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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru síðustu áratugir búsetu í Sléttuhreppi á Hornströndum, 

með áherslu á Hælavík. Fjallað er um fólkið sem bjó í Hælavík í Sléttuhreppi í byrjun 20. 

aldar og líf þess og umhverfi. Aðal umfjöllunarefnið er fjölskylda Guðna Kjartanssonar og 

Hjálmfríðar Ísleifsdóttur, en þau bjuggu í Hælavík frá árinu 1883 til ársins 1920 þegar þau 

fluttust til Hlöðuvíkur, sem er næsta vík við Hælavík. Afkomendur þeirra bjuggu í Hælavík til 

ársins 1937, þegar byggð í hinum afskekktari víkum  hreppsins fór minnkandi, en svo fór að 

lokum að allur hreppurinn var kominn í eyði árið 1952. 
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Inngangur 

Við upphaf 20. aldar hófst vélvæðing á Íslandi með flutningi fólks úr sveitum í bæi og 

auknum atvinnumöguleikum. Tækifæri á menntun fyrir almenning gerðu það að verkum að 

búsetuskipulag og búnaðarhættir sem varla höfðu breyst í heilt árþúsund tóku nú hröðum 

breytingum. Með nýjungum eins og vélbátum, sem áttu stóran þátt í myndun sjávarþorpa 

víðsvegar um land, fór fólk að sækja atvinnu út fyrir heimabyggð og flutti í sjávarþorpin. Það 

fólk sem áður var í sveitum sótti í sjávarplássin. 

Á meðan þessar breytingar áttu sér stað víðs vegar um landið breyttist fátt í 

Sléttuhreppi á Hornströndum. Fólkið sem þar bjó sá litlar framfarir í hreppnum á meðan 

þjónusta í nálægum byggðum eins og á Ísafirði batnaði til muna. Uppbygging var á Hesteyri 

upp úr 1900 samhliða auknum íbúafjölda. Læknir var á Hesteyri frá árinu 1901 til ársins 1943 

og þjónaði hann Grunnavíkur- og Sléttuhreppi. Einnig var þar útibú Ásgeirsverslunar árin 

1889-1919 og síðar verslun Guðmundar Albertssonar 1924-1945.
1
 

Ritgerð þessi fjallar um fólkið sem bjó í Hælavík í Sléttuhreppi í byrjun 20. aldar og 

líf þess og umhverfi. Fjallað verður um fjölskyldu Guðna Kjartanssonar og Hjálmfríðar 

Ísleifsdóttur sem bjuggu í Hælavík frá árinu 1883 og fluttust til Hlöðuvíkur árið 1920. Öll 

voru þau fædd og uppalin í hreppnum. Afkomendur þeirra, fyrir utan eina dóttur, bjuggu 

áfram í Hælavík og Hlöðuvík, en ekkert þeirra fluttist úr hreppnum fyrr en á fimmta 

áratugnum. Markmiðið er að skoða við hvaða aðstæður fólkið bjó og hvað það gerði, hvort 

sem var við störf eða leik.  Reynt verður að skoða það út frá einsögulegu sjónarhorni og að 

hugað kjörum einstaklinga. Í ritgerðinni verður leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

Hvernig var lífsbarátta þessa fólks sem þarna bjó? Hvers vegna héldu þau búskap þar áfram?  

Var þetta besta hugsanlega búsetan fyrir þetta efnalitla fólk? Var það átthagatryggð eða 

vellíðan sem hélt þeim á æskuheimilinu? 

  

                                                            
1 Guðrún Ása Grímsdóttir: Árbók 1994. Ystu strandir norðan djúps, bls. 96. 
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Yfirlit heimilda 

Töluvert er  til af endurminningum úr Hælavíkinni og var fólkið þaðan duglegt við að rita 

niður og segja frá. Til eru viðtöl við þó nokkra Hælvíkinga. Allmörg viðtöl voru tekin við 

fólkið þegar það var flutt í burtu, ýmist á band, í blöð eða bækur. Einnig skrifaði fólkið niður 

endurminningar sínar sem sumar hverjar birtust í bókum eða tímaritum. Viðtöl og 

endurminningar má finna flest á netinu sem og í útgefnum bókum og tímaritum. 

 Hornstrendingabók ber að nefna fyrsta þegar talað er um heimildir af Hornströndum. 

Hún er verk Þórleifs Bjarnasonar og kom fyrst út árið 1943, en var endurútgefin árið 1976, þá 

í þremur bindum. Í henni fjallar Þórleifur um lífið á Hornströndum áður fyrr, en hann fæddist 

í Hælavík árið 1908 og ólst þar upp til 12 ára aldurs þegar hann fluttist til Hlöðuvíkur ásamt 

móðurforeldrum sínum.
2
 Hornstrendingabók segir af lífsbjörg fólksins frá alda öðli, rekur 

Íslendingasögur sem gerast á Hornströndum, og segir frá bjargmennsku, sjómennsku og 

þjóðsögum af svæðinu.  

Árið 1971 gaf Átthagafélag Sléttuhrepps út bókina Sléttuhreppur, fyrrum 

Aðalvíkursveit, eftir þá Kristin Kristmundsson sagnfræðing og Þórleif Bjarnason. Bókin er 

yfirgripsmikið rit um hreppinn, sögu hans, íbúa, landkosti og jarðir. Hver vík hefur sinn kafla 

þar sem landkostum er lýst, en elstu heimildir um slíkt koma úr Jarðabók Árna Magnússonar 

og Páls Vídalín. Einnig er listi ábúenda hverrar víkur og bæja frá árinu 1703, þar er tekið 

fram nafn bónda sem á jörðinni bjó í hvert sinn og hans fjölskylduhögum lýst. Í lok 

bókarinnar er sérstakur kafli sem nefnist „Hvers vegna eyddist Sléttuhreppur?“. Þar rekja 

höfundar alla þá þætti sem taldir eru samverkandi í því að hafa stuðlað að fólksfækkun 

byggðarinnar og að lokum eyðingu hennar. Grunnvíkingabók eftir Guðrúnu Ásu Grímsdóttur 

er bók í svipuðum dúr, en gefin út öllu síðar, eða árið 1989. Grunnavíkurhreppur, næsti 

hreppur við Sléttuhrepp, mætti sömu örlögum og Sléttuhreppur á sjöunda áratugnum og fjalla 

bæði þessi rit um byggðarlok í hreppunum. Grunnvíkingabók er umfangsmeira rit en 

Sléttuhreppur,  kom út í tveimur bindum, með mörgum myndum og frásögnum.  

 Hjá afa og ömmu eru endurminningar Þórleifs Bjarnasonar, en bókin var gefin út árið 

1960. Þar segir Þórleifur frá æsku sinni í Sléttuhreppi, frá afa sínum og ömmu, Guðna 

Kjartanssyni og Hjálmfríði Ísleifsdóttur, og hvernig uppvexti hans var háttað á bænum hjá 

þeim í Hælavík og síðar í Hlöðuvík. 

                                                            
2 Vef. Morgunblaðið 23. mars 2008: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1201674/ 
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 Önnur endurminningabók er eftir Jakobínu Sigurðardóttur og heitir Í barndómi og 

kom út árið 1994. Þar rifjar Jakobína upp æsku sína í þessari afskekktu vík og lýsir þar fólki 

og umhverfi á sérstakan og áhrifamikinn hátt. Bókin er skrifuð þegar Jakobína er orðin gömul 

kona og oft stígur sagan línudans milli skáldverks og æviminninga, en gefur þó góða sýn inn í 

daglegt líf í víkinni á þriðja og fjórða áratug 20. aldarinnar.  

Sumarið 1947 fór Óskar Aðalsteinn á Hornbjargsvita til að að grennslast fyrir um 

vitavarðarstarfið, sem hann tók síðar að sér, og tók hann þar viðtal við húsfreyjuna, Bjargeyju 

Pétursdóttur. Viðtalið við hana birtist í öðru bindi ritsins Fólkið í landinu sem kom út árið 

1952. Geta má að nafn ritgerðar þessarar kemur úr fyrstu línu eftirfarandi ljóðs eftir Sigmund 

Guðnason, en Bjargey vitnar í það í frásögn sinni, og fjallar ljóðið um Hælavíkurbæinn:  

Hér hafa íslenzk búið börn, 

brosað, grátið hlegið,  

frelsis notið gáskagjörn,  

og gjafir lífsins þegið.
3
 

Vinskapur varð á milli Óskars og hjónanna Bjargeyjar og Sigmundar Guðnasonar og 

síðar meir tók Óskar einnig viðtal við Sigmund sem birtist í 3. tölublaði Útvarpstíðinda árið 

1953, en það viðtal er einnig að finna á veraldarvefnum.
4
 Bjargey sendi tvær greinar um lífið 

í Hælavík í Heimilisblaðið, en í annarri, sem kom í 12. tölublaði 1946 segir hún frá jólunum 

árið 1908 og í hinni greininni frá daglegu lífi í vikinni, en sú grein birtist í 7.-8. tölublaði 

1937. Finna má Útvarpstíðindi og Heimilisblaðið á síðunni timarit.is. 

Árið 1996 gáfu börn Þórleifs Bjarnasonar út bókina Fimm systkin, en í henni lýsir 

Þórleifur lífshlaupi systkinanna fimm sem ólust upp í Hælavík, börnum Guðna og 

Hjálmfríðar, ásamt því að segja frá framætt þeirra og sögum af forfeðrum.  

Niðri á sextugu eru æviminningar Kjartans Sigmundssonar frá Hælavík. Þær skráði 

Finnbogi Hermannsson og var bókin gefin út skömmu eftir andlát Kjartans árið 2009. Í henni 

segir Kjartan frá æsku sinni í Sléttuhreppi, bjargmennsku, sjómennsku og fleiri æviatriðum.  

Nokkuð er til af viðtölum við Hælavíkurfólkið, meðal annars á síðunni ismus.is. 

Ísmús er vefur fyrir íslenskan menningar- og tónlistararf. Það er gagnagrunnur með 

heimildum um íslenska menningu í hvaða formi sem er, hljóðrit, ljósmyndir, kvikmyndir, 

handrit eða texta.  Á ísmús eru viðtöl þau Bjargeyju Pétursdóttur, Sigmund Guðnason, 

Guðmund Guðnason, Stefaníu Guðnadóttur og Þórleif Bjarnason. Hljóðskrárnar eru oftast í 
                                                            
3 Óskar Aðalsteinn: „Húsfreyja af Hornströndum“, bls. 133. 
4 Óskar Aðalsteinn: „Skáld frá Hornströndum“: http://www.oocities.org/athens/troy/9895/horn5.htm 
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styttra lagi og er hvert viðtal í nokkrum pörtum. Elstu hljóðrituðu viðtölin á ismus.is er varða 

Hælavík voru tekin af Hallfreði Erni Eiríkssyni þjóðháttafræðingi við Bjargeyju Pétursdóttur 

árið 1958. Einnig tók hann á árunum 1967-1969 viðtöl við Stefaníu Guðnadóttur, Guðmund 

Guðnason og Þórleif Bjarnason þar sem þau segja frá rímum, þjóðsögum, og atvikum úr 

Sléttuhreppi. Þjóðháttafræðingurinn Jón Samsonarson og tónlistarfræðingurinn Helga 

Jóhannsdóttir tóku viðtöl árið 1970 við Sigmund Guðnason og Bjargeyju Pétursdóttur. Þar 

eru þau eru aðallega spurð um þjóðsögur, galdra og draugasögur, ásamt því sem Bjargey 

syngur sálma og segir frá sönglögum og leikjum. Þó segja þau hjónin einnig frá daglegu lífi, 

jólahaldi, trúarlífi og fleiru.
5
 

Höfundur sjálfur tók viðtal við Tryggva Guðmundsson (f. 1945), lögmann og 

bjargmann frá Ísafirði. Tryggvi er afkomandi Hælavíkurfólksins og alinn upp við 

bjargmennsku, en hann fór í fyrst í bjarg 14-15 ára gamall og hefur stundað hana síðastliðin 

55 ár. Í viðtalinu segir Tryggvi frá reynslu sinni af bjargsigum og eggjatöku í Hornbjargi og 

Hælavíkurbjargi, sem og þróun þess í gegnum tíðina, en björgin tvö gegndu stóru hlutverki í 

lífi fólksins í Hælavík, Hornströndum og nærsveitum. Viðtalið er geymt í Miðstöð 

munnlegrar sögu í Þjóðarbókhlöðu.  

 Leitað var heimilda bæði á Þjóðskjalasafni Íslands og á Héraðskjalasafninu á Ísafirði 

og  fundust þar allnokkrar heimildir.  Á Ísafirði eru 9 kassar, númeraðir frá 3 til 14 og einn 

skjalapakki. Í kössum þessum eru bækur hreppsnefndarinnar í Sléttuhreppi númeraðar  og 

hreppsfundarbækur Sléttuhrepps, þ.e. búnaðarskýrslur, fundargerðarbækur, fátækrabækur, 

reikningsbækur og kassabækur svo fátt eitt sé nefnt. Bækurnar/arkirnar eru númeraðar í röð 

frá 17 til 54, en áðurnefndur skjalapakki er númer 56. Í héraðsskjalasafninu eru öll skjölin úr 

Sléttuhreppi frá því eftir miðja 19. öld, en eitthvað af eldri skjölum finnast í Þjóðskjalasafni 

Íslands. 

Kirkjubækur úr Sléttuhreppi eru glataðar að hluta, fóru annað hvort í sjóinn eða 

brunnu skv. héraðsskjalaverðinum á Ísafirði, en til eru í Héraðsskjalasafninu á Ísafirði filmur 

með ministerialbókum 1816-1903 og 1903-1953, sóknamannatali 1904-1918, 1919-1933, 

1937-1951, og sálnaregistur  1832-1903, en  sjálfar bækurnar eru á Þjóðskjalasafni.  

 

 

                                                            
5 Vef. Ísmús á http://www.ismus.is/i/location/id-1000430 
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1. kafli 

Sléttuhreppur á Hornströndum 

Hornstrandir voru byggðar allt frá landnámi, og  sagt er að Geirmundur Heljarskinn hafi 

numið þar land þegar hann vildi bæta við landnám sitt. Fáar sögur eru til af Hornstrendingum 

á fyrri öldum, en eins og Þórleifur Bjarnason segir í Hornstrendingabók, þá voru engir 

stórbændur eða höfðingjar á Hornströndum, sem mörkuðu sitt nafn í sögu þjóðarinnar.
6
 

Hornstrendingar voru venjulegt almúgafólk í afskekktri sveit, sem lifði sínu lífi að miklu leyti 

í samræmi við náttúruöflin. Vitað er að mikið kuldaskeið gekk yfir landið á síðari hluta 19. 

aldar og til u. þ. b. ársins 1920. Meðalhitastig að vetri til í Stykkishólmi árin 1853-1892 var -

2,3°C og 1893-1920 var meðalhitinn á veturna -1,7°C.
7
 Sé litið til norðlægrar legu 

Hornstranda, stöðu þeirra gegn hafi og norðanvindum má ætla að enn kaldara hafi verið þar 

en í Stykkishólmi. Þessi kuldi olli því að uppskera brást ár eftir ár og gras kom illa undan 

vetri og spratt illa. Heyforði var af skornum skammti og lítið eða ekkert eftir af honum þegar 

tók að vora. Í tímaritinu Fróða í byrjun árs 1883 birtist bréf ritað í nóvember 1882 um 

harðindin sem gengu yfir norðanverða Vestfirði þetta árið. Bréfritari telur að harðindin hafi 

ekki gengið eins nærri Vestfirðingum og þeim á Norðurlandi, en segir þó stöðuna slæma.  

Grasbrestur var víðast hvar og því lítið um hey og þar af leiðandi varð fjárdauði. Einnig 

gengu mislingar manna meðal og aflabrögð léleg. Þá segir bréfritari harðindin hvað helst hafa 

komið niðri á fólkinu í Sléttuhreppi og Grunnavíkurhreppi, þá sérstaklega norðaustur-hluta 

sveitanna. Ís lá fyrir ströndum Hornstranda, frost virðist ekki hafa farið úr jörðu yfir sumarið 

þar sem ekki var hægt að ná í mó sem eldivið. Grasnytjar engar og afli úr sjó enginn. Engin 

fugltekja varð heldur, þar sem fuglinn hefur sennilega lítið sest að í björgunum vegna ísa og 

kulda og þá hefur eggjatekjan væntanlega líka verið engin.
8
 Veðurfarslegar ástæður hafa því 

haft mikil áhrif á búskap og veiðimennska komið í stað búskapar sem aðal atvinnugrein og 

leið til fæðuöflunar Hornstrendinga.
9
 Bjargmennska, þ.e. fugl- og eggjataka, var önnur 

undirstaðan í lífi fólksins á Hornströndum og verður henni betur lýst síðar í ritgerðinni. 

                                                            
6 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og Líf, bls. 35 
7 Markús Á. Einarsson: „Climate of Iceland“, bls. 679-680. 
8 Fróði 4:92 (1883), bls. 22-23. 
9 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og líf, bls. 80. 



11 
 

 

Mynd 1:  Hér sjást mörk Sléttuhrepps dregin með punktalínu þvert frá Lásfjalli og yfir að Látravík. 

Sunnan við liggur Grunnavíkurhreppur.  Heimild: Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: 

Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. vi-vii. 

Sléttuhreppur er í Norður-Ísafjarðarsýslu og liggur stærsti partur hans á 

Hornströndum, en Hornstrandir eru oftast skilgreindar sem landssvæðið frá fjallinu Rit  að 

Geirólfsnúpi, þar sem mörk Norður-Ísafjarðarsýslu og Strandasýslu liggja. Mörk Sléttuhrepps 

liggja frá fjallinu Lási, sem aðskilur Hesteyrarfjörð og Veiðileysufjörð í Jökulfjörðum, 

meðfram fjallgarðinum sem aðskilur Hornstrandir frá Jökulfjörðum að Breiðaskarðshnúki og 

niður við Almenningsskarð rétt norðan við Látravík. Þar tekur Grunnavíkurhreppur við. 

Hreppurinn er einn afskekktasti hreppur á Íslandi og er eina greiðfæra leiðin þangað sjóleiðin.  

Sléttuhreppur liggur að langmestum hluta á Hornströndum, fyrir utan Hesteyri og bæinn 

Sléttu við Hesteyrarfjörð, sem teljast til Jökulfjarða. Í Jarðabók Árna Magnússonar frá 1710 

er hreppurinn nefndur Aðalvíkursveit, en síðar á 18. öldinni fer nafnið að breytast í 

opinberum skjölum, á einum stað nefnist hann Hestöres Tinglav og Sléttu þingsókn annars 

staðar, en eftir það virðist nafnið Sléttuhreppur hafa fest sig sessi en nafnið er komið frá 

bænum Sléttu þar sem þingstaður hreppsins var áður fyrr.
11

 

                                                            
11 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 3-7. 
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Mannlíf og afkoma í Sléttuhreppi 

Aðalvík er stærst víknanna í Sléttuhreppi, en í víkinni eru allmargir dalir og nokkrir þeirra 

gróðursælir. Í Aðalvík bjuggu flestir í hreppnum, húsaþyrpingar voru bæði á Sæbóli og á 

Látrum, en útræði var á báðum stöðum. Í Skáladal var aðalútróðrastöð hreppsins, en þangað 

sóttu Sléttuhreppingar á vertíðum. Oftast sendu bændur vinnumenn sína á vertíð, en væru 

engir vinnumenn tiltækir fóru þeir oft sjálfir og skildu búið eftir í höndum húsfreyju og 

barna.
12

  

Í Hornstrendingabók talar Þórleifur Bjarnason um að Aðalvíkingar hafi sumir hverjir 

ekki viljað skilgreina Aðalvík sem part af Hornströndum og þar af leiðandi sig sjálfa ekki 

sem Hornstrendinga. : „Í Aðalvík og ytra hluta Sléttuhrepps hefur verið almennt litið svo á, 

að Hornstrandir hæfust norðan Kögurs. […] Telja því Aðalvíkingar sig vart til 

Hornstrendinga.“
13

  

Engin verslun var á Hornströndum eða í Sléttuhreppi fyrr en Ásgeirsverslun hóf 

rekstur á Hesteyri árið 1889. Áður sótti fólk það sem þurfti til Ísafjarðar, eða skiptu við 

„þjóðirnar“, eins og það kallaðist að versla við erlend skip. Með tilkomu Ásgeirsverslunar á 

Hesteyri, og síðar útibúum hennar í Aðalvík og í Höfn í Hornvík, fór fólk að stunda verslun í 

meira magni. Neysla kornvöru, sem áður hafði verið mjög lítil jókst nú töluvert. Áður fyrr 

hafði fólk notast við fjallagrös í stað korns í grauta.
14

  

Á Hesteyri voru í lok 19. aldar aðeins nokkrir torfbæir, en eftr aldamótin var komið 

þar lítið þorp sem fór stækkandi eftir því sem umsvifin jukust. Þegar mótorbátar fóru að koma 

til hreppsins upp úr aldamótum urðu samgöngur á sjó betri og Djúpbáturinn fór að sigla til 

Hornstranda um vor og haust.
15

 Upp úr aldamótunum 1900 færðist mannlífið á Hesteyri í 

aukana með tilkomu hvalveiðistöðvar norsku bræðranna Bull. Ásgeirsverslun hafði tekið 

Stekkeyri á leigu hjá Hesteyringum og leigt hana Bull bræðrum. Hvalveiðistöðin var reist árið 

1894, og hlaut hún fyrst um sinn nafnið Gimli, en var síðar breytt í Heklu. Bull bræður fluttu 

sig til Austfjarða árið 1902, og tóku þá aðrir Norðmenn við stjórn Heklu. Þar var mikla vinnu 

að fá fyrir hreppsbúa sem og aðkomufólk á sumrin, þar til stöðin hætti rekstri árið 1915. Á 

Vestfjörðum risu hvalveiðistöðvar víða á vegum norskra hvalveiðifyrirtæka, þar sem mikinn 

                                                            
12 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og líf, bls. 21-23 og 87. 
13 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og líf, bls. 19. 
14 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og líf, bls. 68-71. 
15 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og líf, bls. 71. 
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hval var að finna við vestfirska firði. Hvalveiðar Norðmanna voru umdeildar hér við land. 

Þeir gengu hart að hvalstofnunum við landið svo talið var jafnvel jaðra við rányrkju. Einnig 

voru þeir fyrst um sinn hirðulausir um hræ hvalanna sem ráku upp í fjörur þar sem fé komst í 

þau og drapst af. Árið 1913 voru samþykkt lög á Alþingi sem bönnuðu Norðmönnum að vera 

með hvalveiðistöðvar hér á landi. Þau öðluðust gildi 1. október 1915, en það haust yfirgáfu 

Norðmenn Hesteyri. Árið 1920 sneru Norðmenn þó aftur og hófu að bræða síld á Stekkeyri. 

Kveldúlfur h.f. keypti stöðina af Norðmönnum árið 1927 og var þar með umfangsmikla 

síldarverksmiðju allt til ársins 1940. Á millistríðsárunum leit ekki út fyrir að hreppurinn 

leggðist í eyði, heldur var þar uppbygging, sérstaklega á Hesteyri og í Aðalvík vegna 

atvinnunnar sem þangað var sækja.
16

  

Alþýðufræðsla hófst í Sléttuhreppi árið 1884, þegar heimiliskennari var ráðinn að 

Hesteyri og barnaskólahús var byggt að Látrum í Aðalvík árið 1904. Þinghúsið að Hesteyri 

var notað undir skólahald frá árinu 1907 og einnig var kennt í Höfn. Árið 1933 var byggt 

skólahús að Sæbóli í Aðalvík.
17

 Farskóli var í Höfn árin 1921-1922 þegar Þórleifur Bjarnason 

var á skólaaldri og sótti hann skólann þar um nokkurra vikna skeið. Segir hann frá þeirri 

reynslu í bókinni Hjá afa og ömmu. Þórleifur, líkt og flest önnur börn á þessum tíma hafði 

lært að lesa heima við.
18

 Skólahald í hreppnum varð erfiðara þegar nær dró síðari 

heimsstyrjöld þar sem fjármál hreppsins voru í erfiðleikum.
19

 

Árið 1899 var Sléttuhreppi skipt upp í tvær kirkjusóknir, Staðarsókn í Aðalvík og 

Hesteyrarsókn, en presturinn á Stað í Aðalvík þjónaði báðum sóknum.
20

 Þetta var aðallega 

gert vegna þéttbýlismyndunar á Hesteyri, en M.C. Bull gaf Hesteyrarsókn kirkju sem var flutt 

frá Noregi.
 21

 Sú kirkja var flutt til Súðavíkur árið 1960 og stendur þar enn.
22

 

Læknir kom til Hesteyrar árið 1901. Hét hann  Jón Þorvaldsson og settist að í húsi 

sem kallast æ síðan Læknishúsið. Jón sinnti Hesteyrarhéraði til ársins 1933, en þá fluttist 

hann burt og lést síðar sama ár.
23

 Jón var talinn góður læknir, sérstaklega sem meðalalæknir, 

þ.e. lyflæknir, frekar en skurðlæknir. Jón var einnig mærður fyrir ósérhlífni, þar sem hann 

setti það ekkert á móti sér að ganga um hreppinn í alls konar færðum og kenndi sér lítils þó 

                                                            
16 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og líf, bls. 102-123. 
17 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 405. 
18 Þórleifur Bjarnason: Hjá afa og ömmu, bls. 131-138 og Morgunblaðið 23. mars 2008: 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1201674/ 
19 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 405. 
20 Vef. Staðarkirkja í Aðalvík: http://www.hornstrandir.is/atthagafelag_slettuhrepps/stadarkirkja_i_adalvik/  
21 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 355. 
22 Vef. Súðarvíkurkirkja. http://www.kirkjukort.net/kirkjur/sudavikurkirkja_0198.html 
23 Lárus H. Blöndal, Vilmundur Jónsson: Læknar á Íslandi. Fyrra bindi, bls. 460. 
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að á gamals aldur væri kominn undir það síðasta.
24

 Þegar Jón fluttist burtu keypti 

Sléttuhreppur Læknishúsið af honum og gerði það upp fyrir næsta lækni. Þar á meðal var einu 

herbergi hússins breytt í sjúkraherbergi og var þar með komið sjúkraskýli að Hesteyri.
25

 

Læknir var á Hesteyri til ársins 1943, en á þeim tíu árum eftir að Jón Þorvaldsson lét af 

störfum gegndu fimm manns embættinu. Eftir að síðasti læknirinn, Skarphéðinn Þorkelsson, 

fór frá héraðinu árið 1943, var engan lækni að fá til að gegna stöðunni, ef undan er skilinn 

Daníel Á. Daníelsson,  læknir á Hesteyri 1938-1939, sem sinnti læknastarfinu á Hesteyri í 

einn mánuð sumarið 1944.
26

 Eftir það var enginn læknir í héraðinu og þurfti fólk að leita til 

Ísafjarðar kæmu alvarleg veikindi upp.  

Í Sléttuhreppi hófst fólksfækkun seinna en annars staðar í sveitum á Íslandi, en 

ágerðist fljótt. Um miðjan fjórða áratuginn bjuggu um nálægt 500 manns í hreppnum, en 20 

árum síðar var enginn eftir. Eftir byrjun heimsstyrjaldarinnar síðari fór fólki ört fækkandi og 

að lokum var  heilt byggðarlag komið í algjöra eyði, en árið 1952 fluttu síðustu íbúar 

Sléttuhrepps í burtu.
27

 Mannfjöldi í Sléttuhreppi  var tiltölulega stöðugur frá aldamótum þar 

til um 1940, eða á milli fjögur og fimm hundruð manns. Eftir 1940 fer íbúum ört fækkandi og 

árið 1947 eru íbúar orðnir 88. Árið 1952 fluttu síðustu íbúar Sléttuhrepps í burtu.
28

 

Grunnavíkurhreppur lagðist í eyði tíu árum síðar.
29

  

  

                                                            
24 Vef. Ísmús. Viðtal við Sumarliða Eyjólfsson og Sigurð Líkafrónsson. http://www.ismus.is/i/audio/id-1015501 
25 Vilmundur Jónsson: Sjúkrahús og sjúkraskýli á Íslandi í 100 ár, bls. 75-76. 
26 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit,  bls. 384-385 og 405. 
27 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. ix. 
28 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 391. 
29 Guðrún Ása Grímsdóttir, Lýður Björnsson: Grunnvíkingabók I, bls. 5. 
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Tafla 1: Mannfjöldaþróun í Sléttuhreppi 1942-1952. Heimilid: Kristinn Kristmundsson, Þórleifur 

Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 391. 

 

Fyrir fólksfækkuninni í Sléttuhreppi telja þeir Kristinn Kristmundsson og Þórleifur 

Bjarnason vera bæði innri og ytri orsakir. Þær ytri eru þjóðfélagsbreytingar og breytingar á 

högum landsmanna. Mikil atvinnuuppbygging var í landinu, sjávarþorp mynduðust og á 

suðvesturhorninu var nóg um störf í kjölfar iðn- og vélvæðingar. Þegar síðari heimsstyrjöldin 

hófst og erlendur her kemur til landsins með tilheyrandi umsvifum verður nóg af atvinnu að 

fá fyrir fólk sem áður hafði lítið annað að sækja heldur en það sem bauðst heima við. Innri 

áhrifin telja þeir vera slæma stöðu hreppsins til uppbyggingar. Eftir að Kveldúlfur hætti 

starfsemi sinni  fór atvinnutækifærum minnkandi. Hreppurinn var illa búinn til að mæta þeim 

kostnaði sem til stóð af því sem þurfti til uppbyggingar atvinnu, eins og til dæmis 

almennilegum vegaframkvæmdum, hafnarbyggingum og byggingu frystihúsa. Einnig var 

erfitt að mæta nútíma kröfum um menntun og aðgang að læknisþjónustu í hreppnum. Verslun 

hætti á Hesteyri  1945 í kjölfar minnkandi atvinnu og viðskipta á svæðinu og erfitt að fara 

jafn langt og til Ísafjarðar eftir nauðsynjum. Hreppurinn varð að lokum innlyksa, ef svo mætti 

að orði komast, og að lokum var svo engin önnur leið fyrir fólkið heldur en að yfirgefa 

hreppinn og leita þangað sem öruggt var að hægt væri að draga fram lífið á sem 

sómasamlegastan hátt.
30

 

Árið 1942 voru í Sléttuhreppi alls 52 jarðir skráðar í fasteignabók 

fjármálaráðuneytisins. Byggðar jarðir voru 49 og 3 jarðir voru í eyði. 45 þessara jarða voru í 

                                                            
30 Kristinn Kristmundsson og Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 401-412. 
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einkaeign, en 4 kirkjujarðir. 16 voru í sjálfsábúð, en leiguábúð 16 og 3 að nokkru í sjálfsábúð. 

Skráðar breytingar frá árinu 1932 eru eftirfarandi: Engin jörð hafði fallið úr byggð en nýbýli 

voru 10.
31

 Þó svo að nýbýli hafi aukist og engin jörð farið í eyði á þessum tíu árum, þá var 

engin fólksfjölgun, frekar hefur fólk flust frá fjölmennari býlum og stofnað eigið heimili. 

Enn þann dag í dag er sjóleiðin aðal samgönguleiðin á Hornstrandir og Sléttuhrepp. 

Eins og áður sagði bötnuðu sjósamgöngur til muna með tilkomu vélknúinna báta og þegar 

áætlunarferðir voru settar á.
32

 Fólk ferðaðist oftast gangandi milli víkna, en oft voru 

vegaslóðar og leiðir illa færar hestum þar sem þeir áttu erfitt með að ná fótfestu. Hestar voru 

frekar notaðir við sveitastörfin en til reiða.
33

 Orð Sigmundar Guðnasonar frá Hælavík um 

hestahald: „[...] við áttum nokkra hesta, en þeir voru til lítils brúks. Það eru hinar mestu 

torfærur landleiðina til annarra bæja frá Hælavík, og oftast var maður jafnfljótur að ganga 

eins og að ríða til byggða.[...] Það hefði mátt gera góða vegi til Hælavíkur frá Hesteyri, en 

það var bara ekki gert.“
34

 Vegabætur í hreppnum voru einhverjar upp úr aldamótunum 1900, 

verstu  fjallvegir voru ruddir stórgrýti og vörður hlaðnar.
35

 Á hreppsnefndarfundi 23. júní 

1900 voru eftirfarandi vegabætur ákveðnar: „1. Hesteyrardalur. 2. Stakkadalsbrekkur. 3. 

Vörðuhleðsla í Hesteyrarbrúnum. 4. Vegaruðningur á Fljótsheiði. 5. Garðagrafir. 6. 

Skálakambur og Atlaskarð. 7. Vegagerð á Sléttuheiði. Samþykkti nefndin, ef hlutaðeigendur 

er eiga mikla umferð um Stakkadalsós kosta mann til að skoða brúarsvæðið og gjöra áætlun 

um kostnaðinn við hana á eigin reikning, að styrkja þá brúargerðina úr hreppsjóði.“
36

 Ljóst er 

með þessu að um aldamótin 1900 var hreppsnefndin ákveðin í að gera þær bætur á vegum 

sem mögulegar voru til að auðvelda hreppsbúum samgöngur. Þessar vegabætur hafa 

sennilega lagað hlutina að einhverju leyti, en miðað við orð Sigmundar hér að ofan hefur 

bæði viðhaldi og vegabótum verið ábótavant í Hælavík og nágrenni. 

                                                            
31 Fasteingabók, bls. 91-92.  
32 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit,  bls. 402-404. 
33 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og líf, bls. 60. 
34 Guðbrandur Gíslason: „Mitt stolt eru Strandafjöllin“, bls 19. 
35 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit,  bls. 403-404. 
36 Sléttuhreppur, 4/20. Gjörða- og fundarbók fyrir hreppsnefnd Sléttuhrepps 1897-1927, bls. 78.  
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2. kafli 

Hælavík 

Hælavík er ein af svokölluðum Víkum á Hornströndum, er austust þriggja víkna inn af flóa 

sem liggur á milli Hornvíkur og Kögurs. Vestan við Hælavíkina koma Hlöðuvík og svo 

Kjaransvík, sem kallast einnig Víkurnar. Hlöðuvík var í eigu Staðarkirkju í Grunnavík og 

Kjaransvík var í eigu Holtskirkju í Önundarfirði.
37

 Austan við Hælavík eru Hornvík og 

Rekavík bak Höfn. Hælavík hefur verið skráð eign Vatnsfjarðarkirkju frá því að biskupinn í 

Skálholti úrskurðaði svo árið 1509 eftir deilur milli Björns Guðnasonar í Ögri og séra Jóns 

Eiríkssonar í Vatnsfirði.
38

 Vatnsfjarðarkirkja var eignamikil á öldum áður og átti ítök á 

mörgum stöðum á Vestfjörðum, þar á meðal töluvert á Hornströndum og á Ströndum. 

Vatnsfjörður átti allan hvalreka og öll önnur gæði í Hælavík. Einnig átti kirkjan rétt til sex 

vætta af hverju hundraði í Kjaransvík og Hlöðuvík.
39

  

Elstu heimildir um Hælavík eru úr Skálholtsannál árið 1327, þegar hvítabjörn kom í 

víkina og drap átta manns. Nefndist þá víkin Heljarvík. Hælavík er talin hafa verið í byggð 

frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar og allt þar til hún fór í eyði árið 1941. Örnefnið Hælavík er 

talið koma til af ýmsum ástæðum, en þar má nefna að víkin sé kennd við Hæl, klettadranga 

sem stendur norðan við Hælavíkurbjarg. Önnur kenningin er sú að þróun  örnefnisins í 

gegnum aldirnar hafi verið frá „Heljarvík“ yfir í Hælavík . Fyrr á öldum nefndist víkin 

Heljarvík, síðar var hún kölluð „Hælarvík“ og í lok 19. aldar festi núverandi nafn sig í sessi.
40

 

Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá 1710 er jörðin í Hælavík talin fögur 

hundruð álnir að dýrleika. Landskuld var 20 álnir og goldin í fiski. Landkostir í Hælavík voru 

taldir nægur móskurður, egg, svartfugl, og rekaviður. Lending var talin vera slæm.
41

 Séra Jón 

Eyjólfsson lýsti víkinni svo árið 1847 að tún væri þar „ekkert að kalla“, en að túnstæði væri 

gott. Fiskur væri ekki mikill í víkinni sjálfri og hvassviðrasamt væri þar og brimasamt. 

Ábúendur Hælavíkur eru skráðir frá byrjun 18. aldar í bókinni Sléttuhreppur, fyrrum 

Aðalvíkursveit, en elstu ártöl eru dálítið á flakki. Síðasti ábúandi Hælavíkur var Jón 

Þorbjörnsson frá 1941 til 1943.
42

 

                                                            
37 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín VII, bls. 301-302. 
38 Guðrún Ása Grímsdóttir: Vatnsfjörður í Ísafirði, bls. 79-80 
39 Guðrún Ása Grímsdóttir: Vatnsfjörður í Ísafirði, bls. 86. 
40 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 61. 
41 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín VII, bls. 303. 
42 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls.63-71. 
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Íbúar Hælavíkur 

Í Hælavík bjó Rósinkar Rósinkarsson frá árinu 1867 þar til hann lést árið 1883, en skv. 

bókinni Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit kemur þangað ekki nýr bóndi fyrr en árið 1889 

þegar Kristján Jóhannesson tekur við jörðinni. Í manntali 1890 er Guðni Kjartansson skráður 

sem húsmaður hjá Kristjáni.
43

 Í Hælavík bjuggu Guðni, kona hans Hjálmfríður og 

afkomendur þeirra nánast samfleytt í rúma hálfa öld, þ.e. árin 1883-1937. Það sem er 

áhugavert er að af öllum í annarri kynslóðinni, hinum fimm börnum Guðna og Hjálmfríðar og 

tveimur fósturbörnum Kristjáns Jónssonar og Guðfinnu Arnórssonar, fluttist aðeins eitt úr 

hreppnum.  

Íbúar í Hælavík samkvæmt manntali 190149 

Nafn Stétt/staða Kyn Hjúskapur Aldur 

Kristján Jónsson Húsbóndi Karl Giftur 56 

Guðfinna Arnórsdóttir kona hans Kona Gift 52 

Jakob Guðleifsson tökubarn þeirra Karl Ógiftur 5 

Sigurður Sigurðsson tökubarn þeirra Karl Ógiftur 9 

Guðni Kjartansson Húsbóndi Karl Giftur 42 

Hjálmfríður Ísleifsdóttir kona hans Kona Gift 41 

Ingibjörg Kr. Guðnadóttir dóttir þeirra Kona Ógift 13 

Guðmundur Jón Guðnason sonur þeirra Karl Ógiftur 11 

Sigmundur R. Guðnason sonur þeirra Karl Ógiftur 8 

Stefanía H. Guðnadóttir dóttir þeirra Kona Ógift 4 

Guðrún Guðnadóttir dóttir þeirra Kona Ógift 1 

Vigfús Benjamínsson hjú þeirra Karl Ógiftur 26 

Jóna Rósinkarsdóttir hjú þeirra Kona Ógift 37 

Ólafía M. Sigmundsdóttir hjú þeirra Kona Ógift 21 

Tafla 2: Íbúar Hælavíkur árið 1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt manntali 1901 voru íbúar í Hælavík 14 talsins. Þar bjuggu tvær 

fjölskyldur í tvíbýli. Hælavík var leigujörð og ábúendur voru Guðni Kjartansson og Kristján 

Jónsson. Guðni var í húsmennsku í Hlöðuvík hjá Ísleifi Ísleifssyni þegar hann kynntist 

Hjálmfríði dóttur Ísleifs og þau „farin að hokra“, þ.e. draga sig saman, eins og Hjálmfríður 

orðaði það, fljótlega eftir það. Þau eignuðust  Guðríði Maríu árið 1881 og gengu í hjónaband 

                                                            
43 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 69-70. 
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um haustið.
51

 Þau fluttust til Hælavíkur árið 1883 og voru þar í húsmennsku til ársins 1898 

þegar þau tóku Kjaransvík á leigu. Ekki entist sú búseta lengi og þau fluttu aftur til Hælavíkur 

ári síðar. Þá tók Guðni jörðina á leigu frá Vatnsfjarðarkirkju og er skráður bóndi í Hælavík 

næstu 20 árin. Kristján Jónsson og Guðfinna Arnórsdóttir fluttust til Hælavíkur árið 1900 

ásamt fósturbörnum sínum þremur, þeim Ólafíu, Sigurði og Jakobi. Þau eignuðust sjálf tvær 

dætur, Finnbjörgu (f. 1873) sem fluttist ung til Eyjafjarðar og Bjargeyju Halldóru en hún lést 

18 ára gömul árið 1895. Þau settust að í hinum helmingi Hælavíkurbæjarins og leigðu 

helming jarðarinnar á móti Guðna og Hjálmfríði. Yngsta fósturbarn þeirra, Bjargey 

Pétursdóttir, fæddist árið 1902. Elsti fóstursonurinn, Sigurður Sigurðsson, giftist Stefaníu 

Guðnadóttur, dóttur Guðna og Hjálmfríðar.
52

 Eldri fósturdóttirin, Ólafía, er skráð sem hjú í 

Hælavík skv. manntalinu 1901. Síðar tóku Sigurður og Stefanía við jörðinni ásamt Sigmundi 

Guðnasyni bróður Stefaníu og konu hans Bjargeyju Pétursdóttur fóstursystur Sigurðar. Jakob 

Guðleifsson, fósturbróðir Sigurðar og Bjargeyjar fórst í Hælavíkurbjargi árið 1914.
53

 Bjargey 

lýsir slysinu í bókinni Fólkið í landinu, þar sem Óskar Aðalsteinn ritar frásögn hennar.
54

   

Tafla 3: Bústofn í Hælavík árið 1901 

 

Í búnaðarskýrslum eftir aldamótin 1900 sést að ekki hafa þeir Guðni og Kristján haft 

mikinn bústofn. Í töflu 3 hér að ofan sést yfirlit yfir bústofninn árið 1901. Í skýrslu um 

skoðun á fóðurbirgðum og bústofni frá árinu 1904 stendur að ástand nautgripa sé gott, og 

sauðfjár sæmilegt, en fóðurbirgðir miður nægar. Engar upplýsingar eru skráðar um hross í 

Hælavík það árið, en líklegt er að engin hross hafi verið á bænum það árið.
58

 

 

                                                            
51 Þórleifur Bjarnason: Fimm systkin, bls. 9. 
52 Kristinn Kristmundsson, Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 46-47. 
53 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Baráttan við björgin, bls. 382-386. 
54 Óskar Aðalsteinn: „Húsfreyja af Hornströndum“, bls. 114-118. 
57 Þ.Í. Skjalasafn Ísafjarðarsýslu. PH/1, örk 5. Hreppsskilabók fyrir Sléttuhrepp 1892-1905. Um búnaðarástandið 

í Sléttuhreppi í Ísafjarðarsýslu árið 1901. [bls.tal vantar]  
58 Þ.Í. Skjalasafn Ísafjarðarsýslu. PH/1, örk 7. Fjárskoðunar- og heyásetningarbók fyrir Sléttuhrepp 1903-1921, 

bls. 16-17.  

Búnaðarskýrsla úr Hælavík 1901
57

 

Búfé Guðni Kristján 

Kýr og kvígur 2 1 

Ær með lömb 4 2 

Gemlingar 4 1 

Hross 0 1 

Samtals 10 5 
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Tafla 4: Íbúar Hælavíkur árið 1920 

Árið 1920 eru íbúarnir í víkinni 10 talsins, en þá er yngri kynslóðin tekin við rekstri 

búsins. Guðni og Hjálmfríður fluttust til Hlöðuvíkur og Sigmundur og Bjargey tekin við 

þeirra helmingi. Sigurður og Stefnía taka svo við helmingi Kristjáns og Guðfinnu. Í 

manntalinu 1920 er Sigurður skráður sem ættingi og fyrirvinna, eins og sjá má á töflu 3, en 

þar er Kristján líklegast orðinn heilsuveill þó að hann sé enn skráður sem húsbóndi á jörðinni 

þegar manntalið er tekið. Tafla 5 sýnir hér að neðan búfjárstofninn hjá þeim Sigurði og 

Sigmundi árið 1921. Þar má sjá að fleiri skepnur eru á bænum árið 1921 en árið 1901. Einn 

hestur er skráður á bæinn líkt og árið 1901, en er sameiginleg eign bændanna tveggja. 

 Frá því skráningar hófust var alltaf bátaeign í víkinni meðan þar var búið, en oftast voru það 

minni bátar. Árin 1890-1905 var aðeins  einn minni bátur skráður á jörðina.
63

         

                                                                                

Tafla 5: Bústofn í Hælavík árið 1921 

 

 

                                                            
59 Vef. Manntalsvefur ÞÍ. 
63 Kristinn Kristmundsson og Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 65-66. 
64 Þ.Í. Skjalasafn Ísafjarðarsýslu. PH/2, örk 2. Forðagæzlubók Sléttuhrepps í N.-Ísafjarðarsýslu 1914-1922, bls. 

108-109. 

Íbúar Hælavíkur samkvæmt manntali 192059
 

Nafn Stétt/staða Kyn Hjúskapur Fæðingardagur 

Kristján Jónsson  húsbóndi Karl Giftur 6. des. 1844 

Guðfinna Arnórsdóttir húsmóðir Kona Gift 9. des. 1848 

Sigurður Sigurðsson  ættingi og 

fyrirvinna 

Karl Giftur 28. mars 1892 

Stefanía Halldóra Guðnadóttir kona hans Kona Gift 21. júní 1897 

Jakobína Sigurðardóttir  barn Kona Ógift 17. feb.1918 

Sigurborg Rakel Sigurðardóttir  barn Kona Ógift 29. ág. 1919 

Ólafía Ásdís Sigurðardóttir  barn Kona Ógift 29. okt.1920 

María Jakobsdóttir vinnukona Kona Ógift 15. ágú.1900 

Sigmundur Ragúel Guðnason  bóndi Karl Giftur 13. des. 1893 

Bjargey Halldóra Pétursdóttir  kona hans Kona Gift 5. jún.1902 

Búnaðarskýrsla úr Hælavík 1921
64 

Búfé Sigurður Sigmundur 

Kýr 1 1 

Ær 9 9 

Lömb 3 5 

Hross 0,5 0,5 

Samtals 13,5 15,5 
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Afkoma og hlunnindi 

Þórleifur Bjarnason lýsir afkomu fólksins í Sléttuhreppi í Hornstrendingabók og ljóst er að 

mikla vinnu hefur þurft við að afla matar og huga að heimilinu. Sumrin voru annasömust og 

margt að gera. Sléttuhreppingar týndu fjallagrös á haustin og segir Bjargey Pétursdóttir að 

Hælavíkurkonum hafi ekki fundist þær vera birgar til vetrarins af fjallagrösum ef þær áttu 

minna en tvo tunnupoka af grösum.
65

 

 Hlunnindi Hælavíkur voru móskurður, svartfugl, egg og reki. Þegar hval rak að landi 

áður fyrr kættust þeir er hlunnindin áttu á því landi sem hvalinn bar að, því oft var mikil 

búbót í hvalreka, bæði matur og ljósmeti. Árið 1912 rak hval að landi við Bjarnarnes í 

Hrollaugsvík á Ströndum, en sú vík er austan Hornbjargs og tilheyrði þá Grunnavíkurhreppi.  

Bjarnarnes var komið í eyði og var rekinn þá sameign Grunnavíkurbænda. Gerðu 

Grunnavíkurbændur það kunnugt að engum utanhreppsmönnum væri leyfilegt að skera sér af 

hvalnum, við því væru viðurlög. Fólkið í Hælavík hafði heyrt af þessum hvalreka og töluðu 

húsfreyjurnar um það hversu gott væri að fá hvalkjöt og rengi, þó ef ekki væri nema til að 

setja í súr og geyma. Þetta var að vori til á milli bjargsiga, og ungu mennirnir í Hælavík, þeir 

Sigmundur, Guðmundur og Jakob, ákváðu að láta reyna á að ná í smá kjöt og létu sér fátt um 

finnast um tilkynningu Grunnavíkurbænda. Þeir fengu bát hjá Guðna Kjartanssyni og réru til 

Hrollaugsvíkur, þar sem þeir fundu hvalshræið enn með nokkrum nýtilegum bitum eftir að 

Grunnvíkingar voru búnir að taka nægju sína, og héldu þá vera farna heimleiðis. Eftir að hafa 

náð nokkrum góðum bitum af hvalkjöti og fitu urðu Hælvíkingarnir varir við nærveru 

Grunnvíkinga í víkinni sem voru á leið til þeirra. Hælvíkingar töldu sig vera í vandræðum er 

Grunnvíkingar komu að máli við þá, en þeirra á meðal var hreppstjórinn sem skammaði ungu 

mennina fyrir uppátækið og ræddi við þá um lög og refsingu. Í lokin fór það þó þannig að í 

stað þess að taka bitana af Hælvíkingunum og senda þá sneypta og snauða heim til 

Hælavíkur, þá gáfu Grunnvíkingarnir þeim enn meira af kjöti, svo að báturinn þeirra var 

orðinn fullhlaðinn. Guðmundur Guðnason segir frá þessu í grein sem hann skrifaði í 

Sunnudagsblað Tímans og voru lokaorð hans svona: „Þökkuðum við nú þessum ágætu 

mönnum með virktum, ýttum frá landi og rerum glaðir og gunnreifir frá út á hið sólglitrandi 

haf. Tókum við stefnu fyrir Hornbjarg. En að baki stóðu í hvalfjöru tíu broshýrir 

Grunnvíkingar. Víst er um það, að ekki þurftum við að hafa fyrir því sjálfir að draga af okkur 

                                                            
65 Bjargey Pétursdóttir: „Úr minningum Bjargeyjar Pétursdóttur“, bls. 136. 
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vosklæði, er heim var komið þann daginn.“
66

 Hér má draga þá ályktun að, þrátt fyrir gefnar 

yfirlýsingar, hafi Grunnvíkingum verið skemmt og þeir gáfu glaðir þessum ungu mönnum 

skerf af feng sínum og ekki séð eftir smá hvalbita til handa nærsveitungum sínum.  

 

Björgin 

Þegar fuglinn kom í björgin aftur á vorin var ferskmeti að fá á ný, bæði fugl og egg. Þegar 

fólk bjó enn í víkunum tíðkaðist að síga í björgin, en einnig var fugl snaraður í bjarginu. Fólk 

tók að flykkjast að björgunum og mannmargt varð á bæjunum við björgin á sigtíma.
67

 Margir 

sóttust eftir því að vera með á festi til að fá hlut af eggjunum. Tryggvi Guðmundsson segir frá 

því í viðtali að eggjatakan hafi verið einhvers konar velferðartrygging þess tíma til að passa 

upp á að fólk hefði í sig og á. Bendir hann á að fólki hafi aldrei verið neitað um að vera á festi 

þótt þess hafi ekki verið þörf, sérstaklega ef matarskortur var á heimili viðkomandi. Allir 

fengu sama hlut, nema hvað að fyglingurinn, þ.e. sá sem seig niður í festinni og sótti eggin 

fékk aukahlut, sem og festareigandinn.
68

 Uppi á brún var alltaf einn á gægjum, þ.e. að fylgjast 

með fyglingnum, og fólk á festi sem hífði upp eða slakaði niður eftir því sem þurfti. Einn 

maður var svo á festarhjóli. Eggin voru svo borin niður í víkina í þar til gerðum eggjaskrínum 

og kvippum.
69

 Jafnt karlar sem konur tóku þátt í eggsigum, á brún og við eggjaburð, en 

sigmaður var alltaf karlmaður.
70

 Björgin voru bæði sigin frá enda til enda, eins langt niður og 

festin náði, um 120 faðmar. Fyglingurinn seig niður í festinni, sem voru tveir strengir fastir, í 

s.k. festarhöldum, og safnaði eggjum í kvippu, sem er e.k. pils sem fest er utan um fyglinginn 

og myndar þar jafn stóran poka allan hringinn.
71

 Til að ná eggjum sem voru til hliðanna 

rólaði hann sér annað hvort til í festinni eða leysti sig úr henni og gekk hilluna til að safna 

eggjum. Þannig var bjargið meira eða minna hreinsað að ofanverðu, frá enda til enda.
 72

 

Hættan við að fara í bjarg var og er talsverð og alltaf er hætt við grjóthruni. Þegar 

fyglingur var í bjargi í festi var hætta á því að festin kæmi af stað grjóthruni.  Því var alltaf 

einn á gægjum á brún sem leit eftir grjóthruni, leit eftir fyglingnum meðan til hans sást og 

                                                            
66 Guðmundur Guðnason: „Hvalreki á Hornströndum“, bls. 625-627 og 646.  
67 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Baráttan við björgin, 265-267. 
68 Miðstöð munnlegrar sögu. Viðtal við Tryggva Guðmundsson, 12:00-14:00. 
69 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók, Baráttan við björgin, bls.269. 
70 Bjargey Pétursdóttir: „Úr minningum Bjargeyjar Pétursdóttur“, bls. 136. 
71 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Baráttan við björgin, 268-275. 
72 Steinþór Birgisson: Á hala veraldar, 19:00-21:00. 
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miðlaði skilaboðum milli fyglings og festarmanna.
73

 Áður fyrr notuðu menn engan 

varnarbúnað og voru einungis með húfu á höfðinu. Hjálmar voru ekki notaðir fyrr en eftir 

fyrri heimsstyrjöld. Guðmundur Guðnason lýsti í viðtali muninum á því að vera með hjálm 

frá því sem var áður í viðtali. Hann lenti í því að verða fyrir steini, en hjálmurinn bjargaði 

honum, hann steinrotaðist og víst er að hefði hann ekki verið með hjálm hefði hann látið 

lífið.
74

 

Eftir að byggð lagðist af í Sléttuhreppi hélt fólk áfram að fara bjarg á vorin til að 

sækja egg og er sú hefð enn við lýði að einhverju leyti, þó þeim sem fara í björgin fari 

fækkandi og iðja þessi sé að hverfa. Þátttakendur í bjargsigi eftir lok byggðar urðu mun færri 

en áður og því hlutu aðferðinar að breytast eftir það. Ekki voru nógu margir til að vera með 

festi og því tóku menn upp á því í Hornbjargi að fara lausir eða á handvað niður í mitt bjarg, 

safna saman eggjum og draga upp á brún. Þegar það þótti of erfitt var farið í bjargið neðan frá 

í stað þess að síga í það og eggin tekin niður í fjöru. Ógerlegt var að fara svoleiðis í 

Hælavíkurbjarg, þar sem bjargið er ókleyft neðan frá.
75

 Á síðari helmingi síðustu aldar sigu 

menn í Gránef í Hælavíkurbjargi þar sem tugþúsundir fuglapara verptu og tóku þar 

tugþúsundir eggja, en slíkt hafi ekki verið reynt áður þótt fugl hafi verið tekinn þar um 

nokkra áratugi. Í fyrstu voru eggin borin langa leið og fyglt upp í Festarskörð, en síðar voru 

eggin tekin niður á vírstreng niður í bát sem lá við akkeri undir bjarginu. Aðferð bjargmanna 

til eggjatöku hefur því breyst verulega í gegnum tíðina, en á meðan byggð hélst og nægt fólk 

var til eggjatökunnar voru bæði björgin sigin frá enda til enda, eins langt niður og festin 

náði.
76

 

Úr björgunum fengust ekki aðeins egg og fugl, sem voru oft góð til viðskipta, heldur 

var einnig fiðrið af fuglinum nýtt, þá í sængur og kodda.
77

 Samkvæmt Bjargeyju Pétursdóttur 

greiddi Kristján Jónsson leiguna á sínum helmingi jarðarinnar í Hælavík með 

svartfuglafiðri.
78

 Eggin voru borðuð, hvort sem þau voru ný, stropuð eða unguð. Til að þau 

geymdust betur voru þau súrsuð. Samkvæmt Kjartani Sigmundssyni þá voru þau enn betri ef 

                                                            
73 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Baráttan við björgin, bls. 274-275. 
74 Vef. Ísmús. Viðtal við Guðmund Guðnason: http://www.ismus.is/i/audio/id-1002884 , 09:00-11:00 
75 Miðstöð munnlegrar sögu. Viðtal við Tryggva Guðmundsson, 14:00-16:10. 
76 Tryggvi Guðmundsson: „Eggjataka í Gránefjum í Hælavíkurbjargi“, Hallvarður Guðlaugsson, Norður við 

Fjölvindahaf, bls. 39-48. 
77 Steinþór Birgisson: Á hala veraldar, fyrri hluti, 25:00-26:00 
78 Vef. Ísmús. Viðtal við Bjargeyju Pétursdóttur: http://www.ismus.is/i/audio/id-1024057  05:30-05:40 
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þau voru látin úldna. Fugl var snaraður í bjarginu með stöng, eftir að hann var kominn á unga, 

og var saltaður í tunnur.
79

 

Fjölskyldan 

Segja má að í Hælavík hafi verið sjálfsþurftarbúskapur. Allt var unnið innan heimilisins, föt 

saumuð og prjónuð, allur matur veiddur og unninn til geymslu. Keypt var það sem ekki var 

hægt að verða sér úti um sjálfur, s.s. korn, kaffi, sykur og hafrar.  Sjaldan var hægt að fá 

munaðarvörur eins og rúsínur, súkkulaði og sykur, en ef slíkt var til var það geymt og notað 

til hátíðarbrigða.  Þau lýsa því öll, Bjargey, Þórleifur og Jakobína í sínum frásögnum hve 

mikill munaður var fyrir barn að fá að smakka á slíkum kræsingum.
80

 Sumrin fóru í að afla 

matar fyrir veturinn, á landi, í sjó og í björgum. Allt var nýtt og engu hent. Bjargey 

Pétursdóttir lýsir því í Heimilisblaðinu árið 1946 hvernig matföng voru unnin í hennar æsku:  

 Fiskurinn sem aflaðist, auk þess sem borðað var, var saltaður og hertur, 

saltaður bæði til matar og sölu. Til matar var hert það smæsta úr fiskinum; 

stærsti fiskurinn var seldur og keypt fyrir andvirðið lítils háttar af korni, kaffi 

og sykri til vetrarins; hver einasti þorskhaus var rifinn upp og hertur, 

sömuleiðis hver fiskur hertur, hversu smár sem hann var; lifrin var brædd og 

höfð til matar og ljósa; oft fengust í þá daga sprökur [lúða] og skötur; skatan 

var kæst og geymd til vetrarins, en sprakan flökuð og hert og svo 

riklingurinn geymdur til vetrarins, en rafabeltin etin ný.
81

 

Foreldrar Bjargeyjar Pétursdóttur, þau Petólína Elíasdóttir og Pétur Jóhannsson 

bjuggu í Rekavík. Þau voru bæði heilsuveil og þröngt var í búi. Þau áttu fimm börn sem þau 

urðu að láta frá sér. Bjargey var nokkurra daga gömul send í fóstur yfir í Hælavík, vegna 

mjólkurskorts á heimilinu, en ekki tíðkaðist þá á Hornströndum að konur hefðu börn sín á 

brjósti.
82

 Ljóst er hins vegar að í Hælavík höfðu konurnar af yngri kynslóðinni sín börn á 

brjósti eftir því sem Bjargey lýsir síðar í frásögn sinni: „Meðan þeir athuguðu Stefán, tók ég 

níu mánaða gamlan son minn og lagði hann á brjóstið."
83

 

Guðmundur Guðnason lýsir einangruninni í Hælavík á vetrum í viðtali frá árinu 1966. 

Haustinu árið 1899 lýsir Guðmundur sem sérlega erfiðu. Þá bjuggu þau Guðni og Hjálmfríður 

ein í Hælavík ásamt börnum sínum fjórum, en Guðni sótti sjóinn eða var í veri og var sjaldan 

                                                            
79 Steinþór Birgisson: Á hala veralda, fyrri hluti, 26:00-28:00. 
80 Þórleifur Bjarnason: Hjá afa og ömmu, bls. 89; Bjargey Pétursdóttir: „Minning um jólin 1908“, bls. 223; 

Jakobína Sigurðardóttir: Í barndómi, bls. 27. 
81 Bjargey Pétursdóttir: „Úr minningum Bjargeyjar Pétursdóttur“ bls. 136. 
82 Óskar Aðalsteinn: „Húsfreyja af Hornströndum“, bls. 108-109. 
83 Óskar Aðalsteinn: „Húsfreyja af Hornströndum“ bls. 129. 
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heima. Guðmundur lýsir því að Hjálmfríður hafi þarna verið ein með börnin vikum saman, 

enginn hafi komið við, en sá vetur var snjóamikill. Nóg var um mat fyrir fjölskylduna, en 

ljósmeti var af skornum skammti og þegar nær dró jólum var það nánast uppurið. Guðni 

komst loks heim yfir Skálakambinn á aðfangadag og var hafði meðferðis birgðir af ljósmeti.
84

 

Í endurminningum sínum lýsir Bjargey rökkurstund árið 1910, þar sem heimilisfólkið 

hvílir sig í ljósaskiptunum. Þar tala börnin saman eða fara í leiki á meðan fullorðna fólkið 

tekur sér hlé frá önnum dagsins. Ekki er kveikt á lömpum fyrr en að rökkurstundinni liðinni  

og þá tekur fólkið aftur upp vinnu sína. Bjargey lýsir því svo: „Ljós var tendrað í baðstofunni, 

og rokkarnir byrjuðu að raula og kambarnir að urga. Þessi rökkurstund var liðin.“
85

 Annars 

staðar segir Bjargey frá því að rökkurstundin hafi staðið  í hálfan annan tíma, en alltaf hafi 

verið kveikt klukkan sex, þegar gefa átti kúnni.86 Þessi frásögn Bjargeyjar á rökkurstundum í 

Hælavík passar mjög vel við lýsingu Rogers Ekirchs sagnfræðings á miðaldasamfélagi 

Evrópumanna: 

Preindustrial families were constrained by concerns for both safety and 

frugality. Rules controlled not only access to candles and lamps but also the 

time and location of their use. Not all persons, hours and places were equal. 

High in the list of inequities was „burning daylight,“ resorting to artificial 

light unnecessary during the day. Wasting candlelight was synonymous with 

extravagance and dissipation. [..] The interval between sunset and nightfall 

in Iceland and most of Scandinavia was called the „twilight rest“, a hiatus 

during which it was too dim to ply one‘s trade and too light to warrant 

candles or lamps. Persons instead reserved this hour before the evening‘s 

tasks for rest, prayer, and quiet conversation.
87

  

 

Þrátt fyrir að þessi umfjöllun Ekirchs fjalli um mikið eldra samfélag þá er víst að þar til að 

rafmagnsljós komust í almenna notkun þá hefur þessi siður verið víða til að spara bæði kerti 

og ljósmeti, og þá frekar á smærri og efnaminni heimilum. Kenningar Ekirchs um fyrri svefn 

og seinni svefn eiga sér sennilega ekki hliðstæðu hér, því þó fólk legði sig stundum í 

rökkrinu, meðan ljósaskiptin voru, þá var það ekki algilt og leit fólkið ekki á rökkursvefn sem 

part af nætursvefni.
88

 

Mikið var lesið og skrifað í Hælavík. Blöðin komu með póstinum einu sinni til tvisvar 

í mánuði. Guðni Kjartansson var áskrifandi af blöðunum Lögréttu og Vestra en Kristján 

                                                            
84 Vef. Ísmús á http://www.ismus.is/i/audio/id-1002884 
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Jónsson var áskrifandi að Þjóðviljanum. Skúli Thoroddsen ritstýrði Þjóðviljanum og var 

Kristján mikill stuðningsmaður hans. Aftur á móti var Guðni ötull fylgismaður Hannesar 

Hafstein og því kom stundum til deilna milli nágrannanna um þau mál.
89

 Kristján skrifaði 

grein sem birtist í Bjarma árið 1924, en þar ræðir Kristján um breytingu í kennslu kristinna 

fræða á landinu og hvetur til þess að alþýðutrúnni verði áfram viðhaldið. Einnig varar hann 

við andatrú, sem hann telur ekki vera til góðra hluta gerð.
90

 

Bæði tala þau Jakobína og Þórleifur um það í endurminningum sínum hvað 

bókmenntir voru í miklum hávegum hafðar á bænum. Kjartan Sigmundsson segir líka frá því 

að hver skræða hafi verið gatlesin á bænum, en lestrarfélag var í hreppnum og þar gat fólk 

fengið bækur að láni.
91

 Eftir að þau voru flutt úr Hælavík skrifuðu þau Stefanína, Sigurður og 

Bjargey nokkrar greinar sem birtust í tímaritum. Fyrr í rigerðinni er sagt frá tveim greinum 

sem Bjargey skrifar Heimilisblaðið árin 1946 og 1947, en einnig birtist pistill frá henni um 

draum í Ljósberanum árið 1946.
92

 Stefanía sendi árið 1938 í Heimilisblaðið ljóð til minningar 

um son sinn Guðna.
93

 Árið 1946 skrifaði hún einnig bréf í tímaritið Hlín um lífið  á 

Hornstöndum og fólksfækkunina í sveitinni.
94

 Sigurður skrifaði í Kirkjuritið árið 1962, þar 

sem hann minnist þess þegar hann bjargaðist naumlega þegar hann gekk fyrir röndina við 

Hælavíkurbjarg og taldi það víst að hann hafi bjargast við æðri íhlutun.
95

 

Í Hælavík leið fólkinu vel að sögn þeirra sem þar bjuggu á barnsaldri. Höfundur, sem 

sjálfur er afkomandi Hælavíkurættarinnar í bæði móður- og föðurlegg minnist þess er 

föðuramma hans, Petólína Sigmundsdóttir, fædd í Hælavík árið 1922, sagði frá lífinu í 

Hælavík. Petólína og tvíburasystir hennar Hjálmfríður voru næst-elstar barna Sigmundar og 

Bjargeyjar, og voru 15 ára þegar flutt var úr víkinni. Petólína talaði á efri árum oft um 

Hælavík og sagði barnabörnum sínum frá hamingjuríkri æsku í víkinni ásamt systkinum og 

frændsystkinum. Hún talaði um að aldrei hafi hún orðið vör við sult eða skort, en að það hafi 

allt verið nýtt sem gafst og að þau hafi aldrei skort neitt vegna dugnaðar og nýtni fólksins. 

Það má einnig geta sér til að börnunum hafi verið hlíft við áhyggjum af afkomunni, en einnig 

að þau hafi einfaldlega ekki talið sig þurfa neitt fremur en það sem til var og hafi unað vel við 

sitt. Kjartan Sigmundsson, bróðir Petólínu, sagði í viðtali í þættinum Á hala veraldar, að hann 

                                                            
89 Þórleifur Bjarnason: Hjá afa og ömmu, bls. 39. 
90 Kristján Jónsson: „Sókn og vörn“, bls. 5-6. 
91 Niðri á sextugu, bls. 11-12. 
92 Bjargey Pétursdóttir: „Draumur“, bls. 67-68. 
93 „Minningarorð. Ort undir nafni syrgjandi móður“, bls. 76. 
94 Hlín 29:1 (1946), bls. 110-111.  
95 Sigurður Sigurðsson: „Horft til baka af sjónarhæð sjötugs manns“, bls. 181-184. 
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myndi eftir því að hafa fundið til hungurs sem barn í Hælavík, en að það gæti vel hafa verið 

vegna þess hve gráðugur hann hafi verið.
96

 Þó var það þannig að fátæktin svarf fremur að 

hinum helmingi bæjarins þar sem börnin voru  fleiri og húsfreyjan sjaldan án þess að vera 

með kornabarn á brjósti eða bera nýtt barn undir belti. Börnin sem eldri voru  hjálpuðu til  við 

að sinna þeim yngri til að létta undir. Jakobína Sigurðardóttir, var elst frændsystkinanna í 

Hælavík, fyrir utan Þórleif sem var 10 árum eldri en hún. Jakobína fór fljótt að taka þátt í 

heimilisstörfum og hjálpa til við að hugsa um yngri systkini sín, þó það væri henni þvert um 

geð. Hún lýsir því að frekar vilji hún vinna að handavinnu heldur en að sinna börnum og lýsir 

einnig gleði sinni yfir því, að komast í burtu í skólann að Horni þar sem hún upplifir frelsi 

sem hún hafði ekki kynnst áður, burtu frá litlu þröngu víkinni og í nýjum félagsskap jafnaldra 

sinna. Þar fær hún loks að sinna lestri og námi án þess að þurfa að sinna öðrum skyldum 

heimilisins og fá ávítur fyrir að vera annars hugar við prjónaskap og önnur heimilisstörf. 
97

 

Rétt er að segja sérstaklega frá Jónu Rósinkarsdóttur, sem var lengi vinnukona í 

Hælavík hjá Guðna og Hjálmfríði. Hún var dóttir Rósinkars Rósinkarssonar fyrrum bónda í 

Hælavík og var áfram sem vinnukona í Hælavík eftir lát Rósinkars árið 1883.
98

 Hvernig og 

hvenær það bar til að Jóna og Guðni fóru að eiga í sambandi er ekki vitað, en hún ól honum 

tvö börn sem dóu fljótlega eftir fæðingu. Þessir atburðir eru ekki ræddir opinskátt í 

enduminningum Þórleifs og Jakobínu, bæði skrifa þau um þá frá sjónarhóli barns sem heyrir 

af þeim í hálf kveðnum vísum. Eftir því sem fram kemur í Hjá afa og ömmu varð stundum til 

ósættis meðal hjónanna Guðna og Hjálmfríðar þegar þessir atburðir bárust á góma.
99

 Jóna fór 

í vinnumennsku til Aðalvíkur þar sem henni leið illa. Hún skrifaði Hjálmfríði úr þeirri vist og 

bað um að fá að koma aftur til Hælavíkur. Samkvæmt skrifum Finnboga Hermannssonar í 

bókinni Niðri á sextugu fór Hjálmfríður sjálf ríðandi til Aðalvíkur og sótti Jónu og kom með 

hana aftur til Hælavíkur.
100

 Hælavík var hennar heimili, þar var hún fædd og uppalin, en átti 

þó hvergi heima eins og Jakobína lýsir svo: „Ég veit ekki hvar Jóna gamla á heima. Hún á 

ekki heima í Hælavík þó hún sé hér stundum. Ekki heldur á Búðum, þegar hún er þar. Hvar á 

hún þá heima?“
101

 Í skáldsögu sinni, Meðan nóttin líður, lýsir Fríða Á. Sigurðardóttir, systir 

Jakobínu, þessum atburðum, með skáldaleyfi þó, á þennan veg: 
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Katrín, amma mín, dæmdi mann sinn til hörðustu refsingar, jafn ljúf og 

venjulega. Því ljúf var hún, það vissi Nína af því sem hún hafði heyrt þær 

tala systurnar Þórdísi og Maríu, ljúf kona og glaðlynd. Lagði af stað með 

Blesu og sjal Sunnevu á herðunum til að sækja fyrrum frillu manns síns og 

barnsmóður í tvígang, setti hana niður á heimilið. Hvað hélt hún sig vera að 

gera? Góðverk? Ég trúi ekki á góðverk. Vildi minna hann á brot sín. Sjá til 

þess að honum gleymdist ekki hvað hann hefði gert. Þeim gleymdist það 

hvorugu. Aldrei.
102

  

Rétt er að hafa í huga að Meðan nóttin líður er skáldsaga og má því ekki taka þessar 

línur sem sögulegar staðreyndir, heldur frekar sem túlkun rithöfundarins á atburðum 

fortíðarinnar yfir í sögulegan skáldskap.  

Á gamals aldri var Jóna Rósinkarsdóttir þurfalingur í Sléttuhreppi og var sett á þann 

bæ sem bauðst til að taka hana fyrir ásættanlega meðgjöf, samkvæmt því sem Jakobína 

skrifaði í bókinni Í barndómi. Þar lýsir hún Jónu sem sérvitru gamalmenni, sem Jakobína átti 

átti stundum erfitt með að umgangast, og að stirt hafi verið á milli Jónu og Sigurðar, föður 

Jakobínu.
103

 Árið 1924 fór Jóna fyrst á þurfamannastyrk sem hún var á fram til dauðadags. 

Hún var skráður ómagi hjá Sigurði Sigurðssyni í Hælavík árin 1924-1927, en flyst til 

Sigmundar Guðnasonar árið 1928 og er þar fram yfir 1930, þegar hún flyst að Búðum. Eftir 

það var hún á Búðum hjá Ingibjörgu og Guðlaugi en fluttist að til Þverdals í Aðalvík árið 

1936. Þar lést hún árið 1937.
104

 

 

Systkinin fimm og fóstursystkinin tvö 

Hér kemur ágrip af lífsferli miðjukynslóðarinnar, þ.e. systkinanna fimm, barna Guðna og 

Hjálmfríðar og fóstursystkinanna tveggja, fósturbarna Kristjáns og Guðfinnu sem giftust 

uppeldissystkinum sínum í hinum bæjarhelmingnum.  Þetta fólk fæddist og ólst upp við 

þröngan kost í Hælavík, fluttist burtu og upplifði miklar breytingar í íslesku samfélagi. 

 Guðríður María Guðnadóttir var elst systkina sinna og eina systkinið sem fluttist 

snemma úr hreppnum.  Guðríður María bjó m. a. í Bolungarvík, en settist að lokum að í 

Reykjavík með eiginmanni sínum Sveini Vopnfjörð. Hún lést árið 1967.
105
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Ingibjörg Guðnadóttir var fædd árið 1888 og næst elst í systkinahópnum.  Árið 1908 

ól hún son, Þórleif Bjarnason, með giftum manni, Bjarna Gíslasyni. Foreldrar Ingibjargar, 

Guðni og Hjálmfríður, tóku drenginn að sér og ólu hann upp að mestu. Ingibjörg var 

vinnukona hjá foreldrum sínum þar til hún giftist Guðlaugi Hallvarðssyni frá Búðum í 

Hlöðuvík árið 1916 og fluttist þangað. Þau voru fyrst í húsmennsku á Búðum en tóku svo við 

hálfri jörðinni árið 1920 af foreldrum Guðlaugs, þeim Hallvarði Jóhannessyni og Sigríði 

Dagsdóttur. Ingibjörg og Guðlaugur bjuggu við þröngan kost í Hlöðuvík og barnmargt var á 

bænum. Á móti þeim á jörðinni bjuggu þau Guðmundur Guðnason bróðir Ingibjargar og kona 

hans Jóhanna. Saman áttu þau Ingibjörg og Guðlaugur sjö börn sem lifðu, á um tíu ára 

tímabili. Þröngt var í búi hjá þeim og erfitt var að fæða og klæða þennan stóra barnahóp. 

Þeirra bjargráð var sjórinn eins á öðrum bæjum í hreppnum, því jörðin gaf ekki það mikið af 

sér að hægt væri að lifa eingöngu af henni.
 
Guðlaugur varð fljótt heilsuveill vegna vinnuálags 

og þurfti að leita á náðir hreppsins til að geta framfleytt fjölskyldunni.
106 

Árið 1922-1923 fékk 

Guðlaugur hreppslán upp á 60 krónur, upp á úttekt í Verslun G. H. Finnbjarnarsonar og árið 

eftir fékk hann 62 krónur að láni frá hreppnum. Árið 1924 fór Guðlaugur á 

fátaækraframfærslu hjá hreppnum og var á henni til ársins 1930.
107

 Þó að það hafi eflaust 

verið mörgum erfitt að þiggja aðstoð frá hreppnum, þá tókst Guðlaugi og Ingibjörgu með 

þessu að koma börnum sínum á legg. Guðlaugur lést árið 1941 og tveimur árum síðar yfirgaf 

Ingibjörg Hlöðuvík. Hún lést í Reykjavík árið 1970.
108

 Guðni og Hjálmfríður fluttust að 

Búðum í Hlöðuvík árið 1920 og var Guðni þar í húsmennsku hjá Ingibjörgu og Guðlaugi. Þar 

bjuggu þau til dauðadags. Guðni lést árið 1931 og Hjálmfríður árið 1935.
109

 

Guðmundur Guðnason var fæddur árið 1890. Hann var mikill bjargmaður og var 

fyglingur Hælavíkurfólksins og seinna meir einnig Hlöðuvíkurfólksins. Guðmundur gekk að 

eiga Jóhönnu Bjarnadóttur frá Efri-Miðvík og fluttust þau yfir til Hlöðuvíkur um 1920 þar 

sem þau bjuggu í tvíbýli á móti Ingibjörgu systur Guðmundar og Guðlaugi manni hennar.  

Saman áttu þau fimm börn, en eitt þeirra lést  í bernsku. Guðmundur var sautján ára þegar 

hann fór fyrst í bjarg sem sigmaður og fyglingur. Hann sinnti því hlutverki næstu 30 árin eða 

þar til hann flutti úr hreppnum. Guðmundur var lipur bjargmaður og segir Þórleifur hann 

aldrei hafa orðið fyrir alvarlegu slysi í bjargi.
110

 Atviki einu lýsti Guðmundur þó þar sem 

rotaðist við steinkast, og er minnst á það framar í þessari ritgerð, en það er möguleiki á því að 
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109 Kristinn Kristmundssons og Þórleifur Bjarnason: Sléttuhreppur, fyrrum Aðalvíkursveit, bls. 69. 
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annaðhvort hafi Guðmundur ekki sagt frænda sínum frá því atviki, eða að ekki hafi rothögg 

þótt alvarlegt slys, þar sem meiðslin voru af minna taginu. Eftir að hafa búið að Búðum í 

Hlöðuvík í sautján ár fluttust þau Guðmundur og Jóhanna þaðan og áttu skamma viðdvöl á 

þremur bæjum í Aðalvík áður en þau fóru alfarin úr hreppnum og settust að í Keflavík. 

Guðmundur lést árið 1972 rúmlega áttræður.
111

 Jóhanna kona hans lést árið 1980.
112

 

Sigmundur Guðnason var fæddur árið 1893. Hann kvæntist Bjargeyju Pétursdóttur, 

stjúpdóttur hjónanna Kristjáns og Guðfinnu sem bjuggu í hinum helmingi bæjarins. 

Sigmundur tók við búi foreldra sinna árið 1920. Þegar leið á þrítugsaldurinn fór sjón hans 

hrakandi og varð hann að lokum nær alveg blindur.
113

 Sigmundur var ekki fyglingur líkt og 

Guðmundur bróðir hans, en var frekar á brún og á gægjum meðan hann hafði sjón til.
114

 

Sigmundur var bókhneigður eins og fleiri í fjölskyldunni, en gat lítið lesið vegna 

sjóndeprunnar. Þess í stað orti hann ljóð og gaf hann út ljóðabókina Brimhljóð árið 1955.
115

 Í 

viðtali á gamals aldri segist hann hafa verið heppinn því hann átti duglega konu sem sá til 

þess að allt gekk á heimilinu.
116

 Bjargey eiginkona hans var þekkt sem góð og eljusöm kona. 

Sigmundur og Bjargey fluttu frá Hælavík árið 1937, bjuggu nokkur ár í Rekavík bak Höfn og 

í Höfn í Hornvík, en árið 1942 fluttu þau að Hornbjargsvita þar sem Sigmundur tók að sér 

vitavarðarstarfið. Árið 1947 fluttust þau svo til Ísafjarðar, þar sem þau keyptu sér hús. 

Sigmundur lést á sjúkrahúsinu í Keflavík árið 1973.
118

 Bjargey lifði mann sinn í 14 ár og lést 

á Ísafirði árið 1987.
119

  

Stefanía Guðnadóttir var yngst systkina sinna, fædd árið 1897. Hún giftist Sigurði 

Sigurðssyni árið 1917. Sigurður var nokkrum árum eldri en Stefanía, fæddur árið 1893. 

Sigurður vann hjá Norðmönnunum á Heklu á sumrin þegar hann var ungur. Hann fór með 

þeim til Noregs haustið 1913 og var þar yfir veturinn, þar sem hann vann í skipasmíðastöð. 

Honum bauðst að fara þar í nám í skipasmíðum í Noregi, en örlögin gripu í taumana. Vorið 

1914 fórst Jakob Guðleifsson, fósturbróðir Sigurðar, við bjargsig í Hælavíkurbjargi. Líklegt 

er að Sigurður hafi ætlað sér í námið og talið fósturforeldra sína örugga með Jakob 

fósturbróður sinn til að hjálpa þeim við búskapinn. Við dauða Jakobs breyttist það og 

Sigurður var áfram í Hælavík og kvæntist Stefaníu. Tóku þau svo við helmingi Kristjáns og 

                                                            
111 Þórleifur Bjarnason: Fimm systkin, bls. 58. 
112 Vef. Morgunblaðið, 10. febrúar 2012: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1410527/  
113 Þórleifur Bjarnason: Fimm systkin, bls. 64-65.  
114 Miðstöð munnlegrar sögu, Viðtal við Tryggva Guðmundsson, 00:36-00:37. 
115 Þórleifur Bjarnason: Fimm systkin, bls. 65-71. 
116 Jakobína Sigurðardóttir: Í barndómi, bls. 25.  
118 Þórleifur Bjarnason: Fimm systkin, bls. 63-71. 
119 Vef. Morgunblaðið, 10. október 1987: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/7784/  
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Guðfinnu árið 1920. Sigurður tók þátt í bjargsigum þar sem hann fór með brún. Sjósókn 

stundaði hann ekki, en þess í stað lagði hann stund á smíðar, en eins og áður vikið að starfaði 

hann ungur við skipasmíðar á Heklu og í Noregi. Sigurður var mikil hagleiksmaður við 

smíðarnar. Hann kom sér upp rennibekk sem hann lét bæjarlækinn knýja áfram. Hann bjó til 

hina ýmsu nauðsynjahluti sem hann seldi sveitungum sínum, en þar af voru rokkar 

algengastir. Honum hefði líklega verið auðveldara að draga fram lífið á smíðunum byggi 

hann ekki svo afskekkt.  Stefanía og Sigurður áttu þrettán börn, ellefu þeirra voru fædd í 

Hælavík, en tvær yngstu dæturnar á Hesteyri.
120

 Ellefu þessara þrettán barna lifðu til 

fullorðinsára, en tveir drengir létust í æsku. Þeir hétu Sigurður, sem lést ellefu ára gamall árið 

1934 og Guðni Kjartan sem fórst fjögurra ára af voðaskoti árið 1936.
121

 Erfitt var oft hjá þeim 

Stefaníu og Sigurði að sjá fyrir öllum þessum barnahóp og lýsir Jakobína fátæktinni og 

stritinu í bókinni Í barndómi, þar sem hún furðar sig yfir því hvernig móðir sín fór að því að 

sinna öllu því sem til þurfti.
122

 Einu atviki lýsir hún sérstaklega þar sem hún heyrir samræður 

foreldra sinna um það hvort þau ættu að senda einn son sinn í fóstur til hreppstjórans: „„Hann 

fengi þó alltaf nóg að borða hjá þeim“ [...] „Vilt þú láta hann?“ Löng þögn. Næst hvíslar 

mamma grátandi: „Nei ég vil það ekki-ekkert þeirra. En stundum verður maður-.“ [...] Samt 

fær hreppstjórinn Inga og enginn segir neitt. Við erum svo mörg“.
123

 Þrátt fyrir ómegð og 

fátækt tókst þeim með elju og vinnusemi að komast af án þess að fá aðstoð frá hreppum.
124

 

Árið 1936 fluttu Stefanía og Sigurður frá Hælavík til Hesteyrar, þar sem þau tóku við 

símavörslu og póstafgreiðslu. Þaðan fluttu þau til Keflavíkur, þar sem Sigurður lést árið 1968 

og Stefanía árið 1972.
125

 

 

Trú og hjátrú 

Ekki er annað hægt en að sjá að Hælavíkurfólkið hafi verið trúað og trúrækið. Bjargey 

Pétursdóttir segir að fósturforeldrar sínir Kristján og Guðfinna hafi verið verið sérstaklega 

guðræknar manneskjur.
126

 Fólkið í Hælavík komst ekki oft til kirkju, sem var á Hesteyri og 

um 7 klukkustunda gangur þangað. Bjargey lýsir því að aðeins var farið einu sinni á ári, og 

                                                            
120 Þórleifur Bjarnason: Fimm systkin, bls. 75-76. 
121 Niðri á sextugu, bls. 35,  og Vef. Morgunblaðið, 7. apríl 2005: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1010636/  
122 Jakobína Sigurðardóttir: Í barndómi, bls. 74-78.  
123 Jakobína Sigurðardóttir: Í barndómi, bls.30 
124 Óskar Aðalsteinn: „Húsfreyja af Hornströndum“, bls. 125. 
125 Þórleifur Bjarnason: Fimm systkin, bls. 79 og 84. 
126 Vef. Ísmús, viðtal við Bjargeyju Pétursdóttur: http://www.ismus.is/i/audio/id-1024055 
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var það á sunnudeginum í 16. viku sumars, í lok heyskapar. Það hefti þó ekki trúarlíf 

heimilismanna því húslestrar voru reglulega á hverjum sunnudegi, sem voru lesnir af 

húsbóndanum.
127

 Sálmar voru sungnir á heimili þeirra og lærði Bjargey þá af fóstra sínum. 

Heimilisfólkið lærði utan að alls konar sálma, ljóð og rímur og eru til upptökur af Bjargeyju 

syngja Passíusálmana og aðra sálma.
128

  

Hjátrú og trú á drauga nokkuð algeng í Sléttuhreppi og ekki var Hælavík þar undan 

skilin. Til eru margar sögur af draugum, skottum, mópeysum, mórum og öðrum vættum og 

eru margar þeirra skráðar í Hornstrendingabók.
129

 

 

  

                                                            
127 Niðri á sextugu, bls.17. 
128 Vef. Ísmús, listi yfir hljóðskrár með viðtölum við Bjargeyju Pétursdóttur: http://www.ismus.is/i/person/id-

1001688 
129 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Dimma og dulmögn, bls. 407-604. 
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Niðurlag 

Jafn krefjandi búsetuskilyrði og voru í Hælavík og annars staðar í Sléttuhreppi eru nútíma 

Íslendingi að öllu ókunn og óskiljanleg. Þegar litið er á að aðeins eru rúm 60 ár frá því að 

síðustu íbúar Sléttuhrepps fluttu úr hreppnum vekur það furðu hversu fljótt hlutirnir hafa 

breyst á jafn stuttum tíma. Niðurstaða mín er sú að fólkinu í Hælavík leið vel þar og  vildi 

vera þarna af því að þetta var þeirra heimili og þeirra arfleifð. Fólkið þekkti fátt annað en þær 

aðstæður sem fólk bjó við í Sléttuhreppi og nærsveitum og var því kannski ekki að hugsa sér 

einhver frekari þægindi, nema þá mögulega þau sem fundust á stærri bæjum hreppsins. 

Tvíbýlið í Hælavík gerði það að verkum að búskapurinn þar gekk upp, ef eitthvað kom upp á 

var hægt að reiða sig á nágrannann. Á meðan búið var í báðum bæjarhelmingum var 

lífsafkoman auðveldari. Eftir að þau Sigurður og Stefanía fluttu frá Hælavík árið 1936 fluttu 

Sigmundur og Bjargey líka í burtu árið 1937. Fólk lét sér annt hverju um annað og hjálpaðist 

að. Það hlaut að vera samvinnan, samkenndin og sterk fjölskyldubönd sem gerðu þessa 

búsetu auðveldari  og öruggari fyrir fólkið sem þarna bjó, þrátt fyrir mikla vinnu. Björgin og 

sjórinn voru nærri og gerðu það að verkum að fólkið svalt ekki.  

Sjá má í fyrri hluta heimildarmyndarinnar Á hala veraldar viðtöl við þá frændur 

Hallvarð Guðlaugsson og Kjartan Sigmundsson. Báðir voru þeir ungir menn þegar byggð 

lagðist af í hreppnum og sóttu þeir sér vinnu utan hans. Þegar seinna stríðið kom bauðst mikil 

vinna í bæjum og ungt fólk sem var að feta fyrstu fótsporin í lífinu sá fram á að því bauðst 

launuð vinna annars staðar. Unga fólkið vildi geta unnið sér inn pening, stofnað heimili á stað 

þar sem einhverja framtíð var hægt að hafa. Samfélagið í Hælavík, sem og annars staðar í 

Sléttuhreppi stóð þegar allir unnu saman, en þegar fólk tók að flytja ágerðist einangrun og 

mannfæð og fók sá sér engra annarra kosta völ en að flytjast sjálft á brott. Þarna var gott að 

vera fannst fólki, einangrunin kannski mikil, en ef samgangur var við aðra fjölskyldu var 

einangrunin léttari. Fólkið fór ekki vegna þess að það vildi það, heldur voru það margir 

samverkandi þættir sem ollu því að byggð lagðist niður. Kjartan Sigmundsson segir 

eftirfarandi í Á hala veraldar: „Þetta var náttúrulega ekki við neitt að vera hérna. Þetta hlaut 

náttúrulega að leggjast í eyði.“
130

  

Þessi strjála og ógreiðfæra byggð gat einfaldlega ekki staðið af sér fólksfækkun og 

kröfur unga fólksins um aukin lífsgæði. Með hverri fjölskyldu sem hvarf á braut jókst 

óöryggi og einangrun þeirra sem eftir voru og á örstuttum tíma leiddi þetta til auðnar á 

þessum harðbýla útkjálka. 

                                                            
130 Steinþór Birgisson: Á hala veraldar, fyrri hluti, 00:45- 00:46. 
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