraprófs ritgerð sinni. Þar talar Kristín um að hátíðir séu öðruvísi en 

hversdagsleikinn. Munurinn er oftar en ekki tengdur tilfinningum. Hátíðir tengjast oft 

gleðilegum atburðum og því er gleði og ánægja oft tengd hugtakinu (Kristín 

Einarsdóttir, 2004: 12). Á lundaballinu koma veiðimennirnir saman og gera sér glaðan 

dag. 

 Þegar hátíð fer fram getur hún einkennst af miklum leik. Á lundaballinu er 

meðal annars leikið efni og menn gera grín að hver öðrum. Þegar leikur á sér stað líkt og 

gerist á lundaballinu er jafnvel hægt að tala um flutning á efni.  

 

4.7.1 Lundaveiði sem flutningur. 

Færa má rök fyrir því að veiðiferlið og allt tengt því megi túlka sem flutning. Flutningur 

(e. performance) hefur yfirleitt ákveðin upphafspunkt og endi. Hægt er að finna flutning 

í átta eftirtöldum atriðum: Í hversdagslífinu, listum, íþróttum og öðru skemmtiefni, 

viðskiptum, tækni, kynlífi, siðum og leik (Schechner, 2006: 31). Flutningur er því partur 

af öllu okkar lífi. Við erum alltaf að flytja eitthvað og innan mismunandi hópa ýmist í 

flutning eða hægt er að líta á athöfn eða atburð sem flutning.  

Flutningur skiptist upp í sjö flokka en þeir eru; Vinnustofa (e. workshop), 

æfingar (e. rehersal), upphitun (e. warm-up), flutningurinn (e. public performance), 

samhengi (e. larger events and contexts), kæling (e. cooldown) og eftirmálar (e. 

aftermath) (Schechner, 2006: 245-247).  Ef lundaveiði er sett inn í þessa flokka hefst 

hún með því að veiðimennirnir útvega sér nauðsynlegan búnað. Með búnaði er átt við 

háf, sérstök veiðiföt og annan búnað sem hver einn telur vera mikilvægan. Næsta ferli 

eru æfingar, en veiðimennirnir geta til dæmis byggt upp þol með því að ganga á fjöll og 

firnindi. Upphitun veiðimannanna myndi falla undir það þegar þeir eru komnir út í eyju 

og fara að prófa háfinn áður en þeir halda til veiða. Flutningurinn sjálfur er veiðin sjálf 

og það tímabil sem þeir eru að veiða og stendur alveg fram til loka þess en 

veiðitímabilinu  lýkur með lundaballinu. Veiðimennirnir fara í ákveðin hlutverk sem 

þeir flytja þarna úti í eyjunni fyrir hvorn annan sem og gesti sem koma út í eyjarnar. 

Hversdagsleikinn fær hvíld. Þegar þeir snúa svo aftur til Eyja með aflann, má segja að 

þeir séu á jaðartímabili (e. liminal) sem fjallað verður um hér að neðan, þeir eru ekki 

lengur í hlutverki veiðimannsins úti í eyju, en eru samt sem áður ekki komnir heim í 

hversdagslífið en það telst einmitt líka til samhengi flutningsins. Þegar þeir eru úti á sjó 

á leið í land eru þeir á einhvers konar jaðartíma þar sem þeir hafa ekki fast land undir 
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sér. Þá eru þeir ekki lengur veiðimennirnir en eru samt sem áður ekki komnir aftur í sitt 

venjulega hlutverk.   

Victor Turner var breskur mannfræðingur sem skrifaði mikið um hefðir, 

vígsluathafnir og jaðartímabil. Turner segir að þeir sem séu á jaðartímabili séu hvorki 

hér eða þar, þeir eru á milli. Til dæmis að vera trúlofaður, það er millibilsástand, ert 

hvorki giftur né einhleypur. Turner vill ganga svo langt og segja að allir þeir sem eru í 

þessu millibilsástandi hafi enga stöðu, eignir eða hlutverk. Ekkert eigi að skilgreina þau 

frá öðrum sem eru í sama ástandi (Turner, 2007: 90). Jaðartímabil eða liminal kemur frá 

latneska orðinu Limen, sem þýðir einfaldlega „á þröskuldinum“. Þegar við upplifum 

okkur á jaðartímabili erum við á mörkum einhvers nýs, erum að verða eitthvað nýtt og 

klára eitthvað gamalt. Annað orð yfir liminality er millibilsástand (Sims og Stephens, 

2005: 105). 

Þegar veiðimennirnir eru komnir til síns heima og úr millibilsástandinu hefst 

kæling. Þá tekur hinn venjulegi einstaklingur við af veiðimanninum það getur oft tekið 

ákveðin tíma, en kælingin fer fyrst og fremst fram í því að mennirnir setja fötin sín í 

þvott og fara að hamfletta lundann.  Þegar því ferli er lokið er veiðimaðurinn búinn að 

loka á hlutverkið en þá taka eftirmálarnir við. Sá hluti af flutningi getur staðið lengi yfir, 

jafnvel mörg ár. Ljósmyndir eru mjög gott dæmi um þetta, einnig eru allar þær 

minningar, myndbandsupptökur og að neyta fuglsins. Einnig er lundaball haldið síðustu 

helgina í september eins og sagt var frá fyrr í þessum kafla, þá er tækifæri fyrir 

veiðimennina að koma og gera sér glaðan dag og gera endanlega upp veiðitímabilið og 

bjóða samfélaginu þátttöku í fögnuðinum. Lundaballið er þeirra lokahóf og markar þar 

með lok lundaveiðitímabilsins, bæði í hugum veiðimannanna sem og samfélagsins í 

heild.  

Eyjarnar keppast um á hverju lundaballi að toppa hvor aðra og gera betur en á 

síðasta balli. En er þessi rígur raunverulegur eða er hann spuni? 

4.8 Rígur milli eyjanna 

Mánuði fyrir hvert lundaball byrja fréttaveitur Eyjamanna að fyllast af allskyns 

auglýsingum um komandi lundaball. Þar stendur oftar en ekki að í ár sé besta ballið 

haldið og engin megi missa af því. Rosalega mikill metnaður er lagður í böllin enda 

virðist hver eyja reyna að toppa þá fyrri en þetta er allt hægt vegna þess hve langt líður á 

milli þess að hver eyja haldi ball, annars gætu menn fengið leið á því að halda ball á 

hverju ári (GÓ_2013/2).   
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Það er ekki bara á lundaballinu sem metingurinn er viðloðandi. Veiðimenn í 

Ystakletti láta t.d veiðimenn hinna eyjanna vita að þeir eigi núverandi veiðimetið, sem 

eru 1420 lundar á einum degi, en Jón Kristinn á það met (Sigurgeir Jónsson, 2010: 14). 

Samgangurinn er ekki mikil milli eyja en ef einhvern vantar aðstoð er brugðist við því, 

til dæmis ef menn eru á leið út í Elliðaey og einhvern vantar far í Bjarnarey þá er það 

sjálfsagt mál, en eyjarnar eru skammt frá  hvor annarri (GÓ_2013/1). Sigurgeir nefnir 

einnig að hann hafi aðeins farið út í aðrar eyjar í heimsóknir og afmæli en aldrei veitt 

annars staðar en í sinni eyju, Álsey (Skapti Örn Ólafsson, 2005: 32).  

Þegar Hávarður var spurður hvort það væri rígur á milli eyja var svarið einfalt; 

„Nei það er bara í nösunum, stríðni, þetta eru allt vinir manns.“ (GÓ_2013/1). 
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5. Niðurstöður 

Hér hefur verið rakin saga lundaveiða í Vestmannaeyjum svo langt sem elstu heimildir 

herma. Veiðarnar hafa breyst mikið í tímans rás sem og aðstæður veiðimanna. Þegar 

veiðarnar hófust veiddu menn í nafni jarðareiganda á Heimaey og voru þær stundaðar til 

að lifa veturinn af, þær voru hluti af sjálfsþurftarbúskap Eyjamanna. Árið 1952 þegar 

Vestmannaeyjabær eignaðist allar jarðir Heimaeyjar varð breyting á og menn fóru að 

veiða í nafni veiðifélaga sem þá voru stofnuð. Þegar komið var fram undir miðja 

tuttugustu öld fór lífsbjörgin að verða auðveldari og menn fóru að veiða sér til gamans 

og þróuðust lundaveiðar út í sportveiðar. Veiðarfærin þróuðust einnig mikið en fyrst um 

sinn var lundinn veiddur með grefli en menn fóru svo að reyna ýmislegt annað. 

Samhliða greflaveiðum var prufað að nota svokallaða hjálma en það gekk ekki eins vel 

og menn vonuðust til. Þá gripu menn til þess ráðs að nota net við lundaveiði en þá 

gengu menn algjörlega fram af stofninum og þær voru bannaðar. Háfurinn kom svo til 

Vestmannaeyja árið 1877 og tók algjörlega við af greflunum sem höfðu þá verið 

notaðir. Veiðarfærin voru komin í sinn nútímalega búning en aðstæður veiðimannanna 

höfðu lítið þróast með veiðiaðferðunum. Aðstæður þeirra voru ekki upp á marga fiska, 

sváfu þétt saman á gólfinu og höfðu litla sem enga aðstöðu. Upp úr miðri tuttugustu 

öldinni fóru veiðifélögin að bæta aðstæðurnar svo um munaði. Elliðaeyingar höfðu þó 

ráðist í endurbætur árið 1930 á gamla kofanum sínum sem breytti aðbúnaði þeirra svo 

um munaði.  

Hefðir tengdar lundaveiðinni hafa einnig þróast mikið í gegnum tíðina líkt og 

rakið var hér að framan. Þó að veiðimennirnir séu ekki með nýjustu tækni úti í eyjunum 

þá hefur þeim tekist að halda í margar hefðirnar sem hafa horfið út af heimilum manna, 

en í úteyjunum fer fram ákveðin kvöldvaka þar sem menn syngja, spila og segja sögur 

en það þekkist vart á sumum heimilum í dag. Aðrar hefðir hafa þó þróast mikið og má 

þar sérstaklega nefna lundaballið. Áður fyrr hét hátíðin lundaveisla og var haldin heima 

hjá veiðimönnunum en í dag er það haldið í samkomusal í Vestmannaeyjum og er einn 

af stærri viðburðum í skemmtanalífi Eyjamanna. Þá sameinast allir lundaveiðimennirnir 

í einn stóran hóp en lundaballið er hluti af flutningi lundamanna. Flutningurinn hefst á 

undirbúningi veiðimannanna og stendur yfir fram allt fram að lundaballinu. Hápunktur 

flutningsins eru veiðarnar sjálfar. 

Hópar í lundaveiðinni skipa líka stóran sess, allir eru veiðimennirnir hluti af 

sameiginlegum hópi lundaveiðimanna en skiptast svo niður eftir því hvar þeir veiða 
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lundann. Hópaskiptingin er mjög mikil eins og áður var fjallað um og hafa þar af 

leiðandi mismunandi hefðir skapast í hverjum hóp fyrir sig. Sjálfsmynd veiðimannanna 

er mjög sterk og þegar þeir stunda veiðarnar eru þeir að viðhalda þeirri sjálfsmynd sem 

þeir hafa skapað sér.   

Lundaveiðar hafa þróast mikið með tímanum, frá því að vera lífsbjörgin og 

nytjaveiðar yfir í sportveiðar. Þó að þessi þróun hafi átt sér stað hafa hefðirnar að miklu 

leyti haldið sér eins og rakið var hér að framan. Lundaveiði er enn þann dag í dag rík af 

hefðum og eiga þær það sameiginlegt að skapa ákveðin menningararf sem tengdur er 

lundaveiðunum og því jafnvel partur af menningararfi Vestmannaeyja. 
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Myndaskrá 

Mynd 1.1 

Lundi  

Myndin er tekin 27. júlí 2013 af 

Jóni K.B. Sigfússyni. Í vörslu 

eiganda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 1.2 

Elliðaey, til vinstri sést 

veiðikofinn. 

Nafn þess sem tók myndina er 

ekki getið en hún er fengin af 

síðunni 

http://www.islandsbloggen.com/

2012/10/40-doda-far-pa-elliaey-

efter-bradsot.html  þann 1. apríl 

2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mynd 1.3  

Bjarnarey 

Mynd tekin af Marcin Klisz af 

vefsíðunni 

http://www.panoramio.com/phot

o/45447808  þann 1. apríl 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.islandsbloggen.com/2012/10/40-doda-far-pa-elliaey-efter-bradsot.html
http://www.islandsbloggen.com/2012/10/40-doda-far-pa-elliaey-efter-bradsot.html
http://www.islandsbloggen.com/2012/10/40-doda-far-pa-elliaey-efter-bradsot.html
http://www.panoramio.com/user/4507644?with_photo_id=45447808
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http://www.panoramio.com/photo/45447808
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Mynd 1.4 

Suðurey 

Ljósmyndari ókunnugur. Mynd 

fengin af vefsíðunni 

http://www.nat.is/travelguide2/ahuga

v_st_sudurey_vm.htm  

þann 8.apríl 2014  

 

 

 

 

 

Mynd 1.5 

Ystiklettur 

Ljósmyndari ókunnugur. Mynd fengin 

af vefsíðunni 

http://www.eyjafrettir.is/skrar/image/A

lmennt/ystiklettur.jpg þann 8. apríl 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.6 

Hellisey 

Ljósmyndari er Frosti Gíslason, tekin 

13. júní 2006. Fengin af vefsíðunni 

http://www.heimaslod.is/index.php/M

ynd:IMG_3043a.jpg  þann 8.apríl 

2014 
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Mynd 1.7  

Álsey og Brandurinn fyrir aftan. 

Ljósmyndari óþekktur, myndin er     

tekin af vefslóðinni 

http://www.heimaslod.is/index.php/M

ynd:%C3%81lsey..jpg Þann 8. Apríl 

2014 

 

 

 

 

Mynd 1.8  

Við Minnismerkið í Bjarnarey  

Ljósmyndari óþekktur tekið af 

vefsíðunni  

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:P

hotograph_(12).jpg Þann 8. apríl 

2014 

 

 

 

Mynd 1.9 

Veiðimenn við gamla kofan í 

Elliðaey. Ljósmyndari óþekktur 

mynd tekin af vefsíðunni 

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:P

hotograph_(5).jpg þann 8.apríl 2014. 
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43 

 

 

Mynd 1.10 

Menn við veiðar í Elliðaey. Á myndinni eru 

þeir Guðlaugur Guðjónsson, Kristófer 

Guðjónsson, Hávarður Sigurðsson, Pétur 

Guðjónsson, Guðmundur Guðjónsson og 

Þórarinn Guðjónsson.  

Ljósmyndari er Ingólfur Guðjónsson frá 

Oddsstöðum,  myndin er tekin af vefsíðunni  

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Nokkrir_h

%C3%B6f%C3%B0ingjar_%C3%BAr_Elli%

C3%B0aey..jpg Þann 8.apríl 2014 

 

Mynd 1.11 

Hávarður Sigurðsson við veiðar. 

Ljósmyndari er Ingólfur Guðjónsson frá 

Oddsstöðum, myndin er tekin af vefsíðunni  

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Untitled-

007.jpg þann 8.apríl 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.12 

Hlöðver Johnsen að kippa lundann saman. 

Ljósmyndari óþekktur, myndin er tekin af 

vefsíðunni  

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Photograph_

(3).jpg þann 8.apríl 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Nokkrir_h%C3%B6f%C3%B0ingjar_%C3%BAr_Elli%C3%B0aey..jpg
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http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Nokkrir_h%C3%B6f%C3%B0ingjar_%C3%BAr_Elli%C3%B0aey..jpg
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Untitled-007.jpg
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Untitled-007.jpg
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Photograph_(3).jpg
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:Photograph_(3).jpg
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Mynd 1.13 

Höfundur með lundaháf. Myndin er 

tekin af Guðrúnu Gígju Jónsdóttur þann 

27. júlí 2013. Myndin er í vörslu 

eiganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mynd 1.14 

Guðrún Gígja Jónsdóttir háfar lunda     

og höfundur, Gígja Óskarsdóttir  

situr við hlið hennar. Ljósmyndari er  

      María Ósk Þorvarðardóttir. 

      Myndin  er tekin þann 27. júlí 2013.  

     Myndin er í vörslu höfundar. 
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Mynd 1.15 

Hamfletting  

Myndin er tekin þann 27. júlí 2013. Myndin  

er í vörslu höfundar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.16 

Jón Runólfsson og kona hans 

 Ingibjörg Ásta Björnsdóttir. 

 Ljósmyndari óþekktur  

       Myndin er fengin af vefsíðunni       

       http://heimaslod.is/index.php/Ritverk_%C 3%81rn  

a_%C3%81rnasonar/J%C3%B3n_Run%C3%B3lfs  

son_(Br%C3%A6%C3%B0ratungu)  

Þann 8. apríl 2014  

 

 

 

 

 

Mynd 1.17 

Langgrefill og stuttgrefill 

Mynd fengin af vefsíðunni  

http://heimaslod.is/index.php/Mynd:395og406.jpg  

þann 8.apríl 2014 

 

 

http://heimaslod.is/index.php/Ritverk_%25C%203%81rn%20%0da_%C3%81rnasonar/J%C3%B3n_Run%C3%B3lfs%20%0dson_(Br%C3%A6%C3%B0ratungu)
http://heimaslod.is/index.php/Ritverk_%25C%203%81rn%20%0da_%C3%81rnasonar/J%C3%B3n_Run%C3%B3lfs%20%0dson_(Br%C3%A6%C3%B0ratungu)
http://heimaslod.is/index.php/Ritverk_%25C%203%81rn%20%0da_%C3%81rnasonar/J%C3%B3n_Run%C3%B3lfs%20%0dson_(Br%C3%A6%C3%B0ratungu)
http://heimaslod.is/index.php/Mynd:395og406.jpg
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Viðauki 1 

Úteyjarvísur    

Álseyjarljóð 

Hún er sólbjört og fögur hin suðræna mær 

og seiðir menn til sín svo blíðlynd og kær, 

þessi eyja með silfraðan eðalhring 

og ævintýrum, ég til þín syng 

Viðlag:  

Eyjan fagra með líf og fjör 

fljóðið fljóða við hvanngrænt slör. 

Í brekkunni lúrir einn lundi 

og lífsins melódí ör. 

Það er blússandi vindur við bláhvítt haf 

og grösin bylgjast við sólgullið traf. 

Bjargmenn á brúnum leika sinn leik 

og bylgjunnar sog er komið á kreik. 

Viðlag: 

Og mannlífið gengur sinn marglita gang 

á flánni er misvaxið þang við þang. 

Í kofa er spjallað og spaugað dátt 

það er spræklegt í Álsey og hlegið hátt. 

Viðlag: 

Eitt kvöldið bar þannig til að kona steig á land 

þá brást þetta stöðuga skynsemisband. 

Og gestrisinn Sigurgeir gestinum bauð 

að náttúruperlunnar auð. 

Viðlag: 

Ef eitthvað er til staðar í eilífan sæ 

sem endist í hverfullum veraldarblæ 

er Álsey það athvarf sem á minn hug 

og eflir mér dag hvern djörfung og hug. 

Viðlag: 

Og þannig er lífið svo ljúft og hlýtt 

og landið í Álsey rís hvern dag nýtt. 

Langvían klæðist í kjólfötin sín 

og konan rauðklædda var svo fín. 

Viðlag: 
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Bjarnareyjarljóð 
Ljóð: ÁÁ, 1951 

Hátignar frjóland fríða 

friðsæla vanadís. 

Með skrúðgræna brekku blíða 

blómanna paradís 

Hún glóir í glitvefsklæðum 

og gullhlað um enni ber 

Í kvöldroðans kynja klæðum 

hún kallar mig að sér 

Í Bjarnarey gista og böl af sér hrista 

um bjartan sumardag 

eykur yndishag 

auðugt vængjaslag 

Útsýni fegra og allt glæsilegra 

ég aldrei fann um kring 

fegri fjallahring 

fyllri algleyming 

Ástarsöngur hljómar með yndi og ómar 

frá eyjunnar fuglakór 

Blóm dansa á hillum og bekkjum og syllum 

brunar svo undir sjór 

Lognsærinn glitrar í tíbránni titrar 

hver tindur Eyjalands 

heillar huga manns 

Heimaeyjarglans 

 

Úti í Ystakletti 

Úti í Ystakletti, úti í Ystakletti 

álfkonan býr 

Eitt sinn kom hún til mín, eitt sinn kom hún til mín 

kurteis og hýr 

Með söngvum seiddi og ljúft mig leiddi 

hún leiða vildi mig í bergið inn 

Enginn veit og enginn veit hvað bergið bláa geymir 

blómin loka krónunum og hamravættin dreymir 

alda, alda, alda bláa kalda 

út við bergið kveður ljóðin sín. 

 

Suðurey 

Já útsýnið í Suðurey er sérstaklega flott 

þeir sjá sko alveg prestinn suð´rá Skeri 

en vatnið er þó betra, það er verulega gott 

þeir vinna það úr rúsínum og geri 

Og þarna eru löngum þessir vösku veiðimenn 

ég veit hann Gunnsi fer með ekkert slaður 
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og svo er þarna hann Skúli sem er ólofaður enn 

og er þó ekta dráttarlistamaður 

Helliseyjarljóð 
Ljóð:Árni Johnsen 

 

Einn dag í Hellisey 

var drukkið Holu í 

var dansað Holu í 

var duflað Holu í 

Og lundinn brosti breitt 

en bergið sagði ei neitt 

er Palli fór í Edduskor 

og ástin brann þar heitt 

En skammt þar frá var Svavar  

með svaka lundabing 

og Bragi upp við Nafar 

með Sirrý, kling, kling, kling 

Ég læddist leynistíg 

og lét þau eiga sig 

og hló og hló 

halló, halló, halló 

 

Elliðaeyjarljóð 
Ljóð:ÁÁ 

Á trillu ég fór með Trana 

einn túr út í Elliðaey. 

Af gömlum og góðum vana 

með gin og væna mey. 

Ég vissi að Tóti vinur 

var alveg orðinn þurr. 

Og Pétur víst líka linur 

og langaði ekki í spur. 

Svo komum við upp í kofa 

og kölluðum glöð og hress. 

Nú skulum við ekki sofa 

við sjáum nú til þess. 

Hann Tóti sat í því straffi 

að smyrja gestum brauð. 

En kökur og vatn og kaffi 

“Kommander” Pétur bauð. 

Svo þreif hann Tóti af tappann 

og tæmd var óspart skál 

Þá fór að fara um kappann 

smá fiðringur og rjál 

Hann skipti fljótt um brækur  

og setti upp lundahatt 
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og ólgandi af fjöri og sprækur 

að ungmeynni sér vatt. 

Hann strauk henni blítt um bakið 

og brjóstin sitt á hvað 

og nuddaði holdið nakið 

í næði á besta stað. 

“Við skulum skoða eynna 

og skreppa upp í rétt” 

Svo fór hann burt með meynna  

og meira ég hef ei frétt. 

Brandaravísur 

Ég fann hana á randi 

fyrst út í Brandi 

fullvaxna mey í Álseyjarstandi. 

Það fór um mig straumur 

mér fannst þetta draumur 

ú-la-la-la-la-lei. 

Ég breiddi út frakkann 

og braut saman jakkanog bjó okkur sæti neðan við Slakkann. 

Það var svo gaman 

að vera þar saman 

ú-la-la-la-la-lei. 

Þar fórum við bæði 

í felur og næði 

við fundum í brekkunni skuggafyllt svæði. 

Og hugurinn dvaldist 

við ástina og kvaldist 

ú-la-la-la-la-lei. 

Þá birtist hann Hjalli 

sá bannsettur tralli 

ég bölvaði í hljóði og allt var í skralli. 

Því daman var flúin 

og draumurinn búinn 

ú-la-la-la-la-lei 

Fengið úr söngbók Lundaballs Ystaklettar árið 2003. 


