
                 

 

 

 

Hug- og félagsvísindasvið   

Nútímafræði 

2014 

 

 

 

 

Hér er langafi, um langafa, frá langafa til mín 

Frá sjálfsþurftabúskap til nútíma framleiðsluhátta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Guðfinna Árnadóttir 

    Lokaverkefni við Hug- og félagsvísindasvið 



i 
 

 

        

 

 

 

Hug- og félagsvísindasvið 

Nútímafræði 

2014 

 

 

 

 

Hér er langafi, um langafa, frá langafa til mín 

Frá sjálfsþurftabúskap til nútíma framleiðsluhátta 

 

 

 

 

 

 

                    Guðfinna Árnadóttir 

         Lokaverkefni til 180 eininga BA-prófs við Hug-og félagsvísindasvið 

                    Leiðbeinandi: Jón Haukur Ingimundarson 

 



ii 
 

 

Yfirlýsing 

 

 

„Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er 

afrakstur eigin rannsókna“ 

 

 

_________________________ 

         Guðfinna Árnadóttir 

 

 

„Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum 

til B.A.-prófs í Hug og félagsvísindadeild“ 

 

 

_________________________ 

 Jón Haukur Ingimundarson 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Útdráttur 

Fimm kynslóðir eiga það sameiginlegt að hafa stundað fjárbúskap og alist upp á sama staðnum í 
Aðaldal í Suður Þingeyjarsýslu, þó á mismunandi tíma og við gjörólíkar aðstæður. Á fyrri helming 
20. aldar upplifði Kristján Jóhannesson tíma þar sem veruleikinn einkenndist af hræðslu við 
mögulegan skort eða lífshættulega smitsjúkdóma, bæði í dýrum og fólki. Síðar á 20. öldinni urðu 
umbætur í heilbrigðisþjónustu og almenn tækniþróun sem leiddu af sér betri lífsskilyrði eins og 
t.d. rafmagn og fjarskiptabúnað. Þessi breyting gerði alla heimilismeðlimi Kristjáns 
hamingjusamari, öruggari í lífi sínu og störfin auðveldari. Það var einmitt þessi tækni sem leiddi 
af sér m.a. breytt hlutverk barna í sveitum, hafði áhrif á samskipti manna, konur urðu 
sjálfstæðari og síðast en ekki síst breyttust framleiðsluhættirnir. Býlunum fækkaði en önnur 
stækkuðu í takt við kapítalískt framleiðslukerfi og þar með varð fólksfjölgun möguleg. Það hafði 
áhrif á stöðu bænda, því í krafti fjöldans er auðvelt að hafa áhrif á neyslumunstur og þar með 
framleiðslu. Bændur í Aðaldal telja að við hlið fólksfjölgunar og hnattrænnar hlýnunar gætu 
bændur í framtíðinni haft aukna möguleika fyrir fjölbreyttara landbúnaðarsamfélag en 
rómantíski hugurinn sem áður var stanslaust að finna leiðir til að spara og drýgja hey og fæðu 
heimilismanna, einkennist nú af samfélagi sem stýrist af markaði og neyslu, eftirspurn og 
framboði. 

 
Abstract   

 
For five generations, a single family has raised sheep on the same farm located in the valley of 
Aðaldalur, in the north of Iceland. But the times have changed and the conditions with them. In 
the early 20th century, Kristján Jóhannesson lived in a time characterized by fear of food 
shortages and deadly communicable diseases, preying on their livestock or themselves. Later 
during the 20th century, advances in technology and health care, such as electricity, radio and 
telephones, led to improved living conditions which made the life of every family-member 
happier and safer, as well as making their work easier. Important changes these technological 
advances brought include for example: completely different roles of children on the farm, 
women becoming more independent and, last but not least, the agricultural practices changing 
dramatically. The number of farmsteads decreased while a few grew in size in line with a new 
capitalist production system, which in turn made population increases possible. This 
development again influenced farmers´ positions within the community, as with strength of 
numbers it is easier to influence consumption patterns and thereby production. Farmers in 
Aðaldalur believe that climate change and continued population increases could open up a new 
potential for more diverse agricultural communities. The romantic mindset of the past, once so 
occupied with finding ways to conserve and eke out the hay as well as the family's food stores, 
now finds itself living in a society obeying the laws of market and consumption, demand and 
supply. 
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Fyrir öll nútímabörn! 

 - Til að skilja nútímann þarf oft að líta til upprunans 

 

 

Þann 26. júlí 1985 hittumst við langafi í fyrsta sinn: 

„Léttskýjað og spáð góðu veðri í dag og þurki hér, en það brast sumstaðar t.d. 

heima rigndi svo í þurrt hey að ekki náðist nema í 2 vagnar...“Í dag eignuðust þau 

Sigrún og Árni í Brúnahlíð 13 marka dóttir“ (Kristján Jóhannesson).  

 

 

Rómantísk viðhorf - um íslenskar vornætur 

„Daggardropar eru á hverju strái eftir náttfallið og eru eins og perlur að sjá. Fuglar 

syngja vorlofsöngva sína til skaparans og blómin breiða úr blöðum sínum mót sól 

og vorblíðu. Heiðlóa kemur og sest skammt frá mér og syngur dýrðin, dýrðin, 

dýrðin. Já þvílík dýrð, friður og ró. Það er dásamlegt að vera á eintali við íslenska 

náttúru á vori“ (Kristján Jóhannesson). 
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1 Formáli 

 

Frá æskuslóðum mínum hafa varðveist ítarleg og fróðleik sagnfræðileg gögn rituð af Kristjáni 

Jóhannessyni, fyrrum bónda úr Klambraseli í Aðaldal. Kristján fæddist á heimilinu sínu 29. 

nóvember árið 1892 en lést árið 1987, þá 94 ára gamall. Hann var virkur í að skrifa um 

hversdagslegt líferni sitt og breytingar sem urðu á lífi ættingja sinna. Rit hans innihalda 

viðamikla þekkingu og frásagnir frá Kristjáni sjálfum, föður hans en einnig afa og ömmu sem eru 

jafnframt þau fyrstu í ættliðnum til að byggja á Klambraselslandi. Frásagnirnar rekja tímabil allt 

aftur til miðrar 19. aldar og hinsvegar fram til seinni hluta 20. aldar. Minningar Kristjáns, sem 

var jafnframt langafi höfundar, lýsa áunninni kunnáttu fólks um landbúnað, persónulegu líferni, 

atvinnuháttum og lífsviðurværi sjálfsþurfta og aldamótafólks á Íslandi.  

 Verk Kristjáns hafa ekki verið opinberlega birt en þau, ásamt afkomendum Kristjáns, gefa 

innsýn í ólíkt líf fimm kynslóða sem voru búsett á sama landssvæði en á mismunandi tímum. 

Höfundur tilheyrir fimmtu kynslóðinni og er athygilsvert að skoða hvernig efnahagslegt og 

félagslegt líf bænda hefur breyst, jafnt sem kynjahlutverk og störf barna. Kristján lýsir lífi fólks, 

torveldum samgöngum, fjarskiptabúnaði sem var af skornum skammti og heilbrigðisþjónustu 

sem var smávægileg miða við okkar tíma. Það var staðreynd að verstu mögulegu harðindi 

fjölskyldumeðlima Kristjáns tengdust lífshættulegum smitsjúkdómum, heyleysi og slæmu 

tíðarfari en allt þetta gat skipt sköpum upp á fátækt og velsemd, heilsu og veikindi og síðast en 

ekki síst upp á líf og dauða. 

  Kristján sýnir þó fram á, að með útsjónarsemi og reynslunni einni vopnaðri var ýmislegt 

hægt að gera og gefur hann lesandanum góðan skilning á ýmsar hindranir sem fólk þurfti að 

ráða fram úr en það gerði fólk með óhemjulegri seiglu og ráðsnilld í sparnaði sem einkenndi 

störf og líf fólks í kringum aldamótin 1900. Á lífsleið sinni upplifði Kristján líka miklar breytingar í 

búskap og samfélaginu öllu en í dag er sjálfsþurftabúskapur og flest sem honum tilheyrir fjarræn 

hugsun. Hver og einn nútímaeinstaklingur getur líklegast aldrei gert sér fullkomlega í hugarlundi 

hversu mikil vinna hefur staðið á bak við slíkum búskap. 

  Í seinni tíð Kristjáns, á seinni hluta 20. aldar, upplifði hann samfélag sem líkist 

nútímasamfélagi eins og við þekkjum það í dag en leiðin þangað einkenndist af miklum 

tæknibreytingum sem leiddu af sér það sem margir fræðimenn telja vera einn mesta 
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skilgreiningarvanda 21. aldarinnar, sem er fólksfjölgun. Þegar fjöldaframleiðsla varð að 

raunveruleika og fólki fór í kjölfarið að fjölga, þá urðu framleiðendur matvælanna, þ.e.a.s. 

bændur, að standa fyrir aukinni samfélagslegri ábyrgð. Ábyrgðin sem áður var háð 

náttúruskilyrðum og því takmarki að fæða fjölskylduna breyttist í það að fylgja kalli neytandans. 

Í krafti fjöldans og annarra utanaðkomandi áhrifa getur neyslumunstur fólks breyst á 

ógnarhraða og það hefur haft sérstaklega mikil áhrif á íslenska fjárbændur, sem búa við erfiða 

aðstöðu í dag. Helsta vandamál bænda í dag er að tæknin veldur undirokun, þar sem 

fjöldaframleiðslan er að taka yfir, jafnvel svo að það virðist ekki „pláss“ fyrir litlu bændurna 

lengur. Hröð kapítalísk þróun varð til þess að ýmsir ávinningar unnust en margt tapast í 

félagsgerðinni. Oft er erfitt að átta sig á hvað framtíðin ber í skauti sér með nýjum tæknibúnaði 

en oft er mikilvægt að líta til baka og átta sig á fortíðinni til að skilja betur nútímann. 

 

1.2 Nánar um aðferð  

Ólíkt líferni ættliðanna var borið saman með aðstoð rita Kristjáns Jóhannessonar en auk þess 

var stuðst við dagbækur tengdadóttur hans, Guðfinnu Árnadóttur og í kjölfar þeirra voru rifjaðar 

upp endurminningar barnabarna Kristjáns um áhrif tæknibreytinga á þeirra störf og 

heimilishald. Þá sérstaklega var notast við ummæli frá Kristínu Þorbergsdóttur, Þuríði 

Þorbergsdóttur, Guðnýju Þorbergsdóttur og síðast en ekki síst Árna Þorbergssonar – sem eru öll 

barnabörn Kristjáns og deildu með honum heimili í æsku– en einnig ummæli eiginkonu Árna, 

Sigrúnu Óladóttur, en þau hjón eru búsett á félagsbýlinu Brúnahlíð á Klambraselslandi. Einnig 

voru sendar nokkrar spurningar til 18 framleiðslubænda í Aðaldal og þeir fengnir til þess að 

velta fyrir sér stöðu sinni, sem bændur, í nútímanum og hvernig þeir líta til framtíðarinnar. 

Einnig voru þeir fengnir til þess að rifja upp hvernig störfum þeirra var háttað í uppvextinum og 

þeim breytingum sem hefur orðið á starfsháttum. 

  Saga ættliðanna fimm sem borin verður hér saman, má rekja aftur til ársins 1848 þegar 

Jónatan Grímsson og Kristín Sveinbjarnardóttir fengu leyfi hjá sóknarprestinum í Aðaldal til að 

byggja sér bæ á Klambraselslandi. Húsakostur þeirra þótti fátæklingslegur og heimilið óþiljað að 

hluta til en til upphitunar og í eldivið var notað m.a. lyng úr brekkunum. Það þótti hreinlega 

kraftaverk miðað við þeirra aðstæður að þau kæmu upp átta börnum, en eitt af þeim var 
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Jóhannes Kristjánsson sem árið 1884 tók við búinu af foreldrum sínum, ásamt eiginkonu sinni 

Kristínu Eyjólfsdóttir. Það var síðan átta árum síðar, eða árið 1892, sem þau fæða son sem þau 

skíra Kristján Jóhannesson. Verður hér rakin saga Kristjáns og lýsingar hans á aðstæður forfeðra 

sinna, sérstaklega afa og föður sem hann leit mikið upp til, og síðar afkomenda hans, barna og 

barnabarna hans.  

 

2 Stoðir og einkenni gamla sveitasamfélagsins 

 

Í gamla sveitasamfélaginu var hlutverk heimilanna fjölbreytileg, þau voru m.a. athvarf fyrir 

vinnufólk, samkomustaður sveitunga, gististaður fyrir aðkomufólk á ferðalögum, 

umönnunarstaður fyrir veika og sjúka og síðast en ekki síst vinnustaður. Heimilin í upphafi 20. 

aldar voru fjölmennari en í dag, þau urðu að rýma fleiri einstaklinga og hafa nægilegt rými fyrir 

t.d. verkfæri, vinnupláss og búnað tengdum framleiðsluaðferðum sjálfþurftarbúskapsins 

(Kristján Jóhannesson, e.d.). Lífsskilyrði og búseta sem fylgdi slíkum búskap, bauð upp á 

aðstæður sem nútímaeinstaklingur getur líklegast seint gert sér fullkomlega í hugarlundi. 

2.1 Breytt fjölskyldustærð 

Til að átta sig á af hverju sum heimili voru fjölmenn er t.d. hægt að minnast á skort á jarðnæði 

(Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993) en vistarskyldan hafði líka áhrif á íbúafjöldann en hún hljómaði 

í stuttu máli svo að ef einstaklingar réðu ekki eigin búi, þá bar þeim skylda að starfa sem hjú og 

eiga búsetu hjá bónda oftast í eitt ár í senn (Gísli Gunnarsson, 1987).  

 Kristján man eftir því að á æskuheimili hans var oft fjöldi manns, t.d. vinnumenn, 

vinnukonur, unglingapiltar í vist og kaupakonur gjarnan með börn. Oft var þröng í rúmum, 

gjarnan tveir fullorðnir og börn til fóta en það var nauðsynlegt þegar fólk notaðist við 

ófullkomin handverkfæri í búskapnum (Kristján Jóhannesson,e.d.). Það voru þó ekki bara 

vinnufólk og nánir ættingjar sem bjuggu á heimilum kjarnafjölskyldna í þá daga. Í bernsku 

Kristjáns lést t.d. föðursystir hans, en hún skildi eftir sig átta börn sem var komið fyrir hjá vinum 

og vandamönnum. Þrjár stúlkur fluttu í Klambrasel og var ein þeirra alin upp sem fóstursystir 

Kristjáns en faðir barnanna flutti einnig í Klambrasel og auk þess fór hann á milli bæja til að 
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vinna fyrir hinum börnunum (Kristján Jóhannesson, e.d.). Raunástand þetta er eitt dæmi um 

það hvers vegna heimilin gátu verið fjölmenn og haft mörg hlutverk, m.a. hlutverk sem ýmsar 

stofnanir hafa í dag.  

 Á fjölmennu heimili Kristjáns hafði stofan ákveðið samfélagslegt hlutverk, þar voru t.d. 

haldnar samkomur og í eitt skipti hélt utanbæjarfólk þar brúðkaupsveislu. Stofan var m.a. notuð 

til að bjóða fólki og sveitungum í kaffi en þar var líka rúm sem var notað ef einhver þurfti 

gistingu. Að hafa rúm fyrir ferðalanga var mikilvægt því ferðalög til næsta kaupstaðar voru 

mislöng og var því gott að geta treyst á náungakærleikann. Sem dæmi minnist Kristján á, að 

samkvæmt föður hans gistu stundum Mývetningar í stofunni í Klambraseli í kaupstaðaferðum 

sínum, þeir borguðu yfirleitt fyrir sig með því að færa heimilismeðlimum silung (Kristján 

Jóhannesson, e.d.).  

 Í dag búa færri á hverju heimili en það er líka að færast í aukana að fólk leigi húsnæði til 

að halda samkomur eða fagna viðburðum, því heimilin eru oft einfaldlega ekki nægilega stór 

(Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1997). Hægt er að sjá á þessu að ferðaþjónusta bænda er ekkert nýtt 

fyrirkomulag og á sér langa sögu því áður var mjög algengt að gista á bæjum sem urðu á leið 

fólks á ferðlögum en þó er það gert með öðru sniði í dag. Helstu breytingarnar eru að flestir 

bændur hafa útbúið sumarhús eða smáhýsi, til að hafa fólkið ekki inn á heimilinu, fólk greiðir 

jafnframt fyrir gistinguna (Jónas Jónsson, e.d.) og sömuleiðis eru erlendis ferðamenn orðnir í 

meirihluta (Bændasamtök Íslands, 2007). 

 

2.2 Húsakostur útihúsanna 

Útihúsin í lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar voru öll byggð úr torfi, einnig grjótveggjum og 

torfbökkum, þ.e.a.s. ærhús, lambhús og skemmur. Lýsing í þeim var oft slæm og gjarnan tekið 

með sér olíutýrur í fjárhúsin. Faðir Kristjáns byggði skemmu sem í var járnsmiðja, þar voru öll 

verkfæri heimilisins smíðuð en þar var líka búr sem geymdi súrmeti eins og t.d. slátur og skyr en 

í gólfinu var kartöflugeymsla. Torfþökin láku oft í rigningu og gátu því matvæli frosið en það var 

gallinn við torfbyggingarnar sem voru þó það eina sem þekktist á þeim tíma. Verst þótti Kristjáni 

að slátrið fraus, því það varð þá vont á bragðið og molnaði niður og skemmdist. Allt var gert til 

að frostið skemmdi ekki matvælin og m.a. voru sláturföturnar vafðar ullarfötum og grafnar í 
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gólfið. Búrið var samt engu síður nauðsynlegt en það var mikil hagræðing þegar vatn var leitt í 

búrshornið í tré hólk, því þá þurfti ekki lengur að fara að bæjarlæknum og sækja vatn, sem oft 

var þó nokkuð verk ef illa viðraði úti (Kristján Jóhannesson, e.d.). 

 Að sama leyti gat verið erfitt að hita húsin en undir baðstofunni, á æskuheimili Kristjáns, 

var fjós með palli, eins og þá var venja, sem hafði þann tilgang að hita gólfið með hita frá 

kúnum. Ókostur þótti þó að tveir menn þurfti að flytja flórinn úr fjósinu tvisvar á dag en þá var 

venja að setja mykjuna í trogbera, sem er stór kassi á sleða, og honum síðan ekið út á 

haugstæði. Þetta þótti oft mikið verk, sérstaklega í stórhríðum en erfið og tímafrek verk eru 

eitthvað sem einkenndi oft líf Kristjáns í æsku og gat það verið allt frá því að sitja yfir ánum heilu 

næturnar eða vera við smalamennsku svo dögum skipti. Stundum var leitað að örfáum eða 

jafnvel einni kind sem hafði týnst en það segir okkur að hver og ein einasta skepna skipti miklu 

máli fyrir heimilið og heimilismeðlimi (Kristján Jóhannesson,e.d.). 

2.3 Breyttir atvinnuhættir, samskiptaform og skemmtanalíf 

Frá þeim tíma sem hver og einasta skepna skipti öllu máli fyrir heimilið hafa orðið miklar 

breytingar á atvinnuháttum og framfarir í tengslum við iðnbyltinguna. Einnig hefur 

neysluhyggjan haft áhrif á fólksfjölgun og þéttbýlisvæðinguna á Íslandi (Guðmundur 

Hálfdánarson, 2001). Þessir nýju lifnaðarhættir höfðu áhrif á lífsform, samskipti og tengsl 

manna á milli. Það er þessi tími, í kjölfar iðnbyltingarinnar á 18. og 19. öld sem margir telja að 

nútíminn eins og við þekkjum hann hafi hafist en þá minnkaði framleiðsla heimilanna. 

Borgarlífið sem myndaðist var gjörólíkt sveitaumhverfinu en því fylgdi hraði, nálægð við 

þjónustu og aukinn iðnaður með verksmiðjum og stórum fjölmennum vinnustöðum. Hægt er að 

gera sér í hugarlundi að þessi nýja mynd af samfélagi fæli í sér aukna möguleika til 

kunningsskapar og náinna tengsla en þó er líka til sjónarhorn um að tengsl tengsl manna urðu 

ópersónulegri og einkenndust frekar af viðskiptum og minni samkennd á meðal manna. Gamlir 

siðir gleymdust eða voru jafnvel notaðir sem sýndarmennska, t.d. í viðskiptum. Viðhorf fólks 

breyttist og nýjar lífsskoðanir tóku við þar sem m.a. framfarahyggja, tæknihyggja og hagsýni var 

höfð að leiðarljósi (Stefán Ólafsson, 1993).  

 Í ritum Kristjáns má greina að menn mynduðu tengsl sín á milli á ferðalögum. Hann 

sjálfur fór t.d. í kaupstaðaferðir til Húsavíkur, skipsferðir til Reykjavíkur eða á námskeið í 
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Eyjafirði og ferðaðist hann ýmist á hestum, fótgangandi eða á skíðum en ferðirnar voru oft 

fjölmennar og engar voru utanaðkomandi truflanir eins og við þekkjum í dag, t.d. í gegnum 

samskiptamiðla. Það gerði það að verkum að þessar ferðir voru kjörnar til tengslamyndunar og 

myndaðist oft kunningjaskapur og vinátta á þessum ferðum. Ferðalögin voru oft nokkra daga og 

því eyddu ferðalangar ágætum tíma saman en gistu ýmist hjá kunningjum eða ókunnugum eins 

og áður var minnst á. Tengslamyndun var því öðruvísi í þá daga en fólk tengdist líka í gegnum 

samkomur og viðburði sem voru reglulega skipulagðir. Samkomurnar voru í minningu Kristjáns 

alltaf vímulausar og má þess geta að hann sá ekki ungmenni neyta áfengis eða tóbaks fyrr en 

hann var kominn á fullorðinsaldurinn. Það var líka örsjaldan sem hann sá fullorðið fólk sem var 

ölvað en það var þá helst í réttum (Kristján Jóhannesson,e.d.). 

  Samkomur voru haldnar einu til tvisvar sinnum á hverjum vetri og var bara hægt að 

boða fólk sem bjó á takmörkuðu svæði. Það var gert með tilliti til stærðar íbúðarhúsa svo ekki 

kæmi of margt fólk því íbúðarhúsin voru ekki öll hentug til skemmtisamkoma, það gerðist þó að 

um 100 manns komu á slíkar skemmtanir. Fólki var boðið munnlega eða farið með bréf á milli 

bæja og þar kom alltaf fram hvað væri til skemmtunar og hvort á staðnum fengist heitt vatn til 

kaffigerðar. Fólk tók alltaf með sér kaffi, mjólk og meðlæti en það ýmist gekk, fór á skíðum, 

skautum, ríðandi eða akandi á sleðum, allt eftir veðri og færi. Allt var ókeypis og aldrei seldur 

aðgangur en takmarkið var að skemmta sér og öðrum án vímuefna en þó voru einstaka karlar 

sem tuggðu tóbak og settu í nefið og einstaka konur tóku í nefið líka (Kristján Jóhannesson,e.d.). 

 Aðalskemmtunin var söngur og dans en menn skiptust á að spila fyrir dansinum og voru 

til þess harmóníkur og fiðlur algengar en einnig var spilað á orgel ef það var til staðar, 

munnhörpu eða eftir grammófónspili. Það var líka farið í ýmsa leiki og íþróttir eins og t.d. glímu. 

Þegar fólk kom saman var það tengt árstíðum, t.d. voru brúðkaupsveislur yfirleitt haldnar um 

vor eða haust, síður yfir vetrartíma vegna samgönguerfiðleika og sama gildi um sumrin en þá 

vegna anna. Samkomur voru yfirleitt ekki haldnar eftir heyannir og helst var ekki mikið gert á 

sunnudögum nema þá e.t.v. fara í útreiðaferðir, ef veður var gott og ekki þurfti að þurrka eða 

hirða hey. Undantekning á heyskap var helst um helgar en ef bændur urðu veikir þá þurftu þeir 

stundum að vinna upp glataðan tíma og heyja líka um helgar (Kristján Jóhannesson,e.d.). 

 Eftir fermingu héldu unglingar líka sér samkomur og á þeim var gjarnan sungið og 



8 
 

 

vinsælt var að íþróttir væru iðkaðar og þá t.d. farið í glímu og sund, t.d. í Ljósavatni. Árið 1908 

stofnaði Kristján ungmannafélagið Geisla í Aðaldal og annað félag í Reykjahverfi árið 1917. 

Félagsmeðlimir komu þá stöku sinnum saman og slógu engi hjá bændum og seldu í framhaldi af 

því hey til styrktar félaginu. Þetta þótti þeim ákveðin skemmtun og eftir á var farið í leiki. Í 

upphafi höfðu ungmannafélögin algjört áfengis og tóbaks bindindi en það var afnumið fljótlega 

því það var talið hafa fælandi áhrif á inngöngu fólks. Það þótti Kristjáni miður, því hann var alla 

tíð á móti drykkju ungmenna og hafði í ellinni áhyggjur á þróun íslenskra ungmenna í þeim 

málum (Kristján Jóhannesson,.e.d). 

 

3 Hættulegir smitsjúkdómar 

 

Farsóttir gátu haft með sér fjárhagslegt tjón og verið kostnaðarsamar, bæði hjá mönnum og 

dýrum. Barnabörn Kristjáns lýsa afa sínum sem „mjög sjúkdómahræddum“ en hans reynsla af 

smitsjúkdómum, bæði í dýrum og mönnum, og upplifun á mannfalli útskýrir þó e.t.v. hræðsluna 

og varkárni sem hann fylgdi eftir þegar hann sjálfur eða fólk í kringum hann veiktist. Í kringum 

aldamótin 1900 vaknaði hann einn morguninn og sá yngri tvíburasystkini sín, systur og bróður, 

sem lágu í sitthvorri líkkistunni. Á þessari stundu var honum sagt að þau svæfu en þessi 

atburður er líklegur til að hafa haft afdrífarík áhrif á hann. Sömu vikuna lést yngri bróðir hans en 

þau eru öll talin hafa látist úr kíghósta. Þessi vika í lífi Kristjáns hafði áhrif á lífssýn hans og varð 

m.a. valdur af sjúkdómahræðslu sem einkenndi nær allt hans líf (Kristján Jóhannesson,e.d.). 

 

3.1 Smitsjúkdómar í dýrum 

Þegar fjárkláðinn kom fyrst upp, um miðja 18. öld, var skipulögðum niðurskurði beitt og þar 

með tókst að uppræta sjúkdóminn á um 30 árum. Það var síðan um miðja 19. öld sem 

sjúkdómurinn kom aftur upp en þá voru stjórnmálamenn ekki sammála um hvaða aðferð ætti 

að beita. Þar sem bóluefni var ekki í boði var sú aðferð notuð að sjóða saman í stórum potti 

vatn og tóbak (Kristján Jóhannesson, e.d.). Tóbaksbað þetta var tilraun til lækningar sem virkaði 

en þó er ekki víst að hafi tekist að fullu að útrýma þessum skaðlega maur og gæti hann enn 

verið til í landinu (Jónas Jónasson, 1990), en árið 2008 hafði hann ekki komið upp í fimm ár (Árni 
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Brynjar Bragason, 2009). 

 Í ritum Kristjáns er hægt að skynja að fjárkláðinn hafi valdið miklu tjóni og auk þess falið í 

sér mikla vinnu. Þegar sjúkdómurinn blossaði upp þurftu sveitungar Kristjáns að fá til sín á 

svæðið erlendan dýralækni til að hafa yfirumsjón með áðurnefndu tóbaksbaði sem átti að forða 

veikinni frá kindunum. Þessi tóbaksblanda, sem var blönduð eftir ítarlegum leiðbeiningum var 

síðan flutt á milli bæja ásamt tveimur baðkerum. Í baðkarið sem innihélt tóbaksblönduna, var 

hverri og einni kind haldið ofan í og dýpt annað slagið í blönduna, fimm mínútur í senn. Þegar 

því var lokið var kindin síðan sett í hitt baðkarið og vökvinn kreistur úr henni en á meðan var 

næsta kind böðuð (Kristján Jóhannesson,e.d). 

 Eftir að þessu lauk var kindunum haldið inni í 12 daga til að halda raka í ullunni, þetta var 

mjög óvinsæl aðferð og fannst fólki þetta bæði erfitt og leiðinlegt verk. Sumir fundu fyrir 

einkennum eins og ógleði við böðunina sem stafaði af tóbakinu og auk þess var böðunin, eins 

og minnst var á, kostnaðarsöm og þess fyrir utan útrýmdi hún ekki fjárkláðanum. Það var þó 

talið mikilvægt að bjarga hverri skepnu í veikindum og gat verið mikið álag á fólki þegar 

smitsjúkdómar í fénu komu upp en Kristján var t.d. þekktur fyrir að vaka heilu næturnar yfir 

dýrum sínum í veikindum. Bóluefni gegn fjárkláðanum kom síðar, sem var danskt duft, en það 

var ekki fullkomið, sumt fé veiktist, missti fætur og það gat verið þeim lífshættulegt. Baðtóbakið 

eftir á gátu menn hinsvegar nýtt sér í stað munn og reyktóbaks (Kristján Jóhannesson, e.d.).   

 

3.2 Sjúkdómahræðsla og mannfall  

Sjálfur fékk Kristján kíghósta og honum var ekki hugað líf um tíma en eftir á var hann mjög pest- 

og sjúkdómasækinn. Fyrir utan kíghósta smitaðist hann einnig af taugaveiki og kýlapest en 

kýlapest var mjög banvænn sjúkdómur og þeir sem smituðust höfðu aðeins um helmings 

lífslíkur (Þórdís Kristinsdóttir, 2011). Til varnar sjúkdómum, í þá daga, var notast við einangrun. 

Móðir Kristjáns, sem tók að sér umönnunarstörf á heimilinu, einangraði þau mæðgin frá öðrum 

heimilismeðlimum, Kristján segir: „Var það ekki vandalaust, þar sem hún þurfti að þvo og 

matreiða í sömu húsakynnum og föðursystur mínar handa hinu fólkinu, hús og aðstaða öll allt 

annað en góð, en um annað var ekki að ræða“(Kristján Jóhannesson, e.d.). Hann minntist á að 

ekki var um annað að ræða en þó er hægt að gera sér í hugarlundi vinnuna á bakvið 
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umönnunina þar sem einkennin voru niðurgangur, svitaköst og hiti og oft þurfti að skipta um 

rúmföt, en án raftækja var vinnan mun meiri en er í dag (Kristján Jóhannesson,e.d.). 

 Vegna úrræða móður hans, þ.e.a.s. einangrun og sótthreinsunin, batnaði Kristjáni en auk 

þess taldi hann að taugaveikin hafi ekki dreifst víðar í sveitunum í kring. Það var heppilegt því 

fyrir tíma sýklalyfja var dánartíðni sjúkdómsins upp á 15% en eftir komu lyfjanna fór dánartíðnin 

niður í 1-3 % (Bjartur Sæmundsson, 2014). Sjúkdómar, auk Vesturheimsferðanna, höfðu mikil 

áhrif á fólksfjöldann á Íslandi en um það leyti sem Kristján fæddist, í lok 19.aldar, létust allt að 

sextánhundruð börn. Mun algengara var í þá daga að foreldrar misstu börn sín en eftir þann 

tíma var þó um stöðuga fólksfjölgun að ræða. Má því þakka m.a. þekkingu sem óx í heilsugæslu 

og á ungabörnum, tilkomu getnaðarvarna, auknu hreinlæti og hollari lífsháttum. Þessar 

breytingar leiddu m.a. til þess að Íslendingar eru í dag með minnsta ungbarnadauða í heiminum 

(Gísli Ágúst Gunnlaugsson,1997). 

 Þessar framfarir urðu til þess Kristján áttar sig á í ellinni að hann hefur fengið tækifæri til 

að fylgjast með örri þróun í heilbrigðiskerfinu. Á Húsavík man hann t.d. eftir því að alveg fram á 

fjórða áratug 20. aldarinnar var þar ekki sjúkrahús heldur leigði læknir þar tvær stofur, önnur 

fyrir konur og hin fyrir karla. Mæðgur aðstoðuðu lækninn en færni þeirra vakti athygli Kristjáns 

og jafnvel svo að í minningunni fannst honum þær vera eins og lærðar hjúkrunarkonur sem 

hann kynntist síðar á lífsleið sinni. Eitt sinn, á stofu læknisins, var skorið á ígerð sem Kristján 

hafði sem var af völdum kýlapestarinnar og lá djúpt inn í líkamann. Þá minnist hann á að ekki 

hafi verið í boði að deyfa sjúklinga og leið Kristjáni því eins og læknirinn væri að „taka í sundur 

skinn og hold með bitlausum hníf“ (Kristján Jóhannesson, e.d.).  

 Í dag hafa smitsjúkdómar ekki eins mikil áhrif á fólksfjölgun á Íslandi og heiminum öllum. 

Á 21. öldinni höfum við betri tækni sem gerir það kleift að uppgötva og hindra faraldra. 

Ennfremur hafa orðið miklar framfarir í hreinlætismálum einstaklinga sem hefur m.a. orðið til 

þess að sjúkdómar, eins og t.d. taugaveiki, heyra nú að mestu leyti fortíðinni til (Zsuzsanna 

Jakab, 2008). Í upphafi 20. aldar á æskuslóðum Kristjáns var einangrun, sótthreinsun og góð 

umönnun eina vopn fólksins í stríðinu gegn hættulegum sjúkdómum en auk þess var reynt að 

hvíla sig vel og ná góðum bata. Barnabarn Kristjáns minnist á að oft var reynt að finna annan til 

að vinna verk þeirra sem voru veikir, en í dag er það ekki gert nema í slæmum tilfellum og er 
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það aðallega vegna þess að það búa færri á heimilum í dag, annar makinn er oft útivinnandi og 

nefnir líka að í dag fara börnin oft snemma að heiman. 

3.3 Framfarir í heilbrigðisþjónustu 

Kristján upplifði heilbrigðisþjónustu allt frá umönnun á heimilum til herbergja í litlum 

kaupstöðum þar sem stundum starfaði hjúkrunarfólk með takmarkaða menntun. Síðast upplifði 

hann stærri almennings sjúkrahús með sérmenntuðu starfsfólki eins og við þekkjum það í dag. 

Kristján minnist á að sjúklingar voru ekki flokkaðir eftir því hvað amaði að þeim, heldur eftir 

kyni. Eitt sinn var t.d. komið með ungan dreng á sjúkrahúsið á Akureyri og honum komið fyrir í 

rúm við hlið Kristjáns, drengurinn var í annarlegu ástandi og hafði reynt sjálfsvíg stuttu áður. 

Kristján varð vitni af því að unga drengnum var haldið nauðugum og sprautaður reglulega en 

andlega og líkamlega sjúkir voru ekki endilega aðskildir á heilbrigðisstofnunum samkvæmt 

Kristjáni, en það hefur nú breyst að því leyti að heilbrigðisþjónusta er orðin fjölþætt og 

læknarnir sérhæfðir. Það kallar þó á stærri sjúkrahús (Álfheiður Ingadóttir, 2010).  

 Læknavísindin voru að breytast að taka framförum þegar leið á 20. öldina en Kristjáni var 

t.d. tjáð af lækni að heppni fylgdi honum þegar hann var greindur með svokallað banvænt 

blóðleysi. Ástæðan fyrir þessari svokallaðri heppni var sú að sjúkdómurinn hafði áður verið 

ólæknandi, og í kjölfarið banvænn, en nú var búið að finna lækningu og lyf (Kristján 

Jóhannesson,e.d.). Þegar bóluefni uppgötvuðust þurfti ekki lengur að treysta eingöngu á 

frumstæða umönnun. Í dag hafa sjúkrahús öðlast betri tækni og tækjabúnað en þó má hafa það 

til samanburðar að aðeins eru liðin rúm 40 ár síðan að mjaðmagrind Kristjáns brotnaði og ekki 

voru til göngugrindur eða hjólastólar á sjúkrahúsi Húsavíkur. Kristján varð að liggja 

hreyfingarlaus í 12 vikur en þegar hann mátti ganga á ný höfðu tvær stúlkur það hlutverk að 

bera hann á milli sín, þetta þótti honum erfitt, ekki bara fyrir sjálfan sig, heldur kenndi líka í 

brjósti um stelpurnar og oft gafst hann upp á að reyna að komast á milli staða (Kristján 

Jóhannesson, e.d.). 

 Hjólastólar og göngugrindur eru víðast í boði fyrir sjúklinga í dag og þess fyrir utan gefur 

landlæknir út faglegar lágmarkskröfur til fagfólks varðandi umönnun sjúklinga, þar sem tekið er 

tillit til aðstöðu, starfsfólks, húsnæðis og tækjabúnaðar. Undir landlækni er líka starfandi 

sóttvarnaeftirlit sem hefur m.a. það mikilvæga hlutverk að fylgjast með sóttvörnum í landinu, 



12 
 

 

fræða almenning, kenna réttu viðbrögðin við farsóttum, halda sjúkdómaskrá og fylgjast með 

útbreiðslu smitsjúkdóma (Embætti Landlæknis, 2013). 

4 Breytt hlutverk barna og kvenna    

 

Störf fólks hafa breyst verulega í dag og er þetta erindi sem dægursöngvarinn Vilhjálmur 

Vilhjálmsson söng kannski ágætisdæmi um það: 

 

„Mig dreymdi að væri komið árið tvö þúsund og tólf 

Þeir tunglið höfðu malbikað og steypt í hólf og gólf 

Já, veröldin var skrýtin það var orðið breytt 

því vélar unnu störfin og enginn gerði neitt“.  

 

Þó það sé nú eflaust ýkt að fólk geri ekki neitt í dag, þá er hægt að vera sammála um að veröldin 

breyttist. Iðnbyltingin og vélvæðingin hafa leyst af mannaflið að hluta til, atvinnuhættir 

breyttust og atvinna í úrvinnslugreinum eins og t.d. iðnaði hefur aukist en dregist hefur 

hlutfallslega saman í landbúnaði og fiskveiðum. Þjónustustarfsemin fór síðan að aukast eftir 

seinni heimstyrjöldina (Magnús S Magnússon, 1993) en á starfsárum Kristjáns var nauðsynlegt 

að hafa almenna kunnáttu til að geta unnið fjölbreytileg störf.  

4.1 Menntun, störf og hlutverk barna 

Kristjáni var kennt að búa til flesta hluti fyrir heimilið, allt frá minnstu þurftamunum heimilisins 

til smíða á heilum byggingum en á heimili hans var allt heimaunnið, gjafir voru t.d. unnar af 

heimilismeðlimum, jólagjafir gátu t.d. verið vettlingar, svuntur, sokkar og svo framvegis. Börnin 

höfðu sín verkefni og vinna þeirra var aðallega unnin á vorin, haustin og um sumarið en veturnir 

voru oft rólegri. Þar sem engar girðingar voru í æsku Kristjáns þá var það m.a. hlutverk 

barnanna að sjá um að vakta túnin á vorin og alveg þangað til að heyskapi var lokið (Kristján 

Jóhannesson,e.d.). 

 Girðingaleysi varð til þess að smalamennska á daginn var oft farin fótgangandi vegna 

þess að hestarnir voru oft flúnir að morgni til, sérstaklega þegar það var mikill mývargur. Þó 
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kaus Kristján í æsku að smala frekar á daginn því honum leiddist að sitja yfir ánum á nóttunni, 

það þurfti þó oftast að gera allt sumarið, því það var talið mikil lukka ef það náðist að klára 

heyskap fyrir fyrstu göngur. Þetta leiddist Kristjáni mjög, svo mikið að stundum fór hann þangað 

skælandi á kvöldin. Hann minnist á að: „þessi vinna gat verið mjög leiðinleg, sérstaklega ef það 

var þoka og slæmt veður“ (Kristján Jóhannesson,e.d.). Í kringum 1914 var farið að setja upp 

gaddavírsgirðingar á svæðinu, á og við Klambrasel, en auk þess var algengt að byggðar voru 

afréttir sem voru erfiðisverk og kostnaðarsamt (Kristján Jóhannesson, e.d.). 

 Kristján íhugaði að læra iðnnám eftir 16 ára aldurinn en ekkert varð úr því, tvær ástæður 

voru fyrir því, annarsvegar voru það veikindi föður hans sem urðu til þess að Kristján tók 

snemma við búinu og hinsvegar var hann mjög heimakær. Menntun hans einkenndist því af 

nokkrum bændanámskeiðum, kennslu í að bólusetja féð en auk þess kom karlmaður í æsku 

hans af og til á heimilið og kenndi bóklegar greinar, t.d. skrift og landafræði. Kristján fór einnig í 

vist á annan bæ, sem hann kallar „skóla“ en þar var kennari staddur sem kenndi bóklega 

kennslu en auk þess þótti vist þessi mikilvæg, því þá þótti kostur að börn gætu fengið 

samanburð á ólíkum bú- og starfsháttum (Kristján Jóhannesson,e.d.). Kristján vildi ekki vera þar 

og sagði um vistunina: „það var eftir áramót að ég fór í skólann. Greip mig strax óyndi. Ég hafði 

aldrei farið að heiman, tíðin mjög slæm og frétti ég ekkert að heiman. Ég man að faðir minn 

kom einu sinni og vildi ég þá ólmur fara með honum heim, en ekkert varð þó af því þar sem mér 

veitti ekki af að fá tilsögn“ (Kristján Jóhannesson,e.d.). Svo kom að skólagöngu hans, sem var 

samtals einn mánuður. Kristjáni þótti eftirtektarvert að kennarinn í skólanum var ekki fróður um 

búhætti, hann hafi þó verið „ágætur kennari og var hægt að læra margt af honum af bókfræði, 

en hann var aldrei mikill búmaður og hætti búskap áður en aldur krafðist þess“ (Kristján 

Jóhannesson,e.d.). Menntun Kristjáns var því mestmegnis drifin áfram af honum sjálfum í 

ákveðinni framfarahyggju en fólk, eins og kennarinn, sem gaf lífi sínu ekki bændamennsku var 

honum athyglisvert því ekki var það algengt fyrir honum á þeim tíma. 

 Fyrir utan nokkra mánaða menntun voru honum föðurráðin ómetanleg, af þeim lærði 

Kristján dýrmæt úrræði sem hann gat nýtt sér varðandi búskap og búhætti í framtíðinni. Hann 

lærði af honum allt um veiðar en það þótti t.d. mikilvægt að veiða refinn sem hafði drápseðli og 

var skaðlegur fénu. Jóhannes, föður Kristjáns, sá um refaveiðar og var talin góð skytta en hann 
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lá á grenjum á vorin en á veturna byggði hann byrgi og snjóhús og veiddi tófur með boga. 

Kristján var ungur þegar hann fetaði í fótspor föður síns og fór að liggja á grenjum og skaut fyrst 

út byssu. Í byrjun var byssan honum það þung að hann varð að leggja hana á þúfu þegar hann 

skaut. Þessa lærðu veiðikunnáttu nýtti Kristjáni vel í framtíðinni en honum var líka kennt að 

veiða fisk í kvísl sem lá við bæinn og var það ágæt búbót fyrir heimilið. Það var því mikilvægur 

lærdómur fyrir börnin að hámarka sjálfstæði og framtakssemi til þess að verða úrræðagóð og 

takast á við fjölbreytileg störf sveitalífsins.  

 Börn tóku snemma þátt í störfunum og þeim var kennt að bjarga sér sjálf. Það var t.d. 

talið mjög mikilvægt, bæði vegna smalamennsku og til erindagerða, að kenna börnum fljótt að 

sitja á hesti. Kristján man eftir því að í kringum níu ára aldurinn var hann sendur einn í sína 

fyrstu kaupstaðarferð, þar átti hann að kaupa fisk af sjómönnum og til skiptanna var hann 

sendur með smjör og skyr, að sjálfsögðu heimagert. Hann komst ekki sjálfur auðveldlega af og á 

bak en ekki var búist við að hann þyrfti að stoppa á leiðinni. Hann þurfti þó að fara yfir nokkrar 

litlar ár en allt gekk vel og frændi hans tók á móti honum. Þegar kom að heimleið var Kristján 

sendur heim, þó væri komið vont veður en til verndar gegn óveðrinu var hann klæddur í 

fullorðins yfirhöfn sem náði niður fyrir fætur hans (Kristján Jóhannesson,e.d.). Í dag, eins og allir 

vita, væri þetta ferðalag algjör óþarfi en væri líka e.t.v. talið kæruleysi af hálfu foreldranna. Í þá 

daga var þetta atvik þó ekki tilefni til að efast um hæfileika foreldranna til uppeldis og skynsemi 

þeirra gagnvart börnum sínum. 

 Kristján var var farin að sinna mörgum verkum heimilisins ungur að aldri en það gerði 

líka Kristín Þorbergsdóttir, barnabarn Kristjáns. Hún lýsir því að um 11 ára aldurinn árið 1963 

fékk hún það hlutverk, með tilsögn móður sinnar, að aðstoða við þvottinn og þreif t.d. 

fjósaþurrkur og bleyjur af yngri systkini sínu. Vinnan við þrif á þvotti var ólík því sem gerist í dag 

en til að auðvelda verkið var hann oft lagður í bleyti daginn áður. Þvotturinn var síðan togaður 

upp með priki og látinn í þvottavél. Hinsvegar ef átti að sjóða þvottinn þá þurfti að veiða hann 

upp úr vélinni og setja í suðupott sem var 50 lítra olíufat sem hafði eldstæði undir og var kynnt 

undir því með kolum, spýtum og dagblöðum, í þeim potti þurfti að hræra í þvottinum með priki. 

Til skolunar var þvotturinn settur í bala með köldu vatni en síðan aftur í vélina með hreinu vatni. 

Vindan á vélinni stóð stundum á sér og þá þurfti oft handafl til að toga þvottinn í gegn en þá 
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þurfti oft hjálp karlmanns sérstaklega ef um var að ræða sængurver eða þykk stykki. Þvotturinn 

var síðan hengdur út og þurrkaður en það var helst aldrei þveginn stórþvottur nema úti væri 

þurrkur. 

  Kristín minnist líka á að það var athyglisvert að allur þvottur var straujaður, allt frá 

viskastykkjum til nærfatnaðar, í raun og veru allt nema prjónafatnaður. Rafmagnsþvottavél eins 

og nútímafólk þekkir kom á heimilið hennar árið 1966 en það þarf því ekki að fara langt aftur í 

tímann til að sjá að tæknibúnaður var gjörólíkur nútímaþægindum og sjálfsvirkum raftækjum. 

Þetta er eitt dæmi um að mikil starfsemi inn á heimilunum minnkaði smátt og smátt og þar með 

breyttust hlutverk barnanna. 

 

4.2 Störf barna í Aðaldal í dag 

Í dag er ekki ætlast til þess að börn vinni hörðum höndum og alls ekki líklegt, eins og í tilviki 

Kristjáns, að níu ára barn væri sent á hesti til næsta kaupstaðar með smjör og skyr til skiptanna 

fyrir fisk eða látið sitja yfir ánum heilu næturnar. Þegar helstu framleiðslubændur í Aðaldal eru 

beðnir um að líta til baka á sín uppvaxtarár og velta fyrir sér hvort breytingar hafi orðið varðandi 

störf barna og ábyrgð þeirra voru flestir, eða 17 af 18, sammála því að það hefði orðið mikil 

breyting. Bændurnir töldu að ábyrgðatilfinning barna hefði minnkað vegna þess að í dag væru 

gerðar minni kröfur til þeirra. Algengar breytingar sem fólk taldi upp, voru að börn tækju minni 

þátt við verk býlanna og að ástæðan væri vegna stærri og flóknari véla og tækja og þess vegna 

gerðist síður þörf á vinnuafli barna.  

 Einnig var minnst á að núverandi reglur samfélagsins hömluðu börnum að vinna og í því 

tilfelli var t.d. nefnt að áður hafi þótt sjálfsagt að ökuréttindalaus ungmenni ækju vélknúnum 

tækjum, en nú sé sagan önnur. Í dag er aðal hlutverk barna að stunda skóla en einn bóndinn 

minnist á að starfsemi grunnskólans í sveitinni hafi áður verið sniðin að vinnunni á býlunum. 

Skólatímabilið var t.d. fyrir u.þ.b. 64 árum frá október til apríl og var það vegna þess að á vorin 

og haustin gerðu heimilin ráð fyrir aðstoð barna. Í dag hafa skólamisserin hinsvegar lengst, því 

ekki er eins mikil þörf á vinnuafli barna og auk þess hafa verið settar reglugerðir um t.d. hvenær 

börn megi fara að stunda launaða vinnu og aka ökutækjum (Reglugerð um vinnu barna og 

unglinga, kafli 1/1999). 
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 Reglugerð um störf barna í dag eru nokkuð ítarleg og fjalla um hvernig hægt sé að 

vernda börn gegn skaðsamlegum störfum, ætlast er t.d. til þess að börn forðist ónauðsynlega 

líkamsáreynslu og skaðleg efni. Ekki er talið hentugt að börn starfi á skyndibitastöðum, 

bensínstöðum, söluturnum og myndbandaleigum svo dæmi séu tekin en það er gert til þess að 

vernda líkamlegan og andlegan þroska þeirra. Börn vinna skemmur í dag, en á æskuárum 

Kristjáns var algengt að vinnutími barna var langur og oft á nóttunni. Nú er ekki talið æskilegt að 

börn starfi frá kl. 22-6, þó eru til undantekningar á því eins og við heilsugæslu. En börn á 

aldrinum 13-14 ára á helst ekki að ráða í störf, nema þá í mesta lagi við létt störf og börn eldri 

en 15 ára í námi mega ekki vinna meira en tvær klukkustundir á dag (Reglugerð um vinnu barna 

og unglinga, kafli 1/1999). 

 Á þessu er hægt að sjá að skólinn spilar mikilvægt hlutverk í lífi barna í dag og er þeirra 

helsta starf en þegar kemur að atvinnu er reynt að halda utan um öryggi, andlegt og líkamlegt 

heilbrigði og passað mjög vel upp á hvíldartíma. Einn bóndi minnist á að það hafi verið algengt 

að börn hafi verið látin vinna klukkustundum saman með hrífu á túnunum á sumrin, tína upp 

bagga eða reka kýrnar en þegar var velt fyrir sér ástæðum breytinganna var algengt að fólk 

minntist á aukna tækni. Þó kom líka fram það sjónarhorn að börn geti í dag hjálpað til, við t.d. 

mjaltir, sauðburð og að keyra dráttavélar um leið og þau hafa aldur til þess en þó er hægt að 

velta fyrir sér hvort þróunin um minnkandi verklega kennslu barna sé góð eða slæm, en um það 

segir einn bóndi þetta: „Það eru gerðar minni kröfur til þeirra í dag og minni ábyrgð. Þau eru 

meira vernduð og ekki ætlast til mikils af þeim þegar kemur að búskapnum, sem er ekki 

endilega jákvæð þróun“.  

4.3 Breytingar á kvenhlutverkinu á Íslandi 

Kvenhlutverkið, jafnt og hlutverk barna, breyttist mikið á 20. öldinni.  Heimilin minnkuðu en um 

7,4 einstaklingar bjuggu að meðaltali á hverju heimili í kringum 1880 en árið 1930 var það 

komið niður í 5,7 einstaklinga (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1993). Í kjölfar þess að vinna 

heimilismeðlima Kristjáns var kynja og aldursskipt  er hægt að ímynda sér það að þegar 

meðalfjöldi einstaklinga á íslenskum heimilum fór minnkandi þá hafi það haft mótandi áhrif á 

félagsgerð íslenskra sveita og hlutverk einstaklinga innan fjölskyldunnar. Í dag fæðir kona allt að 

tveimur börnum færra en við lok 19. aldar og er ein af ástæðunum samfélagsbreyting í heild 
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sinni og t.d. fóru konur í auknum mæli að mennta sig og vinna á almennum launamarkaði. Þar 

með gátu heimilin hætt að einblína á framleiðslu og stofnanir samfélagsins léttu undir skyldum 

heimilanna, t.d. með stofnun skóla og heilbrigðisstofnanna (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1987). 

 Ef kona vann utan heimilisins á 19. öld var það talið vera vegna neyðarástands en hún 

ætti að hafa í huga að vinna hennar innan heimilisins væri mikilvægust og í forgangi (Sigríður K. 

Þorgrímsdóttir, 2002). Þegar leið á nítjándu og 20. öldina fór að verða algengara að konur 

störfuðu á almennum vinnumarkaði, starfsemi heimilanna minnkaði og konan varð að mörgu 

leyti sjálfstæðari. Þrátt fyrir það, var krafa um að þær veldu störf sem tengdust umönnun, 

þjónustu eða uppeldi, s.s. eitthvað sem sumir töldu tengjast svokölluðu eðli konunnar (Sigríður 

K. Þorgrímsdóttir, 2002). Þó er hægt að ímynda sér að vegna aukins sjálfstæðis og 

atvinnuþátttöku kvenna á síðustu öld, þá hljóti þær að hafa séð fyrir sér heldur ólíka 

verkaskiptingu en er við lýði í dag. Konur í þá daga hafa eflaust gert ráð fyrir því að karlinn 

myndi taka jafnt til starfa við heimilisstörfin en svo varð þó ekki og konur bera enn meiri ábyrgð 

á heimilisstörfunum (Andrea Hjálmsdóttir, 2007). 

 Það er athygilsvert að skoða umræðuna um kynjahlutverkin  í dagbókum Kristjáns. Hann 

tekur fram að reynt hafi verið að taka tillit til áhugasviðs og hæfileika fólks með það að 

markmiði að ná fram sem bestu mögulegu kjörum og lífsviðurværi fyrir alla heimilismeðlimi en 

þó er hægt að finna vissar takmarkanir á því. Takmarkanirnar tengjast því að oftast var reynt að 

einskorða hæfileika kvenna að mestu innan veggja heimilisins og karlanna utan þess. Vinna 

kvenna var mestmegnis við matseld, þrif, umönnun og sauma en hver kona virðist þó hafa 

ákveðið hlutverk innan heimilisins, t.d. bar móðir Kristjáns og síðar eiginkona hans, Þuríður, 

ábyrgð á matseldinni á heimilinu. Konan virtist eiga að vera stillt, prúð, falleg og hlýða 

eiginmanni sínum eins og tíðarandi þessara vísu geftur vísbendingu um  en hún var samin um 

Þuríði konu Kristjáns áður en þau kynntust : 

Vaxtarfögur, viljug, stillt,  

víst er Þura svona. 

Fái hún vaskan, vænan pilt,  

verður hún gæðakona.  
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Á vísunni er greinilegt sjónarhorn um að svokölluð gæði konunnar séu mæld út frá eiginmanni 

hennar en það má finna svipað sjónarhorn í ritum Kristjáns um að það sé karlsins hlutverk að 

bæta konuna. Konan virðist ekki hafa mikið sjálfstæði en þó skrifaði Kristján af miklum skilningi 

um að oft fylgdi þung byrði á störfum kvenna. Aðrar konur sem höfðu búið á heimili með 

Kristjáni í upphafi 20. aldar sem áttu eign, eins og t.d. dýr, virtust geta nýtt það sem ákveðinn 

gjaldmiðil fyrir stöðu og vist þeirra á heimilinu. Sem dæmi má nefna afasystur Kristjáns, sem var 

búsett á heimili hans, en hún átti eina geit, hún fóðraði hana sjálf og þurrkaði lauf og aðrar jurtir 

til vetrarins handa henni en mjólkina úr henni gaf hún heimilismeðlimum (Kristján 

Jóhannesson,e.d.). 

 Föðursystur Kristjáns deildu líka heimili með honum í æsku, önnur þeirra, Sigríður, átti 

dýr en það var líka litið á hana sem ómissandi heimilismeðlim, fyrir utan það að eiga kindur var 

hún var líka snjöll saumakona. Hún hafði það hlutverk að sauma föt á fjölskyldumeðlimi, hún 

hafði líka öðlast ákveðið sjálfstæði því hún gat ákveðið að taka ekki þátt í heyskapnum og 

öðrum störfum en hún saumaði fyrir aðra sveitunga og fékk líklegast einhver laun fyrir. Báðar 

voru þær ógiftar en hin föðursystirin, Kristjana, átti engin dýr né aðra eign. Hún bar enga 

sérstaka hæfileika samkvæmt Kristjáni en var þó hörkudugleg en athyglisvert er að litið var á 

hana sem vinnukonu (Kristján Jóhannesson,e.d.). 

 Skýr staða sem þessi, innan heimilanna og skipting verka í kvenn og karla störf, var 

vissulega við lýði en fólk reyndi þó að hjálpa hvert öðru. Fyrir utan dæmigerð inni- og útiverka 

skiptingu kallar Kristján t.d. föður sinn „vefara, hann óf allan veturinn með útiverkunum en 

reynt var að stefna að því að losa vefstólinn úr baðstofunni fyrir sumardaginn fyrsta. 

Vinnumenn ófu líka og konur sáu um að mjólka kýrnar og ærnar. Sé skoðað betur áðurnefnd 

ummæli Kristjáns, um að reynt væri að gera tillit til hæfileika hvers og eins í vali á störfum, þá er 

bæði hægt að finna takmarkanir á því en líka ákveðna mótsögn. Þuríður kona Kristjáns starfaði 

við hjúkrun áður en þau kynntust en hún tók ákvörðun um að hætta starfi sínu og gerast 

húsmóðir í Klambraseli. Hún hafði því viðamikla þekkingu á umönnun sjúkra, bæði manna og 

dýra en (Kristján Jóhannesson,e.d.) þó er athyglisvert að þrátt fyrir mikilvæga kunnáttu Þuríðar, 

þá virðist sem þeir hæfileikar hafi ekki verið fullnýttir í þágu heimilisins. 

 Þuríður kenndi Kristjáni hennar þekkingu og réttu tökin og aðferðir til að notast við 
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þegar dýr urðu veik, t.d. að setja upp leg eftir burð ánna ef til þess þurfti. Kristján var þakklátur 

fyrir kunnáttu konu sinnar en hann minnist á að eftir að hann hafi lært af henni, þá var Þuríður 

honum kærkomin aðstoð (Kristján Jóhannesson,e.d.). Í framhaldi af því má velta fyrir sér af 

hverju hæfileikar Þuríður hafi ekki fengið að njóta sín betur og því Kristján hafi ekki frekar 

aðstoðað hana. Líkleg skíring gæti verið sú að hugsanlega var ekki stigið mikið út fyrir dæmigerð 

karla og kvenna störf og var það e.t.v talið að karlmaðurinn ætti að bera meiri þekkingu en 

eiginkona hans. Í dag hefur sjálfstæði kvenna aukist og eru nú til starfandi nefndir og stofnanir 

sem hafa að leiðarljósi reglur og lög sem reyna að framfylgja jafnrétti um stöðu og rétt kynjanna 

(Velferðaráðuneytið, e.d.). 

 

5 Tæknibreytingar 

 

Um miðja 20. öldina á Íslandi voru tæknibreytingar í lífi fólks, Kristján skrifar um þennan tíma 

sem spennandi en hann var duglegur að gera tilraunir í búskapnum, fræðast um ræktun og læra 

um og af sögunni, enda var hann mjög nýjungagarn og framfarasinni eins og hann hafði sjálfur 

talið föður sinn vera.  

 

5.1 Að setja upp rafstöð 

Ýmis vandamál á 19. öldinni gátu tengst samgöngu og samskiptavanda en í upphafi 20. 

aldarinnar fór fjarskiptabúnaður að verða algengari. Árið 1929 einkenndi bjartsýni líf Kristjáns, 

hann skrifaði bréf til Bjarna Runólfssonar og bað hann um að gera hjá sér heimilisrafstöð árinu á 

eftir. Fékk hann það staðfest að fallhæð á litlum foss á jarðsvæði sínu væri ákjósanleg en þó 

væri heldur lítið vatn en hægt væri að moka 600 metra langan skurð til að auka vatnsmagnið. 

Ekki óx það í augum Kristjáns sem handmokaði skurðinn með stunguspaða en auk þess þurfti 

hann að kaupa rör í skurðinn og flytja þau heim til sín. Allar þessar leiðbeiningar fékk hann 

bréfleiðis frá Bjarna sem smíðaði síðan rafstöðina en nemandi Bjarna, sem var búsettur í 

nágrenninu, lét hana í gang. 

 Rörin voru þung en dregin í nokkrum ferðum af hestum og þau voru síðan flutt upp í 

brekkur og lögð í skurðinn. Þessa vinnu taldi Kristján hafa borgað sig því við tóku fagnaðarlæti 
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hjá heimilismeðlimum þegar bærinn uppljómaðist við það að rafstöðin fór í gang. Kristján skrifar 

um rafstöðina:„Heimilið var allt annað en áður var, þó held ég að mesti munurinn hafi verið fyrir 

konuna að losna við eldamennskuna og öskuryk, það var líka munur fyrir mig að hirða 

skepnurnar við rafljós og maður var ekki var við skammdegismyrkrið eins og áður“ (Kristján 

Jóhannesson,e.d.). 

 Fyrir utan aukin þægilegheit á heimilinu þá var rafstöðin hagstæð því nú gat Kristján 

aukið bústofninn, hann þurfti ekki lengur að nota sauðataðið sem eldivið og það varð 

auðveldara að elda mat en áður. Flestir glöddust yfir nýkomna rafmagninu sem auðveldaði og 

gerði lífið ánægjulegra en þó var einn aldraður maður sem var ekki ánægður með þessa nýjung, 

vinnumanninum Þóri Sveinbjörnssyni var illa við rafmagnið og notaði enn olíutýrur til að lýsa 

myrkrið, þó allt væri uppljómað. Jafnframt sagði hann, þó hann væri ekki matvandur, að 

maturinn væri verri og af honum væri rafmagnsbragð. Þó var hann lengi í Klambraseli og á 

endanum fór hann að „sætta sig við rafmagnsbragðið“ (Kristján Jóhannesson,e.d.). Kristján sem 

hafði legið sem ungur drengur og hlustað á sefandi nið lækjarins i hlíðinni hafði nú fengið draum 

sinn rættan því þessi litli lækur hafði gert honum kleift að kveikja ljós og búa til hita í bænum 

sínum. Nú sofnaði hann ekki lengur út frá róandi hljóðum lækjarins, heldur rafstöðinni en það 

þótti honum líka þægilegt (Kristján Jóhannesson,e.d). 

 

5.2 Misnotkun útvarpsins „Fólkið á tækin og vill hafa þau í gangi“ 

 Önnur nýjung var útvarpið og það þótti Kristjáni vera merkileg uppgötvun því „það flutti 

mönnum nýjustu fréttir áður en blöðin færðu okkur þær, það flutti okkur veðurfregnir og 

hvernig veður mundi verða næsta sólarhring, eftir heimild veðurfræðinga“ (Kristján 

Jóhannesson,e.d.). Útvarpað var jarðaförum að ósk ættingja og fluttar voru messur á 

sunnudögum og hátíðum. Kristjáni fannst kostir útvarpsins vera margir en þó má greina ákveðin 

trega við breytingarnar sem urðu í kjölfarið, t.d. minnkuðu samverustundir fjölskyldumeðlima 

við húslesturinn, sem hann skrifaði af ástríðu um. Þegar húslestur átti sér stað sat fólk grafkyrrt, 

lagði niður háværa vinnu og bjó sér til góða stund saman en hinsvegar þegar útvarpið kom 

myndaðist oft hávaði og ónæði og samverustundin var Kristjáni ekki eins kærkomin, því fólk 

einbeitti sér að vinnu sinni og minna að hlustuninni (Kristján Jóhannesson,e.d.). 
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 Fljótlega eftir að útvarpið kom á markað var það spilað á vinnustöðum, t.d. á sláturhúsi 

Húsavíkur, þar sem Kristján vann um langt skeið. Hann minnist á að þar hafi verið spilað sitt á 

hvað, jarðafarir og tónlist á meðan dýrin voru aflífuð, en á sama tíma talaði fólk ofan í útvarpið 

og hávaðinn og áreitið varð mikið. Við þessar breytingar líkaði Kristján ekki en svör 

sláturhússtjórans voru á þessa vegu þegar Kristján ræddi þetta við hann: „Fólkið á tækin og vill 

hafa þau í gangi“ (Kristján Jóhannesson, e.d.). Kristján velti þessu vel fyrir sér, þessu aukna áreiti 

og breytingunum sem tækið hafði á húslesturinn og komst að því að honum fannst þetta 

menningartæki á vissan hátt sniðugt en var viss um að tækið væri misnotað hörmulega. Aðra 

sögu hafði hann samt að segja af símanum (Kristján Jóhannesson e.d.). 

 

5.3 „þá mundi ég hiklaust heldur kjósa símann“ 

Það var tímafrek og mikil vinna sem fylgdi því að fá síma í tilviki Kristjáns, hann þurfti að byrja á 

því árið 1946 að skrifa Jónasi frá Hriflu bréf um að fá símamálastjóra til að leggja síma á bæ sinn, 

það var leyft svo lengi sem Kristján gæti fundið góða rekaviðarstaura og komið þeim sjálfur á 

símalínuna, gengi það eftir skyldi hann fá síma fyrir haustið 1947, það vildi Jónas ábyrgja. Á 

þessum tíma gekk illa að fá útlenda símastaura flutta til landsins en hann fékk síðan skilaboð um 

að hann gæti fengið 12 góða staura úr sjónum hjá Flatey og verðið fyrir hvern staur var um 35-

65 kr, en það fór eftir sverleika stauranna. Hann flutti síðan stauranna heim hver á eftir öðrum á 

hesti og kom þeim upp og fékk síma á umsömdum tíma. Síminn var bylting fyrir lífið hans eins 

og hann þekkti það og nefndi engin neikvæð áhrif frá honum en segir:„Það segi ég satt, að ætti 

ég að missa annaðhvort útvarp eða síma, en mætti velja um, þá mundi ég hiklaust heldur kjósa 

símann, hann er slíkt nauðsynja og öryggistæki heimilanna“ (Kristján Jóhannesson,e.d.). 

 

6 Neyslumunstur og fólksfjölgun - „Hollur er heimafenginn baggi“  

 

Þrátt fyrir framfarir og tæknibreytingar á 20. öldinni þá gat Kristján nýtt sér gömul ráð frá föður 

sínum á þriðja áratug 20.aldar. Árið 1919 var gott verslunarár, heimstyrjöldin stóð yfir og 

útflutningsvörur voru á hækkandi verði. Bjartir tímar einkenndu líf Kristjáns, hann hafði náð að 

safna sér fyrir nýju íbúðarhúsi en honum þótti mikilvægt að taka ekki lán fyrir því, vegna þess að 
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faðir hans hafði varað hann við því. Á þessu tímabili urðu góð ráð dýr því á skall heimskreppa, 

íslenskar framleiðsluvörur féllu í verði og kostnaðurinn við íbúðarhúsið hækkaði um helming. 

Kristján var orðinn stórskuldugur sem gerði það að verkum að hann gat ekki farið í neinar frekari 

framkvæmdir, hann var í hættu á að missa bú sitt og gat ekki lengur skrifað á sig vörur í 

Kaupfélaginu, sem var honum mjög sárt. Ekki voru greiddar á þeim tíma t.d. öryrkjabætur, 

barnabætur eða lífeyrir og ekki var heldur hægt að leita til hreppsins, nema í allra mestu neyð. 

Ekki leist Kristjáni á að vera skuldugur og var svartsýnn á framtíðina, hann vildi ekki vera háður 

umboðsmanni ríkisins eða kreppulánasjóðnum. Þegar þetta var, þá skrifar hann „Ég var ekki alin 

upp við skuldabúskap og þekki hann ekki af reynd, auk þess hafði ég verið varaður við slíku og 

kaus ég heldur að hafa lítið bú skuldlaust“ (Kristján Jóhannesson,e.d.). Kristján greip þá til þeirra 

ráða að nýta sér gömul gildi eins og nægjusemi og sparnað til að geta komist almennilega af. 

 Skuldlaust bú stefndi hann að, án lánastofnanna. Hann tók að sér aukastörf eins og t.d. 

tófuveiðar en þá fékk Kristán borgað fyrir hvert dýr sem hann veiddi en hann mátti eiga 

hvolpana, sem voru einhvers virði. Það varð honum hvatning til þess að rækta refinn og selja 

hann, að sama leyti bjó hann til greni sjálfur og reyndi að lokka refi í það, allt var á 

kreppuárunum gert til að drýja tekjurnar, enda lifði hann eftir þessum orðum sínum „safnast 

þegar saman kemur“ (Kristján Jóhannessonn,e.d.). Kristján taldi það hafa verið ákveðinn 

mannkost að geta hugsað fram í tímann og verið sparsamur, á haustin skaut hann t.d. rjúpur og 

eitt sinn veiddi hann að eigin sögn, sex hundruð rjúpur og lagði þær inn í Kaupfélag Þingeyinga. 

Þetta var oft mikil ganga og erfiðisvinna en líka álag fyrir Þuríði, konu hans, því hann sleit marga 

skó á veiðunum og þurfti hún að búa til marga skinnskó handa honum. Þegar skósmiðir fóru að 

gera gúmmískó fóru heimilismeðlimar Kristjáns og nágrannar í kring að prufa að gera sjálfir skó 

úr gömul dekkjum ( Kristján Jóhannesson,e.d.). 

 

6.1 Útsjónunarsemi og sparsemi - „safnast þegar saman kemur“ 

Að vera nægjusamur og sparsamur voru heilræði sem Kristján hafði lært af föður sínum en í 

tilviki kreppunnar og skyndilegra skulda þá hafði hann engan til að treysta á nema sjálfan sig, 

heimilismeðlimi og Guð. Bernskuráðin nýtti hann í framhaldinu og keypti sem allra minnst en í 

staðin voru afurðir heimilsins nýttar, s.s. gærur í skó, allar sláturafurðir, kjötið vissulega og síðan 
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voru svið, hausar og fætur ýmist sett í súr eða salt. Lambalungu voru soðin og sett í súr en úr 

fullorðnum voru lungu og garnir saltaðar og soðið og nýtt í hundamat. Öll úrgangsfita var hirt og 

gerði Þuríður kona Kristjáns úr henni sápu, prjónað var úr ulllinni á börnin og fullorðna en 

Kristján óf líkt og faðir hans hafði gert, bæði vaðmál og dúka. Allar tekjur voru nýttar í 

skynsamleg úrræði t.d. var keypt prjónavél og farið að selja lopaföt en öll aukavinna var 

stunduð til að drýgja tekjurnar eins og t.d. að bólusetja fyrir bændur við bráðapestum, farið á 

tófuveiðar og fleira. 

 Kristján hafði lært að best var að skammta matinn, hvorki menn né skepnur áttu að 

komast upp með græðgi, allir áttu að vera nægjusamir. Á æskuheimili hans var fæðunni alltaf 

skipt á milli heimilismeðlima, karlar fengu mest, næst konur og síðast börn. Ekki var gert tillit til 

svengdar eða stærðar viðkomandi en eina skiptingin var eftir kyni og síðan aldri, þ.e.a.s. að börn 

fengu minnst. Eina undantekningin á matarskömmtum var um jólin en þá var veglega 

skammtað. Allt tengdist því að vernda viðurværi bússins og að allir væru sjálfum sér nægir, farið 

var sérstaklega varlega með hey og fólk mjög meðvitað um að hver og einasta skepna skipti 

sköpum fyrir búið (Kristján Jóhannesson, e.d.) 

 Þar af leiðandi var mjög mikilvægt að túnræktun gengi vel, faðir Kristjáns fékk t.d. 

búfræðing sem aðstoði hann við rannsóknir um virkni áburðar en athygli vakti að til áburðar 

nýtti hann allar náttúruafurðir sem honum datt í hug að hafði áhrif á vöxt, t.d. tók hann árlega 

upp mó, sem var aðallega notaður sem eldiviður en hann malaði hann í handkvörn og blandaði 

honum í áburðinn og í kúaflór. Hann safnaði saman sápuskólpa og öllu hlandi á heimilinu og 

flutti það á túnin til áburðar en mikið var lagt á sig til að fá sem mest hey. Vinnan við heyskap 

var oft strembin og ekki var óalgengt að væri tjaldað á túnunum til að geta lagt sig á millli 

vinnutarna. Hey var flutt heim á sleðum, sem hestar drógu, en jörðin Klambrasel var af mörgum 

talin mjög slæm til viðurværis og ekki góð til túnræktunar. Vinnufólk föður Kristjáns minntust 

t.d. á að það væri erfitt að vinna á landinu hans og erfitt að slá fyrir grasleysi en þá svaraði 

Jóhannes því að: „Hollur er heimafenginn baggi“ (Krisján Jóhannessn,e.d), sem sýnir að sumir 

þurftu að vera mjög úrræðagóðir og nægjusamir. 

 Á haustin, á uppeldisárum Kristjáns, uppskáru heimilismeðlimar oftast mikið hey en til 

þess þurfti mikið vinnufólk en það taldi Jóhannes að væri vel þess virði og hey væri undirstaða 
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góðs landbúnaðar. Hey taldi hann að væri mun dýrmætara en peningur og önnur veraldleg gæði 

því versta hörmung fyrir fólk væri að vera heylítið. Það gæti bara þýtt eitt og það væri 

erfiðleikar, fátækt og jafnvel sultur heimilismeðlima (Kristján Jóhanneson, e.d.). 

 

6.2 Breytt hugsun og neysla í nútímanum 

Kristján komst í gegnum kreppuárin með því að nýta afurðir heimilisins og kennslu sem hann 

hafði fengið í sjálfsþurftarbúskap en það verður að teljast ólíklegast að fólk grípi til slíkra 

aðgerða í dag enda neysla gjörólík. Undanfarið hefur opnast samfélagsumræða á Íslandi um 

neyslutap eða svokallaða sóun þar sem talið er að íslensk heimili hendi mat fyrir milljarða á ári 

en auk þess verður líka rýrnun í verslunum (Ríkisútvarpið, 2013). Evrópusambandið hefur sett af 

stað ferli til að rannsaka betur matvælaframleiðslu og neyslu en jafnframt reyna í framhaldinu 

að finna leiðir til að draga úr matarsóun og tryggja að nýting á auðlindum fari fram með 

sjálfsbærum hætti. Hvorki er talið siðferðilega né hagfræðilega viðunandi að árlega sé hent um 

89 milljónum tonna af mat í Evrópu (Umhverfis og auðlindaráðuneytið, 2013). 

 Sú staðreynd að matvælum sé hent í jafn miklu magni og raunin er, hefur líklega verið 

óhugsandi í huga íslenskra bænda áður fyrr. Heimilismeðlimir Kristjáns fóru einstaklega sparlega 

með náttúruauðlindir og t.d. var sauðfé mjög mikilvægt, jafnvel svo að því hefur verið slengt 

fram að sauðkindin, á fyrri öldum, hafi haldið lífi í íslensku þjóðinni („Lífsbjörg þjóðar“, 2012). 

Einhæft atvinnulíf á Íslandi fór hinsvegar að breytast þegar leið á 20. öldina, þá fór fólk að vilja 

aukið sjálfstæði og það varð gáfurlegur valkostur fyrir fólk að flytja úr sveitunum og í 

sjávarþorpin, þar gat fólk verið sjálfstæðara og fleiri gátu stofnað til heimilis og hjónabands. Fólk 

fékk tækifæri til að starfa við óháðari vinnu og ekki var það verra að fá borguð hærri laun. Það 

má jafnframt ímynda sér að það hafi ekki verið öllum spennandi að eiga yfirmann í 

sveitabýlunum og vera þyggur þjónn (J. Gauti Pétursson, 1915). 

 Hafi sveitirnar átt að halda áfram að verða vinsælar hefði líklegast þurft að fjölga býlum 

á réttum tíma, auka fjölbreytileika starfa og sjálfstæði fólks, atvinnulega séð og að sama skapi 

jafnrétti kynjanna. Hinsvegar gerði þéttbýlisvæðingin, sem var ákjósanleg og dýrmæt mörgum, 

það að verkum að bændum fækkaði verulega („Útlit fyrir“, 2010).  

 Í dag búa íslenskir bændur margir hverjir við veika fjárhagslega stöðu og þá sérstaklega 
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fjárbændur sem upplifa mikla tekjurýrnun og framleiðsluskerðingu („Fjárbændur á“, 1995). Með 

það í huga er hægt að velta fyrir sér hvernig breytt neyslumunstur hefur áhrif á stöðu bænda. 

Frá 1980, á rúmlega 30 árum, hefur sauðfé fækkað um ríflega 350 þúsund en öðrum dýrum eins 

og hrossum hefur á sama tíma fjölgað um 25 þúsund og nautgripum um nærri 11.500. 

Hænurnar eru enn margar, eða álíka jafn margar og mannfjöldi á Íslandi („Sauðfé hefur 

fækkað“, 2013). Af því leiðir, að á síðustu fjórum áratugum hefur framleiðsla á kindakjöti dregist 

saman um 54,75 % en á sömu árum hefur árleg neysla Íslendinga á t.d. svínakjöti, aukist um 

291,84 % og á alifuglakjöti um 523,23% (Hagstofa Íslands,e.d). Mannfólkinu, sem er að fjölga á 

ógnarhraða hafa ákveðin völd þegar kemur af neyslu, sérstaklega í krafti fjöldans 

(Umhverfisstofnun,e.d.) en þessar breyttu matarvenjur eru m.a. ein ástæða þess að bændum 

fækkar („Útlit fyrir“, 2010). Árið 2012 störfuðu innan við 3 % íslendinga á vinnumarkaði við 

landbúnað (Bændasamök Íslands, 2013). 

  Bændur hafa brugðist við þessu með því að stækka bú sín og kaupa stærri vélar, með 

það að markmiði að framleiða meira. Þrátt fyrir það er talið líklegt að vegna rekstarerfiðleika 

bænda, muni þeim fækka mikið á næstunni. Sumir bændur hafa þurft að leyta ýmsa úrræða 

eins og að stunda aðra atvinnu eða nýsköpun með rekstri búanna, eða ella búa í fátæk, sem er 

svipað og Kristján gerði („Útlit fyrir“, 2010). Í dag stunda því um 10 % bænda við ferðaþjónustu 

og 70 % fjölskyldna hafa tekjur af launa- eða verktakavinnu utan býlisins, en það er eitt af hæsta 

hlutfalli í Evrópu (Bóndi.is, e.d.). Atvinnugreinin er láglaunuð og býlunum fer fækkandi í takt við 

fjöldaframleiðslukerfið en sauðfjárbúum þó frekar en kúabúum (Bóndi.is). Ber þá að hafa í huga 

að fjöldaframleiðsla er almennt séð kostnaðarminni og hagkvæmari starfsháttur (Björn G. 

Guðmundsson, 1994).  

 Íslenskar sveitir teljast því ekki lengur ákjósanleg búsetusvæði meðal flestra en það 

veldur fækkun íbúa í sveitum og þar með bændum erfiðleikum (Þröstur Haraldsson, 2011). 

Fjöldaframleiðsla, þéttbýlisvæðing og fólksfjölgun hefur gert mannfólkinu kleift að breyta og 

hafa áhrif á vistkerfi heimsins, t.d. með því að notast t.d. við auðlindir sem eru ósjálfbærar, hafa 

áhrif á plöntu og dýrategundir sem geta orðið útdauðar á ógnvænlegum hraða, með mengun 

eða eyðingu búsvæða (Umhverfisstofnun, e.d.). 
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6.3 Fólksfjölgun og fæðuöflun  

Árni fjárbóndi í Aðaldal veltir fyrir sér þeirri staðreynd að neyslumunstur þjóðarinnar er að 

breytast og í framhaldi má velta fyrir sér hvort því fylgi vandamál fyrir fjárbændur? Þeir sem 

báru hag landbúnaðarins fyrir bjósti vildu hefja aukin útflutning á lambakjöti til að styðja við 

markaðinn hér á landi. Eftir miðja 20.öldina gekk það þó illa og þurfti að bæta við 

útflutningsverðið til að ná endum saman. Á síðustu öld dró úr kindakjötframleiðslu og 

markaðurinn innanlands hefur í kjölfarið dregist verulega saman (Jónas Jónsson, e.d.). Þó gætu 

ný tækifæri verið að myndast fyrir fjárbændur í útflutningi, því árið 2009 varð 60 % aukning á 

útflutningi á kindakjöti frá því árinu áður en þó minnkaði áfram innanlands salan (Helgi 

Bjarnason, 2010). Tveimur árum áður, árið 2007, höfðu Íslendingar gert samning um að tollar á 

ýmsum landbúnaðarvörum væru felldir niður og í júlí 2013 var síðan gerður nýr samningur um 

innflutning á 600 tonnum af kindakjöti til Noregs og sama ár var gerður fríverslunarsamningur á 

milli Íslands og Kína (Tjörvi Bjarnason, 2014). 

 Það gæti verið mikilvægt að hefja aukin útflutning því margir telja að fólksfjölgun verði 

mikið vandamál í framtíðinni, jafnvel svo mikið að NATO kallar það einn mesta 

skilgreiningarvandamál 21. aldarinnar (Nató fréttir, e.d.). Fólksfjölgunin stefnir í að verða svo 

mikil að innan næstu 40 ára er talið að fjöldi manna á jörðinni muni ná 9 milljörðum frá því að 

vera 6,9 miljarðar í dag. Í kjölfar þessara fólksfjölgunar telur Nató að næstu fjóra áratugi muni 

þurfa að verða tvöföldun í landbúnaðarframleiðslu, til þess að geta fætt heiminn. Síðan er það 

annað mál, að meðfram fólksfjölguninni er sú staðreynd að mannfólk lifir lengur í dag og 

auðlindirnar eru takmarkaðar (Nató fréttir, e.d.). Hvað er hægt að gera? Ein skoðun 

viðmælenda úr hópi bænda í Aðaldal var að„ það er ekki hægt að gera neitt, við erum komin of 

langt á leið, það er of seint að snúa við núna“ en á því eru þó misjafnar skoðanir. 

 Bjørn Lomborg, aðjúnkt við viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn, telur það vera klisju 

að segja að ómögulegt sé að brauðfæða alla íbúa jarðarinnar; hann minnist jafnframt á að það 

sé því miður í okkar iðnvædda heimi ekki litið á lausnir sem snúast að skilvirkum leiðum gegn 

fátækt og hungri. Hann vill t.d. nota ódýr og skilvirk ráð til að bæta fæðuna, t.d. járnbæta hana 

og hjálpa bændum að þróa næringaríkari uppskeru. Auk þess minnist hann á að þó að íbúafjöldi 

jarðarinnar hafi tvöfaldast á síðustu 53 árum þá hafi matvælaframleiðsla þrefaldast og hlutfall 
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sveltandi á sama tímabili dregist saman úr 50 % í 18 % og langtímaspár spái enn lægri tölu, eða 

undir 2,9 % sveltandi manns fyrir árið 2050 (Bjørn Lomborg, e.d.). 

 Matvælaframleiðslan er almennt séð að aukast en fjölbreytileiki í ræktun er einnig 

mikilvæg. Bændasamtök Íslands gáfu út rit sem heitir landbúnaður á Íslandi og er eftir Jónas 

Jónasson, þar fjallar Jónas um að áður fyrr hafi Ísland verið byggt á mjög lítilli ræktun og túnin 

voru ræktuð upp af takmörkuðum áburði frá búfénu. Jafnframt telur hann að kunnátta til 

jarðvinnslu hafi takmarkast á 15. og 16. öldinni, þegar kornræktin lagðist niður hér á landi. Þá 

voru lengi vel engin tæki notuð nema handverkfæri þ.e.a.s. orf og hrífa og svo framvegis. Jónas 

telur að landbúnaður sé allra mikilvægasti atvinnuvegurinn því hann gefur mannkyninu megnið 

af allri fæðu neytandans og allir þurfi að neyta matar, því, „án næringar verður enginn vöxtur, 

enginn þroski, engin hreyfing, ekkert starf, engin hugsun, ekkert líf“ (Jónas Jónasson,1990). Með 

þessu riti reynir Jónas að sýna fram á mikilvægi þess að komast frá einhæfum íslenskum 

landbúnaði og telur það fagnaðarefni að nú skuli vera nýttur, í auknum mæli, jarðvarmi til 

gróðurhúsaræktunar og nú sé akuryrkja stunduð (Jónas Jónasson, 1990). 

 Garðrækt á Íslandi óx á síðari hluta 18. aldar og fyrrihluta 19. aldar. Kartöflu og 

rófnarækt fór að eflast og gróðurstöðvar tóku síðan til starfa í byrjun 20. aldar. Í þorpum urðu 

matjurtagarðar mjög vinsælir og voru nánast á öllum bæjum en þó hefur í dag dregið verulega 

úr þeim. Í dag er talið að fólk sé minna tengt matframleiðslu og er jafnvel ekki minnst á búskap 

og landið sjálft þegar talað er um helstu auðlindir Íslands, það er synd því Ísland er alltaf að 

verða betra og betra ræktunarland og eru góð tækifæri fyrir fjölbreyttan og góðan landbúnað 

hér á landi (Jónas Jónasson,1990). Landbúnaður þarf þó ekki aðeins að vera fjölbreyttur heldur 

er nálægð við markaði, sjálfbærni og sterkir innviðar líka mikilvægir. Það eru þó ekki helstu 

kostir Íslands eða annarra norðurheimskautssvæða en vegna langra kaldra vetra er 

ræktunartímabilið stutt en þó er framleiðsla landsins, á kjöti og mjólkuvörum, nægileg til að 

viðhalda fjölda þjóðarinnar. Í framtíðinni er talið að árleg uppskera muni aukast á Íslandi í 

kjölfar hækkunar á hitastigi en einnig gæti ræktunartímabilið lengst vegna möguleika á lengri 

haustum (Arctic Climate Impact Assessment, 2004).  
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6.4 Hugmyndir nútímabænda um loftlagsbreytingar og aukna framleiðslu 

Tækniframfarir og fólksfjölgun er staðreynd, þó er hægt að framleiða meira en nóg af 

matvælum og koma á móts við þörf aukins fólksfjölda með t.d. breytingum á sjálfvirkni, bætingu 

á dreifingu, geymsluaðferðum og fleira (Nató fréttir, e.d.). Hlýnun gæti haft mikil áhrif á 

framleiðslu bænda en Kristján sem var duglegur að skrá niður veðurfar á sínum seinni árum tók 

eftir breytingum á veðrinu, en hér er ein færslan hans rituð að hausti til, 13. ágúst 1984 „Ég 

frétti að Árni hefði farið og slegið upp nýrækt sem hann sló fyrst í sumar, og nú orðin með góðu 

grasi. Mér þótti vænt um það, því þá hefur oftast farið meira og minna undir snjó á haustin...“ 

(Kristján Jóhannesson, e.d.). 

 Árið 1981 minnist Kristján á að heyskapur hófst seinna en nokkru sinni fyrr, eða 21. júlí. 

Sex árum síðar, 1986, skrifar hann þessa færslu: „Haustið hefur verið sérlega gott aðeins komið 

smáföl og tekið fljótt aftur. Hann velti líka fyrir sér hvort vorin væru að verða hlýrri og skrifar 

þetta árið 1984: „Vorið varð einmuna gott og það kom aldrei vottur af kulda eða hreti, sem 

verst fara með ær og lömd á vorin.“ Einnig skrifar hann að: „Allur gróður varð fegurri og 

þroskaðari en venjulega og kartöflur og aðrir jarðarávextir spruttu víðast mjög vel“ (Kristján 

Jóhannesson, 1984). Í dag hafa verið rannsökuð áhrif hlýnunar á landbúnað á norðlægum 

slóðum og fundið út að heyfengur, sem var langafa dýrmætara en allt gull, hefur aukist um 735 

kg á hektara, fyrir hverja gráðu sem hlýnaði. Með þessum upplýsingum má spá jákvæðu 

framhaldi fyrir íslenska bændur (Halldór Björnsson o.fl., 2008). 

 Frá upphafi iðnbyltingarinnar hefur hlýnað á jörðinni, sem hefur haft í för með sér færri 

frostdaga og tíðari hitabylgjur. Í dag er búist við aukinni hnattrænni hlýnun, á norðlægum 

slóðum er snjór að minnka víða á vorin, úrkoma eykst í regnformi og t.d. hefur vorbráðnum 

færst fram um nærri tvær vikur á síðustu þremur áratugum 20. aldarinnar. Vandamál fylgja 

þessu oft, því það hafa orðið flóð og þurrkar í auknum mæli en verði hlýnun upp á t.d. 3-6 

gráður er erfitt að spá fyrir um áhrif loftlagsbreytinganna í heiminum en þó gætu verið svæði, 

sérstaklega á norðurhveli jarðar, sem gætu eflt getu sína til að bregðast við fólksfjölgun, t.d. 

með aukinni akuryrkju (Arctic Climate Impact Assessment, 2004). Þó íslenskum fjárbænum sé 

að fækka og neyslumunstur þjóðarinnar að breytast þá gæti ræktunarland á Íslandi orðið gott í 

framtíðinni með „lengri vaxtarskeiðum, fjölbreyttari ræktun og auknum afurðum“ (Lomborg, 
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e.d.). 

 Þegar bændur í Aðaldal eru beðnir um að velta fyrir sér hugmyndum um að 

loftlagsbreytingar gætu eflt landbúnaðarframleiðslu á norðurhveli jarðar þá eru 80 % svaranda 

sammála því að þeir sjái fyrir sér aukin tækifæri fyrir bændur á Íslandi. Þó eru það heldur færri 

sem telja það eftirsóknarvert í kjölfarið að búa í Aðaldal, eða 39 %. Viðhorf bændanna til 

fólksfjölgunar og getu bændanna til að fæða heiminn skiptist hinsvegar nokkurn veginn í tvennt 

og eru heldur fleiri, eða um 51 %, sem segjast hræðast mannfjölgunina og telja að það verði 

erfitt fyrir bændur að fæða heiminn. Hitt sjónarhornið, eða um 45 % svarenda, telja að með t.d. 

eflingu landbúnaðar verði hægt að vinna með mannfjölguninni.  

 Í dag er í flestum Evrópuríkjum reynt að styðja við bændur með afurðaverði, sem á að 

hafa hvetjandi áhrif á bændur til að framleiða meira. Það var sérstaklega mikilvægt á árunum 

eftir stríð en þá fóru ESB löndin að flytja inn landbúnaðarafurðir í auknum mæli og í stuttu máli 

má segja að það varð verðstríð á heimsmarkaði (Björn G. Guðmundsson, 1994). Með það í huga 

er mjög mikilvægt að hvetja bændur til aukinnar starfsemi og styðja við bakið á þeim. Þó að 

neyslumunstur fólks stjórni vinsældum matvara á markaðnum, og þar með afkomu vissra 

bænda, þá er gott að þjóðin styðji við fjölbreytt og gott landbúnaðarstarf á Íslandi í framtíðinni. 

7 Lokaorð 

 

Hér hefur verið lagt áherslu á nokkra þætti sem hafa haft mótandi áhrif á hvernig íslenskt 

samfélag þróaðist frá sjálfsþurftarbúskap í kapítalískt framleiðslukerfi. Með aukinni menntun og 

tækni á 20. öldinni fóru að uppgötvast ný þekking og lyf gegn baráttunni við lífshættulega 

smitsjúkdóma en í upphafi aldarinnar, á æskuárum Kristjáns, var mun algengara að foreldrar 

misstu börn sín. Kristján var alla sína tíð mjög sjúkdómahræddur en þá hræðslu má rekja til 

atburðar í æsku hans þegar hann missti þrjú systkini sín sömu vikuna úr kíghósta, að auki fékk 

hann sjálfur sjúkdóminn ásamt m.a. kýlaveiki og taugaveiki. Þess fyrir utan kynntist Kristján 

smitjúkdómum sem blossuðu upp í fénu sem var mikið áhyggjuefni því það gat verið skaðlegt 

búinu öllu og heimilismeðlimum ef kindur létust eða heyfengur var lítill. Í veikindum Kristjáns 

áttar hann sig á að mikið er lagt á konur í umönnunarstörfum, t.d þurftu konur stundum að bera 
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sjúklinga á herðum sér þegar tækjabúnaður var takmarkaður og þvo mikinn þvott í kjölfar 

sjúkdómseinkenna eins og svita og niðurgangs. Þrif á þvotti var í þá daga mikil vinna sem 

krafðist líkamsstyrks og var tímafrekt starf. Í dag sjá faglærðir einstaklingar um umönnun 

sjúklinga en mikið forvarnastarf gegn smitsjúkdómum og góð þekking í heilsugæslu varð m.a. til 

þess að í dag er Íslands með minnsta ungbarnadauða í heiminum.  

 Með iðn- og tæknibreytingum varð mikil fólksfjölgun sem jafnvel má kalla einn mesta 

vanda 21. aldarinnar. Á æskuslóðum Kristjáns, í Aðaldal, hafa sumir fjárbændur áhyggjur af 

fólksfjölguninni og hvernig eigi að fara að því að fæða heiminn en þá er hægt að velta fyrri sér 

hvort ekki þurfi að fara betur með matvælin því neysla nútímans er verulega ólík gamla 

sveitasamfélaginu sem einkenndist af sparsemi og nægjusemi. Undanfarið hefur verið mikil 

vakning yfir því að Íslendingar, og heimurinn allur, sói matvælum og hefur verið reynt að sporna 

gegn því. Talið er að íslensk heimili hendi matvælum fyrir allt að miðjarði á ári en auk þess 

verður rírnun í verslunum. 

  Bændur hafa því mikilvægt hlutverk og það er að fæða ört fjölgandi íbúa heimsins, þó 

eru ekki allir á því að það muni verða mögulegt. Framleiðslubændur í Aðaldal skiptast þar í 

tvennt og telja sig annarsvegar hræðast mannfjölgunina og telja erfitt verk framundan eða 

hinsvegar telja að það verði hægt, til dæmis með að eflingu landbúnaðar. Í kjölfar hnattrænar 

hlýnunar gætu lönd fjarri miðbaugi verið í góðri aðstöðu til auknar ræktunar,t.d. á akuryrkju, og 

bændur í Aðaldal eru almennt sammála um að þeir sjái líka fyrir sér aukin tækifæri fyrir bændur 

almennt á Íslandi í framtíðinni, þó þeir séu í minnihluta sem telji það muni verða eftirsóknarvert 

að búa í Aðaldal. 

 Bændur í Aðaldal og barnabörn Kristjáns minnast á að með tímanum sé sveitasamfélagið 

orðið breytt og samfélagslegir hlutir nú margir horfnir, t.d. séu störf barnanna gjörbreytt. 

Kristján lýsir því að börn t.d. smöluðu, vöktu á nóttunni, sinntu erindum á hestum en 

vinnudagarnir voru oft langir. Börn upplifa í dag verkleg störf í mun minna magni því nú er 

skólinn aðal starf barnanna, þ.e.a.s. á veturna, vorin og haustin. Þó er ekki langt síðan að 

íslenskir grunnskólar í sveitum voru sniðnir að þörfum heimilanna því börnin voru mikilvægir 

starfskraftar í rekstri býlsins. Börn vinna mun minna í dag, auk þess eru lög sem hamla börnum 

að vinna, nema í litlu magni, og sérstaklega ekki á meðan skólinn er starfandi. Þróun þessi, 
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samkvæmt bændum í Aðaldal er í einu orði vegna tæknivæðingarinnar en þó eru ekki allir sem 

telja þessa þróun jákvæða og telja að létt vinna eða auknar skyldur geti aukið framtakasemi og 

sjálfstæði barna. Störf konunnar breyttist líka mikið á 20. öldinni og í dagbókum Kristjáns er 

talið að störf allra á heimilinu, óháð kyni, hafi verið háð hæfileikum en þó er hægt að finna 

takmarkanir á því, þar sem störf kvenna voru þó nokkuð stýrð og tengdust aðallega verkum 

innan heimilisins. 

 Í kjölfar vélvæðingu og kapítalískra framleiðsluhátta hefur starfsemi býlanna breyst en 

jafnframt er þeim að fækka. Nú starfa innan við 3 % þjóðarinnar, sem er starfandi á 

vinnumarkaði, við landbúnað sem aðalatvinnugrein. Neyslumunstur þjóðarinnar er líka að 

breytast verulega sem hefur haft slæm áhrif á fjárbændur. Kindakjöt selst mun minna en áður 

og kjúklingur og svínakjöt er orðið mun vinsælla. Bændur hafa m.a. brugðist við með því að 

stækka bú sín en líka með því að starfa við aðra verktakavinnu utan heimilsins eða jafnvel nýtt 

sér vinsældir bænda- og ferðaþjónustu á sveitabýlum landsins. Vinsældir bændagistingar er 

hægt að rekja langt aftur, alveg til þess að eitt af hlutverkum heimilanna var að hýsa ferðalanga 

,og oft ókunnuga, á ferðalögum sínum. Í staðin greiddi fólk með greiða eða öðrum varning en 

nú er bændagisting vissulega orðin viðskiptalegri og í fyrirtækjastíl.  

 Sá möguleiki, í gamla sveitasamfélaginu, að geta gist á öðrum bæjum hafði áhrif á 

tengslamyndun manna. Ferðalög voru oft lengri sökum samgönguerfiðleika og þar með 

samverutími fólks. Það þurfti að geta treyst á hvort annað ,t.d. á ferðalögum, og gat fólk oftast 

gengið að því, svo lengi sem væri pláss, að fá gistingu hjá fólki, jafnvel ókunnugum. Heimilin 

voru fjölmennari og þau voru líka samkomustaður þar sem var gert mikið úr því að fólk gæti 

hisst reglulega á milli annasamra tíma og m.a. dansað, sungið og keppt í íþróttum. 

 Með tæknilegum breytingum glötuðust ýmisleg félagsleg einkenni samfélagsins, t.d. 

með komu útvarpsins. Kristján taldi að útvarpið væri sniðugt að mörgu leyti, t.d. færði 

heimilismeðlimum fréttir og veður á undan dagblöðunum, messur á sunnudögum og stöku 

sinnum var útvarpað jarðaförum. Ókostur þótti honum þó að af útvarpinu skapaðist ófriður og 

hefð húslestursins datt þar með uppfyrir sig á hans heimili. Það syrgði hann mikið því fyrir 

honum var húslesturinn sameiginleg og hátíðleg stund heimilismeðlima. Kristján var hrifnari af 

símanum, því síminn gaf honum og heimilismeðlimum hans öryggi sem hann hafði ekki upplifað 
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áður en af tæknilegum nýjungum var honum allra mikilvægast rafstöðin. Kristján var sá fyrsti til 

að koma upp rafstöð í sveitinni sinni og með henni sköpuðust mikil þægindi. Auk þess upplifði 

hann mikinn sparnað í framleiðslu búsins og svartasta skammdegið var ekki eins dimmt og áður. 

Í lífi Kristjáns og fjölskyldunnar gaf rafmagnið þeim mikla katínu, auðveldaði störfin og markaði 

tímamót í nýja nútímalífi bænda. 
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